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مطالعــه امکانســنجی کنتــرل آســیب آســفالتین
در ســازند کربناتــه کمتــراوا بــا ســنتز در جــای
نانــوذرات اکســید آهــن
مظاهر حیات داودی و نگهدار حسینپور

*

انستیتو مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت1399/1/8 :

تاريخ پذيرش1399/4/28 :

چكيده
جــذب و تهنشســت آســفالتین بــر ســطح منافــذ ســنگ مخــزن موجــب تغییــر خــواص ســنگ از جملــه تراوایــی ،تخلخــل و ترشــوندگی
و در نتیجــه ،آســیب ســازند میشــود .نانــوذرات دارای پتانســیل الزم بــرای جــذب و ممانعــت از تشــکیل رســوب آســفالتین هســتند.
در ایــن تحقیــق ،نانــوذرات بهصــورت درجــا در نفــت ســنتز شــد و امکانســنجی کنتــرل آســیب آســفالتین در مغزههــای کربناتــه
کمتــراوا در حضــور ایــن نانــوذرات بررســی گردیــد .بدیــن منظــور ،ابتــدا نفــت مــدل از انحــال نفــت مــرده در مخلــوط تولوئــن/
گازوئیــل تهیــه شــد و ســپس امولســیونهای پایــدار محلــول آبــی نمــک نیتــرات آهــن در نفــت مــدل ســاخته شــد .ایــن امولســیونها
در دمــای مخــزن و فشــارهای مختلــف قــرار گرفتنــد تــا نانــوذرات بهصــورت درجــا ســنتزشــوند .ســاختار کریســتالی ،توزیــع انــدازه
و ریختشناســی ایــن نانــوذرات خودسنتزشــو و همچنیــن ،ظرفیــت جــذب مــواد هیدروکربنــی بــر ســطح آنهــا بررســی شــد .نهایت ـاً
دو مغــزه کربناتــه کمتــراوا بــا اندیــس زون جریانــی مشــابه انتخــاب شــد و بــا انجــام آزمایــش ســیالبزنی مغزههــا و ثبــت تغییــرات
تراوایــی مؤثــر هیدروکربنــی ،اثــرات نانــوذرات ســنتزی بــر کنتــرل آســیب ســازند بررســی گردیــد .در آزمایــش ســیالبزنی ،یکــی از
مغزهه ـا بــا نفــت مــدل و مغــزه دوم بــا امولســیون آب نمــک نیتــرات آهــن در نفــت مــدل اشــباع شــدند و القــاء آســیب آســفالتین
بــا تزریــق نرمــال هگــزان انجــام شــد .تغییــرات تراوایــی مؤثــر ســیکلوهگزان قبــل و بعــد از القــاء آســیب بهعنــوان معیــاری از شــدت
آســیب ســازند ثبــت گردیــد .نتایــج آنالیزهــای  XRDو  FESEMبهترتیــب نشــان از ســاختار کریســتالی نانــوذرات ســنتزی و متوســط
انــدازه  65 nmدارنــد کــه از قطــر منافــذ مؤثــر مغزههــا کوچکتــر اســت .آزمایشهــای ســیالبزنی نشــان میدهنــد کــه بــا افزایــش
افــت فشــار تخلیــه ،کــه بــا دبــی تزریــق /تولیــد بــاال همــراه اســت ،هرچنــد میــزان کاهــش تراوایــی ناچیــز اســت ولــی ســنتز در جــای
نانــوذرات در کنتــرل آســیب ســازند مؤثــر اســت .امــا در دبــی تزریــق /تولیــد پاییــن ،ســنتز در جــای نانــوذرات میتوانــد از طریــق بــه
تلــه افتادگــی قطــرات آبــی باعــث کاهــش هرچــه بیشــتر تراوایــی مؤثــر فــاز هیدروکربنــی گــردد.
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در فصــل مشــترک مســتقر اســت و بــه نظــر میرســد

مقدمه

آســفالتینها اجــزاء فعــال ســطحی نفــت خــام محســوب
میشــوند و بــه همیــن دلیــل تمایــل دارنــد در فصــل

مشــترک آب -نفــت ،نفــت-گاز و جامــد -نفــت جــذب
شــوند و باعــث تشــکیل امولســیون و فومهــای پایــدار
و همچنیــن نفــت دوســت نمــودن ســنگ مخــزنشــوند

[ .]1در واقــع گروههــای عاملــی قطبــی مولکولهــای

آســفالتین ،خاصیــت فعالیــت ســطحی بــه ایــن مولکولهــا

روش ســنتز درجــا باعــث جــذب مقادیــر قابــل توجهــی
از آســفالتین بــر ســطوح نانــوذرات و در نتیجــه تأخیــر در

تشــکیل رســوب و تهنشســت آســفالتین شــود.
مواد و روش آزمایشگاهی

در ایــن تحقیــق ،از نیتــرات آهن  9آبــه (،Fe(NO3)3.9H2O

شــرکت مــرک) بهعنــوان پیــش مــاده 2ســنتز نانــوذرات

میدهنــد کــه ســبب جــذب آنهــا در فصــل مشــترک و
پیامدهــای عمدتـاً نامطلــوب میشــوند .جــذب آســفالتین

(شــرکت مــرک) بــرای تهیــه آب نمــک و اشــباع آب

مخــزن باعــث تهنشســت و کاهــش تراوایــی و نتیجتــاً

از میادیــن نفتــی ایــران بــرای تهیــه نفــت مــدل اســتفاده

برهمکنــش الکتروســتاتیکی و فعــل و انفعــاالت اســیدی/

( SARAبراســاس اســتانداردهای  ASTM D-2007و

بــر ســطوح فعــال همچــون ســطوح کانیهــا و ســنگ
آســیب ســازند میگــردد .حســین پــور و همــکاران []2
بــازی را بهعنــوان برهمکنشهــای غالــب در جــذب
آســفالتین بــر ســطوح نمکهــا /اکســیدهای فلــزی عنــوان

کردنــد .بــه منظــور کنتــرل تشــکیل رســوب ،کلوخ ـهای
شــدن و تهنشــینی آســفالتین ،حــذف بخشــی از آنهــا از
طریــق جــذب بــر ســطوح نانــوذرات راه حــل مناســبی بــه

نظــر میرســد .نانــوذرات دارای ظرفیــت قابــل توجهــی

بــرای جــذب آســفالتین هســتند و ارتقــاء کیفیــت نفــت

اکســید آهــن اســتفاده شــد .همچنیــن از ســدیم کلریــد
همــزاد در مغزههــا اســتفاده گردیــد .از نفــت مــرده یکــی
شــد .درجــه  APIنفــت مــرده برابــر  23/7و نتایــج آنالیــز
IP-

 )143آن بیانگــر  %32/44وزنــی مــواد اشــباع%41/36 ،
وزنــی آرماتیــک %13/56 ،وزنــی رزیــن و  %12/64وزنــی

آســفالتین اســت .تولوئــن ،نرمــال هگــزان و ســیکلوهگزان
از شــرکت مــرک خریــداری و در آزمایشــات اســتفاده

شــد .مشــخصات آســفالتین در تحقیقاتــی قبلــی منتشــر

شــده اســت [ 14 ،2و .]15
تهیه نفت مدل

را بهدنبــال دارنــد .نصــار و همــکاران جــذب آســفالتین

انــدازه کلوخههــای آســفالتین نفــت مــرده بــه مراتــب

کــه ظرفیــت جــذب آســفالتین بــر اکســیدهای فلــزی

بــه همیــن دلیــل نفــت مــدل تهیــه شــد تــا هــم از لحــاظ

افزایــش مییابــد [ .]3تاکنــون در منابــع مطالعــهای

آســفالتین شــبیه بــه نفــت مخــزن باشــد .نفــت مــدل

بــر جلوگیــری از تشــکیل رســوب و تــه نشســت آســفالتین

تولوئــن /گازوئیــل تهیــه شــد .نســبت حجمــی تولوئــن بــه

مخــزن گــزارش نشــده اســت .در ایــن تحقیــق ،نانــوذرات

مــرده نیــز طــوری تنظیــم شــد کــه نفــت مــدل دارای

و اثــرات آنهــا بــر کنتــرل تهنشــینی و آســیب آســفالتین

اســت پــس کلوخههــای آســفالتین نفــت مــرده را ریزتــر

بــر نانــوذرات مختلــف را بررســی کردنــد و دریافتنــد

بزرگتــر از کلوخههــای آســفالتین در نفــت مخــزن اســت.

