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بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن
نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا ،آلومینا و تیتانیا
ميثم ابراهيمي ،رياض خراط* و بابك مرادي
گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت و مهندسی شیمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/2/8 :

تاريخ پذيرش96/8/22 :

چكيده
در ســالهای اخیــر تحقیقاتــی درخصــوص اســتفاده از نانــوذرات آبدوســت ســیلیکا ( ،)SiO2آلومینــا ( )Al2O3و تیتانیــا ( )TiO2بــه
منظــور تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن نفــت جهــت بهبــود فرآینــد ســیالبزنی و در نتیجــه افزایــش میــزان برداشــت نفــت صــورت
گرفتــه کــه همگــی مؤیــد تأثیــر قابــل توجــه ایــن نانــوذرات اســت؛ امــا میــزان تغییــر ترشــوندگی ،ازدیــاد برداشــت نفــت و پایــداری
هــر یــک از ایــن مــواد در قیــاس بــا دیگــری مشــخص نبــوده و مقایســه یکپارچــه آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســید .در ایــن پژوهــش،
عالوهبــر ارزیابــی پایــداری و قیمــت ایــن نانــوذرات ،اثــرات آنهــا بــر ترشــوندگی و ازدیــاد برداشــت نفــت در نمونههــای مغــزه
ماسهســنگی نفتدوســت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بهویژگــی آبدوســتی ایــن نانــوذرات ،میتــوان انتظــار داشــت
بــا تزریــق نانوســیاالت حاصــل از آنهــا ،ترشــوندگی نفتدوســت ســنگ بــه حالــت آبدوســت تغییــر یابــد .بدیــن منظــور در ایــن
پژوهــش 10 ،بــرش یکســان از نمونههــای مغــزه در  10غلظــت مختلــف از نانوســیاالت قــرار گرفتــه و تغییــرات ترشــوندگی آنهــا بــا
اندازهگیــری زاویــه تمــاس بــه روش قطــره چســبیده در زمانهــای مختلــف بررســی شــده اســت .پــس از آن ،ســه مغــزه مشــابه تحــت
ســیلزنی آب (ســیالبزنی) و ســیلزنی نانوســیاالت قــرار گرفتــه و میــزان برداشــت نفــت حاصــل از آنهــا ارزیابــی گردیــده اســت.
نتایــج نشــان دادنــد کــه نانــوذرات تیتانیــا ،ســیلیکا و آلومینــا بهترتیــب بیشــترین تغییــر را در ترشــوندگی ســنگ ایجــاد کردهانــد و بــا
افزایــش غلظــت هــر ســه نــوع نانــوذرات ،تغییــرات ترشــوندگی در جهــت آبدوســتی افزایــش یافتــه اســت .پــس از تزریــق نانوســیاالت
تیتانیــا ،ســیلیکا و آلومینــا بــا غلظــت بهینــه  ،1000 ppmمیــزان برداشــت نهایــی نفــت نســبت بــه ســیالبزنی بهترتیــب بــا ،18/27
 15/66و  %12/38افزایــش همــراه بــوده اســت .بــا ایــن وجــود ،چالشهــای بهکارگیــری ایــن نانــوذرات از جملــه عــدم پایــداری و
قیمــت ،در آلومینــا و تیتانیــا کــه نوعــی نانــوذرات اکســید فلــزی میباشــند ،بیشــتر از ســیلیکا بــوده اســت.
كلمات كليدي :ازدیاد برداشت نفت ،تغییر ترشوندگی ،نانوذرات ،فناوری نانو ،سیلزنی مغزه

مقدمه

فرآیندهــای تولیــد نفــت تــا بــه امــروز نشــان دادهانــد کــه

پــس از برداشــت اولیــه ،مقادیــر عظیمــی از نفــت خــام
*مسؤول مكاتبات
kharrat@put.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2017.2816.2310

همچنــان در مخــازن نفتــی باقــی میمانــد .از ایــن رو

بهکارگیــری روشهــای ازدیــاد برداشــت جهــت اســتحصال

بیشــتر از مخــازن از مهمتریــن مراحــل تولیــد نفــت
خــام بــه شــمار م ـیرود و یکــی از روشهــای رایــج آن در
برداشــت ثانویــه ،ســیالبزنی اســت.
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کارامــد بــودن عملیــات ســیالبزنی بــه عوامــل

تمــاس ســیاالت و ســنگ ایجــاد کــرده ،بهطوریکــه

بــه ویژگیهــای ســازند و برخــی دیگــر بــه خصوصیــات

را تســهیل میکنــد .بهعنــوان مثــال ،زاویــه تمــاس

ویژگــی ترشــوندگی 1ســنگ مخــزن نفــت ،عبــارت

نانوســیال و ســطح تمــاس قابــل توجــه آن بــا ســنگ

متعــددی وابســته اســت [ .]3-1برخــی از ایــن عوامــل

ســیاالت مخــزن مربــوط میشــوند .یکــی از ایــن عوامــل،
اســت از تمایــل یــک ســیال بــرای پخــش شــدن و یــا

بهصــورت تکالیــه پخــش شــدن نانوســیال بــر ســطح
صفــر فــاز آبــی نشــاندهنده پخــش شــدن کامــل

اســت .پــس ایــن نانــوذرات انــرژی ســطحی باالیــی

چســبیدن بــر ســطحی جامــد ،در حضــور یــک ســیال

در جــذب شــدن دارد و قــادر اســت انــرژی ســطحی

جریــان ،توزیــع و موقعیــت ســیال در محیــط متخلخــل

در نتیجــه بــا کاهــش فشــار مویینگــی و آزاد ســاختن

غیرقابــل امتــزاج دیگــر [ .]4ترشــوندگی کنترلکننــده

اســت [ 5و  ]4و بــا بهبــود آن بــه منظــور ایجــاد ســهولت

در حرکــت نفــت ،انتظــار مـیرود میــزان برداشــت نفــت
از مخــازن افزایــش یابــد [.]6

