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 -1گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت96/9/17 :

تاريخ پذيرش97/4/2 :

چكيده
بیــش از  %60از نفــت کشفشــده دنیــا در ســنگهای کربناتــه ذخیــره شــدهاند .نفتدوســت بــودن اکثــر ایــن مخــازن ،باعــث شــده
اســت کــه در بیشــتر مــوارد کارایــی ســیالبزنی آبــی در آنهــا ،بســیار پاییــن باشــد .بهدلیــل تاثیــر منفــی نیروهــای موئینگــی ،آب
تزریقــی نمیتوانــد بهســادگی در ماتریسهــای نفتدوســت نفــوذ کنــد و نفــت را وادار بــه خــروج از ماتریــس کنــد .تغییــر ترشــوندگی
ســطح ســنگ ،در مخــازن نفتدوســت ،بهســمت حــاالت نســبتاً آبدوســت ،بهعنــوان یکــی از روشهــای بهبــود بازیافــت نفــت
مطــرح شــده اســت .روشهــای گوناگونــی بــرای تغییــر ترشــوندگی مخــازن وجــود دارد کــه از بیــن آنهــا میتــوان بــه اســتفاده از
مــواد فعالســطحی و آبهــای کمشــور اشــاره کــرد .هــر دو ایــن روشهــا در مطالعــات گســتردهای و بهطــور جداگانــه مــورد بررســی
قرارگرفتهانــد .در ایــن پژوهــش بــه بررســی اثــر هیبریــدی مــاده فعالســطحی در محیطهــای کمشــور پرداختــه شــد .بدیــن منظــور،
نمونههــای نفــت و ســنگ مخــزن از یکــی از میادیــن جنــوب ایــران تهیــه و مشــخصات آنهــا اندازهگیــری شــد .ســپس آزمایشهــای
آشــام آب ســازند ،آب کمشــور و مــاده فعالســطحی  AOTدر حضــور آب کمشــور انجــام شــد .نتایــج بهبــود ضریــب بازیافــت نفــت
در حضــور مــاده فعالســطحی و آب کمشــور را نشــان داد .آشــام مــاده فعالســطحی آنیونــی در محیــط کمشــور منجــر بهدس ـتیابی
بــه بازیافــت  %56از نفــت خــام  C1و  %37از نفــت خــام  C2شــد.
كلمات كليدي :فرآیند آشام ،تغییر ترشوندگی ،ضریب بازیافت ،مواد فعالسطحی ،آب کمشور

مقدمه

ســنگهای کربناتــه و ماسهســنگها در ابتــدا آبدوســت

هســتند و پیــش از مهاجــرت نفــت ،بــا آب پرشــدهاند.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه پــس از مهاجــرت نفــت

بــه ایــن ســازندها ،ترکیبــات ســنگین نفتــی و گونههــای
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قطبــی بــا وزن مولکولــی بــاالی موجــود در نفــت خــام،
میتواننــد بــه ســطح ســنگ بچســبند و ســطح ســنگ
را متمایــل بــه نفتدوســت کننــد [ .]3-1دامنــه تغییــر
ترشــوندگی میتوانــد بــه عوامــل مختلفــی ماننــد دمــا

و فشــار مخــزن ،نــوع مــواد معدنــی موجــود در ســنگ و

ترکیــب نفــت ،بســتگی داشــته باشــد [.]6-4
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بــرای بررســی ترشــوندگی مغزههــای نفتدوســت ،ایــن

خــام استفادهشــده در فرآینــد نفتدوســت کــردن

فعالســطحی احاطــه میشــوند .محلــول بــه آهســتگی

پدیــده آشــام مؤثــر هســتند کــه از جملــه آنهــا میتــوان

مغزههــا در آمــوت ســل قــرار میگیرنــد و توســط مــاده

بــه درون مغــزه نفــوذ میکنــد و نفــت خارجشــده در

بــاالی ســتون ســلول آشــام جمــع میشــود .نمودارهــای
ضریــب بازیافــت برحســب زمــان ،بــرای مقایســه عملکــرد
فرموالســیونهای مختلــف و همچنیــن درک قوانینــی

بــرای افزایــش مقیــاس 1مطالعــات آزمایشــگاهی بــه کار
میرونــد .از آنالیــز شــیب نمودارهــای آشــام در ارائــه

شــاخصهایی بــرای تعییــن ترشــوندگی ،اســتفاده شــده

اســت [ 7و  .]8همچنیــن ایــن نمودارهــا بــرای بهدســت

آوردن فشــار موئینگــی و تراوایــی نســبی کاربــرد دارنــد

[ Wu .]9و همــکاران [ ]10مشــاهده کردنــد کــه دامنــه
تغییــر ترشــوندگی ،تابــع ســاختار مولکولهــای نفتنیــک

ســطح ســنگ اســت .عوامــل متعــددی در کنتــرل ســرعت

بــه تراوایــی ســنگ ،ســاختار حفــرات ،ناهمگنــی ســنگ،
گرانــروی فــاز نفتــی و فــاز آبــی ،همچنیــن کشــش بیــن
ســطحی فــاز آب و نفت اشــاره کــرد .حمیدپــور و همکاران

[ ،]13بــه بررســی اثــر ایــن عوامــل در ســرعت و میــزان
بازیافــت نفــت تولیــدی در فرآینــد آشــام پرداختنــد .آنهــا

دریافتنــد کــه بــا افزایــش گرانــروی فــاز آبــی ،فرآینــد

آهســتهتر میشــود امــا میــزان بازیافــت نهایــی تغییــر
نمیکنــد .همچنیــن دریافتنــد کــه بــا افزایــش تراوایــی
سیســتم در ســنگهایی بــا لیتولــوژی یکســان ،ســرعت

و میــزان بازیافــت نفــت زیــاد میشــود .آنهــا همچنیــن
بــا بررســی اثــر شــرایط مــرزی یکبعــدی و دوبعــدی

اســید اســت .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه جــذب بیشــتر
یــک ترکیــب لزوم ـاً باعــث تغییــر ترشــوندگی در ســنگ

نمــک در کنتــرل ســرعت بازیافــت نفــت اثرگــذار اســت.

