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مروری بر کاربرد امواج فراصوت در صنعت نفت

مهدی رضوی فر*، دانشگاه شهید باهنر کرمان   

بـا توجـه بـه اهداف بنیادین صنعـت نفت مبنی بر اسـتفاده از روش های بهره برداری بـا حداقل تخریب 
و آلودگـی زیسـت محیطی و همچنیـن هزینـه عملیاتی پایین، نیـاز به اسـتفاده از تکنولوژی های جدید 

همچـون امـواج فراصوت در ایـن صنعت بیش از پیش مورد توجه اسـت.
طبـق تحقیقـات و آزمایش هـای انجـام شـده، امـواج فراصـوت بـا نتایجی همچـون کاهـش گرانروی 
نفـت، جدایـش توده هـای آسـفالتین موجـود در نفت خـام، حـذف رسـوبات واکسـی، نمك زدایی و 
آب گیـری از نفت خـام و بهبـود نفوذپذیـری، نقـش موثـر و چشـم گیری در افزایش تولید و برداشـت 
از میادیـن نفتـی داشـته اسـت ولـی با این حـال هنوز اسـتفاده میدانـی و عملیاتـی از ایـن تکنولوژی در 

اکثـر میادیـن نفتـی از جملـه میادیـن نفتی ایران کاربردی نشـده اسـت.
در ایـن مقالـه سـعی گردیـده تـا بـه صـورت جامـع بـا ذکـر کاربردهـا و سـوابق تحقیقاتـی مرتبـط بـا 
امـواج فراصـوت در بخش هـای متنـوع صنعـت نفـت گامـی در جهـت اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از این 

تکنولـوژی در ایـن صنعـت برداشـته شـود.

بـا توجـه بـه افزایش نیـاز به سـوخت و انـرژی در جهان و محـدود بودن 
ذخایـر نفتـی جهـان، تمرکـز بر افزایـش تولیـد از مخازن نفتـی ضروری 
اسـت. در ایـن راسـتا روش هـای متنوعـی پیشـنهاد شـده کـه هرکـدام 

دارای مزایـا و معایـب فراوانـی هسـتند.
امـواج فراصـوت دسـته اي از موج هـاي مکانیکی هسـتند که بسـامد آنها 
بیـش از 20 هـزار هرتـز می باشـد. اسـتفاده از امـواج فراصـوت به عنـوان 
و  زیسـت محیطی  آلودگی هـای  میـزان  بـا حداقـل  یـك روش جدیـد 
هزینه هـای عملیاتـی پاییـن امـروزه به عنـوان یـك روش نویـن افزایـش 

تولیـد از مخـازن نفتـی مطرح اسـت.
خـالف  بـر  و  نیسـت  خاصـی  مـاده  تزریـق  بـه  نیـازی  روش  ایـن  در 
روش هـای معمـول تحریـك چـاه ماننـد تزریق اسـید کـه نیاز بـه خرید، 
انتقـال و ترکیـب مـواد مختلـف از جملـه اسـید از شـرکت های متنـوع با 
قیمت هـای بـاال دارد و یـا روش ایجـاد شـکاف هیدرولیکـی کـه نیـاز 
بـه تهیـه مـواد و سـاخت سـیال دارد، ایـن هزینه هـا بـا اسـتفاده از روش 
فراصـوت حـذف خواهـد شـد. همچنیـن در روش فراصـوت بـر خالف 
روش هـای معمـول نیـازی بـه خریـد دسـتگاه های پمپ سـیال بـه منظور 
تحریـك چـاه نیسـت. عالوه برایـن، در روش هـای تزریـق اسـید و ایجاد 
شـکاف، در زمـان اجرای عملیات نیـاز به توقف کامل تولید اسـت، این 
در حالـی اسـت کـه در روش فراصـوت می تـوان بـه صـورت همزمان با 
تولیـد، عملیـات تحریـك چـاه را انجـام داد و از لحاظ اقتصـادی توقفی 

در تولیـد نداشـت]1[.
امواج فراصوت سبب دو رویداد در نفت خام می شوند:

1. پدیـده حفره زایـی؛ در طـی این رویـداد، حباب هایـی درون نفت خام 
بـه  دلیـل اختالف فشـار ناشـی از امواج فراصوت تشـکیل می شـود که با 

گذشـت زمـان و پیشـروی امـواج، ایـن حباب ها بـه مقـدار بحرانی خود 
رسـیده و بعـد از آن، متالشـی می شـوند. ایـن پدیـده، به شـدت، دمـا و 

فشـار نفت خـام را افزایـش می دهـد]2[.
2. لـرزش نفت خـام توسـط موج هـای لرزشـی ناشـی از تابـش امـواج 

