مقاالت پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی عملکرد تزریق آب کمشور ،پلیمر و ترکیب پلیمر و آب کمشور
جهت بهبود بازیافت نفت در برداشت ثانویه با استفاده از میکرومدل
مینا کالته آقامحمدی* ،کارشناسیارش�د دانش�کده مهندس�ی شیمی دانش�گاه شیراز رضا منصوریان ،کارشناسیارشد دانشکده مهندس�ی شیمی دانشگاه شیراز  پدرام
کیانی ،کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز فریدون اسماعیل زاده ،هیات علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز  

چکیده

روش سیالب زنی آب چندین دهه نقش مهمی در بهبود بازیافت نفت ایفا کرده است .زمانی که محققان
دریافتند که قدرت یونی آب می تواند بر عملکرد س��یالب زنی و میزان بازیافت نفت موثر باشد ،مطالعات
زیادی روی شوری آب تزریقی انجام شد .نهایتا تزریق آب کم شور بهعنوان روشی جهت بهبود برداشت
نف��ت معرفی ش��د .تزریق آب کم ش��ور در دهه های اخیر م��ورد توجه قرار گرفت��ه و مطالعات زیادی بر
عملکرد آب کم شور برای ازدیاد برداشت نفت انجام شده است .بر اساس کارهای آزمایشگاهی انجام شده
مشخص شده است که مکانیزم های زیادی در بهبود بازیافت نفت مشارکت دارند ،در این میان تغییرات
ترش��وندگی برجسته ترین مکانیزم است که می تواند ناشی از انبساط الیه الکترونی و تبادل یونی ،باشد.
ترکیب این روش با روش های دیگر ازدیاد برداش��ت مانند پلیمرزنی بهعلت اس��تفاده همزمان از چندین
مکانیزم می تواند بس��یار مفید باش��د .پلیمرزنی یک روش ازدیاد برداش��ت پایه آبی اس��ت که هدف آن
افزایش ویس��کوزیته س��یال تزریق بهمنظور بهبود بازده جابه جایی س��یال تزریقی است .بنابراین در این
مقاله به بررس��ی عملکرد تزریق آب کم شورـپلیمر و مقایسه عملکرد آن با روش های تزریق پلیمر و آب
کم ش��ور پرداخته ش��د .ابتدا تست های زاویه تماس جهت بررس��ی عملکرد هر کدام از روش ها بر تغییر
ترش��وندگی انجام ش��د .نتایج نشان داد که ترکیب آب کم ش��ور و پلیمر با غلظت  ،1000ppmبیشترین
کاهش زاویه تماس را داش��ته و س��نگ را از حالت شدیدا نفتدوس��ت به حالت شدیدا آبدوست تغییر
داد .سپس آب کم شور ،پلیمر و ترکیب پلیمر و آب کم شور ( )1000ppmجهت بررسی میزان بازیافت و
مش��اهده مکانیزم ها داخل میکرومدل تزریق شدند .نتایج نشان داد ترکیب پلیمر و آب کم شور با حدود
70درصد بازیافت عملکرد بهتری در بهبود تولید نفت در تولید ثانویه دارد و تغییر ترش��وندگی یکی از
مکانیزم های اصلی بهبود بازیافت نفت است.
مقدمه

انتظ��ار م��ی رود تا س��ال  2030مصرف انرژی در جه��ان 50درصد
افزای��ش یاب��د .بعید بهنظر می رس��د ک��ه این میزان توس��ط منابع
تجدیدپذی��ر قاب��ل جبران باش��د و بنابراین تقاضای ش��دید و رو به
1
رش��د نفت بهعنوان ی��ک انرژی غالب وج��ود دارد .روش های اولیه
و ثانویه 2برداش��ت نفت بسته به ش��رایط مخزن از قبیل :فشار اولیه
مخ��زن ،تراکمپذیری 3س��یاالت و ناهمگنی مخ��زن ،بهطور معمول
بی��ن 30-35درص��د از نفت درجای اولیه را تولی��د میکنند .به این
ترتی��ب مقادیر زیادی از نفت در مخزن به دام می افتد که در برخی
موارد مناس��ب برای بهکارگیری روش های تولید ثالثیه( 4فرآیندهای
ازدیاد برداشت) می باشند ]1[.در مرحله برداشت ثانویه نفت ،تزریق
آب بهعن��وان یکی از روش های رایج برای حفظ فش��ار مخزن باالی
نقطه حباب نفت و بهبود بازده جابهجایی نفت توس��ط آب اس��تفاده
می ش��ود ]2,3[.فرآیندهای شیمیایی ازدیاد برداشت )EOR( 5شامل
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واژگان کلید ی:
آب کمش��ور ،زاوی��ه تم��اس ،تغیی��ر
ترش��وندگی ،پلیم��ر ،میکروم��دل ،بهبود
بازیافت نفت.