در ســالهای اخیــر تحقیقــات متعــددی درخصــوص
ازدیــاد برداشــت نفــت از طریــق تغییــر ترشــوندگی بــا
اســتفاده از نانــوذرات صــورت گرفتــه کــه در اغلــب آنهــا

از نانــوذرات ســیلیکا بهــره گرفتــه شــده اســت [.]17-7

نانــوذرات اکســید فلــزی نیز در بعضــی از تحقیقــات مورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه نانــوذرات آبدوســت

آلومینــا و تیتانیــا بیشــتر مــورد توجــه بودهانــد [15 ،7

و ]20-18؛ هــر چنــد از ســایر نانــوذرات اکســیدهای
فلــزی آبدوســت نیــز در مــواردی اســتفاده شــده اســت

[ 21و  .]7البتــه در برخــی از ایــن تحقیقــات عواملــی

ســنگ و ترشــوندگی سیســتم را تغییــر دهــد [.]18
قطــرات نفــت بــه دام افتــاده [ ،]9تراوایــی نســبی فــاز

نفــت افزایــش مییابــد [ .]10بررســی خــواص ســطحی

چنیــن سیســتمهایی و آنالیــز آنهــا در مقیــاس نانــو

بــا اســتفاده از مدلهــای محاســباتی توســعه یافتــه و
تجهیزاتــی ماننــد میکروســکوپ اتمــی و طیفســنج
فوتوالکترونــی اشــعه ایکــس ،نشــان میدهــد کــه در
فرآینــد ازدیــاد برداشــت از طریــق تغییــر ترشــوندگی،

انــدازه نانــوذرات نیــز بســیار مهــم اســت []26؛ بــه نحوی

کــه بــا کاهــش انــدازه نانــوذرات ،راندمــان جابهجایــی 4و
برداشــت نفــت افزایــش مییابــد [ 26و .]11

عالوهبــر انــدازه نانــوذرات ،میــزان پایــداری آنهــا در آب

جهــت تهیــه نانوســیاالت نیــز اهمیــت دارد .بــا توجــه بــه
ایــن کــه آب موجــود در مخــازن عمومــا حــاوی نمــک

ماننــد کاهــش گرانــروی نفــت و نســبت تحــرک]7[ 2

میباشــد ،بــه منظــور ســازگاری عملیــات ازدیــاد برداشــت،

بهصــورت متمرکــز مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد،

میگــردد؛ بــه همیــن دلیــل ،بــا وجــود ایــن کــه نانــوذرات

و کاهــش کشــش ســطحی نفــت -آب [ 14و  ]13نیــز
ولــی تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن بــه منظــور
ســهولت در جابهجایــی نفــت ،عامــل کلیــدی مشــترک
ایــن تحقیقــات جهــت ازدیــاد برداشــت اســت .تاکنــون

جهــت تهیــه ســیاالت تزریقــی معموال از آب شــور اســتفاده
ســیلیکا از پایــداری کافــی در آب شــور برخــوردار اســت

[ 17و  ،]8 ،9 ،11-14 ،16پایــداری نانــوذرات آلومینــا و
تیتانیــا در آب شــور دچــار چالــش جــدی میشــود [20

و  .]19همچنیــن در اثــر تزریــق غلظتهــای نامناســب

مکانیســم جابهجایــی نفــت در اثــر تغییــر ترشــوندگی
ناشــی از نانــوذرات دقیقــاً مشــخص نشــده اســت،

نانوســیاالت و تهنشــینی بیــش از حــد نانــوذرات بــرروی

عامــل جابهجایــی شــناخته میشــود .فشــار انفصــال

برداشــت نفــت کاهــش مییابــد [  19و .] 8،9 ،12

امــا فشــار انفصــال ســاختاری 3بهعنــوان مهمتریــن
ســاختاری بــه توانایــی ســیال در پخــش شــدن روی

ســطح یــک الیــه در اثــر عــدم تــوازن نیروهــای ســطحی

بیــن ســنگ ،نفــت و آب مربــوط میشــود [.]25-22

نانــوذرات ترکیبــات یکنواختــی در نزدیکــی ســطح

ســطوح محیــط متخلخــل ،تراوایــی مطلــق و در نتیجــه

1. Wettability
2. Mobility Ratio
3. Structural Disjoining Pressure
4. Displacement Efficiency
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تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــاندهنده تأثیــر مثبــت

روش کار

نانــوذرات آبدوســت ســیلیکا ،آلومینــا و تیتانیــا در تغییــر

نانوذرات

ترشــوندگی و بهبــود ســیالبزنی اســت ،امــا پتانســیل و

در ایــن پژوهــش بــرای نخســتین بــار از ســه نــوع نانــوذرات

مشــخص نیســت .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر هــر یــک از

شــده اســت .نانــوذرات ســیلیکا و آلومینــا از نــوع گامــا،

یــک ســنگ مخــزن ماسهســنگی نفتدوســت در شــرایط

نانــوذرات تیتانیــا از نــوع آیروکســید پــی  ،2 25محصــول

اســتفاده از ســناریوهای مشــابه تزریــق ،پتانســیل هــر یــک

نانــوذرات آبدوســت براســاس انــدازه ذرات بــه مقــدار

عالوهبــر ایــن ،چالشهــای بهکارگیــری ایــن نانــوذرات

از  %99بــوده اســت .قیمــت نانــوذرات آلومینــا و تیتانیــا کــه

طریــق تزریــق نیــز مطــرح گردیــده اســت .ایــن پژوهــش،

قیمــت نانــوذرات ســیلیکا اســت .مشــخصات نانــوذرات در

ازدیــاد برداشــت نفــت ترســیم میکنــد تــا امــکان اســتفاده

سیاالت

چالشهــای هــر یــک از آنهــا در مقایســه بــا دیگــری

آبدوســت ســیلیکا ،آلومینــا و تیتانیــا بهــره گرفتــه

نانــوذرات در تغییــر ترشــوندگی نمونههایــی مشــابه از

محصــول شــرکت تولیــدی -تحقیقاتــی نانومــواد امریــکا 1و

یکنواخــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن بــا

گــروه صنعتــی اوونیــک 3آلمــان میباشــند .انتخــاب ایــن

از آنهــا در ازدیــاد برداشــت نفــت مشــخص گردیده اســت.

