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به کارگی��ری یک منحرف کننده ی1 مناس��ب موجب توزیع یکنواخت اس��ید تزریقی در تمام ط��ول ناحیه ی تولیدی 
می  گردد. اس��تفاده از ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت2 یکی از جدیدترین و کارآمد ترین روش های انحراف جریان است. 
اما وجود یون فریک که ممکن اس��ت در اس��ید تزریقی حضور داش��ته باش��د تأثیر منفی بر عملکرد ویسکواالس��تیک 
س��ورفکتانت ها دارد. در این پژوهش ابتدا تأثیر یون فریک بر رفتار رئولوژی یک ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت جدید 
بررس��ی می شود. س��پس برای اولین بار تأثیر افزایه ی کاهنده ی یون آهن3 بر بهبود رفتار روئولوژی سیال آلوده شده با 
یون فریک بررس��ی می گردد. تمامی آزمایش های روئولوژی با اس��تفاده از دس��تگاه دما و فشار زیاد در نرخ برشی 100 
بر ثانیه و در محدوده ی دمایی 220-80 درجه ی فارنهایت روی محلول خنثی شده با کلسیم کلراید انجام شده است.

ب��ر اس��اس نتایج حاصل از این پژوهش وجود یک درصد حجمی افزای��ه ی کی لیت کننده ی یون آهن4 می تواند اثرات 
مخ��رب یون فریک تا 500 پی پی ام را مرتفع کند. اگرچه افزودن 1000 پی پی ام یون فریک به ش��دت گرانروی س��یال 
ویسکواالستیک سورفکتانت و همچنین حد دمایی5 سیال را از 208 به 148 درجه ی فارنهایت کاهش می دهد، افزودن 
10 پوند در هزار گالن6 کاهنده ی یون آهن به س��یال آلوده ش��ده، حد دمایی س��یال را به بیشتر از 220 درجه افزایش 
می دهد. این امر همچنین موجب افزایش 71/2 درصدی گرانروی نهایی در دمای 220 درجه می گردد. بنابراین استفاده 
از مقدار کافی افزایه ی کاهنده ی یون آهن موجب برطرف شدن مشکل حضور یون فریک و همچنین افزایش قابل توجه 
گرانروی در دماهای بیشتر از 180 درجه ی فارنهایت می شود . بنابراین به کار بردن مقدار کافی افزایه های کنترل کننده ی 

یون آهن باعث بهبود عملکرد منحرف کننده ی ویسکواالستیک در غلظت های زیاد یون فریک می گردد. 
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اس��یدکاری گس��ترده  یکی از راه های متداول جهت افزای��ش ضریب تولیدی 
چاه های نفت و گاز اس��ت. تزریق اس��ید به مخازن کربنات��ه با از بین بردن و 
همچنین دور زدن آس��یب سازند توس��ط ایجاد کانال هایی با تراوایی زیاد که 
کرم راهه7 نامیده می شوند باعث کاهش ضریب پوسته و افزایش نرخ تولیدی 
می گردد ]1[. اس��ید به طور طبیعی تمای��ل دارد وارد الیه های با تراوایی زیاد 
گردد. بنابراین اسید وارد الیه های با تراوایی کم نمی شود. برای برطرف کردن 
این مشکل، استفاده از یک روش مؤثر و پیوسته ی انحراف اسید جهت توزیع 

یکنواخت آن در تمامی طول ناحیه ی تولیدی ضروری است.
روش های متفاوت مکانیکی و ش��یمیایی جهت انحراف جریان اسید در طول 
س��الیان گذشته استفاده قرار شده است. طبق دسته بندی هیل و راسن8 فوم، 
ذرات منحرف کننده و اس��یدهای ویس��کوز از منحرف کننده های ش��یمیایی 
هس��تند ]2[. در ط��ول یک عملیات اس��یدکاری، با افزایش گرانروی اس��ید، 
سرعت واکنش و همچنین ضریب انتشار9 کاهش می یابد که منجر به افزایش 
عمق نفوذ اسید می گردد ]3[. بر همین اساس سیاالت ویسکوز جهت افزایش 
عمق نفوذ و انحراف جریان اس��تفاده می ش��وند. پلیمرها و ویسکواالس��تیک 
سورفکتانت ها از جمله عوامل ویس��کوزکننده هستند. اسیدهای ژل شونده ی 
درجا ش��امل پلیمر حالل در اسید، کراس لینکر، عامل شکننده و بافر هستند. 

