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بررسی تأثیر تزریق نانوذره ی اکسید سیلیسیم بر مهاجرت ذرات ریزسازندی 
حین تزریق آب کم شور

  پیمان پورافشاری، دانشگاه سلطان قابوس عمان    مهرشاد منصوری، علی نخعی* ، دانشگاه تهران 

ــی  ــکلی اساس ــه مش ــد ب ــن تولی ــازندی حی ــای س ــد ریز دانه ه ــنگی تولی ــازن ماسه س ــب مخ در اغل
تبدیــل شــده اســت. ایــن ذرات می تواننــد تراوایــی مخــزن را به شــدت کاهــش دهنــد یــا در صــورت 
تولیــد شــدن باعــث خوردگــی تجهیــزات ســطحی گردنــد. جابه جایــی ایــن ذرات می توانــد ناشــی 
ــروی هیدرودینامیکــی ســیال  ــر نی ــا در اث ــل درجــه ی شــوری و pH باشــد ی ــل شــیمیایی مث از عوام
ــا،  ــن ریزدانه ه ــرت ای ــا مهاج ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــای کارآم ــی از روش ه ــرد. یک ــام گی ــدی انج تولی
اســتفاده از نانــوذرات جهــت تثبیــت ذرات ســازندی در منشــأ تولیدشــان اســت. هــدف ایــن مقالــه، 
ــا منشــأ شــیمیایی در  ــرل مهاجــرت ریز دانه هــای ســازندی ب ــق نانوســیال در کنت ــر تزری بررســی تأثی
ــی اســت در  ــه نشــده اســت. گفتن ــون بررســی و مطالع ــط متخلخــل مصنوعــی اســت کــه تاکن محی
ــای  ــب هیدروکربن ه ــه و ترکی ــه کار رفت ــیم ب ــید سیلیس ــوذرات اکس ــر، نان ــای مورد نظ آزمایش ه
دکان و پارافیــن به عنــوان نفــت اســتفاده شــده اند. همچنیــن تأثیــر غلظــت نانوســیال تزریقــی 
ــت  ــت نف ــده، بازیاف ــر ش ــل ذک ــی مراح ــت. در تمام ــده اس ــی ش ــرت ذرات بررس ــرل مهاج در کنت

ــد. ــد ش ــری خواه اندازه گی
ـــادی در  ـــی زی ـــیم توانای ـــید  سیلس ـــوذرات اکس ـــه نان ـــد ک ـــان می ده ـــه نش ـــای اولی ـــج آزمایش ه نتای
ـــدار  ـــیم، مق ـــید سیلیس ـــوذرات اکس ـــتفاده از نان ـــا اس ـــد. ب ـــازندی دارن ـــرت ذرات ریزس ـــرل مهاج کنت
ـــرت ذرات  ـــش مهاج ـــان از کاه ـــه نش ـــت ک ـــمگیری یاف ـــش چش ـــزه کاه ـــول مغ ـــار در ط ـــت فش اف
ریـــز داشـــت. همچنیـــن غلظـــت بهینـــه ی نانـــوذره برابـــر ۰/1 درصـــد وزنـــی تعییـــن شـــد. نتایـــج 
ـــطح  ـــذب روی س ـــا ج ـــیم ب ـــید سیلیس ـــیال اکس ـــه نانوس ـــان داد ک ـــای AFM نش ـــل از آزمایش ه حاص
شیشـــه به شـــدت ســـبب تغییـــر زبـــری ســـطح شیشـــه شـــده اســـت. در نتیجـــه مکانیـــزم اصلـــی و 
ـــطح  ـــری س ـــش زب ـــیم، افزای ـــید سیلیس ـــیال اکس ـــط نانوس ـــز توس ـــرت ذرات ری ـــرل مهاج ـــب کنت غال

ـــد. ـــی گردی ـــل معرف ـــزه متخلخ مغ

نامطلوبـی، آسـیب  نفتـی توسـط هـر فرآینـد  کاهـش تراوایـی سـازند 
سـازندی تلقـی می گـردد. در واقع آسـیب سـازند در بخش های مختلف 
صنایـع نفـت و گاز به عنـوان یک معضل شـناخته شـده که ممکن اسـت 
طـی انجـام فازهـای مختلِف برداشـت هیدروکربـن از مخـازن زیرزمینی 
ایجـاد  ماننـد  برداشـتی  ازدیـاد  فرآیندهـای  تولیـد، حفـاری،  از جملـه 

شـکاف مصنوعـی و تزریـق آب شـور مشـاهده گـردد.
عوامـل  از  یکـی  به عنـوان  سـازندی  ریزدانه هـای  مهاجـرت  پدیـده ی 
شـناخته  ماسه سـنگی  مخـازن  در  به خصـوص  سـازند  آسـیب  اصلـی 
شـده اسـت. برخـی ذرات ریـز جامـد در محیـط متخلخل حضـور دارند 
کـه بـه دیـواره ی محیـط متخلخـل سـیمان نشـده اند و کامـاًل سسـت و 
غیرمسـتحکم روی آن قـرار گرفته انـد. بنابرایـن در حالـت تعـادل، ایـن 
ذرات توسـط نیـروی جاذبـه ی اعمالـی بیـن ذره و سـطح خلـل و فرج به 
دیـواره ی محیـط متخلخـل چسـبیده اند. اعمـال برخـی عوامـل شـیمیایی 
و هیدرودینامیکـی ماننـد شـوری سـیال سـازندی و سـیال تزریقی جهت 

ازدیـاد برداشـت، سـرعت حرکـت سـیال، دمـای محیـط متخلخـل و ... 
می توانـد تعـادل بیـن نیروهای جاذبـه و دافعـه ی 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 انـدازه ی ریزدانه هـای سـازندی موجـود در محیـط متخلخـل، 
امـکان وقوع دو مشـکل اساسـی در اثر مهاجرت ایـن ذرات وجود دارد:
■ اگـر قطـر ریزدانه هـای سـازندی از قطـر خلـل و فرج سـازند بزرگ تر 
باشـد مهاجرت این ذرات سـبب انسـداد خلل و فرج و در نتیجه کاهش 

تراوایی سـازند می شـود.
■ اگـر قطـر ریزدانه هـای سـازندی از قطر خلل و فرج سـازند کوچک تر 
باشـد ریزدانه هـا به همـراه سـیال از چـاه تولیـد شـده و باعـث خوردگـی 

و فرسـایش تجهیـزات سـر چاهـی، پمپ ها و خطـوط لولـه می گردند.