می گـردد]3[. سـازنده  مولکول هـای  ارتعـاش  سـبب  کـه  فراصـوت 
 تحقیقـات انجـام شـده در ایـن راسـتا نشـانگر مزیت هـای فـراوان ایـن 
نفتـی  مخـازن  از  بهره بـرداری  معمـول  روش هـای  بـه  نسـبت  روش 
می باشـد. از جملـه عدم نیـاز بـه توقـف تولیـد در حیـن عملیـات، عـدم 
آسـیب بـه مخـزن، مصـرف انـرژی و نیروی انسـانی اندک و بـه طبع آن 
کاهـش هزینه هـا، بـاال بـودن ضریـب ایمنـی، عدم نیـاز بـه تزریـق مـواد 
خـاص بـه مخزن، امـکان انتخـاب دقیق مکان انگیـزش چـاه، عدم  نیاز به 
تجهیـزات سـرچاهی، عـدم آلودگی زیسـت محیطی، امکان اسـتفاده در 
چاه های شـاخه ای و... از این رو سـعی گردیده تا با تشـریح کاربردهای 
امـواج فراصـوت در صنعـت نفـت ضـرورت اسـتفاده از ایـن تکنولوژی 

مـورد توجـه قرار گیـرد]1[.
بـا بررسـی پیشـینه تحقیقاتـی در ایـن زمینه می تـوان آزمایش هـای انجام 
شـده را در 11 گـروه کلـی طبقه بنـدی کـرد کـه در ادامـه، بـه تفصیـل 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.

1- تأثیر امواج فراصوت بر روی آسفالتین نفت خام
از مشـکالت اصلـی در طـول دوره بهره بـرداری از مخـازن نفتی مشـکل 
رسـوب و تجمـع ذرات آسـفالتین موجـود در نفت خـام درون مخـزن 
بـه  اسـت کـه  نفـت و تجهیـزات درون چاهـی  تولیـد  لوله هـای  نفتـی، 

شـدت میـزان برداشـت را کاهـش می دهـد.
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ایـن مولکول هـای بـزرگ بـه صـورت کلوییـدی در نفت خـام پخـش 
شـده اند. در ایـن راسـتا بایـد بـا انتخـاب روش هـای کاربـردی و مفیـد، 
تجمـع و رسـوب ذرات آسـفالتین را بـه حداقل میزان خـود کاهش داد.
امـواج  تابـش  تحـت  خـام  نفت هـای  در  موجـود  آسـفالتین  بررسـی 
انـدازه خوشـه های  فراصـوت  امـواج  تابـش  می دهـد  نشـان  فراصـوت 
آسـفالتینی  توده هـای  کاهـش  سـبب  و  می دهـد  کاهـش  را  آسـفالتین 

می شـود]4[. درنفت خـام  موجـود 
طبـق نتایـج آزمایش هـای انجـام گرفتـه، امـواج فراصـوت سـبب خـرد 
شـدن و تغییر سـاختار رسـوبات آسـفالتین شـده و نکته حائز اهمیت این 
اسـت کـه پس از گذشـت چنـد روز، ایـن تغییر سـاختار برگشـت ناپذیر 
بـا  نمی افتـد.  اتفـاق  آسـفالتین  ذرات  به هم پیوسـتن  پدیـده ی  و  بـوده 
افزایـش زمـاِن تابـش تا حد معینـی، قطر ذرات آسـفالتین کاهش داشـته 
و پـس از ایـن زمـاِن بهینـه، بـا افزایـش زمان تابش، رسـوبات درشـت تر 
می گـردد. لـذا تعییـن ایـن زمـان بهینـه در تابـش امـواج فراصـوت امری 

ضـروری تلقـی می شـود]5[.
بـا افزایـش مدت زمـان تابـش به بیـش از مقـدار بهینـه، با افزایـش تجمع 
رادیکال هـای آزاد حاصـل از شکسـتن پیوندهـا، سـاختارهای شکسـته 
شـده بـه طـور مجـدد تشـکیل شـده و ترکیبـات سـنگین بـا شـاخه های 
بیشـتر تشـکیل می شـود که این پدیـده افزایـش گرانروی را نیـز به دنبال 

داشـت.  خواهد 
طبـق نتایـج مربـوط بـه آزمایش های انجـام گرفته بر روی میزان رسـوب 
نفـت  در  موجـود  آسـفالتین  درصـد  و  رئولـوژی  خـواص  آسـفالتین، 
مشـخص گردیـد کـه افزایـش زمـان تابـش امـواج فراصـوت تـا یـك 
مقـدار بهینـه بسـیار موثـر بـوده و در محـدوده این زمـان از تابـش امواج 
فراصـوت، نفـت دارای کمتریـن میـزان گرانـروی سـینتیکی، حداقـل 
میـزان آسـفالتین همـراه و کمتریـن پتانسـیل ایجـاد رسـوب در ترکیبات 
آسـفالتین می باشـد و در صـورت اسـتفاده ترکیبـی از امـواج فراصوت و 

حالل هـا شـدت ایـن اثـرات بیشـتر خواهـد شـد]4[]8-6[.
تأثیـر زمـان تابـش امـواج فراصـوت بـر روی میـزان و انـدازه آسـفالتین 
موجـود در نفت خـام طبـق پیشـینه تحقیقاتـی موجـود و توضیحات ذکر 

شـده بـه صـورت نموداری در شـکل-1 نشـان داده شـده اسـت.