CaO> Co3O4> Fe3O4> MgO> NiO> TiO2

گرانــروی و هــم انــدازه کلوخههــا و فعالیــت ســطحی

مبنــی بــر تأثیــر نانــوذرات خودسنتزشــو در نفــت مخــزن

از انحــال مقــدار مشــخصی از نفــت مــرده در مخلــوط

در شــرایط جریانــی در محیــط متخلخــل و در دما و فشــار

گازوئیــل برابــر  40بــه  60انتخــاب گردیــد و مقــدار نفــت

اکســید آهــن بهصــورت درجــا در نفــت ســنتز میشــوند

 5000 mg/Lآســفالتین باشــد .تولوئــن حــال آســفالتین

بررســی میگــردد .نانــوذرات اکســید آهــن نــه تنهــا ارزان

میکنــد.

بهترتیــب

قیمــت و در دســترس اســت بلکــه دارای ظرفیــت جــذب
آســفالتین باالیــی نیــز اســت .در روش ســنتز درجــا 1از

طریــق تشــکیل امولســیون آب نمــک در نفــت ،آســفالتین

1. In-situ Synthesis
2. Precursor Salt
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از طرفــی ،گازوئیــل دارای ترکیبــات پارافینــی خطی اســت

تغییــر شــکل گرانشــی قطــره و تنــش میــان رویــه اســت،

کــه میتوانــد کلوخههــای آســفالتین را بزرگتــر نمایــد.

بــرای بــرازش کــردن یــک پروفایــل متناســب بــا پروفایــل

بــرای تنظیــم انــدازه کلوخههــا و همچنیــن ،فعالیــت

میــان رویــه و االستیســیته فصــل مشــترک آب نمــک و

و نفــت در فرآینــد تهیــه امولســیون اســت .توزیــع انــدازه

ســاخت شــرکت  SINTERFACEآلمــان انجــام شــد.

دینامیــک نــور ( 1 )DLSبررســی گردیــد.

پمــپ ســرنگی در شــرایط فشــار اتمســفریک در یــک

یکــی از روشهــای ســنتز کنتــرل شــدهی نانــوذرات،

تنــش میــان رویــه برحســب زمــان از طریــق تطبیــق دادن

بنابرایــن ،مخلــوط تولوئــن /گازوئیــل دارای پتانســیل الزم

تصویــر قطــره اســتفاده میشــود .اندازهگیــری تنــش

ســطحی آنهــا بــرای حضــور در فصــل مشــترک آب نمــک

نفــت مــدل بــا اســتفاده از دســتگاه آنالیــز پروفایــل قطــره

کلوخههــای آســفالتین در نفــت مــدل بــا روش تفــرق

بدیــن منظــور ،یــک قطــره بــا انــدازهی مناســب توســط

تهیه امولسیون آب نمک در نفت

ظــرف شیشــه ای کوچــک شــفاف ایجــاد میشــد .مقادیــر

اســتفاده از امولســیونهای پایــدار آب نمــک پیــش مــاده

نانــوذرات در نفــت اســت .در ایــن روش ،نانــوذرات در
مایس ـلهای معکــوس ســنتز میشــوند .در ایــن تحقیــق،

ســورفکتانتهای طبیعــی موجــود در نفــت مــدل ،یعنــی

رزیــن و آســفالتین ،بــرای تشــکیل امولســیون آب نمــک
در نفــت اســتفاده شــدند .محلــول نمــک نیتــرات آهــن

در آب بــدون یــون بــا غلظــت هــای ،0/025 ،0/01

 0/2 ،0/1 ،0/05 ،0/04و  1 Mتهیــه گردیــد و تنــش
و االستیســیته میــان رویــه ایــن محلولهــا بــا نفــت
مــدل اندازهگیــری شــد تــا بهتریــن غلظــت بــرای تهیــه
امولســیون پایــدار مشــخص شــود .ســپس محلــول آب
نمــک بهینــه بــا نســبت حجمــی  5بــه  10 ،100بــه 100
و  20بــه  100بــه نفــت مــدل اضافــه شــد و بهمــدت

 30 minدر التراســونیک حمامــی بــا تــوان  200 Wقــرار

گرفــت .پایــداری امولســیونها بــا آزمایــش بطــری 2در
دمــای محیــط 120 ،80 ،50 ،و  150 oCبررســی گردیــد.
اندازهگیری تنش و االستیسیته میان رویه

تکنیــک آنالیــز پروفایــل قطــره 3بهطــور گســترده بــرای

اندازهگیــری تنــش میــان رویــه اســتفاده میشــود .در
واقــع اصــول پای ـه ایــن تکنیــک ،تعــادل بیــن نیروهــای

گرانشــی و تنــش میــان رویــه اســت کــه در معادلــه
مویینگــی و یــا گــوس -الپــاس خالصــه میگــردد [.]4
ایــن تکنیــک بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه در ابتــدا
تصویــری از پروفایــل قطــره ثبــت میشــود و از اتصــاالت
تکــراری معادلــه گــوس -الپــاس ،کــه تعادلــی بیــن

معادلــهی گــوس -الپــاس بــا تصاویــری کــه از قطــره،

درحالیکــه حجــم قطــره ثابــت نگــه داشــته میشــد

(دقــت ،)0/01 mm :توســط دوربیــن ثبــت میشــد
3

بهدســت میآمــد .االستیســیته

()ε

بهصــورت شــیب

تغييــرات تنــش میــان رویــه بعــد از یــک افزایــش کوچــک
در ســطح قطــره تعریــف میشــود [ .]5االستیســیت ه الیـه

جذبــی فصــل مشــترک از طریــق ایجــاد یــک آشــفتگی
سینوســی در حجــم یــا ســطح قطــره بــا یــک فرکانــس
مشــخص و آنالیــز تغییــرات تنــش میــان رویــه و اســتفاده

از تبدیــل فوریــه محاســبه شــد.
سنتز در جای نانوذرات

مقــدار بهینــه موالریتــه آب نمــک نیتــرات آهــن بــا آنالیــز

تنــش و االستیســیته میــان رویــه آب نمــک و نفــت
مــدل مشــخص میشــد .نســبت بهینــه آب نمــک بــه

نفــت مــدل بــرای تهیــه امولســیون پایــدار نیــز از طریــق
آزمایــش بطــری مشــخص میگردیــد .بــرای ســنتز در

جــای نانــوذرات ،محلــول آب نمــک نیتــرات آهــن بــا
موالریتــه و نســبت بهینــه بــه نفــت مــدل اضافــه شــد

و نمونــه بــرای مــدت زمــان  30 minتحــت امــواج

التراســونیک بــا تــوان  200 Wقــرار گرفــت .امولســیون

حاصــل در اتــوکالو بهخوبــی نشــتگیری شــد .اتــوکالو

بــا گاز نیتــروژن پاکســازی گرديــد و فشــار آن در 15 bar

تنظیــم شــد.

1. Dynamic Light Scattering
2. Bottle Test
3. Profile Analysis Tensiometer
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ســپس بــا قــرار دادن اتــوکالو در حمــام روغــن ،دمــای

و ممانعــت از کاهــش تراوایــی مؤثــر هیدروکربنــی و
نهایتــاً آســیب ســازند طراحــی و انجــام شــدند .آســیب

در دمــای  150 oCو فشــار  15 barانجــام شــد .پــس از

وجـ�ود حفـ�رات و گلوگاههـ�ای ریـ�ز و پدیـ�د ه

ســانتریفیوز شــد و فــاز جامــد حاصــل بــرای مــدت 24 h
در دمــای  80 oCخشــک گردیــد .نهایتـاً نمونــه جامــد کــه

اســت .بــه همیــن دلیــل در ایــن پژوهــش تــاش گردیــد

نمونــه در  150 oCتنظیــم گردیــد و فرآینــد ســنتز درجــا
نانــوذرات در اثــر ترســیب حرارتــی بــرای مــدت زمــان 1 h
ســرد شــدن اتــوکالو ،محصــول نهایــی در دور 5000 rpm

آســفالتین در ســازندهای کربناتــه کــم تــراوا بهدلیــل
�Log-jam

 mingبــه مراتــب بیشــتر از ســازندهای بــا تراوایــی بــاال
امکانســنجی ایــن روش در مغزههــای کربناتــه بــا

شــامل نانــوذرات ســنتزی و مــواد آلــی جــذب شــده بــر

تراوایــی کــم مــورد بررســی قــرار گیــرد .بدیــن منظــور،

گرفــت .بــازه اطمینــان نتایــج آزمایشــات ســنتز در جــای
نانــوذرات  %95اســت .نتیجتــاً ،در ایــن تحقیــق غلظــت

آنالیــز معمــول مغــزه قــرار گرفتنــد .تخلخــل و تراوایــی

ســطح آن اســت ،تحــت آنالیزهــای مشخصهســازی قــرار

مغزههــای کربناتــه کمتــراوا انتخــاب شــدند و تحــت

گاز بــا اســتفاده از دســتگاه  BIPERMاندازهگیــری شــد.

