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اصالح سطح نانوذرات  SiO2و  TiO2و کاربرد آن در تغییر ترشوندگی سنگ
مخزن نفتدوست
رضا کیانیزاده* ،محمدرضا عادلزاده ،1دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

بســیاری از بزرگتریــن میادیــن نفتــی دنیــا کربناتــه هســتند کــه اکثــر آنهــا بهطــور طبیعــی
نفتدوســت میباشــند .روشهــای متــداول ازدیــاد برداشــت نفــت در ایــن مخــازن بــازده کمتــر از
 ۱۰درصــدی دارد .بنابرایــن ازدیــاد برداشــت ازآنهــا نیازمنــد توســعهی فنآوریهــای جدیــد اســت؛
یکــی از روشهــای جدیــد بهبــود و افزايــش ازدیــاد برداشــت از مخــازن اســتفاده از نانــوذرات
جهــت تغییــر ترشــوندگی ســنگ از نفتدوســت بــه آبدوســت اســت کــه ســبب تســهیل فرآینــد
جداســازی ســیال هیدروکربنــی از ســنگ مخــزن شــده و تولیــد را افزایــش میدهــد .ایــن پژوهــش
اثــر نانــوذرات  TiO2و  SiO2اصــاح شــده بــر تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه را بررســی
میکنــد .بــرای ایــن منظــور در ابتــدا نانــوذرات اکســید تیتانیــوم و ســیلیکا ب ـهروش ســل ژل ســنتز
شــده و بــرای بهبــود خــواص آبدوســتی آنهــا از اتصــال عاملــی و ســرمایش بعــد از اتمــام هیدرولیــز
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اســتفاده شــده اســت .ســاختار نانــوذرات ســنتز شــده بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکتــرون روبشــی
( )SEMبررســی گردیــده اســت .نانــوذرات  TiO2و  SiO2ســنتز شــده بهترتیــب قطرهــای  35و
 20نانومتــر دارنــد .ســپس بــا اســتفاده از ایــن نانــوذرات نانوســیاالتی بــا غلظتهــای مختلــف تهیــه
شــدهاند و زاویـهی تمــاس قطــرهی نرمــال هپتــان بــا ســنگ در حضــور آب قبــل و بعــد از قــراردادن
ســنگها در نانوســیال اندازهگیــری شــد .نتایــج نشــان داد کــه در ابتــدا زاویــهی تمــاس نرمــال
هپتــان بــا ســنگ صفــر درجــه اســت و پــس از قــراردادن ســنگ در نانوســیال  SiO2اصــاح شــده بــا
غلظتهــای  0/07 ،0/033و  ،0/33زاوی ـهی تمــاس بهترتیــب تــا ˚125˚،123و˚ 155تغییــر کــرده و
پــس از قــراردادن ســنگ در نانوســیال  TiO2اصــاح شــده بــا غلظتهــای مشــابه زاوی ـهی تمــاس
بهترتیــب تــا ˚ 135˚ ،151و˚ 115تغییــر کــرده اســت؛ بنابرایــن نانــوذرات مذکــور توانایــی تغییــر
ترشــوندگی ســنگ کربناتــه از حالــت نفتدوســت بــه آبدوســت را دارنــد و میتواننــد جهــت
ازدیــاد برداشــت نفــت ب ـهکار رونــد.
بسـیاری از بزرگتریـن میادیـن نفتـی دنیـا کربناتـه هسـتند کـه اکثـر
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آنهـا بهطـور طبیعـی شـکافدار ،3نفتدوسـت 4و بـا نفوذپذیـری کـم
میباشـند .برداشـت نفـت از ایـن مخـازن محـدود بـه اسـتخراج نفـت به
دام افتـاده در سـازندهای بـا نفوذپذیـری کـم اسـت []1؛ بیشـتر مخـازن
کربناتـه ترجیحـاً نفتدوسـت هسـتند و در سـیالبزنی معمـول آب در
ایـن مخـازن ،سـیال پیشـران از میـان کانالهـای بهوجـود آمـده در اثـر
نسـبت تحرکپذیـری نامطلـوب بهسـمت چـاه تولیـدی حرکـت کـرده
و از کنـار مقـدار زیـادی از نفـت مخـزن عبـور کـرده و آنهـا را پوشـش
نمیدهـد .بنابرایـن بـازده روش سـیالبزنی بـا آب در ایـن مخـازن
نسـبتاً کـم اسـت .وجـود شـکافها میتوانـد بـازده جاروبزنی 6سـیال
تزریقـی را کاهـش دهـد و در نتیجـه برداشـت نفـت از مخـازن کربناتـه
کاهـش مییابـد [.]2
بـازده روش سـیالبزنی بـا آب را میتـوان بـا مـواد شـیمیایی مثـل
سـورفکتانتها ،حاللهـا و پلیمرهـا افزایـش داد .بـا افـزودن ایـن مـواد
بـه سـیال تزریقی ،ترشـوندگی سـنگ بهسـمت آبدوسـتیِ بیشـتر تغییر
*
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واژگان کلیدی:

ازدیاد برداشت نفت ،نانوسیال ،مخازن
کربناته ،تغییر ترشوندگی ،زاویهی تماس

کـرده یـا کشـش سـطحی بیـن سـیال تزریقـی و نفـت کاهـش می یابـد.
سـورفکتانتها بـرای کاهـش کشـش سـطحی بیـن نفـت و آب بـهکار
میرونـد امـا بهعلـت هزینـهی زیـاد و جـذب سـطحی به سـطح سـنگ،
اسـتفاده از آنهـا محـدود شـد ه اسـت [4و .]3همچنین اسـتفاده از آنها در
محيطهـای بـا شـوری و دمـای زیـاد چالشبرانگيـز اسـت [.]5
پلیمرهـا بـرای افزایـش تحرکپذیـری 7و بـازده جاروبزنـی بـهکار
میرونـد .تقريبـاً تمـام پروژههـای تزريـق پليمـر در مخـازن ماسهسـنگی
بـهکار رفتـه و مخـازن کربناتـه همچنـان چالشـی بـزرگ در انجـام ايـن
فرآينـد محسـوب میشـوند [.]6
بـا توجـه بـه اینکـه تنها افزایش مقـدار کمـی در ضریب ازدیاد برداشـت
نفـت منجـر بـه افزایش سـود میلیـارد دالری خواهد شـد انگیزهی بسـیار
زیـادی برای توسـعهی روشهای نوین برداشـت نفـت باقیمانده در این
مخـازن بهوجـود آمده اسـت .یکی از روشهـاي بهبود بـازده در فرآيند
سـيالبزني بـا آب ،تغییـر ترشـوندگی سـنگ مخـزن از نفتدوسـت به
آبدوسـت است [7و.]8
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بیـش از  85درصـد از مخـازن ایران کربناته هسـتند که اکثـر آنها بهطور
طبیعـی نفتدوسـت میباشـند .در ایـن مخـازن تراوایـی نسـبی فـاز آب
زیـاد و تراوایـی نسـبی فـاز نفت کـم بـوده و کارآیی روش سـیالبزنی
آبـی در ایـن دسـته از مخازن کم اسـت [9و.]7
یکـی از ایدههـای جدیـدی کـه بـرای تولیـد بیشـتر نفـت مطـرح شـده
تغییـر ترشـوندگی سـنگهای نفتدوسـت بـه آبدوسـت اسـت [.]10
اگـر بتوان با روشـی ،سـطوح سـنگ مخزن را آبدوسـت کـرد ،با نفوذ
بیشـتر آب در خلـل و فـرج ،تراوایی فاز آب کاهـش و تراوایی فاز نفت
افزایـش مییابـد کـه ایـن پدیـده منجر بـه ازدیاد برداشـت نفـت خواهد
شد [12و.]11
ِ
نسـبت سـطح به حجم بسـیار زیـادی دارند که باعث میشـود
نانـوذرات
انـرژی سـطحی زیادی داشـته باشـند و میتوانند پس از جذب شدنشـان
روی یـک سـطح جامـد ،انـرژی سـطحی و ترشـوندگی سیسـتم را تغییر
دهند [.]13
موفقیـت سـیالبزنی بـا نانوسـیال بـه عوامـل بسـیاری ماننـد غلظـت
نانـوذرات در سـیال پایـه ،نـوع ،انـدازه و شـکل نانـوذرات ،نـوع سـیال
پایـه ،pH ،دمـا ،مـواد افزودنی و حالل بسـتگی دارد کـه باید همه ی این
عوامـل بررسـی شـوند .در سـالهای اخیر مطالعـات آزمایشـگاهی برای
بررسـی عملکـرد ایـن مـواد در فرآینـد ازدیـاد برداشـت آغـاز شـده اما
اسـتفاده از نانوسـیال مناسـب و مقدار بهینـه و عوامل مؤثر بـر آن نیازمند
بررسـی بیشـتری اسـت [15و.]14
جـو 8و همـکاران جهـت تغییـر ترشـوندگی سـطح ماسهسـنگ ،جـذب
نانـوذرات آبدوسـت پلیسـیلیکون را بررسـی کـرده و نتیجـه گرفتنـد
کـه ایـن نانـوذرات عوامـل مؤثـری جهـت ازدیاد برداشـت نفت هسـتند
[ .]16 -18هندرانینگـرات 9و همـکاران از نانـوذرات آبدوسـت
سـیلیکا بـرای ازدیـاد برداشـت در مخـازن ماسهسـنگی اسـتفاده کردنـد
و متغیرهـای مؤثـر بـر فرآینـد ازدیـاد برداشـت مثـل انـدازه و غلظـت
نانـوذرات ،ترشـوندگی اولیـهی سـنگ و دمـا را بررسـی کـرده و نتیجـه
