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بررسی تأثیر تزریق نانوذرهی اکسید سیلیسیم بر مهاجرت ذرات ریزسازندی
حین تزریق آب کمشور
مهرشاد منصوری ،علی نخعی* ،دانشگاه تهران   پیمان پورافشاری ،دانشگاه سلطان قابوس عمان  

در اغلــب مخــازن ماسهســنگی تولیــد ریزدانههــای ســازندی حیــن تولیــد بــه مشــکلی اساســی
تبدیــل شــده اســت .ایــن ذرات میتواننــد تراوایــی مخــزن را بهشــدت کاهــش دهنــد یــا در صــورت
تولیــد شــدن باعــث خوردگــی تجهیــزات ســطحی گردنــد .جابهجایــی ایــن ذرات میتوانــد ناشــی
از عوامــل شــیمیایی مثــل درج ـهی شــوری و  pHباشــد یــا در اثــر نیــروی هیدرودینامیکــی ســیال
تولیــدی انجــام گیــرد .یکــی از روشهــای کارآمــد بــرای مقابلــه بــا مهاجــرت ایــن ریزدانههــا،
اســتفاده از نانــوذرات جهــت تثبیــت ذرات ســازندی در منشــأ تولیدشــان اســت .هــدف ایــن مقالــه،
بررســی تأثیــر تزریــق نانوســیال در کنتــرل مهاجــرت ریزدانههــای ســازندی بــا منشــأ شــیمیایی در
محیــط متخلخــل مصنوعــی اســت کــه تاکنــون بررســی و مطالعــه نشــده اســت .گفتنــی اســت در
آزمایشهــای موردنظــر ،نانــوذرات اکســید سیلیســیم بــه کار رفتــه و ترکیــب هیدروکربنهــای
دکان و پارافیــن بهعنــوان نفــت اســتفاده شــدهاند .همچنیــن تأثیــر غلظــت نانوســیال تزریقــی
در کنتــرل مهاجــرت ذرات بررســی شــده اســت .در تمامــی مراحــل ذکــر شــده ،بازیافــت نفــت
اندازهگیــری خواهــد شــد.
نتای ــج آزمایشه ــای اولی ــه نش ــان میده ــد ک ــه نان ــوذرات اکس ــیدسیلس ــیم توانای ــی زی ــادی در
کنت ــرل مهاج ــرت ذرات ریزس ــازندی دارن ــد .ب ــا اس ــتفاده از نان ــوذرات اکس ــید سیلیس ــیم ،مق ــدار
اف ــت فش ــار در ط ــول مغ ــزه کاه ــش چش ــمگیری یاف ــت ک ــه نش ــان از کاه ــش مهاج ــرت ذرات
ریـــز داشـــت .همچنیـــن غلظـــت بهینـــهی نانـــوذره برابـــر  0/1درصـــد وزنـــی تعییـــن شـــد .نتایـــج
حاص ــل از آزمایشه ــای  AFMنش ــان داد ک ــه نانوس ــیال اکس ــید سیلیس ــیم ب ــا ج ــذب روی س ــطح
شیشـــه بهشـــدت ســـبب تغییـــر زبـــری ســـطح شیشـــه شـــده اســـت .در نتیجـــه مکانیـــزم اصلـــی و
غال ــب کنت ــرل مهاج ــرت ذرات ری ــز توس ــط نانوس ــیال اکس ــید سیلیس ــیم ،افزای ــش زب ــری س ــطح
مغ ــزه متخلخ ــل معرف ــی گردی ــد.
کاهـش تراوایـی سـازند نفتـی توسـط هـر فرآینـد نامطلوبـی ،آسـیب
سـازندی تلقـی میگـردد .در واقع آسـیب سـازند در بخشهای مختلف
صنایـع نفـت و گاز بهعنـوان یک معضل شـناخته شـده که ممکن اسـت
ِ
مختلف برداشـت هیدروکربـن از مخـازن زیرزمینی
طـی انجـام فازهـای
از جملـه تولیـد ،حفـاری ،فرآیندهـای ازدیـاد برداشـتی ماننـد ایجـاد
شـکاف مصنوعـی و تزریـق آبشـور مشـاهده گـردد.
پدیـدهی مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی بهعنـوان یکـی از عوامـل
اصلـی آسـیب سـازند بهخصـوص در مخـازن ماسهسـنگی شـناخته
شـده اسـت .برخـی ذرات ریـز جامـد در محیـط متخلخل حضـور دارند
ً
کاملا سسـت و
کـه بـه دیـوارهی محیـط متخلخـل سـیمان نشـدهاند و
غیرمسـتحکم روی آن قـرار گرفتهانـد .بنابرایـن در حالـت تعـادل ،ایـن
ذرات توسـط نیـروی جاذبـهی اعمالـی بیـن ذره و سـطح خلـل و فرج به
دیـوارهی محیـط متخلخـل چسـبیدهاند .اعمـال برخـی عوامـل شـیمیایی
و هیدرودینامیکـی ماننـد شـوری سـیال سـازندی و سـیال تزریقی جهت
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واژگان کلیدی:

تزریق آب کمشور ،مهاجرت ریزدانههای
سازندی ،غلظت بحرانی نمک ،نرخ
بحرانی تزریق ،نانوسیال اکسیدسیلیسی