مکانیزم های مختلفی از جمله :کاهش کش��ش بین سطحی 6بین آب
و نفت ( ،)IFTتغییر ترشوندگی سطوح ،استفاده از افزاینده هایی 7با
ویسکوزیته باال برای کنترل تحرکپذیری ،کاربرد روش های حرارتی
(به این صورت که با افزایش دما ویس��کوزیته نفت کاهش می یابد) و
استفاده از میکروب ها برای بازیافت نفت از مخازن است .فرآیندهای
ازدیاد برداش��ت می توانند ش��امل یک یا چند مکانیزم از موارد ذکر
شده ،باش��ند .کاربرد هر روش به ش��رایط مخزن مانند :ویسکوزیته
نفتخام ،شوری آب ،تراوایی سنگ و همینطور دمای مخزن بستگی
دارد .اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت منجر به افزایش تولید
 5-20درصد از نفت درجای مخزن می شود .بنابراین بازیافت نهایی
نفت بس��ته به ش��رایط خاص هر مخزن می تواند به بیش از50-70
درصد افزایش یابد]3[.
زمانی که برای اولین بار مش��خص شد که تغییر ترکیب آب شور یا

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 174


کاهش شوری آب تزریقی به مقدار کمتر از شوری آب سازند ،می تواند
موجب افزایش بازیافت نفت در ماس��ه س��نگ های برا 8شود]4,5[،
کمپانی های نفت و گاز بس��یاری از قبیلBritish Petroleum،Shell :
 Exxon Mobil، Schlumberger، Totalو  Statoilرا ب��ر آن داش��ت
که به بررس��ی و جستوجوی بیشتر پتانس��یل و قابلیت تزریق آب
کمش��ور 9برای بهبود بازیافت نفت بپردازند ]6[.فرمول ساخته شده،
تعادل سیس��تم اولیه آب شورـسنگ نفت را بر هم می زند ،که منجر
به تغییر ش��رایط ترش��وندگی اولیه و تراوایی نس��بی می شود .حین
تزری��ق آب کمش��ور ( ،)LSWمواد ش��یمیایی گ��ران قیمتی اضافه
نمی ش��ود و به این ترتیب این روش ارزان و سازگار با محیطزیست
اس��ت و هیچ مش��کلی برای تزریق ندارد .بهعالوه ،از لحاظ اقتصادی
اس��تفاده از تزریق آب کمش��ور ( )LSWبرای بهبود بازیافت از همان
ابتدای فرآیند س��یالبزنی کارآمدتر می باشد ]3[.مزایای این روش
هزینه عملیاتی و س��رمایه پایین در مقایسه با دیگر روش های ازدیاد
برداشت است ]7–10[.همچنین تزریق آب کمشور ( )LSWمی تواند
همراه با فرآیندهای ش��یمیایی و حرارتی ازدیاد برداشت به کار برده
ش��ود .آب کمشور کارآیی خوبی برای بهبود بازیافت نفت نشان داده
اس��ت .با این ح��ال نتایج ضد و نقیضی در م��ورد بازدهی این روش
در تاریخچ��ه کاربرد آن آمده اس��ت .بهعالوه مکانیزم های اصلی این
تکنیک هنوز بهطور کامل درک نشده اند.
نصراهلل و همکارانش با انجام مش��اهدات تزریق آب مقطر و آب دریا
نشان دادند که تزریق آب مقطر نسبت به آب شور باعث بهبود بازیافت
نفت شده است ]11[.در مطالعه دیگری آب کمشور با هدف افزایش
بازیافت نفت با ترکیب و شوری مناسب به مخزن تزریق شد که موفق
به تغییر ترش��وندگی سنگ مخزن بهسمت مطلوب برای تولید نفت
شد ]5,7[.الگر و همکارانش در مطالعاتشان نشان دادند که تاثیر آب
کم شور بهطور خطی با مینرال های رسی درون سنگ متناسب است.
تئوری های مختلفی برای مکانیزم های تغییر ترش��وندگی در حضور
آب کم ش��ور وجود دارد ]12[.لیگهل��م و همکارانش اثر الیه دوتایی
را مط��رح کردند .آنها بیان کردند که آب کم ش��ور باعث گس��ترش
الیه ی الکتریکی یونی بین س��طح رس و نفت می ش��ود که این امر
موجب جدا شدن نفت و در نتیجه افزایش آبدوستی می شود]13[.
مکانیزم دیگری که توس��ط تانگ و همکارانش پیش��نهاد شد ،تغییر
ترشوندگی در اثر کاهش پیوند یونی بود]6[.
یکی دیگر از روش هایی که برای بهبود تولید نفت اس��تفاده می شود
تزریق پلیمر اس��ت .پلیمرزنی یکی از موفقترین روش های  IORدر
طول  40س��ال کاربردش چه در آزمایش��گاه و چ��ه در میدان بوده