گرفتنـد کـه بـا افزایـش دمـا و کاهـش انـدازهی نانـوذرات ،ازدیـاد
برداشـت افزایـش مییابـد [14و .]5کریمـی و همـکاران اثـر نانـوذرات
 ZrO2بـر تغییـر ترشـوندگی سـنگ مخـزن کربناتـه را بررسـی کـرده
و نشـان دادنـد کـه ایـن نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ
کربناتـه از حالـت شـدیدا ً نفتدوسـت بـه حالت شـدیدا ً آبدوسـت را
دارنـد [ .]19گیرالـدو 10و همـکاران اثـر نانـوذرات  Al2O3را بـر تغییـر
ترشـوندگی ماسهسـنگ بـا ترشـوندگی میانگیـن را بررسـی کـرده و
نشـان دادنـد ایـن نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالت
نفتدوسـت بـه آبدوسـت را دارنـد [ .]20صفـری 11و همـکاران اثـر
جـذب نانـوذرات آبدوسـت پلیسـیلیکون را در تغییـر ترشـوندگی
سـطح ماسهسـنگ بررسـی کـرده و نتیجـه گرفتنـد کـه نانـوذرات
پلیسـیلیکون عامـل مؤثـری بـرای ازدیـاد برداشـت نفـت بـا تزریـق
آب هسـتند .طبـق تصاویـر میکروسـکوپ الکتـرون عبـوری ،نانـوذرات
پلیسـیلیکون روی دیـوارهی حفـرات مشـاهده شـدند [ .]21فنـگ 12و
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همـکاران تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالـت مایعدوسـت بـه حالـت
گازدوسـت توسـط نانوذرات و سـورفکتانتها را بررسـی کردند []12؛
همچنیـن موسـوی و همـکاران اثـر نانـوذرات سـیلیکای فلوئورینـه را بر
تغییـر ترشـوندگی مخـازن گاز میعانـی بررسـی کـرده و نشـان دادند این
نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالـت مایعدوسـت بـه
حالـت گازدوسـت را دارنـد [.]22
اسـتفاده از نانـوذرات ممکـن اسـت محدودیتهایـی بهوجـود آورد؛
ً
مثلا تهیـهی نانوسـیال پایـدار نیازمنـد اسـتفاده از پایدارکنندههـا و مـواد
افزودنـی اسـت یـا ممکن اسـت نانـوذرات بهخوبی جذب سـطح سـنگ
نشـوند تـا خاصیـت آنـرا بـه حالـت آبدوسـتی تغییـر دهنـد؛ بـا اصالح
سـطح نانـوذرات میتـوان ایـن مشـکالت را بهبـود بخشـید وخـواص
شـیمیایی و فیزیکـی متفاوتـی را در سـطح آنهـا ایجـاد کـرد ،بـا تغییـر
شـیمیایی در سـطح نانوذرات میتوان از آگلومره شـدن آنها جلوگیری
کـرده و ویژگیهـای آنهـا را بهبـود بخشـید [.]23-25
در این مقاله برای تغییر ترشـوندگی سـنگ کربناته از نانوذرات سـیلیکا
و اکسـید تیتانیـوم و اصلاح سـطح آنهـا جهـت افزایـش آبدوسـتی
اسـتفاده شـده اسـت .سـطح نانـوذرات را میتـوان توسـط روشهـای
مختلفـی اصلاح کـرد .در ایـن پژوهـش از اتصالهای عاملی با اسـتفاده
از  Tween80و سـرمایش پـس از هیدرولیـز بـرای ایـن منظـور اسـتفاده
گردیـده اسـت .انـدازه و شـکل نانـوذرات سـنتز شـده بـا اسـتفاده از
میکروسـکوپ الکتـرون روبشـی ( )SEMبررسـی شـده اسـت؛ سـپس
بـا اسـتفاده از ایـن نانـوذرات نانوسـیاالتی بـا غلظتهـای مختلـف تهیـه
شـده و پـس از قـرار دادن سـنگها در نانوسـیاالت ترشـوندگی سـنگ
از حالـت نفتدوسـت بـه آبدوسـت تغییـر یافتـه اسـت .بـرای تعییـن
ترشـوندگی سـنگ از اندازهگیـری زاویـهی تمـاس قطـرهی نفـت بـا
سـنگ در حضـور آب در غلظتهـای مختلـف اسـتفاده شـده اسـت.
 -1مواد و روشها
 -1-1مواد