2-کاهش گرانروی نفت خام با استفاده از امواج فراصوت
میـزان  نفتـی،  مخـازن  از  برداشـت  و  تولیـد  در  مهـم  عوامـل  از  یکـی 
گرانـروی نفت خـام تولیـدی می باشـد بـه نحوی کـه هرچه نفـت مخزن 
دارای گرانـروی باالتـری باشـد، امـکان تولیـد و برداشـت از آن کاهش 
می یابـد. بنابرایـن، در صـورت کاهـش گرانـروی نفـت می تـوان میـزان 

برداشـت از مخـزن نفتـی را افزایـش داد.
افزایــش  عالوه بــر  را  ســنگین  نفــت  می تواننــد  فراصــوت  امــواج 
امــواج  ایــن  کننــد.  مکانیکــی  لرزش هــای  دچــار  فشــار  و  دمــا 
ســنگین  نفت هــای  در  موجــود  بــزرگ  مولکول هــای  می تواننــد 
را بــه هیدروکربن هــای ســبك تر تبدیــل کننــد و زمانــی کــه ایــن 
نفــت  بــزرگ شکســته می شــوند، دیگــر گرانــروی  مولکول هــای 

قابلیــت برگشــت بــه حالــت ابتدایــی خــود را نــدارد]8[.
ــا افزایــش  ــج به دســت آمــده از آزمایش هــای انجــام شــده، ب ــق نتای طب
ــام  ــروی نفت خ ــن، گران ــان معی ــا زم ــوت ت ــواج فراص ــِش ام ــان تاب زم
رونــد نزولــی داشــته و تــا ایــن زمــاِن بهینــه از تابــش امــواج فراصــوت، 
گرانــروی نفت خــام کاهــش می یابــد، ولــی بعــد از ایــن زمــان بــه دلیــل 
ــن  ــت و همچنی ــبك نف ــات س ــذف ترکیب ــش، ح ــده جوش ــر پدی تأثی
ــروی نفت خــام افزایــش  ــاره رادیکال هــای آســفالتین، گران اتصــال دوب
می یابــد به طــوری کــه در بعــد از ایــن زمــان، گرانــروی نفــت بیشــتر از 
نفت خــام می شــود و در صــورت اســتفاده ترکیبــی از امــواج فراصــوت 
و حالل هــا ماننــد تولوئــن ایــن کاهــش گرانــروی بیشــتر خواهــد 

ــد]4[]12-9[. ش
تأثیـر زمـان تابـش امـواج فراصـوت بـر روی گرانـروی نفت خـام طبـق 
پیشـینه تحقیقاتـی موجـود و توضیحـات ذکر شـده به صـورت نموداری 

در شـکل-2 نشـان داده شـده است.

3- حذف پالگ ها و رسوبات پارافینی نزدیک چاه تولیدی
و  مخـزن  سـنگ  درون  خالـی  فضاهـای  انسـداد  بـا  رسـوبات  ایـن   

1
تأثیر تابش امواج فراصوت بر روی اندازه و میزان آسفالتین 

تاثیر زمان تابش امواج فراصوت بر روی گرانروی نفت خام 2نفت خام بر حسب زمان تابش امواج فراصوت
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مشـبك های موجـود در دهانه چاه تولیدی به شـدت تولید و برداشـت از 
مخـزن را کاهـش می دهنـد. همواره حذف پـالگ ا و رسـوبات پارافینی 
از چـاه تولیـدی در حیـن تولیـد طبیعـی نفـت به سـختی انجـام می گیرد. 
ارتعاشـات متعـدد حاصل از لرزش امواج فراصوت باعث مشـکل شـدن 
تجمـع کریسـتال های پارافیـن در نفت هـای واکسـی می گـردد. بنابرایـن 
حـذف پالگ هـای پارافیـن در صـورت اسـتفاده از امـواج فراصـوت بـا 

موفقیـت همـراه خواهـد بود.
مـواد  تزریـق  پالگ هـا  حـذف  روش  اصلی تریـن  حاضـر  حـال  در 
شـیمیایی بـه مخـزن اسـت هـر چنـد نتایج خوبـی از کاربـرد میدانـی این 
روش به دسـت آمـده ولـی ایـن روش دارای معایبـی همچـون سـختی 
سـاخت مـواد، قیمـت بـاال، آلودگی مخزن و آسـیب به محیط زیسـت و 

مخـزن نفتـی می باشـد.
در مقابـل، اسـتفاده از امـواج فراصـوت مزایـای فراوانـی دارد همچـون 
عـدم  و  عملیـات  پاییـن  هزینـه  عملیـات،  سـهولت  بـاال،  سـازگاری 
آلودگـی محیط زیسـت]1[. از سـال 1980 آزمایش هـای میدانی مربوط 
بـه حـذف پالگ هـا توسـط امـواج فراصـوت انجـام گرفتـه که هـر چند 
نتایـج خوبـی به دسـت آمـده اسـت ولـی همچنـان مشـکالت کلیـدی 
وجـود دارد. به طوری کـه به دلیـل عوامـل و فاکتورهـای تأثیرگـذار در 
ایـن فرآینـد و قوانیـن حاکـم بر حـذف پالگ هـای مختلـف، اغلب این 