بنابرایـن در صنعـت بـه منظـور  جلوگیـری و کنترل مهاجـرت ریزدانه ها 
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روش هـای مختلفـی ماننـد اسـیدکاری، تزریـق پلیمـر و تشـکیل بسـته ی 
شـنی1 در اطـراف چـاه اسـتفاده می گـردد. امـا کوتاه مـدت و مقطعـی 
نبـودن و حتـی کاهـش  اقتصـادی  از روش هـا،  تأثیـر هـر یـک  بـودن 
ایـن  به کارگیـری  در  را  مشـکالتی  آنهـا،  از  برخـی  توسـط  تراوایـی 

روش هـا در صنعـت ایجـاد کـرده اسـت.
سـطح  مثـل  به  فـردی  منحصـر  ویژگی هـای  به دلیـل  نانـو  فـن آوری 
مخصـوص بسـیار زیاد و همچنین اندازه ی 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 
حفـاری،  گل  رئولـوژی  خـواص  بهبـود  مخـزن،  سـنگ  ترشـوندگی 
کاهـش کشـش سـطحی بیـن آب و نفـت، ازدیـاد برداشـت در مخـازن 

نفـت و کنتـرل آسـیب سـازند اسـت.
هم اکنـون تزریـق آب در بسـیاری از مخـازن دنیا به عنوان روشـی جهت 
ازدیـاد برداشـت بـه کار بـرده می شـود. 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 
به دلیـل تزریـق آب بـه ترکیـب آب نمک تزریقی وابسـته اسـت. به دلیل 
آنکـه تزریـق آب کم شـور به میدان از نظر عملیاتی شـبیه به سـیالب زنی 
آب اسـت و مانند روش های ازدیاد برداشـت شـیمیایی به مـواد افزودنی 
گران قیمـت نیـازی نـدارد در دهـه ی اخیـر ایـن روش به عنـوان روشـی 

بـرای ازدیـاد برداشـت مـورد توجه بسـیاری قـرار گرفته اسـت. همچنین 
آب سـازند به دلیـل داشـتن ترکیبـات آروماتیـک و رادیواکتیـو، بسـیار 
بنابرایـن بـا انجـام اصالحاتـی  بـرای محیـط زیسـت خطرنـاک اسـت. 

می تـوان آنـرا بـه آب کم شـور 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 
جهـت  تزریقـی  سـیال  شـوری  درجـه ی  می آیـد.  به وجـود  کم شـور 
عملیـات ازدیـاد برداشـت، یکـی از عوامـل اصلـی شـیمیایی مؤثـر در 
اسـت.  شـده  شـناخته  سـازندی  ذرات  مهاجـرت  پدیده هـای  برخـی 
بررسـی ها نشـان می دهـد اگـر درجـه ی شـوری از یـک حـد بحرانـی 
کمتـر شـود، نیروهـای الکتروسـتاتیک دافعـه خواهنـد بـود و این مسـأله 
باعـث می شـود در پروژه هـای میدانـی، هنـگام تزریـق آب کم شـور در 
مهاجـرت ریز دانه هـای سـازندی مشـکل ایجـاد شـود. هـدف از انجـام 
ایـن پـروژه بررسـی تأثیـر نانـوذرات بـر کاهـش مهاجـرت ریز دانه هـای 
سـازندی در هنـگام تزریـق آب کم شـور در محیـط دو فـازی نفـت و 
آب اسـت کـه تاکنـون بررسـی نشـده اسـت. در بسـیاری مواقـع کنتـرل 
مهاجـرت ذرات سـازندی در منشـأ تولیـد ذرات امکان پذیـر نیسـت. در 
اثـر مهاجـرت ذرات سـازندی در مخزن مشـکالتی مثل کاهـش تراوایی 
)به خصـوص در نواحـی نزدیـک چـاه( یا خوردگـی لوله هـا و تجهیزات 
درون چاهـی و تجهیـزات سـطحی جهـت تولیـد ایجـاد خواهد شـد ]1[.
پلیمـر،  تزریـق  مثبـت  تأثیـر  بـر  مبنـی  بسـیاری  گزارش هـای  تاکنـون 
ریز دانه هـای  مهاجـرت  کنتـرل  در  کاتیونـی  پلیمرهـای  به خصـوص 
سـازندی ارائـه شـده اسـت ]1[. در ایـن روش محلـول پلیمـر بـا غلظـت 
مشـخص بـه محیـط متخلخـل تزریـق می گـردد. در اثـر جـذب پلیمر بر 
سـطح ریز دانه هـای سـازندی، الیه ای نـازک از پلیمر روی سـطح ذرات 
کشـیده شـده و مانـع از انتقـال نیـروی اعمالـی از طـرف سـیال به سـطح 
ریز دانه هـا می شـود. از معایـب ایـن روش می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره 

کرد:
■ هزینه ی زیاد مواد شیمیایی مورد استفاده 

■ به علـت وزن مولکولـی زیـاد و همچنیـن بلنـد  زنجیـره بـودن پلیمرهـا، 
احتمـال کاهـش تراوایـی در اثـر انسـداد خلـل و فرج وجـود دارد

