مقاالت پژوهشی
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چکیده

اطالعات مقاله

تولید از مخازن ِ
نفت غیرمتعارف مانند :نفت س��نگین ،ش��یل ها و ماس��ههای نفتی مش��کالت فراوانی دارد و
استفاده از روشهای حرارتی ،جزء جداییناپذیر در تولید این مخازن محسوب میشود .بااینحال این روشها
تاریخ پذیرش د   اور98/08/08 :
مش��کالتی همچون تأمین س��وخت ،محدودیت عمق سازند ،روشهای اجرایی ،تجهیزات و امکانات زیرزمینی
و روزمین��ی و محدودیته��ای اقتص��ادی را به همراه دارد؛ ل��ذا نیاز به ف ّناوریهای جدیدتر ب��ا کارایی باالتر،
بیشازپیش احساس میشود .امروزه امواج الکترومغناطیسی کارایی خود را در حوزههای مختلفی ثابت کرده
و توج��ه متخصص��ان صنعت نفت را نیز به خود جلب کرده اس��ت .پژوهشهای متعددی در حوزه تأثیر امواج
الکترومغناطیسی در فرکانسهای «رادیویی» و «ماکروویو» بر خصوصیات نفت و تولید از مخازن ،در مقیاس
آزمایشگاهی و میدانی انجامشده است .در این مطالعه ابتدا سازوکار حاکم بر گرمایش الکترومغناطیسی ،توزیع
دما در محیط متخلخل و تغییر تراوایی نس��بی س��یاالت و کشش سطحی آنها بررسی شد و سپس تأثیر این واژگان کلید ی:
ام��واج الکترومغناطیس��ی ،ماکرووی��و،
امواج بر خصوصیات فیزیکی نفت مانند :گرانروی و خصوصیات ش��یمیایی آن شامل ارتقای درجای نفت و در ارتقای درجا ،برهمکنش «س��نگ -سیال»،
برهمکنش «سیال -سیال».
نهایت برهمکنش «سنگ-سیال» و «سیال-سیال» مورد مطالعه قرار گرفت.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/05/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/05/27 :

مقدمه

نی��از به ان��رژی به علت پیش��رفت ف ّناوری و صنعت و رش��د جمعیت
باگذش��ت زمان رو به افزایش بوده و همچنان س��وختهای فس��یلی
از مناب��ع اصلی تأمین انرژی در جهان محس��وب میش��وند .از طرفی
می��زان ذخیرهی منابع ِ
نفت س��بک رو به کاهش اس��ت؛ بنابراین در
س��الهای اخیر بر اس��اس روند رو به رش��د تقاضای انرژی و سوخت،
تولید از مخازن نفتی غیرمتعارف ،شامل نفت سنگین و فوق سنگین،
«بیتومن» ،ماس��ه و شیل های نفتی افزایش یافته است .تحرک بسیار
نفتی غیرمتعارف باعث کاهش بازدهی تولید و افزایش
پایین مخ��ازن ِ
هزینه های انتقال و پاالیشش��ده اس��ت که در ص��ورت عدم انتخاب
ف ّناوری و ابزار مناس��ب میتوان��د از لحاظ اقتص��ادی مقرونبهصرفه
نباش��د .یکی از روشهای نوین برای تولید از این نوع مخازن ،ارتقای
نفت و سبکس��ازی آن در مخزن است؛ به این صورتکه نفت موجود
در مخزن را به روشهای مختلف س��بک کرده تا گرانروی آن کاهش
و تحرک آن افزایش یابد ،همچنین با شکس��تن پیوندهای س��نگین و
تبدیل آنها به ترکیبهای سبکتر وجداسازی «هیدروژن سولفید»،
کیفی��ت نف��ت افزایشیافته و بازار فروش مناس��بتری پیدا نماید؛ از
طرفی دیگر ،هزینه های پاالیش این نوع نفت و آلودگی زیستمحیطی
آن کاه��ش خواه��د یافت .ارتقای «درجای نفت خام» عمدتاً توس��ط
روشهای حرارتی ش��امل تزریق بخار« ،احت��راق درجا» ،1تزریق آب
داغ ،روشهای الکتریکی و فرکانسهای رادیوئی انجام میش��ود .این

روش ب��ه دلی��ل افزایش کیفی��ت ،افزایش تولید ،کاه��ش هزینه ها و
بازاریابی راحتتر آن ،بر دیگر روشهای برداشت برتری یافته است.
ِ
یک��ی از روشه��ای نوی��ن ارتق��ا درج��ا نف��ت ،اس��تفاده از ام��واج
الکترومغناطیس��ی اس��ت که اولین بار توس��ط «ریچی» [ ]1در سال
 1956بهصورت اختراع ثبتش��ده است .با گسترش روزافزون کاربرد
«امواج ِماکروویو» ،متخصصان صنعت نفت به اس��تفاده از این فناوری
در حوزه ه��ای مختلف صنعت از قبیل «ازدیاد برداش��ت نفت» 2روی
آوردند .این فناوری ،ابتدا در بازرس��ی «لوله مغزی س��یار» 3و خطوط
لوله ،اندازهگی��ری جریان چند فازی و نیز برای افزایش تحرک «نفت
آس��فالتینی» مورد اس��تفاده قرار میگرفت .امواج الکترومغناطیس��ی
میتوانند بسته به خواص الکتریکی مواد« ،جذب»« ،بازتاب »یا «عبور»
ِ
الکتریک مواد را تحت
داده شوند .این امواج میتوانند عکسالعمل دی
تأثیر قرار داده و اتمها را «قطبیده» کنند که درنهایت منجر به تولید
گرما میش��ود .امواج ماکروویو تنها به انتقال یا هدایت حرارت بسنده
نمیکنند؛ بلکه م��واد را از طریق جابجایی د ّوا ِر مولکولهای آن ،گرم
میکنند .میزان گرمای تولیدشده در مادهی موردنظر به ضریب جذب
امواج الکترومغناطیس��ی آن ماده بس��تگی دارد .هرچه ضریب جذب
مواد بیش��تر باش��د آن ماده گرمتر میش��ود .هم چنین قابلیت انتقال
ان��رژی امواج به ترکیب��ات مولکولی محیط بس��تگی دارد .اگر محیط
ش��امل مولکولهای متحرک دوقطبی مانند :آب وآس��فالتین باش��د،
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امواج عبوری ،نیروی گش��تاوری بر مولکولها اعمال میکنند[ ]2که
این گشتاور باعث جهتگیری مولکولها در راستای میدان الکتریکی
ناش��ی از امواج الکترومغناطیسی میشود .از آنجا که میدان الکتریکی
حاصل از این امواج از نوس��انهای زیادی برخوردارند ،مولکولها دائماً
در ح��ال تغییر جهت هس��تند .این جهتگیریه��ا و جنبشها باعث
برخورد و س��ایش دو مولکول کنارهم شده و در نتیجه منجر به تولید
گرمای اصطکاکی میش��ود .میزان گرمای تولیدشده به میزان جذب
4
امواج توسط محیط بس��تگی دارد .مانند روش «گرمایش مقاومتی»
ک��ه به وجود آب (ترکیب دوقطبی) وابس��ته اس��ت ،روش «گرمایش
الکترومغناطیسی» 5نیز از آب موجود در مخازن استفاده کرده و آن را
تبدیل به بخار میکند و باعث ایجاد ناحیه خش��ک و افزایش فشار در
نواحی اطراف چاه میشود که این عمل میتواند دما را به 300-400
درجه سانتیگراد برس��اند .میتوان با فرستادن آنتن گسیل کنندهی
امواج الکترومغناطیسی به درون چاه (شکل )1-و یا هدایت این امواج