تکنیـك بـه صـورت تجربـی بـرای هـر چـاه تعییـن می گـردد.
حـذف  در  را  موثـری  نقـش  فراصـوت  امـواج  کـه  داده  نشـان  نتایـج 
از آنهـا دارنـد در حالـی  به دسـت آمـده  پارافینـی و پـالِگ  رسـوبات 
کـه بـرای حـذف پالگ هـای پلیمـری توسـط ایـن امـواج، نتایـج خوبی 
امـواج  توسـط  پلیمـری  پالگ هـای  حـذف  و  اسـت  نیامـده  به دسـت 

نیسـت]13[. شـدنی  انجـام  فراصـوت 
طبــق نتایــج آزمایش هــای انجــام گرفتــه، امــواج فراصــوت باعــث 
کاهــش چشــم گیر در میــزان رســوبات پارافینــی و بــه تبــع آن، افزایــش 
تراوایــی ســنگ مــورد مطالعــه شــده اســت بــه طــوری کــه بــا افزایــش 
تعــداد تابشــگرهای امــواج فراصــوت، فرکانــس و زمــان تابــش امــواج 
فراصــوت، میــزان حــذف رســوبات پارافینــی نیــز بیشــتر شــده اســت و 
ایــن روش، روشــی جایگزیــن بــا حداقــل انــرژی و عدم نیــاز بــه تزریــق 

ــد]17-14[ ــیال می باش س

4- جلوگیری از رسوب نمک ها
در زمـان تولیـد نفت خـام اگـر شـوری آب سـازندی باال باشـد به راحتی 
باعـث رسـوب نمك هـا بـر دیـواره خطـوط انتقـال نفـت و تجهیـزات 
درون چاهـی می شـود. همچنیـن در عملیـات سـرویس، تعمیـر تجهیزات 

و در میـزان کارایـی آنهـا تأثیـر منفـی می گـذارد.
در حـال حاضـر متداول تریـن روش جلوگیـری، روش هـای شـیمیایی و 
مکانیکـی اسـت. ولـی با ایـن حـال اسـتفاده بلندمـدت از مواد شـیمیایی 
باعـث آلودگـی جـدی محیـط زیسـت می شـود. از طرفـی هـر دو روش 

شـیمیایی و مکانیکـی هزینـه باالیی دارنـد]1[]18[.

در  لـرزش  ایجـاد  و همچنیـن  پدیـده حفره زایـی  بـا  فراصـوت  امـواج 
نفـت باعـث شکسـتن رسـوبات نمـك و معلـق مانـدن ذرات در محیـط 
به صـورت سوسپانسـیون می شـوند و چـون نیـروی برشـی ایجـاد شـده 
در محیـط توسـط پدیـده حفره زایـی امـواج فراصـوت بیشـتر از نیـروی 
چسـبندگی درون رسـوبات می باشـد. این ذرات کوچك توسـط سـیال، 
لوله هـا  و  تجهیـزات  دیـواره  در  نمك هـا  رسـوب  از  و  یافتـه  جریـان 

می کنـد]19[. جلوگیـری 
ــرای  ــن روش ب ــه از ای ــد ک ــورهایی بودن ــن کش ــیه اولی ــکا و روس آمری
حــذف رســوب نمك هــا اســتفاده کردنــد و نتایــج موفقیت آمیــزی 
نیــز به دســت آوردنــد. اســتفاده از ایــن روش به صــورت گســترده 
ــد  ــش تولی ــث افزای ــه ای باع ــور قابل مالحظ ــکا به ط ــزاس آمری در تگ
نفت خــام گردیــد]19[. طبــق آزمایش هــای انجــام شــده در مــورد 
جلوگیــری از رســوب نمــك کلســیم کربنات تحــت تابــش امــواج 
فراصــوت مشــخص شــد کــه اســتفاده از امــواج فراصــوت بــا فرکانــس 
ــت 81 درصــد  ــش، باعــث موفقی ــه ی تاب ــز در شــرایط بهین 28 کیلوهرت

ــت]20[. ــوده اس ــه ب ــورد مطالع ــت م ــات در نف عملی

5- نمک گیری از نفت خام
و  نفت خـام  در  موجـود  ناخالصی هـای  جداسـازی  و  پاالیـش  بـرای 
در  موجـود  نمك هـای  حـذف  بـه  نیـاز  آن  انتقـال  سـهولت  همچنیـن 
آن اسـت. از روش هـای معمـول نمك گیـری از نفت خـام اسـتفاده از 
روش هـای الکتریکـی اسـت. طبـق آزمایش هـای انجـام شـده ترکیـب 
امـواج فراصـوت و روش الکتریکـی در نمك گیـری و آب گیـری از 

نفت خـام بسـیار موثـر اسـت.
 آزمایش هـای انجـام شـده نشـان داده بـرای نفت هـای خـام بـا غلظـت 
بـاالی نمـك بعـد از دو مرحلـه پاالیـش توسـط فرآینـد نمك گیـری 
الکتریکـی غلظـت نمـك همچنـان بـاال بـوده اسـت. ولـی اسـتفاده از 
تکنولـوژی جدیـد شـامل اسـتفاده ترکیبـی از امـواج فراصـوت و روش 
الکتریکـی در نفت هـا بـا غلظـت بـاالی نمـك در شـرایط بهینـه، میـزان 
نمـك همـراه در نفت خـام را از 68 میلی گـرم بـر لیتـر بـه 4 میلی گـرم بر 
لیتـر بعـد از یك مرحله از عملیات رسـانده اسـت و میـزان آب همراه نیز 

