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بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ
مخزن کربناته بهکمک نانوسیال آلفا آلومینا
حمیدرضا انصاری ،1مسعود ریاضی 2و صمد صباغی

*1

 -1بخش نانو مهندسی شیمی ،دانشکده فناوریهای نوین ،دانشگاه شیراز ،ایران
 -2پژوهشکده ازدیاد برداشت ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،ایران
تاريخ دريافت96/8/23 :

تاريخ پذيرش97/4/2 :

چكيده
بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون انســان بــه انــرژی و محــدود بــودن منابــع انــرژی ،اســتفاده حداکثــری از منابــع انــرژی فســیلی شــناخته
شــده موجــود حائــز اهمیــت اســت .لــذا روشهــای ازدیادبرداشــت بــه همیــن منظــور توســعه یافتهانــد .اســتفاده از ف ـنآوری نانــو در
کنــار روشهــای ســنتی ازدیادبرداشــت ،پتانســیل افزایــش بــازده ایــن روشهــا را دارا اســت .در همیــن راســتا در ایــن پژوهــش تغییــرات
ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه بــا اســتفاده از نانوســیال حــاوی نانــوذرات آلفــا آلومینــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــرای بررســی
تغییــر ترشــوندگی از آزمایــش زاویــه تمــاس اســتفاده شدهاســت .در ایــن آزمایشــات نانوســیاالتی بــا غلظتهــای  0/1تــا  %0/5وزنــی
تهیــه شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه نانوســیال آلفــا آلومینــا قــادر بــه تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه
از نفتدوســتی بــه آبدوســتی اســت.
كلمات كليدي :ازدیادبرداشت ،تغییر ترشوندگی ،نانوسیال ،آلفاآلومینا ،آبدوستی

مقدمه

قــدرت روش ســیالبزنی بهکمــک آب بــا افــزودن مــواد

شــیمیایی مختلــف ،بهبــود مییابــد کــه از جمله ایــن مواد

میتــوان پلیمرهــا ،مــواد فعــال ســطحی و آلکالینهــا را

نــام بــرد .بنابرایــن عــدد مویینگــی را میتــوان بــا کمــک
تغییــر پارامترهــای موثــری همچــون گرانــروی ،1کشــش
ســطحی 2و زاویــه تمــاس 3بهبــود داد .خــواص مکانیکــی

و برشــی مــواد شــیمیایی در دماهــای بــاال و در مخــازن

بــا درجــه شــوری 4آب بــاال ،تضعیــف میشــود .همچنیــن
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تمایــل مــواد شــیمیایی بــه جــذب بـرروی ســنگ مخــزن

مشــکل دیگــری اســت کــه باعــث میشــود میــزان مــواد

شــیمیایی مــورد نیــاز بــرای تزریــق را افزایــش دهــد .مواد

شــیمیایی مــواد گــران بهایــی هســتند کــه از دســت دادن

آن هــا بــه معنــی هزینههــای عملیاتــی بیشــتر اســت
[ .]1-4امــروزه نفــت و گاز بهعنــوان اساســیترین نیــاز
بشــر بهشــمار آمــده و فرآینــد تولیــد و اســتخراج بهینــه
ســیال از مخــازن هیدروکربــوری یکــی از دغدغههــای

جهــان کنونــی در زمینــه تامیــن ســوخت اســت.

1. Viscosity
2. Interfacial Tension
3. Contact Angle
4. Salinity
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حــال آنکــه بــا در نظــر گرفتــن محدودیــت منابــع

نانــوذرات ســیلیکون میتوانــد ســنگ مخــزن را از حالــت

اکتشــاف ،تولیــد و بهــره بــرداری از منابــع هیدروکربــوری،

میکروســکوپ الکتــرون عبــوری ،نانــوذرات پلی ســیلیکون

نفتــی و گازی در جهــان و نیــز توانائــی محــدود بشــر در
نیــاز بــه توســعه فناوریهــای جدیــد در جهــت توســعه
علمــی و عملــی اســتخراج و تولیــد احســاس میشــود.

در ایــن میــان ،ف ـنآوری جدیــد و منحصــر بــه فــرد نانــو
ایــن پتانســیل را دارد کــه تغییــرات چشــمگیری را در

حوزههــای متنــوع نفــت و گاز ایجــاد نمایــد.