اس��ت .هدف اصلی پلیمرزنی افزایش ویسکوزیته آب تزریقی جهت
بهب��ود نس��بت تحرکپذیری نفت و آب اس��ت .که این ب��ا افزودن
پلیمره��ای محلول در آب ،به آب تزریقی حاصل می ش��ود ]14[.در
اکثر موارد ،تحرکپذیری غیرمطلوب در مخازن وجود دارد که ناشی
از ویس��کوزیته ی باالی نفت در مقایس��ه با آب می باشد .در نتیجه،
تولی��د آب افزایش می یابد در حالیکه قس��مت قابلتوجهی از نفت،
درون حفرات باقی می ماند ]15[.مطالعات پیش��ین نشان داده است
که روش پلیمرزن��ی می تواند بازیافت نفت را بهمیزان 10-15درصد
نفت باقی مانده را افزایش دهد ]16[.عملکرد پلیمرزنی بهطور عمده
ب��ه ناهمگنی مخزن ،ش��وری ،دم��ا ،تراوایی و س��ازگاری آن با مواد
ش��یمیایی دیگر مورد اس��تفاده برای ازدیاد برداش��ت بستگی دارد.
[ ]16–18بهطور کلی دو نوع پلیمر برای ازدیاد برداشت وجود دارد:
پلیمر مصنوعی (سنتزی) پلیآکریلآمید هیدرولیز شده ( )HPAMو
پلیمره��ای طبیعی مثل زانتان ]20[.پلیمر پلیآکریلآمید هیدرولیز
ش��ده رایجترین پلیمر مورد اس��تفاده بهمنظور  IORاست .خاصیت
ویس��کوزکنندگی پلیمرهای بر پایه ی  HPAMشدیدا به شوری آب
مورد اس��تفاده بس��تگی دارد .این پلیمرها در شوری های باال تمایل
به تجزیه و هیدرولیز دارند ]13,20[.بنابراین ویسکوزیته پلیمرهای
 HPAMب��ا کاهش ش��وری آب افزایش می یابد زی��را باعث افزایش
نیروهای دافعه و در نتیجه افزایش حجم پلیمرها می شود .همچنین
این به این معنی اس��ت که در ش��وری های پایین با غلظت کمتری
از پلیم��ر می توان به ویس��کوزیته موردنظر دس��ت یاف��ت .از طرفی
روش ه��ای ازدیاد برداش��ت هرچه زودتر بهکار برده ش��وند عملکرد
بهتری داشته و میزان نفت باقی مانده ( )Sorکم تر خواهد بود.
بنابرای��ن در این پژوهش به بررس��ی و مقایس��ه عملکرد تزریق آب
کمش��ور ،پلیمر و ترکیب آب کمش��ور با پلیمر جهت افزایش تولید
نفت در مرحله بازیافت ثانویه با استفاده از میکرومدل پرداخته شده
اس��ت و مکانیزم های موثر در تولید و بهویژه تغییر ترشوندگی در هر
 1مشخصات آب دریا (سنتزی) و آب کمشور
آب کمشور ()LSW

آب دریا سنتزی ()SSW
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53

مقاالت پژوهشی

کدام از روش ها بررسی شده است.