آب 3 و  نمك  میزان  روی  بر  فراصوت  امواج  تابش  زمان  تأثیر 
موجود در نفت خام
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بـه کمتـر از 0/3 درصـد حجمـی کاهـش یافتـه اسـت]21[. 
نتایـج نشـان می دهـد کـه اسـتفاده از امـواج فراصـوت در نمك گیـری 
بـا غلظت هـای بـاالی نمـك بسـیار موثرتـر  و آب گیـری از نفت خـام 
از فرآینـد الکتریکـی اسـت و ایـن تکنولـوژی در فرآیند هـای پاالیـش 
نفت خـام بسـیار پرکاربـرد خواهـد بـود. طبـق آزمایـش انجـام شـده در 
سـال 2012 ، امـواج فراصـوت در حالـت بهینه با فرکانـس 10 کیلوهرتز 
و در زمـان 5 دقیقـه از تابـش امـواج، نـرخ نمك گیـری 87/9 درصـد از 

نفت خـام را داشـته اسـت]22[. 
قـرار  ارزیابـی  مـورد  آزمایشـگاهی  و  تئـوری  بـه صـورت  ایـن روش 
گرفـت. طبـق نتایـج، بـرای نفت خـام در شـرایط بهینـه از تابـش امـواج 
فراصـوت بـا تـوان 57/7 وات میـزان بـازده نمك گیـری از نفت خـام 84 
درصـد اندازه گیـری شـد کـه بـرای عملیـات پاالیـش نفت خام مناسـب 

اسـت]23[.

امـواج  به کمـک  نفت خـام  آب گیـری  و  امولسـیون زدایی   -6
فراصـوت

نفت خـام  افزایـش گرانـروی  باعـث  نفـت  در  امولسـیون آب  تشـکیل 
تولیـدی می گـردد و از طرفـی، جدایـش آب از نفـت در سـطح نیـز بـه 
نفت خـام  از  امولسـیون زدایی  لـزوم  بنابرایـن  می گیـرد.  انجـام  سـختی 

تولیـدی امـری ضـروری اسـت.
تابـش امـواج فراصـوت به امولسـیون آب و نفـت با افزایش دمای سـیال 
و ایجـاد موج هـای لرزشـی در آن باعـث تفکیـك آب و نفـت از هـم 
می گـردد. ایـن تکنیـك بسـتگی بـه میـزان کاهـش گرانـروی و غلظـت 
نفت خـام بعـد از تابـش امـواج فراصـوت دارد که می توانـد باعث تجمع 

قطـرات آب در کنـار هـم و ایجـاد دو فـاز آب و نفت شـود]24[.
امـواج  تابـش  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام  آزمایش هـای  نتایـج 
فراصـوت در فرکانس هـای پاییـن بـه منظـور امولسـیون زدایی از نفـت 
دارای بـازده بـاال بـوده اسـت ولـی بـرای فرکانس هـای بـاالی امـواج 
فراصـوت، امولسـیون زدایی به دلیـل عـدم پایـداری به وجـود آمـده در 

نمی گیـرد]26-25[. انجـام  نفـت  و  آب  امولسـیون 
صنعـت  در  فراصـوت  امـواج  به کمـك  نفت خـام  امولسـیون زدایی 
نفـت بسـیار اهمیـت دارد. چـون می تـوان در زمـان کـم بـدون نیـاز بـه 
باعـث  پاییـن  نسـبتاً  دماهـای  در  و  شـیمیایی  امولسـیون زداینده های 
نمـوداری  به صـورت  شـکل-3  در  گـردد.  نفت خـام  از  آب  جدایـش 
تأثیـر افزایـش زمـان تابـش امـواج فراصـوت و تـوان تابشـی امـواج بـر 
روی میـزان نمـك و آب موجـود در نفت خـام طبـق پیشـینه تحقیقاتـی 

موجـود و توضیحـات ذکـر شـده نمایـش داده شـده اسـت.
ایـن عملیـات را می تـوان همـراه بـا امولسـیون زدایی شـیمیایی به صورت 
نفتـی  میدان هـای  از  یکـی  در  نفت خـام  بـرای  داد.  انجـام  همزمـان 
امـواج  از  ترکیبـی  اسـتفاده  بـا  درصـد   97 تـا  امولسـیون زدایی  چیـن، 
فراصـوت به دسـت آمـده در حالـی کـه در حالـت اسـتفاده مسـتقل از 
امولسـیون زدایی شـیمیایی در شـرایط یکسـان، 73 درصـد آب گیـری 

حاصـل شـده اسـت]27[.