نمــک پیــش مــاده نانــوذرات ،نســبت حجمــی آب نمــک

ایــن دســتگاه قــادر بــه اندازهگیــری همزمــان ضریــب

ســنتز درجــا ،دمــای ســنتز درجــا و فشــار ســنتز درجــا

ســپس محاســبه تراوایــی معــادل مایــع اســت .بــا رســم

بــه نفــت مــدل ،مــدت زمــان اختــاط ،مــدت زمــان
بهعنــوان متغیرهــای روش ســنتز در جــای نانــوذرات
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

از آنالیــز

XRD

بــرای تعییــن ســاختار کریســتالی

و نــوع فــاز کریســتالی نانــوذرات ســنتزی اســتفاده
شــد .همچنیــن الگــوی پــراش اشــعه ایکــس نانــوذرات
میتوانــد تاییــدی بــر حضــور مــواد آلــی جــذب شــده

بــر ســطح نانــوذرات باشــد .از آنالیــز وزن ســنجی گرمایــی
( 2 )TGAبــرای تعییــن مقــدار مــواد آلــی جــذب شــده بــر

ســطح نانــوذرات ســنتزی اســتفاده شــد .بدیــن منظــور،
دمــای نمونــه در حضــور هــوا بــا نــرخ  10 oC/minافزایــش

یافــت و تغییــرات وزن بــا دمــا ثبــت گردیــد .از تصویــر

بــرداری میکروســکوپ الکترونــی  3 FESEMبــرای بررســی
مورفولــوژی ســطح نانــوذرات ســنتزی اســتفاده شــد.

همچنیــن ،بــه منظــور بررســی تغییــرات مورفولــوژی
نانــوذرات بــا افزایــش دمــا در آنالیــز  ،TGAنمونــه جامــد
ســنتزی در دمــای  700 oCدر حضــور هــوا بهمــدت

لگاریتــم کیفیــت جریاندهــی مغزههــا برحســب لگاریتــم

پارامتــر جریاندهــی مغزههــا و محاســبه اندیــس ناحیــه

جریانــی ،دو مغــزه کــه دارای فیزیــک جریــان مشــابه

مشخصهسازی نانوذرات سنتزی
1

لغــزش کلینکنبــرگ و تراوایــی ناپایــای مغــزه بــا گاز و

h

 4حــرارت داده و کلســینه شــد و ســپس تحــت آنالیــز
 FESEMقــرار گرفــت.

آزمایشهای سیالبزنی

آزمایشهــای ســیالبزنی بــرای بررســی اثرگــذاری

نانــوذرات ســنتزی بــر کنتــرل تهنشســت آســفالتین

هســتند بــرای آزمایشهــای ســیالبزنی انتخــاب
شــدند .بــرای مطالعــه امکانســنجی کنتــرل تهنشســت

آســفالتین و آســیب ســازند بــا کمــک نانــوذرات ســنتزی،
آزمایشهــای ســیالبزنی بــا دو ســناریو مختلــف در
دمــای

C

o

 120و فشــار بــاال انجــام شــد .ســناریو اول در

مغــزه شــماره یــک انجــام شــد .در ایــن ســناریو مراحــل

زیــر بهترتیــب دنبــال شــد:

 -1مغــزه بــا آب نمــک ســدیم کلریــد بــا غلظــت

 250000 mg/Lاشــباع شــد و تراوایــی محلــول آب
نمــک بهعنــوان تراوایــی مطلــق مغــزه ثبــت شــد.
ایــن تراوایــی بــا تراوایــی تصحیــح شــده کلینکنبــرگ
و محاســبه شــده بــا جریاندهــی گاز مقایســه شــد.

 -2تزریــق ســیکلوهگزان و محاســبه تراوایــی مؤثــر

هیدروکربنــی در اشــباع کاهــش نیافتنــی آب نمــک.
ســیکلوهگزان هیدروکربنــی اســت کــه نــه باعــث تشــکیل

رســوب و نــه انحــال آســفالتین میشــود.

1. X-ray Powder Diffraction
2. Thermo Gravimetric Analysis
3. Field-Emission Scanning Electron Microscopy
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تراوایــی مؤثــر هیدروکربنــی بهعنــوان تراوایــی مبنــا در

تفــاوت ایــن اســت کــه در مرحلــه  3بهجــای تزریــق نفــت

در نظــر گرفتــهشــد.

مــدل تزریــق گردیــد .بنابرایــن در ایــن ســناریو ،القــای

آزمایشهــای ســیالبزنی و محاســبات آســیب ســازند

مــدل ،امولســیون بهینــه آب نمــک نیتــرات آهــن در نفــت

 -3تزریــق نفــت مــدل بــا دبــی ثابــت و بــا حجــم چنــد

آســیب در حضــور نانــوذرات ســنتزی درجــا (نانــوذرات

مغــزه (محاســبه تراوایــی) برحســب زمــان.

آزمایشــگاهی انجــام شــده در ایــن تحقیــق در شــکل 1

برابــر حجــم منافــذ مغــزه و ثبــت گرادیــان فشــار دو ســر

خودسنتزشــو) انجــام شــد .ترتیــب مراحــل فعالیتهــای

 -4تزریــق نرمــال هگــزان بهعنــوان عامــل تشــکیل

خالصــه شــده اســت.به منظــور اســتفاده از روش ســنتز

بــا دبــی ثابــت تزریــق شــد تــا نفــت بــه اشــباع کاهــش

نشســت آســفالتین در میادیــن نفتــی الزم اســت محلــول

رســوب آســفالتین و القــای آســیب ســازند .نرمــال هگــزان

نیافتنــی برســد .گرادیــان فشــار دو ســر مغــزه برحســب

زمــان ثبــتگردیــد.

 -5تزریــق ســیکلوهگزان بــا دبــی یکســان بــا دبــی تزریــق
مرحلــه  2و محاســبه تراوایــی مؤثــر هیدروکربنــی پــس از

در جــای نانــوذرات در ممانعــت از تشــکیل رســوب و تــه

آب -نمــک پیــش مــاده نانــوذرات کــه تنــش میــان رویــه
و االستیســیته آن بــا نفــت مخــزن قبــ ً
ا مطالعــه شــده
اســت ،بــه نواحــی اطــراف حفــره چــاه تزریــق شــود تــا

پــس از گذشــت زمــان رســوخ  ،امولســیون تشــکیل گردد.
1

القــای آســیب .نســبت تراوایــی مؤثــر ســیکلوهگزان پــس

بــه منظــور تســهیل فرآینــد تشــکیل امولســیون در نواحــی

آســیب ،یعنــی ( ،)k/k0بهعنــوان معیــاری از آســیب ســازند

مقــدار تنــش میانرویــه بلکــه االستیســیته میــان رویــه

فــاز هیدروکربنــی مرجــع بدیــن دلیــل اســت کــه در پایان

امولســیون آب نمــک در نفــت ،ســنتز درجــای نانــوذرات از

مــدل باقیمانــده و نرمــال هگــزان بهصــورت امتــزاج پذیــر

انجــام میشــود.