در مقــاالت و پژوهشهــای اخیــر کاربــرد سوسپانســیون

نانــوذرات در فرآینــد ســیالبزنی در ازدیادبرداشــت

بــه اثبــات رســیده اســت .در جــدول  1خالصــهای از

پژوهشهــای مختلفــی کــه از نانــوذرات بــه منظــور
ازدیادبرداشــت نفــت اســتفاده شــده اســت ،قابــل رویــت

اســت .هــر چــه میــزان جــذب یــک نانــوذره بیشــتر باشــد

امــکان تغییــر زاویــه تمــاس و بهبــود خــواص ترشــوندگی

نیــز افزایــش مییابــد [ .]1ســلیمانو و همــکاران توانســتند
نشــان دهنــد کــه اســتفاده از نانــوذرات فلــزی غیرآهنــی
باعــث افزایــش خــواص رئولوژیکــی و نیــز افزایــش تاثیــر
محلــول ســورفکتانت در فرآینــد برداشــت نفــت شــده و در

وهلــه اول موجــب ایجــاد تغییــر ضریــب کشــش ســطحی
مخلــوط نفــت و ســورفکتانت میگــردد [ .]5همچنیــن،

جــو و همــکاران توانســتند نشــان دهنــد کــه اســتفاده از

نفتدوســت بــه آبدوســت تغییــر دهــد .طبــق تصاویــر
بــرروی دیــواره حفــرات مشــاهده شــدند [ .]6ژانــگ
و همــکاران نشــان دادنــد کــه نانــوذرات فلــزی اکســید
روی ،اکســید نیــکل ،اکســید آهــن و اکســید تیتانیــوم

نســبت بــه مــواد فعــال ســطحی و پلیمرهــا در دماهــای

بــاال و محیطهــای شــور پایــداری باالتــری از خــود نشــان
دادهانــد [ .]7برآهویــی و همــکاران با اســتفاده از نانوســیال
مــس موفــق بــه افزایــش هدایــت حرارتــی ســنگ مخــزن

کربناتــه شــدند .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن پژوهــش از
مایــع یونــی بهعنــوان پایدارکننــده نانوســیال اســتفاده

شــده اســت [ .]8نانــوذرات میتواننــد خصوصیــات

برهمکنــش ســیال بــا ســنگ مخــزن بــه ماننــد
ترشــوندگی و انتقــال حــرارت را بهبــود بخشــند .برخــی

از ویژگیهــای ســیال همچــون برهمکنــش ســطحی

و همچنیــن گرانــروی نفــت بــا کمــک نانــوذرات بهبــود
مییابــد .یکــی از نانــوذرات کــه زیــاد در ازدیادبرداشــت
اســتفاده میشــود دی اکســید ســیلیکون ( )SiO2اســت.

ایــن مــاده عمومــا بهعنــوان مــادهای کــه تنــش ســطحی

و زاویــه تمــاس را کاهــش میدهــد ،شــناخته میشــود

[ 6و .]9

جدول  1پیشینه تحقیق در مورد استفاده از نانوذرات در ازدیادبرداشت نفت
محققان

نانوذره مورد استفاده

سلیمانو و همکاران []5

نانوذرت غیر فلزی

جو و همکاران []6

نانوذرات سیلیکون

ژانگ و همکاران []7

نانوذرات فلزی اکسید روی ،اکسید نیکل ،اکسید آهن و اکسید تیتانیوم

برآهویی و همکاران []8

نانوذرات مس

هندرانینگرات و همکاران []9

نانوذرات دی اکسید سیلیکون

ویال میزار و همکاران []10

نانولولههای کربنی تک جداره ونانوذرات هیبریدی سیلیکا

شهرآبادی و همکاران []11

نانوذره سیلیکون

شکرلو و همکاران []12

نانوذرات فلزی آهن ،نیکل و مس

محمدی و همکاران []13

نانوذرات سیلیکا

زاالقی و همکاران []14

نانوذرات سیلیکا در حضور مواد فعال سطحی
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ویالمیــزار و همــکاران از نانولولههــای کربنــی تــک

نانــوذرات ســیلیکا و مــواد فعــال ســطحی بــر ترشــوندگی

بهبوددهنــده ازدیادبرداشــت اســتفاده کــرده انــد .ایــن

میکرومــدل اســتفاده شــد[.]14

جــداره و نانــوذرات هیبریــدی ســیلیکا بهعنــوان عامــل

و میــزان برداشــت نفــت پرداختنــد .بــه ایــن منظــور از

گــروه ابتــدا بــا تغییــر غلظــت مــواد فعــال ســطحی،

اوگلــو و همــکاران و همچنیــن بهرامیــان و همــکاران

را پیــدا کــرده و در شــرایط بهینــه آزمایشهایــی را روی

ترشــوندگی ســنگ مخــزن از نانــوذرات و نانوســیاالت

تحقیقــات نشــان داد کــه در ایــن مــواد میــزان نمــک و

در ایــن پژوهــش بــهکار رفتــه اســت [ 15و  .]12بــه

نانوســیال نــدارد [.]10

تغییرترشــوندگی ســنگ مخــزن توجــه بــه اســتفاده از

نمــک و تغییــر  pHعوامــل موثــر بــر پایــداری نانوســیال

در پژوهــش خــود بــه منظــور ازدیادبرداشــت و تغییــر

مغــزه از جنــس ســنگ مخــزن انجــام دادنــد .نتایــج ایــن

اســتفاده کــرده کــه آب دیونیــزه بهعنــوان ســیال پایــه

 pHتاثیرقابــل توجهــی بــر میــزان پایــداری سیســتم و

منظــور اســتفاده صنعتــی از نانوســیاالت بهعنــوان عامــل

شــهرآبادی و همــکاران بــا اســتفاده از نــوع خاصــی

ســیال پایـهای در دســترستر و اقتصادیتــر از آب دیونیزه

را روی نمونــه آبدوســت ســنگ مخــزن انجــام دادنــد.

