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چكيده
امــروزه رشــد و توســعه جوامــع بشــری و نیــاز روزافــزون بــه انــرژی از یــک ســو و محدودیــت منابــع نفــت از ســوی دیگــر موجــب
اهمیــت یافتــن مباحــث ازدیــاد برداشــت نفــت شــده اســت .یکــی از روشهــای مــورد اســتفاده در فرآینــد ازدیــاد برداشــت ،تزریــق آب
هوشــمند بــه مخــازن هیدروکربــوری اســت .در تحقیــق حاضــر تاثیــر آب هوشــمند بــر تغییــر میــزان ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه
بررســی شــده اســت .در ایــن راســتا آب ســازند و پنــج نمونــه از آب هوشــمند (آب دریــا ،آب دریــا بــا دو برابــر غلظــت یــون کلســیم ،آب
دریــا بــا دو برابــر غلظــت یــون منیزیــم ،آب دریــا بــا دو برابــر غلظــت یــون ســولفات و آب دریــا بــا چهــار برابــر غلظــت یــون ســولفات)
تهیــه و بــا آزمایــش پتانســیل زتــا توانایــی آبهــا در تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن مقایســه شــد .در ادامــه از توانمندتریــن آبهــا،
بــرای انجــام آزمایــش زاویــه تمــاس اســتفاده گردیــد .براســاس نتایــج بهدســت آمــده ،آب دریــا بــا چهــار برابــر غلظــت ســولفات و آب
دریــا بــا دو برابــر غلظــت ســولفات بهترتیــب موثرتریــن آبهــا در تغییــر ترشــوندگی ســنگ کربناتــه شــناخته شــدند .در ایــن ارتبــاط
در هــر دو آزمایــش پتانســیل زتــا و زاویــه تمــاس ،آب دریــا بــا چهــار برابــر غلظــت یــون ســولفات موثرتریــن آب بــر تغییــر ترشــوندگی
بــوده و بعــد از آن بهترتیــب آبهــای دریــا بــا دو برابــر غلظــت ســولفات ،آب دریــا و آب ســازند قــرار داشــتند .مقادیــر پتانســیل زتــا
بــرای نمونههــای یــاد شــده بهترتیــب  -1/25 ،-7/13 ،-9/61و  15/8تعییــن گردیــد .نتایــج حاصلــه از آزمایــش زاویــه تمــاس بــرای
نمونههــای نامبــرده در ابتــدای آزمایــش بهترتیــب  149/68 ،136/63 ،139/89و  144/13درجــه بــوده اســت ،کــه در پایــان آزمایــش
بــه  135/66 ،105/17 ،87/10و  143/13درجــه تقلیــل یافــت .ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه در حضــور نمونههــای آب هوشــمند بــا
غلظــت کنترلشــده یــون ســولفات ،خاصیــت ترشــوندگی ســنگ کربناتــه بــه ســمت آبدوســت بــودن متمایــل شــده ،کــه بــه نوعــی
بــا نتایــج آزمایــش پتانســیل زتــا در توافــق اســت.
كلمات كليدي :آب هوشمند ،ترشوندگی ،مخازن کربناته ،زاویه تماس ،پتانسیل زتا
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مقدمه

[ 5و .]6

پیــش از اینکــه اصطــاح آب هوشــمند در میــان محققیــن

راههــای متفاوتــی بــرای پــی بــردن بهمیــزان ترشــوندگی

دهنــد ،معمــوال بــرای انجــام فرآینــد ســیالبزنی،

اندازهگیــری پتانســیل زتــای ســطح و زاویــه تمــاس

و همــکاران متوجــه شــدند کــه شــوری آب ســازند ،در

یــک ســطح ذرات بــاردار مثبــت یــا منفــی بــه چشــم

نتیجــه را ریــوت و همــکاران نیــز مشــاهده کردنــد [.]2

ســیال قــرار گیــرد بــه گونــهای کــه ســیال ،ســطح را

آب ســیالبزنی ،نســبت بــه آب ســازند و آب دریــای

ســطح نزدیــک میشــوند .در دیــدگاه نانومتــری مشــاهده

باشــد .اســتاد و همــکاران درصــد ازدیــاد برداشــت را بــه

خــازن روبـهروی یکدیگــر آراســته شــدهاند .الیـ ه تشــکیل

ســنگ مخــزن و نفــت موجــود در آن ( 1 )CBRمرتبــط

اصطالحــا الیــه اســترن نامگــذاری میکننــد و پتاســیل

منیزیــم و کلســیم در ایــن راســتا نقــش بســزایی دارنــد.