از القــای آســیب بــه تراوایــی مؤثــر ســیکلوهگزان قبــل از

در نظــر گرفتــه شــد .اســتفاده از ســیکلوهگزان بهعنــوان

تزریــق نفــت مــدل و نرمــال هگــزان ،نیــاز اســت نفــت

توســط ســیالی جابهجــا شــود کــه نــه ســبب تشــکیل

رســوب و تــه نشســت آســفالتین شــود و نــه ســبب انحالل

آســفالتینهای تهنشــین شــده شــود؛ ســیکلوهگزان ایــن
نیــاز را بــرآورده میســازد [ .]6آزمایشهــای ســیالبزنی
ســناریو دوم در مغــزه شــماره دو انجــام شــد .در ســناریوی

دوم تمــام مراحــل ســناریوی اول تکــرار شــد و تنهــا

مخزنــی نزدیــک بــه دهانــه چــاه ،نیــاز اســت نــه تنهــا

محلــول آب نمــک و نفــت تنظیــم شــود .پــس از تشــکیل
طریــق ترســیب حرارتــی در شــرایط دمــا و فشــار مخــزن

نتایج و بحث
تنش و االستیسیته میان رویه

شــکل  2نتایــج دینامیــک تنــش میــان رویــه آب نمــک

نیتــرات آهــن و نفــت مــدل را نشــان میدهــد.

مشخصهیابی نانوذرات
خود سنتزشو با
آنالیزهای XRD,

تهیه امولسیونهای
پایدار محلول یونی
در نفت مدل

TGA, FESEM

تستهای سیالبزنی
در حضور و عدم
حضور نانوذرات
خودسنتزشو و بررسی
آسیب سازند

تشکیل نانوذرات
خودسنتزشو در
دمای مخزن و
فشار باال

تهیه نفت مدل

شکل  1خالصه مراحل و ترتیب فعالیتهای آزمایشگاهی این تحقیق
1. Soaking Time
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زمان ()min
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تنش میان رویه ()mN/m

24

12

شکل  2دینامیک تنش میان رویه آب نمک نیترات آهن و نفت مدل در غلظتهای مختلف آب نمک

در تمــام غلظتهــای نمــک ،تنــش میــان رویــه بــا زمــان

یونهــای نمــک در ایــن ســاختار آب پوشــیده یــک میدان

کاهــش مییابــد تــا بــه مقــدار تنــش میــان رویــه تعادلــی

الکتروســتاتیک ایجــاد میکننــد و هــر چــه چگالــی بــار

کنــد اســت کــه ایــن بدیــن معناســت کــه کلوخههــای

[ .]8بــا حضــور ایــن یونهــا در فصــل مشــترک ،اجــزا

بــا افزایــش موالریتــه نمــک ،تنــش میــان رویــه کاهــش

نفــت بــه فصــل مشــترک مهاجــرت میکننــد کــه باعــث

برســد .آهنــگ کاهــش تنــش میــان رویــه بــا زمــان

آســفالتین بــه آرامــی بــه فصــل مشــترک نفــوذ میکننــد.

مییابــد و دینامیــک آن نیــز تســریع میگــردد .حضــور

یــون بیشــتر باشــد ،شــعاع آب پوشــیدگی بیشــتر اســت
فعــال ســطحی نفــت از قبیــل آســفالتین و رزیــن از بالــک

کاهــش تنــش میــان رویــه میشــود و ایــن پدیــده را

یونهــای نمــک بــا ایجــاد میدانهــای الکتروســتاتیک

ورود نمــک 1میگوینــد .وقتــی غلظــت نمــک در آب از

میشــود کــه از یــک طــرف تنــش میــان رویــه را کاهــش

نمــک 2اتفــاق افتــد کــه باعــث افزایــش تنــش میــان

باعــث تســریع حضــور مــواد فعــال ســطحی در میــان رویــه

یــک حــدی بیشــتر شــود ،ممکــن اســت پدیــده خــروج

میدهــد و از طــرف دیگــر ،دینامیــک تنــش میــان

رویــه بــا افزایــش غلظــت نمــک میشــود و بــه نــوع

در غلظتهــای باالتــر از  0/1 Mو همچنیــن تســریع در

از حــد یونهــا در فصــل مشــترک و ســاختار ســازی

بنابرایــن غلظــت  0/1 Mنمــک نیتــرات آهــن بهعنــوان

انتروپــی فصــل مشــترک افزایــش یابــد و مولکولهــای

رویــه را تســریع میکنــد .کاهــش تنــش میــان رویــه

دینامیــک تنــش میــان رویــه چنــدان قابــل توجــه نیســت.

غلظــت بهینــه بــرای تهیــه امولســیون و ســنتز درجــا
نانــوذرات اســتفاده شــد .براســاس منابــع ،اثــرات حضــور

نمــک وابســته اســت [ .]9در ایــن پدیــده ،حضــور بیــش
مولکولهــای آب در اطــراف یونهــا ســبب میشــود
آب موجــود در فصــل مشــترک نتواننــد بهطــور همزمــان
در تمــاس بــا یونهــا و مــواد فعــال ســطحی فــاز نفتــی

یونهــای نمــک بــر تنــش میــان رویــه آب نمــک و نفــت
بــه دو صــورت خالصــه میشــود [ .]7اوالً بــا افــزودن نمک

فــاز نفتــی مهاجــرت کننــد و تنــش میــان رویــه افزایــش

توســط مولکولهــای آب ایجــاد میشــود کــه اصطالحــاً

غلظتهــای باالتــر از  0/1 Mتغییــر قابــل توجهــی نــه

در ایــن ســاختار آب پوشــیده ،حالتگیــری و در نتیجــه،

مشــاهده نمیشــود.

بــه آب ،یــک پوســته هیدراتــه در اطــراف یونهــای نمــک

گفتــه میشــود یونهــای نمــک آب پوشــیده شــدهاند.
انتروپــی مولکولهــای آب بــا حالتگیــری مولکولهــای
آب تــوده ســیال یکســان نیســت.

باشــند .بنابرایــن ،ممکــن اســت مــواد فعــال ســطحی بــه
یابــد .همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود ،در

در دینامیــک و نــه در مقــدار تعادلــی تنــش میــان رویــه

1. Salting-In
2. Salting-Out
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تنهــا تنــش میــان رویــه پاییــن بــرای پایــداری یــک

تغییــرات مســاحت میــان رویــه معیــاری از االستیســیته

بررســی رئولــوژی نوســانی میانرویــه نیــز از اهمیــت

االستیســیته و در نتیجــه پایــداری فصــل مشــترک بیشــتر

امولســیون کافــی نیســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه

خاصــی برخــوردار اســت .مولکولهــای آســفالتین در

غلظــت هــای بــاال بهدلیــل همپوشــانی  πالکترونهــا
شــروع بــه برهمکنــش بــا همدیگــر کــرده (خودگردایــی)

و کلوخههــای بــا انــدازه بزرگتــر را تشــکل میدهنــد.

میــان رویــه اســت و هرچــه ایــن شــیب کمتــر باشــد

اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه میــان رویــه محلــول

 0/1 Mمــوالر نیتــرات آهــن و نفــت مــدل دارای مقاومــت

کافــی در مقابــل نوســانات مســاحت فصل مشــترک اســت.