مشــابه  20 nmصــورت پذیرفتــه و خلــوص آنهــا بیــش

از جملــه پایــداری و قیمــت در ازدیــاد برداشــت نفــت از

از نــوع اکســید فلــزی هســتند ،تقریبــا ســه و نیــم برابــر

چشــماندازی واضحتــر از بهکارگیــری ایــن نانــوذرات در

جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

از آنهــا در ایــن عرصــه بهصــورت دقیقتــر و کاربردیتــر

فــاز نفــت بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش ،نفــت خامــی

مشــخص گــردد.

اســت از میــدان نفــت ســنگین آزادگان کــه در جنــوب

غربــی ایــران قــرار دارد .جــدول  2خصوصیــات فیزیکــی
نفــت خــام را نشــان میدهــد.

جدول  1مشخصات نانوذرات
نانوذرات

فرمول شیمیایی

اندازه ذرات ()nm

سطح ویژه ()m2/g

چگالی توده ()g/cm3

سیلیکا

SiO2

20

180-100

0/08- 0/10

آلومینا

Al2O3

20

65- 90

0/09- 0/15

تیتانیا

TiO2

20

35- 65

0/10- 0/18

جدول  2خصوصیات فیزیکی نفت خام در دمای 19 °C
چگالی

()g/cm3

0/92

گرانروی

()cP

186/04

وزن مخصوص

()°API

22/2

1. US Research Nanomaterials, Inc.
2. AEROXIDE® TiO2 P 25
3. Evonik Industries AG
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 30000بهعنــوان فــاز پایــه ســاخت

گردیدهانــد .پایــداری نانوســیاالت براســاس میــزان شــوری

آب شــور

از طریــق حــل نمــودن نمــک کلریــد ســدیم در آب مقطــر

اســت .عــدم پایــداری نانوســیاالت تزریقــی میتوانــد

ppm

ســیاالت جهــت بررســی ترشــوندگی و ســناریوهای تزریــق،

یونزدایــی شــده بهوســیله دســتگاه مهیــا شــده اســت.

همچنیــن جهــت ارزیابــی پایــداری نانــوذرات ،آب مقطــر
یونزدایــی شــده و آب شــور بــا غلظتهــای  10000و

و غلظــت نانــوذرات مــورد بررســی بصــری قــرار گرفتــه

بــه نشســت و انباشــتگی نانــوذرات در محیــط متخلخــل

و انســداد گلوگاههــا و مســیرهای جریــان منجــر شــود؛

در نتیجــه بــا کاهــش تراوایــی محیــط متخلخــل ،میــزان

 20000 ppmنیــز در کنــار آب شــور  30000 ppmفراهــم

برداشــت نفــت نیــز کاهــش مییابــد .شــکل  1نانــوذرات

و تیتانیــا براســاس توزیــع ده میــزان غلظــت از نانــوذرات

توزیــع آنهــا بهوســیله دســتگاه فراصــوت روبشــی نشــان

گردیــده اســت .هــر یــک از نانوســیاالت ســیلیکا ،آلومینــا

شــامل ،2500 ،2000 ،1500 ،1000 ،750 ،500 ،250

 3500 ،3000و

ppm

 4000در آب شــور بهوســیله

دســتگاه فراصــوت روبشــی )24 kHz ،400 W( 1فراهــم

موجــود در آب شــور  ۳۰۰۰۰ ppmرا قبــل و بعــد از

میدهــد .خصوصیــات آب شــور و نانوســیاالت در جــدول

 3بــه نمایــش درآمــده اســت.

شکل  1نانوذرات الف) سیلیکا ،ب) آلومینا و پ) تیتانیا قبل و بعد از توزیع آنها در آب شور  ۳۰۰۰۰ ppmبا دستگاه فراصوت روبشی
جدول  3خصوصیات آب شور و نانوسیاالت در دمای 19 °C
سیال

غلظت ()ppm

چگالی ()g/cm3

گرانروی ()cP

پتانسیل هیدروژن ()pH

آب شور

10000- 30000

1/02- 1/05

1/001- 1/003

6/41- 6/77

نانوسیال سیلیکا

250- 4000

1/01- 1/02

1/02- 1/14

6/15- 5/23

نانوسیال آلومینا

250- 4000

1/01- 1/02

1/03- 1/17

6/31- 5/45

نانوسیال تیتانیا

250- 4000

1/01- 1/02

1/08- 1/21

6/24- 5/37
1. Ultrasonic Probe
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سیســتم ،ســیاالت را از لولههــای مربوطــه انتقــال

محیط متخلخل

ســه مغــزه مشــابه بــا اندازههــای یکســان از ســازندی
ماسهســنگی واقــع در میــدان نفــت آزادگان جهــت

اســتفاده در ســناریوهای تزریــق تهیــه شــده اســت.