نــوع بــاری کــه در ســطح موجــود اســت ایــن پتانســیل

موجــود بــودن یونهــای ســولفات ،منیزیــم و کلســیم از

کلســیتی ،چنانچــه آب هوشــمند بتوانــد پتانســیل ســطح

البتــه بســته بــه نــوع ســنگی کــه آب بــا آن در تمــاس

کربناتــه کلســیتی) ،بــه نوعــی ترشــوندگی ســطح ســنگ

معکــوس نیــز داشــته باشــند [ .]3آب هوشــمند را آبــی

میدهــد .یکــی دیگــر از روشهــای میــزان ترشــوندگی

آنهــا بهصــورت مصنوعــی ســاخته شــده اســت؛ امــا آب

در حضــور ســیال غیرقابــل امتــزاج دیگــر اســت .اندرســون

آن تنهــا شــوری آب اولیــه بــه یــک نســبت کاهــش یافتــه

تــا بســیار نفتدوســت براســاس زاویــه تمــاس بهصــورت

شــوری کــم نیــز نوعــی آب هوشــمند بهشــمار م ـیرود،

جدول  1توصیف ترشوندگی براساس زاویه تماس در سیستم آب
و نفت

رایــج گــردد و عملیــات ســیالبزنی را بــا ایــن آب انجــام

یــک ســطح نســبت بــه یــک ســیال وجــود دارد کــه

آب دریــا را منبــع آب تزریقــی قــرار میدادنــد .ژاک

از جملــه آنهاســت .همــواره در فاصلــه نانومتــری از

افزایــش درصــد بازیافــت اثــر دارد [ .]1مشــابه ایــن

میخورنــد .چنانچــه ایــن ســطح در تمــاس بــا یــک

بنابرایــن پیشبینــی میشــد کــه اثــر شــوری کــم

تمامــا بپوشــاند ،ذرات بــاردار مخالــف ســطح ســنگ ،بــه

تزریقــی در افزایــش درصــد بازیافــت حائــز اهمیــت

میشــود ذرات بــا بــار مخالــف ،در یــک الیــه ،مشــابه یــک

واکنــش بیــن آب تزریقــی دارای درجــه شــوری پاییــن،

شــده از شــعاع یونــی بارهــای مخالــف و روبـهروی هــم را

ســاختند .آنهــا متوجــه شــدند کــه یونهــای ســولفات،

موجــود در آن را پتانســیل زتــا مینامنــد [ .]7بســته بــه

ک طــرف و همچنیــن
لــذا کــم بــودن شــوری آب از یــ 

میتوانــد مثبــت یــا منفــی گــردد .در ســنگهای کربناتــه

طــرف دیگــر میــزان بازیافــت نفــت را افزایــش میدهنــد؛

را منفــی کنــد (بهدلیــل وجــود بــار مثبــت بــرروی ســطح

اســت حضــور یونهــای یــاد شــده ممکــن اســت اثــر

کربناتــه را از نفتدوســتی بــه ســمت آبدوســتی میــل

تعریــف میکننــد کــه میــزان شــوری و ترکیــب یونــی

اندازهگیــری زاویــه تمــاس ســطح بــا ســیال مــورد نظــر

بــا درجــه شــوری کــم را آبــی تعریــف میکننــد؛ کــه در

ترشــوندگی نفتــی ســنگ را از حالــت بســیار آبدوســت

اســت .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه آب بــا درجــه

جــدول  1تقســیمبندی نمــوده اســت [ 8و .]9

لــذا آنچــه در متــون بهعنــوان آب بــا درجــه شــوری

پاییــن بــه چشــم میخــورد در حقیقــت زیرمجموعـهای از
آب هوشــمند اســت [ .]4زمینشناســان بــه ســنگهایی

کــه حــاوی حداقــل  %50از کانیهــای کربناتــه باشــند،
ســنگ کربناتــه میگوینــد [ .]5حــدودا نیمــی از مخــازن
شناختهشــده در جهــان کربناتــه هســتند کــه تراوایــی

پاییــن و آبدوســتی از مشــخصههای بــارز آنهــا اســت.
معمــوال بازیافــت نفــت از ایــن مخــازن زیــر  %30اســت

حالت ترشوندگی

زاویه تماس

قویا آبدوست

30-0

نسبتا آبدوست

90-30

خنثی یا حد واسط

90

نسبتا نفتدوست

150-90

قویا نفتدوست

180-150
1. Crude oil Bran and Rock
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یوســف و همــکاران مطالعــات ســیالبزنی آزمایشــگاهی

را ب ـرروی ســنگهای کربناتــه انجــام دادنــد .آزمایشهــا
در دو حالــت ،صــورت گرفــت کــه در حالــت اول از
آب دریــا بــرای برداشــت ثانویــه و در حالــت دوم از

نســبتهای رقیقشــد ه آب دریــا بــرای برداشــت ثالثیــه

اســتفاده کردنــد .نتیجــه بازیافــت بهوســیله آب دریــا
در حالــت ثانویــه  20تــا  %22و درصــد بازیافــت در

حضــور آب دریــای رقیقشــده تــا حــدود  9الــی %10

نفــت اصلــی درجــای مغــزه گــزارش شــد [ .]10یوســف

و همــکاران تحقیقــی را تحــت نظــر شــرکت آرامکــو

1

ذرات ریــز ،تبــادل یونــی چندگانــه ،کاهــش کشــش

ســطحی

()IFT

3

امولســیون ،انبســاط الیــه دوگانــه،

تاثیــر تولیــد نمــک و تغییــر ترشــوندگی اشــاره کــرد .از

میــان مکانیس ـمهای یــاد شــده بعضــی نیــز در مخــازن و
ســنگهای کربناتــه مشــترک اســت [ .]14مــک گــری و

همــکاران افزایــش در میــزان بازیابــی نفــت را بــه تغییــر
ترشــوندگی و کاهــش کشــش ســطحی تحــت تاثیــر آب

بــا غلظــت کــم نمــک ارتبــاط دادنــد [ .]15ترکیبــات

هیدروکربنــی دارای گروههــای قطبــی نیتــروژن ،ســولفور
و اکســیژن ( )NSOتمایــل بــه جــذب بــرروی ســطح

عربســتان بــرروی ســنگ کربناتــه انجــام دادنــد .هــدف از

ســنگ را از خــود نشــان میدهنــد کــه ایــن موضــوع

تزریقــی بــرروی خــواص ســطح و میــزان بازیافــت و نیــز

میشــود [ .]16در ایــن میــان اثبــات شــده اســت کــه

ایــن تحقیــق ،پیداکــردن ارتبــاط بیــن اثــر یونهــای آب

ارایــه مکانیســم مربوطــه بــود [ .]10آنهــا بــا آزمایشهــای

زاویــه تمــاس و  ،2 NMRمکانیســم افزایــش بازیافــت را بــه
تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن در اثــر تزریــق آب بــا

شــوریهای متفــاوت و تغییــر قابلمالحظ ـ ه بــار ســطحی
ســنگ مرتبــط ســاختند .الشــابی و همــکاران بــا انجــام

شبیهســازی از طریــق نرمافــزار شبیهســاز ســیالبزنی
شــیمیایی " "UTCHEMو بــا اســتفاده از نتایــج حاصلــه از
تحقیــق یوســف و همکارانــش تاثیــر تزریــق آب هوشــمند