مقیـاس  در  کـه  اسـت  فن آوری هایـی  تمـام  نانـو  فـن آوری  از  منظـور 
نانـو یعنـی از 1 تـا 1۰۰ نانومتـر فعالیـت دارنـد. نانـوذرات پرکاربردترین 
صـورت از مـواد مصرفـی در فـن آوری نانـو هسـتند. با توجه بـه تعریف 
فـن آوری نانـو، تمایـل بـه پیـدا کـردن کاربردهایی بـرای فـن آوری نانو 
در صنعـت نفـت به وجود آمده و اخیـراً محققان فراوانـی تحقیقات خود 
را به سـمت یافتـن ایـن کاربردهـا سـوق داده انـد کـه این عالقه ی شـدید 
بـه ویژگی هـای منحصربـه  فـرد ایـن ذرات بـاز می گـردد. مهم تریـن این 

ویژگی هـا عبـارت اسـت از:
■ حرکـت آزادانـه ی نانـوذرات در محیـط متخلخـل به علـت کوچـک 

نانـوذرات بـودن قطر 

 مدت زمان
پایداری در

 آب نمک 0/3 
موالر

 مدت زمان
پایداری در

 آب نمک 0/03 
موالر

 غلظت
)درصد وزنی( نانوذره

۶2 روز 39  روز   ۰/1 اکسید   سیلیسیم

ناپایدار ۷ ساعت ۰/1 اکسید   آلومینیم

ناپایدار 1 ساعت ۰/1 اکسید منیزیم

مدت زمان پایداری محلول های نانوسیال ساخته شده برای آزمایش های 1
مرحله ی اول

Sorسیال تزریقیآزمایش
بازیافت 
نفت )%(

PV۰/4258 1۰ آب کم شورآزمایش پایه

  %wt  نانوسیال
0/1 اکسید سیلیسیم

 PV +1 نانوسیال PV
9۰/35۶5/1 سیال کم شور

نتایج بازیافت نهایی نفت در آزمایش های مرحله ی اول2
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■ نسـبت زیـاد سـطح بـه حجـم بـرای نانـوذرات: مـواد زمانـی کـه در 
انـدازه ی نانـو هسـتند، نسـبت سـطح بـه حجـم آنهـا به طـرز چشـم گیری 

می یابـد افزایـش 
■ داشتن انرژی سطحی زیاد

■ توانایی قابل توجه برای انتقال حرارت

در سـال 2۰۰8 هوانـگ و همـکاران بـرای اولیـن بـار از نانوسـیال جهت 
تثبیـت ریزدانه هـای سـازندی اسـتفاده کردنـد. آنهـا بـا انجـام یـک کار 
آزمایشـگاهی، یـک الیـه ی پروپانـت را کـه در شـکاف هیدرولیکـی 
اسـتفاده می شـود بـه نانوسـیال آغشـته کردنـد. به عنـوان 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 نمی دهـد. همچنیـن بـا عبـور یـک محلـول 
سوسپانسـیون شـامل ریزدانه هـای سـازندی از داخـل الیـه ی پروپانـت 
آغشـته بـه نانوسـیال و تحلیـل نتایـج بـه تأثیـر مثبـت نانوسـیال در تثبیـت 

ریزدانه هـای سـازندی پـی بردنـد ]2[.
اسـتفاده  مـورد  پخش کننـده ی  سـیال  نـوع  تأثیـر  همـکاران  و  عـرب 
در نانوسـیال را بـر عملکـرد نانـوذره در جـذب ریز دانه هـای سـازندی 
 Al2O3،CuO بررسـی کردنـد ]4و3[. در ایـن آزمایـش پنـج نانـوذره ی
مقطـر  آب  پخش کننـده ی  سـیال  دو  به همـراه   ZnO و   ،SiO2 ،MgO
و آب کم شـور ترکیـب شـده و قابلیـت هـر کـدام از نانوسـیاالت در 
جـذب ریز دانه هـای سـازندی بررسـی گردیـد. نتایـج بیانگـر آنسـت که 
نانـوذره ی ZnO به همـراه آب مقطر بیشـترین قابلیت جـذب را دارد؛ در 
حالی کـه در آب کم شـور قابلیـت جـذب نانـوذره ی Al2O3 بیشـتر از 

است. سـایرین 
آصـف و همـکاران تأثیـر نانوذره ی MgO را در کنتـرل مهاجرت ذرات 
ریـز در اثـر تزریـق آب کم شـور و قلیایـی بررسـی نمودنـد ]5[. تزریـق 
محلـول قلیـا بـا درجـه ی شـوری کـم شـرایط مطلوبـی جهـت ازدیـاد 
برداشـت نفـت از مخـازن فراهـم می کنـد اما هـم درجه ی شـوری کم و 

هـم pH زیـاد محلـول سـبب مهاجـرت ریز دانه هـای سـازندی از مخـزن 
نانوسـیال  تزریـق  مثبـت  بسـیار  تأثیـر  می گـردد. آزمایش هـای آصـف 
MgO را در کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی حتـی در pH بسـیار زیـاد 

نشـان می دهـد.
تمامـی بررسـی هایی کـه تاکنـون در زمینـه ی کنتـرل مهاجـرت ذرات 
ریـز سـازندی با اسـتفاده از نانـوذرات انجام شـده، در محیط های 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 ریز دانه هـای سـازندی بـا منشـأ شـیمیایی 
نشـده  مطالعـه  و  بررسـی  تاکنـون  اسـت کـه  در حضـور هیدروکربـن 
اسـت. در آزمایش ها، سـه نانوذره ی اکسـید   سیلیسـیم، اکسـید   آلومینیم 
و اکسـید منیزیم بررسـی شـدند؛ زیـرا در کارهـای قبلی این سـه نانوذره 
از خـود اثـرات مثبتـی در کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی نشـان دادند 
]۷و۶و4و3[. شـایان ذکـر اسـت در ایـن آزمایش هـا نفت مورد اسـتفاده، 

ترکیبـی از هیدروکربن هـای دکان و پارافیـن خواهـد بـود.