 1انتش��ار امواج الکترومغناطیسی به درون مخزن از طریق آنتن فرستادهشده به
درون چاه.

نمایش انتقال امواج الکترومغناطیسی به سمت الیه نفتی الف) ارسال امواج از
2
ِ
طریق لوله درون چاه .ب) ارس��ال ام��واج از طریق فضای حلقوی بین لوله داخلی
و لولهی جداری [.]4

از س��طح به درون مخزن از طریق لولههای جداری (ش��کل ،)2-این
امواج را در مخزن منتش��ر کرد .در روش اول که در ش��کل 1-نش��ان
داده شده است ،آنتن تولید کننده امواج الکترومغناطیسی توسط سیم
حامل جریان الکتریکی به درون چاه هدایت شده و با گسیل امواج به
درون مخزن ،محیط متخلخل (ش��امل سنگ و سیال) را گرم می کند.
از معایب این روش می توان به خوردگی آنتن توس��ط س��یاالت درون
چاه و هزینهی باالی س��اخت یا خرید آن ها اش��اره ک��رد .برای عبور
از این موانع ،در روش دوم که در ش��کل 2-نش��ان داده ش��ده است،
منبع گسیل کننده امواج در سطح قرار داده می شود و امواج از طریق
«تاب��ش» و «بازتابش» به کمک «لوله ی ج��داری» 6به درون الیه ی
مخزن هدایت می شوند .الزم به ذکر است که لوله ی جداری به مقدار
بس��یار کم امواج را جذب کرده و انرژی باقیمانده را بازتاب میدهد؛
ج��ذب کم این امواج ناش��ی از «جریان های گردابه ای» 7اس��ت که بر
مغناطیس��ی متغیر درون مواد رسانا
اثر حرکت میدان یا وجود میدان
ِ
ایجاد ش��ده و در اثر ا ِعمال میدان مغناطیس��ی مخالف آن ،اثر میدان
صفر می ش��ود[]3؛ لذا مش��کل اصلی در ای��ن روش نیز کاهش انرژی
امواج از سطح تا عمق مورد نظر است.
با انتش��ار این ام��واج در مخزن ،نفت گرم ش��ده ،گرانروی آن کاهش
یافت��ه و درنهایت تحرک آن افزایش مییابد .با افزایش فش��ار ناش��ی
از گ��رم ش��دن آبِ اطراف چ��اه تزریقی ،نفت به س��مت چاه تولیدی
حرک��ت کرده و میزان تولید نف��ت بهبود مییابد .از دیگر اثرات تابش
الکترومغناطیس��ی ،تغییر تنش های بین س��یاالت درون مخزن و نیز
تغییر خصوصیات س��طحی س��نگ است .لذا اس��تفاده از تابش امواج
الکترومغناطیس��ی می تواند کاربرد وسیعی در برداشت از مخازن نفت
سنگین و فوق سنگین داشته باشد.
از طرفی تولید نفت از مخازن نفت س��بک کش��ور رو به پایان بوده و
ب��ه ناچار در س��ال های اخیر به تولید از مخازن نفت س��نگین و فوق
س��نگین روی آورده شده است .لذا باید از روش های نوین تولید برای
افزای��ش تولید و بهبود کیفیت نفت اینگونه مخازن بهره برد تا عالوه
بر کاهش هزینه های پاالیش��گاهی ،میزان صرف��ه و توجیه اقتصادی
تولی��د از اینگونه مخازن را نیز افزایش داد .با توجه به پتانس��یل باال
و گسترش روزافزون کاربرد امواج الکترومغناطیسی بهمنظور استفاده
در فرایندهای ازدیاد برداش��ت نفت و بهبود درجایِ کیفیت نفت خام،
بس��یاری از جوانب و مسائل این فرایند هنوز کام ً
ال روشن نبوده و یک
مطالعه مروری جامع و دقیق بر روی پژوهش های مرتبط انجام ش��ده
تاکنون صورت نگرفته است .لذا ،در این مطالعه سعی شده است تا ابتدا
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مروری کامل و نگاهی کاربردی بر پژوهشهای انجامش��ده درزمینه ی
اث��رات ام��واج الکترومغناطیس ب��ر برهمکنشهای سنگ-س��یال و
سیال-سیال و همچنین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها
برای اولین بار صورت گی��رد و درنهایت به چالشهای موجود در این
ح��وزه و اف��ق پیش روی محققی��ن و متخصصین صنع��ت نفت برای
استفاده از این روش در مقیاس های میدانی پرداخته شود.
 -1ساز وکار گرمایش الکترومغناطیسی