بــر تغییــر ترشــوندگی را تاییــد کردنــد [.]11

ماهانــی و همــکاران آزمایشــی را بــرروی نمونــه ســنگ
ماس ـهای انجــام دادنــد .آنهــا آزمایــش را تکــرار کردنــد

بــا ایــن تفــاوت کــه مجموعــه ســنگها از ماســهای

بــه کربناتــه تبدیــل کردنــد .آنهــا نتایــج هــر دو
آزمایــش را در مدلســازی خــود بهوســیل ه نرمافــزار

" "PHREEQCب ـهکار بردنــد و تاثیــر بــاالی شــوری کــم

در نمونــه کربناتــه و وجــود واکنشهــای الکترواســتاتیکی

بیــن نفــت خــام ،آب و نمونــه ســنگ را دلیــل تغییــر
ترشــوندگی دانســتند [ 12و  .]13مطالعــات مربــوط بــه

ســیالبزنی در مــورد ســنگهایی غیــر از ســنگهای

کربناتــه نیــز انجــام گردیــده و مکانیســمهای متفاوتــی

بــرای مخــازن ماســهای پیشــنهاد شــده اســت؛ کــه

از جملــه آنهــا میتــوان بــه افزایــش  ،pHمهاجــرت

باعــث تغییــر ترشــوندگی ســنگ بــه ســمت نفتدوســتی
اجــزای ســنگین نفــت خــام همچــون آســفالتین و رزیــن،

بیشــترین تاثیــر را بــرروی ترشــوندگی دارنــد [ .]16ســه
یــون  Ca+2 ،SO4-2و  Mg+2در ســطح کربناتــه باعــث تغییــر

پتانســیل ســطح گردیــده و روی بــار ســطحی (پتانســیل
زتــا) تاثیــر دارنــد [ .]17الگــر و همــکاران مکانیس ـمهای

تبــادل چندگانــه یونــی را ارایــه داده و معتقــد بودنــد کــه
مکانیســم اصلــی در تغییــر ترشــوندگی بــر اثــر تزریــق

آب هوشــمند ،بــروز تبــادل چنــد یونــی بیــن ســطح

کانیهــای ســنگ و آب تزریقــی اســت [ .]19آنهــا
در میــدان آالســکا بــا تزریــق آب هوشــمند و مطالعــه
ســیال خروجــی کاهــش غلظــت منیزیــم را مشــاهده

کردنــد کــه بیانگــر جــذب شــدید منیزیــم توســط ســنگ
اســت .در همیــن ارتبــاط بــه نظــر میرســد کــه در

طــول فرآینــد مــورد بحــث حضــور یونهــای ســولفات از
طریــق کاهــش نیــروی دافعـ ه الکترواســتاتیکی بــر فرآینــد

جــذب  Caو  Mgســرعت میبخشــد .یونهــای
+2

+2

+2

Mg

در دمــای بــاال (بیشــتر از  )90˚Cبهدلیــل افزایــش میــل

بــه واکنشپذیــری ،بــر اثــر برانگیختــه شــدن الکتــرون
الیــه آخــر میتواننــد جایگزیــن یونهــای  Caمتصــل
+2

بــه گــروه کربوکســیلیک شــده و موجــب رهایــش آنهــا از
ســطح ســنگ گــردد.

1. Aramco
2. Nuclear Magnetic Resonances
3. Interfacial Tension

شماره  ،101مهر و آبان 1397

32

بنابرایــن دو شــرط الزم بــرای رخ دادن ایــن فرآینــد

میدهــد .افزایــش یونهــای فعــال ســطحی ممکــن اســت

 -1وجود  Ca+2و  Mg+2در حضور  SO4-2آب تزریقی.
 -2دمای باال (معموالً باالتر از .]18[ )90˚C

صدمــه زدن بــه ســنگ مخــزن گــردد .بنابرایــن قبــل از

عبارتنــد از:

موجــب تشــکیل رســوب ،بســته شــدن خلــل و فرجهــا و
ســاختن آبهــای هوشــمند ،تمامــی آبهــا بــا اســتفاده از

در پژوهــش حاضــر تاثیــر نــوع آب هوشــمند بــر تغییــر

نرمافــزار  scalechemبــه جهــت آگاهــی از عــدم امــکان

آبدوســتی) در فرآینــد تزریــق بــه ســنگ مخــزن مــورد

ترکیــب آبهــا را نشــان میدهنــد.

ترشــوندگی ســنگ مخــزن (از حالــت نفتدوســتی بــه
بررســی قــرار گرفــت .در ایــن ارتبــاط دو پارامتــر مهــم

تشــکیل رســوب ،مــورد تأییــد قــرار گرفتنــد .جــداول  2و 3

پتانســیل زتــا و زاویــه تمــاس ،مــورد مطالعــه گرفــت .بــرای

نفت

ترشــوندگی ،آب دریــا و آب ســازند بهعنــوان مبنــا انتخــاب

اقتصــادی و شــرایط انجــام آزمایــش ،بســیار پرهزینــه و

بررســی تاثیــر آبهــای هوشــمند بــر تغییــر خاصیــت

شــد و نتایــج آنهــا بــا نتایــج حاصــل از تزریــق آبهــای

هوشــمند دریــا بــا دو و چهــار برابــر غلظــت یــون ســولفات
مقایســه گردیدنــد.