دانس��یته  0/88 g/cm3و ویس��کوزیته  15/cp20در دمای 25/6
درجه سانتیگراد بود.

در این بخش خصوصیات مواد مورد اس��تفاده اعم از آب ش��ور و آب
کمش��ور ،پلیمر ،نفت ،سنگ های مورد اس��تفاده و همچنین محیط
متخلخل مورد استفاده و روش انجام تست ها شرح داده خواهد شد.

 -1-4تست های ترشوندگی

 -1مواد و روش ها

 -1-1خواص آب شور و آب کمشور

آب دریا بهصورت س��نتزی بهعنوان آب با ش��وری باال استفاده شد.
آب شور سنتزی از انحالل نمک های مختلف در آب مقطر تهیه شد
بهطوریکه مقدار جامد کلی حل ش��ده ( )TDSحدود 41600ppm
بود .برای تهیه آب کمش��ور ( ،)LSWآب دریا ( )SSWتا  10برابر با
آب مقطر رقیق ش��د .کلیه نمک های مورد اس��تفاده ساخت شرکت
مرک بودند .جدول 1ترکیب آب دریا س��نتز ش��ده و آب کم شور در
این مطالعه را نشان می دهد.
 -1-2محلول پلیمر

پلیمر مورد اس��تفاده پلیآکریلآمید هیدرولیز ش��ده 15-20درصد
( )HPAMس��اخت ش��رکت آلدریچ ب��ا وزن مولکول��ی  5 MDبود.
ب��رای تهیه محلول های پلیمری ب��ا غلظت های مختلف ،پلیمر و آب
با نس��بت های مش��خصی در یکدیگر حل ش��ده و به مدت  5ساعت
روی همزن قرار گرفت تا کامل در آن حل شود .جدول 2مشخصات
محلول های تهیه ش��ده را نش��ان می دهد .از ترازو با دقت 0/0001
گرم برای اندازه گیری ها استفاده شد.
 -1-3نفت

جهت انجام تست های ترش��وندگی از مغزه های ماسهسنگی مربوط
به س��ازند آغاجاری اس��تفاده ش��د .مقاطع نازک از ای��ن مغزه ها به
تعداد کافی بریده و صیقل داده ش��دند .س��پس نمونه ها شسته و در
گرمکننده خشک شدند و نهایتا به مدت یک هفته بهمنظور رسیدن
سیستم به تعادل کامل و تماس تمامی نقاط مختلف سنگ با نفت تا
حد امکان در نفت قرار داده شدند .زاویه تماس مربوط به یک قطره
نفت روی نمونه ها قبل و بعد از غوطه وری در نفت اندازه گیری ش��د.
س��پس نمونه ها از نفت خارج و در محلول های پلیمر ،آب کمش��ور
و مخلوط پلیمرـآب کمش��ور قرار داده ش��دند و زاویه تماس آنها در
زمان های مختلف اندازه گیری ش��د .تمام زاویه ها در فاز س��نگین تر
یعنی آب ،اندازه گیری ش��ده اند .در این مطالعه از روش زاویه تماس
برای اندازه گیری تغییرات ترش��وندگی استفاده شده است .در روش
زاویه تماس ،زاویه بین صفر درجه (شدیدا آبدوست) تا  180درجه
(ش��دیدا نفتدوس��ت) تغییر می کند .طبق دس��ته بندی اندرسون،
زاوی��ه تماس بین  0-55درجه ،ش��دیدا آبدوس��ت 55-75 ،درجه
آبدوس��ت 75-115 ،درجه خنثی 115-135 ،درجه نفتدوست و
 135-180درجه شدیدا نفتدوست تعریف می شود]22[.
 -1-5محیط متخلخل