االستیســیته و بــه بیــان دیگــر اســتحکام فصــل مشــترک

کلوخـهای شــدن آســفالتین نــه تنهــا ســبب کوچــک تــر

ســبب پایــداری بــاالی امولســیون میگــردد چــرا کــه

دیگــر ترکیباتــی کــه دارای ضریــب نفــوذ مولکولــی باالیی

تعدیــل مــی کنــد .االستیســیته بــاالی فصــل مشــترک در

شــدن ضریــب نفــوذ آنهــا میشــود بلکــه غلظــت مؤثــر
هســتند را نیــز کاهــش میدهــد [ .]7ایــن دو عامــل
ســبب میشــود دینامیــک جــذب کلوخههــای آســفالتین

بــه فصــل مشــترک تضعیــف شــود بــه گونــه ای کــه
ایجــاد تغییــرات کوچــک در ســطح میانرویــه منجــر بــه

نوشــدن و خالــی شــدن بخشــی از ســطح مشــترک از مواد
فعــال ســطحی و در نتیجــه تغییــر قابــل توجــه در تنــش

میــان رویــه میشــود [ .]10شــکل  3تغییــرات توأمــان

مســاحت میــان رویــه و تنــش میانرویــه محلــول 0/1 M

شکســته شــدن و بهــم پیوســتگی قطــرات امولســیون را
مقابــل تغییــر شــکل مقاومــت مــی کنــد و یــک نیــروی
محــرک بزرگتــر بــرای مــواد فعــال ســطحی ایجــاد

میکنــد تــا بــه نواحــی خالــی شــده میــان رویــه نفــوذ

کننــد کــه نتیجــ ه ایــن اتفــاق ،کاهــش تراکمپذیــری

فصــل مشــترک و افزایــش مقاومــت در برابــر تغییــرات
ســطح اســت و در نتیجــه شکســتن و بهمپیوســتگی

قطــرات بهســختی انجــام میشــود [.]5
پایداری دمایی امولسیونها

آب نمــک نیتــرات آهــن و نفــت مــدل را بعــد از تعــادل

نتایــج آزمایــش بطــری نشــان داد امولســیونهای آب

صــورت گرفتــه اســت .دامنــه تغییــرات مســاحت میــان

حجمــی  5بــه  10 ،100بــه  100و  20بــه  100همگــی

میانرویــه باعــث افزایــش  4 mN/mدر تنــش میــان

بــا افزایــش دمــا کاهــش مییابــد بهطوریکــه تنهــا

نشــان میدهــد .نوســان بعــد از  18420 sتمــاس دو فــاز

نمــک  0/1 Mنیتــرات آهــن در نفــت مــدل بــا نســبتهای

رویــه کمتــر از  %10اســت .افزایــش  2 mm2در مســاحت

در دمــای محیــط پایــدار هســتند .پایــداری امولســیونها

رویــه و کاهــش  2 mm2در مســاحت میــان رویــه منجــر

امولســیونهای بــا نســبت حجمــی آب نمــک بــه نفــت

آنجــا کــه شــیب تغییــرات تنــش میــان رویــه برحســب

پایــدار هســتند.
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بــه کاهــش  3 mN/mدر تنــش میــان رویــه میشــود .از

مــدل برابــر بــا  5بــه  100و  10به  100در دمــای 150 oC
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شکل  3تغییرات تنش میان رویه محلول  0/1 Mآب نمک نیترات آهن و نفت مدل در اثر نوسان در مساحت فصل مشترک
18600
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بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن پایــداری دمایی امولســیونها

بــرای بررســی شــکل ظاهــری و درصــد ترکیــب عنصــری

امولســیون ،از امولســیون بــا نســبت حجمــی  10بــه 100

شــکل  5نشــان داده شــده اســت .مقیــاس نــوار راهنمــا در

و همچنیــن مقــدار نانــوذرات قابــل تولیــد در واحــد حجــم
در روش ســنتز درجــا اســتفاده شــد.

شــکل  5برابــر  500 nmاســت .مقایســه بخشهــای الــف

و ب شــکل  5نشــان میدهــد کــه بــر ســطح نانــوذرات

مشخصهسازی نانوذرات سنتزشده بهروش درجا

الگــوی پــراش اشــعه ایکــس ( )XRDنانــوذرات ســنتزی

بــهروش درجــا در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

تطبیــق محــل و شــدت پیکهــای الگــوی  XRDنمونــه

بــا الگوهــای اســتاندارد دادههــای  JSPDSنشــان میدهــد
کــه نانــوذرات ســنتزی  Fe2O3بــا ســاختار کریســتالی

لوزوجهــی 1و مطابــق بــا ســاختار نمونــه اســتاندارد بــا

کارت شــماره  01-087-1166اســت .یــک پیــک پهــن در
ابتــدای الگــوی  XRDنمونــه ســنتزی مشــاهده میشــود

کــه بــه ترکیبــات آلــی جــذب شــده بــر ســطح نانــوذرات
ســنتزی نســبت داده میشــود .از آنالیــز تصویربــرداری

بــا میکروســکوپ الکترونــی  FESEMمجهــز بــه

ســطح نانــوذرات سنتزشــده اســتفاده شــد کــه نتایــج در

EDX

2

سنتزشــده بـهروش درجــا مــواد آلــی جــذب شــدهاند کــه
میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن نانــوذرات حیــن

ن و ترکیبــات
ســنتز مقــدار قابــل توجهــی از آســفالتی 

ســنگین نفــت را جــذب میکننــد و بــا کنتــرل رســوب و
تهنشســت آســفالتین میتواننــد در ممانعــت از آســیب

ســازند مؤثــر باشــند .نتایــج  EDXنمونــه ســنتزی حضــور

اتمهــای آهــن ،اکســیژن ،کربــن ،گوگــرد ،نیتــروژن و

هیــدروژن را تأییــد میکنــد .بــا کلسیناســیون نانــوذرات
ســنتزی در دمــای

C

o

 ،700مــواد آلــی جــذب شــده بــر

ســطح ایــن نانــوذرات اکســید شــده و از ســطح جــدا

میشــوند.

شدت ().a.u

20

25
30
35
40
45
)2Ө (o
شکل  4الگوی پراش اشعه ایکس نانوذرات  Fe2O3سنتزشده بهروش درجا
الف

15

5

ب

شــکل  5تصویــر  FESEMالــف) نانــوذرات  Fe2O3ســنتزی بههمــراه ترکیبــات آلــی جــذب شــده و ب) نانــوذرات  Fe2O3ســنتزی پــس
از کلسیناســیون در دمــای 700 oC
1. Rhombohedral
2. Energy Dispersive X-ray spectroscopy
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بنابرایــن ،نانــوذرات بهصــورت کرههــای جــدا بــا انــدازه

معیــار مناســبی بــرای تشــخیص اینکــه آیــا مغزههــا از

کــه کلسیناســیون در دمــای بــاال باعــث افزایــش انــدازه

[ .]11همانگونــه کــه در بخــش آزمایشــگاهی تشــریح

انــدازه واقعــی نانــوذرات ســنتزی از  65 nmکوچکتــر

جریاندهــی برحســب لگاریتــم پارامتــر جریاندهــی

متوســط  65 nmمشــاهده میشــوند .شــایان ذکــر اســت

نانــوذرات در اثــر کلوخــه شــدن میکنــد ،پــس متوســط
اســت .نتایــج آنالیــز وزن ســنجی گرمایــی ( )TGAنشــان

یــک واحــد جریــان هیدرولیکــی هســتند فراهــم مـیآورد
شــد ،مشــخص گردیــد کــه وقتــی لگاریتــم کیفیــت

بــرای ایــن دو مغــزه ترســیم شــود ،هــر دو در راســتای

میدهــد کــه مقــدار مــواد آلــی جــذب شــده بــر ســطح

یــک خــط قــرار میگیرنــد کــه ایــن بدیــن معناســت کــه

TGA

آزمایشهــای ســیالبزنی ،از مغــزه شــماره  1در ســناریو

نانــوذرات ســنتزی برابــر  3/22 gمــاده آلــی بــه ازای هــر
گــرم نانــوذره ســنتزی اســت .مقایســه منحنــی

هــر دو از یــک واحــد جریــان هیدرولیکــی هســتند .در

مــواد آلــی جــذب شــده بــر ســطح نانــوذرات سنتزشــده

شــماره یــک و مغــزه شــماره  2در ســناریو شــماره دو

نانــوذرات کلســینه شــده  Fe2O3نشــان میدهــد کــه ایــن
مــواد آلــی عمدت ـاً آســفالتین هســتند.