همچنیــن مطابــق بــا شــکل  ،2تعــداد  10بــرش بــه

میدهــد .یــک مبــدل فشارســنج نیــز جهــت اندازهگیــری

اختــاف فشــار دو ســر مغــزه طــی فرآینــد تزریــق در نظــر

گرفتــه شــده اســت.
تعیین ترشوندگی

ضخامــت  1 cmاز ایــن ســازند بــرای بررســی تغییــرات

جهــت تعییــن ترشــوندگی ،از اندازهگیــری زاویــه تمــاس

در جــدول  4نشــان داده شــده اســت .تمامــی نمونههــا

ایــن روش ،انــدازه زاویــه تمــاس قطــره نفــت چســبیده

متانــول کامــا پاکســازی و ســپس در خشـککن خشــک

بیشــتر اســت) ســنجیده میشــود [ .]27بدیــن ترتیــب

نفتدوســت قــوی در مغزههــا و برشهــا ،بهمــدت 20

میانگیــن انــدازه زوایــای تمــاس راســت و چــپ ســه قطــره

تجهیزات سیلزنی مغزه

یــک از آنهــا در  10غلظــت نانوســیاالت بهمــدت ،12

ترشــوندگی آمــاده گردیــده اســت .مشــخصات مغزههــا

بــه روش قطــره چســبیده 3بهــره گرفتــه شــده اســت .در

بهوســیله دســتگاه تخلیــه سوکســله 1بــا محلــول تولوئــن و

بــه ســطح ســنگ از طریــق آب (فــازی کــه دارای چگالــی

گردیدهانــد .جهــت ایجــاد شــرایط ترشــوندگی اولیــه

کــه ابتــدا ترشــوندگی اولیــه  10بــرش مغــزه بهصــورت

روز در دمــای  90 °Cدر نفــت خــام غوطــهور شــدهاند.

تعییــن گردیــده اســت؛ ســپس بــا غوط ـهور کــردن هــر

شــکل  3طــرح کلــی سیســتم تزریــق را نشــان میدهــد.

 48 ،24و  ،96 hrتغییــرات ترشــوندگی مــورد بررســی

جهــت تزریــق از پمــپ پربــازده تفکیککننــده مایــع

2

اســتفاده شــده اســت کــه بــا اتصــال بــه اجــزای مختلــف

قــرار گرفتــه اســت.

شکل  2برشهایی از نمونههای مغزه جهت تعیین ترشوندگی اولیه و تغییرات آن
جدول  4مشخصات مغزهها
حجم فضای خالی)cm3( 4

تخلخل ()%

تراوایی مطلق
()mD

11

3/8

12/90

10/12

85/62

3/8

12/96

10/17

82/99

3/8

13/18

10/35

79/22

وزن خشک ( )gقطر ( )cmضخامت ()cm

مغزه

مورد استفاده

1

تزریق آب و
نانوسیال سیلیکا

278/7

2

تزریق آب و
نانوسیال آلومینا

285/2

11

3

تزریق آب و
نانوسیال تیتانیا

283/9

11

1. Soxhlet Extractor
2. High-Performance Liquid Chromatography (HPLT) Pump
3. Sessile Drop Technique
)4. Pore Volume (PV
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شکل  3طرح کلی تجهیزات سیلزنی مغزه

شــکل  4نمونههایــی از اندازهگیــری زاویــه تمــاس

ســناریوی بــه کار رفتــه در ســیلزنی مغزههــا

نانوســیال  ۱۰۰۰ ppmآلومینــا را پــس از  48 hrنشــان

اســت کــه ابتــدا آب شــور بــا غلظــت 30000 ppm

جهــت تعییــن ترشــوندگی اولیــه و ترشــوندگی متأثــر از
میدهــد .پــس از تعییــن ترشــوندگی هــر یــک از آنهــا،

غلظتــی از نانــوذرات کــه دارای بیشــترین تغییــر نســبی
ترشــوندگی و پایــداری مناســب جهــت عــدم انســداد و

گرفتگــی خلــل و فــرج ســنگ اســت ،بهعنــوان غلظــت

بهینــه در نظــر گرفتــه شــده تــا در ســناریوی تزریــق
مغزههــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

سیلزنی مغزهها

فرآیندهــای تزریــق در دمــای  26 °Cو فشــار 1000 psi

صــورت پذیرفتــه اســت .ابتــدا بــرای ایجــاد شــرایط اشــباع
اولیــه در مغزههــا بــه منظــور شبیهســازی حالــت تعادلــی

کــه در مخــزن نفــت بهصــورت طبیعــی وجــود دارد ،آب
شــور بــا دبــی تزریــق  0/2 cc/minبــه مغزههــا تزریــق

شــده تــا اشــباع شــوند .ســپس نفــت خــام بــا همــان دبــی

بــه میــزان ســه برابــر حجــم فضــای خالــی 1بــه آنهــا
تزریــق گردیــده ،تــا جایــی کــه دیگــر آبــی از مغــزه تولیــد

نشــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،میــزان اشــباع آب در
مغــزه بــه حالــت اولیــه غیرقابــل تحــرک رســیده اســت.

یــا ســناریوی تزریــق در مغزههــا بــه ایــن صــورت

بــه میــزان دو برابــر حجــم فضــای خالــی بــه هــر یــک از
مغزههــا تزریــق شــده تــا فرآیندهــای برداشــت اولیــه و
ثانویــه نفــت شبیهســازی گــردد .پــس از آن ،نانوســیال بــا

غلظــت بهینــه (کــه در بخــش بعــدی بــه مقــدار آن اشــاره

خواهــد شــد) تــا زمــان اطمینــان از عــدم تولیــد نفــت
اضافــی ،بــه مغــزه تزریــق گردیــده اســت .ایــن ســناریو

بــرای هــر ســه مغــزه کــه دارای مشــخصات یکســان

هســتند ،انجــام پذیرفتــه اســت .دبــی تزریــق در تمامــی
فرآینــده تزریــق معــادل  0/2 cc/minبــوده اســت .در طول

تزریــق ســیاالت ،میــزان انباشــت آب شــور /نانوســیال و

نفــت تولیــدی از روی اســتوانههای مــدرج قرائــت شــده
اســت .بدیــن ترتیــب میــزان برداشــت نفــت حاصــل
از تزریــق آب و نانوســیال قابــل محاســبه میباشــد.

