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مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر
روی بازدهی تولید از نفتهای آسفالتینی
حسین دریانی داریونی ،سیده الهه بهشتی ،مسعود ریاضی* و محمدرضا مالیری
گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ،دانشگاه شیراز ،ایران
تاريخ دريافت94/9/2 :

تاريخ پذيرش95/6/3 :

چكيده
در بیــن روشهــای مختلفــی کــه بــرای ازدیــاد برداشــت شــیمیایی وجــود دارد ،تزریــق مــواد قلیایــی (آلکالیــن) پتانســیل بســیار باالیــی
بــرای تولیــد از مخــازن نفتــی بــه ویــژه مخازنــی کــه حــاوی نفــت اســیدی ســنگین هســتند را داراســت .ایــن مــواد قلیایــی از طریــق
واکنــش بــا ترکیبــات اســیدی موجــود در نفــت خــام ،ســبب کاهــش کشــش ســطحی فازهــای موجــود شــده و در نهایــت ســبب بهبــود
تولیــد نفــت خواهنــد شــد .از طرفــی در بســیاری از مخــازن نفــت ســنگین ،رســوب آســفالتین بــه عنــوان مشــکلی اساســی در تولیــد و
بهرهبــرداری بــه شــمار میآیــد .جلوگیــری از رســوب آســفالتین و در صــورت بــروز رســوب ،ارائــه راهــکاری مناســب بــرای کاهــش و
رفــع آن اهمیــت ویــژه-ای دارد .در ایــن تحقیــق ،بــا اســتفاده از دو میکرومــدل منظــم و غیــر منظــم ،کارایــی تزریــق مــواد قلیایــی بــر
روی تولیــد نفتهــای خــام و سنتزشــده آســفالتینی مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن تزریــق مــواد قلیایــی بــه صــورت بصــری
در شــرایطی کــه رســوب آســفالتین تحــت تاثیــر تزریــق هپتــان بــه وجودآمــد ،مطالعــه گردیــد .نتایــج آزمایشــگاهی نشــان داد کــه در
نفتهــای خــام و سنتزشــده تزریــق مــواد قلیایــی در شــرایطی کــه آســفالتین رســوب نکــرده باشــد تاثیــر مناســبی بــر بازدهــی تولیــد
نفــت دارد امــا پــس از رســوب آســفالتین در اینگونــه نفتهــا ،مــواد قلیایــی تاثیــر چندانــی بــر تولیــد نخواهنــد داشــت .نتایــج همچنیــن
نشــان داد کــه تزریــق مــواد قلیایــی ســبب تغییــر ترشــوندگی میکرومــدل در برخــی از نقــاط میگــردد ،مکانیزمــی کــه در نهایــت
میتوانــد منجــر بــه بهبــود تولیــد نفــت از مخــازن شــود .از طرفــی همچنیــن مشــاهده شــد کــه بــا تشــکیل امولســیون در میکرومــدل،
مــاده قلیایــی امــکان افزایــش بازدهــی جاروبــی را در سیســتم مهیــا نمــوده اســت.

كلمــات كليــدي :مــواد قلیایــی ،رســوب آســفالتین ،تغییــر ترشــوندگی ،میکرومــدل شیشــهای ،ازدیــاد

برداشــت نفــت
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مقدمه

بــا تولیــد از مخــازن نفــت ســبک و همچنیــن تقاضــای
روزافــزون بــرای انرژیهــای فســیلی ،جســتجو بــرای
روشهــای مناســب و موفــق بهرهبــرداری از مخــازن

نفــت ســنگین اهمیــت ویــژهای یافتهانــد .تولیــد از
مخــازن نفــت ســنگین بــا مشــکالت فراوانــی همراه اســت،

کــه از آن جملــه میتــوان بــه گرانــروی بســیار بــاالی

اینگونــه نفتهــا و همچنیــن میــزان آســفالتین زیــاد
آنهــا اشــاره کــرد .اگرچــه میــزان آســفالتین موجــود در

نفــت خــام بــه تنهایــی ســبب بــروز مشــکالت تولیــدی

نفــت خــام نمیشــود ،بلکــه حضــور اجــزای دیگــر نفــت
خــام نظیــر رزیــن و میــزان آنهــا در ترکیــب نفــت خــام

اســت .تاثیــر محلــول قلیایــی بــر روی بازیافــت نفــت

بــه علــت واکنشهــای شــیمیایی بیــن آلکالیــن و
اســیدهای آلــی اســت کــه در نفــت خــام وجــود دارنــد.
ایــن واکنشهــا میتواننــد موجــب تشــکیل ســورفکتانت

و امولســیون درجــا شــوند .در نتیجــه نیروهــای مویینگــی

بیــن فازهــای آبــی و نفتــی تحــت کاهش کشــش ســطحی
آب و نفــت ،کاهــش مییابــد .افــزودن آلکالیــن بــه آب،
موجــب افزایــش  pHمیشــود کــه ایــن ناشــی از تجزیــه

و تفکیــک یونــی آلکالیــن در فــاز آبــی اســت کــه مقــدار
یونهــای هیدروکســید سیســتم را افزایــش میدهــد.

یــون هیدروکســید میبایســت بــا اســیدهای نفــت خــام

واکنــش دهــد تــا باعــث تشــکیل ســورفکتانت گــردد.

بــر روی پایــداری آســفالتین تأثیــر گــذار هســتند .بــه

هنگامــی کــه فــاز آب و فــاز نفــت در تمــاس بــا یکدیگــر

نفــت خــام ســنگین و مقــدار قابــل توجهــی آســفالتین

اســیدهای آلــی ( )HAموجــود در فــاز نفــت بــه ســمت

در حالــی اســت کــه در برخــی از مخــازن نفــت ســبک،

داده و مــواد فعــال ســطحی (صابــون نفتــی) تولیــد

مقــدار کــم میتوانــد مشــکالت بســیاری را در تولیــد

نفــت توســط رابطــه  1نشــان داده شــده اســت [:]1

جابهجایــی نفــت توســط محلولهــای قلیایــی بــه عنــوان

در ایــن واکنــش HA ،نشــاندهنده اســید نفتــی و

همیــن دلیــل اســت کــه در برخــی از مخــازن کــه حــاوی

قــرار میگیرنــد ،آلکالیــن موجــود در فــاز آبــی و

میباشــند ،مشــکل رســوب آســفالتین وجــود نــدارد .ایــن

ســطح تمــاس حرکــت میکننــد ،بــا یکدیگــر واکنــش

هرچنــد میــزان آســفالتین بســیار کــم اســت ،امــا همیــن

میکننــد .تاثیــر آلکالیــن بــر روی اســیدهای موجــود در

نفــت خــام ایجــاد نمایــد.

یــک روش ازدیــاد برداشــت نفــت 1مــورد توجــه قــرار

گرفتــه اســت .محلــول قلیایــی تزریــق شــده بــا اســیدهای
آلــی طبیعــی کــه در نفــت وجــود دارنــد واکنــش داده کــه

نهایتــا موجــب تشــکیل ســورفکتانت درجــا میگــردد کــه

نتیجــه آن ایجــاد مکانیزمهــای مختلفــی بــرای جابهجایــی
و تولیــد نفــت اســت .تــا کنــون مکانیزمهــای گوناگونــی

در طــی تزریــق آلکالیــن کــه منجــر بــه افزایــش تولیــد

نفــت میشــود ،گــزارش شــده اســت.

ســیالبزنی آلکالیــن فرآینــدی اســت کــه در آن آبــی بــا

 pHنزدیــک بــه  10تــا  12بــه سیســتم تزریــق میشــود

تــا ســبب افزایــش تولیــد گــردد .مقــدار  10 ،pHتــا  12از
طریــق محلــول  NaOHبــا غلظــت  0/01تــا  %1وزنــی بــه

دســت میآیــد [ .]1لــذا در طراحــی فرآیندهــای مختلــف،
از محلــول  NaOHبــا غلظــت  %0/5وزنــی اســتفاده شــده

()1

HA + OH −  A − + H 2O
-A

یــک مــاده فعــال ســطحی (ســورفکتانت) آنیونــی اســت.