در محلــول آب نمــک  250000 mg/Lکلریــد ســدیم در

بـهروش درجــا بــا  TGAآســفالتین جــذب شــده بــر ســطح

آنالیز مغزهها

الگــوی پــراش اشــعه ایکــس مغزههــا بیانگــر کلســیت

بــودن آنهــا اســت .مشــخصات فیزیکــی و تخلخــل و
تراوایــی محاســبه شــده بــا دســتگاه  BIPERMبــرای
مغزههــا در جــدول  1گــزارش شــده اســت .تخلخــل
مغزههــا قابــل توجــه اســت امــا تراوایــی آنهــا بســیار

کــم اســت کــه نشــان از درجــه ســیمانی شــدن بــاالی

دانههــای کلســیت اســت .آنالیــز مغزههــا حاکــی از آن
اســت کــه هــر دو مغــزه کربناتــه کمتــراوا و مســتعد

بــرای آســیب ســازند هســتند .تخلخــل و تراوایــی مغــزه
 Iاز مغــزه  IIکمتــر اســت .از آنجــا کــه از مغزههــا بــرای

بررســی اثرگــذاری نانــوذرات خودسنتزشــو در کنتــرل
تهنشســت آســفالتین و آســیب ســازند اســتفاده خواهــد
شــد ،نیــاز اســت فیزیــک جریــان تقریبـاً یکســانی داشــته

باشــند .بدیــن منظــور از کالســهبندی بــا شــاخص

ناحیــه جریــان ( )FZIاســتفاده شــد .رســم لگاریتــم

کیفیــت جریاندهــی مغــزه برحســب لگاریتــم پارامتــر
جریاندهــی مغــزه و محاســبه  FZIمغزههــا میتوانــد

تزریــق اســتفاده شــد .زاویــه تمــاس قطــره نفــت مــدل
تمــاس بــا ســطح باریکــه بــرش داده شــده از مغزههــا

در بــازه  12/5تــا  13 °اســت کــه بیانگــر شستشــوي
مناســب مغزههــا و آب دوســت بــودن هــر دو مغــزه

کربناتــه اســت .آزمایــش زاويــه تمــاس بدیــن صــورت
انجــام شــد کــه یــک قطــره از نفــت مــدل در تمــاس بــا
ســطح باریکــه غوطــهور در آب نمــک 250000 mg/L

کلریــد ســدیم قــرار گرفــت و پروفایــل قطــره بــا گــذر
زمــان توســط دوربیــن بــا وضــوح بــاال ثبــت و بــرای

اندازهگیــری زاویــه تمــاس آنالیــز شــد .از آنجــا کــه
تنــش میــان رویــه نفــت مــدل و آب نمــک و همچنیــن،

تنــش میــان رویــه نفــت مــدل و ســطح ســنگ بــا گــذر

زمــان در حــال تغییــر اســت ،پــس طبــق معــادل هانــگ
زاویــه تمــاس بــا زمــان تغییــر میکنــد [ .]12بنابرایــن

زاویــه تمــاس بــا زمــان مانیتــور مــی گــردد تــا بــه مقــدار
تعادلــی برســد .از آنجــا کــه غلظــت نمــک آب همــزاد

بســیار باالســت و غلظــت آســفالتین نفــت مــدل نیــز زیــاد

نیســت ،دینامیــک تنــش میــان رویــه آب نمــک -نفــت
مــدل و همچنیــن ،نفــت مــدل -ســنگ ســریع اســت و

نتایــج نشــان میدهــد کــه پــس از گذشــت  14 hتعــادل
حاصــل میشــود.

جدول  1خصوصیات دو مغزه استفاده شده در آزمایشهای سیالبزنی
تراوایی تصحیح شده کلیکنبرگ ()md

تخلخل هلیوم ()%

قطر ()cm

طول ()cm

سناریو

1/27

14/94

3/725

5/195

I

1/67

18/50

3/760

5/153

II
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دبــی مختلــف و ترســیم دبــی برحســب گرادیــان فشــار و

آزمایشهای سیالبزنی و آسیب سازند

در آزمایشهــای ســیالبزنی ،بعــد از خــاء نمــودن

کامــل مغــزه ،آب نمــک  250000 mg/Lســدیم کلرایــد به

منظــور اشــباع مغــزه و محاســبه تراوایــی مایع تزریق شــد.
تراوایــی آب نمــک بهعنــوان تراوایــی مطلــق در ســه دبــی

مختلــف و تزریــق چندیــن برابــر حجــم منافــذ مغزههــا بــه
منظــور پایــدار و ثابــت شــدن گرادیــان فشــار و بــا رســم

مقادیــر دبــی برحســب گرادیــان فشــار و بــرازش یــک
خــط راســت و اســتفاده از معادلــه دارســی محاســبه شــد.

تراوایــی مایــع بــرای مغــزه شــماره  Iو مغــزه شــماره II

بهترتیــب  0/569و  0/964 mdمحاســبه شــد .ایــن مقادیــر
از مقادیــر محاســبه شــده بــا تزریــق گاز و اصــاح شــده

کلینکنبــرگ (جــدول  )1بــه مراتــب کمتــر اســت .ایــن

ممکــن اســت بهدلیــل تشــکیل الیــه مایــع تقریبــا ســاکن

بــر دیــواره منافــذ ســنگ و کاهــش قطــر مؤثــر منافــذ

باشــد کــه جریاندهــی مایــع را در مقایســه گاز بســیار

کمتــر میکنــد .در مرحلــه بعــد ســیکلوهگزان تــا اشــباع
کاهــش نیافتنــی آب نمــک بــه درون مغــزه هــا تزریــق

شــد .هنگامــی کــه تولیــد آب متوقــف شــد ،اختــاف میان
حجــم آب اشــباع اولیــه و حجــم آب تولیــدی بهعنــوان

اشــباع آب کاهــش نیافتنــی ثبــت گردیــد کــه ایــن مقــدار
بــرای مغــزه  Iو مغــزه  IIبهترتیــب  0/44و  0/24محاســبه

شــد .تراوایــی ســیکلوهگزان در اشــباع کاهــش نیافتنــی

آب نمــک بهعنــوان تراوایــی مؤثــر فــاز هیدروکربنــی در

نظــر گرفتــه میشــود و بــا تزریــق ســیکلوهگزان در چنــد
250

تراوایــی مؤثــر فــاز هیدروکربنــی بــرای مغــزه  Iو مغــزه II

بهترتیــب برابــر  0/150و  0/355 mdمحاســبه شــد کــه
بــه مراتــب کمتــر از تراوایــی مطلــق فــاز مایــع اســت.

در مرحلــه  ،3تزریــق نفــت مــدل در مغــزه  Iو تزریــق

امولســیون بهینــه آب نمــک نیتــرات آهــن در نفــت مــدل

در مغــزه  IIانجــام شــد .ایــن تزریــق در دبیهــای مختلــف

انجــام شــد کــه معیــاری از جریــان در نواحــی نزدیــک
و دور از چــاه تولیــدی در مخــزن اســت .در دبیهــای

تزریــق بــاال ،هــر چنــد گرادیــان فشــار بــاال بــود ولــی ایــن

گرادیــان در هــر دو مغــزه ثابــت میشــد .ایــن بیانگــر آن
اســت کــه وقتــی نیــروی ویســکوز قابــل توجــه اســت از

تهنشســت آســفالتین ممانعــت میکنــد و بعــد از رســیدن

ســیکلوهگزان بــه اشــباع باقیمانــده ،دیگــر تزریــق نفــت
مــدل یــا امولســیون بــا کاهــش تراوایــی همــراه نیســت و

تهنشســت آســفالتین یــا گرفتگــی گلوگاههــا بــا قطــرات

آب نمــک امولســیون اتفــاق نمیافتــد .امــا در دبیهــای

تزریــق پاییــن ،بهدلیــل ضعیــف بــودن نیــروی ویســکوز،

مســدود شــدن منافــذ بــا تهنشســت آســفالتین و قطــرات
امولســیون باعــث افزایــش مــداوم گرادیــان فشــار و در

نتیجــه کاهــش تراوایــی میگــردد .شــکل  6منحنــی

کاهــش تراوایــی و افزایــش گرادیــان فشــار در مغــزه

 Iحیــن تزریــق نفــت مــدل بــا دبــی  4 mL/hرا نشــان

میدهــد.
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منافــذ مغــزه میرســد .مقادیــر گرادیــان فشــار بــه مراتــب

ابتــدا گرادیــان فشــار تــا تزریــق بــه انــدازه یــک واحــد

حجــم منافــذ مغــزه افزایــش مییابــد و ســپس تقریبــاً

بیشــتر از گرادیــان فشــار در تزریــق حجــم یکســان از

ســه واحــد حجــم منافــذ مغــزه میرســد ،گرادیــان فشــار
شــدیدا ً افزایــش مییابــد و متناســب بــا آن تراوایــی نیــز

در محیــط متخلخــل نیازمنــد توجــه بــه مکانیزم انســداد-

آزادســازی قطــرات امولســیون در گلــوگاه -حفــره اســت.