همچنیــن بــا اســتفاده از اندازهگیــری اختــاف فشــار دو
ســر مغــزه ،رونــد افــت فشــار در طــول تزریــق ســیاالت

نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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شکل  4الف) ترشوندگی به شدت نفتدوست اولیه و ب) ترشوندگی به شدت آبدوست متأثر از نانوسیال  1000 ppmآلومینا

بحث و نتایج

ضــروری اســت.

پایداری نانوسیاالت

تغییر ترشوندگی

بــا بررســی بصــری پایــداری نانــوذرات توزیــع یافتــه در
ســیاالت ،مشــخص میشــود کــه بــا افزایــش شــوری آب و

غلظــت نانــوذرات ،پایــداری نانوســیاالت کاهــش مییابــد.
همچنیــن نانــوذرات آلومینــا و تیتانیــا کــه از نــوع اکســید
فلــزی هســتند ،پایــداری بــه مراتــب کمتــری از نانــوذرات

ســیلیکا در آب شــور از خــود نشــان دادهانــد .بهعنــوان

مثــال ،در دمــای

°C

 19و آب شــور

ppm

،30000

غلظــت  1000 ppmنانوســیال ســیلیکا بعــد از 48 hr
همچنــان پایــدار بــوده ،ولــی غلظــت

ppm

1000

نانوســیاالت آلومینــا و تیتانیــا بهترتیــب بعــد از گذشــت

 5و  7 hrپایــداری خــود را از دســت داده و تهنشــین
شــدهاند .علــت ایــن عــدم پایــداری را بایــد در تأثیــر

نیروهــای الکترواســتانیک نظیــر بــار ســطحی جســتجو
کــرد؛ اگــر بــار ســطحی بــه انــدازه کافــی بــزرگ باشــد،

نانوســیال پایــداری خوبــی از خــود نشــان میدهــد .البتــه
در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه حجــم کوچــک مغزههــا،
نانوســیاالت در مــدت زمــان فرآینــد تزریــق پایــدار بــوده
و اثــری از انباشــتگی و تهنشــینی مشــاهده نشــده اســت.

در نتیجــه بــه منظــور عــدم تداخــل مؤلفههــای دیگــر
در مقایســه ایــن نانــوذرات ،از ســایر افزودنیهــا اســتفاده

نشــده و نانوســیاالت بــا همــان ترکیــب اولیــه تزریــق
گردیدهانــد؛ ولــی طبــق نتایــج فــوق ،بــرای پایــداری

نانوســیاالت اکســید فلــزی جهــت عملیــات تزریــق در
مقیــاس صنعتــی ،اســتفاده از افزودنیهایــی نظیــر
فعالکنندههــای ســطحی و حاللهــای پایدارکننــده

شــکل  5مقادیــر زاویــه تمــاس را کــه در هــر غلظــت

بهصــورت میانگیــن از زوایــای راســت و چــپ ســه
قطــره چســبیده بــه ســطح برشهــای مغــزه بهدســت

آمــده اســت ،نشــان میدهــد .اختــاف زوایــای تمــاس
اندازهگیــری شــده در هــر مــورد حداکثــر  ± 3درجــه
بــوده اســت .میانگیــن زاویــه تمــاس در شــرایط
ترشــوندگی اولیــه  148 ºبــوده کــه نشــان از شــرایط بــه

شــدت نفتدوســت برشهــای مغــزه داشــته اســت .پــس

از بهکارگیــری نانوســیاالت ،زاویــه تمــاس کاهــش یافتــه،

بــه طــوری کــه مطابــق بــا شــکل  ،5بــا افزایــش غلظــت
نانــوذرات و همچنیــن افزایــش زمــان غوطـهوری ،کاهــش
زاویــه تمــاس شــدت گرفتــه اســت .بهعنــوان مثــال،

پــس از غوطــهوری نمونــه بــه شــدت نفتدوســت در
نانوســیال  1000 ppmآلومینــا بهمــدت  ،48 hrمیانگیــن

زاویــه تمــاس بــه  46 ºتقلیــل یافتــه اســت؛ بــه عبــارت
دیگــر ،ترشــوندگی ســنگ بــه حالــت آبدوســت (نفــت

گریــز) تغییــر یافتــه اســت .علــت تغییــر ترشــوندگی،
برهمکنشهــای فیزیکــی و شــیمیایی از جملــه پیونــد

هیــدروژن و اکســیژن (گــروه هیدروکســیل) بــا نانــوذرات

جــذب شــده بــر ســطح ســنگ و وجــود نیروهای ســطحی
ســاختاری ،واندروالــس و الکترواســتاتیک میباشــد؛

بهطوریکــه هــر چــه غلظــت نانــوذرات افزایــش یافتــه،
حالــت آبدوســت ســنگ در اثــر جــذب بیشــتر نانــوذرات
افزایــش یافتــه اســت.

شماره  ،99خرداد و تیر 1397
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زاویه تماس ()°

 12 hrدر سیلیکا
 24 hrدر سیلیکا
 48 hrدر سیلیکا
 96 hrدر سیلیکا
 12 hrدر آلومینا
 24 hrدر آلومینا
 48 hrدر آلومینا
 96 hrدر آلومینا
 12 hrدر تیتانیا
 24 hrدر تیتانیا
 48 hrدر تیتانیا
 96 hrدر تیتانیا

غلظت نانوذرات ()ppm

شکل  5تغییر ترشوندگی برشهای مغزه پس از غوطهوری در نانوسیاالت سیلیکا ،آلومینا و تیتانیا