مکانیزمهایــی کــه توســط جنینگــز و همکارانــش []2

ارائــه شــدهاند ،شــامل کاهــش کشــش ســطحی ،
2

تشــکیل امولســیون درجــای نفــت خــام کــه ســبب
کاهــش تحرکپذیــری 3آب تزریقــی و نتیجتــاً کاهــش
پدیــده انگشــتی شــدن میگــردد و همچنیــن بهبــود

راندمــان جاروبــی میشــود .جانســون [ ]3چهــار مکانیــزم
پای ـهای متفــاوت را کــه در اثــر تزریــق مــواد قلیایــی رخ

میدهــد ،معرفــی کــرد .ایــن مکانیزمهــا شــامل مــوارد

زیــر میشــوند:

 -1تشکیل امولسیون و چسبندگی به سطح

4

 -2تغییر ترشوندگی از نفت دوست به آب دوست
)1. Enhanced Oil Recovery (EOR
2. Interfacial tension: IFT
3. Mobility
4. Entrainment
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 -3تغییر ترشوندگی از آب دوست به نفت دوست

ناپیوســته و غیــر ترکننــده بــوده اســت ،بــه فــاز پیوســته

محققیــن بســیاری ،شــرایطی کــه طــی آن انــواع

بــرای حرکــت نفــت کــه قبــل از آن بــه صــورت بــه

دادهانــد [ .]6 ،5 ،4همــه آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند

کاهــش کشــش ســطحی ،امولســیون آب در نفــت تشــکیل

 -4تشکیل امولسیون و به دامافتادگی

امولســیونها تشــکیل میشــوند را مــورد بررســی قــرار

کــه تولیــد امولســیون بــه طــور عمــده به کشــش ســطحی
آب و نفــت بســتگی دارد .در واقــع هرچه کشــش ســطحی

کمتــر باشــد ،امولســیون راحتتــر تشــکیل میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،نتایــج آزمایشهــای آنهــا نشــان داد کــه
شــرایط بهینــه بــرای تشــکیل امولســیون و چســبندگی

بــه ســطح مــواردی از قبیــل  pHبــاال ،عــدد اســیدی
پاییــن ،شــوری کــم ،غلظــت کــم آلکالیــن و امولســیون

نفــت در آب بــا انــدازه ذرات کوچکتــر از قطــر حفــرات
اســت .همچنیــن بــرای تشــکیل امولســیون آب در نفــت

نیــاز اســت تــا شــوری آب حــاوی آلکالیــن و یــا غلظــت
آلکالیــن بــاال باشــد .شــنگ [ ]7عنــوان کــرد کــه در
ســیالبزنی شــیمیایی ،نــوع امولســیون تشــکیل شــده بــه

نســبت آب بــه نفــت 1بســتگی دارد.

امولســیونهای آب در نفــت در نســبتهای کــم آب

بــه نفــت تشــکیل میشــوند .بــا افزایــش درصــد آب
در امولســیون ،نــوع امولســیون از آب در نفــت ،بــه
امولســیون نفــت در آب تغییــر پیــدا میکنــد .بــه بیانــی

بهتــر ،اگــر حجــم یــک فــاز بیشــتر شــود ،آن فــاز بــه
فــاز پیوســته تبدیــل میشــود .در نتیجــه نســبت آب بــه

نفــت میتوانــد نــوع امولســیون را تغییــر دهــد .درصــد
آبــی کــه در آن امولســیون آب در نفــت بــه امولســیون

نفــت در آب تغییــر مییابــد ،بــرش بحرانــی آب 2نامیــده
میشــود .او همچنیــن بیــان کــرد کــه بــه طــور کلــی در
امولســیونهایی کــه بــا اختــاط آب و نفــت خــام و یــا

آلکالیــن و نفــت خــام ایجــاد میشــوند ،بــرش بحرانــی
آب  %50خواهــد بــود.

جانســون [ ]3مکانیزمهــای تشــکیل امولســیون آب
در نفــت را تشــریح کردهانــد .بــرای تشــکیل ایــن
امولســیونها ،ابتــدا ســنگ آب دوســت بــه نفــت
دوســت تبدیــل میشــود .در ایــن شــرایط ،فــاز نفــت کــه

تبدیــل میشــود کــه در نتیجــه ایــن فرآینــد ،مســیری
دام افتــاده بــوده اســت ،ایجــاد میشــود .همچنیــن بــا

میشــود .شــنگ [ ]7تاثیــر ترشــوندگی ســنگ را بــر روی
نــوع امولســیون تشــکیل شــده در مخــزن مــورد بررســی
قــرار داد .در محیــط متخلخــل نفــت دوســت ،تشــکیل
امولســیون آب در نفــت راحــت تــر اســت .همچنیــن او

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در سیســتمی کــه شــامل

نفــت ســنگین اســت ،تشــکیل امولســیون آب در نفــت
بســیار معمولتــر از تشــکیل امولســیون نفــت در آب
اســت .شــنگ علــت ایــن موضــوع را چنیــن عنــوان کــرد

کــه بــا توجــه بــه گرانــروی بســیار بیشــتر نفــت خــام
نســبت بــه آب ،قابلیــت حرکــت و برخــورد قطــرات آب
در محیــط نفتــی بســیار کــم میباشــد .لــذا در چنیــن
شــرایطی ،نفــت یــک محیــط پیوســته را تشــکیل داده و
قطــرات آب بــه صــورت امولســیون در آن باقــی خواهــد

مانــد .همچنیــن بــه طــور کلــی کاهــش انــدازه قطــرات
امولســیون بــا افزایــش پایــداری همــراه اســت .لــذا

چنانچــه قطــرات امولســیون تشــکیل شــده بــه انــدازه
کافــی کوچــک باشــند ،پایــداری امولســیون افزایــش
یافتــه و تولیــد نفــت طــی تشــکیل امولســیون بهبــود

پیــدا خواهــد کــرد [.]8

مهرانفــر و غضنفــری [ ]9بــا اســتفاده از آزمایشهــای

میکرومــدل ،مکانیزمهــای مختلــف تولیــد نفــت را طــی
فرآینــد تزریــق آلکالیــن و در شــرایط ترشــوندگی متفــاوت

تشــریح کردنــد .آنهــا نیــز کاهــش کشــش ســطحی،
تشــکیل امولســیون و تغییــر ترشــوندگی را بــه عنــوان

عوامــل اصلــی تولیــد نفــت معرفــی کردنــد کــه هــر کــدام
از ایــن عوامــل منجــر بــه ایجــاد پدیدههــای مختلفــی

میشــود کــه آنهــا ایــن پدیدههــا را در میکرومــدل
مشــاهده نمودنــد.

تــا کنــون بــه صــورت پایــهای ،تأثیــر آســفالتین در

نفتهــای سنتزشــده و خــام بــر روی عملکــرد مــواد
1. Water-Oil Ratio: WOR
2. Critical Water Cut
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قلیایــی در میکرومــدل مــورد بررســی قــرار نگرفتــه

ســدیم هیدروکســید بــا غلظــت  %0/5وزنــی در آب مقطــر

میکرومدلهــای شیشــهای و ســدیم هیدروکســید بــه

مــواد قلیایــی اســت کــه علیرغــم احتمــال ایجــاد آســیب

اســت .ســدیم هیدروکســید از ارزانتریــن و پرکاربردتریــن

اســت .در ایــن مطالعــه آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از

ســازندی طــی واکنــش بــا اجــزای کربناتــه ســنگ مخزن،

عنــوان مــاده قلیایــی ســعی شــده اســت تــا ضمن بررســی

بــه دلیــل قابلیــت بــازی بســیار باالیــی کــه در بیــن مــواد

مکانیزمهــای تولیــد نفــت تحــت تزریــق مــواد قلیایــی،

قلیایــی دارد و همچنیــن مســائل اقتصــادی ،مــورد توجــه

عملکــرد و تاثیــر ایــن مــواد قبــل و بعــد از رســوب 1و

بســیاری قــرار گرفتــه اســت .لــذا در ایــن مطالعــه از ایــن

ترســیب 2آســفالتین ارائــه گــردد.