ازدیـاد برداشـت ،سـرعت حرکـت سـیال ،دمـای محیـط متخلخـل و ...
میتوانـد تعـادل بیـن نیروهای جاذبـه و دافعـهی اعمالی بـه ذره را بر هم
زده و شـرایط را بـرای جدایی ذرات سـازندی از سـطح محیط متخلخل
و مهاجـرت آنهـا فراهـم آورد.
بسـته بـه انـدازهی ریزدانههـای سـازندی موجـود در محیـط متخلخـل،
امـکان وقوع دو مشـکل اساسـی در اثر مهاجرت ایـن ذرات وجود دارد:
■ اگـر قطـر ریزدانههـای سـازندی از قطـر خلـل و فرج سـازند بزرگتر
باشـد مهاجرت این ذرات سـبب انسـداد خلل و فرج و در نتیجه کاهش
تراوایی سـازند میشـود.
■ اگـر قطـر ریزدانههـای سـازندی از قطر خلل و فرج سـازند کوچکتر
باشـد ریزدانههـا بههمـراه سـیال از چـاه تولیـد شـده و باعـث خوردگـی
و فرسـایش تجهیـزات سـر چاهـی ،پمپها و خطـوط لولـه میگردند.
بنابرایـن در صنعـت بـه منظـور جلوگیـری و کنترل مهاجـرت ریزدانهها

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()anakhaee@ut.ac.ir
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روشهـای مختلفـی ماننـد اسـیدکاری ،تزریـق پلیمـر و تشـکیل بسـتهی
شـنی 1در اطـراف چـاه اسـتفاده میگـردد .امـا کوتاهمـدت و مقطعـی
بـودن تأثیـر هـر یـک از روشهـا ،اقتصـادی نبـودن و حتـی کاهـش
تراوایـی توسـط برخـی از آنهـا ،مشـکالتی را در بهکارگیـری ایـن
روشهـا در صنعـت ایجـاد کـرده اسـت.
فـنآوری نانـو بهدلیـل ویژگیهـای منحصـر بهفـردی مثـل سـطح
مخصـوص بسـیار زیاد و همچنین اندازهی بسـیار کوچک ،نظر بسـیاری
از محققـان در علـوم مختلـف از جملـه مهندسـی نفـت را به خـود جلب
کـرده اسـت .از جملـه کاربردهـای ایـن روش در صنعـت نفـت تغییـر
ترشـوندگی سـنگ مخـزن ،بهبـود خـواص رئولـوژی گل حفـاری،
کاهـش کشـش سـطحی بیـن آب و نفـت ،ازدیـاد برداشـت در مخـازن
نفـت و کنتـرل آسـیب سـازند اسـت.
هماکنـون تزریـق آب در بسـیاری از مخـازن دنیا بهعنوان روشـی جهت
ازدیـاد برداشـت بـهکار بـرده میشـود .مطالعـات آزمایشـگاهی زیـادی
روی تزریـق آب بـه مخزن بـا درنظر گرفتن ترکیبات یکسـان و متفاوت
آب همـزاد و تزریقـی انجام شـده که بیانگر آنسـت که درصـد بازیافت
بهدلیـل تزریـق آب بـه ترکیـب آبنمک تزریقی وابسـته اسـت .به دلیل
آنکـه تزریـق آب کمشـور به میدان از نظر عملیاتی شـبیه به سـیالبزنی
آب اسـت و مانند روشهای ازدیاد برداشـت شـیمیایی به مـواد افزودنی
گران قیمـت نیـازی نـدارد در دهـهی اخیـر ایـن روش بهعنـوان روشـی
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بـرای ازدیـاد برداشـت مـورد توجه بسـیاری قـرار گرفته اسـت .همچنین
آب سـازند بهدلیـل داشـتن ترکیبـات آروماتیـک و رادیواکتیـو ،بسـیار
بـرای محیـط زیسـت خطرنـاک اسـت .بنابرایـن بـا انجـام اصالحاتـی
میتـوان آنـرا بـه آب کمشـور تبدیـل و دوبـاره بـه مخزن تزریـق کرد.
هـدف ایـن مقالـه ،بررسـی تأثیـر تزریـق نانوسـیال در کنتـرل مهاجـرت
ذرات ریزسـازندی بـا منشـأ شـیمیایی اسـت کـه در اثـر تزریـق سـیال
کمشـور بهوجـود میآیـد .درجـهی شـوری سـیال تزریقـی جهـت
عملیـات ازدیـاد برداشـت ،یکـی از عوامـل اصلـی شـیمیایی مؤثـر در
برخـی پدیدههـای مهاجـرت ذرات سـازندی شـناخته شـده اسـت.
بررسـیها نشـان میدهـد اگـر درجـهی شـوری از یـک حـد بحرانـی
کمتـر شـود ،نیروهـای الکتروسـتاتیک دافعـه خواهنـد بـود و این مسـأله
باعـث میشـود در پروژههـای میدانـی ،هنـگام تزریـق آب کمشـور در
مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی مشـکل ایجـاد شـود .هـدف از انجـام
ایـن پـروژه بررسـی تأثیـر نانـوذرات بـر کاهـش مهاجـرت ریزدانههـای
سـازندی در هنـگام تزریـق آب کمشـور در محیـط دو فـازی نفـت و
آب اسـت کـه تاکنـون بررسـی نشـده اسـت .در بسـیاری مواقـع کنتـرل
مهاجـرت ذرات سـازندی در منشـأ تولیـد ذرات امکانپذیـر نیسـت .در
اثـر مهاجـرت ذرات سـازندی در مخزن مشـکالتی مثل کاهـش تراوایی
(بهخصـوص در نواحـی نزدیـک چـاه) یا خوردگـی لولههـا و تجهیزات
درونچاهـی و تجهیـزات سـطحی جهـت تولیـد ایجـاد خواهد شـد [.]1
تاکنـون گزارشهـای بسـیاری مبنـی بـر تأثیـر مثبـت تزریـق پلیمـر،
بهخصـوص پلیمرهـای کاتیونـی در کنتـرل مهاجـرت ریزدانههـای
سـازندی ارائـه شـده اسـت [ .]1در ایـن روش محلـول پلیمـر بـا غلظـت
مشـخص بـه محیـط متخلخـل تزریـق میگـردد .در اثـر جـذب پلیمر بر
سـطح ریزدانههـای سـازندی ،الیهای نـازک از پلیمر روی سـطح ذرات
کشـیده شـده و مانـع از انتقـال نیـروی اعمالـی از طـرف سـیال به سـطح
ریزدانههـا میشـود .از معایـب ایـن روش میتـوان بـه مـوارد زیر اشـاره
کرد:
■ هزینهی زیاد مواد شیمیایی مورد استفاده
■ بهعلـت وزن مولکولـی زیـاد و همچنیـن بلنـ د زنجیـره بـودن پلیمرهـا،
احتمـال کاهـش تراوایـی در اثـر انسـداد خلـل و فرج وجـود دارد
منظـور از فـنآوری نانـو تمـام فنآوریهایـی اسـت کـه در مقیـاس
نانـو یعنـی از  1تـا  100نانومتـر فعالیـت دارنـد .نانـوذرات پرکاربردترین
صـورت از مـواد مصرفـی در فـنآوری نانـو هسـتند .با توجه بـه تعریف
فـنآوری نانـو ،تمایـل بـه پیـدا کـردن کاربردهایی بـرای فـنآوری نانو
در صنعـت نفـت بهوجود آمده و اخیـرا ً محققان فراوانـی تحقیقات خود
را بهسـمت یافتـن ایـن کاربردهـا سـوق دادهانـد کـه این عالقهی شـدید
بـه ویژگیهـای منحصربـه فـرد ایـن ذرات بـاز میگـردد .مهمتریـن این
ویژگیهـا عبـارت اسـت از:
■ حرکـت آزادانـهی نانـوذرات در محیـط متخلخـل بهعلـت کوچـک
بـودن قطر نانـوذرات
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■ نسـبت زیـاد سـطح بـه حجـم بـرای نانـوذرات :مـواد زمانـی کـه در
انـدازهی نانـو هسـتند ،نسـبت سـطح بـه حجـم آنهـا بهطـرز چشـمگیری
افزایـش مییابـد
■ داشتن انرژی سطحی زیاد
■ توانایی قابلتوجه برای انتقال حرارت
در سـال  2008هوانـگ و همـکاران بـرای اولیـن بـار از نانوسـیال جهت
تثبیـت ریزدانههـای سـازندی اسـتفاده کردنـد .آنهـا بـا انجـام یـک کار
آزمایشـگاهی ،یـک الیـهی پروپانـت را کـه در شـکاف هیدرولیکـی
اسـتفاده میشـود بـه نانوسـیال آغشـته کردنـد .بهعنـوان اولیـن عامـل،
رسـانش جریـان سـیال در الیـه ی پروپانـت آغشـته شـده بـه نانوسـیال
ارزیابـی و مشـاهده شـد کـه تزریـق نانوسـیال به سیسـتم ،رسـانش را در
عبـور جریـان سـیال کاهـش نمیدهـد .همچنیـن بـا عبـور یـک محلـول
سوسپانسـیون شـامل ریزدانههـای سـازندی از داخـل الیـهی پروپانـت
آغشـته بـه نانوسـیال و تحلیـل نتایـج بـه تأثیـر مثبـت نانوسـیال در تثبیـت
ریزدانههـای سـازندی پـی بردنـد [.]2
عـرب و همـکاران تأثیـر نـوع سـیال پخشکننـدهی مـورد اسـتفاده
در نانوسـیال را بـر عملکـرد نانـوذره در جـذب ریزدانههـای سـازندی
بررسـی کردنـد [4و .]3در ایـن آزمایـش پنـج نانـوذرهی Al2O3،CuO
 ،SiO2 ،MgOو  ZnOبههمـراه دو سـیال پخشکننـدهی آب مقطـر
و آب کمشـور ترکیـب شـده و قابلیـت هـر کـدام از نانوسـیاالت در
جـذب ریزدانههـای سـازندی بررسـی گردیـد .نتایـج بیانگـر آنسـت که
نانـوذرهی  ZnOبههمـراه آب مقطر بیشـترین قابلیت جـذب را دارد؛ در
حالیکـه در آب کمشـور قابلیـت جـذب نانـوذرهی  Al2O3بیشـتر از
سـایرین است.
آصـف و همـکاران تأثیـر نانوذرهی  MgOرا در کنتـرل مهاجرت ذرات
ریـز در اثـر تزریـق آب کمشـور و قلیایـی بررسـی نمودنـد [ .]5تزریـق
محلـول قلیـا بـا درجـهی شـوری کـم شـرایط مطلوبـی جهـت ازدیـاد
برداشـت نفـت از مخـازن فراهـم میکنـد اما هـم درجهی شـوری کم و