نانــوذرات تیتانیــا و ســیلیکا بهترتیــب پتانســیل بیشــتری

صــورت گرفتــه اســت؛ بهطوریکــه بــا تزریــق نانوســیال

خــود نشــان دادهانــد؛ امــا نکتــه جالــب رونــد تقریبــا

آلومینــا بــه مغــزه دوم %12/38 ،و بــا تزریــق نانوســیال

در تغییــر ترشــوندگی نســبت بــه نانــوذرات آلومینــا از
یکســان تغییــر ترشــوندگی اســت؛ چنــان کــه در هــر ســه
مــورد تــا غلظــت  ، 1000 ppmزاویــه تمــاس بــا بیشــترین
شــدت کاهــش یافتــه و بعــد از آن ،از شــدت تغییــر

ترشــوندگی کاســته شــده اســت .بنابرایــن بیشــترین تغییر

ترشــوندگی نســبت بــه غلظــت در میــزان 1000 ppm

از نانــوذرات رخ داده اســت .از ایــن رو ،غلظــت 1000 ppm

ســیلیکا بــه مغــزه اول ،%15/66 ،بــا تزریــق نانوســیال

تیتانیــا بــه مغــزه ســوم %18/27 ،از نفــت درجــای اولیــه
تولیــد گردیــده اســت .ایــن نتایــج میــزان تأثیــر نانــوذرات

در تغییــر ترشــوندگی ســنگها را کــه بهترتیــب در
تیتانیــا ،ســیلیکا و آلومینــا بیشــتر بــود ،تأییــد میکنــد.

بــه عبــارت دیگــر ،تغییــر ترشــوندگی محیــط متخلخــل

نفتدوســت شــدید بــه حالــت آبدوســت ،موجــب

کــه در آن نانــوذرات از پایــداری مناســبی نیــز برخــوردار

تســهیل در حرکــت نفــت و افزایــش راندمــان جابهجایــی

شــدن فضــای متخلخــل مواجــه نمیشــود ،بهعنــوان

نانــوذرات نفــوذ آب را در خلــل و فــرج ریــز مغزههــا
کــه قب ـ ً
ا غیرقابــل دســترس بودنــد ،امکانپذیــر و نفــت

بــوده و ســیلزنی مغزههــا بــا مشــکل گرفتگــی و مســدود

غلظــت بهینــه جهــت تزریــق در نظــر گرفتــه شــده اســت.
برداشت نفت

نتایــج تولیــد نفــت در طــول ســناریوهای تزریــق در
جــدول  5بــه نمایــش در آمــده اســت .پــس از تزریــق

آب بــه میــزان دو برابــر حجــم فضــای خالــی ،برداشــت
نفــت در هــر ســه مغــزه تقریبــاً یکســان بــوده اســت و
در مغــزه اول ،دوم و ســوم بهترتیــب  44/06 ،43/94و

 %43/15از نفــت درجــا تولیــد شــده اســت .هــر چنــد
طبــق نتایــج بیشــترین برداشــت نفــت در ایــن مرحلــه
رخ داده اســت ،ولــی بــا توجــه بــه پیشبینیهــای

قبلــی و شــرایط بــه شــدت نفتدوســت مغزههــا ،ایــن

میــزان در حــد مطلــوب نمیباشــد .پــس از آن بــا تزریــق
نانوســیاالت ،بهبــود قابــل مالحظ ـهای در برداشــت نفــت

نفــت شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه جــذب ســطحی

موجــود در ایــن حفــرات ریــز را جابهجــا نمــوده اســت .در
حقیقــت پــس از ســیالبزنی ،فشــار مویینگــی بهعنــوان

یــک مانــع در برابــر جابهجایــی نفــت در محیــط

متخلخــل عمــل میکــرد ،امــا اثــر منفــی آن بــه موجــب
تأثیــر نانــوذرات بــر ترشــوندگی ســنگ کاهــش یافتــه

اســت .در نتیجــه ایــن نانــوذرات از پتانســیل خوبــی جهت
تغییــر ترشــوندگی ســطوح نفتدوســت بــه آبدوســت

برخــوردار هســتند و بــا جابهجایــی مقادیــر بیشــتری از

نفــت باقیمانــده ،برداشــت نفــت را بــه میــزان مطلوبــی
افزایــش میدهنــد .شــکل  6میــزان برداشــت نفــت را در

طــول ایــن آزمایشهــا نشــان میدهــد.

بررسی آزمایشگاهی تغییر...
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جدول  5میزان برداشت نفت حاصل از تزریق آب و نانوسیاالت در مغزهها
برداشت نفت حاصل از
تزریق آب ()%

برداشت نفت حاصل از تزریق
نانوسیال ()%

مجموع برداشت
نفت ()%

اشباع نفت باقیمانده
()%

مغزه اشباع نفت درجا ()%
1

91

43/94

15/66

59/60

40/4

2

90/5

44/06

12/38

56/44

43/56

3

90/2

43/15

18/27

61/42

38/58

برداشت نفت ()%

حجم تزریق ()PV

شکل  6میزان برداشت نفت در طول سناریوی تزریق

تفــاوت در میــزان برداشــت ،عالوهبــر تفــاوت در میــزان

جــاروب 2و ازدیــاد برداشــت نفــت یــاد کــرد .تغییــر

تغییــرات کشــش ســطحی ،پتانســیل هیــدروژن هــر یــک

ناچیــز اســت [ 11و  ،]12ولــی بعــد از تزریــق نانوســیاالت

تغییــرات ترشــوندگی ،بــه دالیــل دیگــری از جملــه
از مــواد و واکنشهــای احتمالــی آنهــا بــا ســنگ یــا
ســیال درون آن نیــز وابســته اســت .تغییــرات فیزیکــی

و رئولوژیکــی ســیاالت تزریقــی و نفــت نیــز پــس از

بهکارگیــری نانــوذرات قابــل بحــث اســت؛ بهعنــوان

مثــال ،اختــاف چگالــی و گرانــروی ســیاالت تزریقــی
و تولیــدی در محیــط متخلخــل در میانشــکن 1آب و