مــاده قلیایــی اســتفاده شــده اســت.

روش و مراحل تحقیق

بــرای اســتخراج آســفالتین از

مواد مورد استفاده و آمادهسازی آنها

روش (ASTM (D2007-80

اســتفاده شــد .در ایــن فرآینــد مشــخص شــد کــه درصــد

در ایــن مطالعــه ،و در تمامــی آزمایشهــا از آب نمــک

آســفالتین نفــت خــام اســتفاده شــده ،معــادل %4/79

عنــوان آب همــزاد در میکرومــدل اســتفاده شــده اســت.

آســفالتین مــورد اســتفاده معــادل  %5وزنــی در نظــر

آن کــه ایــن یــون بتوانــد بــر روی عملکــرد ســدیم

تولوئــن و نرمــال هپتــان بــا نســبت حجمــی مــورد نظــر

کلســیم میتوانــد منجــر بــه ترســیب بیشــتر آســفالتین

بــا یکدیگــر مخلــوط شــدند .پــس از وزن کــردن محلــول

ایــن نــوع نمــک اســتفاده شــده اســت .چــرا کــه بــا وجــود

شــد و ســپس محلــول بــه مــدت حداقــل  1 hrتــکان داده

فرآیندهــا در حضــور یــک نــوع نمــک بهتــر صــورت

نفــت حــل شــد.

بــا نمــک کلســیم کلرایــد و بــا غلظــت  3 20000 ppmبــه

وزنــی میباشــد ،لــذا در تهیــه نفــت ســنتز شــده ،میــزان

بــا توجــه بــه دو ظرفیتــی بــودن یــون کلســیم ،احتمــال

گرفتــه شــد .بــرای تهیــه محلولهــای ســنتز شــده ،ابتــدا

هیدروکســید تأثیرگــذار باشــد وجــود دارد .همچنیــن یون

( %60حجمــی تولوئــن  %40 +حجمــی نرمــال هپتــان)

در محیــط گــردد .لــذا بــرای بررســی فرآیندهــا ،تنهــا از

حاصــل ،بــه میــزان  %5وزنــی آســفالتین بــه آن افــزوده

کاهــش عملکــرد مثبــت مــاده قلیایــی تزریقــی ،بررســی

شــد بــه نحــوی کــه کل آســفالتین موجــود کامــا در فــاز

میپذیــرد .نفــت خــام مــورد اســتفاده در آزمایشهــا،

میکرومدلهای شیشهای

نفــت خــام یکــی از میادیــن مناطــق نفــت خیــز جنــوب

دو نــوع میکرومــدل بــرای بررســی فرآیندهــای مختلــف

(شــرکت مــرک) و نرمــال هپتــان (شــرکت دایجونــگ) بــا

طــرح منظــم اســت کــه بــا هــدف بررســی مکانیزمهــای

ســنتز شــده حــاوی تولوئــن ،هپتــان و آســفالتین اســت.

ایــن بــوده اســت کــه ایــن میکرومــدل بــه انــدازه کافــی

اســتفاده در ایــن آزمایشهــا را نشــان میدهــد .محلــول

جریــان و نســبتهای متفــاوت قطــر حفــره بــه گلــوگاه

اســت و بــرای ســاخت محلولهــای ســنتز شــده از تولوئــن

اســتفاده شــده اســت .میکرومــدل نــوع اول ،میکرومــدل با

خلــوص بیــش تــر از  %99اســتفاده شــده اســت .نفــت

مختلــف تزریــق آلکالیــن طراحــی شــده اســت و ســعی بــر

جــدول  ،1خــواص نفــت خــام و ســنتز شــده مــورد

ســاده باشــد تــا از عواملــی همچــون پیچیدگیهــای

قلیایــی تهیــه شــده بــرای انجــام آزمایشهــا ،حــاوی

صرفنظــر شــود.

جدول  1خواص نفت خام و سنتز شده مورد استفاده در آزمایشها.

نوع نفت

درصد حجمی هپتان ()%

درصد حجمی تولوئن ()%

درصد وزنی آسفالتین ()%

چگالی ()g/ml

نفت خام

----

----

4/79

0/912

نفت سنتز شده

40

60

5

0/789
1. Deposition
2. Precipitation
3. Parts Per Million
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میکرومــدل نــوع دوم ،یــک میکرومــدل نامنظــم بــا

انــدازه کافــی پاییــن اســت تــا بتوانــد جریــان آرام را

فشــار و میــزان تولیــد نفــت ســاخته شــده اســت .خــواص

نــرخ تزریــق معــادل  10-6اســت .بــا اســتفاده از دوربیــن

پیچیدگــی بیشــتر بــوده کــه بــا هــدف تحلیــل دادههــای
فیزیکــی ایــن میکرومدلهــا ،در جــدول  2آورده شــده

اســت.

در شــکل  ،1نمایــی از طــرح میکرومدلهــای ســاخته
شــده نشــان داده شــده اســت.

در میکرومــدل فراهــم نمایــد .عــدد مویینگــی 1در ایــن
( )HLOTبــا زوم تــا  500برابــر تصاویــر مربــوط بــه

حرکــت ســیاالت در میکرومــدل ضبــط و در کامپیوتــر
ذخیــره گردیــد .جهــت بهبــود کیفیــت تصاویــر از نــور

پــس زمینــه ( 18 ،Teclوات) اســتفاده شــد .همچنیــن
در آزمایشهایــی کــه نیــاز بــه اندازهگیــری افــت فشــار

فرآیند آزمایشها

در آزمایشهــا بــرای تزریــق از پمــپ ســرنگی بــا دبــی

پاییــن ( )LA-100: Landgraf HLLاســتفاده شــده اســت.
دبــی مــورد اســتفاده بــرای تزریــق مــواد قلیایــی در ایــن
آزمایشهــا  0/01 mL/hrدر نظــر گرفتــه شــد کــه بــه

در طــول فرآینــد بــود .بــرای اندازهگیــری میــزان افــت
فشــار از فشارســنج دیفرانســیلی روزمونــت

()Rosemount

اســتفاده شــده اســت .شــکل  ،2شــمایی از تجهیــزات

مــورد اســتفاده را نشــان میدهــد.

جدول  2مشخصات هندسی میکرومدلهای ساخته شده
نوع میکرومدل

تخلخل ( )%متوسط قطر حفرهها ()mμ

عرض ()cm

طول ()cm

متوسط عمق حفرهها ()mμ

منظم

35/4

162/4

2/5

5/5

80

نامنظم

46

290

5

10

80

الف

ب

شکل  1نمایی از طرح میکرومدلهای ساخته شده (الف) میکرومدل منظم( ،ب) میکرومدل نامنظم.