مواد
آب سازند ،آبهای هوشمند

آب ســازند از نمونــه واقعــی خــود (آب ســازند  )Aانتخــاب

شدهاســت .آبهــای هوشــمند نیــز بهصــورت مصنوعــی
در ترکیبهــای متفــاوت ساختهشــده اســت کــه شــامل:
الــف) آب دریــا ،ب) آب دریــا بــا غلظــت دو برابــر یــون

منیزیــم ،ج) آب دریــا بــا غلظــت دو برابــر یــون کلســیم ،د)
آب دریــا بــا غلظــت دو برابــر یــون ســولفات و ه) آب دریــا با

غلظــت چهــار برابــر یــون ســولفات هســتند .جامــدات حــل
شــده ( 1)TDSدر آبهــای هوشــمند بــر مبنــای آب خلیــج
فــارس بــوده و بــرای ســاختن ایــن آبهــا از نمکهــای

منیزیــم کلریــد ،کلســیم کلریــد ،ســدیم ســولفات و ســدیم

کلریــد (کــه همگــی تولیــدی شــرکت  MERKآلمــان
بــا درجــه خلــوص  %99بودهانــد) ،در آب دیونیــزه (آب

مقطــری کــه مجــددا فیلتــر شــده باشــد) اســتفادهشــده
ب خــود در تاثیر بهتــر ازدیاد برداشــت
اســت .شــوری کــمآ 

نفــت نقــش موثرتــری دارد .بــه همیــن دلیــل  TDSتمامــی
آبهــای هوشــمند یکســان بــوده و از نمــک ســدیم کلریــد

بهمنظــور رســاندن  TDSآبهــای هوشــمند بــه TDS

آب دریــای خلیــج فــارس اســتفاده شــده اســت؛ چراکــه

قســمت اعظــم آب دریــا را نمــک ســدیم کلریــد تشــکیل

از آنجــا کــه دســتیابی بــه نفــت زنــده مخــزن از نظــر
نیازمنــد تجهیــزات پیشــرفتهای اســت؛ در ایــن مطالعــه از
نفــت مــرده مخــزن  ،Aبعــد از فیلتــر کــردن و عبــور از

کاغــذ  2/5 μmاســتفادهشــد.
جدول 2

مشخصات آب سازند ()A

مقدار

ترکیبات
کربن دیاکسید

mg/L

352

هیدروژن سولفات

mg/L as S-2

62

کلجامد حلشده

mg/L

210754

سختی کلسیم

mg/L as CaCO3

28750

سختی منیزیم

mg/L as CaCO3

5500

کربنات

mg/L as CO3 (-2

ناچیز

بیکربنات

mg/L as HCO3(-1

634

کلراید

mg/L as Cl

سولفات

(mg/L as SO4 (-2

360

سولفیت

(mg/L as SO3 (-2

48

نیترات

(mg/L as NO3 (-1

63/4

نیتریت

(mg/L as NO2 (-1

> 0/1

فسفات

(mg/L as PO4 (-3

< 0/06

آهن

mg/L

0/56

سدیم

mg/L

66621

پتاسیم

mg/L

2579

لیتیم

mg/L

1/4

استرانسیم

mg/L

1390

باریم

mg/L

14/2

-

131165

1. Total Dissolved Solid
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جدول  3مشخصات آبهای هوشمند ساختهشده
آب هوشمند

سدیم کلرید

سدیم سولفات

منیزیم کلرید

کلسیم کلرید

کل جامدات حلشده

آب دریا

29/17

4/73

6/43

1/38

41723

آب دریا با دو برابر منیزیم

22/74

4/73

12/86

1/38

41723

آب دریا با دو برابر کلسیم

27/79

4/73

6/43

2/76

41723

آب دریا با دو برابر سولفات

24/44

9/46

6/43

1/38

41723

آب دریا با چهار برابر سولفات

14/98

18/92

6/43

1/38

41723

()mg/L

()mg/L

()mg/L

()mg/L

()mg/L

 APIنفــت مــورد اســتفاده و میــزان آســفالتین موجــود

آلیزاریــن 2بــه نمونــه تمیــز در صــورت کلســیتی بــودن،

مشــخصات نفــت قابلمشــاهده اســت.

میدهــد .ایــن تســت انجــام شــده و نتیجــه تغییــر رنــگ

در آن بهترتیــب  40و  %1/1بــوده اســت .در جــدول 4
جدول  4مشخصات نفت مرده
وزن مولکولی

نمونــه تغییــر رنــگ داده و رنــگ قرمــز از خــود نشــان
در شــکل  1قابــل مشــاهده اســت.

()A

درصد وزنی ()%wt

درصد مولی

جز

()g/mol

0/07

C2

30

0/01

C3

44

0/1

0/46

iC4

58

0/35

1/23

nC4

58

1/37

4/82

iC5

72

1/06

3

nC5

72

1/12

3/17

C6

83

5/8

14/23

C7

95

4/88

10/47

C8

110

4/06

7/53

C9

120

6/2

10/58

C10

134

5/52

8/42

C11

146

6/55

9/13

پــودر حاصلــه اطمینــان حاصــل شــود .نیمــه دیگــر مغــزه

C12+

478

62/98

26/89

شــد و بعــد از صیقــل دادن ســطوح آنهــا ،در آزمایــش

پودر ،برشهای مغزهای

نمونــه کربناتــه مربــوط بــه یکــی از میادیــن غربــی ایــران؛
و طــول و قطــر آن بعــد از ســه بــار اندازهگیــری از

جهتهــای متفــاوت نمونــه ،بهترتیــب  4/49و 3/61 cm

بــوده اســت .نمونــه اســتفاده شــده کلســیتی اســت؛ چــرا
کــه چگالــی دان ـهای 1مربــوط بــه نمونــه  2/7اســت کــه

ایــن مقــدار مربــوط بــه کلســیتها اســت و همچنیــن در

علــم زمینشناســی اثبــات شــده اســت کــه بــا تزریــق

شکل  1تغییر رنگ باالی عکس ،به واسطه تزریق alizarin

نشاندهنده کلسیتی بودن نمونه است

بــرای انجــام آزمایــش پتانســیل زتــا ،نیمــی از نمونــه

کربناتــه بعــد از پــودر کــردن توســط آســیاب گلول ـهای،3
از الــک  5 mμعبــور داده شــد تــا از انــدازه و یکنواختــی

نیــز بــه چهــار قســمت بــا ضخامــت یکســان بــرش داده
زاویــه تمــاس ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
روش انجام آزمایش

در آزمایــش پتانســیل زتــا ،پــودر حاصــل از نمونــه کربناته
در درون ظــرف کوچکــی ریختــه و بــا نفــت مــرده مخــزن،
در تمــاس قــرار داده شــد.