1- تئوری
ــط متخلخــل ســبب جدایــش  ــرات شــیمیایی در محی ــروز برخــی تغیی ب
ــن ذرات  ــرت ای ــه مهاج ــرج و در نتیج ــل و ف ــطح خل ــز از س ذرات ری
می شــود. ایــن عامــل اغلــب در اثــر نفــوذ و تزریــق ســیال بــا خصوصیات 
شــیمیایی متفــاوت از ســیال ســازندی ایجــاد می گــردد. روش هــای 
ــات  ــر خصوصی ــاد برداشــت مختلفــی وجــود دارد کــه ســبب تغیی ازدی
شــیمیایی ســیال مخــزن شــده کــه برخــی از آنهــا در کنــار آثــار بســیار 
ــد،  ــدی از خــود نشــان می دهن ــن تولی ــدار هیدروکرب ــی کــه در مق مثبت
ــورم  ــد ت ــه گونه هــای مختلفــی از آســیب ســازند مانن به شــدت منجــر ب
ــوند. در  ــازندی و ... می ش ــز س ــرت ذرات ری ــش و مهاج رس2، جدای
ــش ذرات  ــر در جدای ــل شــیمیایی مؤث ــن عوام ــه برخــی از مهم تری ادام

ریــز تشــریح خواهنــد شــد.

نمودار بازیافت نهایی نفت در آزمایش های مرحله ی اول1

Sorسیال تزریقیآزمایش
بازیافت 
نفت )%(

PV ۰/435۷ 1۰ آب کم شورآزمایش پایه

 % wt نانوسیال
0/03 اکسید سیلیسیم

 9 PV  +1 نانوسیال PV
۰/3۷۶3سیال کم شور

  % wt نانوسیال
 0/1 اکسید سیلیسیم

 9  PV  +1 نانوسیال PV
۰/33۶۷سیال کم شور

 % wt نانوسیال
0/3 اکسید سیلیسیم

 9 PV  +1 نانوسیال PV
۰/4۰۶۰سیال کم شور

نتایج بازیافت نهایی نفت در آزمایش های مرحله ی دوم3
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1-1- قدرت یونی
از عوامـل اصلـی مهاجـرت ذرات سـازندی، قـدرت یونی سـیال موجود 
در سـازند اسـت. قـدرت یونـی سـیال به شـدت بـه غلظت نمـک موجود 

در آن و همچنیـن جنـس نمک بسـتگی دارد.
تاکنـون مـوارد بسـیاری مبنی بـر کاهش تراوایـی نمونه های ماسه سـنگی 
مختلـف کـه تحـت تزریـق آب کم شـور قـرار گرفته انـد گـزارش شـده 
اسـت ]1۰-8[. در گذشـته این گونـه تصـور می شـد که کاهـش تراوایی 
به دلیـل وجـود  تزریـق شـورآب رقیـق،  از  ناشـی  مخـازن ماسه سـنگی 
رس هـای متـورم شـونده در ایـن مخـازن اسـت. امـا آزمایش هـای لنـد3 
و همـکاران نشـان داد کـه کاهش تراوایی ناشـی از تزریـق بخار آب در 
نمونه هـای ماسه سـنگی خالی از رس متورم  شـونده نیز هسـت. نتایج این 
آزمایش هـا نشـان داد کـه عـالوه بـر تـورم رس، مکانیـزم دیگـری به نام 
مهاجـرت ریزدانه هـای سـازندی نیـز بـر کاهـش تراوایـی نمونه هـا مؤثر 
اسـت ]11[. تاکنـون محققـان مختلفـی در خصـوص تأثیـر شـوری آب 
تزریقـی بـر تراوایـی نمونه هـای ماسه سـنگی مطالعـه کرده انـد. خیـالر و 
فوگلـر4 در سـیالب زنی نمونـه ی ماسه سـنگی بـا آب حـاوی غلظت های 
مختلـف نمک سـدیم کلرید مشـاهده کردند کـه کاهش تراوایـی نمونه 
از یـک غلظـت نمـک به خصوص آغاز شـده کـه این غلظـت را غلظت 

بحرانـی نمـکCSC( 5( نامیدند ]1۰[.

pH -2-1 سیال
از دیگــر عوامــل شــیمیایی مؤثــر بــر مهاجــرت ذرات ریــز، pH محلــول 
ــای  ــام آزمایش ه ــا انج ــکاران ب ــا۶ و هم ــت ]14-12[. کی ــی اس تزریق
مختلــف مشــاهده کردنــد کــه بــا افزایــش pH محلــول تزریقــی، 
تراوایــی نمونه هــای ماسه ســنگی به شــدت کاهــش می یابــد. آنهــا 
ــل  ــواره ی خل ــن دی ــا و همچنی ــطحی ریزدانه ه ــار س ــری ب ــا اندازه گی ب
ــطحی  ــار س ــول، ب ــش pH محل ــا افزای ــه ب ــد ک ــاهده نمودن ــرج مش و ف
ریزدانــه و ســطح خلــل و فــرج بیشــتر )منفی تــر( شــده و نتیجــه گرفتنــد 
ــه  ــن ریزدان ــه ی بی ــروی دافع ــی، نی ــول تزریق ــش pH محل ــا افزای ــه ب ک
ــش و مهاجــرت  ــرج بیشــتر شــده و در نتیجــه جدای ــل و ف و ســطح خل

ذرات ســازندی افزایــش می یابــد ]13[.