کــه حضــور یونهــای مختلــف در آب باعــث دشــواری

تنــش ســطحی باعــث بهبــود فرآینــد برداشــت نفــت

در تحقیقــات انجــام شــده در ایــن حــوزه از نانــوذرات

شــکل قطــرات نفــت تغییــر میکنــد و عبــور آنهــا از

شــده اســت ،نمون ـهای یافــت نشــد .در ایــن پژوهــش بــا

آنهــا در طــرح تحقیقــات ســه شــیوه مختلــف را بــرای

نانــوذره و  pHدر بازههــای مشــخص مــورد بررســی قــرار

شــکرلو و همــکاران در تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه

ازدیادبرداشت با استفاده از نانوسیاالت

ســیلیکون و تولیــد نانوســیال از ایــن مــاده آزمایشــاتی

احســاس میشــود .یکــی از ایــن مــواد آب دریــا اســت

مکانیزمهــای تغییــر ترشــوندگی 1و همچنیــن کاهــش

در پایــدار نمــودن نانــوذرات در ســیال پایــه میشــود.

میشــوند .وقتــی تنــش بیــن نفــت و آب کاهــش مییابــد

آلفــا آلومینــا بدیــن روش کــه در ایــن پژوهــش بررســی

منافــذ و فضــای متخلخــل مخــزن راحتتــر میشــود.

اســتفاده از طراحــی آزمایــش ،اثــر پارامترهــای غلظــت

تزریــق نانوســیال و ســیالبزنی بررســی کردنــد []11

گرفتــه اســت.

بــا اســتفاده ار نان ـوذرات فلــزی آهــن ،نیــکل و مــس در

امــروزه نســل جدیــدی از ســیاالت مــورد توجــه محققیــن

نفــت نهایــی را کاهــش داد [ .]12هــو و همــکاران بــه

و یــا ســیاالت هوشــمند نــام دارنــد کــه بــا افــزودن

غیریونــی بــر تغییــر ترشــوندگی نمونــه ســنگ مخــزن

منظــور افزایــش و بهبــود خــواص آنهــا بهدســت میآیــد.

روشهــای ازدیادبرداشــت میتــوان گرانــروی محصــول

در صنایــع نفــت و گاز قــرار گرفتــه اســت کــه نانوســیاالت

بررســی اثــر مــاده فعالســطحی کاتیونــی ،آنیونــی و

نانــوذرات بــا غلظتهــای حجمــی کــم بــه ســیاالت بــه

پرداختــه انــد کــه نتایــج نشــان میدهــد کــه بیشــترین

از مهمتریــن خــواص نانوســیاالت میتــوان بــه ایــن
امــر اشــاره نمــود کــه خــواص آنهــا شــدیدا ً تابــع ابعــاد

محمــدی و همــکاران بــا اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا

هوشــمندی میتواننــد بــا تغییــر ترشــوندگی ،کاهــش

پرداختهانــد .ایــن پژوهشــگران در تحقیــق خــود بــه

فرآینــد ازدیادبرداشــت از مخــازن را بهبــود دهنــد.

میــزان تغییــر ترشــوندگی بــه ســمت آبدوســتی در
مــاده فعــال ســطحی کاتیونــی مشــاهده میشــود [.]15

نانــوذرات موجــود در آنهاســت [ .]5چنیــن ســیاالت

بــه بررســی تغییــرات ترشــوندگی میکرومــدل شیش ـهای

نیــروی کشــش بینســطحی و نیــز اســتحکام ماســه،

بررســی ضریــب جــاروب و تغییــر ترشــوندگی میکرومــدل

ازدیادبرداشت با استفاده از نانوذرات

بــا تزریــق نانوســیال ســیلیکا در غلظتهــای مختلــف

پرداختهانــد [ .]13زاالقــی و همــکاران بــه بررســی اثــر

از جمله کاربردهای مهم نانوذرات در این زمینه میتوان به
1. Wettability
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اســتفاده از نانــو مــواد جهــت تســهیل جدایــش نفــت وگاز