هـم  pHزیـاد محلـول سـبب مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی از مخـزن
میگـردد .آزمایشهـای آصـف تأثیـر بسـیار مثبـت تزریـق نانوسـیال
 MgOرا در کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی حتـی در  pHبسـیار زیـاد
نشـان میدهـد.
تمامـی بررسـیهایی کـه تاکنـون در زمینـهی کنتـرل مهاجـرت ذرات
ریـز سـازندی با اسـتفاده از نانـوذرات انجام شـده ،در محیطهای اشـباع
از آب صـورت گرفتـه اسـت .از دیگـر اثراتـی کـه بایـد درنظـر گرفتـه
شـود ،وجـود هیدروکربـن اسـت .هدف این پروژه بررسـی تأثیـر تزریق
نانوسـیال در کنتـرل مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی بـا منشـأ شـیمیایی
در حضـور هیدروکربـن اسـت کـه تاکنـون بررسـی و مطالعـه نشـده
اسـت .در آزمایشها ،سـه نانوذرهی اکسـیدسیلیسـیم ،اکسـیدآلومینیم
و اکسـید منیزیم بررسـی شـدند؛ زیـرا در کارهـای قبلی این سـه نانوذره
از خـود اثـرات مثبتـی در کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی نشـان دادند
[7و6و4و .]3شـایان ذکـر اسـت در ایـن آزمایشهـا نفت مورد اسـتفاده،
ترکیبـی از هیدروکربنهـای دکان و پارافیـن خواهـد بـود.
 -1تئوری