1-3- دما
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 می یابـد ]1۶و15[. علت 
آنسـت کـه نیـروی دافعـه ی الکتریکـی بـا دمـای سـیال رابطه ی مسـتقیم 
داشـته و در اثـر افزایـش دمـا، نیـروی دافعـه ی الکتریکی بیـن ذرات ریز 

و دیـواره ی محیـط متخلخـل نیـز افزایـش می یابد.

2- کار آزمایشگاهی
سـازندی  ریز دانه هـای  مهاجـرت  پدیـده ی  شـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 
عمدتـاً مشـکلی اسـت کـه در مخـازن ماسه سـنگی وجـود دارد. از نظـر 
سیلیسـی  دانه هـای  از  اغلـب  ماسه سـنگ ها  تشـکیل دهنده،  ترکیبـات 
تشـکیل شـده اند. همچنیـن عمـده ی ترکیـب تشـکیل دهنده ی دانه هـای 
متخلخـل  محیـط  نتیجـه  در  اسـت؛  سـیلیس  جنـس  از  نیـز  شیشـه ای 
سـاخته شـده توسـط ایـن ذرات می تواننـد معـرف خوبـی بـرای مخـازن 
پـروژه روی  ایـن  در  آزمایش هـا  تمامـی  بنابرایـن  باشـند.  ماسه سـنگی 
انـدازه ی  گردیـد.  انجـام  شیشـه ای  دانه هـای  از  شـده  سـاخته  مغـزه ی 
شـد  انتخـاب  میکـرون   212-42۰ اسـتفاده  مـورد  شیشـه ای  دانه هـای 
دانه هـای شیشـه ای  از 9۰ درصـد  بـرای سـاختن مغـزه ی مصنوعـی،  و 
و 1۰ درصـد ذرات ریـز اسـتفاده گردیـد. ابتـدا غلظـت بحرانـی نمـک 
)CSC( بـرای سـدیم کلرید برابـر ۰/23 اندازه گیـری شـد. جهـت اشـباع 
اولیـه ی محیـط متخلخـل، در تمامـی آزمایش هـا از محلـول آب نمـک 
سـدیم کلرید بـا غلظـت بیشـتر از CSC نمک اسـتفاده گردیـد. در نتیجه 
از آب نمـک ۰/3 مـوالر سـدیم کلرید برای اشـباع اولیه ی مغزه اسـتفاده 
شـد. همچنیـن از محلـول آب نمـک سـدیم کلرید ۰/۰3 مـوالر )1۷5۰ 
قسـمت در میلیـون( کـه درجـه ی شـوری کمتـری از CSC دارد به عنوان 
سـیال ازدیاد برداشـت و سـیال پایـه ی محلول نانوسـیال اسـتفاده گردید. 

آزمایش های 2 برای  مبنا  فشار  به  نسبت  فشار  تغییرات  نمودار 
مرحله ی اول

نمودار بازیافت نهایی نفت در آزمایش های مرحله ی دوم3
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قطر نانوذره )نانومتر(غلظت )درصد وزنی(نانوذره

۰/1145اکسید   سیلیسیم

۰/1۷۶۰اکسید   آلومینیم

۰/11۰25اکسید منیزیم

قطر نانوذرات اندازه گیری شده برای آزمایش های مرحله ی اول4

گفتنـی اسـت  در پروژه هـای تزریق آب کم شـور، درجه ی شـوری آب 
معمـوالً کمتـر از ppm 2۰۰۰-8۰۰۰ اسـت ]2۰-1۷[. در آزمایش هـای 
مورد نظـر، نفـت مـورد اسـتفاده، ترکیبـی از هیدروکربن هـای دکان و 
پارافیـن خواهـد بود. علت اسـتفاده از ایـن هیدروکربن هـا امتزاج پذیری 
کامـل آنهـا بـا یکدیگـر اسـت و اینکـه هیدورکربـن ترکیبـی، مایعـی 

بی رنـگ و شـامل هیدروکربن هـای سـبک و سـنگین اسـت.
جهـت بررسـی عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد نانوسـیال، دو دسـته آزمایـش 
آزمایش هـا،  اول  دسـته ی  انجـام  از  هـدف  گردیـد.  انجـام  مختلـف 
انتخـاب نانوذره ای اسـت کـه عالوه بر پایـداری، بهتریـن عملکرد را در 

کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی از خـود نشـان می دهـد.
سـه نانـوذره ی اکسـید   سیلیسـیم، اکسـید   آلومینیـم و اکسـید منیزیـم در 
مـوالر   ۰/۰3 آب نمـک  محلـول  در  وزنـی  درصـد   ۰/1 غلظت هـای 
سـدیم کلرید پخـش شـدند و زمـان پایـداری هـر کـدام بـه ثبـت رسـید. 
نتایـج آزمایش هـای اولیـه نشـان می دهـد کـه نانوذرات اکسـید  سیلسـیم 
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 اکسـید   سیلیسـیم به مراتب بهتر از نانوسـیال 
اکسـید   آلومینیـم و اکسـید منیزیـم اسـت. از آنجاکـه پایداری نانوسـیال 
بسـیار مهـم اسـت از میـان سـه نانوسـیال مذکـور، اکسـید آلومینیـم و 

اکسـید منیزیـم به دلیل پایداری نامناسـب کنار گذاشـته شـدند و اکسـید 
در  ترتیـب  بدیـن  شـد.  انتخـاب  مناسـب  نانوسـیال  به عنـوان    سیلیسـیم 
آزمایش هـای سـیالب زنی بـا نانوسـیال، از نانـوذره ی اکسـید سیلیسـیم 