در ای��ن تحقیق از میکرومدل شیش��ه ای بهعن��وان محیط متخلخل
اس��تفاده شده اس��ت .جهت طراحی میکرومدل ابتدا به یک طرح از

نف��ت مورد اس��تفاده در انجام تس��ت ها مربوط به مخ��زن اهواز با
 2غلظت محلولهای پلیمری مورد استفاده برای انجام تستها
نسبت پلیمر در آب (آب مقطر -آب کمشور)

غلظت پلیمر

 0/05گرم پلیمر  99/ 95 +گرم آب

500ppm

 0/1گرم پلیمر  99/ 9 +گرم آب

1000ppm

 0/2گرم پلیمر  99/ 8 +گرم آب

2000ppm

 0/5گرم پلیمر  99/ 5 +گرم آب

5000ppm

 3مشخصات میکرومدل
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حجم فضای خالی
()PV) (cc

قطر گلوگاهها
()μm

قطر متوسط
حفرات ()μm

عمق متوسط
حفرات ()μm

ابعاد میکرومدل
()cm

0/128

200

600

400

3×8

 1شماتیک سیستم سیالبزنی میکرومدل
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محیط متخلخل نیاز اس��ت که با استفاده از نرم افزار corel draw
ترسیم می شود .دو شیشه مسطح با ابعاد موردنظر و یکسان را آماده
کرده و یکی از آنها چسب مککال زده می شود .سپس طرح موردنظر
با لیزر روی شیش��ه حک می شود .در ادامه باید شیشه را اسیدکاری
کرد تا قس��مت طراحی ش��ده خورده ش��ود و فرورفتگی ایجاد شود.
نهایتا شیش��ه مس��طح دوم روی شیشه حکاکی ش��ده قرار گرفته و
برای مدت مش��خص در کوره قرار می گی��رد .در این تحقیق از یک
میکرومدل با طرح منظم برای انجام تس��ت ها اس��تفاده شده است.
مش��خصات میکرومدل مورد اس��تفاده در جدول 3آورده شده است.
شماتیک سیس��تم مورد نیاز جهت سیالب زنی با میکرومدل نیز در
شکل 1آورده شده است .قسمت های  1تا  6بهترتیب مربوط به :پمپ
سرنگی ،کامپیوتر متصل به پمپ و دوربین ،دوربین ،پایه ی دوربین،
میکرومدل شیشه ای و ظرف جمعآوری نمونه هستند.

مقادیر زاوی��ه تماس برای غلظت های مختلف محلول پلیمر متفاوت
است .در غلظت پایین پلیمر 500ppm ،و در بیشترین غلظت پلیمر

 2ترشوندگی نمونهها بعد از غوطهوری در محلولهای مختلف (بعد از  48ساعت)

 -1-6آزمایشات سیالب زنی میکرومدل

ابت��دا میکرومدل را کامال با آب دریا اش��باع کرده و س��پس نفت
داخل آن تزریق ش��د تا زمانی که اش��باع آب داخل میکرومدل به
حداقل برس��د .س��پس ورودی و خروجی میکرومدل بس��ته شد و
میکرومدل به مدت  96ساعت در تماس با نفت قرار گرفت که در
ای��ن زمان مولکول های نفت زمان کاف��ی را جهت تماس با دیواره
داخلی محیط متخلخل میکرومدل و به تعادل رس��یدن سیس��تم
را داش��ته باش��ند و س��طح داخلی میکرومدل نفتدوس��ت شود.
س��پس تست های سیالب زنی آغاز ش��د .تست های سیالب زنی در
میکرومدل بهمنظور مش��اهده مکانیزم ها ،نحوه عملکرد و مقایسه
کم��ی میزان بازیافت نفت در ازدیاد برداش��ت ثانویه درون محیط
متخلخل با س��ه س��یال مختلف (پلیمر ،آب کم شور و ترکیب آب
کم ش��ورـپلیمر) انجام شد .در مراحل مختلف و زمان های مختلف
از ش��روع سیالب زنی از میکرومدل تصویربرداری شده و در نهایت
با اس��تفاده از کدنویس��ی با نرمافزار متلب ،میزان بازیافت نفت در
مراحل مختلف محاسبه شد.