تیتانیـوم ایزوپروپوکسـاید ،)%98( )TTIP( 13نیتریـک اسـید
( ،)%65اتانـول ( ،)%99/5نرمـال هپتـان ،)%99( 15آمونیـاک ( )%25و
 Tween 8017کـه همگـی از شـرکت  Merckخریـداری شـدهاند در
آزمایشهـای اندازهگیـری زاویـهی تمـاس نرمـال هپتـان ()C10H22
بهعنـوان نماینـدهی نفـت اسـتفاده میشـوند.

 -2سنتز نانوذرات آبدوست بهروش سل ژل
 -1-2سنتز نانوذرات TiO2

14

در ایـن پژوهـش نانـوذرات بـهروش سـل ژل سـنتز شـده اند .ایـن روش
كـه شـامل واكنشهـاي هيدروليز و تراكـم پيشمادههاي آلكوكسـيدي
اسـت روشـي مطمئن بــراي سـنتز اكسـيدهاي فلزي بسـيار ريز ميباشد.
بـرای تهیـهی نانـوذرات  TiO2بـه روش سـل ژل ابتـدا محلولـی شـامل
 10میلی لیتـر تیتانیـوم ایزوپروپوکسـاید ( )%98( )TTIPدر اتانـول تهیـه
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میشـود .در اینجـا اتانـول نقـش مایعـی را دارد کـه بـا ذرات جامـد
کلوییـدی ،سوسپانسـیونی پایـدار را جهت تشـکیل سـل فراهـم میکند.
زمانـی کـه محلولـی شـامل  3میلی لیتـر اسـید نیتریـک در آب دییونیزه
شـده تحت همزدن شـدید در دمای  60°Cبه آن اضافه میشـود فرآیند
هیدرولیـز آغـاز میگـردد .هیدرولیـز  TTIPیـک محلول شـیری رنگ
بهوجـود مـیآورد .بـرای اصلاح سـطح نانـوذره ی و تولیـد نانـوذره ی
آبدوسـت ،مقـداری  (HLB=15) Tween8بهعنـوان سـورفکتانت
غیریونـی بـه محلـول اضافـه ميشـود .ایـن ملکـول سـورفکتانت شـامل
دو قسـمت مجـزای سـاختمانی اسـت؛ یک قسـمت آبدوسـت (چربی
گریـز) و یـک قسـمت آبگریـز (چربیدوسـت) .قسـمت آبگریـز
اکثـر سـورفکتانتها شـامل یـک زنجیـرهی هیدروکربنـی اسـت کـه
معمـوالً شـامل  12 -18کربـن و بهصـورت آروماتیـک اسـت.
ســر آبدوســت بهســمت آب جهتگیــری کــرده و ســر آبگریــز
بهســمت خــارج از آب جهتگیــری میکنــد و در نتیجــه
ســورفکتانتها در ســطح تجمــع یافتــه و آنــرا تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد .محلــول حاصــل بهمــدت  24ســاعت و در دمــای -800
 700درجــه ،بــا هــدف جداســازي كامــل ناخالصيهــاي آلــي در
گرمکــن قــرار داده میشــود تــا مایعــات آن بخــار شــود .رســوبات
حاصــل ،بــا آب مقطــر و اتانــول شســته شــده و بهمــدت  3ســاعت در
یــک گرمکــن در دمــای  80°Cخشــک میشــود و یــک پــودر ســفید
بهدســت میآیــد .در نهایــت پــودر بهحاصــل بهمــدت  6ســاعت در
کــوره بــا دمــای  800°Cکلســینه میشــود .هــدف از كلســينه كــردن
آنســت کــه همزمــان بــا تهیـهی ســل ،مــواد آلــی دیگــری هــم اســتفاده
گــردد کــه بایــد از نانــوذرات جــدا شــوند.
آمادهسـازی کلوئیـد  TiO2در مقیـاس نانومتـر میتوانـد از طریـق
هیدرولیـز و تراکـم آلکوکسـید تیتانیـوم در یـک محیـط آبـی انجـام
گـردد .در حضـور آب ،آلکوکسـیدها هیدرولیـز میشـوند و بـرای
تشـکیل یـک شـبکهی اکسـیدی سـهبعدی ترکیـب میگردنـد .ایـن
واکنشهـا را میتـوان بهصـورت زیـر نشـان داد:
()1
()2
کـه  Rاتیـل ،ایزوپروپیل n ،بوتیل و  ...اسـت .کاتیونهـای چهار ظرفیتی
بهاندازهای اسـیدی هسـتند که جوانهزنی هیدروکسـید پایـدار Ti(OH)4
نمیافتد.
طبـق واکنـش 2-مولکولهـای آب همیشـه بـار جزئـی مثبـت دارنـد.
بنابرایـن واکنشهـای اکسـایش و کاهـش میتواننـد بهطـور همزمـان
طـی هسـتهزایی و رشـد برای تشـکیل اکسـید آبـی( )TiO2·nH2Oپیش
رونـد .در اینجـا عـدد  nتعـداد مولکولهـای آب وابسـته بـه شـرایط
آزمایـش اسـت.