نتیجــه گرفــت کــه جاذبــه الکترواســتاتیکی بیــن مــاده

نــام تزریــق همزمــان آب کمشــور و مــاده فعالســطحی،2

نمیشــود .براســاس نتایــج ایــن مطالعــات ،میتــوان
جذبشــده و مــواد معدنــی ســطوح ،توانایــی تشــکیل
یکالیــه فشــرده روی ســطح ،انحاللپذیــری انــدک

جــاذب و نقــاط اتصــال چندگانــه روی جــاذب ،میتوانــد

باعــث افزایــش جــذب روی ســطوح کربناتــه شــود
[ .]11مطالعــات متعــددی در زمینــه درک رابطــ ه بیــن
اســیدیته نفــت خــام و برهمکنــش نفــت خــام و ســطح

ســنگ ،انجامشــده اســت Standnes .و همــکاران [،]6

مغزههایــی را بــا اســتفاده از نفــت خــام بــا اســیدیته

و میــزان آســفالتین مختلــف نفتدوســت کردنــد و
میــزان نفــت تولیــدی در اثــر آشــام خودبهخــودی آب

بــه ایــن مغزههــا را اندازهگیــری کردنــد .پایینتریــن
ضریــب بازیافــت در مغــزه حــاوی نفــت بــا بیشــترین

عــدد اســیدیته یــا بــه عبارتــی بیشــترین غلظــت اجــزای
اســیدی ،مشــاهده شــد .ایــن رفتــار ،ظرفیــت نفــت خــام

بــا عــدد اســیدیته بــاال را در تغییــر ترشــوندگی بــه حاالت

نفتدوســتتر نشــان میدهــد.

Zhang

و همــکاران

[ ]12نیــز تأییــد کردنــد کــه میــزان برهمکنــش نفــت
خــام و ســطح ســنگ ،قویــاً تابــع عــدد اســیدیته نفــت

پرداختــه و دریافتنــد کــه ســطح تمــاس ســنگ و آب
در ســالهای اخیــر روش ازدیــاد برداشــت هیبریــدی بــه
مطــرح و توســط تعــدادی از محققیــن بررسیشــده اســت.

ایــن روش نیــز بــر پایــه اصولــی مشــابه بــا روش ســنتی
تزریــق مــاده فعالســطحی اســت درحالیکــه وجــود آب

کمشــور و ســختی کــم آب باعــث کاهــش نگهداشــت
مــاده فعالســطحی در مخــزن میشــود [ 14و .]15

درواقــع اهمیــت شــوری آب ،نقطــه مشــترکی بیــن هــردو
روش تزریــق مــاده فعالســطحی و آب کمشــور اســت.

بــر ایــن اســاس  Alagicو همــکاران [ 14و  ،]15یــک
روش هیبریــدی ارائــه کردنــد کــه در آن اثــرات تزریــق
آب کمشــور و مــاده فعالســطحی در فرآینــد همزمــان
تزریــق ایــن دو بررســی شــود .ایــده کلــی بــه ایــن

صــورت اســت کــه میتــوان بــا ترکیــب اثــر ناپایــداری
الیههــای مختلــف نفــت در طــول تزریــق آب کمشــور

و اثــر کاهــش کشــش ســطحی کــه باعــث جلوگیــری از

گیرافتــادن مجــدد الیههــای نفــت میشــود بــه کارایــی
بهتــری دس ـت یافــت.

1. Up Scale
)2. Low Salinity Surfactant (LSS
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[ ]16مشــاهده کردنــد کــه

بنــزن ســولفاناتها اســتفاده کردنــد ،ابتــدا پایــداری

تزریــق آب کمشــور -مــاده فعالســطحی از تزریــق

ســپس آزمایشهــای جــذب ســطحی مــواد فعالســطحی

Johannessen

و

Spildo

کاهــش میــزان اشــباع باقیمانــده نفــت توســط روش
مــاده فعالســطحی بــهروش معمــول ،بیشــتر اســت.

نتایــج مشــابهی نیــز گــزارش شــد [ 17و  .]18ایــن نتایــج
نشــان میدهــد کــه برهمکنــش بیــن ســنگ و ســیال

در روش

LSS

بیشــتر از تزریــق مــاده فعالســطحی

در شــوری بهینــه اســت کــه موجــب زدایــش بیشــتر
ترکیبــات نفتدوســت از ســطح خواهــد شــد .ایــن تغییــر

ترشــوندگی ،بیشــتر بــودن میــزان کشــش ســطحی در

روش  LSSبــه نســبت تزریــق در شــوری بهینــه را جبــران

میکنــد.

پیچیدگــی فرآینــد

LSS

باعــث شــده اســت کــه

مطالعــات و اندازهگیریهــای بنیــادی بــرای درک بهتــر

برهمکنشهــای بین ســیال -ســیال و ســنگ -ســیال انجام
شــود Spildo .و همــکاران نشــان دادنــد کــه اگرچــه مقادیر

بســیار کوچــک کشــش ســطحی (کمتــر از )0/01 mN/m

در شــوری بهینــه رخ میدهــد ،محلــول  LSSدر کشــش

ســطحیهای باالتــر باعــث نگهداشــتی 1ده برابــر
کوچکتــر میشــود [ .]19عالوهبــر آن  Tichelkampو
همــکاران بیــان کردنــد کــه در محلولهــای  ،LSSمقادیــر

بســیار کوچــک کشــش ســطحی(کمتر از  )0/01 mN/mرا
میتــوان بــا جایگزینــی مقــدار اندکــی ســدیم بهجــای

کلســیم بهدســت آورد .در واقــع ایــن امــر بــدان دلیــل
اســت کــه وجــود مقادیــر اندکــی کلســیم باعــث افزایــش
فعالیــت در ســطح بــه نســبت ســدیم میشــود [ 20و .]21

نورانــی و همــکاران [ ،]22مطالعــهای درزمینــه جریــان
 LSSتوســط آلومینیــوم ســیلیکاتهای پوشــیده شــده بــا

نفــت در یــک سیســتم کریســتال کوارتــز میکــرو تعادلــی

2

بهمنظــور بررســی تغییــر ترشــوندگی انجــام دادنــد.
نتایــج آنهــا نشــان داد کــه آبدوســتی ســطح بعــد از
قــرار گرفتــن ســطح در معــرض  LSSبیشــتر میشــود.