برداشــت نفــت تأثیــر میگــذارد؛ هــر چــه نســبت چگالــی

و گرانــروی ســیال تزریقــی بیشــتر از ســیال تولیــدی
باشــد ،نســبت تحــرک کاهــش یافتــه و میــزان برداشــت

نفــت افزایــش مییابــد .نتایــج نشــان میدهنــد کــه
بــا افزایــش غلظــت نانــوذرات در نانوســیاالت ،چگالــی و
گرانــروی افزایــش یافتــه اســت (در عیــن حــال بــا افزودن

نانــوذرات بــه آب شــور ،چگالــی آن کاهــش یافتــه اســت)؛
ولــی در مقایســه بــا چگالــی و گرانــروی نفــت در حــدی

نیســت کــه بتــوان از آن بهعنــوان عامــل بهبــود راندمــان

گرانــروی نفــت نیــز بعــد از تزریــق نانوســیال ســیلیکا

آلومینــا و تیتانیــا ،گرانــروی نفــت تــا حــدودی کاهــش
مییابــد [ 7و  .]19پتانســیل هیــدروژن نیــز بــا افزایــش

غلظــت نمــک در آب شــور افزایــش و بــا افزایــش غلظــت
نانــوذرات در نانوســیاالت کاهــش یافتــه اســت .بــا کاهــش
پتانســیل هیــدروژن نیــز احتمــال رســوب آســفالتین و

کاهــش تراوایــی محیــط متخلخــل وجــود دارد؛ امــا تزریق

غلظــت بهینــه نانوســیاالت تــا حــدی مانــع بــروز ایــن
مشــکل میشــود .تاکنــون تحقیقاتــی درخصــوص میــزان

وابســتگی نتایــج بــه نــوع نفــت در ازدیــاد برداشــت از
طریــق تغییــر ترشــوندگی صــورت نگرفتــه اســت و نتایــج

بهدســت آمــده در تحقیقــات پیشــین نیــز بــر پیچیدگــی

وابســتگی نتایــج بــه نــوع نفــت میافزایــد.

1. Breakthrough
2. Sweep Efficiency
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در حقیقــت ،بهدلیــل پیونــد رفتــار رئولوژیــک نفــت بــا

فشــار قابــل رؤیــت اســت .پــس از میانشــکن ،تثبیــت دبی

کشــش ســطحی آب -نفــت ،کاهــش گرانــروی نفــت و

اشــباع آب و در نتیجــه کاهــش افــت فشــار در خلــل و فرج

مکانیســمهای دیگــر کاربــرد نانــوذرات (یعنــی کاهــش

تزریــق در طــول مغزههــا و تولیــد نفــت منجــر بــه افزایــش

نســبت تحــرک) ،وابســتگی نتایــج بــه نــوع نفــت در آنهــا

شــده اســت .پــس از تزریــق آب بهمیــزان  2برابــر حجــم

ترشــوندگی پرداختــه شــده اســت ،تعییــن دقیــق وابســتگی

در همــان بــدو تعویــض ،یــک شــوک فشــاری مشــاهده
شــده اســت .پــس از آن مجــددا ً تــا تثبیــت دبــی جریــان،

مشــخصتر از مکانیســم تغییــر ترشــوندگی اســت و بــا توجه
بــه ایــن کــه در ایــن پژوهــش صرف ـاً بــه مکانیســم تغییــر

نتایــج تغییــر ترشــوندگی بــه نــوع نفــت ،نیازمنــد تحقیقات

بیشــتر (بــا در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل) میباشــد.
افت فشار

شــکل  7افت فشــار حاصــل از ســناریوی تزریــق را در طول

مغزههــا نشــان میدهــد .در طــول تزریــق آب ،اختــاف

فشــار در طــول مغزههــا تــا زمــان میانشــکن بهطــور
قابــل مالحظ ـهای افزایــش مییابــد؛ بدیــن دلیــل کــه آب

(ســیال جابهجاکننــده )1بــا گرانــروی کمتــری نســبت بــه

نفــت (ســیال جابهجاشــونده )2در حــال جابهجایــی و
جایگزینــی فــاز نفــت اســت؛ بهعبــارت دیگــر ،دبــی تزریــق

در سراســر طــول مغزههــا تثبیــت نشــده اســت .بنابرایــن
قبــل از میانشــکن ،دو عامــل بــر منحنــی افــت فشــار
تأثیرگــذار بــوده اســت؛ نخســت ،افزایــش افــت فشــار در

اثــر تــاش بــرای تثبیــت دبــی جریــان؛ دوم ،کاهــش آن

فضــای خالــی ،بهدلیــل تعویــض ســیال تزریقــی و دقیق ـاً

افــت فشــار افزایــش و بعــد از آن بــا تولیــد ســیاالت در

اثــر تزریــق حجمهــای بیشــتری از نانوســیاالت و افزایــش

اشــباع آنهــا در مغزههــا ،افــت فشــار کاهــش یافتــه و

ســپس بــه دلیــل وجــود رونــدی یکنواخــت در تزریــق و
تولیــد ،افــت فشــار بــه میــزان تقریب ـاً ثابتــی باقــی مانــده

اســت .الزم بــه ذکــر اســت که بــه دلیــل اســتفاده از غلظت

بهینــه نانوســیاالت در تزریــق مغزههــا ،هیــچ آســیبی در

اثــر نشســت نانــوذرات در حفــرات و گلوگاههــای مغــزه

صــورت نگرفتــه و در نهایــت سیســتم بــا افزایــش ممتــد
افــت فشــار مواجــه نبــوده اســت.