7- پاک سازی چاه های افقی
در صنعـت نفـت میـزان برداشـت از میادین نفتـی در صورت اسـتفاده از 
چاه هـای افقـی بـه طـرز غیرقابـل انـکاری بهتـر و باالتـر اسـت. یکـی از 
مشـکالت اسـتفاده از این روش پالگ شـدن و انسـداد چـاه در صورت 
تغییـر در فشـار و دمـای مخـزن و حرکـت ذرات ریز شـن به سـمت چاه 

تولیدی اسـت.
در  پارافینـی  واکس هـای  و  آسـفالتین  جملـه  از  نفت خـام  ترکیبـات 
باعـث  به شـدت  چـاه  افقـی  قسـمت  در  رسـوب  و  ته نشـینی  صـورت 

می شـوند. نفـت  تولیـد  کاهـش 
به منظـور کاهـش هزینـه بـاالی تعمیـرات چاه هـای افقی به دلیل رسـوب 
ترکیبـات نفتـی از امـواج فراصـوت اسـتفاده شـده اسـت. طبـق نتایـج 
آزمایشـگاهی به دسـت آمـده، تابش امـواج فراصـوت در چاه های افقی، 
در محیط هـای مختلـف و غلظت هـای متنـوع از نفت خـام، آسـفالتین و 
واکـس بـه منظـور تمیز کـردن مفید بوده اسـت و دیگر نیـازی به توقف 

عملیـات تولیـد از چـاه به ایـن منظور نیسـت]12[.
ولــی بــا ایــن حــال اســتفاده میدانــی از ایــن روش هنــوز عملیاتــی 
نشــده اســت. مهم تریــن موضــوع در عــدم اســتفاده از ایــن روش بــرای 

تراوایی نسبی نفت خام قبل و بعد از تابش امواج فراصوت 4
امواج  تابش  از  و  بعد   b= امواج فراصوت تابش  از  - قبل 

]25[ a =فراصوت

بازده تولید نفت خام قبل و بعد از استفاده از امواج فراصوت 5
در آب تزریقی]27[
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ــی  ــی و چگونگ ــاه افق ــه چ ــزار ب ــن اب ــال ای ــوه انتق ــی، نح ــای افق چاه ه
ــن چاه هــا  ــل ای ــه تکمی ــا توجــه ب ــن شــده ب ــت آنهــا در مــکان تعیی تثبی

ــت. ــاز اس ــره ب ــورت حف به ص

نسـبی  تراوایـی  و  نفوذپذیـری  در  فراصـوت  امـواج  تأثیـر   -8
م نفت خـا

نفـت درون محیـط متخلخـل هـر انـدازه دارای تراوایـی نسـبی باالتـری 
بیشـتری درون فضاهـای  بـا سـهولت  باشـد،  بـه سـایر سـیاالت  نسـبت 
متخلخـل حرکـت می کند و با نرخ بیشـتری برداشـت  شـده، بـازده تولید 

از مخـزن نفتـی نیـز افزایـش می یابـد.
امـواج  تابـش  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام  آزمایش هـای  نتایـج 
فراصـوت باعـث بهبـود تراوایـی نسـبی نفت خـام شـده اسـت کـه ایـن 
عملکـرد بـه دلیـل مکانیزم هـای متفاوتـی رخ می دهـد، از جملـه کاهش 
و  بین سـطحی  تنـش  کاهـش  ترشـوندگی،  تصحیـح  نفـت،  گرانـروی 
افزایـش تراوایـی سـنگ. نمونـه ای از ایـن نتایج در شـکل-4 نشـان داده 

اسـت]29-28[. شـده 
بعـد از تابـش امـواج فراصوت، دبـی تولیـد آب کاهش یافتـه و تراوایی 
نسـبی نفـت زیادتـر شـده اسـت. تابـش امـواج فراصـوت به نفـت باعث 
افزایـش آب دوسـتی سـنگ، افزایـش درجه اشـباع آب در نقطـه تقاطع 
دو نمـودار تراوایـی نسـبی آب و نفت و در نتیجه افزایش تراوایی نسـبی 
نفـت شـده اسـت. بنابرایـن اسـتفاده از امـواج فراصـوت باعـث افزایـش 

برداشـت نفت خـام خواهـد گردید.

9- کاربـرد امـواج فراصـوت در تزریـق آب بـه منظـور ازدیـاد 
شت  ا د بر

و  می یابـد  کاهـش  مخـزن  فشـار  نفت خـام،  تولیـد  از  مدتـی  از  بعـد 
نمی تـوان تمامـی نفـت موجـود در مخزن نفتـی را تولید کـرد. در حالت 
طبیعـی بـه صـورت میانگیـن تنهـا 25 درصـد از نفت خـام موجـود در 
مخـزن قابـل برداشـت اسـت. از این رو، بـرای افزایش بازده برداشـت از 
مخـازن نفتـی از روش های ازدیاد برداشـت متنوعـی از جمله تزریق آب 
در مخـزن نفتـی بـه منظور حفظ فشـار مخـزن و جاروب نفـت موجود به 

سـمت چـاه تولیـدی اسـتفاده می گردد.
طبـق آزمایش هـای انجـام شـده، در نتیجـه تابـش امـواج فراصـوت بـه 
آب، میـزان بـازده مربـوط بـه تزریـق آب در مخـزن نفتـی در تمامـی 
16درصـد  تـا   3 از  افزایـش  ایـن  کـه  اسـت  داشـته  افزایـش  مـوارد 