 -2-2سنتز نانوذرات SiO2

بـرای سـنتز نانوذرات  SiO2در ابتـدا  2میلی لیتر از  TEOSدر  5میلی لیتر
اتانول خالص حل شـده و بهمدت  30دقیقه با اسـتفاده از مگنت شـدیدا ً
هـمزده میشـود .سـپس بـرای افزایـش سـرعت هیدرولیـز ،محلولـی
شـامل  2/7میلی لیتـر آمونیـاک در اتانـول بـه آن اضافـه میشـود و ایـن
محلـول بهمـدت دو سـاعت در دمـای  60°Cهمزده میشـود .پس از آن
 Tween80بـه محلـول اضافـه شـده و بهمـدت  2سـاعت دیگـر هـمزده
میشـود .محصـول نهایـی به مدت  24سـاعت در یخچال قرارداده شـده
و سـپس بـرای حـذف حاللهـا بهمـدت  24سـاعت در گرمکـن قـرار
داده میشـود کـه در نهایـت نانـوذرات سـیلیکای آبدوسـت بهدسـت
میآینـد.
 -3-2تهیهی نانوسیاالت

نانوسـیاالت حاوی سوسپانسـیونی از نانوذرات در یک سیال پایه هستند.
بـرای تهیـهی نانوسـیال ،نانوذرات به شـکل پودر با آب یونزدایی شـده
مخلـوط میشـوند و توسـط امـواج فراصـوت پایـدار خواهنـد شـد .در
ایـن آزمایشهـا شـش نانوسـیال بـا غلظتهـای حجمـی مختلـف تهیـه
شـده اند .مقـدار نانـوذرات اسـتفاده شـده بـرای هـر دو نـوع نانـوذرات
سـیلیکا و اکسـید تیتانیـوم  0/33 ،0/07 ،0/033درصـد وزنی بوده که در
جـدول 1-مشـاهده میکنید.
سوسپانسیونهای نانوذرات در ابتدا با استفاده از هیتر استیرر بهمدت یک
ساعت در دمای  50°Cهمزده میشود و سپس با استفاده از هموژنایزر
بهمدت  20دقیقه همزده شده و در حدود یک ساعت با استفاده از حمام
فراصوت مقدار تودهای شدن آنها کاهش یافته و از پخش شدن ذرات
پودری در محلول آبی اطمینان حاصل می گردد.
 -3آمادهسازی سنگها

ســنگ مــورد اســتفاده در ایــن آزمایشهــا ،نمونــهی مغــزهی اخــذ
شــده از ســازند كربناتــه اســت و در آزمایشــگاه بهصــورت ورقههایــی
مربعشــکل بهطــول  3ســانتی متر و ضخامــت  2میلی متــر تهیــه شــده
و ســطح آنهــا جهــت اندازهگیــری زاویــهی تمــاس کامــ ً
ا صیقلــی و
1

نانوسیاالت تهیه شده برای تغییر ترشوندگی سنگ

نانوذرات

غلظت ()% wt

0/033
 TiO2اصالح شده

0/07
0/33
0/033

 SiO2اصالح شده

0/07
0/33
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همگــن شــده اســت .ســپس نمونههــا بــا تولوئــن و آب مقطــر شســته
شــده ،در گرمکــن بــا دمــای  60 °Cبهمــدت  24ســاعت خشــک
میشــوند ،در درون نانوســیاالت داخــل ظــروف دربســتهی پالســتیکی
قــرار داده می شــوند .درب ظــرف را محکــم میبندنــد و بهمــدت
 48ســاعت در گرمکــن بــا دمــای  80°Cقــرار میدهنــد تــا نانــوذرات
جــذب ســطح ســنگ شــوند و ســطوح آن را از نفتدوســتی بــه
آبدوســتی تغییــر دهنــد .ســپس نمونههــا در دمــای  60°Cبهمــدت
یــک ســاعت خشــک میشــوند و بــرای اندازهگیــری زاوی ـهی تمــاس
آمــاده میگردنــد.

جامد-مایع ( )θبیان میشود [26و .]27زاویهی تماس بزرگی خاصیت
ترشوندگی را نشان میدهد .با کاهش زاویهی تماس ،ترشوندگی سیال

 -4اندازهگیری زاویهی تماس

جهـت بررسـی تأثیـر جـذب نانـوذرات در تغییـر ترشـوندگی سـنگ
مخـزن از آزمایـش زاویهی تماس اسـتفاده شـده اسـت .در این آزمایش
زاویـهی تمـاس نرمـال هپتـان (در حضـور آب) بـا سـطح سـنگ مخـزن
قبـل و پـس از اصلاح ترشـوندگی توسـط عکسبـرداری ،اندازهگیری
شـده است.
بـرای اندازهگیـری زاویـهی تمـاس نفـت بـا سـطح سـنگ در حضـور
آب از دسـتگاه اندازهگیـری زاویـهی تمـاس شـامل یـک دوربیـن
 Canon 700Dو یـک محفظـه بـرای قـرار دادن سـنگ و قطـرهی نفـت
اسـتفاده شـده اسـت .برای هر نمونه سـنگ زاویهی تماس چهار نقطهی
مختلـف اندازهگیـری شـده و مقـدار میانگیـن آنهـا گـزارش گردیـده
اسـت .در شـکل 1-تصویـر دسـتگاه اندازهگیـری زاویـهی تماس نشـان
داده شـده اسـت.
 -5بحث و نتایج
 -1-5بررسی شکل و اندازهی نانوذرات

1

2

تصویـر  SEMبـرای بررسـی سـاختار نانـوذرات بـهکار بـرده میشـود.
شـکل 2-تصویر  SEMنانوذرات  TiO2سـنتز شـده که در دمای 800°C
کلسـینه شـدهاند را نشـان میدهـد .قطـر میانگیـن ایـن نانـوذرات 35
میلی متـر اسـت .شـکل 3-تصویـر  SEMنانـوذرات  SiO2سـنتز شـده را
نشـان میدهدکـه بهشـکل کـروی و با قطـر میانگین  20میلی متر هسـتند.