بــروز برخــی تغییــرات شــیمیایی در محیــط متخلخــل ســبب جدایــش
ذرات ریــز از ســطح خلــل و فــرج و در نتیجــه مهاجــرت ایــن ذرات
میشــود .ایــن عامــل اغلــب در اثــر نفــوذ و تزریــق ســیال بــا خصوصیات
شــیمیایی متفــاوت از ســیال ســازندی ایجــاد میگــردد .روشهــای
ازدیــاد برداشــت مختلفــی وجــود دارد کــه ســبب تغییــر خصوصیــات
شــیمیایی ســیال مخــزن شــده کــه برخــی از آنهــا در کنــار آثــار بســیار
مثبتــی کــه در مقــدار هیدروکربــن تولیــدی از خــود نشــان میدهنــد،
بهشــدت منجــر بــه گونههــای مختلفــی از آســیب ســازند ماننــد تــورم
رس ،2جدایــش و مهاجــرت ذرات ریــز ســازندی و  ...میشــوند .در
ادامــه برخــی از مهمتریــن عوامــل شــیمیایی مؤثــر در جدایــش ذرات
ریــز تشــریح خواهنــد شــد.
3
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آزمایش

سیال تزریقی

Sor

بازیافت
نفت ()%

آزمایش پایه

 10 PVآب کمشور

0/43

57

نانوسیال % wt
 1 PVنانوسیال9 PV +
 0/03اکسید سیلیسیم
سیال کمشور

0/37

63

نانوسیال % wt
 0/1اکسید سیلیسیم

 1 PVنانوسیال9 PV +
سیال کمشور

0/33

67

نانوسیال % wt
 0/3اکسید سیلیسیم

 1 PVنانوسیال9 PV +
سیال کمشور

0/40

60

75

 -1-1قدرت یونی

از عوامـل اصلـی مهاجـرت ذرات سـازندی ،قـدرت یونی سـیال موجود
در سـازند اسـت .قـدرت یونـی سـیال بهشـدت بـه غلظت نمـک موجود
در آن و همچنیـن جنـس نمک بسـتگی دارد.
تاکنـون مـوارد بسـیاری مبنی بـر کاهش تراوایـی نمونههای ماسهسـنگی
مختلـف کـه تحـت تزریـق آب کمشـور قـرار گرفتهانـد گـزارش شـده
اسـت [ .]8-10در گذشـته اینگونـه تصـور میشـد که کاهـش تراوایی
مخـازن ماسهسـنگی ناشـی از تزریـق شـورآب رقیـق ،بهدلیـل وجـود
3
رسهـای متـورم شـونده در ایـن مخـازن اسـت .امـا آزمایشهـای لنـد
و همـکاران نشـان داد کـه کاهش تراوایی ناشـی از تزریـق بخار آب در
نمونههـای ماسهسـنگی خالی از رس متورمشـونده نیز هسـت .نتایج این
آزمایشهـا نشـان داد کـه علاوه بـر تـورم رس ،مکانیـزم دیگـری بهنام
مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی نیـز بـر کاهـش تراوایـی نمونههـا مؤثر
اسـت [ .]11تاکنـون محققـان مختلفـی در خصـوص تأثیـر شـوری آب
تزریقـی بـر تراوایـی نمونههـای ماسهسـنگی مطالعـه کردهانـد .خیلار و
فوگلـر 4در سـیالبزنی نمونـه ی ماسهسـنگی بـا آب حـاوی غلظتهای
مختلـف نمک سـدیمکلرید مشـاهده کردند کـه کاهش تراوایـی نمونه
از یـک غلظـت نمـک بهخصوص آغاز شـده کـه این غلظـت را غلظت

بحرانـی نمـک )CSC( 5نامیدند [.]10
 pH -2-1سیال

از دیگــر عوامــل شــیمیایی مؤثــر بــر مهاجــرت ذرات ریــز pH ،محلــول
تزریقــی اســت [ .]12-14کیــا 6و همــکاران بــا انجــام آزمایشهــای
مختلــف مشــاهده کردنــد کــه بــا افزایــش  pHمحلــول تزریقــی،
تراوایــی نمونههــای ماسهســنگی بهشــدت کاهــش مییابــد .آنهــا
بــا اندازهگیــری بــار ســطحی ریزدانههــا و همچنیــن دیــواره ی خلــل
و فــرج مشــاهده نمودنــد کــه بــا افزایــش  pHمحلــول ،بــار ســطحی
ریزدانــه و ســطح خلــل و فــرج بیشــتر (منفیتــر) شــده و نتیجــه گرفتنــد
کــه بــا افزایــش  pHمحلــول تزریقــی ،نیــروی دافعــهی بیــن ریزدانــه
و ســطح خلــل و فــرج بیشــتر شــده و در نتیجــه جدایــش و مهاجــرت
ذرات ســازندی افزایــش مییابــد [.]13
 -3-1دما