می شـود. اسـتفاده 
در ایـن مرحلـه ابتـدا نـرخ بحرانـی تزریـق بـرای جابه جایـی ذرات ریـز 
 ۰/3 محلـول آب نمـک  بـرای  کـه  اندازه گیـری شـد  سـیاالت  توسـط 
مـوالر سـدیم کلرید 3۰۰ و بـرای نفـت مـورد اسـتفاده 12۰ سی سـی بـر 
سـاعت به دسـت 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 کاهش نیافتنـی، بـا نفـت اشـباع 
گردیـد و سـپس 1۰ حجـم تخلخل سـیال کم شـور به عنوان 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 ۰/1 درصـد وزنی اکسـید سیلیسـیم 
تزریـق می شـود. دو سـر مغـزه را بسـته و نانوسـیال به مـدت 12 سـاعت 
درون مغـزه می مانـد تـا اثرگـذاری انجام شـود. سـپس به مقـدار 9 حجم 
تمامـی  در  و  می گـردد  تزریـق  محلـول آب نمـک کم شـور  تخلخـل، 
مقـدار بازیافـت نفـت مراحـل بـر حسـب زمـان ثبـت خواهد شـد. نتایج 
ارائـه شـده اسـت. در جـدول-2 مقـدار  نهایـی در شـکل-1  بازیافـت 

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 می یابد. جهت 
اندازه گیـری  تغییـرات فشـار مغـزه حیـن سـیالب زنی، هنـگام  بررسـی 
تراوایـی مطلـق مغـزه بـا سـیال ۰/3 موالر آب نمـک که سـبب مهاجرت 
ذرات سـازندی نمی گـردد، فشـار در نـرخ cc/hr 5۰ به عنـوان فشـار مبنـا 
اندازه گیـری شـده حیـن سـیالب زنی  انتخـاب گردیـد و فشـار   )ΔPi(
نسـبت بـه فشـار مبنـا بدون بُعـد خواهد شـد. مقـدار افـت فشـار بدون بُعد 
دو سـر مغـزه در شـکل-2 ارائـه شـده کـه ایـن مقـدار بـرای آزمایـش 
تزریـق نانـوذرات، مقـدار کمتـری را نشـان می دهـد. این مطلـب حاکی 

از کاهـش مهاجـرت ذرات ریـز اسـت.
در دسـته ی دوم آزمایش هـا تأثیـر غلظـت نانوسـیال تزریقی بـر عملکرد 
نانوسـیال در کنترل مهاجرت ریز دانه های سـازندی بررسـی شـد. در این 
آزمایش هـا نانوسـیاالت بـا سـه غلظـت ۰/۰3، ۰/1 و ۰/3 درصـد وزنـی 
بـه مغـزه تزریـق گردیـد. سـپس مغزه ها به مدت 24 سـاعت بسـته شـدند 
و پـس از آن 9 حجـم تخلخـل سـیال کم شـور بـه مغـزه تزریـق گردیـد. 
نتایـج مربـوط بـه بازیافـت نفـت در ایـن آزمایش هـا در شـکل- 3 ارائـه 
شـده اسـت. همان طـور که در شـکل مشـاهده می شـود تزریق نانوسـیال 
نسـبت بـه آزمایـش پایه نتیجـه  ی بهتری داشـته و باعث افزایـش بازیافت 
نفـت شـده اسـت. آزمایش تزریق نانوسـیال بـا غلظـت ۰/1 درصد وزنی 
بهتریـن نتیجـه را در میـان این سـه غلظـت داشـت. همچنین با مقایسـه ی 
بازیافـت نهایـی نفـت در آزمایش تزریق نانوسـیال با غلظـت ۰/3 درصد 

آزمایش های 4 برای  مبنا  فشار  به  نسبت  فشار  تغییرات  نمودار 
مرحله ی دوم
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وزنـی نانـوذره بـا بازیافـت نفـت در آزمایش پایه مشـخص می شـود که 
اسـتفاده از غلظـت زیـاد نانـوذره تأثیری بـر بازیافت نهایی نفـت نخواهد 
داشـت. بنابرایـن می تـوان گفت کـه لزوماً بـا افزایش غلظـت نانوذره در 
سـیال تزریقـی، بازیافـت نفـت بهبـود نمی یابـد؛ بلکـه یک غلظـت بهینه 
بـرای نانـوذره وجـود دارد کـه در آن، نانـوذره بیشـترین اثرگـذاری را 
خواهـد داشـت. جـدول-3 بازیافـت نهایـی و اشـباع باقیمانـده ی نفت را 

می دهد. نشـان 
در ایــن مرحلــه نیــز مثــل مرحلــه ی قبــل، اختــالف فشــار دو ســر نمونــه 
ــت  ــور جه ــیال کم ش ــق س ــد. تزری ــری ش ــان اندازه گی ــب زم ــر حس ب
ــازندی در  ــرت ذرات س ــت و مهاج ــب حرک ــت، موج ــاد برداش ازدی
ــز،  ــدازه و غلظــت ذرات ری ــه ان محیــط متخلخــل می شــود کــه بســته ب
ــن ذرات وجــود دارد. در  ــوگاه حفره هــا توســط ای احتمــال انســداد گل
ــزه  ــت فشــار دو ســر مغ ــزه، اف ــرج مغ ــل و ف ــر انســداد بخشــی از خل اث
آزمایش  هــای  بــه  مربــوط  نتایــج  شــکل-4  در  می یابــد.  افزایــش 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــف نش مختل