ایــن رونــد تغییــرات گرادیــان فشــار و تراوایــی در مغــزه

بــه عــدد موئینگــی و انــدازه قطــرات امولســیون اســت.

نفــت مــدل در مغــزه  Iاســت .بررســی جریــان امولســیون

ثابــت اســت و بعــد از آن وقتــی حجــم تزریــق بــه بیــش از

دینامیــک ســیال در مقیــاس محیــط متخلخــل وابســته

افــت میکنــد.

مکانیــزم انســداد -آزاد ســازی قطــرات در دبیهــای بــاال

 Iبیانگــر مکانیزمهــای مختلــف آســیب ســازند در اثــر

و بهعبــارت دیگــر در عــدد موئینگــی باالتــر از مقــدار

تهنشســت و خودگردایــی آســفالتین در منافــذ اســت.

بحرانــی ،کمتــر اتفــاق میافتــد .همچنیــن هنگامیکــه

مکانیزمهــای مختلــف آســیب ســازند توســط آســفالتین

نســبت انــدازه قطــرات امولســیون بــه انــدازه حفــرات و

شــامل تهنشــینی بــر ســطوح ،انســداد گلــوگاه و ایجــاد

گلوگاههــای محیــط متخلخــل بزرگتــر از واحــد و

فیلتــر اســت [ .]13برخــی از کلوخههــای آســفالتین

افزایــش یابــد ،نیــاز بــه عــدد موئینگــی و نیــروی ویســکوز

بهدلیــل بزرگتــر بــودن نســبت بــه انــدازه گلوگاههــا،

بیشــتری اســت تــا قطــرات در محیــط متخلخــل حرکــت

قــادر بــه نفــوذ نخواهنــد بــود کــه ســبب ایجاد یک ســری

کننــد .قطــرات امولســیون مــی تواننــد در گلــوگاه و

محلهــای تنــگ و مســدود شــده میگــردد .همــه ایــن

حفــرات محیــط متخلخــل بــه دام افتنــد .بــرای بــه حرکت

مکانیزمهــای آســیب در قالــب کاهــش تراوایــی و افزایــش

درآوردن ایــن قطــرات بــه دام افتــاده ،یــک عــدد موئینگی

گرادیــان فشــار در دبــی ثابــت مشــاهده میگــردد .الزم

بحرانــی نیــاز اســت .در عــدد موئینگــی بحرانــی ،نیروهــای

بــه ذکــر اســت کــه نتایــج آنالیــز  DLSنفــت مــدل بیانگــر

ویســکوز بهوجــود آمــده بهوســیله جریــان فــاز پیوســته

ایــن اســت کــه انــدازه متوســط کلوخههــای آســفالتین

بــه قــدری بــزرگ هســتند کــه بــر فشــار موئینگــی

در نفــت مــدل برابــر  2/5 μmاســت [ 14و  .]15تزریــق

آســتانه غلبــه ميکننــد و قطــرات امولســیون را بــه

امولســیون بهینــه آب نمــک نیتــرات آهــن در نفــت مــدل

حرکــت درميآورنــد .در فرآیندهــای تزریــق امولســیون

نیــز بــا دبــی  4 mL/hدر مغــزه  IIانجــام شــد و گرادیــان

نفــت خــام در آب در مقادیــر زیــر عــدد موئینگــی بحرانــی

فشــار برحســب حجــم تزریقــی امولســیون ثبــت گردیــد.

بهعنــوان یــک فرآینــد روش ثالثیــه ازدیــاد برداشــت

همانطــور کــه در شــکل  7دیــده میشــود ،حیــن تزریــق

نفــت ،قطــرات بــه دام افتــاده ســبب افزایــش بــازده

امولســیون گرادیــان فشــار بهصــورت نوســانی افزایــش

جاروبــی بهدلیــل هدایــت جریــان آب بهســمت حفــرات

و کاهــش دارد و شــدت نوســانات از بعــد از ایــن اتفــاق

جــاروب نشــده میشــوند [.]16

میافتــد کــه حجــم تزریــق بــه بیــش از ســه برابــر حجــم
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افزایــش فشــار باعــث کاهــش انــدازه قطــرات امولســیون

بههمــراه قطــرات آب در گلوگاههــای باریــک مغــزه

امولســیون تزریقــی در شــرایط جریانــی ،تحــت تنــش

فشــار کــم ،ســنتز در جــای نانــوذرات بهکمــک تشــکیل

ســنتز شــدن نانــوذرات بهصــورت درجــا باعــث ناپایــدار

زیــرا حضــور امولســیون باعــث بــه دام افتادگــی فــازی

میگــردد [ .]14بنابرایــن انتظــار م ـیرود انــدازه قطــرات

و فشــار بــاالی تزریــق کوچکتــر گــردد .امــا از طرفــی
شــدن امولســیون و ایجــاد قطــرات بزرگتــر میگــردد

دارد .بنابرایــن در دبیهــای تزریــق پاییــن یــا گرادیــان
امولســیون نمیتوانــد آســیب ســازند را کنتــرل نمایــد

مــی گــردد کــه خــود نوعــی آســیب ســازند از طریــق

کــه در عددهــای مویینگــی کمتــر از مقــدار بحرانــی باعــث

پدیدههــای مویینگــی اســت .امــا در گرادیــان فشــارهای

و بــه دام افتادگــی فــازی 1هــر دو باعــث گرادیان فشــار باال

دارای پتانســیل کافــی بــرای جــذب آســفالتین و کنتــرل

انســداد منافــذ میشــوند .بنابرایــن ،تهنشســت آســفالتین

و در نتیجــه کاهــش شــدید تراوایــی در دبیهــای تزریــق
پاییــن میگــردد .نتیجت ـاً جریــان امولســیون در مقایســه
بــا نفــت مــدل در مغزههــا نیازمنــد نيــروي ويســكوز

بزرگتــری اســت زیــرا عالوهبــر تهنشســت آســفالتین،

پدیــده بــه دام افتادگــی فــازی نیــز بایــد از بیــن رود.

بــه منظــور القــای هــر چــه بیشــتر آســیب آســفالتین،
نرمــال هگــزان بــا دبــی پاییــن  0/5 mL/hدر هــر دو مغــزه

تزریــق شــد تــا تنهــا باعــث تشــکیل رســوب و تهنشســت
آســفالتین گــردد و نیــروی ویســکوز در حــدی نباشــد

کــه بتوانــد کلوخههــای آســفالتین تهنشســت شــده را
جابهجــا و از مغزههــا خــارج نمایــد .در مرحلــه بعــد،
ســیکلوهگزان بــا دبــی  0/5 mL/hدر هــر دو مغــزه تزریــق

شــد و تراوایــی مؤثــر فــاز هیدروکربنــی محاســبه شــد.
مقادیــر تراوایــی مؤثــر هیدروکربنــی در مغــزه  Iو مغــزه

 IIبهترتیــب برابــر  0/0026و  0/004 mdمحاســبه شــد

کــه از مقادیــر قبــل از القــای آســیب ،یعنــی بهترتیــب
 0/150و  ،0/355 mdبســیار کمتــر اســت .ســانتریفیوژ

نمونــه خروجــی از مغــزه حاکــی از حضــور نانــوذرات
اســت .امــا در مقایســه بــا مقــدار نانــوذرات ســنتز شــده

در حالــت تــوده در اتــوکالو ،مقــدار نانــوذرات موجــود
در خروجــی مغــزه کمتــر اســت کــه ایــن خــود دال

بــر پدیــده  Log Jammingو بــه دام افتــادن نانــوذرات

بــاال ،یعنــی دبیهــای بــاال ،ســنتز در جــای نانــوذرات
تهنشســت آن اســت و از آنجــا کــه نیروهــای ویســکوز

نیــز قــوی هســتند ،پدیــده بــه دام افتادگــی فــازی نیــز
رخ نمیدهــد.
نتیجهگیری