دمـای سـیال موجـود در مخـزن یکـی دیگـر از عوامـل مهاجـرت ذرات
ریـز موجـود در سـازند اسـت .محققـان مختلفـی بـا بررسـی تأثیـر دما به
ایـن نتیجه رسـیدند که بـا افزایش دمای سـیال تزریقی ،مقـدار مهاجرت
ذرات ریـز سـازندی موجـود در مخـزن افزایش مییابـد [16و .]15علت
آنسـت کـه نیـروی دافعـهی الکتریکـی بـا دمـای سـیال رابطهی مسـتقیم
داشـته و در اثـر افزایـش دمـا ،نیـروی دافعـهی الکتریکی بیـن ذرات ریز
و دیـوارهی محیـط متخلخـل نیـز افزایـش مییابد.
 -2کار آزمایشگاهی
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همانگونـه کـه بیـان شـد ،پدیـدهی مهاجـرت ریزدانههـای سـازندی
عمدتـاً مشـکلی اسـت کـه در مخـازن ماسهسـنگی وجـود دارد .از نظـر
ترکیبـات تشـکیلدهنده ،ماسهسـنگها اغلـب از دانههـای سیلیسـی
تشـکیل شـدهاند .همچنیـن عمـدهی ترکیـب تشـکیلدهندهی دانههـای
شیشـهای نیـز از جنـس سـیلیس اسـت؛ در نتیجـه محیـط متخلخـل
سـاخته شـده توسـط ایـن ذرات میتواننـد معـرف خوبـی بـرای مخـازن
ماسهسـنگی باشـند .بنابرایـن تمامـی آزمایشهـا در ایـن پـروژه روی
مغـزه ی سـاخته شـده از دانههـای شیشـهای انجـام گردیـد .انـدازهی
دانههـای شیشـهای مـورد اسـتفاده  212-420میکـرون انتخـاب شـد
و بـرای سـاختن مغـزهی مصنوعـی ،از  90درصـد دانههـای شیشـهای
و  10درصـد ذرات ریـز اسـتفاده گردیـد .ابتـدا غلظـت بحرانـی نمـک
( )CSCبـرای سـدیمکلرید برابـر  0/23اندازهگیـری شـد .جهـت اشـباع
اولیـهی محیـط متخلخـل ،در تمامـی آزمایشهـا از محلـول آبنمـک
سـدیمکلرید بـا غلظـت بیشـتر از  CSCنمک اسـتفاده گردیـد .در نتیجه
از آبنمـک  0/3مـوالر سـدیمکلرید برای اشـباع اولیهی مغزه اسـتفاده
شـد .همچنیـن از محلـول آبنمـک سـدیمکلرید  0/03مـوالر (1750
قسـمت در میلیـون) کـه درجـهی شـوری کمتـری از  CSCدارد بهعنوان
سـیال ازدیاد برداشـت و سـیال پایـهی محلول نانوسـیال اسـتفاده گردید.
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گفتنـی اسـت در پروژههـای تزریق آب کمشـور ،درجهی شـوری آب
معمـوالً کمتـر از  8000-2000 ppmاسـت [ .]17-20در آزمایشهـای
موردنظـر ،نفـت مـورد اسـتفاده ،ترکیبـی از هیدروکربنهـای دکان و
پارافیـن خواهـد بود .علت اسـتفاده از ایـن هیدروکربنهـا امتزاجپذیری
کامـل آنهـا بـا یکدیگـر اسـت و اینکـه هیدورکربـن ترکیبـی ،مایعـی
بیرنـگ و شـامل هیدروکربنهـای سـبک و سـنگین اسـت.
جهـت بررسـی عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد نانوسـیال ،دو دسـته آزمایـش
مختلـف انجـام گردیـد .هـدف از انجـام دسـتهی اول آزمایشهـا،
انتخـاب نانوذرهای اسـت کـه عالوه بر پایـداری ،بهتریـن عملکرد را در
کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی از خـود نشـان میدهـد.
سـه نانـوذرهی اکسـیدسیلیسـیم ،اکسـیدآلومینیـم و اکسـید منیزیـم در
غلظتهـای  0/1درصـد وزنـی در محلـول آبنمـک  0/03مـوالر
سـدیمکلرید پخـش شـدند و زمـان پایـداری هـر کـدام بـه ثبـت رسـید.
نتایـج آزمایشهـای اولیـه نشـان میدهـد کـه نانوذرات اکسـیدسیلسـیم
پایـداری و توانایی زیـادی در کنترل مهاجرت ذرات سـازندی دارد .در
جـدول 1-میـزان پایـداری نانوسـیاالت مختلف نشـان داده شـده اسـت.
اطالعـات حاصـل بـرای زمـان پایـداری محلـول نانوسـیال نیـز بیانگـر
آنسـت که کیفیت نانوسـیال اکسـیدسیلیسـیم بهمراتب بهتر از نانوسـیال
اکسـیدآلومینیـم و اکسـید منیزیـم اسـت .از آنجاکـه پایداری نانوسـیال
بسـیار مهـم اسـت از میـان سـه نانوسـیال مذکـور ،اکسـید آلومینیـم و
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قطر نانوذرات اندازهگیری شده برای آزمایشهای مرحلهی اول

نانوذره

غلظت (درصد وزنی)

قطر نانوذره (نانومتر)