خوانامیــری و همــکاران [ ،]23اثــر یونهــای دو بــار

مثبــت را روی بازیافــت نفــت در فرآینــد  LSSبررســی

کردنــد و در مطالعاتشــان از ترکیبــی جدیــد از آلکیــل

هیدروترمــال سیســتم مــواد فعالســطحی بررســی شــد.
روی ماسهســنگ نفتدوســت شــده انجــام شــد تــا

اثــر یونهــای دو بــار مثبــت بررســی شــود .اگرچــه در
ســالهای اخیــر پژوهشهــا در زمینــه ســیالبزنی

بــا آب کمشــور و ســیالبزنی بــا مــواد فعالســطحی

روبــه افزایــش بــوده اســت ،امــا همچنــان جنبههــای
مختلفــی در ایــن زمینــه نیازمنــد بررســیهای بیشــتر
اســت .در ایــن راســتا بــرای اولیــن بــار در ایــن تحقیــق

بــه بررســی فرآینــد آشــام مــاده فعالســطحی آنیونــی در

حضــور آب کمشــور پرداختــه شــد .همچنیــن در ایــن
پژوهــش بــا بررســی نــوع نفــت و ویژگیهــای مختلــف
آن از جملــه گرانــروی ،دانســیته و میــزان آســفالتین در
فرآینــد اســتفاده مــاده فعالســطحی در محیطهــای

کمشــور ســعی شــده اســت تــا تاثیــر ایــن خــواص بــا
دقــت بیشــتری مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
روش کار
مواد مورد استفاده در پژوهش

در ایــن پژوهــش بــه منظــور شبیهســازی مخــزن در

ابعــاد آزمایشــگاهی از دو مغــز ه کربناتــه مشــابه ،مربــوط

بــه یکــی از مخــازن جنــوب ایــران اســتفاده شــده اســت.
خــواص فیزیکــی ایــن مغزههــا اندازهگیــری و در جــدول

 1گــردآوری شــده اســت .همچنیــن بــرای شناســایی
ســاختار کانــی شناســی مغزههــای مــورد اســتفاده،

آنالیــز  XRDانجــام شــد .ایــن روش از آنجهــت کــه روش

مســتقیمی بــرای تعییــن نــوع فازهــا و ســاختار بلوریــن

مــواد اســت ،دارای اهمیــت ویــژه اســت .بــه ایــن منظــور

ســاختار بلــوری ســنگها بــا اســتفاده از تابــش  Cu-Kαو

بــا شــدت پــراش در محــدوده 10>2 Ѳ >90و بــا انــدازه
گام  0/02درجــه و زمــان  2 secدر هــر گام اندازهگیــری

شــده اســت .طیــف حاصلــه بــا مقایســه بــا دادههــای
موجــود در

JCPDS

3

شناســایی شــد [.]24

1. Retention
2. Quartz Crystal Microbalance
)3. Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند ...
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جدول  1خواص مغزههای مورد استفاده
خاصیت

سنگ A1

سنگ A2

طول ()cm

7/53

7/53

قطر ()cm

3/8

3/8

حجم توده سنگ ()cm3

85/01

85/01

حجم فضای خالی ()cm3

7/84

17/81

تخلخل ()%

9/22

20/95

درصد اشباع آب باقیمانده ()%

27/3

38/8

تراوایی ()D

0/023

0/079

نفــت مورداســتفاده در ایــن پژوهــش ،از نمونــه نفــت
 C1و  C2متعلــق بــه یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب

ایــران اســتفاده شــده اســت .بــرای اندازهگیــری چگالــی

نمونههــای نفــت از دســتگاه  DMA-45اســتفاده شــد.

آنالیــز آب خلیــج فــارس انجــام شــد .ترکیــب آب ســازند

در جــدول  3ذکــر شــده اســت.
روش انجام آزمایشها

همچنیــن بــه منظــور اندازهگیــری گرانــروی از گرانــروی

در ایــن پژوهــش از يــک دســتگاه ساکســوله و حاللهــای

بینســطحی از دســتگاه قطــره آویــزان 2اســتفاده شــد.

و آبنمــک موجــود در نمونههــای ســنگ اســتفاده شــده

طریــق اســتاندارد  IP-143و عــدد اســیدیته توســط روش

همچنیــن اشــباع نمونههــای ســنگ ،در ایــن پژوهــش از

خــواص نفــت در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

دســتگاه شــامل پمــپ بــا توانایــی تزریــق در دبــی و فشــار

ســنجهای کنــون فنســک 1و بــرای اندازهگیــری کشــش

تولوئــن و متانــول بهمنظــور حــل کــردن و اســتخراج نفــت

اندازهگیــری میــزان آســفالتین موجــود در نمونــه از

اســت [ .]25بــه منظــور اندازهگیــری تخلخــل و تراوایــی،

تیتراســیون  KOHاندازهگیــری شــد .نتایــج اندازهگیــری

مغــزه نگـهدار اســتاندارد هاســلر 5استفادهشــده اســت .این

مــاده فعالســطحی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش،

ثابــت ،پمــپ روغــن هیدرولیکــی جهــت تأمیــن فشــار

(Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt (AOT

ســاخت

شــرکت ســیگما بــا درجــه خلــوص ایــن مــاده بیشــتر
از  %97و از انــواع ســولفوناته و آنیونــی بــا ســاختار
 C20H37NaO7Sاســت .ایــن مــاده فعالســطحی یــک نمــک

اســید ســولفونیک 3اســت کــه در آن گــروه هیدروکســی
ســولفونیل 4بــا حــرارت و پیونــد شــیمیایی قــوی بیــن
اتــم گوگــرد و کربــن بــه زنجیــره هیدروکربنــی آبگریــز

متصــل شــده اســت .از ویژگیهــای مطلــوب آن میتــوان

بــه قابلیــت انحــال در آب ،تجزیــه زیســتی ،همچنیــن
ســمیت پاییــن آن اشــاره کــرد .وزن اتمــی ایــن مــاده
فعالســطحی برابــر بــا

g/mol

 444/56و

CMC

آن

 2/55 mmol/Lاســت .ســنتز آب نمــک دریــا بــا اســتفاده
از نمکهــای تهیــه شــده از شــرکت مــرک و مطابــق بــا