مواد و روش

در داخــل مخــزن و اســتفاده از نانــو ردیــاب هــا در داخــل

نانــوذرات آلفــا آلومینــا از شــرکت یــو اس نانــو ،مــاده

بــا ســنگهای حــاوی نفــت خــام تمــاس پیــدا میکننــد،

مــرک تهیــه شــد کــه تصویــر آنالیــز  SEMو

خــام میشــوند [ 16و .]17

کلریــد اســید از شــرکت مــرک 2و همچنیــن پــودر ســدیم

ســنگ مخــزن اشــاره نمــود .ایــن نانــوذرات هنگامیکــه

فعالســطحی ســديم دودســیل ســولفات 1از شــرکت
TEM

محمولههــای خــود را رهــا کــرده و باعــث بازیافــت نفــت

نانــوذرات در شــکل  1قابــل مشــاهده اســت .هیــدرو

طبــق مطالعــات انجــام شــده ،یکــی از کاربردهــای اساســی

هیدروکســید از شــرکت مــرک آلمــان تهیــه گردیــده

نانــوذرات ،تغییــر دادن میــزان ترشــوندگی ســنگ مخــزن

اســت .در ایــن کار از دســتگاه فراصوتدهــی

3

AORAN

اســت .ترشــوندگی نــه تنهــا تعیینکننــده توزیــع اولیــه

مــدل  FS600Nاســتفاده شــده و فرکانــس ایــن دســتگاه

دارد .در حالــت کلــی ســنگ مخــزن آبدوســت نســبت بــه

مــدل  pH lab 827کمپانــی متروهــم 4و اندازهگیــری

بــودن ســنگ مخــزن ،نفــت تمایــل دارد کــه بــه آن بچســبد

 KRUSSانجــام شــده اســت .در ابتــدا پارامترهــای موثــر

بهرهبــرداری قــرار میگیــرد ممکــن اســت ســنگ مخــزن

انتخــاب شــده و پنــج پارامتــر غلظــت نانــو ذره ،غلظــت

از نانــوذرات میتــوان بهخوبــی ترشــوندگی ســنگ مخــزن

طــول زمــان فراصوتدهــی و  pHنانوســیال بهعنــوان

ترشــوندگی ســنگ کربناتــه بهعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی

ایــن تحقیــق از غلظــت نانــوذرات در یــک بــازه بیــن 0/1

اســت [ .]18در ایــن تحقیــق آزمایشــگاهی از نانوســیال

در انجــام آزمایشــات ایــن پژوهــش از نرمافــزار طراحــی

ســیال اســت بلکــه یــک عامــل مهــم در تولیــد نفــت و گاز

 20 kHzاســت .بــرای خوانــدن مقــدار  pHاز  pHمتــر

نفتدوســت ارجحیــت دارد .زیــرا در صــورت نفتدوســت

زاویــه تمــاس بــا کمــک دســتگاه  DSA100شــرکت

و میــزان تولیــد کاهــش یابــد .زمانیکــه چــاه مــورد

بــر پایــداری نانوســیال طــی مطالعــات ایــن پژوهــش

حالــت نفتدوســت پیــدا کنــد کــه در ایــن حالت با اســتفاده

مــاده فعالســطحی ،میــزان قــدرت فراصوتدهــی،

را اصــاح نمــود .بــه ایــن منظــور اثــر نانوســیاالت بــرروی

پارامترهــای اساســی در ایــن کار انتخــاب شــده اســت .در

در ازدیادبرداشــت در مطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه

تــا  %0/5وزنــی اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه

آلفــا آلومینــا بــه منظــور بررســی تغییــر ترشــوندگی ســنگ

آزمایــش 5و روش ســطح پاســخ 6بــه منظــور طراحــی

مخــزن کربناتــه اســتفاده شــده اســت.
الف

آزمایشــات اســتفاده شــده اســت.

ب
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در ایــن پژوهــش غلظــت مــاده فعالســطحی بهعنــوان

آب بــرای جلوگیــری از بــاال رفتــن بیــش از حــد دمــا و

ترشــوندگی ســنگ مخــزن اســت .ایــن متغیــر در بــازه

بعــد ایــن سیســتم زیــر میلــه دســتگاه فراصوتدهــی

یــک عامــل مهــم در بررســی پایــداری و در پــی آن تغییــر

تبخیــر ســیال پایــه نانوســیال قــرار میگیــرد و در مرحلــه

غلظتــی بیــن  0تــا  %1/5وزنــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه

قــرار میگیــرد و بــا توجــه بــه زمــان تنظیــم شــده در

پایــداری نانوســیال در ایــن کار اســتفاده شــده اســت .بــا

پایــه توزیــع میگــردد .در مرحلــه بعــد بــا توجــه بــه

اســت .فراصوتدهــی بهعنــوان روشــی بــرای افزایــش

توجــه بــه اهمیــت  pHدر پایــداری نانوســیال و همچنیــن

وجــود شــرایط غیــر یکنواخــت مخــزن از نظــر  pHدر ایــن
کار نانوســیاالتی بــا pHهــای مختلــف در بــازه  5تــا  10را
ســاخته شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای

اســیدی کــردن و پاییــن آوردن  pHنانوســیاالت از هیــدرو

کلریــد اســید در موالریتههــای مختلــف ( 1 ،0/1و 2

مــوالر) اســتفاده شــده اســت .همچنیــن بــرای بــازی کردن

معــرض امــواج فراصــوت قــرار گرفتــه و نانــوذرات در ســیال
جــدول طراحــی آزمایشــات میــزان مناســبی مــاده فعــال