 3ترشوندگی نمونهها بعد از غوطهوری در محلولهای مختلف (بعد از  96ساعت)

 -2نتایج (بحث و بررسی)
 -2-1ترشوندگی

نتایج بررس��ی ترشوندگی با زمان در ش��کل 2و  3آورده شده است.
همانط��ور که نتایج نش��ان می ده��د ،نمونههای مرج��ع (مانده در
نفت) با زاویه تماس حدود  146درجه به حالت ش��دیدا نفتدوست
بوده اند .پس از قرار گرفتن نمونه نفتدوس��ت در آب کم شور ،زاویه
تماس به حالت خنثی (زاویه تماس  80درجه) کاهش یافته اس��ت.

 4زاویه تماس نهایی مربوط به ماسهسنگ غوطهور شده الف -در نفت ب -در محلول
پلیمر با غلظت  1000ppmج -آب کمشور د -در ترکیب پلیمر و آب کمشوری
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( )5000ppmترش��وندگی بهترتیب با زاوی��ه تماس های  110و 98
درجه در حالت خنثی قرار گرفته اما در دو غلظت  2000ppmو1000
حالت آبدوست ایجاد شده است .برای محلول ترکیب آب کم شور و
پلیمر نیز در غلظت های  2000ppmو 1000از پلیمر کمترین زاویه
تماس حاصل ش��د و نمونه ها به حالت آبدوست رسیدند .تغییرات
زاویه تماس تا زمان ثابت ماندن نتایج زاویه تماس ادامه یافت و پس
از  4روز نتایج ثابت ش��د .همانطور که ش��کل 3نشان می دهد پس
از  4روز تمام نمونه ها به حالت آبدوس��ت رسیدند .اما در این میان
کم ترین زاویه تماس بهترتیب مربوط به ترکیب پلیمر و آب کم شور
در غلظ��ت  1000ppmاز پلیم��ر با زاویه تم��اس  24درجه ،محلول
پلیمر با غلظت  1000ppmبا زاویه تماس  41درجه و آب کم ش��ور

 5مکانیزم تغییر ترشوندگی با استفاده از آب کمشور

 6مکانیزم افزایش جذب پلیمر در حضور آب کمشور :الف -در اثر تراکم شاخههای
پلیمری ب -ایجاد پل بین پلیمر و ماسهسنگ توسط کاتیونهای دو ظرفیتی

 7میزان بازیافت نفت بر حسب تعداد حجم خالی فضای خالی
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با زاویه تماس  68درجه بود .از مقایسه شکل ها می توان دریافت که
سرعت تغییر ترش��وندگی برای محلول ترکیبی پلیمر و آب کم شور
بیش��تر است .شکل 4تصویر گرفته ش��ده از قطره نفت بعد از  4روز
( 96ساعت) قبل و بعد از غوطه وری در سه محلول را نشان می دهد.
 -2-1-1مکانیزم های تغییر ترشوندگی
هنگامی که نمونه های ماسه سنگی نفت دوست درون محلول HPAM