روبــاره ،ســیلندرهای حــاوی نفــت و ســیال آبــی ،خطــوط
لولــه بــا توانایــی تحمــل فشــار بــاال و سیســتم ثبــت فشــار

اســت .پــس از شستشــو ،تخلخــل نمونههــای ســنگ بــا

اســتفاده از روش غوطــهوری محاســبه شــد .همچنیــن،
تراوایــی مغزههــا بــا اســتفاده از روش ســیالبزنی پایــدار

تــک فــازی مایــع و بــه کمــک قانــون دارســی بهدســت
میآیــد .بهمنظــور اشــباع مغزههــا بــا نفــت خــام ،بعــد
از اندازهگیــری تراوایــی و تخلخــل آنهــا ،در دســتگاه

ســیالبزنی هاســلر قــرار میگیرنــد و فشــار روبــاره بــا

اســتفاده از روغنهــای معدنــی در حــدود 1000-500 psi

بیشــتر از فشــار تزریــق تأمیــن میشــود.

1. Cannon Fenske Viscometer
2. Pendant Drop
3. Sulfonic Acid
4. Hydroxy Sulfonyl
5. Hassler

شماره  ،102آذر و دی 1397
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جدول  2خواص نمونههای نفت مورداستفاده در پژوهش
خاصیت

نفت C1

نفت C2

درصد آسفالتین

2/9

9/72

عدد اسیدیته ()mg KOH/g oil

0/91

1/24

چگالی ()g/cm³

0/899

0/920

API

25/89

22/3

گرانروی دینامیک ()cP

14/52

87/05

کشش سطحی در حضور آب سازند ()mN/m

38

28

کشش سطحی در حضور آب کمشور ()mN/m

10

8

جدول  3فرموالسیون آب سازند
نام محلول

(NaCl (g/L

(MgCl2 (g/L

(CaCl2 (g/L

(Na2SO4 (g/L

شوری ()ppm

چگالی ()g/cm³

گرانروی ()cP

آب سازند FB

37/141

768/0

356/14

98/0

157484

117/1

2/1

پــس از تزریــق آب ســازند ،تزریــق نفــت شــروع میشــود

شــدن ناخواســته فازهــا جلوگيــري شــود .بهدنبــال آن،

مغزههــای اشباعشــده بــا نفــت در دمــای  75ºCبهمــدت

در ادامــه ،پيپــت بهمــدت  1 hrدر دمــاي آزمايــش قــرار

تــا اشــباع آب بــه اشــباع غیرقابــل کاهــش برســد .ســپس

دو هفتــه زماندهــی 1میشــود تــا نفتدوســت شــوند.
ایــن مــدت زمــان ،بــه نــوع نفــت بســتگی دارد .الزم بهذکر
اســت کــه دمــای بــاال بــرای جبــران زمــان زمینشناســی

اعمــال میشــود .پــس از فرآینــد زماندهــی ،مغزههــا بــه
آمــوت ســل منتقــل میشــوند .در مرحلــه اول ســلولها

حــاوی آب ســازند بودنــد پــس از پایــان یافتــن فرآینــد
آشــام آب ســازند ،مرحلــه دوم آزمایشهــا بــا اشــباع آب

کمشــور انجــام شــد .در مرحلــه ســوم آشــام از ســیال
آب کمشــور در حضــور مــاده فعالســطحی اســتفاده

شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه فرموالســیون ایــن ســیال
از طریــق انجــام آزمایشهــای رفتــار فــازی هرکــدام از

انتهــاي پيپــت توســط چســب ســيليكوني مســدود گرديد.
گرفــت تــا ســياالت درون آن بــه تعــادل حرارتــي برســند.
ســپس بــا اســتفاده از همــزدن فازهــا مخلــوط شــدند.
ســپس فرصــت كافــي فراهــم آمــد تــا ســياالت درون

پيپــت بهدليــل جدايــش فــازي در اثــر اختــاف جــرم
حجمــي مايعــات بــه پايــداري برســند .در نهایــت حجــم

هــر فــاز و نــوع امولســیون تولیــدی ثبــت گردیــد .بدیــن
ترتیــب ،بهتریــن فرموالســیونها و شــوری بهینــه تعییــن

گردیــد .فرموالســیون مــورد اســتفاده در جــدول  4قابــل
مشــاهده اســت.

محاسبه ضریب بازیافت

نمونههــای نفــت و تشــکیل وینســور نــوع ســوم انتخــاب

محاســبه ضریــب بازیافــت نفــت در آمــوت ســل بــا

ترتيــب بــود كــه ابتــدا پيپتهــاي شيشــهاي  10 ccاز

در مغزههــای بــا تراوایــی پایینتــر و یــا طــول کوتاهتــر و

شــدند .ســپس حجــم آب و هیدروکربــن بــا نســبتهای

ماننــد آمــوت ســل همــراه اســت.

شــده اســت .دســتورالعمل انجــام آزمايشــات بــه ايــن

پیچیدگیهــای خــاص خــود از جملــه عــدم تولیــد نفــت

قســمت نــازل توســط شــعله اكســيژن -اســتيلن مســدود

تشــکیل امولســیون نفــت در آب در قســمت مــدرج بــورت

معیــن ،بهترتيــب ،وارد پيپتهــاي شيشــهای گرديــد.
در ريختــن فــاز آلــي بـرروي فــاز آبــي دقــت گرديــد كــه