ســطحی  SDSتوزیــن شــده و بعــد از پایــان مرحلــه اول

فراصوتدهــی مــاده فعــال ســطحی  SDSبــه نانوســیال
اضافــه میشــود و بــرای مــدت  5 minبــا قــدرت مناســب
مجــدد در معــرض فراصوتدهــی قــرار میگیــرد .مــاده

فعالســطحی بــه پایــداری نانوســیال و عــدم رســوبدهی

نانــوذره کمــک میکنــد .مــاده فعالســطحی انتخــاب شــد

سیســتم نانوســیال و بــاال بــردن  pHاز ســدیم هیدروکســید

کــه کمتریــن اثــر را بــر زاویــه تمــاس و ترشــوندگی ســنگ

شــده اســت.

توجــه بــه جــدول طراحــی آزمایشــات بــا افــزودن اســید

در موالریتههــای مختلــف ( 1 ،0/1و  2مــوالر) اســتفاده

مخــزن داشــته باشــد .در مرحلــه آخــر  pHنانوســیال بــا
و یــا بــاز مناســب ،تنظیــم شــده و در لولــه آزمایشــگاهی

آمادهسازی نانوسیال

روش کلــی و رونــد تهیــه نانوســیال در کلیــه آزمایشــات
ثابــت و مشــابه بــوده اســت کــه در شــکل  2آورده شــده

اســت .ابتــدا بهمیــزان  20 ccســیال پایــه کــه در اینجــا
آب دیونیــزه اســت برداشــته و در بشــر مخصوصــی ریختــه

میشــود و در ادامــه بــا توجــه بــه جــدول طراحــی
آزمایشــات بــه میــزان الزم نانــوذره بــرای ســاختن 20 cc

نانــوذره توزیــن شــده اســت .ایــن نانــوذرات بــه بشــر از
قبــل آمــاده شــده کــه حــاوی آب دیونیــزه اســت ،اضافــه

دردار بــرای بررســی پایــداری تخلیــه میشــود .بــه منظــور
بررســی پایــداری نانوســیاالت از روش تصویربــرداری از

رســوبدهی اســتفاده شــد .بــا بررســی نانوســیاالت و
2

مقایســه تصاویــر ســیاالت در فواصــل زمانــی مشــخص
نانوســیاالت پایــدار انتخــاب و بــرای مراحــل بعدی اســتفاده

شــده اســت.

آزمایشات تغییر ترشوندگی

بعــد از تکمیــل فــاز اولیــه آزمایشــات و مشــخص شــدن

میشــود و در مرحلــه بعــدی بــا توجــه بــه جــدول طراحــی

نمونههــای پایــدار نانوســیال در فــاز بعــدی تاثیــر نانــو

قــدرت مــورد نیــاز تنظیــم میشــود .نمونــه مــد نظــر کــه

ترشــوندگی ســنگ کربناتــه بررســی شــده اســت.

آزمایشــات دســتگاه فراصوتدهــی را در زمــان مناســب و

در بشــر حــاوی  20 ccآب دیونیــزه اســت درون یــک حمام

ســیاالتی کــه پایــداری مناســبی داشــتهاند ب ـرروی تغییــر

اضافه کردن نانوذره به سیال پایه

پایدارسازی بهکمک ماده فعال سطحی

توزین نانوذره

بررسی پایداری نانوسیاالت و انتخاب
نانوسیاالت پایدار برای قسمت بعدی تحقیق

شکل  2مراحل آمادگی نانوسیال

1. Sediment Photograph Capturing
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بــه منظــور تهیــه مقاطــع نــازک 1مــورد نیــاز بــرای

آمادهسازی سنگ

ابتــدا ســنگ مخــزن کربناتــه از کــوه باباکوهــی تهیــه

گردیــد .بــه منظــور اطمینــان از کربناتــه بــودن ســنگ
مخــزن  9نمونــه از ســنگ مخــزن بهکمــک طیــف

ســنجی پــراش پرتــو ايكــس ( )XRDمــورد بررســی قــرار

گرفــت .بيشــتر مخــازن كربناتــه ايــران از نــوع دولوميتــي

هســتند .خروجــی طیفســنجی پــراش پرتــو ايكــس
بهکمــک نــرم افــزار  X’Pertمــورد ارزیابــی قــرار گرفــت
میــزان دولومیــت در ســنگ مخــزن  %92محاســبه شــد.

نتایــج ســنجی پــراش پرتــو ايكــس در جــدول  2قابــل
مشــاهده اســت.