اکسیدسیلیسیم

0/1
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اکسیدآلومینیم

0/1

760

اکسید منیزیم

0/1

1025

اکسـید منیزیـم بهدلیل پایداری نامناسـب کنار گذاشـته شـدند و اکسـید
سیلیسـیم بهعنـوان نانوسـیال مناسـب انتخـاب شـد .بدیـن ترتیـب در
آزمایشهـای سـیالبزنی بـا نانوسـیال ،از نانـوذرهی اکسـید سیلیسـیم
اسـتفاده میشـود.
در ایـن مرحلـه ابتـدا نـرخ بحرانـی تزریـق بـرای جابهجایـی ذرات ریـز
توسـط سـیاالت اندازهگیـری شـد کـه بـرای محلـول آبنمـک 0/3
مـوالر سـدیمکلرید  300و بـرای نفـت مـورد اسـتفاده  120سیسـی بـر
سـاعت بهدسـت آمـد .بنابرایـن نرخ تزریق بـه مغزه کمتـر از مقادیر ذکر
شـده انتخـاب گردید.
جهـت بررسـی اثرگـذاری نانـوذرات ،ابتـدا یـک آزمایـش پایـه انجـام
شـد کـه طـی آن مغـزه در اشـباع آب کاهشنیافتنـی ،بـا نفـت اشـباع
گردیـد و سـپس  10حجـم تخلخل سـیال کمشـور بهعنوان سـیال ازدیاد
برداشـت تزریـق گردیـد و اثـر آن بـر مهاجـرت ذرات و بازیافـت نهایی
نفـت بررسـی شـد .در آزمایـش دوم پـس از اشـباع مغـزه توسـط نفـت،
ابتـدا یـک حجـم تخلخـل نانوسـیال  0/1درصـد وزنی اکسـید سیلیسـیم
تزریـق میشـود .دو سـر مغـزه را بسـته و نانوسـیال بهمـدت  12سـاعت
درون مغـزه میمانـد تـا اثرگـذاری انجام شـود .سـپس بهمقـدار  9حجم
تخلخـل ،محلـول آبنمـک کمشـور تزریـق میگـردد و در تمامـی
مقـدار بازیافـت نفـت مراحـل بـر حسـب زمـان ثبـت خواهد شـد .نتایج
بازیافـت نهایـی در شـکل 1-ارائـه شـده اسـت .در جـدول 2-مقـدار
بازیافـت نهایـی نفـت نشـان داده شـده اسـت.
همچنیـن در اثـر انسـداد بخشـی از خلـل و فرج مغزه ،افت فشـار دو سـر
مغـزه افزایـش یافتـه و در نتیجه تراوایـی مغزه نیز کاهـش مییابد .جهت
بررسـی تغییـرات فشـار مغـزه حیـن سـیالبزنی ،هنـگام اندازهگیـری
تراوایـی مطلـق مغـزه بـا سـیال  0/3موالر آبنمـک که سـبب مهاجرت
ذرات سـازندی نمیگـردد ،فشـار در نـرخ  50 cc/hrبهعنـوان فشـار مبنـا
( )ΔPiانتخـاب گردیـد و فشـار اندازهگیـری شـده حیـن سـیالبزنی
نسـبت بـه فشـار مبنـا بدو نبُعـد خواهد شـد .مقـدار افـت فشـار بدونبُعد
دو سـر مغـزه در شـکل 2-ارائـه شـده کـه ایـن مقـدار بـرای آزمایـش
تزریـق نانـوذرات ،مقـدار کمتـری را نشـان میدهـد .این مطلـب حاکی
از کاهـش مهاجـرت ذرات ریـز اسـت.
در دسـتهی دوم آزمایشهـا تأثیـر غلظـت نانوسـیال تزریقی بـر عملکرد
نانوسـیال در کنترل مهاجرت ریزدانههای سـازندی بررسـی شـد .در این
آزمایشهـا نانوسـیاالت بـا سـه غلظـت  0/1 ،0/03و  0/3درصـد وزنـی
بـه مغـزه تزریـق گردیـد .سـپس مغزهها بهمدت  24سـاعت بسـته شـدند
و پـس از آن  9حجـم تخلخـل سـیال کمشـور بـه مغـزه تزریـق گردیـد.
نتایـج مربـوط بـه بازیافـت نفـت در ایـن آزمایشهـا در شـکل 3 -ارائـه
شـده اسـت .همانطـور که در شـکل مشـاهده میشـود تزریق نانوسـیال
نسـبت بـه آزمایـش پایه نتیجـهی بهتری داشـته و باعث افزایـش بازیافت
نفـت شـده اسـت .آزمایش تزریق نانوسـیال بـا غلظـت  0/1درصد وزنی
بهتریـن نتیجـه را در میـان این سـه غلظـت داشـت .همچنین با مقایسـهی
بازیافـت نهایـی نفـت در آزمایش تزریق نانوسـیال با غلظـت  0/3درصد
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وزنـی نانـوذره بـا بازیافـت نفـت در آزمایش پایه مشـخص میشـود که
اسـتفاده از غلظـت زیـاد نانـوذره تأثیری بـر بازیافت نهایی نفـت نخواهد
داشـت .بنابرایـن میتـوان گفت کـه لزوماً بـا افزایش غلظـت نانوذره در
سـیال تزریقـی ،بازیافـت نفـت بهبـود نمییابـد؛ بلکـه یک غلظـت بهینه
بـرای نانـوذره وجـود دارد کـه در آن ،نانـوذره بیشـترین اثرگـذاری را
خواهـد داشـت .جـدول 3-بازیافـت نهایـی و اشـباع باقیمانـدهی نفت را
نشـان میدهد.
در ایــن مرحلــه نیــز مثــل مرحلـهی قبــل ،اختــاف فشــار دو ســر نمونــه
بــر حســب زمــان اندازهگیــری شــد .تزریــق ســیال کمشــور جهــت
ازدیــاد برداشــت ،موجــب حرکــت و مهاجــرت ذرات ســازندی در
محیــط متخلخــل میشــود کــه بســته بــه انــدازه و غلظــت ذرات ریــز،
احتمــال انســداد گلــوگاه حفرههــا توســط ایــن ذرات وجــود دارد .در
اثــر انســداد بخشــی از خلــل و فــرج مغــزه ،افــت فشــار دو ســر مغــزه
افزایــش مییابــد .در شــکل 4-نتایــج مربــوط بــه آزمایشهــای
مختلــف نشــان داده شــده اســت.
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زبری سطح شیشه ی در حالت پایه