توجیه اقتصادی

قیمــت نانــوذرات مــورد اســتفاده کــه بهصــورت غیرعمــده

خریــداری گردیــده اســت ،بــهازای هــر گــرم ســیلیکا

 ،0/010آلومینــا  0/038و تیتانیــا  0/033دالر آمریــکا

در اثــر جابهجایــی و جایگزیــن شــدن فــاز نفــت بــا آب .در

بــوده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  6کــه در آن میــزان

اشــغال میکنــد ،افــت فشــار در طــول نمونههــا کاهــش

از آن قیــد شــده اســت ،هزینــه تولیــد هــر بشــکه نفــت

واقــع همانطــور کــه فــاز آب فضــای بزرگتــری از منافــذ را
یافتــه اســت .از آنجایــی کــه قبــل از میانشــکن ،عامــل

اول غالــب میباشــد ،یــک رونــد افزایشــی در منحنــی افــت

نانــوذرات ب ـهکار رفتــه و حجــم ازدیــاد برداشــت حاصــل
اضافــی بــا اســتفاده از ســیلیکا  ،32/82آلومینــا  144/99و
تیتانیــا  104/93دالر آمریــکا میباشــد.

افت فشار ()psi

حجم تزریق ()PV

شکل  7میزان افت فشار در طول سناریوی تزریق
1. Displacing Fluid
2. Displaced Fluid
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جدول  6هزینه ازدیاد برداشت نفت حاصل از تزریق نانوسیاالت
قیمت خرید ()US $/g

وزن بهکار رفته ()g

حجم ازدیاد برداشت نفت
()cm3

افزایش هزینه به ازای هر بشکه نفت

1

سیلیکا

0/010

0/032

1/55

32/82

2

آلومینا

0/038

0/030

1/25

144/99

3

تیتانیا

0/033

0/036

1/80

104/93

مغزه نانوذرات

()US $/bbl

هــر چنــد ایــن مبالــغ بــدون احتســاب هزینــه توزیــع

 -برداشــت نهایــی نفــت بــا تزریــق غلظــت بهینــه

مرتبــط دیگــر محاســبه شــده اســت ،ولــی در صــورت

بهبــود  12/38 ،15/66و  % 18/27بهبــود نســبت بــه

نانــوذرات بــه منظــور تهیــه نانوســیاالت و هزینههــای
ســاخت یــا تهیــه ایــن نانــوذرات در مقیاس عمــده صنعتی

جهــت ازدیــاد برداشــت نفــت از میادیــن ،قیمــت تمــام
شــده از قیمتهــای ذکــر شــده در ایــن پژوهــش بســیار

کمتــر خواهــد بــود .در غیــر ایــن صــورت ،بهکارگیــری
نانــوذرات آلومینــا و تیتانیــا در ازدیــاد برداشــت نفــت از
طریــق تغییــر ترشــوندگی بــه هیــچ وجــه مقــرون بــه
صرفــه نخواهــد بــود.

همــراه بــوده اســت.

 رونــد کیفــی دادههــای افــت فشــار ناشــی از تزریــقآب و نانوســیاالت در هــر  3مغــزه تقریبــاً مشــابه بــوده
اســت .نتایــج بهدســت آمــده مؤیــد عــدم آســیب یــا

مســدود شــدن فضــای محیــط متخلخــل در طــول تزریــق

نانوســیاالت (بهدلیــل انتخــاب غلظــت بهینــه جهــت
 -هــر چنــد نانــوذرات تیتانیــا بیشــترین تأثیــر را در تغییــر

 نانــوذرات آبدوســت ســیلیکا ،آلومینــا و تیتانیــا قــادربودهانــد ترشــوندگی ســطوح بــه شــدت نفتدوســت
نمونههــای مغــزه ماسهســنگی را بــه حالــت آبدوســت

تغییــر دهنــد .تیتانیــا و آلومینــا بهترتیــب دارای بیشــترین

و کمتریــن تأثیــر بودهانــد.

 -در هــر ســه مــورد بــا افزایــش غلظــت نانــوذرات ،تــا

غلظــت  1000 ppmشــدت تغییــر ترشــوندگی افزایــش
یافتــه؛ پــس از آن از شــدت تغییــر کاســته شــده اســت.
ppm

 1000در طــول

آزمایشهــا مناســب بــوده اســت .از ایــن رو بهعنــوان

غلظــت بهینــه جهــت تزریــق در نظــر گرفتــه شــده اســت.

 پایــداری نانــوذرات آلومینــا در آب کمتــر از تیتانیــا وپایــداری ایــن دو نــوع نانــوذرات اکســید فلــزی کمتــر

از نانــوذرات ســیلیکا بــوده اســت .بــا افزایــش میــزان
شــوری ،غلظــت نانــوذرات و زمــان ،از میــزان پایــداری

آنهــا کاســته شــده اســت.

برداشــت ثانویــه از طریــق ســیالبزنی (تزریــق آب)

تزریــق) میباشــد.

نتیجهگیری

همچنیــن پایــداری غلظــت

نانوســیاالت ســیلیکا ،آلومینــا و تیتانیــا بهترتیــب بــا

ترشــوندگی و ازدیــاد برداشــت نفــت داشــته اســت ،امــا

نانــوذرات ســیلیکا در مقابــل چالشهــای دیگــری از
جملــه پایــداری و قیمــت مناســبتر بــوده اســت.

 نظــر بــه همــه جوانــب ایــن پژوهــش ،نانــوذرات ســیلیکاعالوهبــر ایــن کــه در تغییــر ترشــوندگی و ازدیادبرداشــت

نفــت تأثیــر مطلوبــی داشــته اســت ،نســبت بــه نانــوذرات
تیتانیــا و آلومینــا دارای چالشهــای کمتــر و توجیــه
اقتصــادی بیشــتر بــوده و اســتفاده از آن بهعنــوان یــک
مــاده افزودنــی بــه آب جهــت ازدیــاد برداشــت از طریــق
تغییــر ترشــوندگی ،قبــل از اجــرای پروژههــای دیگــر

ازدیــاد برداشــت یــا بــه جــای آنهــا توصیــه میشــود.
تشکر و قدردانی

بدینوســیله از همــکاران بهدلیــل همــکاری در انجــام

آزمایشهــا ســپاسگزاری میگــردد.
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