جدول  2نتایج طیف سنجی پراش پرتو ايكس و ترکیبات
نمونههای سنگ مخزن
دولومیت

%92/119

آنکریت

%1/191

کلسیم سولفات

%3/1

منیزم زیرکونیوم اکسید

%1/28

قلع کلسیم زیرکونیوم سولفات

%2/31

ســپس در آزمایشــگاه خــواص ســنگ بــا کمــک دســتگاه

بــرش از ایــن ســنگها مغزههایــی بــه قطــر  1/5 inتهیــه
شــد .پــس از تهیــه مغــزه بــرای شســت و شــوی آن دو

مرحلــه دیگــر انجــام شــد .ابتــدا مغــزه بهمــدت 20 mm

در حمــام فراصوتدهــی مخصــوص قــرار گرفــت و پــس از
آن بــرای خشــک شــدن در دمــای مناســب بهمــدت 12 hr

درون آون قــرار گرفتــه اســت.

الف

آزمایــش زاویــه تمــاس ،اقــدام بــه بــرش مغزههــا در

ابعــادی بــه ضخامــت  3 mmشــد و پــس از بــرش ایــن
ســنگها بــه ضخامــت مناســب مجــدد بــرای شســت و

شــو در حمــام فراصوتدهــی قــرار گرفــت .مقاطــع نــازک

تهیــه شــده بــرای شبیهســازی شــرایط مخــزن و تبدیــل از
ســنگهای آبدوســت بــه شــرایط نفتدوســت بهمــدت
ســه مــاه در نفــت نگهــداری شــده اســت .نتایج مشــاهدات

پــس از ایــن مــدت بهخوبــی نشــان داد کــه ســنگها بعــد
از ایــن زمــان بهخوبــی بــه حالــت نفتدوســت تبدیــل
شــدهاند .در شــکل  3زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن آب

دوســت کــه قبــل از شبیهســازی شــرایط مخــزن و

نمونــه ســنگ مخــزن بعــد رســیدن بــه شــرایط مخــزن
قابــل مشــاهده اســت .پــس از آمادهســازی نمونههــای
مقاطــع نــازک ،ایــن ســنگها در دســتگاه دی اس ای

 2 100شــرکت کــروس 3گذاشــته شــده و زاویــه تمــاس
هــر نمونــه اندازهگیــری شــد .عکسهــای خروجــی از
دســتگاه دی اس ای  100توســط نرمافــزار ایمیــج جــی

4

آنالیــز شــده و نتایــج بهصــورت عــدد زاویــه تمــاس

گــزارش شــده اســت.
بحث ونتایج

در ابتــدا بــا توجــه بــه جــدول طراحــی آزمایشــات 19

نمونــه نانوســیال بــه روش دو مرحلـهای تهیــه شــده و بــا
روش تصویربــرداری از رســوبدهی نانوســیاالت ،پایــداری
آنهــا بررســی شــده اســت .در شــکل  4نمونههــای

ناپایــدار دیــده میشــوند.
ب

شکل  3الف) وضعیت ترشوندگی سنگ مخزن قبل از شبیهسازی شرایط مخزن (سنگ تمیز) ب) ،وضعیت ترشوندگی بعد از شبیهسازی
شرایط مخزن
1. Thin Section
2. DSA100
3. KRUSS
4. Image j
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R16

R13

R15

R7

R1

R6

R12

شکل  4نانوسیاالت ناپایداری که پایداری مطلوبی برای تستهای مخزنی ندارند

نمونههــای ناپایــدار از ادامــه آزمایشــات کنــار گذاشــته

زاویــه تمــاس نهایــی ســنگ مخــزن بعــد از تاثیرپذیــری

شــرایط مخــزن نــه تنهــا بــه ازدیادبرداشــت نفــت کمــک

اثــر بخــش بــودن نانوســیال بــر ترشــوندگی ســنگ

شــدند .الزم بــه ذکــر اســت کــه رســوب نانــوذرات در

نمیکنــد بلکــه باعــث گرفتگــی خلــل و فــرج ســنگ
مخــزن شــده و بــا کاهــش تروایــی موثــر مخــزن و ایجــاد
آســیب ســازند ادامــه برداشــت از مخــزن را بــا مشــکل

مواجــه میکنــد [ 17 ،8و  .]18بنابرایــن نمونههــای
پایــدار کــه در شــکل  5قابــل مشــاهده هســتند بــرای

بررســی تغییــر ترشــوندگی اســتفاده شــدند .در شــکل 6
R19

R17

R17

R14

R11

R10

از نانوســیاالت قابــل مشــاهده اســت .نتایــج نشــان از
مخــزن اســت .بــا توجــه بــه میــزان غلظــت نانــو ذرات

و  pHنانوســیال اثرگــذاری و قــدرت تغییــر زاویــه تمــاس

نانوســیاالت متفــاوت اســت [ .]21در شــکل  7تغییــرات

زاویــه تمــاس بهصــورت شــاخص ترشــوندگی در مقابــل
زمــان غوطــهوری ســنگ مخــزن در نانوســیالهای

مختلــف نمایــش داده شــده اســت.
R9

R8

R5

R3

R4

R2

شکل  5نانوسیاالت پایدار
100
90
80
70
50
40
30
20
10
8
9 10 11 14 17 18 19
شماره ردیف آزمایش
شکل  6زاویه تماس سنگ مخزن در مقابل شماره ردیف نمونه نانو سیال پایدار
5