الکتریکی نوس��ان
مولکوله��ای قطبی با قرارگرفتن تحت یک میدان
ِ
کننده (به دلیل وجود امواج الکترومغناطیسی) ،شروع به هم سو شدن
در جه��ت می��دان کرده و بهدلیل نوس��ان میدانُ « ،مم��ان ِ دوقطبی ِ
الکتریکی» 8به وجود میآید[ .]5این امر باعث افزایش انرژی جنبشی
مولکولها و ایجاد اصطکاک بین آنها و درنتیجه تولید گرما و افزایش
دما میش��ود .این افزایش دما باعث شکستن پیوندهای هیدروکربنی
و پیوند مجدد آنها میش��ود .بر اس��اس نوع مولکولهای موجود در
محیط ،امواج الکترومغناطیس��ی میتوانند به س��ه صورت در محیط
منتشر ش��وند .این امواج میتوانند توس��ط مولکولهای قطبی مانند:
آب ،آسفالتین ،الکل ،نانوذرات مغناطیسی مانند اکسید آهن (،)Fe3O4
مواد دی الکتریک مانند تیتانیوم ،جذب و یا توس��ط فلزات بازتاب و یا
عبور داده شوند[]2؛ بسته به نوع نفت ،میزان جذب امواج نیز متفاوت
اس��ت .با افزایش قطبی��ت نفت میزان جذب ام��واج و درنتیجه تولید
گرما و افزایش دما نیز بیش��تر میشود .انرژی امواج الکترومغناطیسی
با ضری��ب متفاوتی به گرما تبدیل میش��ود؛ زی��را درون نفت ،اجزاء
مختل��ف با ضریب جذبهای مختلفی وجود دارد .بنابراین ،توزیع دما
در سیس��تم س��نگ و س��یال یکنواخت نبوده و باعث به وجود آمدن
«نقاط گرم» 9در مخزن میش��ود .گرمای تولیدشده در این نقاط گرم
بهوس��یلهی روشهای «همرفتی و هدایت» 10به دیگر نقاط سیس��تم
انتق��ال داده میش��ود[ .]4بهطورکل��ی تغییرات گران��روی مایعات با
دم��ا ،از رابط��هی خطی پیروی میکند ،بهطوریک��ه با افزایش دمای
محیط ،گرانروی مایعات بهواسطهی تورم و افزایش حجم کاهش یافته
وگرانروی گازها بسته به فشار محیط ممکن است کاهش و یا افزایش
داشته باشد.
ب��ا تاب��ش ام��واج الکترومغناطیس��ی و افزایش دمای محی��ط ،انرژی
تولیدش��ده جذب مولکولها ش��ده و با گذر از ان��رژی پیوندی باعث
شکس��تن پیونده��ای هیدروکربنی میش��ود ،ک��ه فرایندهایی مانند:
«کراکینگ»« ،س��ولفور-زدایی»« ،11فلززدایی» 12و  ...اتفاق میافتد.
در فرایند کراکینگ ،مولکولهای س��نگین نف��ت خام مانند« :رزین»
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و «آس��فالتین» به مولکولهای س��بکتر شکسته میشوند ،دمای باال
و شکس��تن مولکولهای آس��فالتین و رزین ،سبب پایداری و حاللیت
13
بیش��تر این مولکولها در نفت ش��ده و با افزایش «نقطه تش��کیل»
آس��فالتین ،تشکیل این رس��وب را به تأخیر میاندازد []6؛ همچنین
با س��بک شدن نفت سنگین ،کش��ش بین سطحی نفت و آب کاهش
مییابد که بهتبع آن تراوایی نسبی نفت افزایش مییابد.
س��یال تر و غی ِر تر ،قطر و
چگالی
کش��ش بین سطحی دو س��یال به
ِ
ِ
سیالتر و سنگ مخزن بستگی دارد؛
ارتفاع حفره و زاویه تماس بین
ِ
با توجه به رابطه زیر:
rh(ρw-ρnw )g
σ= 2cosθ
		
معادله1-
14
«س��یال ت��ر» (فازی که بر روی
ک��ه درآن rقطر حفره ρw ،چگالی
ِ
سطح سنگ پخش میشود) ρnw،چگالی «سیال غی ِرتر»( 15فازی که
بر روی س��طح سنگ پخش نمیش��ود) و  θزاویه تماس بین سنگ و
سیال تر یا کاهش زاویه تماس فا ِز
س��یالتر اس��ت .با کاهش چگالی
ِ
ِ
تر با س��نگ ،میزان کشش بین سطحی دو س��یال کاهش مییابد .با
توجه به تحقیقات انجامش��ده ،امواج الکترومغناطیس��ی میتوانند بر
«ترشوندگی» سنگ مخزن تأثیر داشته باشند و با جدا کردن عناصر
یا المانهای کربن ،س��ولفور ،نیتروژن و اکس��یژن از س��طح سنگ و
تغییر بارهای س��طحی آن« ،نفتدوس��تی ِ» سنگ را به حالت خنثی
ت��ا آبدوس��ت تغییر دهن��د؛ از طرفی همانطور که ذکر ش��د امواج
الکترومغناطیسی میتوانند باعث شکس��تن مولکولهای بزرگ نفت
(سیال تر)
س��نگین ش��ده و درنتیجه میزان گرانروی و چگالی نفت
ِ
کاه��ش مییابد .بنابراین با کاهش چگالی فا ِز تر و نیز کاهش زاویهی
س��طحی آب و نفت کاهش
تماس آن با س��نگ ،میزان کش��ش بین
ِ
مییابد؛ در حالیکه با افزایش دمای محیط میزان کش��ش س��طحی
بین دو س��یال کاهش مییابد .بنابراین نمودار تراوایی نس��بی دو فاز
نف��ت و آب و درنتیج��هی آن بازدهی تولید تغیی��ر میکند .از جمله
ش��رایطی که ب��ر افزایش دمای مخزن و همچنی��ن بر «برهم کنش»
س��یاالت تأثیر دارد ،نوع و اش��باع س��یاالت و س��رعت حرکت سیال
اس��ت ،بهطوریکه هرچه محیط قطبی تر ،اشبا ِع سیال قطبی بیشتر
و س��رعت حرکت سیال کمتر باشد ،میزان گرمایش افزایش می یابد؛
الزم به ذکر اس��ت که پس از تغییر تراوایی نس��بی س��یاالت سرعت
حرکت آن ها نیز تغییر می کند.
«تغییر تراوایی نس��بی» ،به نیروهای بین س��نگ با سیال و نیز سیال
با س��یال بس��تگی دارد و با تغییر این نیروها ،نمودار تراوایی نسبی و
توزیع س��یاالت تغییر می کند .این پارامتر ،به دما نیز بستگی دارد که
با به دس��ت آوردن مدلهای انتقال ح��رارت در نفت خام و در مخزن
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دارد .لذا با اس��تفاده از فن ّاوریهای جدید می توان ذخائر موجود را به
صورت بهینه و با بازدهی بیشتری تولید کرد .امواج الکترومغناطیسی
از جمله تکنولوژی های نوینی اس��ت که می تواند جایگزین مناس��بی
برای دیگر روش های حرارتی باش��د .تولید بیش��تر نفت از این مخازن
دارای س��ازوکارهای متفاوتی اس��ت که از بین آنه��ا می توان به تأثیر
تابش امواج الکترومغناطیس بر خواص س��یاالت مخزن و برهم کنش
س��نگ و سیاالت موجود اش��اره کرد که در ادامه به صورت کامل هر
کدام توضیح داده شده است.