هنگامی که این نوع اس��یدها با س��نگ س��ازند واکنش می دهند و pH به 2 
می رس��د کراس لینک��ر وارد عمل ش��ده و مولکول های پلیم��ر را به هم وصل 
می کن��د که باعث افزایش گرانروی و ایجاد ماده ی ژل مانند می گردد ]4-5[. 
با ادامه ی واکنش اس��ید و س��نگ سازند و رسیدن pH به پنج عامل شکننده ، 
اتصاالت ایجاد ش��ده توسط کراس لینکر را شکسته و گرانروی به شدت کاهش 
می یاب��د. محققان مختلفی معایب اس��یدهای ژل ش��ونده ی پایه ی پلیمری را 
بررس��ی کرده اند ک��ه از جمله ی این مطالعات می توان به وجود ژل شکس��ته 
نش��ده بعد از عملیات و رس��وب کراس لینکر یون فریک در مخازن حاوی گاز 

هیدروژن سولفید اشاره کرد ]6-9[.
ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت ها جهت برطرف کردن مش��کالت موجود در 
اسیدهای ژل شونده ی پایه ی پلیمری به صنعت نفت و گاز معرفی شدند ]10[. 
ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت ها سیاالتی هس��تند که به راحتی پس از اتمام 
عملیات تمیز ش��ده و هیچ باقیمانده ای در مخزن به جا نمی گذارند. همچنین 
زمان تمیزس��ازی چاه های اسیدکاری ش��ده با ویسکواالستیک سورفکتانت ها 
بس��یار کمتر از اس��یدهای ژل ش��ونده ی پایه پلیمری اس��ت ]11[. برخالف 
اسیدهای ژل شونده ی پایه پلیمری، استفاده از ویسکواالستیک سورفکتانت ها 
هنگام عملیات بس��یار آس��ان تر اس��ت زیرا تنها از یک افزایه تشکیل شده اند. 



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 166 

55

 2  تأثیر حضور عامل کاهنده ی آهن در غیاب یون فریک 1  ویسکوزیته 7 درصد سورفکتانت به همراه افزایه ها در نرخ برشی   100

هنگامی که اس��ید با س��نگ کربناته واکنش می دهد pH و یون های کلسیم و 
منیزیم افزایش می یابد. این افزایش باعث تش��کیل زنجیره های طناب مانندی 
بین مولکول های س��ورفکتانت و در نتیجه افزایش ش��دید گرانروی س��یال و 
ایجاد خاصیت االس��تیک می گردد. این زنجیره های طناب مانند در اثر تماس 
با هیدروکربن، حالل دوگانه یا اس��تفاده از ش��کننده های داخلی به طور کامل 
شکس��ته می ش��وند ]12[. مطالعات نصرالدین و همکاران10 نشان داد که نرخ 
تولید چاه های اس��یدکاری ش��ده با ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت ها تا حد 
قابل توجهی افزایش می یابد. همچنین این چاه ها در مدت زمان کمتری بعد از 
اسیدکاری تمیز شدند ]13[. سیاالت ویسکواالستیک هر دو خاصیت ویسکوز 
و االستیک دارند. با این حال، افزودن افزایه های اسیدکاری و همچنین وجود 