 -3تحلیل نتایج

خــواص منحصــر بهفــرد نانــوذرات ســبب کاربــرد فــراوان آنهــا در
صنایــع گوناگــون شــده اســت .نانــوذرات انــدازهی بســیار کوچــک،
ســطح مخصــوص بســیار زیــاد و انــرژی ســطحی زیــادی دارنــد .تــا
زمانیکــه انــدازهی نانــوذرات پخــش شــده در محلــول در مقیــاس نانــو
باشــد خــواص نانــوذرات حفــظ میگــردد .در نتیجــه هرچــه نانــوذرات
پخششــدگی بهتــری در محلــول نانوســیال داشــته باشــند ،پایــداری
محلــول نانوســیال افزایــش یافتــه و در نتیجــه کارآیــی نانــوذرات در
پدیــدهی جــذب ســطحی حفــظ میشــود .همچنیــن مــدت زمــان
پایــداری نانوســیال نیــز بهعنــوان یــک عامــل اساســی در کارآیــی
محلــول نانوســیال محســوب میگــردد .بهعبــارت دیگــر زمــان پایــداری
محلــول نانوســیال بایــد بــه انــدازهای باشــد کــه ایــن ذرات بتواننــد در
مــدت زمــان کافــی تأثیــر خــود را بــر ســطح مغــزه بگذرانــد .در صورت
کــم بــودن زمــان پایــداری نانوســیال ،پــس از گذشــت مــدت زمانــی
نانــوذرات بــه یکدیگــر چســبیده و کلوخههایــی بــا انــدازهی بــزرگ
ایجــاد میشــود .در نتیجــه تأثیــر نانــوذرات بــر ســطح محیــط متخلخــل
بهشــدت کاهــش مییابــد و خــود میتوانــد بهعنــوان عامــل آســیب
ســازند عمــل کنــد .بنابرایــن اندازهگیــری قطــر نانــوذرات پخــش شــده
در محلــول نانوســیال و همچنیــن تعییــن مــدت زمــان پایــداری نانوســیال
میتوانــد اطالعــات مهمــی را در مــورد عملکــرد نانوســیال در تغییــر
خصوصیــات ســطحی مغــزه در اختیــار قــرار دهــد .در جــدول 4-قطــر
نانــوذرات اندازهگیــری شــده ارائــه گردیــده اســت.
نانــوذرات اکســید سیلیســیم پخششــدگی بســیار خوبــی در محلــول
آبنمــک  0/03مــوالر ســدیمکلرید از خــود نشــان داد .امــا
کلوخهشــدگی نانــوذرات اکســید آلومینیــم و اکســید منیزیــم در
محلــول آبنمــک بســیار زیــاد بــوده و همیــن قطــر زیــاد نانــوذرات
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ســبب شــده پایــداری آنهــا بهمراتــب کمتــر از نانوســیال اکســید
سیلیســیم باشــد .آنچــه باعــث پایــداری کــم ایــن نانوســیاالت شــده
میــزان نمــک موجــود در محلــول نانوســیال اســت .ایــن نانوســیاالت
نســبت بــه درج ـهی شــوری محلــول بســیار حســاس بودهانــد و وجــود
نمــک در محلــول ســبب ناپایــداری ایــن نانوســیالها میگــردد .ایــن
در حالــی اســت کــه نانوســیال اکســید سیلیســیم از میــزان نمــک موجــود
در محلــول تأثیــر کمتــری میپذیــرد و در محلــول آبنمــک پایــداری
خوبــی نشــان میدهــد .در حالــت کلــی میتــوان گفــت نــوع و انــدازهی
بــار الکتریکــی موجــود در ســطح نانــوذرات بهشــدت بــه مقــدار pH
محلــول و درجـهی شــوری بســتگی دارد .بــرای هــر نانــوذره ،یــک pH
وجــود دارد کــه میــزان پتانســیل زتــای نانــوذرات در آن صفــر اســت.
ایــن مقــدار  pHرا نقطـهی ایزوالکتریــک ( )IEPنانــوذرهی مــورد نظــر
گوینــد .حــال اگــر  pHمحلــول نانوســیال از  IEPنانــوذره بیشــتر باشــد
نانــوذرات موجــود در محلــول پتانســیل الکتریکــی منفــی دارنــد و اگــر
 pHمحلــول نانوســیال از  IEPنانــوذره کمتــر باشــد پتانســیل الکتریکــی
نانــوذرات مثبــت خواهــد بــود .هرچــه اختــاف  pHمحلــول بــا مقــدار
 IEPنانــوذره بیشــتر باشــد مقــدار پتانســیل زتــای نانــوذرات نیــز افزایــش
مییابــد کــه ایــن امــر ســبب افزایــش نیــروی دافع ـهی الکتریکــی بیــن
نانــوذرات شــده و در نتیجــه پایــداری محلــول نانوســیال نیــز افزایــش
خواهــد یافــت .در مقــاالت متعــدد مقــدار  IEPبــرای نانوســیال اکســید
آلومینیــم و اکســید سیلیســیم بهترتیــب برابــر  7/5-9و  2/5-3گــزارش
شــده اســت [ .]21مقــدار  pHمحلــول  5/9اندازهگیــری شــد .در نتیجــه
فاصلـهای بیــن  pHمحلــول تــا  IEPنانــوذرهی اکســیدسیلیســیم وجــود
دارد .امــا بــرای پایــدار کــردن نانــوذرات اکســید آلومینیــم و اکســید
منیزیــم بایــد مقــدار  pHمحلــول را کاهــش داد کــه ایــن کار ســبب
تغییــر در نتایــج آزمایشهــا و کاهــش مهاجــرت ذرات ریــز میشــود.
ضمــن اینکــه کاهــش  pHتغییــر چشـمگیری در پایــداری نانوســیاالت
اکســید آلومینیــم و اکســید منیزیــم ایجــاد نمیکنــد.
همچنیـن در دسـتهی دوم آزمایشهـا اثـر افزایـش غلظـت نانـوذره در
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ه در حالتهای مختلف توسط
مقادیر زبری اندازهگیری شده برای سطح شیش 
دستگاه AFM