3- تحلیل نتایج
ــا در  ــراوان آنه ــرد ف ــبب کارب ــو ذرات س ــرد نان ــر به ف ــواص منحص خ
ــک،  ــیار کوچ ــدازه ی بس ــوذرات ان ــت. نان ــده اس ــون ش ــع گوناگ صنای
ــا  ــد. ت ــادی دارن ــطحی زی ــرژی س ــاد و ان ــیار زی ــوص بس ــطح مخص س
زمانی کــه انــدازه ی نانــوذرات پخــش شــده در محلــول در مقیــاس نانــو 
باشــد خــواص نانــوذرات حفــظ می گــردد. در نتیجــه هرچــه نانــوذرات 
ــداری  ــند، پای ــته باش ــیال داش ــول نانوس ــری در محل ــدگی بهت پخش ش
ــوذرات در  ــی نان ــه کارآی ــه و در نتیج ــش یافت ــیال افزای ــول نانوس محل
پدیــده ی جــذب ســطحی حفــظ می شــود. همچنیــن مــدت زمــان 
پایــداری نانوســیال نیــز به عنــوان یــک عامــل اساســی در کارآیــی 
محلــول نانوســیال محســوب می گــردد. به عبــارت دیگــر زمــان پایــداری 
ــد در  ــدازه ای باشــد کــه ایــن ذرات بتوانن ــه ان ــد ب محلــول نانوســیال بای
مــدت زمــان کافــی تأثیــر خــود را بــر ســطح مغــزه بگذرانــد. در صورت 
ــی  ــداری نانوســیال، پــس از گذشــت مــدت زمان ــان پای ــودن زم کــم ب
ــزرگ  ــدازه ی ب ــا ان ــی ب ــبیده و کلوخه های ــر چس ــه یکدیگ ــوذرات ب نان
ایجــاد می شــود. در نتیجــه تأثیــر نانــوذرات بــر ســطح محیــط متخلخــل 
ــیب  ــل آس ــوان عام ــد به عن ــود می توان ــد و خ ــش می یاب ــدت کاه به ش
ســازند عمــل کنــد. بنابرایــن اندازه گیــری قطــر نانــوذرات پخــش شــده 
در محلــول نانوســیال و همچنیــن تعییــن مــدت زمــان پایــداری نانوســیال 
ــر  ــیال در تغیی ــرد نانوس ــورد عملک ــی را در م ــات مهم ــد اطالع می توان
خصوصیــات ســطحی مغــزه در اختیــار قــرار دهــد. در جــدول-4 قطــر 

ــت. ــده اس ــه گردی ــده ارائ ــری ش ــوذرات اندازه گی نان
ــول  ــی در محل ــیار خوب ــدگی بس ــیم پخش ش ــید سیلیس ــوذرات اکس نان
امــا  داد.  نشــان  خــود  از  ســدیم کلرید  مــوالر   ۰/۰3 آب نمــک 
در  منیزیــم  اکســید  و  آلومینیــم  اکســید  نانــوذرات  کلوخه شــدگی 
ــوذرات  ــاد نان ــر زی ــن قط ــوده و همی ــاد ب ــیار زی ــک بس ــول آب نم محل

زبری سطح شیشه ی در حالت پایه5

زبری سطح شیشه ی آغشته به wt % 0/03 اکسید سیلیسیم6

زبری سطح شیشه ی آغشته به wt % 0/1 اکسید سیلیسیم7

زبری سطح شیشه ی آغشته به wt % 0/3 اکسید سیلیسیم8
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ســبب شــده پایــداری آنهــا به مراتــب کمتــر از نانوســیال اکســید 
ــده  ــیاالت ش ــن نانوس ــم ای ــداری ک ــث پای ــه باع ــد. آنچ ــیم باش سیلیس
ــیاالت  ــن نانوس ــت. ای ــیال اس ــول نانوس ــود در محل ــک موج ــزان نم می
ــد و وجــود  ــه درجــه ی شــوری محلــول بســیار حســاس بوده ان نســبت ب
ــن  ــردد. ای ــیال ها می گ ــن نانوس ــداری ای ــبب ناپای ــول س ــک در محل نم
در حالــی اســت کــه نانوســیال اکســید سیلیســیم از میــزان نمــک موجــود 
در محلــول تأثیــر کمتــری می پذیــرد و در محلــول آب نمــک پایــداری 
خوبــی نشــان می دهــد. در حالــت کلــی می تــوان گفــت نــوع و انــدازه ی 
 pH ــدار ــه مق ــدت ب ــوذرات به ش ــود در ســطح نان ــی موج ــار الکتریک ب
 pH محلــول و درجــه ی شــوری بســتگی دارد. بــرای هــر نانــوذره، یــک
ــوذرات در آن صفــر اســت.  وجــود دارد کــه میــزان پتانســیل زتــای نان
ایــن مقــدار pH را نقطــه ی ایزوالکتریــک )IEP( نانــوذره ی مــورد نظــر 
گوینــد. حــال اگــر pH محلــول نانوســیال از IEP نانــوذره بیشــتر باشــد 
نانــوذرات موجــود در محلــول پتانســیل الکتریکــی منفــی دارنــد و اگــر 
pH محلــول نانوســیال از IEP نانــوذره کمتــر باشــد پتانســیل الکتریکــی 
نانــوذرات مثبــت خواهــد بــود. هرچــه اختــالف pH محلــول بــا مقــدار 
IEP نانــوذره بیشــتر باشــد مقــدار پتانســیل زتــای نانــوذرات نیــز افزایــش 
می یابــد کــه ایــن امــر ســبب افزایــش نیــروی دافعــه ی الکتریکــی بیــن 
ــش  ــز افزای ــول نانوســیال نی ــداری محل ــوذرات شــده و در نتیجــه پای نان
خواهــد یافــت. در مقــاالت متعــدد مقــدار IEP بــرای نانوســیال اکســید 
آلومینیــم و اکســید سیلیســیم به ترتیــب برابــر 9-۷/5 و 3-2/5 گــزارش 
شــده اســت ]21[. مقــدار pH محلــول 5/9 اندازه گیــری شــد. در نتیجــه 
فاصلــه ای بیــن pH محلــول تــا IEP نانــوذره ی اکســید   سیلیســیم وجــود 
ــید  ــم و اکس ــید آلومینی ــوذرات اکس ــردن نان ــدار ک ــرای پای ــا ب دارد. ام
ــبب  ــن کار س ــه ای ــش داد ک ــول را کاه ــدار pH محل ــد مق ــم بای منیزی
ــز می شــود.  ــر در نتایــج آزمایش هــا و کاهــش مهاجــرت ذرات ری تغیی
ضمــن اینکــه کاهــش pH تغییــر چشــم گیری در پایــداری نانوســیاالت 