ايــن كار بــه آرامــي انجــام پذيــرد تــا از هــر گونــه مخلــوط

1. Aging
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جدول  4سیاالت آشام مورد استفاده
نفت مورد استفاده

فرموالسیون سیال آشام

گرانروی سیال آشام ()cP

نام آزمایش مغزه مورد استفاده
C1-FB

A

C1

آب سازند ()FB

1/2

C2-FB

B

C2

آب سازند ()FB

1/2

C1-LS

A

C1

آب کمشور 0/025 M NaCl

0/8

C2-LS

B

C2

آب کمشور 0/025 M NaCl

0/8

C1-LSS

A

C1

آب کمشور و ماده فعالسطحی ()LLS
3/7 CMC AOT+0/025 M NaCl

5

C2-LSS

B

C2

آب کمشور و ماده فعالسطحی ()LLS
2/1 CMC AOT+0/ 025 M NaCl

4/5

در ایــن پژوهــش ،از روشــی ابتــکاری بهمنظــور بهبــود

اینــچ اســت .همچنیــن ،بــه منظــور شــمارش پیکس ـلها

تشــکیل امولســیون اســتفاده شــده اســت .محاســبه

بدیــن ترتیــب دقــت قرائــت حجمهــا بــه نســبت مقادیــر

محاســبه ضریــب بازیافــت و حجــم نفــت تولیــدی بهدلیــل
ضریــب بازیافــت توســط چنــد روش انجــام شــد:

نیــز از نرمافــزار  Photoshop CS6اســتفاده شــده اســت.
قرائــت شــده در قســمت مــدرج شــده بــورت بهبــود پیــدا

در روش اول وزن مغزههــا قبــل و بعــد از آشــام

کــرده اســت و مقادیــر کمتــر از  0/1 ccنیــز قابلســنجش

ضریــب بازیافــت محاســبه شــد .مزیــت ایــن روش دقــت

شــد ،مــاده فعالســطحی اســتفاده شــده در ایــن

اندازهگیــری شــد و بــا اســتفاده از تفاضــل ایــن دو مقــدار،
بــاالی آن ( )0/0001 gاســت .ایــن روش آســان و قابــل

اعتمــاد اســت امــا تنهــا میتــوان ضریــب بازیافــت نهایــی
را توســط آن محاســبه کــرد .ایــن آزمایشهــا در دمــای

محیــط انجــام شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل خطــای از
دســت رفتــن ســیاالت بــر اثــر پدیــده تبخیــر و کاهــش
وزن وجــود نــدارد ،تنهــا خطــای انــدک بــه وجود آمــده در

هنــگام خــارج کــردن مغزههــا از ســلولهای آشــام اســت.
در روش دوم حجــم ســیال خروجــی از قســمت بــورت
ســلول آشــام خوانــده میشــود .اندازهگیــری حجمــی از

روش اندازهگیــری وزنــی غیــر دقیقتــر اســت و خطــای
آن  0/1 ccاســت .بهعــاوه اینکــه حجــم ســتون نفــت

ممکــن اســت ناشــی از حضــور امولســیونهای نفــت در
آب باشــد .همچنیــن در روش ســوم از عکسبــرداری در

هــر روز و شــمارش پیکســلها اســتفاده شــده اســت.
بــرای عکسبــرداری از دوربیــن  CANON_5Dبــا کیفیــت
بســیار بــاال و لنــز ماکــرو اســتفاده شــده اســت کــه امــکان
تمرکــز در فاصلههــای کــم و قابلیــت بزرگنمایــی ویــژه
را در اختیــار پژوهشــگر قــرار میدهــد .دقــت تصاویــر

ثبــت شــده بــا ایــن دوربیــن برابــر بــا  300پیکســل در هر

خواهنــد بــود .همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر

پژوهــش از نســبت حاللیــت باالیــی برخــوردار اســت ،بــه
همیــن دلیــل عمــده نفــت تولیــد شــده ،توســط مــاده
فعالســطحی کــه مغــزه را احاطــه کــرده ،بــه امولســیون

تبدیــل میشــود .در نتیجــه ضریــب بازیافــت نفــت کــه از
طریــق مشــاهده ســطح تمــاس فــاز آبــی و نفــت محاســبه

میشــود بــا مقــداری خطــا همــراه اســت و بایــد تصحیــح
شــود .بدیــن منظــور در روش چهــارم ،کــه در ایــن

پژوهــش ،از آن بهعنــوان روش چگالــی یــاد میکنیــم،
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن روش ،بــر مبنــای
خطــی بــودن رابطــه بیــن چگالــی امولســیون و چگالــی

ســیال آبــی و نفتــی اســتوار اســت:
()1

=ρ
C o ρo + )1 − C o ( ρw
e

کــه در آن  ρچگالــی هــر کــدام از فازهــا و  Coکســر
حجمــی نفــت اســت .چگالــی فــاز امولســیون ،فــاز

نفــت و فــاز آب محاســبه شــده و بــرای تعییــن کســر
حجمــی نفــت در هــر امولســیون اســتفاده شــده اســت.

بدیــن منظــور ،حجمهــای مشــخصی از نفــت و ســیال
آشــام مخلــوط شــده ،ســپس حجــم و چگالــی امولســیون

تولیــدی ،محاســبه میشــود.
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در حیــن فرآینــد آشــام نیــز ،امولســیون تولیــدی در

وزنــی تعییــن و بــا ایــن مقــدار مقایســه شــد .بــا توجــه

بلنــد اســپاینال خــارج و چگالــی آن محاســبه میشــود.

و روش حجمــی تــوام بــا محاســبه چگالــی نمونههــای

بازههــای زمانــی مناســب ،بــا اســتفاده از ســرنگهای

ســپس بــا اســتفاده از چگالــی امولســیون ،حجــم نفــت

تولیــدی ،تخمیــن زده میشــود .نتایــج ایــن محاســبات

در جــدول  5ذکــر شــده اســت .از دادههــای جــدول 5

بــرای اندازهگیــری حجــم نفــت موجــود در امولســیون
اســتفاده شــد ،ســپس حجــم نفــت اندازهگیــری شــده بــا

بــه اینکــه روش وزنــی از دقــت بیشــتری برخــوردار اســت
مختلــف بــا حجمهــای انــدک اســت ،لــذا مقــدار ضریــب

بازیافــت نهایــی بهدســت آمــده از روش چگالــی بــا
اســتفاده از روش وزنــی تصحیــح و گــزارش شــده اســت.