قرار می گیرند ،شاخه های پلیمر با بار منفی با ترکیبات قطبی جذب
شده روی س��طح ماسه ای ،برهمکنش الکترواس��تاتیک برقرار کرده
و چ��ون پلیمر و نفت ک��ه ترکیب��ات هیدروکربنی هس��تند جاذبه
واندروالسی دارند ،جذب یکدیگر می شوند و از طرفی پلیمر با سطح
کوارتز دافعه الکترواس��تاتیکی دارند و با فاصله گرفتن پلیمر از سطح
سنگ باعث جدایی نفت از سطح می شود .به این ترتیب ترشوندگی
سطح از حالت نفتدوس��ت به آبدوست تغییر می یابد .پس از جدا
شدن نفت خود پلیمر می تواند جذب سطح شود .البته میزان جذب
پلیمر به غلظت و نوع ترشوندگی سطح بستگی دارد و هرچه سطح،
آبدوس��ت تر باش��د میزان جذب باالتر خواهد بود .با افزایش غلظت
پلیمر تا حدی ،میزان جذب پلیمر افزایش می یابد که باعث افزایش
خاصیت تغییر ترش��وندگی و کاهش زاویه تماس می ش��ود اما وقتی
غلظت پلیمر خیلی زیاد ش��ود ،تراکم زنجیره های پلیمری زیاد شده
و دافع��ه ی بین بارهای منفی زیاد می ش��ود ،به ای��ن ترتیب جذب
پلیمر روی س��طح کاهش می یابد .زمانی که س��نگ نفتدوست در
آب کم ش��ور قرار می گیرد جاذبه الکترواس��تاتیکی بین آب یونی با
بارهای مثبت و س��طح کوارت��ز وجود دارد که باعث نزدیک ش��دن
مولکولهای آب حاوی یون به سطح میشود در نتیجه زاویه تماس،
کاهش می یابد و ترشوندگی از شدیدا نفتدوست به آبدوست تغییر
می کند .اما اثر آن در مقایسه با اثر پلیمر کم تر است .زیرا پلیمر روی
سطح می نشیند و چون خاصیت آبدوستی دارد نفت را شدیدا دور
می کند و یک فیلم آب اطراف سنگ تشکیل می دهد .اما آب کم شور
با تغییر تعادل یون ها در سطح تماس نفت و سنگ منجر به جدایش
نفت از سنگ می شود .حضور آب کم شور ،هم باعث افزایش بار منفی
س��طحی در سطح تماس آب کم شور/نفت میش��ود و هم بار منفی
سطحی س��نگ/آب کم ش��ور را افزایش می دهد .در نتیجه نیروهای
دافعه میان نفت و سنگ افزایش یافته و باعث جدایش نفت از سطح
آن و تغییر ترشوندگی به سمت آبدوست می شود .شکل 5مکانیزم
تغییر ترشوندگی با آب کم شور را نشان می دهد]23–27[.
نهایتا زمانیکه ترکیب پلیمر و آب کم ش��ور برای تغییر ترش��وندگی
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مورد استفاده قرار می گیرد ،بیشترین تغییر در ترشوندگی به سمت
آبدوستی مشاهده می ش��ود زیرا آب کمشور به تنهایی ترشوندگی
را به س��مت آبدوس��ت تغییر می دهد و هرچه ترشوندگی سنگ از  -2-2سیالبزنی میکرومدل
شدیدا نفتدوست دورتر باش��د ،میزان جذب پلیمر افزایش می یابد جهت بررسی اثر آب کم شور بر میزان بازیابی نفت ،آب کم شور با دبی
که خود باعث افزایش خاصیت آبدوس��تی می ش��ود .از طرف دیگر  0/3 cc/hrبهمی��زان  2/5 PVداخل میکرومدل تزریق ش��د .تزریق
حضور نمک ها در محلول ،نسبت محلول پلیمر که در آب مقطر تهیه تا زمانیکه تولید نفت متوقف ش��د ،ادامه یافت .س��پس میکرومدل
شده است ،خود موجب کاهش طول زنجیره پلیمرها می شود .در این با تولوئن شس��ته ش��د و بهمنظور بررس��ی اثر تزری��ق پلیمر داخل
حالت پلیمرها به سطح کمتری برای جذب نیاز دارند و به این ترتیب میکروم��دل بهمنظور تولید نفت ،غلظ��ت بهینه پلیمر ()1000ppm
پلیمرهای بیش��تری امکان جذب روی سطح را خواهند داشت و در از تس��ت تغییر ترشوندگی انتخاب ش��د و با دبی  0/3 cc/hrو داخل
میکرومدل تزریق ش��د .در آخرین مرحله نیز پس از شستوش��وی
میکرومدل ،اث��ر تزریق ترکیبی آب کم ش��ور و پلیمر ()1000ppm
جهت تولید نفت با دبی مشابه مراحل قبل مورد بررسی قرار گرفت.
در ه��ر مرحله تزریق تا جای��ی ادامه یافت که دیگر هیچ نفتی تولید
نشود .در مراحل مختلف از میکرومدل عکسبرداری شد و با استفاده
 8تغییرات ترشوندگی در مقیاس میکرومدل الف -حین تزریق پلیمر ب -تزریق ترکیب از کد متلب ،میزان بازیافت نفت محاسبه شد.
نتیجه زاویه تماس شدیدا کاهش می یابد(.شکل )6