4

3

2

0

زاویه تماس ()º

60

شماره  ،102آذر و دی 1397

54

1/20

R19

1/00

R18
R14

0/60

R11
R10

0/40

R9
R8

0/20

R5
R4
R3

شاخص تر شوندگي

R17

0/80

2

1

0/00 0

3
4
5
6
زمان آزمایش ()hr
شکل  7نمودار ترشوندگی در برابر زمان برای نمونههای مختلف نانوسیال

اطالعــات و مقادیــر هــر نمونــه و همچنیــن زاویــه

ذرات بــا چگالــی بــار بــاال دارای دافعــه قــوی هســتند و

اســت .بعضــی از تســتهای زاویــه تمــاس بــه منظــور

بــا پراکندگــی و پایــداری بــاال را بدهنــد [ 23و .]25

تمــاس هــر نمونــه نانوســیال در جــدول  3آورده شــده
بررســی تکرارپذیــری آزمایشــات تکــرار شــدند ،میــزان

بیشــینه انحــراف زاویــه تمــاس انــدازه گیــری شــده در
ایــن پژوهــش  15 °بهدســت آمــد .تاثیــر غلظــت نانــوذره
آلفــا آلومینــا بــر زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن بــا توجــه

بــه مــدل ارائــه شــده ،در شــکل  8قابــل مشــاهده اســت.

نانــو ســیاالتی بــا غلظتــی در بــازه 0/1تــا  %0/5وزنــی از
نانــو ذره آلفــا آلومینــا مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
همانگونــه کــه قابــل مشــاهده اســت بــا افزایــش غلظــت

نانــوذرات زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن کاهــش بیشــتری
مییابــد کــه ایــن بــه علــت ایجــاد الیــه آب دوســت

کاملتــر بــر روی ســطح ســنگ اســت [ 21و .]22

در شــکل  9تاثیــر  pHبــر زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن در

نانوســیال حــاوی نانــوذرات آلفــا آلومینــا قابــل مشــاهده
اســت .پایــداری یــک نانوســیال در فــاز آبــی مســتقیما

بــا ویژگیهــای الکتروســینتیکی آن در ارتبــاط اســت.

بنابرایــن میتواننــد تشــکیل یــک سیســتم نانوســیال
نقطــه هــم توانــی یــا نقطــه پتانســیل صفــر غلظتــی
1

2

از یونهــای کنترلکننــده پتانســیل را گوینــد کــه در

آن نقطــه پتانســیل زتــا صفــر اســت .بنابرایــن در نقطــه

هــم توانــی چگالــی بــار ســطحی بــا چگالــی بــار سیســتم

برابــر میشــود و ایــن یعنــی ذرات بــدون اعمــال نیــروی
دافعــه قابــل توجهــی راحتتــر میتواننــد بهــم نزدیــک
شــده و بــه هــم بچســبند بــدون اینکــه دافعــه قــوی را بــر

خــود حــس کننــد .نزدیــک شــدن بــه ایــن نقطــه شــرایط
بحرانــی بــرای پایــداری نانــو ســیاالت اســت بنابرایــن نانــو
ســیال هرچــه پتانســیل ســطحی بزرگتــری داشــته باشــد

پایــداری بیشــتری خواهــد داشــت چــرا کــه پتانســیل
ســطحی بیشــتر بــه معنــی چگالــی بــار ســطحی بیشــتر

و دافعــه الکترواســتاتیکی بزرگتــر اســت .هــر چــه

pH

محلولهــا از نقطــه هــم توانــی دورتــر شــود بهســمت

سیســتم کلوییــد پایدارتــری خواهیــم رفــت [.]26

)1. Isoelectric Point (IEP
)2. Point of Zero Charge (PZC
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جدول  3اطالعات طراحی آزمایش
pH

غلظت نانوذره ( %وزنی)

شماره آزمایش

زاویه تماس ()°

9/92

0/11

1

91

5

0/5

2

68

5

0/5

3

85

5

0/27

4

69

5

0/5

5

140

10

0/1

6

140

5

0/1

7

16

5

0/5

8

37

10

0/48

9

58

5

0/5

10

65

9/37

0/5

11

140

10

0/1

12

140

10

0/5

13

52

10

0/5

14

140

5

0/1

15

140

10

0/1

16

37

5

0/5

17

28

10

0/5

18

81

5

0/1

19

140

زاویه تماس ()°

70
60
50
40
30
20
5

زاویه تماس ()°

170
150
130
110
90
70
50
0/10

80

0/20
0/30
0/40
0/50
غلظت نانوذره (درصد وزنی)
شکل  8تاثیر غلظت وزنی نانوذره آلفا آلومینا بر زاویه تماس
سنگ مخزن در 7/5 pH