بحث و نتایج

حجــم نفــت معلــوم مقایســه و خطــای نســبی رخ داده در

بهمنظــور شناســایی کانیهــای موجــود در نمونههــای

اندازهگیــری شــده از  0تــا  0/13 ccمتغیــر اســت .بهطــور

اســت ،عمدهتریــن پیــک ،در  34°رخ میدهــد ،همچنیــن

بــا  0/03 ccاســت .در شــکل  1نیــز بــا مقایســه حجــم

نمونــه کلســیت (خطــوط صــاف) ،بدیــن معناســت کــه

نشــان داده شــده اســت کــه روش چگالــی از دقــت باالیــی

از کلســیت ( )CaCO3تشکیلشــدهاند و ســاختار ســنگ

بازیافــت بــرای ســیال آشــام  LSSاســتفاده شــده اســت،

از آب ســازند ( )FBبهعنــوان ســیال آشــام اســتفاده و

قرائــت حجمهــا محاســبه شــد .میــزان اختــاف حجــم

ســنگ ،نتایــج آنالیــز  XRDدر شــکل  2نشــان داده شــده

میانگیــن قدرمطلــق اختــاف حجــم قرائــت شــده برابــر

تطابــق بســیار خــوب نمونــه ســنگ (خطــوط توپــر) بــا

نفــت اندازهگیــری شــده بــر حســب حجــم نفــت معلــوم،

ازلحــاظ ترکیــب کانیشناســی ایــن ســنگها عمدتــاً

برخــوردار اســت .از ایــن روش بــرای محاســبه ضریــب

کربناتــه اســت .بهمنظــور بررســی پدیــده آشــام ،در ابتــدا

ســپس ضریــب بازیافــت نهایــی نیــز بــا اســتفاده از روش

میــزان تولیــد نفــت برحســب زمــان اندازهگیــری شــد.

جدول  5مقایسه حجم نفت بهدست آمده از طریق روش چگالی و حجم نفت معلوم
سیال
آشام

C1-LSS

C2-LSS

نمونه
کنترلی

حجم مشخص چگالی نفت
()g/cm3
نفت ()cc

چگالی سیال
آبی ()g/cm3

قدر مطلق اختالف
حجم نفت
چگالی امولسیون
()g/cm3
حجم ()cc
اندازهگیری شده ()cc

1

0/10

0/899

1/028

1/027

0/15

0/05

2

0/2

0/899

1/028

1/027

0/21

0/01

3

0/4

0/899

1/028

1/027

0/4

0

4

0/6

0/899

1/028

1/026

0/6

0

5

0/8

0/899

1/028

1/025

0/78

0/02

6

1

0/899

1/028

1/025

0/87

0/13

7

2

0/899

1/028

1/022

1/89

0/11

1

0/10

0/92

1/304

1/030

0/13

0/03

2

0/2

0/92

1/304

1/030

0/21

0/01

3

0/4

0/92

1/304

1/029

0/4

0

4

0/6

0/92

1/304

1/029

0/63

0/03

5

0/8

0/92

1/304

1/028

0/81

0/01

6

1

0/92

1/304

1/028

1/08

0/08

7

2

0/92

1/304

1/026

2/02

0/02
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2/5
حجم اندازهگیری شده ()cc

2/0
1/5
1/0
0/5
0/50

0/0
0/00

1/00
1/50
2/00
2/50
حجم مشخص نفت ()cc
شکل  1حجم اندازهگیری شده بهروش میانگینگیری از چگالی برحسب حجم معلوم از نفت
نمونه سنگ مخزن
نمونه کلسیت
آزمایشگاهی

100
36
16
4

90

80

40

30

50
60 70
( 2 θزاویه)
شکل  2آنالیز  XRDنمونه سنگ

20

10

شدت نسبی ()%

64

0

تولیــد نفــت در ایــن مرحلــه بهدلیــل غلبــه نیروهــای

افزایــش مییابــد الزم بهذکــر اســت کــه بهدلیــل

گرانــروی بیشــتر تأخیــر بیشــتری مشــاهده شــد .در

کاهــش کششســطحی تــا حــد فوقالعــاده پاییــن ،در

موئینگــی بــه طــول انجامیــد .در نفــت  C2بهدلیــل

ایــن مرحلــه تولیــد نفــت در یــک مــدت زمــان  40روزه
تحــت نظــر قــرار گرفتــه شــد .ضریــب بازیافــت آب ســازند

بــرای نمونــه نفــت  C1در حــدود  %10و بــرای نفــت
 %4 ،C2اســت .در مرحلــه بعــدی از ســیال آب کمشــور

اســتفاده از مــاده فعالســطحی در ایــن مرحلــه و توانایــی

ایــن حالــت نیــروی موئینگــی بســیار کــم شــده و مــاده
فعالســطحی بــه تــوده ســنگ نفــوذ میکنــد .بــا نفــوذ

مــاده فعالســطحی ،ترشــوندگی ســنگ آبدوســتتر
شــده اســت و کشــش بیــن ســطحی ،کاهــش مییابــد

( )LS:0/025 M NaClاســتفاده شــد .در ایــن مرحلــه در

ایــن دو ســازوکار باعــث افزایــش نفوذپذیــری نســبی

نــرخ تولیــد افــت میکنــد .تولیــد نفــت در ایــن مرحلــه

ســطح ســنگ براثــر تمــاس بــا مــواد آلــی موجــود در

دو روز اول ســرعت آشــام 1بیشــتر بــوده اســت ،ســپس
تــا  30روز ثبــت شــد و در نهایــت بــا رســیدن بــه ضریــب

بازیافــت  %37بــرای نفــت  C1و  %20بــرای نفــت  C2بــه
پایــان میرســد .در مرحلــه ســوم از ســیالهای آشــام آب

کمشــور و مــاده فعالســطحی اســتفاده شــد .در ایــن

مرحلــه نیــز در چنــد روز ابتدایــی ســرعت آشــام انــدک

بــوده و بــه مــرور بــا اثرگــذاری مــاده فعالســطحی،

نفــت میشــوند .ایــن بــدان معناســت کــه در ابتــدا
نفــت و گروههــای کربوکســیلیک دارای بــار منفــی شــده

و نفتدوســت اســت .بــر اثــر تمــاس ســنگ بــا مــاده
فعالســطحی و نفــوذ آن بــه درون ســاختار ســنگ،

بــهمــرور زمــان ترشــوندگی ســنگ آبدوســتتر شــده
اســت.