شکل  2شماتیک تجهیزات آزمایش میکرومدل.
1. Capillary Number
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بــرای آزمایشهــای مختلــف ،پــس از آمادهســازی

طراحــی آزمایــش نیــازی بــه ایجــاد رســوب و ترســیب

محلولهــا ،ابتــدا آب نمــک بــه عنــوان آب همــزاد بــه
میکرومــدل تزریــق میگردیــد تــا میکرومــدل کامــ ً
ا

فرآینــد ،محلــول قلیایــی حــاوی ســدیم هیدروکســید بــه

یــا خــام) بــا دبــی  0/1 mL/hrبــه میکرومــدل تزریــق

موجــود در میکرومــدل بررســی گــردد .همچنیــن تمامــی

از آب اشــباع شــود .پــس از آن نفــت (ســنتز شــده و
میشــد و تــا جایــی تزریــق نفــت ادامــه پیــدا میکــرد

کــه درجــه اشــباع نفــت در میکرومــدل تغییــری نکنــد.
شــرایط بــه دســت آمــده بــه عنــوان شــرایط اولیــه بــرای

همــه آزمایشهــا در نظــر گرفتــه شــد .پــس از آن بــرای
دســتیابی بــه شــرایط ترســیب و رســوب آســفالتین در

میکرومــدل ،هپتــان بــه عنــوان رســوب دهنــده آســفالتین
و بــا دبــی  0/01 mL/hrبــه میکرومــدل تزریــق میشــد.

مــدت زمــان تزریــق نرمــال هپتــان بــه مــدت یک ســاعت
در نظــر گرفتــه شــد .طــی ایــن مــدت نرمــال هپتــان
تقریبــا بــه انــدازه دو برابــر حجــم خالــی میکرومــدل ،بــه

آن تزریــق شــده اســت و میتوانــد ســبب بــروز مقــدار

قابــل توجهــی ترســیب آســفالتین در بســیاری از نقــاط
میکرومــدل بــه آنهــا نفــوذ کــرده اســت شــود .اگــر در

آســفالتین نبــود ،هپتــان تزریــق نمیشــد .پــس از ایــن
میکرومــدل تزریــق میشــد تــا تأثیــر آن بــر روی نفــت

آزمایشهــا در دمــای محیــط انجــام گرفــت .دلیــل

انتخــاب ایــن دبیهــا ،بــه ویــژه دبــی تزریــق قلیــا ،قــرار

گرفتــن جریــان ســیال در محــدوده مویینــه غالــب اســت.
در فرآیندهــای آزمایشــگاهی میبایســت عــدد مویینگــی

در بــازه  10-5و  10-6باشــد .عــدد مویینگــی متناظــر بــا

دبــی  0/01 mL/hrمعــادل  10-6و عــدد مویینگــی متناظــر
بــا دبــی  0/1معــادل  10-5بــوده اســت .دبــی پایینتــر

بــرای جریــان قلیــا از آن جهــت کمتــر انتخــاب شــده
اســت تــا از غالــب بــودن نیــروی مویینــه در ایــن جریــان

اطمینــان کامــل وجــود داشــته باشــد.

در ایــن مطالعــه ،رونــد انجــام آزمایشهــا مطابــق جــدول

 3بــوده اســت:

جدول  3آزمایشهای طراحی شده و انجام گرفته.

شماره تست ساختار هندسی میکرومدل ترشوندگی میکرومدل

توضیحات

1

منظم

آبدوست

تزریق آلکالین به نفت خام

2

منظم

نفتدوست

تزریق آلکالین به نفت خام

3

منظم

آبدوست

ایجاد ترسیب آسفالتین و سپس تزریق آلکالین به نفت خام

4

منظم

نفتدوست

تزریق آلکالین به نفت سنتزشده

5

نامنظم

آبدوست

تزریق آلکالین به نفت سنتزشده

6

منظم

نفتدوست

ایجاد ترسیب آسفالتین و تزریق آلکالین به نفت سنتزشده

7

نامنظم

آبدوست

تزریق آلکالین به نفت خام

8

نامنظم

آبدوست

ایجاد ترسیب آسفالتین و سپس تزریق آب مقطر و پس از آن
تزریق آلکالین به نفت خام

ارائه و تحلیل نتایج
تاثیر مواد قلیایی بر روی نفت خام

بــا توجــه بــه واکنــش بیــن اســیدهای آلــی و مــواد قلیایی،
در صورتــی کــه ســدیم هیدروکســید محلــول در آب بــا

نفــت در تمــاس قــرار گیــرد ،بــا اســیدهای آلــی موجــود
در نفــت واکنــش میدهــد و تشــکیل ســورفکتانت درجــا
میدهــد .همانطــور کــه در شــکل  3نشــان داده شــده

اســت ،حاصــل ایــن فرآینــد ،تشــکیل امولســیونهای
درجــای آب در نفــت اســت .عاملــی کــه ســبب تولیــد
امولســیون گردیــده اســت ،نفــوذ مولکولهــای ســدیم

هیدروکســید و بــه طــور ویــژه یــون هیدروکســید بــه فــاز

نفتــی اســت کــه ایــن فرآینــد در شــرایطی کــه خاصیــت
اســیدی نفــت بــه حــد کافــی بــاال باشــد ،میتوانــد ســبب
تولیــد ســورفکتانت درجــا شــود.

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر...
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شکل  3تشکیل امولسیون آب در نفت در مرز آلکالین و نفت خام در میکرومدل آبدوست با طرح منظم (تست شماره .)1

نــوع امولســیون تشــکیل شــده ،امولســیون آب در نفــت

هســتند کــه ایــن نیــز نشــاندهنده واکنــش پذیــری

سیســتم بــا توجــه بــه آن کــه محلــول آبــی کــه در آن

بــاالی اســیدی نفــت اســت .همچنین امولســیون تشــکیل

خــام اســت .تشــکیل امولســیون آب در نفــت در ایــن

مــاده قلیایــی حــل شــده اســت ،بــدون شــوری بــوده

بــاالی مــاده قلیایــی بــا نفــت خــام و بیانگــر خاصیــت
شــده پایدارتــر خواهــد بــود.

اســت ،میتوانــد ناشــی از غلظــت نســبتا بــاالی ســدیم

تغییــر ترشــوندگی ســطح میکرومــدل کــه رونــد آن

همچنیــن نســبت کــم آب بــه نفــت سیســتم نشــان داده

کشــش ســطحی نفــت و آب و همچنیــن تشــکیل

امولســیون بیشــتر در نواحــی بــا ترشــوندگی نفــت دوســت

نشــان داده شــده اســت ،در تمــاس آلکالیــن بــا نفــت خام،

و درصــد کــم آب در سیســتم ،امولســیون آب در نفــت،

بــه مــرور زمــان نازکتــر میشــود .نازکتــر شــدن ایــن

نتیجــه کاهــش کشــش ســطحی میباشــد ،در شــرایطی

و نفتــی دارد .بــا گذشــت زمــان ،مقــدار بیشــتری از یــون

بــازده جابهجایــی میکروســکوپی و ماکروســکوپی را بــه

بیشــتر یــون هیدروکســید ،بــه معنــای واکنــش بیشــتر

طــی تزریــق مــاده قلیایــی ناشــی از بــه وجــود آمــدن مواد

بــا افــزوده شــدن غلظــت یــون هیدروکســید در فــاز

نــوع از ســورفکتانتهایی کــه بــه صــورت درجــا تولیــد

افزایــش پیــدا میکنــد .حاصــل ایــن پدیــده ،تشــکیل

بــه شــکل قابــل مالحظـهای کاهــش میدهنــد .بــا افزایش

یکــی از نتایــج تشــکیل ســورفکتانت ،میتوانــد تغییــر

امولســیون و پایــداری آن افزایــش خواهــد یافــت .بــه طــور

کــه آلکالیــن بــا نفــت در تمــاس اســت ،در برخــی از نقــاط

کوچکتــر باشــد ،امولســیون پایدارتــر خواهــد بــود [.]9

پیــدا کنــد.