ردیف

آزمایش

)Ra (nm

1

حالت مبنا

2/324

2

شیشهی آغشته به نانوذره با
غلظت  0/03درصد وزنی

27/73

3

شیشهی آغشته به نانوذره با
غلظت  0/1درصد وزنی

43/01

4

شیشهی آغشته به نانوذره با
غلظت  0/3درصد وزنی

16/50

سـیال تزریقـی بررسـی و مشـخص شـد کـه غلظتـی بهینـه بـرای نانوذره
وجـود دارد کـه در آن ،افـت فشـار دو سـر مغـزه نسـبت بـه حالـت مبنـا
کمتریـن مقـدار را دارد .حرکـت ذرات ریـز سـازندی ممکـن اسـت
موجـب انسـداد خلـل و فـرج سـنگ شـود کـه در اینصـورت تراوایـی
سـنگ کاهـش و افـت فشـار دو سـر مغـزه افزایـش مییابـد .اسـتفاده از
غلظـت بهینـهی نانـوذره باعـث کاهـش افـت فشـار درون مغـزه شـد که
نشـان از کنتـرل بهتـر مهاجـرت ذرات ریـز دارد.
در ایـن قسـمت جهـت تحلیـل اثـر غلظـت نانوذره بـر کاهـش مهاجرت
ذرات ریـز سـازندی ،بـار دیگـر بایـد بـه عامـل زبـری سـطح دانههـای
شیشـهی آغشـته به محلول نانوسـیال توجه نمود .در بخـش قبلی تصاویر
مربوط به تغییرات زبری سـطح شیشـه در حالت مبنا و در حالت آغشـته
بـه نانوسـیال بـا غلظـت  0/1درصـد وزنـی کـه توسـط دسـتگاه AFM
اندازهگیـری شـد ارائـه گردیـد .بـا تصویربـرداری از سـطح شیشـهی
آغشـته به نانوسـیال اکسـید سیلیسـیم در غلظتهای  0/03و  0/3درصد
وزنـی نتایـج جالبـی بهدسـت آمـد .در شـکلهای 5-تـا  8میـزان زبـری
سـطح شیشـه در حالت پایه و حالت آغشـته به نانوسـیال اکسـید سیلیسیم
در غلظتهـای  0/1 ،0/03و  0/3درصـد وزنـی نشـان داده شـده اسـت.
همچنیـن دسـتگاه  AFMبـرای ایـن حالـت مقـدار زبری متوسـط سـطح
شیشـه را بهترتیـب برابـر  43/01 ،27/73و  16/5نانومتـر اندازهگیـری
کـرد [ .]22نتایـج زبـری سـطح در جـدول 5-ارائه شـده اسـت.
نتيجهگیری و جمعبندی

در این پروژه تأثیر تزریق آب کمشـور بر مهاجرت ذرات بررسـی شـد.
تزریـق آب کمشـور از عوامـل شـیمیایی اسـت کـه بـر نیـروی دافعـهی
الکتریکـی مؤثـر اسـت و مقـدار این نیـرو را افزایـش میدهـد .همچنین
تزریـق نانوسـیال نیـز بـا تغییـر خصوصیـات الکتریکـی سـطح مغـزهی
متخلخـل ،دافعـهی الکتریکـی بیـن ذرات ریـز و سـطح مغـزه را کاهـش
داده و سـبب کنتـرل و کاهـش مهاجـرت ذرات سـازندی میگـردد .دو
مرحلـه آزمایـش سـیالبزنی مغـزه جهـت بررسـی ابعـاد مختلـف تأثیر
کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی انجـام و نتایـج زیـر حاصل شـد:
■ نانوسـیالهای اکسـید آلومینیـم و اکسـید منیزیـم بسـیار بـه درجـهی
شـوری حسـاس هسـتند و در غلظت  0/03موالر سـدیمکلرید ،پایداری
خوبـی از خـود نشـان ندادند.
■ نانوسـیال اکسـید سیلیسـیم در محلـول آبنمـک  0/03مـوالر
سـدیمکلرید پایـداری حـدود  39روز داشـت کـه نشـان میدهـد
میتـوان از آن در پروژههـای میدانـی اسـتفاده کـرد.
■ در هنگام اسـتفاده از نانوسـیال سـیلیکا در مغزه ،افت فشار در مرحلهی
تزریـق ،بهطـور چشـمگیری بهبـود یافتـه و در نتیجـه بـا تزریق نانوسـیال
آسـیب سـازندی کاهش مییابد.
■ همـواره افزایـش غلظـت نانوسـیال تزریقـی سـبب بهبـود کنتـرل
مهاجـرت ذرات سـازندی نخواهـد شـد .بـرای هـر نانوسـیال ،غلظـت
بهینـهای وجـود دارد کـه ایـن مقـدار بـرای نانـوذرهی اکسـید سیلیسـیم
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 زبـری سـطح مغـزه را بـه شـدت،مشـخص شـد کـه تزریـق نانوسـیال
 بهتریـن نتیجـهی کنتـرل مهاجـرت ذرات ریـز بـرای.افزایـش میدهـد
. درصـد وزنـی بهدسـت آمـد0/1 غلظـت

. درصـد وزنـی بهدسـت آمـد0/1 برابـر
■ بـا بررسـی مقدار زبری و برآمدگی سـطح مغزهی آغشـته به نانوسـیال
، درصـد وزنـی0/3  و0/1 ، 0/03 اکسـید سیلیسـیم در سـه غلظـت
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