7
9
( pHاسیدیته)
شکل  9تاثیر  pHبر زاویه تماس سنگ مخزن در نانوسیال حاوی
نانوذرات آلفا آلومینا با غلظت  %0/3وزنی

همانگونــه کــه در شــکل  9مشــخص اســت بــا دور شــدن

نانــوذرات ،پایــداری نانوســیال بیشــتر میشــود و افزایــش

زاویــه تمــاس بیشتــر میشــود زیــرا بــا دور شــدن از

کاهــش زاویــه تمــاس میانجامــد [ 27و  .]28بهطــور

 pHاز نقطــه پتانســیل صفــر نانوســیاالت ،میــزان کاهــش

پتانســیل صفــر بــا افزایــش دافعــه الکترواســتاتیکی بیــن

پایــداری بــه جــذب بیشــتر نانــوذرات بــر ســطح ســنگ و

کلــی در فرآیندهــای ازیــاد برداشــت ویژگیهــا

شماره  ،102آذر و دی 1397

56

و برهمکنــش ســنگ مخــزن و نفــت بــا دو مکانیــزم

تغییــر ترشــوندگی و زاویــه تمــاس نمونههــای ســنگ

پوشــشدهی بــه فرآینــدی گفتــه میشــود کــه طــی

توجــه بــه نتایــج و خروجــی آزمایشــات زاویــه تمــاس

پوشــشدهی 1و تمیزســازی 2تغییــر میکنــد .مکانیــزم
آن تبدیــل الیــه نفتدوســت بهکمــک مــواد آبدوســت

انجــام میشــود .بــرای مثــال نانــوذرات زیرکونیــوم

کــه آبدوســت هســتند هنگامیکــه بــر ســطح ســنگ
جــذب شــوند تشــکیل الیــهای نانومتــری میدهنــد

کــه الیــه نفتدوســت ســنگ مخــزن را میپوشــاند.
نانــوذرات اکســید فلــزی بهعلــت انــرژی ســطحی

باالیــی کــه دارنــد در صــورت جــذب بــر ســطح ســنگ
ترشــوندگی را بهبــود میبخشــند .مکانیــزم اصلــی در

تغییــر ترشــوندگی نانوســیال در ایــن پژوهــش مکانیــزم
پوشــشدهی ســطح ســنگ بــا نانــوذره اســت و هــر
عاملــی کــه بــه جــذب بیشــتر نانــوذرات کمــک کنــد بــه
تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن نیــز میتوانــد کمــک

کنــد .نانــو ذرات عالوهبــر آبدوســت کــردن ســطح ســنگ
بهکمــک پوشــشدهی ســنگ ،از تجمــع مجــدد نفــت

بــا نگهداشــتن مولکولهــای نفــت در سوسپانســیون بــه

بهبــود شــرایط و ازدیادبرداشــت کمــک میکنــد [22 ،8

مخــزن ،پایــداری نانوســیاالت بررســی شــده اســت .بــا

مشــاهده میشــود کــه:

 -بــا افزایــش غلظــت نانــوذره تــا  0/5درصــد وزنــی کاهش

زاویــه تمــاس بیشــتر میشــود و امــکان کاهــش زاویــه
تمــاس تــا زیــر  20 °ایجــاد میشــود زیــرا میــزان جــذب

نانــوذره بــر ســطح ســنگ بیشــتر شــده و الیه آبدوســتی

از جنــس نانــوذرات را بــر ســطح ســنگ تشــکیل داده و
ســنگ را از حالــت نفتدوســت بــه ســمت آبدوســت

تغییــر میدهــد.

 در نانوســیاالت بــا  pHاســیدی زاویــه تمــاس کاهــشبیشــتری دارد و همچنیــن در شــرایط قلیایــی نیــز نتایــج

بــه همیــن شــکل اســت یعنــی بــا دور شــدن از  pHخنثی

بــا توجــه بــه دور شــدن از نقطــه پتانســیل صفــر نانــوذره

پایــداری نانوســیال بیشــتر میشــود و در نتیجــه جــذب

نانــوذره بــر ســطح ســنگ بیشــتر میشــود.
تشکر و قدردانی

و .]29

ایــن کار بــا حمایــت ســتاد توســعه نانوفنــاوری انجــام شــد

نتیجهگیری

همــکاری و مســاعدت مدیریــت ،کارشناســان و اعضــای

و از ایــن ســتاد کمــال قدردانــی را داریــم .همچنیــن از

در ایــن پژوهــش و تحقیــق آزمایشــگاهی اثــر نانوســیال

مرکــز ازدیادبرداشــت از مخــازن نفتــی و آزمایشــگاه

شــده اســت و همچنیــن  pHنانوســیال نیــز بهعنــوان

ســپاسگزاری میشــود.

آلفاآلومینــا بــر زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن بررســی

یــک متغیــر در نظــر گفتــه شــده اســت .قبــل از بررســی

الکتروســرامیک بخــش مهندســی مــواد دانشــگاه شــیراز
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