[ ]8 ,7توس��ط امواج الکترومغناطیس��ی[ ]2و همچنین مدلس��ازی
ارتقاء درجای نفت توس��ط این روش[ ،]9میت��وان چگالی ،گرانروی
نهایی س��یال مخزن و تراوایی سیاالت مختلف و نیز دیگر پارامترها را
به دس��ت آورد .به کمک روند توزیع دما ،تغییرات چگالی و گرانروی
نفت و آب س��ازندی و همچنین یافتن اختالف فش��ار دو سیال آب و
نفت و میزان ترش��وندگی س��نگ می توان تراوایی نس��بی سیاالت را
محاس��به کرد .با این حال ،با تمام تالش های ص��ورت گرفته ،تاکنون
معادالت حاکم بر تغیی ِر ترشوندگی سنگ و نیز ارتقا ِ
نفت درون مخزن
به کمک امواج الکترومغناطیسی توسعه داده نشده اند؛ لذا بررسی های
آزمایشگاهی و عددی متعددی در این حوزه کام ً
 -1-2تأثیرامواج الکترومغناطیسی بر برهمکنش بین «سنگ -سیال»
ال احساس می شود.
توزی��ع و جابجایی س��یاالت در مخازن نفتی به مقدار بس��یار زیاد به
نیروهای مویینگی در حفرهها ،خصوصیات س��طحی سنگ و نیروهای
 -2مروری بر مطالعات انجام شده
ب��ا توجه به رش��د روزافزون تقاضا برای انرژی ،اکتش��اف منابع جدید بین س��طحی سیاالت بس��تگی دارد .هنگامیکه س��نگ خصوصیات
و همچنین اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای س��وخت های آبدوس��تی از خود نشان دهد ،آب درون حفرههایِ با قطر کمتر قرار
فسیلی ،از جمله روشهایی هستند که تحقق آن ها به زمان زیادی نیاز گرفت��ه و نفت و گاز حفرهه��ای بزرگتر را اش��غال میکنند .در این
حالت ،نفت راحتتر درون حف��رات جریان یافته و با تحمل نیروهای
بازدارنده (نیروی مویینگی) کمتر ،از حفرات خارج می ش��ود .با تغیی ِر
«ترش��وندگی» س��نگ و نیز تغییر نیروهای بین سطحی میتوان این
توزیع س��یاالت را در راس��تای بهبو ِد تولید از مخازن نفتی تغییر داد.
برای این کار از مواد مختلفی ازجمله« :سورفکتانت ها» و «نانوذرات»
اس��تفاده میشود که س��ازوکار تأثیر آنها بر تولید متفاوت است .در
سالهای اخیر ثابت ش��ده است که امواج الکترومغناطیسی میتوانند
بر کش��ش س��طحی بین س��یاالت و نیز خصوصیات س��طحی سنگ
مخ��زن تأثیرگذار باش��ند .بااینح��ال منابع و تحقیقات گس��ترده در
 3تغییرات کش��ش س��طحی و دمای آب مقطر با گذشت زمان (قبل و بعد از تابش این زمینه صورت نگرفته اس��ت و نیاز به بررس��یهای بیشتری دارد.
ماکروویو) .کش��ش سطحی آب بعد از تابش ،با کاهش دما افزایش مییابد ،ولی
«پارم��ار و همکاران» [ ]10تأثیر ماکروویو برکش��ش س��طحی آب و
به حالت اولیه خود برنمیگردد [.]10

 4اثر زمان تابش ماکروویو بر «ترشوندگی» سنگ کلسیت []14
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مقاالت پژوهشی

«اتیلن گلیکول» را بررسی کردند .نتایج این افراد نشان داد که کشش
سطحی دو ماده در حین تابش ،کاهش یافته و پس از قطع تابش امواج
ماکروویو ،همزمان که دمای نمونه کاهش مییابد ،کشش سطحی نیز
افزای��ش مییابد؛ اما فقط اتیلن گلیکول توانایی بازگش��ت به کش��ش
س��طحی اولیه خود را دارد .همانطور که در شکل 3-نشان داده شده
اس��ت ،کشش سطحی آب قبل و بعد از تابش امواج الکترومغناطیسی
دارای اخت�لاف اس��ت .آنها دلی��ل این اختالف را وج��ود پیوند های
هیدروژنی قوی در آب بیان کردند ،بهطوریکه مولکولهای س��طحی
آب ،میزان��ی از انرژی ماکرووی��و را بدون اینکه دم��ای آنها افزایش
یاب��د جذب میکنند؛ همچنین آنها اذعان داش��تند که پس از تابش
دینامیکی» 16س��ریعتر پیوند هیدروژنی در
امواج ماکروویو« ،تعویض
ِ
سطح آب باعث کاهش کشش سطحی آن میشود .محققان دیگری نیز
کاهش کشش س��طحی آب را تحت تابش امواج ماکروویو تائید کرده
و بیان کردهاند که توان باالتر ماکروویو باعث کاهش بیش��تر کش��ش
س��طحی میشود[]11؛ هم چنین نش��ان داده شد که ماکروویو تأثیر
کمی بر نوسان قطرهی آب دارد[.]12
با تابش ماکروویو بر س��طح سنگ ،بارهای سطحی سنگ تغییر کرده
و میتواند باعث تغییر در میزان ترش��وندگی سنگ شود« .چیبوسکی
و هم��کاران» [ ]13اث��ر «میدان الکتریکی رادیویی» 17بر «پتانس��یل
زت��ا»ی ( )ζمحلولی از «پودرکلس��یت» ( )CaCO3را بررس��ی کرده و
«مؤلفه های انرژی آزاد س��طح» ازجمل��ه «دهنده ( )γs-و گیرنده ()γs+
الکت��رون» 18توس��ط «روش ِ ویکینگ الیهنازک» 19اندازهگیری ش��د.
زمان قرار گرفتن نمونه در معرض این
نتایج نش��ان داد که با افزایش
ِ
میدان الکتریکی رادیویی ،میزان پتانس��یل زتا کاهش بیش��تری پیدا
میکن��د .همزمان با کاهش پتانس��یل زتا ،عناص��ر دهندهی الکترون
کاه��ش و عناصر گیرنده الکت��رون افزایش مییابد که نش��اندهنده
حضور پیوند هیدروژنی بر روی س��طح کلس��یت است .براساس نتایج
ای��ن افراد ،این کاهش یا افزایش احتماالً ناش��ی از تغییر در چگالی و
جهت گروههای هیدروکس��یل و دوقطبیهای آب است .همچنین در
زمانهای اولیه تابش ،یون هیدروژن از سطح جداشده و بعد از گذشت
مدتزمان  15دقیقه ،جذبِ س��نگ میشود که دلیل آن را نامشخص
اعالم کردند« .طاهری شکیب و همکاران» [ ]14تغییرات ترشوندگی
سنگ کلس��یت با اس��تفاده از امواج ماکروویو ،تحت زمان های تابش
مختل��ف را بررس��ی کردند؛ نتایج این افراد نش��ان داد ک��ه با افزایش
زمان تابش تا  35دقیقه ،زاویه تماس نفت با س��نگ از  120درجه به
 90درج��ه کاهش مییابد .دلیل این کاهش ،خروج عناصر س��ولفور،
نیتروژن و اکس��یژن عنوان ش��د که س��ولفور به خاطر قابلیت جذب
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بیش��ت ِر امواج ،خروج بیشتری را نشان داد .شکل 4-اثر تغییرات زمان،
بر «ترشوندگی» سنگ کلسیت را نشان میدهد.
همچنی��ن کاهش میزان گروههای عاملی «کربوکس��یلیک اس��ید» و
«سولفوکسید ِ» نفت -از عوامل افزایش دهندهی نفت دوستی سنگ-
در تغییر ترشوندگی سنگ موثرند .تغییر ترشوندگی سنگ در شرایط
مخزن ،س��ازوکار تغییر آن توس��ط ام��واج الکترومغناطیس��ی و تأثیر
س��یاالت مختلف اعم از آبِ سازندی و سیاالت تزریقی بر آن ،ازجمله
مواردی است که نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.
-2-2تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر برهمکنش بین «سیال-سیال»