ــد. ــاد نمی کن ــم ایج ــید منیزی ــم و اکس ــید آلومینی اکس
همچنیـن در دسـته ی دوم آزمایش هـا اثـر افزایـش غلظـت نانـوذره در 

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 این صـورت تراوایـی 
سـنگ کاهـش و افـت فشـار دو سـر مغـزه افزایـش می یابـد. اسـتفاده از 
غلظـت بهینـه ی 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 دانه هـای 
شیشـه ی آغشـته به محلول نانوسـیال توجه نمود. در بخـش قبلی تصاویر 
مربوط به تغییرات زبری سـطح شیشـه در حالت مبنا و در حالت آغشـته 
 AFM بـه نانوسـیال بـا غلظـت ۰/1 درصـد وزنـی کـه توسـط دسـتگاه
از سـطح شیشـه ی  بـا تصویربـرداری  ارائـه گردیـد.  اندازه گیـری شـد 
آغشـته به نانوسـیال اکسـید سیلیسـیم در غلظت های ۰/۰3 و ۰/3 درصد 
وزنـی نتایـج جالبـی به دسـت آمـد. در شـکل های-5 تـا 8 میـزان زبـری 
سـطح شیشـه  در حالت پایه و حالت آغشـته به نانوسـیال اکسـید سیلیسیم 
در غلظت هـای ۰/۰3، ۰/1 و ۰/3 درصـد وزنـی نشـان داده شـده اسـت. 
همچنیـن دسـتگاه AFM بـرای ایـن حالـت مقـدار زبری متوسـط سـطح 
اندازه گیـری  نانومتـر  برابـر 2۷/۷3، 43/۰1 و 1۶/5  به ترتیـب  شیشـه را 

کـرد ]22[. نتایـج زبـری سـطح در جـدول-5 ارائه شـده اسـت.

نتیجه گیری و جمع بندی
در این پروژه تأثیر تزریق آب کم شـور بر مهاجرت ذرات بررسـی شـد. 
تزریـق آب کم شـور از عوامـل شـیمیایی اسـت کـه بـر نیـروی دافعـه ی 
الکتریکـی مؤثـر اسـت و مقـدار این نیـرو را افزایـش می دهـد. همچنین 
تزریـق نانوسـیال نیـز بـا تغییـر خصوصیـات الکتریکـی سـطح مغـزه ی 
متخلخـل، دافعـه ی الکتریکـی بیـن ذرات ریـز و سـطح مغـزه را کاهـش 
داده و سـبب کنتـرل و کاهـش مهاجـرت ذرات سـازندی می گـردد. دو 
مرحلـه آزمایـش سـیالب زنی مغـزه جهـت بررسـی ابعـاد مختلـف تأثیر 

کنتـرل مهاجـرت ذرات سـازندی انجـام و نتایـج زیـر حاصل شـد:
■ نانوسـیال های اکسـید آلومینیـم و اکسـید منیزیـم بسـیار بـه درجـه ی 
شـوری حسـاس هسـتند و در غلظت ۰/۰3 موالر سـدیم کلرید، پایداری 

خوبـی از خـود نشـان ندادند.
مـوالر   ۰/۰3 آب نمـک  محلـول  در  سیلیسـیم  اکسـید  نانوسـیال   ■
می دهـد  نشـان  کـه  داشـت  روز   39 حـدود  پایـداری  سـدیم کلرید 

کـرد. اسـتفاده  میدانـی  پروژه هـای  در  آن  از  می تـوان 
■ در هنگام اسـتفاده از نانوسـیال سـیلیکا در مغزه، افت فشار در مرحله ی 
تزریـق، به طـور چشـم گیری بهبـود یافتـه و در نتیجـه بـا تزریق نانوسـیال 

آسـیب سـازندی کاهش می یابد.
کنتـرل  بهبـود  سـبب  تزریقـی  نانوسـیال  غلظـت  افزایـش  همـواره   ■
نانوسـیال، غلظـت  مهاجـرت ذرات سـازندی نخواهـد شـد. بـرای هـر 
بهینـه ای وجـود دارد کـه ایـن مقـدار بـرای نانـوذره ی اکسـید سیلیسـیم 

)Ra )nmآزمایشردیف

2/324حالت مبنا1

شیشه ی آغشته به نانوذره با 2
2۷/۷3غلظت ۰/۰3 درصد وزنی

شیشه ی آغشته به نانوذره با 3
43/۰1غلظت ۰/1 درصد وزنی

شیشه ی آغشته به نانوذره با 4
1۶/5۰غلظت ۰/3 درصد وزنی

مقادیر زبری اندازه گیری شده برای سطح شیشه  در حالت های مختلف توسط 5
AFM دستگاه
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آمـد. به دسـت  وزنـی  ۰/1 درصـد  برابـر 
■ بـا بررسـی مقدار زبری و برآمدگی سـطح مغزه ی آغشـته به نانوسـیال 
وزنـی،  درصـد   ۰/3 و   ۰/1  ،  ۰/۰3 غلظـت  سـه  در  سیلیسـیم  اکسـید 

مشـخص شـد کـه تزریـق نانوسـیال، زبـری سـطح مغـزه را بـه شـدت 
افزایـش می دهـد. بهتریـن نتیجـه ی کنتـرل مهاجـرت ذرات ریـز بـرای 

غلظـت ۰/1 درصـد وزنـی به دسـت آمـد.
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