هیدروکســید و واکنشپذیــری بــاالی آن بــا نفــت و

در شــکل  4نشــان داده شــده اســت ،ناشــی از کاهــش

شــده ،باشــد .همچنیــن بــا توجــه بــه این شــکل ،تشــکیل

ســورفکتانت درجــا باشــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل

بــوده اســت .در واقــع بــا توجــه بــه پیوســتگی فــاز نفــت

پــس از مدتــی الیــه نفتــی چســبیده بــه ســطح شیشــه

امولســیون غالــب بــوده اســت .تشــکیل امولســیون کــه

الیــه نشــان از کاهــش کشــش ســطحی بیــن فازهــای آبی

کــه آســفالتین در سیســتم رســوب نکــرده باشــد میتوانــد

ســدیم هیدروکســید در فــاز نفــت نفــوذ میکنــد .نفــوذ

نحــو قابــل مالحظـهای افزایــش دهــد .تشــکیل امولســیون

ایــن یــون بــا اســیدهای آلــی موجــود در نفــت اســت.

فعــال ســطحی و یــا صابونهــای درجــا میباشــد .ایــن

نفــت ،شــدت واکنشــی کــه در رابطــه  1نشــان داده شــد،

میشــوند ،کشــش ســطحی آب تزریقــی و نفــت موجــود را

بیشــتر ســورفکتانت درجــا اســت .بــا توجــه بــه آن کــه

واکنشپذیــری مــاده قلیایــی و نفــت خــام ،میزان تشــکیل

ترشــوندگی باشــد ،لــذا انتظــار مـیرود کــه پــس از مدتــی

کلــی ،هرچــه انــدازه قطــرات امولســیون تشــکیل شــده

ترشــوندگی سیســتم از نفتدوســت بــه آبدوســت تغییــر

مطابــق شــکل  ،3ذرات امولســیون تشــکیل شــده کوچــک

شماره  ،93خرداد و تیر 1396
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شکل  4فرآیند مرحله به مرحله تغییر ترشوندگی تحت تاثیر تزریق آلکالین به نفت خام در میکرومدل نفتدوست با طرح منظم (تست
شماره ( )2الف) لحظه تماس آلکالین با نفت موجود در حفره( ،ب)  30 sپس از ورود آلکالین( ،ج)  60 sپس از ورود آلکالین( ،د) 90 s
پس از ورود آلکالین.

افزایــش تولیــد و بازیابــی نفــت ،تحــت تاثیــر تغییــر

جــدا شــدن آســفالتین از نفــت خــام و تشــکیل فــاز

مکانیــزم اســت :مکانیــزم اول تاثیــر تراوایــی نســبی اســت

شــرایطی از قبیــل بــزرگ شــدن لختههــای آســفالتینی

ترشــوندگی از نفتدوســت بــه آبدوســت ناشــی از دو

کــه ســبب میشــود تــا نســبت تحرکپذیــری سیســتم
ســیاالت کاهــش پیــدا کنــد و مکانیــزم دیگــر تغییــر
شــرایط (شــیفت پیــدا کــردن) نمــودار توزیــع مویینگــی

اســت .امولســیونهای آب در نفــت در پیشــانی جبهــه

جابهجــا شــونده تشــکیل میشــوند و قطــرات آب در
مرکــز حفــرات قــرار دارنــد و در ایــن نواحــی ،میکرومــدل

نفتدوســت اســت .بــا گذشــت زمــان و بــا افزایــش
درصــد آب موجــود در سیســتم ،امولســیون نفــت در آب
تشــکیل خواهــد شــد و تمــاس محلــول قلیایــی بــا دیــواره

نفــت دوســت ،ســبب تغییــر ترشــوندگی ســطح دیــواره از

نفتدوســت بــه آبدوســت خواهــد شــد.

در طــی فرآیندهــای مختلفــی از جملــه تغییــر دمــا،
تغییــر فشــار و یــا تغییــر در ترکیبــات موجــود در ســیال
مخــزن ،آســفالتینی کــه بــه صــورت معلــق و یــا محلــول

در نفــت وجــود دارد ،از فــاز نفــت جــدا میگــردد .فرآینــد

جدیــد توســط آن را ترســیب مینامنــد .از طرفــی اگــر

و یــا چســبندگی ایــن ذرات در حفرههــا فراهــم شــود
تــا ذرات ترســیب شــده آســفالتین ،امــکان جــا بــه جــا

شــدن را نداشــته باشــند و بــه ســطح ســنگ بچســبند،

رســوب رخ خواهــد داد .در شــرایطی کــه آســفالتین از

قبــل در میکرومــدل ترســیب و رســوب کــرده باشــد،
شــرایط کامــ ً
ا متفــاوت خواهــد بــود .شــکل  ،5تزریــق
آلکالیــن بــه سیســتم حــاوی نفــت بــا آســفالتین ترســیب
کــرده را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه در ایــن شــکل

نشــان داده شــده اســت ،ترســیب آســفالتین در ناحیـهای
کــه بــا بیضــی نشــان داده شــده اســت ،موجــب شــده
تــا تولیــد نفــت بــا محدودیــت روبــرو شــود .اگــر نفــت

خــام آســفالتین ترســیب کــرده داشــته باشــد ،عملکــرد
مــواد قلیایــی محــدود میشــود .در ایــن شــرایط ،شــدت

نفــوذ یــون هیدروکســید بــه فــاز نفتــی بــه شــدت کاهــش
مییابــد و بــه همیــن ترتیــب تشــکیل امولســیون و در

نتیجــه راندمــان جاروبــی کــم خواهــد شــد.

شکل  5تاثیر وجود آسفالتین ترسیب کرده از نفت خام در میکرومدل آبدوست با طرح منظم بر روی عملکرد آلکالین (تست شماره .)3
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بیشــتری نســبت بــه نفــت خــام دارد [.]10

حیــن تزریــق آلکالیــن بــه سیســتم حــاوی آســفالتین

افزایــش خاصیــت آروماتیکــی نفــت موجــود منجــر بــه

بــرای نفــوذ یــون هیدروکســید بــه فــاز نفــت اســت.

از آن جــا کــه در ترکیــب نفــت خــام عــاوه بر آســفالتین،

ســطح تمــاس دارنــد ،در ســطح تمــاس دو فــاز موجــود در

واکنشپذیــری مــاده قلیایــی بــا نفــت ســنتز شــده از

کــرده جــدا شــده از فــاز نفــت ،کــه بــا وجــود داشــتن

تــا کاهــش کشــش ســطحی سیســتم محلــول قلیایــی-

در حالــت جامــد دارد ،بــر ســر راه ایــن مــواد و بــه ویــژه

قلیایــی -نفــت خــام کمتــر باشــد .ایــن نکتــه را بایــد در

مــاده قلیایــی بــا فــاز نفــت کاهــش یابــد .از طرفــی جــدا

دارای ســاختار پایــدار متفاوتــی نســبت بــه آســفالتین

ترســیب کــرده شــود ،وجــود آســفالتین بــه عنــوان مانعــی

واکنــش پذیــری بیشــتر آســفالتین خواهــد شــد [ .]11اما

آســفالتینها کــه تمایــل زیــادی بــه نزدیــک شــدن بــه

ســایر اجــزا نیــز دارای ترکیبــات اســیدی اســت ،میــزان

سیســتم قــرار میگیرنــد .قرارگیــری آســفالتین ترســیب

نفــت خــام کمتــر اســت .ایــن موضــوع ســبب میشــود

ترکیبــات اســیدی واکنشپذیــری کمــی بــا مــواد قلیایــی

نفــت ســنتز شــده از کاهــش کشــش ســطحی محلــول

یــون هیدروکســید ،ســبب میشــود تــا واکنشپذیــری

نظــر داشــت کــه آســفالتین موجــود در نفــت ســنتز شــده

شــدن آســفالتین از فــاز نفــت ،بــه معنــای کــم شــدن

موجــود در نفــت خــام دارد .وجــود آســفالتین محلــول در
نفــت ســنتز شــده ،اساس ـاً واکنــش پذیــری مولکولهــای

آلکالیــن نیــز بــا ایــن فــاز کاهــش مییابــد و در نهایــت

افزایــش میدهــد [.]12

مقــدار ترکیبــات اســیدی در فــاز نفــت نیــز میباشــد.