یکی از مش��کالت تولی��د نفت ،تش��کیل امولس��یون آب-نفت درون
مخزن اس��ت که با افزایش گرانرویِ س��یال تولیدی ،میزان برداش��ت
نفت را کاهش می دهد .از این رو جلوگیری از تش��کیل امولس��یون و یا
جداس��ازی آب از نفت در امولسیون می تواند کمک زیادی به تولید از
مخازن نفتی نماید .برای جلوگیری و یا حذف امولسیون ها روش های
مختلفی مثل روش های ش��یمیایی و حرارتی وجود دارد که نحوه اثر
کردن آن ها و بازدهی هرکدام متفاوت است .ولی درکل ،روند تغییرات
هرکدام از این روش ها بر امولس��یون مش��اب ه است .به صورت کلی ،در
ابتدا قطره های آب ش��روع به «لختهشدن» کرده و بدون ادغام ،جذب
یکدیگر ش��ده و قطره-های بزرگ تر را تش��کیل میدهند که «فرآیند
انعقاد» نام دارد .س��پس هرکدام از این قطره های بزرگ تهنشین شده
و اصطالح��اً فرآین��د «خامه ای ش��دن» 20اتفاق می افت��د؛ در نهایت
این قطره ها با همدیگر ادغام ش��ده و فازی پیوس��ته از آب را تشکیل
می دهند .از قابلیتهای امواج الکترومغناطیسی میتوان به استفاده از
آن در شکستن و ناپایدار کردن امولسیون نفت و آب اشاره کرد[.]15
با تابش امواج الکترومغناطیس��ی ،دما افزایش مییابد و با افزایش دما،
گرانروی فاز پیوس��ته (نفت) کاهشیافته و فیلم خارجی امولس��یون
شکس��ته میش��ود و با چینش مجدد بارهای موجود در قطرههای فاز
پخش ش��ونده ،نیروهای س��طحی تغییر میکنند و ب��ه قطرات اجازه
انعق��اد و تبدیل به فاز پیوس��ته را میده��د[ .]16هم چنین چون آب
قطبیت بیش��تری نسبت به نفت دارد ،س��ریعتر از آن تبدیل به بخار
شده و از نفت جدا میشود .در این راستا اختراع های مختلفی به ثبت
رس��یده اس��ت [ ]17 ,15در جدول 1-مروری بر مطالعات انجام شده
در زمینهی ناپایداری امولس��یون توسط ماکروویو نشان داده شده ،که
در ادامه جزئیات آن ارایه شده است.
ب��ا توجه به جدول 1-میتوان نتیجه گرفت که با افزایش میزان آب،
افزای��ش زمان و توان تابش ،اختالف چگالی و گرانروی س��یال پایه و
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روش اول ب��ه این صورت اس��ت که ام��واج ،گرانروی فاز پیوس��ته را
کاه��ش داده و فیل��م خارجی حبابها را میش��کند ،ک��ه خود باعث
به هم آمیختن قطرههای فاز ناپیوس��ته و ایجاد دو فاز پیوس��ته مجزا
میش��ود .در روش دوم ،امواج ،توزیع بارهای مولکولهای آب را تغییر
داده و آنه��ا را به س��مت یونها حرکت میدهند .این پژوهش��گران
ادعا کردند که با اس��تفاده از ف ّناوری ماکروویو ،جداس��ازی امولسیون
آب-نفت به راحتی انجام پذیر اس��ت .وجود سدیم هیدروکسید ،باعث

سیال پراکنده ،میزان بازدهی شکست امولسیون افزایش مییابد .تأثیر
نمکها و غلظت آنها بر پایداری امولس��یون ،نتایج دوگانهای را نشان
داده است ،که نیاز به بررسیهای دقیقتر و یافتن دقیق سازوکار های
حاکم بر این فرآیند است.
«وگا و دلگادو» بهبود امولس��یون آب-نفت را با استفاده از تابشهای
الکترومغناطیس��ی بررس��ی کردند .آنها نتیج��ه گرفتهاند که تابش
ماکروویو میتواند امولس��یون آب-نفت را ب��ه دو روش ناپایدار نماید.

 1مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه برهمکنش «سیال-سیال» توسط امواج الکترومغناطیسی
محققان

موارد مورد بررسی

روش کار

فرکانس
()MHz

توان
()W

«فورچونی و
همکاران» []20

بررسی اثر دما ،شوریpH ،
و میزان آب در شکست
امولسیون توسط ماکروویو

استفاده از نمک «سدیم کلرید» برای
شوری و «سدیم هیدروکسید» برای
تنظیم pH

-

1400

 pHو شوری باال باعث کاهش بازدهی بهترین نتیجه در شرایط ،pH=7
میشوند؛ ولی موارد دیگر بازدهی را میزان آب  45درصد و بدون
حضور نمک حاصل شد
افزایش میدهند.