1. Imbibition Rate
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ایــن امــر باعث میشــود کــه نیروهــای موئینگــی در جهت

یکــی از بارزتریــن ســازوکارهای رخ داده اســت .ایــن اثــر

نفــت بــر نیروهــای موئینگــی ،ایــن قطــرات میتواننــد

گفتــه شــد بهنظــر میرســد ســازوکار عمــده در تولیــد

را میتــوان در شــکل  4مشــاهده کــرد .بــا توجــه بــه آنچــه

مثبــت بــه تولیــد نفــت کمک کننــد .پــس از غلبــه قطرات

نفــت توســط آشــام ،نیــروی شــناوری و تغییــر ترشــوندگی

بهعلــت شــناوری 1بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده و تولیــد

باشــد .همانطــور کــه ذکــر شــد بــه طــور کلــی ضریــب

شــوند .در شــکل 3رونــد تولیــد نفــت و ضریــب بازیافــت

بازیافــت در مغــزه حــاوی نفــت  ،C2میــزان کمتــری

برحســب زمــان بــرای ســیاالت آشــام مختلــف در هــر دو

بــوده اســت .ایــن امــر بهعلــت ظرفیــت نفــت خــام بــا

نمونــه نفــت ارائــه شــده اســت .ضریــب بازیافــت نهایــی

عــدد اســیدیته باالتــر و غلظــت باالتــر اجــزای اســیدی ،در

بــرای نفــت  %56 ،C1و بــرای نفــت  %37 ،C2بهدســت

تغییــر ترشــوندگی بــه حــاالت نفتدوســتتر میباشــد.

آمــد .نکتــه جالبتوجــه دیگــر ،اثــر شــناوری در تولیــد

بهعبارتــی برهمکنــش نفــت خــام  C2و ســطح ســنگ،
قویــاً تابــع عــدد اســیدیته و میــزان آســفالتین نفــت

نفــت اســت ،قطراتــی کــه در ســطح پایینــی مغزههــا
تشــکیل میشــوند کوچکتــر بــوده و بهتدریــج ســایز

خــام اســت .قطبیــت بیشــتر ذرات آســفالتین در ایــن

قطــرات بزرگتــر میشــود تــا بزرگتریــن قطرههــا

نــوع نفــت موجــب برهمکنــش قویتــر ســطح ســنگ

در ســطح باالیــی مغــزه تشــکیل شــوند .بیشــترین تولیــد

و نفتدوســتی بیشــتر خواهــد بــود.

نفــت از ســطح باالیــی مغزههــا انجــام میشــود کــه
نشــان میدهــد تولیــد نفــت از طریــق ســازوکار شــناوری
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شکل  3ضریب بازیافت برحسب زمان در سیاالت آشام مختلف

شکل  4اثر شناوری در تولید نفت
1. Buoyancy

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند ...
همچنیــن بــا مقایســه گرانــروی دو نــوع نفــت بهنظــر
میرســد کــه در نفــت  ،C2بهدلیــل دارا بــودن درصــد

باالتــر آســفالتین وقتیکــه ایــن نفتهــا در شــرایط
اســتاتیک قــرار بگیرنــد ،مولکولهــای آســفالتین
میتواننــد از طریــق ســازوکارهای خــود تجمعــی

و برهمکنشهــای فیزیکــی بــا محیــط متخلخــل،
ســاختارهای ویســکوزی 1را تشــکیل دهنــد .بــرای

جابهجایــی ایــن ســاختارها ،مقــدار مشــخصی نیــرو نیــاز
اســت تا آنهــا را شکســته و نفت خام در محیــط متخلخل

جریــان یابــد ،نیــروی محرکــه ایجــاد شــده توســط ســیال
آشــام ،کــه بهتنهایــی قــادر بــه شکســتن ایــن ســاختارها

و جابهجایــی نفــت نیســت .در شــرایطی کــه ســازوکار
غالــب ،نیــروی موئینگــی اســت ،درحالتیکــه نیــروی

موئینگــی در جهــت مثبــت باشــد (ســیال آشــام حــاوی
مــاده فعالســطحی) ،ایــن نیروهــا میتواننــد باعــث

بــه وجــود آمــدن نیــروی اولیــه الزم بــرای شکســته
شــدن ســاختارهای ویســکوز را فراهــم آورنــد .همچنیــن،

همــان طــور کــه مشــاهده میشــود نفــت  C2در تمامــی
محلولهــا ،کشــش ســطحی پایینتــری ایجــاد کــرده

اســت .در ایــن نفــت درصــد آســفالتین بیشــتری وجــود

دارد .حضــور ذرات فعــال در ســطح آســفالتینی در ســطح
تمــاس بیــن دوفــاز باعــث بهوجــود آمــدن کشــشهای

ســطحی پایینتــر شــده اســت .ایــن آزمایشهــا نیــز

بــا نتایــج آزمایشهــای رفتــار فــازی از تطابــق مطلوبــی

برخــوردار اســت .الزم بهذکــر اســت کــه ،شــوری کــم آب
موجــب ایجــاد کششســطحی پایینتــر در هــر دو نــوع

نفــت شــده اســت کــه علــت عمــده ایــن امــر اثــر خــروج
نمــک 2اســت.

تفسیر سازوکار آشام از طریق اعداد بدون بعد

تفســیر عملکــرد آشــام آب ســازند ،آب کمشــور و مــاده
فعالســطحی در حضــور آب کمشــور را میتــوان از

طریــق بررســی تعــادل بیــن نیروهــای گرانشــی و

موئینگــی کنترلکننــده ســازوکار آشــام انجــام داد .در
ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی اهمیــت نســبی نیــروی

موئینگــی و گرانشــی ،از عــدد بانــد معکــوس 3اســتفاده

111

شــده اســت [.]26

σ φk
N B−1 = c
ρ gh

()2

کــه در آن  Cیــک عــدد ثابــت اســت ( بــرای مــدل
لولههــای موئینــه مســاوی  0/4اســت) σ .و  ∆ρبهترتیــب