دستگاه اندازهگیری زاویهی تماس

 SEMنانوذرات  TiO2سنتز شده و کلسینه شده در دمای 800°C

 -2-5ترشـــوندگی ســـطح ســـنگ کربناته قبـــل از اصالح
ترشـــوندگی با نانوســـیال

همانطور که گفته شد یکی از روشها بهبود ازدیاد برداشت از
مخازن کربناتهی نفتدوست ،تغییر ترشوندگی سنگ مخزن آن از
نفتدوست به آبدوست است .ترشوندگی یک سیستم سیال -سنگ
مخزن بهصورت توانایی پخش شدن یک سیال روی سطح سنگ در
حضور سیال دیگر تعریف میشود .ترشوندگی نهتنها تعیینکنندهی
توزیع اولیهی سیال است؛ بلکه یک عامل اصلی در نحوهی جریان
سیال در مخزن است و نقش مهمی در تولید نفت و گاز دارد .معموالً
این تمایل به پخش شدن با اندازهگیری زاویهی سطح تماس سطح
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3

 SEMنانوذرات  SiO2سنتز شده
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مایع افزایش مییابد .زاویهی تماس صفر درجه بیانگر ترشوندگی کامل
است و زاویهی تماس  180درجه معرف غیرترشوندگی مطلق است
(شکل]7[ )4 -؛ خاصیت ترشوندگی سنگهای مخزن نسبت به سیاالت
اهمیت خاصی دارد؛ زیرا توزیع این سیاالت در محیط متخلخل تابعی از
خاصیت ترشوندگی است .در اثر نیروهای جاذبه ،فاز ترکننده به اشغال
منافذ کوچکتر سنگ و فاز غیرترکننده به اشغال کانالهای بازتر تمایل
دارد [.]28
قبل از اصالح ترشوندگی سنگ مخزن قطرات نرمال هپتان در حضور
آب روی سنگ مخزن قرار داده شد و مشاهده گردید که قطرات نفت
بهسرعت روی سطح سنگ پخش شدند که نشاندهندهی نفتدوستی
شدید سنگ است .در این حالت زاویهی تماس قطرهی نفت با سطح
سنگ صفر درجه است (شکل.)5-
 -3-5ترشــوندگی ســطح ســنگ کربناتــه پــس از اصــاح
ترشــوندگی بــا نانوســیال

سـنگهای کربناتـه بهطـور طبیعـی نفتدوسـت هسـتند .سـطح سـنگ

4

5

نمایش خاصیت ترشوندگی

اندازهگیری زاویهی تماس قطرهی نفت با سنگ در حضور آب قبل
از جذب نانوذرات به سطح سنگ ( )e،d،c،b،:aمراحل تزریق قطره از
زیر با استفاده از سرنگ ،روی سطح سنگ