«وگا و دلگادو» []16

بررسی اثر سدیم
هیدروکسید ،درصد آب،
روش تولید امولسیون

انجام آزمایشها با دو سیال پایه ،و
درصد آب مختلف و استفاده از سدیم
هیدروکسید

2,450

900

هر چه میزان آب بیشتر ،گرانروی وجود سدیم هیدروکسید باعث
سیال پایه کمتر ،میزان سدیم
کاهش تولید آب میشود.
سیال روان
هیدروکسید کمتر و روش تولید
افزایش نسبت آب به نفت ،زمان
کنندهی پارافینی
بهصورت مکانیکی باشد ،بازده
تابش را افزایش میدهد.
باالتری حاصل می شود.

بِشر مدرج ،حاوی امولسیون درون ماکروویو
بررسی تغییرات دما و بازدهی
قرار داده شده و پس از تابش بهسرعت از
جداسازی در میزان آب  20و
ماکروویو خار ج میشود؛ دما توسط ترموکوپل در
 50درصد
مکانهای مختلف از ظرف اندازهگیری میشود.

2,450

تأثیر میزان درصد حجمی آب ،ظرف نگهدارندهی پالستیکی حاوی
«اِ ودوکیموف و لوزِ و» افزایش دما با زمان ،برش امولسیون درون ماکروویو قرار داده شده
ترموکوپل کالیبره شده ،دما
آب و تغییرات نرخ گرمایش با و توسط
[]18
ِ
اندازهگیری میشود.
افزایش دما

2,450

«عبدالرحمن و
همکاران» []23

چندین نمونه امولسیون ساخته شد و
میزان جداسازی آب قبل و بعد از تابش
اندازهگیری شد.

2,450

بررسی میزان پایداری آب
«میادونیه و ونکور»
در امولسیون آب /نفت
[]24
(دو نوع نفت)

جداسازی امولسیون توسط استوانه مدرج  900میلیلیتری درون
«محمد و محمد»[ ]21ماکروویو ،بررسی اثر توان ،ماکروویو قرار داده شد و دما توسط
سه ترموکوپل اندازهگیری شد.
غلظت نمک و برش آب

2,450

900

700

نوع فاز پایه

 82درصد برای  50درصد
حجمی آب و  65درصد برای 20
درصد حجمی آب

نفت

نفت سبک

با

-

-

سازوکارهای مختلف با برشهای
مختلف آب به دست آمد و
برش بهینه 18 ،و  56درصد
گزارششده است .ارائه ساز وکار
جدید برای جذب ماکروویو تحت
عنوان «هدایت-پذیری پرشی
دوربرد»

نفت با میزان آسفالتین وگرانروی
افزایش بازده جداسازی با
باالتر دارای امولسیون باالتر
دو نوع نفت با
افزایش زمان تابش و برتری
میباشد .همچنین میزان برش
 20/6 1000و 35/2
ماکروویو نسبت به روشهای
آب  30درصد پایدارتر از برش
API
معمول
آب  50درصد است
یونهای بین سطح آب و نفت
بیشترین بازدهی مربوط به
،700
باالترین غلظت نمک ،بیشترین میتوانند با گروههای آبدوست
 800و نفت با  API=24توان ،بیشترین زمان تابش و  50واکنش داده و تشکیل نمکهای
حالل ناپذیر دهند.
900
درصد برش آب گزارش شد.

بررسی نقش آسفالتین ،ساخت چهار محلول ،با تزریق همزمان بخار
و ترکیب حاللهای دیگر(تهیه امولسیون به
رزین و آب در فرایند
روش )SAGD
جداسازی توسط ماکروویو

2,450

900

نفت با  8/65درجه
 APIو گرانروی
 54,000سانتی پواز

درروش بدون تابش و با تابش ماکروویو.
بررسی تأثیر دما و نوع نمک بر
 150ثانیه تابش ماکروویو  87دقیقه زمان
«ژیا و همکاران» []22
جداسازی
برای شکست امولسیون

2,450

850

نرمال دکان

«کار و همکاران» []25

بازدهی جداسازی

توضیحات

زمانی که اختالف میزان رزین
و آسفالتین زیاد باشد بازدهی
بیشتر میشود.

شکست امولسیون نهتنها
به میزان آب بلکه به میزان
«رزین» و «آسفالتین» درون
نفت نیز وابسته است.

منیزیم کلرید و سدیم کلرید
بیشترین بازدهی را از خود نشان
وجود نمک باعث افزایش بازده
دادند .همچنین دما در حضور
جد اسازی میشود.
این نمکها بیشتر افزایش
مییابد و بازده باالتری نیز دارد.
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مقاالت پژوهشی

زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس )درﺟﻪ(

خنثیس��ازی اسید های آزا ِد درون فاز پیوس��ته شده و میزان بازیافت اس��اس نتایج «فورچونی و هم��کاران»[ ]20با افزایش میزان نمک در
ف��از آبی ،میزان نیاز به انرژی ماکروویو برای رس��اندن دما به نقطهی
آب را کاهش میدهد[.]16
ِ
نس��بت «آب تعیینش��ده کمتر میشود .این افراد با بررس��یهای آزمایشگاهی پی
م��دت زمانی که نمونه در معرض تابش قرار میگیرد به
به نفت» بس��تگی دارد .هرچه این نسبت بیشتر باشد نمونه باید زمان بردند ک��ه نمکها میتوانند بر خصوصیات بین س��طحی و همچنین
تابش ثابت ،با افزایش پایداری امولس��یونها تأثیر داشته باشند؛ که با توجه به کاهش انرژی
بیش��تری در معرض تابش قرار بگیرد؛ در زمان ِ
نس��بت آب به نف��ت ،ابتدا بازدهی تا نقطهی بهینه افزایش و س��پس تابیدهشده امولسیون ،میزان برش آب موجود درون امولسیون نسبت
کاه��ش مییاب��د[ .]15در این راس��تا« ،ا ِودوکیموف و ل��و ِزو» [ ،]18به حالت فاقد نمک بیش��تر است و جداس��ازی آب از نفت از بازدهی
تغییرات دما برحس��ب زمان را در امولس��یون با «ب��رش آب» 22برابر خوب��ی برخوردار نخواهد ب��ود .اما «محمد و همکاران» [ ]21نش��ان
با  0/26بررس��ی کردند .تغییرات دما برحس��ب زمان برای امولسیون دادند که با افزایش غلظت نمک س��دیمکلرید ،انرژی درونی سیس��تم
نش��ان داد که بعد از  12ثانیه ،ش��یب افزایش دما کاهش مییابد که افزای��ش مییابد؛ بهطوریک��ه ،نمکها« ،الیهه��ای با ِردوگانه» 29در
نشاندهندهی فرآیندهای «جذب گرما» 23و شروع ناپایداری امولسیون امولس��یون را از بین میبرند؛ درنتیجه بازدهی جداس��ازی آب از نفت
اس��ت .به اعتقاد این افراد ،این فراینده��ا به خاطر اصالح خصوصیات افزایش مییابد؛ همچنین یونهای بین س��طح آب و نفت میتوانند با
غیر قابل
کهای
ساختاری نفت و یا جابجایی ساختاری واکسها و آسفالتین های درون گروههای آبدوس��ت واکنش داده و تش��کیل نم
حل  AlCl3ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎزدﻫﻲ و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻜﺴﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻚﻫﺎ NaCl ،و MgCl2
کلوئید است .پس از  28ثانیه تابش ،بهواسطه فرآیند «انتشار گرما» ،24در آب دهن��د« .ژی��ا و همکاران» [ ]22با بررس��ی نمکهای مختلف
داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ و ﻗﺪرت ﻳﻮﻧﻲ ﻛﻢ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را از -
شکستاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
دادﻧﺪ .ﺑﺮ
ﺧﻮد)Clﻧﺸﺎن
سرعت
دما ناگهان  5درجه س��انتیگراد افزای��ش مییابد که به خاطر اصالح نشان دادند که تمامی نمکهای دارای یون کلر (
س��اختاری در سیستم مولکولی نفت است؛ همچنین این پژوهشگران امولس��یون را چه تحت روشهای معمول و چه تحت تابش ماکروویو
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ دوﻓﺎزي ﺷﺪن آب و ﻧﻔﺖ و ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻧﻤﻚﻫﺎي
تغییرات نرخ گرمایش را با تغییر درصد حجمی آب از  4تا  77درصد افزای��ش میدهند .این افراد ،از بین بردن الیههای با ِردوگانه و افزایش
ِ
درنتیج��ه «گرمایش ِفوقزیاد» 30را از
امولس��یون
الکتریک
ﻓﺮآﻳﻨﺪ دی
ثابت
(،29 ،18
بحرانی آب
ﺗﺴﺮﻳﻊ وﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
ﺷﻜﺴﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﺪه و در
را بررسی کردند .نتایج نشان داد که چهار برش آن
25
 56و  64درصد) تحت عناوین «آس��تانهی تراوش یا پرکوالسیون»  ،دالیل افزایش س��رعت شکس��ت دانس��تند .از میان نمکها NaCl ،و
26
ﻣﻮردياز  MgCl2بهترین بازدهی و  AlCl3به خاطر داش��تن ترکیب کوواالنسی
تعدادی
تجمع»
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
«آستانهی تحمل اولیه برای خوشههای حاصل از ِ-3
قطرههای آب که توسط فاز نفتی جدا شدهاند« ،تراکمتصادفیضعیف و قدرت یونی کم ،کمترین بازدهی را از خود نش��ان دادند .بر اس��اس
باعث را در زﻣﺎنﻫﺎي
زتا،درﺻﺪ
پتانس��یل94
کردن ﺑﺎ ﺧﻠﻮص
دوﺳﺖ ﺷﺪه
پژوهش��گران،ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺳﻨﮓ
ﻣﻘﺎﻟﻪيآنﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻔﺖ خنثی
ماکروویو با
ﻃﻲاین
نتایج
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦکه در
خوشهها» 27و «تراکم تصادفی قوی خوشهها» 28وجود دارد
میزان نرخ گرمایش بهصورت پلهای تغییر میکند .در ابتدا خوشههای دوفازی ش��دن آب و نفت و تهنش��ین ش��دن نمکهای آن شده و در
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻮانﻫﺎي  400و  900وات ﻗﺮار داده و زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ
متش��کل از قطرههای آب ش��روع به ضعیف ش��دن کرده و تبدیل به نتیجه فرآیند شکست امولسیون تسریع میشود.
حرکت
خوشهها
ﻗﻄﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه« 31را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﺮدهاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(5-ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻔﺖ
روش »
ش��بکه ی ژلهای ضعیف و شل میشوند ،سپس اینﺗﻮﺳﻂ
آزادانه خود را از دس��تداده و تجمع پیدا میکنند؛ پسازاین مرحله -3 ،مطالعه موردی
.
اﺳﺖ
ﺑﻮده
درﺟﻪ
27
ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه
ﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
محققینﺗﻤﺎس
ﺳﻨﮓﻫﺎ ،زاوﻳﻪ
دوﺳﺖ
مقالهی حاضر طی پژوهش��ی ،س��نگ کربناته نفت دوس��ت
ﻛﺮدنِتبدیل
س��وم»
تمام��ی اجزای نفت خ��ام ،به ژلی تح��ت عنوان «فاز
میش��وند .بعد از برش آب  64درصد ،نرخ گرمایش بهش��دت کاهش ش��ده با خلوص  94درص��د را در زمان های مختلف تحت تابش امواج
١٨٠
مییابد ،که دلیل آن نامش��خص اعالم شد .این محققان برش آب 28
اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ
١۶٠
 900وات
اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ
درصد را «برش بهینه» جهت گرمایش و نیز شکست موفق امولسیون
١۴٠
 400وات
گزارش کردند[.]18
١٢٠
گرمایش دیالکتریک��ی تحت تأثیر نوع و غلظت نمکهای موجود در
١٠٠
فاز آبی قرار دارد .تأثیر نمک برجذب امواج ،بهدرس��تی بررسی نشده٨٠
اس��ت و پژوهشهای انجامشده در این مورد به دو دستهی متضاد هم۶٠
تقس��یم میشوند .بخش��ی از پژوهشها نشان دادهاند که بسته به نوع۴٠
نمک ،اندازه و بار یونها ،جذب امواج متفاوت خواهد بود ،بهنحوی که٢٠
٠
با زیادش��دن اندازه یونها ،می��زان تولید گرما کاهش مییابد[ .]19بر
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
 5تغییر زاویه تماس نفت روی سنگ با گذشت زمان در توانهای  400و  900وات

زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ )دﻗﻴﻘﻪ(
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ﺷﻜﻞ 5-ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﻔﺖ روي ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺗﻮانﻫﺎي  400و  900وات
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«ژئومکانیک» 33مخزن از جمله مس��ائلی هس��تند که باید مورد توجه
محققین در پژوهش های آینده ق��رار گیرند .عوامل مختلفی ازجمله:
جنس سنگ سازند ،میزان آب
فرکانس ،توان ،زمان تابش ،نوع سیال،
ِ
همزاد و نوع نمکها و غلظتهای آن ،نوع سیال تزریقی و سناریوهای
تزری��ق آن و نح��وه اجرایی کردن ای��ن ف ّناوری در مقی��اس میدانی،
همگ��ی بر نتیجهی تولید تأثیرگذارند ،لذا متناس��ب با این موضوع ها
بررسیهای آزمایشگاهی ،میدانی و عددی متعددی باید انجام شود.