کشــش بیــن ســطحی و اختــاف چگالــی بیــن ســیال

آشــام و ســیال موجــود در ماتریــس هســتند Ø ،تخلخــل
و  kتراوایــی و  gشــتاب جاذبــه زمیــن و  hطــول مغــزه
اســت .نتایــج محاســبه عــدد بانــد معکــوس ( )NB-1بــرای
ایــن آزمایشهــا محاســبه و در جــدول  6ارائــه شــده
اســت .محاســبه عــدد بانــد معکــوس در ســیاالت آشــام

مختلــف نشــان میدهــد کــه بــرای آزمایشهــای 1تــا ،4

نیروهــای موئینگــی غالــب هســتند و آشــام غیــر همســو
رخ میدهــد .زیــرا

<5

-1
B

 Nاســت .در ایــن آزمایشهــا

مغزههــای کربناتــه بــا نفوذپذیــری پاییــن تحــت فرآینــد
زماندهــی نفتدوســت نیــز شــدهاند .انــدازه کوچــک

حفــرات و همچنیــن نفتدوســت بــودن آنهــا باعــث
میشــود کــه نیــروی موئینگــی در مقایســه بــا نیــروی

گرانشــی بســیار قــوی تــر عمــل کنــد .لــذا در حاالتــی کــه
از آب ســازند و آب کمشــور اســتفاده شــده اســت ،عــدد

بانــد معکــوس مقــدار باالیــی دارد .در آزمایشهــای  5و
>0/1 ،6

-1
B

 Nدر واقــع در ایــن حالــت پدیــده آشــام توســط

نیروهــای گرانشــی کنتــرل میشــود و آشــام همســو رخ
میدهــد .در واقــع در آشــام مــاده فعالســطحی ،بــا نفــوذ
مــاده فعالســطحی بــه درون ماتریــس و کاهــش کشــش

بیــن ســطحی ،نفــت گیرافتــاده در اثــر نیــروی موئینگــی
رهــا شــده و تولیــد میشــود .در واقــع اثــر نیروهــای

گرانشــی بــر نیروهــای موئینگــی چیرگــی مییابــد .در
ایــن حالــت ،عــدد بانــد معکــوس کمتــر از  0/1محاســبه
شــد و بنابرایــن ســیال بیشــتری بــه درون ماتریــس نفــوذ

کــرده و در نتیجــه نفــت بیشــتری تولیــد میگــردد.

عالوهبــر مقادیــر نهایــی تولیــد نفــت ،رونــد منحنــی
تولیــد نفــت در گــذر زمــان نیــز بــا نتایــج پژوهشهــای

گذشــته همخوانــی داشــت [ 27و .]28

1. Structural Viscosity
2. Salting Out
3. Inverse Bond Number
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جدول  6محاسبه عدد باند برای سیاالت آشام مختلف
اختالف چگالی ()g/cm3

تخلخل ()%

تراوایی ()D

کشش سطحی ()mN/m

عدد باند معکوس
()NB-1

1

C1-FB

0/218

9/22

0/023

38

18/99

2

C2-FB

0/197

20/95

0/079

28

12/59

3

C1-LS

0/069

9/22

0/023

10

15/79

4

C2-LS

0/048

20/95

0/079

8

18/49

5

C1-LSS

0/129

9/22

0/023

0/001

0/00084

6

C2-LSS

0/384

20/95

0/079

0/001

0/00023

شماره آزمایش سیال آشام

مقادیــر بــاالی عــدد بانــد معکــوس در ابتــدا نفت بیشــتری

نمونههــای نفــت پرداختــه شــد .ضریــب بازیافــت نهایــی

پاییــن ،ســرعت تولیــد نفــت پــس از مدتــی افزایــش

مقادیــر پایینتــر از  %10اســت .ایــن مقــدار بهقــدری

تولیــد میکننــد ولــی در آزمایشهــای بــا عــدد بانــد

مییابــد (شــکل  .)3ایــن امــر بهدلیــل زمانبــر بــودن

نفــوذ مــاده فعالســطحی و تغییــر ترشــوندگی بــه ســمت
حــاالت آبدوســت خواهــد بــود .ایــن افزایــش بهگونـهای
اســت کــه بازیافــت نهایــی مقــدار باالتــری خواهــد شــد.

در آشــام بــا آب ســازند در هــر دو نــوع نمونــه نفــت

انــدک اســت کــه نمیتــوان آن را بهعنــوان یــک روش

ازدیــاد برداشــت در نظــر گرفــت .آب کمشــور بــا غلظــت

 0/025مــوالر ،موجــب تولیــد  % 37از نفــت  C1و %20

از نفــت  C2میشــود کــه بــه نســبت تزریــق آب ســازند
افزایــش داشــته اســت .آشــام مــاده فعالســطحی آنیونــی

در محیــط کمشــور موجــب دســتیابی بــه بازیافــت

نتیجهگیری

حجــم قابلتوجــه نفــت باقیمانــده در مخــازن کربناتــه،

یــک هــدف مهــم بــرای بررســی روشهــای ازدیــاد

برداشــت نفــت در ایــن مخــازن اســت .امــا شــرایط عملــی
دشــوار اینگونــه مخــازن نظیــر تراوایــی پاییــن شــبکه
ماتریــس ،نفتدوســتی ســطح ســنگ ،دمــای بــاال ،عــدم

تجانسپذیــری نمکهــای موجــود در آب ســازند و آب

دریــا عواملــی هســتند کــه تولیــد از ایــن مخــازن را بــا
چالــش جــدی مواجــه میکننــد .در ایــن پژوهــش ســعی

شــد تــا روشــی کارآمــد در ازدیــاد برداشــت شــیمیایی
ایــن مخــازن ارائــه شــود .در ایــن قســمت ابتــدا براســاس
مطالعــات آزمایشــگاهی ،بــه بررســی فرآینــد آشــام در

 %56از نفــت خــام  C1و  %37از نفــت خــام  C2میشــود.
ایــن آزمایشهــا اثــر همافزایــی مــاده فعالســطحی و
آب کمشــور را نشــان داده و ضریــب بازیافــت نفــت را

افزایــش میدهنــد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان قدردانــی خــود را از شــرکت ملــی مناطــق

نفتخیــز جنــوب و دانشــگاه تربیــت مــدرس بهجهــت
حمایــت مالــی و معنــوی انجامشــده در طــول ایــن

پژوهــش اعــام میدارنــد.
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