مقایســه دو ســناریو تزریــق نشــان میدهــد کــه در

دبیهــای پاییــن ،بــا وجــود ســنتز نانــوذرات بهصــورت

درجــا و جــذب آســفالتین ،بهبــودی در تراوایــی فــاز مؤثــر

هیدروکربنــی اتفــاق نمیافتــد .ایــن پدیــده بهدلیــل بــه

دام افتادگــی قطــرات امولســیون و در نتیجــه ایجــاد نــوع

دیگــری از آســیب ســازند از طریــق پدیــده مویینگــی
اســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد نقــش مخــرب حضــور
آب بهعنــوان فــاز پراکنــده در امولســیون آب نمــک

نیتــرات آهــن در نفــت بیشــتر از نقــش مؤثــر ســنتز

نانــوذرات و جــذب آســفالتین هــا و کاهــش آســیب ناشــی
از تهنشســت آســفالتین اســت .ایــن روش بــرای کنتــرل

آســیب ناشــی از تشــکیل رســوب و تــه نشــینی آســفالتین
در نواحــی اطــراف چاههــای نفتــی در افــت فشــارهای

تخلیــه بــاال (دبــی تولیــد بــاال) توصیــه میشــود .امــا
ایــن روش در دبیهــای تولیــدی پاییــن کــه بــا افــت
فشــارهای تخلیــه کوچکتــری همــراه اســت مناســب
تشــخیص داده نمیشــود.
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Introduction
Polar functional groups of the asphaltene induces
interfacial activity to these molecules, which it may lead
to the asphaltene adsorption onto reservoir rocks, giving
rise to deposit formation and permeability impairment
[1-2]. Asphaltene adsorption onto the surfaces of metal
oxides was found out to be diminished in the order
NiO > Fe2O3 > WO3 > CuO [3]. A series of coreflood
experiments were conducted by Afzal Memon et al
[4] to evaluate the permeability impairment in porous
media under reservoir conditions. The coreflooding
results coupled with thin-sections analyses confirmed
that the permeability loss by asphaltene deposits was
more destructive in tighter core plugs.
In this study, an approach for in-situ preparation of
ultradispered iron oxide nanoparticles in model oils
was designed and followed by us to study their effects
on the asphaltene deposition control in porous media
at reservoir conditions.
Experimental Procedure
Toluene (99.8%, Merck), Cyclohexane and normal
hexane (99%, Merck) were used as received. Iron (III)
nitrate nonahydrate (Fe (NO3)3.9H2O, Merck) was
employed as the iron oxide precursor salt. Vacuum
gasoil was purchased from an Iranian petroleum
refinery. A dead oil sample from an Iranian heavy oil
field with 23.65 °API containing 32.44% saturate,
41.36% aromatic, 13.56% resin and 12.64 wt%
asphaltene was used to prepare a model oil solution.
The model oil with asphaltene content of 5000 mg/L
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was prepared by dissolving a specified amount of
the crude oil in toluene and then mixing the resultant
solution with the gasoil at the weight ratio of 40/60.
Dynamic interfacial tension and interfacial elasticity
measurements were conducted using a profile analysis
tensiometer (PAT, SINTERFACE Co. Germany) to
study the asphaltene behavior at the interface of the
precursor salt aqueous solution and the model oil.
For the in-situ synthesis of Fe2O3 nanoparticles, the
emulsions of the 0.1 M precursor salt aqueous solution
in the model oil at a ratio of 1:10 v/v were introduced
into an autoclave for 1 h at known temperature and
pressure conditions to study the synthesis in liquid
bulk. Field emission scanning electron microscopy
(FESEM) was done to investigate the particle size and
morphology of the nanoparticles and adsorbed species.
Two series of coreflooding tests were performed to
investigate the in-situ synthesis in porous media and
its effects on the asphaltene damage control. The
following steps were followed using two core plugs:
(1) saturating the plugs with brine (250000 mg/L
NaCl) and measuring the absolute permeability, (2)
injecting the cyclohexane to reach the irreducible
brine saturation, (3) injecting several pore volumes of
the heavy oil model at a constant flow rate and 120
°C, (4) injecting the normal hexane to induce the
damage, and (5) injecting cyclohexane to measure
the effective permeability of hydrocarbon phase after
induction of the damage. Formation damage caused
by the asphaltene was evaluated through permeability
measurement with
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flushing the core with cyclohexane at the same
conditions before and after induction damage. In the
second scenario, all the five steps were repeated, and
the only difference is that, in step 3, the w/o emulsion
of 0.1 M iron precursor salt solution in the model oil
was injected into the core instead of the model oil.
Analysis of the cores is reported in Table 1.
Results and Discussion
As illustrated in Fig. 1, dynamic IFT shows a reduction
of about 11 mN/m during 1800 seconds to approach the
equilibrium IFT of 14.1 mN/m. This behavior indicates
the presence of surface-active molecules in the model
oil. Elasticity, in other words, the rigidity or strength
of the interface, makes the emulsion highly stable
because it suppresses the breakage and coalescence of
the emulsion droplets [5]. When an emulsion droplet
moves through the porous media, interfacial forces will
counteract the viscous forces applied to the drop. If the
stresses exceed a certain limit, the interfacial force will
be diminished and the drop will be broken. Therefore,
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a highly elastic interface needs a high driving force
for transfer of drops in porous media. Hence, liquid
blockage and clogging of the drops can occur in small
pore throats and cavities.
The FESEM image of the in-situ prepared Fe2O3
nanoparticles is depicted in Fig. 2. The mean
diameter of the nanoparticles is 65 nm. The surface
morphology of the nanoparticles exhibits sphere-like
interconnected structures so that their boundaries are
difficult to identify.
Prior to the core flood tests, the cores were initially
evacuated and several pore volumes of synthetic
brine were injected at various flow rates. The absolute
permeability was obtained by drawing injection flow
rate values (Qt) versus stabilized pressure drop (ΔP)
and fitting a straight line. The calculated absolute
permeabilities for the liquid were 0.569 and 0.964
mD for the cores used in the first and second scenarios
respectively.

Table 1 Routine core analysis results of the core plugs.
Scenario

Length (cm)

Diameter (cm)

Helium porosity (%)

Klinkenberg-corrected permeability (mD)

I

5.195

3.725

14.94

1.27

II

5.153

3.760

18.50

1.67

Fig. 1 Drop surface area variation and dynamic IFT of the
model oil and 0.1 M precursor salt solution.

Fig. 2 FESEM image of the in-situ prepared Fe2O3 nanoparticles after calcination. Scale bar is 500 nm.

Afterward, to establish the connate water saturation
and measure effective permeability of the hydrocarbon
phase before induction of damage, cyclohexane was
injected to reach the brine endpoint saturation. The
effective hydrocarbon permeabilities were 0.150 and
0.355 mD for the core I and II respectively. In the
first scenario, the model oil was then injected into the
core I at a constant flow rate of 4 cc/h. As shown in
Fig. 3, the higher the injected pore volume of the oil,
the lower is the ratio of instantaneous permeability to
initial permeability. This is ascribed to various damage
mechanisms by asphaltene.
Step 3 in the second scenario is the injection of the
prepared emulsion at the flow rate of 4 cc/h into the
core II to synthesize in-situ Fe2O3 nanoparticles. The

pressure drop versus pore volume injected of the
emulsion in the second coreflooding scenario is shown
in Fig. 4. The sinusoidal behavior of the pressure drop
is attributed to the blockage-release emulsion flow
mechanism in the porous media. This mechanism
occurs at capillary number below the critical value.
Injection of normal hexane was then done in two
scenarios to complete the diffusion, transverse
dispersion, and damage process. In the final stage,
cyclohexane flooding was carried out at the low flow
rate of 0.5 cc/h to decrease the chance of asphaltene
dislodgement. After the damage, the effective
hydrocarbon permeability is 0.0026 and 0.004 md for
the core I and II, respectively.
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nanoparticles at low flowrates. Therefore, the method
of synthesis of in-situ nanoparticles may not be
effective for inhibition of asphaltene deposition at
low drawdown production rates. However, the method
seems to be effective in high-perm porous media.
Nomenclatures
FESEM: Field emission scanning electron microscopy

Fig. 3 Pressure drop and instantaneous permeability
reduction versus injected pore volume of the model oil
into the core I in the first core flooding scenario.

Fig. 4 Pressure drop versus injected pore volume of
the emulsion into the core II in the second flooding
scenario.
Conclusions
No significant control of the asphaltene damage
is observed in the presence of the in-situ prepared
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