می باشـد]31-30[.
ــی  ــوت در تمام ــواج فراص ــد ام ــان می ده ــج نش ــن، نتای ــر ای ــالوه ب ع
نمونه هــا باعــث افزایــش دمــا شــده اســت کــه ایــن افزایــش دمــا 
ــر کاهــش گرانــروی ســیال باعــث کاهــش تنــش بیــن ســطحی  عالوه ب
ــات  ــازده عملی ــان و ب ــش راندم ــل، افزای ــن عوام ــت و ای ــده اس ــز ش نی
ــن روش  ــی از ای ــتفاده میدان ــت. اس ــته اس ــال داش ــق آب را به دنب تزری
ــت. ــده اس ــی نش ــوز عملیات ــود هن ــق موج ــینه تحقی ــی پیش ــق بررس طب

10- کاربـرد امـواج فراصـوت در اسـتحصال نفت خـام از لجـن 
نفتی

بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـای نفـت و محـدود بـودن ایـن ذخایـر، لزوم 
توجـه بـه اسـتحصال نفت خـام از لجن های نفتـی ضروری اسـت. در این 
راسـتا آزمایش هـای مختلفـی صورت گرفتـه، از جمله اسـتفاده از امواج 

فراصـوت کـه نتایـج مفیدی نیز در برداشـته اسـت.
در سـال 2012 از امـواج فراصـوت به همـراه روش هـای ترموشـیمیایی 
به منظـور افزایـش بهـره وری از لجن هـای نفتـی اسـتفاده گردیـد. نتایـج 
نشـان داد کـه انـرژی امـواج فراصـوت در شـرایط بهینـه باعث می شـود 
کـه درصـد نفـت باقی مانـده در لجـن از 43 درصـد به 1 درصـد کاهش 

کنـد]32[. پیدا 
طبـق آزمایش هـای انجـام شـده، اسـتفاده از امـواج فراصـوت در خروج 
و اسـتحصال نفـت از لجن هـای نفتـی بـازده باالیـی دارد و می توانـد بـه 
عنـوان روشـی جایگزیـن بـه جـای روش هـای معمـول مـورد اسـتفاده 
زیسـت  آلودگی هـای  روش  ایـن  از  اسـتفاده  همچنیـن  گیـرد.  قـرار 
کاهـش  به شـدت  نیـز  را  نفت خـام  خالص سـازی  بـه  مربـوط  محیطـی 

می دهـد]34-33[.

11- اسـتفاده عملیاتـی و میدانـی از امـواج فراصـوت به منظـور 
چاه  تحریـک 

آسـیب های سـازندی در اطـراف چـاه تولیـدی بـا کاهـش نفوذپذیـری 
نفت خـام و افزایـش افـت فشـار در نزدیـك چـاه تولیدی باعـث کاهش 
شـدید در میـزان تولیـد و برداشـت از مخـازن نفتـی می شـود. از ایـن رو 
بایـد بـه کمـك روش هـای تحریك چاه این آسـیب ها را برطـرف کرد.
به صــورت معمــول بــا اســتفاده از روش هــای اســیدکاری و ایجــاد 
ــرف  ــدودی برط ــا ح ــیب ت ــن آس ــزن ای ــی در مخ ــکاف هیدرولیک ش
می گــردد. امــا روش هــای ذکــر شــده دارای محدودیت هایــی هســتند. 
از جملــه: هزینــه بــاالی عملیــات، آلودگی هــای زیســت محیطــی، 
تخریــب بخشــی از مخــزن و افزایــش احتمــال پدیــده مخروطــی شــدن 

 .]35[]1[ و...  گاز  و  آب 
در سـال 2015 اسـتفاده از ایـن امـواج در میادیـن نفتی روسـیه و آمریکا 
بـوده  از میادیـن  بـازده تولیـدی  افزایـش چشـم گیر در میـزان  نشـانگر 
کـه   داد  نشـان  روسـیه  در  شـده  انجـام  میدانـی  تسـت های  اسـت]36[. 
میانگیـن افزایـش دبی نفت تولیـدی بعد از تحریك چـاه به روش امواج 
فراصـوت بیـش از دو برابـر بـوده اسـت. افزایـش ضریـب بهره دهی چاه 
بـه صـورت میانگیـن 33 درصـد و کاهـش میـزان آب تولیـدی از چاه ها 

در حـدود 4 درصـد بـوده اسـت.
اسـتفاده از امـواج فراصـوت در آمریـکا بـرای نفـت سـنگین بـا قـدرت 
تولیـد پاییـن باعـث افزایـش چشـم گیر دبـی تولیـدی از چاه هـا شـده و 
تولیـد تجمعـی نفـت مربـوط بـه چـاه هـا از 290 بشـکه بـه 3476 بشـکه 

نفـت در مـدت شـش مـاه افزایـش یافتـه اسـت]36[.
افزایـش  به منظـور  فراصـوت  تکنولـوژی  از  اسـتفاده   2013 سـال  در 
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برداشـت در چاه هـای رهـا شـده، به صـورت میدانـی و عملیاتـی مـورد 
قـرار گرفـت]37[. مطالعـه 