الکترومغناطیس��ی با توان ه��ای  400و  900وات ق��رار داده و زاویه
تماس نفت با س��نگ توس��ط روش «قطر چسبیده» 31را اندازه گیری
کرده اند (ش��کل .)5-شایان ذکر اس��ت که قبل از فرآیند نفت دوست
کردن س��نگ ها ،زاویه تماس اندازه گیری ش��ده برابر  27درجه بوده
ِ
است.
ب��ا توجه به ش��کل ،5-ت��وان  900وات با تغیی��ر  90درصدی زاویه
تماس ،توانایی بیش��تری نس��بت ب��ه ت��وان  400وات در تغییر زاویه
تماس از نفت دوس��ت به آب دوس��ت دارد .همان طور که مش��اهده
می ش��ود در ت��وان ه��ای  900و  400وات به ترتیب ت��ا  10دقیقه و نتیجهگیری
 6دقیقه ،زاویه تماس ثابت اس��ت که خود نش��ان دهنده ی عدم تأثیر در این مطالعه ابتدا ،به بحث در مورد ساز وکارهای حاکم بر گرمایش
این امواج قبل از زمان های ذکر ش��ده است .این موضوع به علت عدم الکترومغناطیسی و تأثیر آن بر برهمکنشهای سنگ-سیال و سیال-
پیک سیال پرداخته و سپس مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در
تغییر «هترواتم» های س��طح س��نگ و عدم مش��اهده تغییر در ِ
تبدیل فوریه» یا  32FTIRمربوط به این حوزه انجامش��ده اس��ت .درنهایت چالشهای پیش روی محققان
«دس��تگاه طیف س��نج مادنقرمز
ِ
اجزاء قطبی نفت (کربوکسیلیک اسید) تا قبل از این زمان است [ .]14مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته اس��ت .بر اساس نتایج این پژوهش،
در زمان های بیش��تر از  6دقیقه ( 900وات) و  28دقیقه ( 400وات) ،تابش امواج الکترومغناطیسی بر سنگ و سیال باعث ایجاد پدیدههای
نفت متفاوتی مانند :تش��کیل و یا شکستن زنجیرههای هیدروکربنی ،تغییر
افت ش��دیدی در زاویه تماس دیده می شود که علت آن ،خروج ِ
بس��یار زیاد از سنگ ها اس��ت .انتقال بیشتر انرژی در توان  900وات ،در خصوصی��ات فیزیکی و ش��یمیایی نفت و آب ،تغییر در «کش��ش
سطحی
توانایی بیشتر این امواج در افزایش آب دوستی سنگ کربناته را نشان س��طحی» و «بین سطحی ِ» آب و نفت ،تغییر در خصوصیات
ِ
می ده��د .همچنین در این توان پس از  55دقیقه تابش ،زاویه تماس س��نگ مخزن و تأثیر ب��ر میزان تولید از مخازن نفتی میش��ود .اکثر
مطالعات موجود بر کارایی این امواج در تغییر مفید خواص س��نگ و
از مقدار اولیه کمتر شده و به  15درجه کاهش می یابد.
س��یال و تولید بهینه از مخزن تأکید داشتهاند .پژوهشها نشان داده
-4چالشهای پیش روی محققین در اس�تفاده از امواج الکترومغناطیسی اس��ت که ب��ه دلیل جابجای��ی هترواتمها و تبادل یونی بین س��یال و
در فرایند ازدیاد برداشت نفت
س��نگ ،ترشوندگی و بارهای سطحی سنگ با تابش امواج تغییر کرده
س��از وکار تأثیر امواج الکترومغناطیس��ی بر گرمایش س��یال مخزن ،و س��نگ میتواند از حالت نفت دوست به آبدوست تغییر کند .تغییر
تغیی��ر خصوصی��ات فیزیک��ی و ش��یمیایی و تولی��د از آن ،فرایندی کشش سطحی آب توسط ماکروویو بررسی شد که تغییر آن به دلیل
پنهان انرژی امواج بهصورت دائمی گزارششده است .قرار دادن
پیچیده اس��ت که مطالعات گستردهای را در این زمینه میطلبد و به جذب
ِ
دنبال آن ،تمرکز بیش��تری برای
بررس��ی تأثیر امواج بر «برهمکنش ِ» امولس��یونها تحت تابش ام��واج ماکروویو ،باعث تغیی��ر گرانروی فاز
ِ
سنگ-س��یال و سیال-س��یال مورد نیاز اس��ت .همچنین توس��عهی پیوس��ته ،تغییر در توزیع بارهای فاز ناپیوس��ته و در نتیجه ،شکستن
خارجی امولس��یون و ناپایداری آن میش��ود .بااینحال ،تمامی
مدلهای ریاضی تحلیلی و عددی ،نیاز به پژوهشهای بیش��تر جهت فیلم
ِ
پیشبینی خواص س��نگ و س��یال و نیز تولید بهین��ه از مخازن دارد .پدیدههای حاکم بهدرس��تی بررسی نشدهاند و نیاز به مطالعات بیشتر
تابش امواج الکترومغناطیس��ی ب��ر روی نفت ،باعث انجام واکنشهای در هرکدام از این زمینهها وجود دارد .برای پیشبینی صحیح تغییرات
زنجیره ای میش��ود که نوع این واکنشها و بازگش��تپذیری یا تأثیر خصوصیات س��نگ و س��یال و همچنین میزان تولید از مخازن نفتی،
دائمی آنها تاکنون بهدرستی شناختهنشدهاند؛ این امواج میتوانند بر نیاز به توسعهی مدلهای ریاضی جامع و دقیقی در این حوزه از دانش
خصوصیات نفت و نیز پایداری بلورها 
ی آس��فالتین ،تأثیری مثبت و یا اس��ت .افزای��ش مقی��اس عملیات «ارتق��ا درجا» در چاهه��ای نفتی،
منفی داشته باشند .تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر تغییر ترشوندگی تس��هیالت موردنیاز و بررس��ی کارایی این فناوری در مقیاس مخزن
س��نگ مخ��زن و عوامل موثر در آس��یب به س��ازند مانن��د :تغییرات ازجمله مواردی هس��تند که باید به صورت جدی مورد توجه محققین
می��زان تخلخل و تراوایی س��نگ مخزن ،مقاومت مکانیکی س��نگ و قرار گیرد.
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