بــا کاهــش خاصیــت اســیدی فــاز نفــت ،واکنشپذیــری
ســبب بــروز مشــکل در عملکــرد بهینــه ایــن مــواد

میگــردد.

تاثیر مواد قلیایی بر روی نفت سنتز شده

جهــت بررســی دقیقتــر تاثیــر آســفالتین بــر روی
عملکــرد مــواد قلیایــی ،نفــت ســنتز شــده حــاوی %60

حجمــی تولوئــن %40 ،حجمــی هپتــان و  %5وزنــی
آســفالتین بــه میکرومــدل تزریــق شــد .نفــت سنتزشــده

علــی رغــم آن کــه خاصیــت اســیدی زیــادی نــدارد،
امــا بــه واســطه وجــود آســفالتین محلــول در ســاختار

خــود ،دارای ترکیبــات اســیدی محــدودی اســت .نتایــج
آزمایشــگاهی نشــان دادنــد کــه در شــرایطی کــه تنهــا

جــزء نفتــی موجــود در سیســتم آســفالتین باشــد،
تشــکیل امولســیون بــه شــدت محــدود میشــود .ایــن
موضــوع میتوانــد ناشــی از مقــدار بســیار کــم اســیدهای

آلــی موجــود در نفــت ســنتز شــده نســبت بــه نفــت خــام
باشــد .کمتــر بــودن اســیدهای آلــی در فــاز نفــت ســنتز
شــده ،واکنشپذیــری ایــن فــاز را بــا آلکالیــن محــدود
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور کلــی نفــت

سنتزشــده بــه دلیــل داشــتن مقــدار قابــل توجهــی
تولوئــن ( %60حجمــی) در خــود ،ماهیــت آروماتیکــی

آن بــه ویــژه اجــزای اســیدی آن را بــا ترکیبــات قلیایــی
امــا مطابــق نتایــج و شــکلهای بــه دســت آمــده ،حتــی

افزایــش واکنــش پذیــری آســفالتین محلــول در نفــت
ســنتز شــده نســبت بــه آســفالتین موجــود در نفــت خــام

نیــز ،ســبب واکنــش پذیــری بیشــتر مــاده قلیایــی بــا نفت
ســنتز شــده نگردیــده اســت .ایــن موضــوع میتوانــد

ناشــی از وجــود ســایر ترکیبــات اســیدی موجــود در نفــت

خــام باشــد کــه میتواننــد بــه ویــژه در شــرایطی کــه
آســفالتین دچــار ترســیب نشــده باشــد ،بــا مــاده قلیایــی

واکنــش دهنــد .در شــکل  ،6بیضــی نفــت ســنتز شــده
تولیــد نشــده را نشــان میدهــد .همچنیــن در ایــن
شــکل ،مقــدار بســیار کــم امولســیون تشــکیل شــده در
تمــاس آلکالیــن و نفــت ســنتز شــده توســط دایــره نشــان

داده شــده اســت .همانطــور کــه از شــکل مشــخص

اســت ،در ایــن حالــت ،حتــی بــا وجــود درصــد بــاالی

فــاز آب ،امولســیون تشــکیل شــده ،از نــوع آب در نفــت
اســت کــه نشــان میدهــد ،تاثیــر ترشــوندگی میکرومــدل
در ناحیــه تشــکیل امولســیون نفتدوســت اســت ،عامــل

تاثیرگــذار در تعییــن نــوع امولســیون بــوده اســت.

شماره  ،93خرداد و تیر 1396
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شکل  6تشکیل بسیار کم امولسیون در تماس آلکالین با نفت سنتز شده در میکرومدل نفتدوست با طرح منظم (تست شماره .)4

مطابــق آن چــه در شــکل  6مشــاهده میشــود ،بــا وجــود

آن کــه میــزان تشــکیل امولســیون در تمــاس آلکالیــن بــا

اســت ،نفــت ســنتز شــده بــه خوبــی توســط آلکالیــن جــا

ســنتز شــده کمــاکان حــاوی آســفالتین باشــد ،میتــوان

آن کــه میــزان تشــکیل امولســیون بســیار محــدود بــوده

بهجــا شــده اســت .ضخامــت نفــت چســبیده شــده بــه
دیــواره در بســیاری از نقــاط بســیار کــم اســت .بــا وجــود
آن کــه آلکالین نتوانســته اســت در بســیاری از نقــاط تغییر
ترشــوندگی ایجــاد کنــد ،امــا کاهــش کشــش ســطحی بــه

انــدازهای بــوده اســت کــه در بســیاری از نقــاط باعــث جــا

بــه جایــی میکروســکوپی مناســبی شــده اســت.

از طرفــی تشــکیل امولســیون نفــت در آب ،در

میکرومدلهــای آبدوســت نشــان میدهــد کــه
ترشــوندگی ســنگ و میکرومــدل میتوانــد از مهمتریــن

عوامــل تعییــن کننــده نــوع امولســیون باشــد .بــا وجــود

نفــت ســنتز شــده کــم اســت ،امــا در شــرایطی کــه نفــت
انتظــار تشــکیل امولســیون را بــه صــورت محــدود داشــت.

شــکل  ،7نحــوه تشــکیل امولســیون نفــت در آب را
در میکرومــدل نامنظــم آبدوســت نشــان میدهــد.

همانطــور کــه در شــکل توســط دایرههــای قرمــز رنــگ

نشــان داده شــده اســت ،بــا گذشــت زمــان ضخامــت الیــه

نفتــی پیوســته در برخــی نقــاط کاهــش یافتــه کــه ســبب
میشــود تــا در نهایــت نفــت بــه صــورت قطراتــی معلــق

در آب در آیــد .ایــن فرآینــد کــه ناشــی از کاهــش کشــش
ســطحی بیــن آلکالیــن و نفــت اســت ،ســبب تشــکیل
امولســیون نفــت در آب میگــردد.
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شکل  7فرآیند تشکیل امولسیون نفت در آب حین تزریق آلکالین به نفت سنتز شده در میکرومدل نامنظم آبدوست (تست شماره )5
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درمیکرومدلهــای نامنظــم بــه دلیــل وجــود

اســیدی اســت ،آســفالتین میباشــد .آســفالتین هــم

منظــم ،امــکان تشــخیص برخــی دیگــر از مکانیزمهــای

واکنشپذیــری خوبــی بــا آلکالیــن داشــته باشــد کــه بــه

پیچیدگیهــای بیشــتر نســبت بــه میکرومدلهــای
تولیــد نفــت بهتــر فراهــم میشــود .عــاوه بــر تشــکیل

امولســیون ،یکــی دیگــر از مکانیزمهایــی کــه موجــب

بهبــود تولیــد نفــت تحــت تزریــق آلکالیــن میشــود،

تغییــر شــکل نفــت بــه تلــه افتــاده اســت .همانطــور کــه
در شــکل  7نشــان داده شــده اســت ،در صورتــی کــه

کشــش ســطحی نفــت و فــاز آبــی بــه انــدازه کافــی کــم
باشــد ،نفــت میتوانــد بــه راحتــی تغییــر شــکل داده و

در حفــرات مختلــف جــای گیــرد .ایــن تغییــر شــکل باعث

میشــود تــا میــزان بــه دام افتــادن نفــت در فرآینــد
تزریــق آلکالیــن بــه شــدت کــم شــود .در چنین شــرایطی،
اگــر نفــت تحــت نیــروی ویســکوز بســیار اندکــی قــرار

گیــرد ،از حفــرات مختلــف عبــور میکنــد و ایــن باعــث
جابهجایــی و انتقــال بهتــر نفــت و در نهایــت افزایــش
تولیــد خواهــد شــد.