ً
ً
کاملا مثبـت کلسـیم
کاملا منفـی کربنـات و
کربناتـه بـار الکتریکـی
دارد؛ مولکولهـای آب بـار جزئـی مثبـت و جزئی منفـی دارند .رزینها
ً
کاملا منفـی) و
و آسـفالتین مولکولهایـی بـا یـک سـر قطبـی (بـا بـار
یـک سـر غیرقطبی هسـتند .سـنگهای کربناتـه در رقابـت مولکولهای
آب بـا بعضـی مولکولهـای یـک سـر قطبـی موجـود در نفـت (رزینها
و آسـفالتین) تمایـل بـه جـذب ایـن مولکولهـا دارنـد .پـس از جـذب
ایـن سـر قطبـی مولکـول ،روی سـطح سـنگ ،سـر دیگـر آن (کـه
غیرقطبـی بـوده) سـایر مولکولهـای غیرقطبـی نفـت را جـذب میکنـد
و بدینصـورت تمایـل سـنگ کربناتـه جهـت نفتدوسـتی افزایـش
مییابـد؛ بنابرایـن میتـوان گفـت سـنگهای کربناتـه نفتدوسـت بوده
و تراوایـی نسـبی آب در آنهـا زیـاد و تراوایـی نسـبی نفـت کـم اسـت
و کارآیـی روش سـیالبزنی آبـی در ایـن دسـته از مخـازن کـم اسـت
[ .]29شـکل 6-جـذب مولکولهـای قطبـی موجـود در نفـت توسـط
سـطح سـنگ کربناتـه را نشـان میدهـد.
حفــرات ســنگ توزیــع قطــری کمتــر از میکــرون تــا نانومتــر دارنــد.
بــا توجــه بــه آنکــه نانــوذرات قطــری از یــک تــا  100نانومتــر دارنــد،
از کوچکتریــن انــدازهی حفــرات کوچکتــر بــوده و بهعلــت
ســبکی زیــاد ،مســتقل از نیــروی جاذبــه ،بهصــورت معلــق در ســیال
تزریقــی باقیمانــده و وارد الیههــای کمتــراوا بــا نفوذپذیــری در
حــد میکرودارســی میشــوند ،ایــن ذرات در برخــورد بــا فــاز ناپیوســته
(ماننــد ســنگ و نفــت) یــک فیلــم نــازک تشــکیل میدهنــد و بــا
واردکــردن فشــار بــر ســطح جدایــی دو فــاز موجــب جدایــش نفــت از
ســطح ســنگ و خــروج نفــت از حفــرات ریزتــر بــه حفــرات بزرگتــر
و رانــده شــدن نفــت بــه مســیرهای بزرگتــر و در نتیجــه تولیــد بیشــتر
خواهــد شــد .بنابرایــن مــواد مذکــور گزینــهی مناســبی بــرای تغییــر
ترشــوندگی هســتند [30و.]31
بــرای بررســی اثــر نانــوذرات روی تغییــر ترشــوندگی ســطح ســنگ
کربناتــه نانوســیاالت بــا غلظتهــای مختلــف (کــه در بخــش قبــل
گفتــه شــد) تهیــه گردیــده و ســنگها در آنهــا قــرار داده شــد .ســپس
ســنگ مخــزن بــه مــدت دو روز درون نانوســیاالت تهیــه گردیــده قــرار
2

زاوی ـهی تمــاس قطــرهی نفــت بــا ســطح ســنگ در حضــور آب پــس از جــذب
نانــوذرات بــه ســطح ســنگ

نانوذرات

 TiO2اصالح شده

 SiO2اصالح شده
6

جذب مولکولهای قطبی موجود در نفت توسط سطح سنگ کربناته

غلظت ( )% wtزاویهی تماس (درجه)

0/033

151

0/07

135

0/33

115

0/033

123

0/07

125

0/33

155
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7

اندازهگیری زاویهی تماس قطرهی نرمال هپتان با سنگ در حضور
آب بعد از قرار دادن سنگ در نانوسیال SiO2 0/33%

8

اندازهگیری زاویهی تماس قطرهی نفت با سنگ در حضور آب پس
از قرار دادن سنگ در نانوسیال TiO2 0/033%

9

تولید گروه هیدروکسیل در سطح سنگ در اثر حضور نانوذرات
]7[ TiO2

داده شــد و آزمایــش زاویــهی تمــاس بــا قطــرات نرمــال هپتــان روی
آن انجــام گردیــد .جــدول 2 -زاویـهی تمــاس قطــرهی نفــت بــا ســطح
ســنگ در حضــور آب پــس از جــذب نانــوذرات بــه ســطح ســنگ را
نشــان میدهــد.
پـس از قـراردادن سـنگ در نانوسـیال  SiO2اصالح شـده بـا غلظتهای
 0/07 ،0/033و  0/33زاویـهی تمـاس بـه ترتیب تا ˚ 125˚ ،123و ˚155
تغییـر کـرده اسـت (جـدول .)2-غلظـت  %0/33از ایـن نانـوذرات قادر
ً
کاملا
اسـت خاصیـت ترشـوندگی را از شـدیدا ً نفتدوسـت بهحالـت
آبدوسـت تغییـر دهد (شـکل.)7-
پــس از قــراردادن ســنگ در نانوســیال  TiO2اصــاح شــده بــا
غلظتهــای  0/07 ،0/033و  0/33زاویــهی تمــاس بهترتیــب تــا
˚ 135˚ ،151و ˚ 115تغییــر کــرده اســت؛ زمانیکــه  %0/033از ایــن
نانــوذرات ب ـهکار م ـیرود بیشــترین تغییــر در زاوی ـهی تمــاس مشــاهده
میشــود کــهدلیــل آن افزایــش تشــکیل نانوســاختارها روی ســطح
ســنگ اســت (شــکل .)8-بنابرایــن نانــوذرات مذکــور بــا جــذب روی
ســطح ســنگ کربناتــه توانایــی تغییــر ترشــوندگی ســنگ کربناتــه را
از حالــت نفتدوســت بــه آبدوســت دارنــد و میتواننــد جهــت
ازدیــاد برداشــت نفــت بـهکار رونــد .در واقــع زمانــی کــه یــک ســنگ
آبدوســت اســت یعنــی در حضــور نفــت تمایــل آب بــرای چســبیدن
بــه ســطح ســنگ بیشــتر از نفــت بــوده و در نتیجــه در حفــرات ریــز
و اطــراف ســنگها آب وجــود خواهــد داشــت .ایــن کار منجــر بــه
رانــده شــدن نفــت از حفــرات ریزتــر بــه حفــرات بزرگتــر و همچنیــن
رانــده شــدن نفــت بــه مســیرهای بزرگتــر و در نتیجــه افزایــش تولیــد
نفــت میشــود [16و.]32
تغییـر خاصیـت ترشـوندگی سـنگ بـا ایـن نانـوذرات بهدلیـل وجـود
گروههـای هیدروکسـیل نانـوذرات  TiO2و  SiO2اسـت .در ایـن فرآیند
مولکولهای آب حفرههای اکسـیژن سـطح نانوذرات را اشـغال کرده و
گـروه  OHتولیـد میکننـد که سـبب بهوجود آمدن سـطح آبدوسـت
میشـود (شـکل .)9-تعـادل گـروه هیدروکسـیل و اکسـیژن در سـطح
نانـوذرات ترشـوندگی سـطح را کنتـرل میکنـد [ .]33جـذب نانوذرات
سـیلیکا و اکسـید تیتانیـوم توسـط سـطح سـنگ کربناتـه در شـکل10-
نشـان داده شـده است.
نتیجهگیری