آلودگی یون آهن می تواند اثرات مخربی بر رئولوژی آنها بگذارد.
تش��کیل رس��وب آهن یکی از جدی ترین مشکالت محتمل هنگام اسیدکاری 
اس��ت. تانک های ذخیره س��ازی و اخت��الط، لوله ی بهره ب��رداری و کانی های 
آهن دار می توانند منابع آهن موجود در اس��ید باش��ند. طبق پژوهش ها مقدار 
آهن هنگام تزریق اس��ید در س��ر چاه 3500-200 پی پی ام و سیال برگشتی 

حین تمیزسازی حاوی تا 100000 پی پی ام یون آهن است]14[.
وجود یون آهن )+Fe3( یا همان یون فریک می تواند منجر به کاهش گرانروی 
اس��ید خنثی شود. پژوهشگران بس��یاری تأثیر وجود یون فریک بر سازگاری 
اس��ید و همچنین رئولوژی اس��ید خنثی شده را بررس��ی کرده اند. ال نخلی و 
همکاران11 تأثیر یون فریک بر س��یال ویسکواالس��تیک در شرایط محیطی را 
مطالع��ه نموده ان��د ]15[. نتایج تحقیقات آنها نش��ان داد که جدایش فازی و 
رس��وب س��ورفکتانت در اثر افزودن یون فریک به اسید به وجود می آید که به 
نوع س��ورفکتانت و افزایه ی ضدخوردگی استفاده شده بستگی دارد. همچنین 
لی و همکاران12 جدایش فازی و رس��وب سورفکتانت در سیال اسیدی شامل 
ویسکواالستیک س��ورفکتانت و 3000 پی پی ام یون فریک را مشاهده کردند. 
طبق یافته های لی، افزودن یون فریک باعث افزایش گرانروی اسید در دماهای 
کم و کاهش شدید گرانروی اسید خنثی شده در دماهای زیاد می شود ]16[.

ش��و و هم��کاران13 و زبرجاد و هم��کاران14 از افزای��ه ی کی لیت کننده ی یون 
آه��ن مثل HEDTA و GLDA جهت برط��رف کردن اثرات منفی یون فریک 
اس��تفاده کردند ]18-17[. در تمامی این موارد اثر یون آهن بر س��یال حاوی 
ویسکواالس��تیک سورفکتانت بدون حضور س��ایر افزایه ها یا در بهترین حالت 
در حضور افزایه ی ضدخوردگی بررس��ی شده اس��ت. در این پژوهش اثر یون 
فریک بر س��یال ویسکواالس��تیِک حاوی تمامی افزایه های الزم بررسی شده 
 اس��ت. همچنین ب��رای اولین بار اثر اَفزایه ی کاهن��ده ی یون آهن بر رئولوژی 
س��یال ویسکواالس��تیک و اثر آن در برطرف کردن مش��کالت ناشی از حضور 
یون فریک در شرایط دما و فشار زیاد در محدوده ی دمایی 220-80 درجه ی 

فارنهایت مطالعه شده  است.
ح��د دمایی س��یال ویسکواالس��تیک به عنوان بیش��ترین دمایی ک��ه در آن 
،1100s1- گران��روی س��یال خنثی ش��ده با کلس��یم کلرای��د در نرخ برش��ی 

cp 100 اس��ت تعری��ف می گ��ردد. در این پژوه��ش برای اولین ب��ار افزایه ی 

کاهن��ده ی یون آهن به عنوان راه حل مناس��بی جهت برطرف کردن مش��کل 
حضور یون فریک در س��یال ویسکواالستیک س��ورفکتانت معرفی شده است. 
نتایج این پژوهش نش��ان می دهد افزودن عام��ل کاهنده ی یون آهن موجب 
افزای��ش قابل توج��ه ح��د دمایی س��یال منحرف کننده ی ش��امل یون فریک 

می گردد.

1- روش کار
آزمایش های رئولوژی روی یک ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت جدید توسط 
دس��تگاه رئومتر دما و فشار زیاد در نرخ برشی 100 بر ثانیه انجام شده است. 

در ادامه مواد به کار رفته و روش انجام آزمایش ها تشریح می گردد.