1. Grain density
2. Alizarin
3. Ball mill

شماره  ،101مهر و آبان 1397

34

بــه همیــن ترتیــب برشهــای کربناتــه نیــز بــا نفــت

تــا ( 47 hrتــا زمانیکــه دیگــر تغییــری در زاویــه تمــاس

برشهــای کربناتــه بــه جهــت نزدیــک کــردن شــرایط

از نمونههــا عکسبــرداری شــد .عکسهــای گرفتهشــده

مشــاهده نشــد) ،ادامــه پیــدا کــرد و در فواصــل مشــخص

مــرده مخــزن در تمــاس قــرار گرفتنــد .ســپس پــودر و

بــه رایانــه انتقــال داده و زاویههــای مربــوط بــه قطــره و

آنهــا بــه شــرایط مخــزن ،درون ســیلندر مخصــوص

ســطح ســنگ ،در حضــور آب مــورد اســتفاده بــا نرمافــزار

پیرکــردن 1قــرار داده شــدند .ســیلندر و محتویــات آن

 Image Jاندازهگیــری شــدند.

بهمــدت  35شــبانهروز در دمــای  90˚Cو فشــار 550 psi

باقــی ماندنــد .بعــد از دوره پیــر کــردن ،میــزان یکصــدم

از پــودر کربناتــه بــا آبهــای هوشــمند و آب ســازند

نتایج و بحث

بهصــورت مجــزا ،در تمــاس قــرار داده شــد .بــه جهــت

نتایــج حاصــل از پتانســیل زتــا در قالــب جدول  5و شــکل

توســط دســتگاه آلتراســونیک انجــام شــد و بــه منظــور

میــان آبهــای هوشــمند و آب ســازند ،بیشــترین مقــدار

 ،48 hrپتانســل زتــای هــر نمونــه از طریــق دســتگاه

بــا مقــدار  15/8 mVاســت و کمتریــن (منفیتریــن)

در تســت آزمایــش زاویــه تمــاس ،برشهــای مغــزهای

ســولفات بــوده کــه مقــدار آن  9/61 mVبهدســت آمــد.

رســیدن بــه یکنواختــی بیشــتر ،مرحلــه همگنســازی

 2در زیــر آورده شــده اســت .مشــاهده میشــود کــه در

رســیدن محلولهــا بــه شــرایط تعــادل ،بعــد از گذشــت

(مثبتتریــن مقــدار) پتانســیل زتــا مربــوط بــه آب ســازند

پتانســیل زتــا ،در شــرایط محیطــی اندازهگیــری شــد.

مقــدار مربــوط بــه آب هوشــمند دریــا بــا چهــار برابــر

کــه دوران پیرشــدگی خــود را ســپری کــرده بودنــد در
دســتگاه اندازهگیــری زاویــه تمــاس در شــرایط محیطــی
قــرار گرفتــه و اطــراف نمونههــا بهصــورت مجــزا ،از

جدول  5نتایج حاصل از پتانسیل زتا

آبهــای هوشــمند و آب ســازند پــر شــدند .نمونــه نفتــی

از زیــر دســتگاه بــه سیســتم تزریــق شــد و قطــره بــه

آب سازند و آب هوشمند

پتانسیل زتا ()mV

آب سازند

15/8

آب دریا

-1/25

آب دریا با دو برابر کلسیم

-3/11

آب دریا با دو برابر منیزیم

-2/92

آب دریا با دو برابر سولفات

-7/13

آب دریا با چهار برابر سولفات

-9/61

گونــهای کــه حالــت ترشــوندگی نفتدوســتی در نمونــه

کربناتــه حفــظ شــود ،در زیــر نمونــه قــرار گرفــت .بــا
گــذر زمــان ،تغییــرات زاویــه تمــاس بیــن نفــت و نمونــه
کربناتــه در حضــور آبهــای متفــاوت ثبــت شــد .بســته

بــه نــوع آب هوشــمند یــا ســازند ،آزمایــش بهمــدت 24
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شکل  2نمودار پتانسیل زتا برحسب نوع آب هوشمند و آب سازند
1. Aging Cell
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از آنجــا کــه نمونــه ســنگ مخــزن مــورد مطالعــه از نــوع

ســطح کربناتــه بیشــتر میشــود .بــه عبارتــی پتانســیل

بــا بــار مثبــت اســت ،بنابرایــن وجــود یونهــای منفــی

بــرای جداســازی گــروه کربوکســیلی متصــل بــه ســطح

کلســیتی بــوده و ســطح آن انباشــته از یونهــای کلســیم
موجــود در تــوده محلــول در الیــه اســترن قابــلپیشبینی

بــوده و انتظــار مـیرود کــه تمایــل یــون ســولفات بــا بــار
( )-2بهدلیــل تمایــل بیشــتر در پایدارشــدن ،بــرای

نزدیــک شــدن بــه ســطح و حضــور در الیــه اســترن

زتــای منفیتــر ،بیانــی از قــدرت بیشــتر آب هوشــمند،

اســت کــه در نتیجــه آنهــا میــزان بازیافــت نفــت بیشــتر
میشــود .بــا ایــن تفاســیر توانایــی آبهــای هوشــمند در
تغییــر ترشــوندگی ســطح بــه ســمت آبدوســتی بهقــرار

زیــر اســت:

بیشــتر از آنیونهــای دیگــر موجــود در محلــول باشــد .از

آب ســازند < آب دریــا < آب دریــا بــا دو برابــر منیزیــم

ب ـ ه واســطه یــک پیونــد قطبــی ،بــه کلســیم موجــود در

ســولفات < آب دریــا بــا چهــار برابــر ســولفات اگرچــه روند

ســولفات ،رقابــت بیــن پیوندهــای کلســیم -ســولفات و

توســط گــروه تحقیقاتــی آقــای ماهانــی و همــکاران در

یونهــای ســولفات و کلســیم از نــوع یونــی بــوده کــه

آمــده بــرای پتانســیل زتــا در تحقیــق حاضــر بــا نتایــج

اتمهــای کلســیم تمایــل زیــادی بــه برقــراری پیونــد بــا

 .]14بــا فــرض آنکــه نمونههــای استفادهشــده در ایــن

ســوی دیگــر چــون در ســطح کربناتــه ،گــروه کربوکســیلی

< آب دریــا بــا دو برابــر کلســیم < آب دریــا بــا دو برابــر

ســطح متصــل اســت ،لــذا بــا نزدیــک شــدن یــون

مشــاهده شــده در ایــن تحقیــق بــا رونــد گــزارش شــده

کلســیم -گــروه کربوکســیلی آغــاز میشــود .پیونــد بیــن

ســال  2015-2014مطابقــت دارد ،امــا مقادیــر بهدســت

بهمراتــب قویتــر از پیوندهــای قطبــی اســت؛ بنابرایــن

گــزارش شــده توســط آنــان اختــاف زیــادی دارد [ 13و

گروههــای ســولفات از خــود نشــان میدهنــد .در ایــن

دو تحقیــق هــر دو کربناتــه و از لحــاظ ســاختاری یکســان
بــوده اســت (ایــن فــرض لزومــاً دقــت باالیــی نــدارد

آزادتــر بــه ســمت ســطح حرکــت کننــد و بــا برقــراری

در میدانهــای متفــاوت ،متغیــر هســتند [ ،)]5علــت

ســازند .ایــن پدیــده در دماهــای باالتــر نیــز قابل مشــاهده

نفــت ،غلظــت یونهــا و  TDSآبهــای هوشــمند مربــوط

اســت کــه در دماهــای بــاال (در حــدود  )90˚Cیونهــای

فعــال ،تمایــل و توانایــی آنهــا را بــرای تغییــر خــواص

میتواننــد بــه ســطح نزدیــک شــده و جانشــین کلســیم

دقیقتــر تاثیــر آب هوشــمند بــر تغییــرات ترشــوندگی،

نظــر میرســد در دماهــای نزدیــک بــه دمــای مخــزن

اســتفاده شــد .شــکل  3تغییــرات زاویــه تمــاس نفــت

کــه یونهــای فعــال ســطحی منیزیــم نیــز در واکنــش

را در طــول زمــان بــرای نمونــه آب هوشــمند دریــا بــا

بــه ســطح ،گــروه کربوکســیلی متصــل بــه کلســیم را

کــه مشــاهده میشــود در طــول زمــان زاویــه تمــاس

رســوب منیزیــم کربنــات شــده کــه خــود میتوانــد بــه

زمانهــای ابتدایــی بــاال بــوده و بــه مــرور زمــان کاهــش

ســولفات ،توانایــی آنهــا بــرای قرارگیــری در مجــاورت

شــده و نتایــج کلــی آن در شــکل  4قابــل مشــاهده اســت.

میــان در اثــر نیروهــای الکترواســتاتیکی ،یونهــای فعــال

کلســیم کــه در تــوده محلــول قــرار دارنــد میتواننــد

چراکــه نــوع ســاختار کربناتههــا و مشــخصات فیزیکــی

پیونــد بــا گــروه کربوکســیلی ،آنهــا را از ســطح جــدا

تفــاوت در مقادیــر پتانســیل زتــا را میتــوان بــه نــوع

اســت .چنانکــه تحقیقــات الگــر و همکارانــش نشــان داده

دانســت .بهعبــارت دیگــر تغییــر در غلظــت یونهــای

منیزیــم بهدلیــل برانگیختــه شــدن الکتــرون الیــه آخــر،

ســطحی ســنگ تغییــر میدهــد .بــه منظــور بررســی

متصــل بــه گــروه کربوکســیلی شــوند [ .]18بنابرایــن بــه

عالوهبــر پتانســیل زتــا از آزمایــش زاویــه تمــاس نیــز

جداســازی گروههــای کربوکســیلی بیشــتر باشــد ،چــرا

و نمونــه کربناتــه ،در حضــور نمونــه آبهــای هوشــمند

شــرکت کــرده و بــا نشســتن بــه جــای کلســیم متصــل

دو برابــر غلظــت ســولفات نشــان میدهــد .همانطــور

آزاد میکنــد .البتــه ایــن امــر منجــر بهوجــود آمــدن

بهتدریــج کاهــش مییابــد .شــدت ایــن تغییــرات در

مخــزن آســیب وارد کنــد .بــا افزایــش غلظــت یونهــای

مییابــد .ایــن رونــد بــرای نمونههــای دیگــر نیــز تکــرار
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شکل  3تصاویر تغییر زاویه تماس برای آب دریا با دو برابر سولفات
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شکل  4نمودار زاویه تماس برحسب زمان برای آب سازند و آبهای هوشمند

در شــکل  4تغییــرات زاویــه تمــاس در حضــور آب ســازند،

یکدیگــر روی نمونــه کربناتههــا قــرار گیرنــد.