بــرای بررســی کاملتــر تاثیــر آســفالتین ترســیب شــده،
در سیســتم حــاوی نفــت ســنتز شــده آســفالتین ترســیب

داده شــد .همانطــور کــه در شــکل  8توســط دایرههــای
قرمــز رنــگ نشــان داده شــده اســت ،در شــرایطی کــه

آســفالتین دچــار ترســیب شــده اســت ،آلکالیــن نتوانســته

اســت تاثیــر خاصــی بــر روی تولیــد نفــت ســنتز شــده
داشــته باشــد .در شــرایطی کــه نفــت موجــود در سیســتم
ســنتز شــده باشــد ،امــکان آنکــه رســوب آســفالتین تاثیــر
منفــی بیشــتری بــر کارایــی آلکالیــن بگــذارد ،در مقایســه

بــا نفــت خــام بیشــتر اســت .چــرا کــه در نفتهــای
ســنتز شــده تنهــا جزئــی کــه دارای مقــداری ترکیــب

همانگونــه کــه پیشــتر گفتــه شــد ،در شــرایطی میتوانــد

صــورت محلــول در نفــت باشــد .در غیــر ایــن صــورت
اگــر ترســیب آســفالتین اتفــاق افتــد ،نــه تنهــا وجــود
آســفالتین نمیتوانــد باعــث بهبــود عملکــرد آلکالیــن

گــردد ،کــه حتــی بــه عنــوان مانعــی عمــل خواهــد کــرد
کــه تولیــد را بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه خواهــد کــرد.

عــدم تغییــر در میــزان نفــت جابهجــا شــده در ایــن
ناحیــه نشــان از عــدم کارایــی مناســب آلکالیــن داشــته
اســت .در واقــع در نفــت ســنتز شــده کــه آســفالتین
آن دچــار ترســیب شــده اســت ،جــدا شــدن آســفالتین
محلــول بــه صــورت یــک فــاز مجــزا ســبب شــده اســت

کــه میــزان واکنشپذیــری مــاده قلیایــی بــا نفــت ســنتز
شــده آروماتیکــی بــه حداقــل مقــدار خــود برســد ،چــرا

کــه آســفالتین کــه تنهــا جــزء اســیدی نفــت ســنتز شــده
بــوده اســت ،بــه صــورت جدا و ترســیب شــده در سیســتم
وجــود دارد و ایــن ســبب مــی شــود تــا واکنشپذیــری

آن بــا مــاده قلیایــی کاهــش یابــد .از آن جــا کــه مــاده
قلیایــی قابلیــت انحــال مجــدد آســفالتین در خــود را

نــدارد ،لــذا ترســیب آســفالتین مانــع عملکــرد مناســب
مــاده قلیایــی خواهــد شــد.

در شــکل  ،8عــاوه بــر وجــود ناحی ـهای کــه آســفالتین
ترســیب کــرده اســت ،ناحیــه نیــز وجــود دارد کــه
آســفالتین کمــاکان در آن بــه صــورت محلــول باقیمانــده
اســت .ایــن ناحیــه نیــز توســط دایرههایــی قرمــز رنــگ
مشــخص شــده اســت.

شکل  8تاثیر آلکالین بر نفت سنتز شده به همراه آسفالتین محلول و ترسیب کرده در میکرومدل منظم نفتدوست (تست شماره )6
(الف) :لحظه شروع تماس آلکالین با نفت سنتز شده( ،ب) 20 s :پس از تماس( ،ج) 40 s :پس از تماس( ،د) 60 s :پس از تماس.

شماره  ،93خرداد و تیر 1396
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چــرا کــه گرانــروی امولســیون تشــکیل شــده بــه مراتــب

همانطور که در شـکل نشـان داده شـده اسـت ،تزریق ماده

قلیایـی سـبب شـده اسـت کـه نفـت بـه دام افتـاده ،در اثر

از گرانــروی نفــت خــام بــه تنهایــی بیشــتر اســت .همیــن

بررسی تاثیر آلکالین در رفتار فشاری

بــرای فرآینــد تزریــق آلکالیــن میباشــد .ناحیــه دوم

موضــوع اســت کــه ســبب راندمــان جاروبــی مناســب

کاهش کشـش سـطحی بین دو فاز آبی و نفت ،تولید شـود.

کــه مشــخص شــده اســت (شــروع از شــماره  ،)2مربــوط

بــرای بررســی دقیقتــر فرآینــد تزریــق آلکالیــن نیــاز

بــه زمــان میانشــکنی میشــود .بــا رســیدن ســیال
1

اســت کــه در شــرایط مختلــف میــزان افــت فشــار

تزریقــی بــه انتهــای مســیر ،افــت فشــار سیســتم بــه

سیســتم را اندازهگیــری کــرد .شــکل  ،9رفتــار فشــاری

صــورت ناگهانــی افــت پیــدا میکنــد .در واقــع پــس از

سیســتم نفــت خــام در میکرومــدل نامنظــم را نشــان

میانشــکنی ،ســیال مســیر مشــخصی بــرای عبــور یافتــه

میدهــد کــه تحــت تزریــق آلکالیــن قــرار گرفتــه اســت.

اســت کــه همیــن باعــث میشــود تــا افــت فشــار در

همانطــور کــه در شــکل  9مشــخص اســت ،در تزریــق

طــول سیســتم کاهــش پیــدا کنــد.

آلکالیــن بــه نفــت خــام دو ناحیــه قابــل تشــخیص اســت

کــه شــروع هــر کــدام نشــان داده شــده اســت .ناحیــه اول

در شــرایطی کــه آســفالتین در سیســتم حــاوی نفــت

از میانشــکنی رخ میدهــد .ایــن ناحیــه کــه بــا تغییــر

تزریــق آب مقطــر و یــا آلکالیــن کامــا متفــاوت خواهــد

اســت کــه آلکالیــن بــا نفــت خــام واکنــش داده و ســبب

خــام بــه همــراه آســفالتین رســوب کــرده در میکرومــدل

میــزان افــت فشــار در طــول مســیر را افزایــش میدهــد

و پــس از آن تحــت تزریــق آلکالیــن قــرار گرفتــه اســت.

(شــروع از شــماره  )1ناحیـهای اســت کــه در زمــان قبــل

خــام رســوب کنــد ،رفتــار فشــاری سیســتم نیــز طــی

شــیب در نمــودار افــت فشــار مشــخص اســت ،زمانــی

بــود .شــکل  ،10رفتــار فشــاری سیســتمی حــاوی نفــت

تشــکیل امولســیون شــده اســت .تشــکیل امولســیون

نامنظــم را نشــان میدهــد کــه تحــت تزریــق آب مقطــر
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مطابــق شــکل  ،10ناحیــه اول لحظــه میانشــکنی آب

فشــار) و جابهجایــی ایــن ذرات چســبیده شــده بــه

فشــار بســیار زیــادی همــراه اســت .ایــن افت فشــار ناشــی

مســیر (عامــل کاهــش فشــار) اســت .تکــرار ایــن فرآینــد

مقطــر را نشــان میدهــد .لحظــه میانشــکنی بــا افــت

از رســیدن ســیال جــا بــه جــا کننــده بــه انتهــای مســیر
اســت ،چــرا کــه بــا رســیدن بــه انتهــای میکرومــدل،

فشــار مویینــه بــه صــورت ناگهانــی افــت پیــدا میکنــد.
امــا در ناحیــه دوم افــت فشــار پــس از کاهــش ناشــی از
میانشــکنی آب ،مجــددا افزایــش پیــدا میکنــد .یکــی از