1-1- مواد مورد استفاده
تمامی س��یاالت با آب ش��یرین در دمای اتاق تهیه ش��ده اند. در این پژوهش 
یک ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت تجاری اس��تفاده ش��ده اس��ت. همچنین 
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 4  تأثیر عامل کاهنده ی  آهن در حضور 500 پی پی ام یون فریک 3  تأثیر حضور غلظت های مختلف یون فریک بر نمودار گرانروی

افزایه های الزم ش��امل افزایه ی ضدخوردگی، افزایه ی ش��کننده ی امولسیون، 
کی لیت کنن��ده ی آهن، متانول و عامل کاهنده ی یون آهن از برندهای تجاری 
موجود انتخاب شدند. کلس��یم کلراید و فریک کلراید آزمایشگاهی نیز جهت 

تهیه ی سیال خنثی و افزودن یون فریک به کار رفتند.

1-2- نحوه ی تهیه ی سیال ویسكواالستیك خنثی
در ای��ن مطالع��ه روش خنثی15 جهت اندازه گیری گرانروی س��یاالت مختلف 
اس��تفاده شده اس��ت. در این روش محصوالت واکنش اسید در سیال حضور 
دارند که مهم ترین آنها کلس��یم کلراید اس��ت. در ابتدا مقدار کلس��یم کلراید 
م��ورد نیاز به آب اضافه می گردد و توس��ط یک هم زن مغناطیس��ی به خوبی 
هم زده می ش��ود. سپس 0/3 درصد حجمی افزایه ی ضدخوردگی، 0/2 درصد 
شکننده ی امولس��یون، یک درصد کی لیت  کننده ی آهن و یک درصد متانول 
به مخلوط اضافه می گردد. در انتها نیز 7 درصد حجمی سورفکتانت به سیال 
تهیه ش��ده اضافه می ش��ود. با توجه به اینکه اس��ید 15 درصد درنظر گرفته 
شده باید مقدار وزنی کلسیم کلراید در محلول نهایی بر اساس استوکیومتری 
واکنش 20/5 درصد باش��د. گرانروی محلول آماده شده توسط دستگاه رئومتر 
در فش��ار 500psi  و تحت نرخ برش��ی 100 در محدوده ی دمایی 80-220 

درجه ی فارنهایت اندازه گیری می شود. 

2- نتایج و بحث
در این قسمت نتایج حاصل از آزمایش های رئولوژی انجام شده و تأثیر آنها بر 

شکل نمودار گرانروی و مقدار آن بررسی می شود.

2-1- نمودار گرانروی سیال حاوی 7 درصد ویسكواالستیك سورفكتانت
ش��کل-1 نمودار گرانروی ویسکواالس��تیک س��ورفکتانت ح��اوی افزایه های 
اس��یدکاری بر حسب دما را نشان می دهد. بر اساس داده های شکل-1 نمودار 
گران��روی ای��ن س��ورفکتانت دو بیش��ینه ی دمایی در دماه��ای 110 و 170 

درج��ه ی فارنهایت دارد ک��ه گرانروی آنها به ترتیب 665 و 293 س��انتی پویز 
است. گرانروی در دماهای بیشتر از 170 درجه ی فارنهایت کاهش یافته و در 

220 درجه ی فارنهایت به 80 سانتی پویز می رسد.

2-2- تأثیر عامل کاهنده ی یون آهن در غیاب یون فریك
در ای��ن قس��مت اثر افزودن عامل کاهنده ی یون آهن ب��ر نمودار گرانروی در 
غیاب یون فریک بررس��ی می ش��ود. ش��کل-2 تأثیر عامل کاهنده ی آهن بر 
نمودار گرانروی س��یال منحرف کننده را نش��ان می دهد. همان طور که در این 
ش��کل مشاهده می ش��ود افزودن 5 پوند در هزار گالن سیال تأثیر چندانی بر 
نم��ودار گرانروی ن��دارد. اما با افزودن 20 پوند عام��ل کاهنده ی آهن، نمودار 
گرانروی مقدار کمی به دماهای بیشتر منتقل می شود؛ به طوری که حد دمایی 

سیال از 208 به 218 درجه ی فارنهایت افزایش می یابد.
 