آب دریــا و دو نمونــه آب هوشــمند در طــول زمــان

بــا توجــه بــه نمودارهــای بهدســت آمــده در شــکل 4

تعــادل( ،زمانیکــه زاویــه تمــاس در گــذر زمــان بــدون

ســاعتهای اولیــه ،بیشــترین مقــدار خــود را دارد .بــه

و  ،4مشــخص میشــود کــه در لحظــه شــروع آزمایــش،

فازهــای آب ،نفــت و ســنگ بــا ســرعت بیشــتری صــورت

دارنــد (زاویههــای اولیــه بیــن  149/6و  .)136/6بــا

میشــود ،تــا آنجــا کــه در نقط ـهای ،فرآینــد بــه ســمت

تمامــی مــوارد در لحظــه اولیــه یکســان اســت .در ایــن

میمانــد .بــا دقــت در نمودارهــای مربــوط بــه آبهــای

در لحظــه شــروع بــرای برشهــای متفــاوت ،بهدلیــل

ســرعت تغییــرات زاویــه تمــاس در هــر دو نمونــه بســیار

شــیب ســطحی ایجــاد شــده بــر برشهــا اســت؛ کــه

تمــاس در مــورد آب هوشــمند بــا غلظــت ســولفات دو

بررســی شــده اســت .ثبــت دادههــا تــا زمــان رســیدن بــه

مشــخص اســت کــه تغییــر ســرعت ترشــوندگی در

تغییــر بمانــد) ادامــه پیــدا کــرد .بــا توجــه شــکلهای 3

عبــارت دیگــر در لحظــات اولیــه فعــل و انفعــاالت بیــن

میــزان زاویــه تمــاس نمونههــا تقریبــا در یــک بــازه قــرار

میگیــرد و در ادامــه تغییــرات زاویــه تمــاس نیــز کمتــر

ایــن تفاســیر میتــوان گفــت کــه سیســتم  CBRبــرای

تعــادل ســوق پیــدا نمــوده و زاویــه تمــاس بــدون تغییــر

ارتبــاط تفــاوت ناچیــز میــزان زاویــه تمــاس قطــره نفتــی

هوشــمند ،مشــخص میشــود کــه در ســاعتهای اولیــه،

تفــاوت در ســطح صیقــل دادهشــده و میــزان انــدک

نزدیــک بــه هــم هســتند .امــا رونــد تغییــرات زاویــه

باعــث میشــود قطرههــا بــا شــیب کمــی نســبت بــه

برابــر بعــد از گذشــت حــدود  4 hrاز آغــاز آزمایــش رو بــه

بررسی پدیده تغییر ...
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ت کــه تغییــرات زاویــه
کنــدی مینهــد ،ایــن در حالیســ 

تامــل اســت ،چراکــه نتایــج بهدســت آمــده در شــکل 4

تــا زمانهــای بیشــتری ادامــه دارد .همانطــور کــه در

خاصیــت نفتدوســتی ســنگ مخــزن نــدارد ،امــا در

تمــاس در حضــور آب هوشــمند چهــار ســولفات همچنــان

شــکل  4مشــاهده میشــود ،در حضــور آب ســازند ()FW

نشــان میدهــد کــه آب دریــا توانایــی چندانــی در تغییــر
عمــل مشــاهده میگــردد کــه ســیالبزنی بــا آب دریــا

زاویــه تمــاس قطــره نفتــی بــا نمونــه کربناتــه در ابتــدای

یکــی از موثرتریــن روشهــا در تغییــر میــزان ترشــوندگی و

بــه جــدول اندرســون جــدول  1میتــوان گفــت کــه در

ایــن مطلــب بــه نظــر میرســد کــه تعییــن تاثیــر آب

آزمایــش برابــر  144/13°بــوده اســت .بنابرایــن بــا توجــه
ابتــدای آزمایــش ایــن نمونــه از نظــر حالــت تــر شــوندگی،

نســبتا نفتدوســت اســت .بعــد از گذشــت

hr

24

ایــن زاویــه از مقــدار اولیــه بــه  143/13°تقلیــل یافــت

افزایــش بازیافــت در مخــازن بهشــمار مـیرود .در توضیــح

دریــا بــر خاصیــت ترشــوندگی ســنگ مخــزن همچنــان
نیازمنــد بررســیهای بیشــتری بــوده و میبایســت اثــر
پارمترهایــی ماننــد دمــا و گازهــای محلــول در نفــت را نیــز

کــه همچنــان از نظــر حالــت ترشــوندگی در بــازه نســبتاً

بــر خاصیــت ترشــوندگی ســنگ مخزن مــورد مطالعــه قرار

ترشــوندگی بعــد از حــدود  24 hrنشــان میدهــد کــه

مقــدار گاز محلــول در نفــت میتوانــد باعــث کاهــش

پاییــن بــوده و لــذا میتــوان گفــت کــه آب ســازند توانایــی

بهبــود خاصیــت آبدوســتی گــردد .همچنیــن همانطــور

را نــدارد .ایــن موضــوع را از دیــدگاه مولکولــی میتــوان

بــاال یونهایــی ماننــد  Mg+2برانگیختــه شــده و لــذا بــا

نفــت دوســت قــرار دارد .عــدم تغییــر معنــادار حالــت
توانمنــدی آب ســازند بــرای تغییــر زاویــه تمــاس بســیار

چندانــی در جــدا کــردن قطــره نفتــی از ســطح ســنگ

داد .در واقــع افزایــش دمــا تــا دمــای مخــزن و یــا ازدیــاد

گرانــروی نفــت شــده و باعــث تغییــر زاویــه تمــاس بــه نفع

کــه الگــر و همکارانــش پیشــنهاد نمودنــد ،در دمــای

اینچنیــن توضیــح داد کــه ب هدلیــل ناچیــز بــودن غلظــت

جایگزینــی یونهــای  Ca+2متصــل بــه گروه کربوکســیلیک

یونهــای ســولفات حرکــت کننــده بــرروی ســطح کربناتــه

[]19؛ کــه ایــن موضــوع قطعــا بــر خاصیــت ترشــوندگی

شــدیدی بیــن فرآیندهــای تشــکیل پیونــد ســولفات-

توجــه داشــت کــه در عملیــات ســیالبزنی بــا آب دریــا

یــون ســولفات در آب ســازند (بــه مقــدار  )360 ppmمقدار

کمتــر شــده و در نتیجــه در ســطح ســنگ رقابــت چنــدان
کلســیم و فرآینــد تشــکیل پیونــد کلســیم -کربوکســیلیک
بهوجــود نمیآیــد .بنابرایــن گروههــای کربوکســیلیک

همچنــان بــه ســطح نمونــه کربناتــه چســبیده و آزاد
نمیگردنــد .در نتیجــه حضــور گروههــای کربوکســیلیک

میتواننــد موجــب رهایــش گروههــای مذکــور گردنــد

ســنگ مخــزن موثــر خواهــد بــود .عالوهبــر ایــن بایــد

غیــر از تغییــر خــواص ســطحی ســنگ ،پارامترهــای موثــر
دیگــری ماننــد تاثیــرات هیدرودینامیکــی آب تزریقــی بــر

بــازده فرآینــد موثــر هســتند کــه نمیتــوان از آثــار آنهــا
چشــم پوشــی نمــود.