طبـق نتایـج به دسـت آمـده، اسـتفاده از امـواج فراصـوت باعـث افزایش 
برداشـت از مخازن نفتی شـده اسـت و بـرای چاه هایی کـه نفوذپذیری و 
تخلخـل بـاال دارنـد، تابـش امـواج فراصـوت می تواند باعـث افزایش50 
درصـدی تولیـد نفـت شـود. اما بـرای مخازنـی کـه دارای نفوذپذیری و 
تخلخـل پایینـی هسـتند، امـواج فراصـوت دارای موفقیت کمتری اسـت 
ولـی بـا ایـن وجـود، اسـتفاده از امـواج فراصـوت بـه همـراه روش هـای 

شـیمیایی می تواند اثربخشـی بیشـتری داشـته باشـد]37[.
کاربـرد ایـن امواج در سـال 2006 نشـان داد که نفت خروجـی از چاه ها 
بعـد از انجـام عمیـات تابش امواج فراصـوت افزایش40 تـا 60 درصدی 
داشـته و میـزان برداشـت نفـت تـا بیـش از 10 درصـد افزایـش داشـته 

است]38[.

نتیجه گیری 
بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از سـوابق تحقیقاتـی و آزمایش هـای مربـوط 
بـه امـواج فراصـوت، کاربـرد و مزایـای ایـن امـواج در صنعـت نفـت 
بهینـه  شـرایط  در  اسـتفاده  صـورت  در  امـواج  ایـن  اسـت.  قابل توجـه 
می تواننـد به صـورت چشـم گیری باعـث افزایش دبـی تولیـدی از چاه ها 

و بـاال بـردن میـزان برداشـت از میادیـن نفتـی شـوند.
می تواننـد  بهینـه  شـرایط  در  اسـتفاده  صـورت  در  فراصـوت  امـواج 

ازجملـه: باشـند  داشـته  فراوانـی  مفیـد  پیامدهـای 
1.کاهـش آسـفالتین موجـود در نفت خـام 2. کاهش گرانـروی نفت خام 
3.جلوگیـری از رسـوب پارافین هـا به خصـوص در نفت هـای واکسـی 
4. جلوگیـری از رسـوب نمك هـا 5. افزایـش تراوایـی نسـبی نفت خـام 
چاه هـای  پاک سـازی   .7 نفت خـام  از  و آب گیـری  6.امولسـیون زدایی 

افقـی 8. نمك گیـری از نفت خـام 9. افزایش بـازده تزریق آب در مخزن 
به عنـوان روش ازدیـاد برداشـت 10 تولیـد نفت خـام از لجـن نفتـی 11. 

تحریـك چـاه تولیدی
بـا اسـتفاده از ایـن امـواج در چاه های تولیـدی عالوه بر موارد ذکر شـده 
می تـوان بـدون تخریـب مخـزن، بدون نیـاز به تزریـق مواد و بـا کمترین 
آلودگـی زیسـت محیطی همزمـان بـا تولیـد و بـدون وقفـه در عملیـات 

بهره بـرداری، از چـاه برداشـت کرد.
خـالف  بـر  و  نیسـت  خاصـی  مـاده  تزریـق  بـه  نیـازی  روش  ایـن  در 
روش هـای معمـول تحریـك چـاه ماننـد تزریق اسـید کـه نیاز بـه خرید، 
انتقـال و ترکیـب مـواد مختلـف از جملـه اسـید از شـرکت های متنـوع با 
قیمت هـای بـاال دارد و یـا روش ایجـاد شـکاف هیدرولیکـی کـه نیـاز 
بـه تهیـه مـواد و سـاخت سـیال دارد، ایـن هزینه هـا بـا اسـتفاده از روش 
فراصـوت حـذف خواهـد شـد. همچنیـن در روش فراصـوت بـر خالف 
روش هـای معمـول نیـازی بـه خریـد دسـتگاه های پمپ سـیال بـه منظور 
تحریـك چـاه نیسـت. عالوه بر ایـن، در روش هـای تزریق اسـید و ایجاد 
شـکاف در زمـان اجـرای عملیـات نیاز به توقـف کامل تولید اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه در روش فراصـوت می تـوان به صـورت همزمـان 
بـا تولیـد، عملیـات تحریـك چـاه را انجـام داد و از لحـاظ اقتصـادی 
توقفـی در تولیـد نداشـت. همچنیـن بـا توجـه بـه سـادگی نحـوه کار بـا 
دسـتگاه های فراصـوت نیـاز بـه نیـروی کار در ایـن روش اندک اسـت.
بهره منـدی از ایـن تکنولـوژی در میادیـن نفتـی روسـیه و آمریـکا نتایـج 
مفیـدی در پـی داشـته اسـت ولـی اسـتفاده از آن در میادیـن نفتـی ایران 
بـا وجـود مزایـای فـراوان ایـن روش مسـتلزم توجـه بیشـتر مدیـران و 
کارشناسـان ایـن صنعـت اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن مهـم می تـوان به 
صـورت مسـتقل یـا ترکیبـی بـا سـایر روش هـای بهره بـردای و ازدیـاد 

برداشـت نفـت از امـواج فراصـوت نیـز بهـره بـرد.
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