2-3- تأثیر یون فریك
ش��کل-3 تأثیر حض��ور یون فری��ک در محلول بر گرانروی ویسکواالس��تیک 
سورفکتانت را نشان می دهد. همان طور که در این شکل دیده می شود افزودن 
ت��ا 500 پی پی ام یون فریک تأثیر چندان��ی بر نمودار گرانروی ندارد. می توان 
نتیج��ه گرفت ی��ک درصد حجمی افزای��ه ی کی لیت کنن��ده ی آهن به خوبی 
توانس��ته مش��کل حضور این مقدار یون فریک را کنترل کند. با افزودن یون 
فریک به 1000 پی پی ام نمودار گرانروی به ش��دت تح��ت تأثیر قرار گرفته و 
ب��ه دماهای کمتر منتقل می ش��ود. به طوری که حد دمای��ی از 208 به 148 
درج��ه ی فارنهایت کاهش می یابد. بنابراین حضور 1000 پی پی ام یون فریک 
گرانروی سیال را در دماهای باال به شدت کاهش می دهد به نحوی که گرانروی 

در دماهای بیشتر از 160 درجه ی فارنهایت کمتر از 15 سانتی پویز است. 
هنگامی که یون فریک به محلول اضافه می شود با مولکول های ویسکواالستیک 
س��ورفکتانت، ترکیبی شیمیایی تشکیل می دهد و س��ورفکتانت موجود برای 
تش��کیل س��اختار طناب مانند کاهش می یابد. این امر باعث کاهش گرانروی 
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س��یال می گردد. بنابراین با افزایش یون فریک مقدار بیش��تری س��ورفکتانت 
درگیر ترکیب ش��یمیایی با این یون ش��ده و گرانروی، بیشتر کاهش می یابد. 
در عملیات های اس��یدکاری و هنگامی که مقدار ی��ون فریک زیاد پیش بینی 
می ش��ود تمیز کردن تجهیزات قبل از آماده سازی س��یال اسیدکاری و انجام 

عملیات پیکلینگ16 به شدت توصیه می گردد.

2-4- تأثیر عامل کاهنده ی یون آهن در حضور یون فریك
عامل کاهنده ی آهن یون فریک را به فروس17 تبدیل می کند که در pH حدود 
7 رسوب نمی کند. در این پژوهش برای اولین بار از عامل کاهنده ی یون آهن 
جهت برطرف کردن مشکالت حضور یون فریک استفاده شده است. شکل-4 
تأثیر افزودن 5 پوند عامل کاهنده در هزار گالن س��یال ش��امل 500 پی پی ام 

یون فریک را نشان می دهد.
بر اس��اس ش��کل-4 افزودن 5 پوند عام��ل کاهنده ی آهن نم��ودار گرانروی 
را مق��داری به دماهای بیش��تر منتقل می کند؛ به ط��وری که در دمای 220 
درج��ه ی فارنهایت گرانروی از 80 به 113 س��انتی پویز افزایش می دهد. این 
امر نش��ان می دهد که افزودن مقدار کمی عامل کاهنده ی یون آهن به سیال 
ح��اوی 500 پی پی ام ی��ون فریک، پایداری دمایی س��یال در دماهای زیاد را 

افزایش می دهد. 
ش��کل-5 تأثیر افزودن مقادیر مختلف عامل کاهنده به س��یال شامل 1000 