بــر ســطح ســنگ ،تمایــل قطــره نفتــی بــرای جدایــش از

همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میگــردد بــا

تغییــر چندانــی نمیکنــد .در مــورد آب دریــا ب هدلیــل

دو یــا چهــار برابــر مقــدار اولیــه ،زاویــه نهایــی تمــاس

 )3200فرآینــد نزدیــک شــدن یونهــای ســولفات بــه

بهطوریکــه زاویــه تمــاس نهایــی نفــت در حضــور آب

(لحظـهای کــه دیگــر واکنشــی بین ســطح ســنگ مخزن و

بهترتیــب بــه  105/7°و  81/1°میرســد ،کــه نشــان

دریــا بازهــم حالــت ترشــوندگی ســنگ نســبت بــه قطــره
نفــت ،بهصــورت نســبت ٌا نفتدوســت بــوده اســت؛ قابــل

آب دوســتی دارد .در واقــع بــا زیادشــدن غلظــت یــون

ســطح ســنگ ،کاهــش یافتــه و لــذا مقــدار زاویــه تمــاس

وجــود غلظــت بیشــتر یــون ســولفات (بــه مقــدار ppm

افزایــش غلظــت یــون ســولفات در آب دریــا بهترتیــب تــا

بیــن ســنگ و قطــره نفتــی کاهــش بیشــتری مییابــد.

ســطح کربناتــه بیشــتر خواهــد بــود؛ اینکــه لحظـ ه تعــادل

هوشــمند بــا غلظــت دو و چهــار برابــر یــون ســولفات

قطــره نفــت مشــاهده نمیشــود) و در حضور آب هوشــمند

از تغییــر معنــادار خاصیــت ترشــوندگی ســنگ بــه ســمت
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ســولفات ،توانایــی حرکــت آنهــا از تــوده محلــول بــه

زتــا توانایــی پتانســیل آبهــا در تغییــر ترشــوندگی

بیشــتر میگــردد .در نتیجــه ،ایــن فرآینــد بــه برقــراری

کــم ،خــود نیــز در امــر فرآینــد ازدیــاد برداشــت موثــر

ســطح ســنگ بهدلیــل جاذبــه بــا بــار مخالــف کلســیم

پیوندهــای یونــی بیــن یونهــای کلســیم موجــود
در ســطح و یونهــای ســولفات آزاد در تــوده محلــول

شــده کــه باعــث رهــا شــدن گروههــای کربوکســیلیک
میشــوند .بــا آزاد شــدن گروههــای کربوکســیلیک،
چســبندگی ســنگ نســبت بــه فــاز نفــت کاهــشیافتــه
و تمایــل قطــره نفتــی ،بــرای جدایــش از ســطح کربناتــه

زیــاد میگــردد ،کــه تاثیــر ایــن موضــوع بهصــورت

کاهــش زاویــه تمــاس قابــل تشــخیص اســت .تغییــرات
مشاهدهشــده در شــکل  4بیانگــر آن اســت کــه توانایــی

آبهــا بــرای تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه

رابطــه مســتقیمی بــا رونــد نتایــج حاصــل از آزمایــش

نســبت بــه یکدیگــر ســنجیده شــدند .از آنجاکــه شــوری
میباشــد ،غلظــت تمامــی آبهــای ساختهشــده مشــابه

غلظــت آب دریــای خلیــج فــارس انتخــاب گردیــد .بــا
توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،مشــخص گردیــد کــه
یونهــای مــورد بحــث میتواننــد پتانســیل ســطح

مخــازن کربناتــه را بهســمت آبدوســتی تغییــر دهنــد.

در میــان ســه یــون فعــال منیزیــم ،کلســیم و ســولفات،
یــون ســولفات در فرآینــد تغییــر پتانســیل ســطح مخــازن

کربناتــه فعالتــر از بقیــه عمــل نمــود .همچنیــن بــه

نظــر میرســد کــه الزمــه فعالیــت یونهــای منیزیــم و
کلســیم ،حضــور یــون ســولفات اســت .بــه همیــن دلیــل
آب هوشــمند دریــا بــا دو برابــر غلظــت منیزیــم و کلســیم

پتانســیل زتــا دارد و نتایــج هــر دو آزمایــش یکدیگــر را
تاًییــد میکننــد.

محتــوی مقــداری یــون ســولفات هســتند .در میــان کلیــه

نتیجهگیری

برابــر غلظــت یــون ســولفات ،در تغییــر دادن زاویــه تماس

در مقالــه حاضــر پدیــده تاثیــر فرآینــد تزریــق آب

هوشــمند ،بــر تغییــر خاصیــت ترشــوندگی در مخــازن

کربناتــه مــورد بررســی و مطالعــه قرارگرفتــه اســت .بــرای
ایــن منظــور آب ســازند و پنــج نــوع آب هوشــمند دریــا

بــا غلظتهــای متفــاوت از یونهــای فعــال ســطحی

نیــز حــاوی پتانســیل زتــا منفــی اســت ،زیــرا ایــن آبهــا
نمونههــای ساختهشــده ،آب هوشــمند دریــا بــا چهــار
قطــره نفتــی بهســمت آبدوســتی موثرترین آب هوشــمند
شــناخته شــد .ایــن مشــاهدات حاکــی از تطابــق مکانیســم

پیشــنهادی توســط الگــر و همــکاران بــرای ایــن تحقیــق

بــوده ،بهطوریکــه نتایــج ایــن دو تحقیــق یکدیگــر را
تاییــد مینماینــد.
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