دالیــل ایــن پدیــده ،گرفتگی حفــرات و مســیرهای عبوری

ســیال اســت .از آنجــا کــه آســفالتین در ایــن فرآیندهــا،

دچــار ترســیب شــده اســت ،زمانــی کــه تزریــق آب مقطــر
ادامــه پیــدا میکنــد ،ذرات ترســیب شــده آســفالتین جــا
بــه جــا میشــوند .جابهجایــی ذرات آســفالتین منجــر بــه
افزایــش امــکان گرفتگــی حفــرات میشــود .ناحیــه بعــدی

کــه قابــل تشــخیص اســت ،لحظــه تزریــق آلکالیــن اســت.
تزریــق آلکالیــن بــه سیســتم بــه معنــای ورود یــک فــاز

جدیــد بــه سیســتم اســت .بــا افزایــش تعــداد فــاز هــای

موجــود در سیســتم ،افــت فشــار نیــز افزایــش خواهــد
یافــت .آلکالیــن پــس از تزریــق ،بــه دنبــال یافتــن مســیر

جدیــدی خواهــد بــود کــه از آن عبــور کنــد .عبــور آلکالین

ســطح تحــت نیــروی ویســکوز و بــاز شــدن مجــدد
ســبب بــه وجــود آمــدن چنیــن نوســاناتی در رفتــار
فشــاری سیســتم میشــود .از طرفــی مقــدار و انــدازه

ایــن نوســانات در تزریــق آلکالیــن بیشــتر از تزریــق آب
مقطــر میباشــد .علــت اصلــی ایــن موضــوع نیــز تشــکیل

جزئــی امولســیون میباشــد .امولســیون طــی دو فرآینــد
چســبندگی بــه ســطح و بــه دام افتادگــی ســبب افــت
فشــار سیســتم میشــوند .همیــن دو مکانیــزم ســبب
افــت فشــار در سیســتمهای حــاوی ذرات ترســیب شــده
آســفالتین نیــز میشــود .البتــه بایــد ایــن نکتــه را در

نظــر داشــت کــه رســوب آســفالتین ،بــا محــدود کــردن
مســیر حرکــت ســیال ،امــکان بــه دام افتــادن امولســیون
را افزایــش خواهــد داد .لــذا فرآینــد افزایــش فشــار ناشــی
از رســوب آســفالتین و تشــکیل امولســیون در یــک ســو

عمــل میکننــد و شــدت افــت فشــار در صورتــی کــه هــر

دو پدیــده رخ دهــد ،زیــاد میشــود.
نتیجهگیری

از مســیرهای جریانــی متفــاوت دیگــر عاملــی اســت کــه

در ایــن مطالعــه آزمایشــگاهی ،بــا اســتفاده از

افــت فشــار تــا لحظــه میانشــکنی آلکالیــن افزایــش پیــدا

طــی انجــام آزمایشهــای مختلــف تأثیــر ترســیب

سیســتم بــه صــورت ناگهانــی افــت پیــدا خواهــد کــرد.

و بررســی قــرار گرفــت .در انجــام آزمایشهــا از دو نــوع

افــت فشــار سیســتم افزایــش پیــدا میکنــد .کــه ایــن

کــه از ایــن دو نــوع نفــت بــه دســت آمــد تقریبــا مشــابه

آســفالتین اســت .در ایــن مرحلــه عــاوه بــر رســوب ذرات

مربــوط بــه ایــن مطالعــه بــه دســت آمــد شــامل مــوارد

امولســیون نیــز باعــث افزایــش افــت فشــار میشــود.

 -در تزریــق آلکالیــن بــه نفتهــای ســنتز شــده در

منجــر بــه افزایــش افــت فشــار میشــود .فرآینــد افزایــش

میکرومدلهــای شیشــهای بــا طــرح منظــم و نامنظــم،

میکنــد .پــس از لحظــه میانشــکنی ،مجــددا افــت فشــار

آســفالتین نیــز بــر روی کارایــی ایــن مــواد مــورد ارزیابــی

امــا ایــن رونــد پایــدار نیســت .پــس از مدتــی ،مجــددا

نفــت ســنتز شــده و نفــت خــام اســتفاده شــد کــه نتایجی

افزایــش افــت فشــار تحــت تاثیــر فرآینــد رســوب ذرات

یکدیگــر بودنــد .مهمتریــن نتایجــی کــه در آزمایشهــای

آســفالتین بــه عنــوان عامــل اصلــی  ،تشــکیل جزئــی

زیــر اســت:

نکتــه دیگــر میــزان نوســان فشــار در فرآینــد تزریــق

مقایســه بــا نفتهــای خــام ،میــزان تشــکیل امولســیون،

سیســتم نفــت خــام بــه همــراه آســفالتین رســوب کــرده،

شــده ،کمتــر اســت .ایــن در شــرایطی اســت کــه بــه طــور

و محــدود شــدن مســیر جریــان ســیال (عامــل افزایــش

بــاال (مثــل نفــت ســنتز شــده) بیشــتر از نفتهــای

آب مقطــر و آلکالیــن اســت .نوســان در رفتــار فشــاری

بــه علــت کمتــر بــودن اجــزای اســیدی در نفــت ســنتز

ناشــی از جــذب آســفالتین بــه ســطح شیشــه میکرومــدل

کلــی واکنشپذیــری ترکیباتــی بــا خاصیــت آروماتیکــی
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پارافینــی یــا نفتهــای بــا خاصیــت آروماتیکــی پاییــن

بــا نفــت ،کاهــش یابــد.

معنــای واکنــش پذیــری کمتــر آلکالیــن و در نتیجــه

بــر رفتــار فشــاری فرآینــد تزریــق آلکالیــن دارنــد .وجــود

اســت .کمتــر بــودن میــزان تشــکیل امولســیون بــه
تأثیــر کمتــر ایــن فرآینــد اســت .لــذا میــزان افزایــش

برداشــت نفــت ســنتز شــده طــی تزریــق آلکالیــن ،کمتــر
از میــزان ازدیــاد برداشــت نفــت خــام خواهــد بــود.

 ترســیب آســفالتین بــه شــدت بــر روی عملکــرد آلکالینتاثیرگــذار اســت .ایــن پدیــده ســبب کاهــش میــزان نفــوذ

یــون هیدروکســید بــه نفــت میشــود کــه ایــن باعــث

عــدم کارایــی مناســب آلکالیــن در فرآینــد کاهــش

 -ترســیب آســفالتین و تشــکیل امولســیون تاثیــر زیــادی

آســفالتین و رســوبگذاری آن ســبب بــه وجــود آمــدن
نوســان در رفتــار فشــاری سیســتم میگــردد .ترســیب

آســفالتین ســبب گرفتگــی حفــرات میشــود ،کــه

گرفتگــی و بــاز شــدن مجــدد حفــرات ســبب ایجــاد
نوســان میشــود.
تشکر و قدردانی

کشــش ســطحی میشــود .آســفالتین ترســیب کــرده،

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد تــا از شــرکت ملــی

تمــاس ســیال تزریقــی و نفــت از نفــوذ مولکولهــای

را بــا حمایــت و تهیــه نفــت خــام میســر کــرد ،قدردانــی

مثبــت آن میشــود .از طرفــی ترســیب آســفالتین موجــب

مختلــف ســاخت میکرومدلهــا ،آمادهســازی مــواد و

کاهــش یافتــه و در نتیجــه واکنشپذیــری مــاده قلیایــی

کردنــد ،کمــال ســپاس و تشــکر را داریــم.

بــه صــورت یــک فــاز جامــد ،بــا قــرار گرفتــن در ســطح

مناطــق نفــت خیــز جنــوب کــه امــکان انجــام آزمایشهــا

مــاده قلیایــی جلوگیــری کــرده و باعــث کاهــش عملکــرد

بــه عمــل آورنــد .از همکارانــی کــه مــا را در مراحــل

میشــود تــا میــزان ترکیبــات اســیدی موجــود در نفــت

تجهیــزات مــورد نیــاز و نیــز انجــام آزمایشهــا یــاری
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