پی پی ام یون فریک را نشان می دهد.
همچنین ج��دول-1 تأثیر یون فریک و کاهنده ی ی��ون آهن بر حد دمایی و 
گرانروی نهایی سیال ویسکواالستیک سورفکتانت را نشان می دهد. همان طور 
که در ش��کل-5 و جدول-1 دیده می ش��ود افزودن 5 پوند عامل کاهنده، حد 
دمایی س��یال آلوده ش��ده ب��ا 1000 پی پی ام یون فری��ک را از 148 به 166 
درج��ه ی فارنهایت افزای��ش می دهد. با افزودن عامل کاهن��ده ی آهن به 10 
پوند، نمودار گرانروی به مقدار قابل توجهی به دماهای بیشتر منتقل می گردد. 
در ای��ن حالت حد دمایی به بیش از 220 درج��ه ی فارنهایت افزایش یافته و 
گران��روی نهای��ی در دمای 220 درجه ی فارنهایت به 137 س��انتی پویز )71 

درصد( افزایش یافته است.
بر اس��اس شکل-5 اضافه کردن مقدار کافی عامل کاهنده به سیال حاوی یون 
فری��ک نه تنها اث��رات مخرب یون فریک را برطرف کرده بلکه گرانروی س��یال 
در دماهای بیش��تر از 180 درجه ی فارنهایت را تا حد زیادی افزایش می دهد. 
عام��ل کاهنده ی یون آهن، یون فریک را به یون فروس تبدیل کرده و مانع از 
تشکیل ترکیب شیمیایی بین سورفکتانت و یون فریک می شود. همچنین یون 
فروس در س��یال افزایش می یابد. به نظر می رسد افزایش یون فروس در سیال 

باعث افزایش گرانروی در دماهای بیشتر از 180 درجه ی فارنهایت می گردد.

نتیجه گیری
در این پژوهش اثر یون فریک و عامل کاهنده ی یون آهن بر رئولوژی س��یال 
ویسکواالستیک س��ورفکتانت حاوی افزایه های اس��یدکاری مطالعه شده و با 

توجه به داده ها، نتایج زیر حاصل گردید:
 گرانروی سیال 7 درصد حجمی ویسکواالستیک سورفکتانت حاوی افزایه ها 
دو بیشینه در دماهای 110 و 170 درجه ی فارنهایت را از خود نشان می دهد. 
 می��زان کم کاهنده ی یون آهن تأثیری بر نمودار گرانروی س��یال ندارد. در 
حال��ی که با اف��زودن pptg 20 عامل کاهنده، اثر مثبتی ب��ر نمودار گرانروی 

داشته؛ به طوری که مقداری آنرا به دماهای بیشتر منتقل می کند.
 افزودن یک درصد حجمی افزایه ی کی لیت کننده ی آهن می تواند اثر منفی 

حضور یون آهن تا 500 پی پی ام را برطرف کند.
 اف��زودن 1000 پی پی ام یون فریک نمودار گران��روی را به مقدار زیادی به 
دماه��ای کمتر منتق��ل می کند. همچنین حد دمایی س��یال از 208 به 148 

درجه ی فارنهایت کاهش می یابد.
 اف��زودن مقدار کاف��ی عامل کاهنده ی ی��ون آهن به س��یال حاوی 1000 
پی پ��ی ام یون فریک، نه تنها اث��رات مخرب یون فریک بر گرانروی س��یال را 
برطرف می کند؛ بلکه حد دمایی س��یال و مقدار گرانروی در دماهای بیشتر از 

180 درجه ی فارنهایت را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد.
 5  تأثیر عامل کاهنده ی آهن در حضور 1000پی پی ام یون فریک

 1   تأثیر یون فریک و کاهنده ی یون آهنم بر حد دمایی و 
گرانروی نهایی سیال ویسکو االستیک سورفکتانت

نوع سیال
˚F حد دمایی )cp( گرانروی نهایی

220 ˚F در

20880بدون یون فریک و عامل کاهنده ی آهن

500ppm20781  یون فریک و بدون عامل کاهنده ی آهن

112بیش از 500ppm220 یون فریک و pptg 5 عامل کاهنده ی آهن

1000ppm1488  یون فریک و بدون عامل کاهنده ی آهن

1000ppm16611  یون فریک و pptg 5 عامل کاهنده ی آهن

137بیش از 1000ppm220  یون فریک و pptg 10 عامل کاهنده ی آهن
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