 10جذب نانوذرات  )aسیلیکا و  )bاکسید تیتانیوم روی سطح
سنگ کربناته
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ایــن پژوهــش یــک روش جدیــد و مؤثــر در تغییــر ترشــوندگی
ســنگ مخــزن کربناتــه ی نفتدوســت بــا اســتفاده از نانــوذرات
اصــاح شــده ی  TiO2و  SiO2ارائــه میدهــد .جــذب ایــن نانــوذرات
میتوانــد بــرای تشــکیل یــک ســطح زبــر بــا انــرژی ســطحی بــاال بــرای
دیوارههــای داخلــی میکروکانالهــای پیچیــده و غیرقابلمشــاهده مثــل
محیــط متخلخــل ســنگها بــهکار رود .ایــن ســطوح آبدوســت/
نفتگریــز میتواننــد بهطــرز چشــمگیری منجــر بــه کاهــش مقاومــت
جریــان ســیال در مخــزن شــوند .بــرای بررســي تغییــر ترشــوندگی

142

 اصــاح شــده کــه بــا افزایــش غلظــت نانوســیالTiO2 از نانــوذرات
 زاوی ـهی تمــاس از،تأثیــر آن روی تغییــر ترشــوندگی نیــز بیشــتر شــده
 میتــوان گفــت کــه ایــن نانــو. درجــه تغییــر کــرده اســت151 صفــر تــا
ســیال کــه قطــر بیشــتری دارد در غلظتهــای کمتــر عملکــرد بهتــری
SiO2 روی تغییــر ترشــوندگی دارد و در صــورت اســتفاده از نانــوذرات
اصــاح شــده کــه بــا افزایــش غلظــت نانــو ســیال تأثیــر آن روی تغییــر
 درجــه155  زاویــهی تمــاس از صفــر تــا،ترشــوندگی افزایــش یافتــه
تغییــر کــرده اســت؛ پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن نــوع
نانوســیال کــه قطــر کمتــری دارد در غلظتهــای بیشــتر خاصیــت
 بهطــور کلــی نتايــج نشــان.ترشــوندگی را بهتــر تغییــر میدهــد
میدهنــد کــه نانــوذرات اصالحشــدهی آبدوســت توانایــی تغییــر
.ترشــوندگی ســنگ از حالــت نفتدوســت بــه آبدوســت را دارنــد
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 در ابتــدا نانــوذرات. دو نــوع نانــوذره ی مختلــف تهیــه شــدهاند،ســنگ
اکســید تیتانیــوم و ســیلیکا ب ـهروش ســل ژل ســنتز شــده و بــرای بهبــود
 وTween80 خــواص آبدوســتی آنهــا از اتصــال عاملــی بــا اســتفاده از
ســرمایش پــس از اتمــام هیدرولیــز اســتفاده شــده کــه ایــن عوامــل بــر
 انــدازه و شــکل نانــوذرات ســنتز.انــدازه و شــکل نانــوذرات مؤثــر اســت
) مشــاهدهSEM( شــده بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکتــرون روبشــی
 و35  ســنتز شــده بهترتیــب قطــرSiO2  وTiO2  نانــوذرات.شــده اســت
 ســپس بــا اســتفاده از ایــن نانــوذرات نانوســیاالتی بــا. نانومتــر دارنــد20
غلظتهــای مختلــف تهیــه شــدهاند و پــس از قــرار دادن ســنگها
) در نانوســیاالت زاویــهی تمــاس قطــرهی80° C( در دمــای مخــزن
نفــت بــا ســنگ در حضــور آب در غلظتهــای مختلــف نانــوذرات
 نتایــج نشــان داد کــه در صــورت اســتفاده.اندازهگیــری شــده اســت
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