آب کمشور و پلیمر ج -تزریق آب کمشور (مناطق تیره بیانگر نفتخام و مناطق بیرنگ
بیانگر محلولهای آب و پلیمر تزریقی هس��تند .همچنین مناط��ق قهوهای مربوط به
قسمتهایی است که سیال تزریقی نفوذ کرده اما نفت کامال جابهجا نشده است).

 9نحوه حرکت محلولهای مختلف در میکرومدل در زمانهای اولیه الف -پلیمر ب -آب
کمشور ج -ترکیب پلیمر و آب کمشور

 -2-2-1مقایسه میزان بازیافت نفت در میکرومدل

نتای��ج میزان بازیافت نف��ت در میکرومدل با اس��تفاده از روش های
مختلف تولید در ش��کل 7رسم شده است .همان طور که نتایج نشان
می دهد بازیافت نفت هنگام استفاده از آب کمشور در مرحله برداشت
ثانوی��ه تقریب��ا 56درصد نفت درجا اس��ت .با تزری��ق محلول پلیمر
( )HPAMب��ا غلظ��ت  ،1000ppmمیزان بازیاف��ت نفت به 66درصد
افزایش یافته است .اما زمانیکه از ترکیب پلیمر و آب کم شور جهت
برداش��ت ثانویه استفاده شده اس��ت ،بازیافت نفت به باالترین مقدار
خود یعنی 70درصد رسیده است.
مهمتری��ن عامل موث��ر در افزایش بازیافت حین تزری��ق پلیمر ،افزایش
ویسکوزیته س��یال تزریقی در نتیجه بهبود نسبت تحرک و جلوگیری از
پدیده انگشتی اس��ت .در نتیجه سیال جابه جاکننده با حرکت پیستونی
منجر به جاروب زنی بهتر محیط متخلخل و افزایش بازیافت نفت می شود.
از طرف دیگر در مقیاس میکروس��کوپی ،همانطور که نتایج تس��ت های
ترش��وندگی نش��ان داد خود پلیمر با جذب روی سطح می تواند منجر به
تغییر ترشوندگی به سمت آبدوست و در نتیجه افزایش تولید نفت شود.
مکانیزم های مختلفی برای افزایش تولید نفت با تزریق آب کم شور وجود
دارد .یکی از مهمترین مکانیزم ها در این روش ،تغییر ترشوندگی است .اما
همانطور که نتایج نشان می دهد این روش بازیافت کمتری نسبت به دو
روش دیگر داشته است .زیرا حین تزریق آب کم شور به علت ویسکوزیته
پایین آب ،پدیده انگش��تی اتفاق افتاده و میانشکنی آب ( )BTسریع تر
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اتفاق می افتد و آب تولید می شود ،در نتیجه قسمتی از محیط متخلخل
شس��ته نش��ده باقی می ماند .اما زمانیکه از ترکیب پلیمر و آب کم شور
اس��تفاده می شود ،از یکسو تغییر ترش��وندگی توسط آب کم شور منجر
ب��ه تغییر بارهای س��طحی و ج��دا کردن نفت از س��طح و متعاقبا تغییر
ترش��وندگی به سمت آبدوست می ش��ود و بازیافت را افزایش می دهد.
از طرف دیگر جذب پلیمر روی س��طح روی تغییر ترشوندگی موثر است
و در حالیکه آب کم ش��ور ترش��وندگی را به سمت آبدوست برده است
میزان جذب پلیمر زیاد می ش��ود .همچنی��ن کاتیون های موجود در آب
کم ش��ور با خنثی کردن مقداری از بارهای منفی ش��اخه پلیمری باعث
کوچک ش��دن حجم آن می ش��وند .در نتیجه پلیمرها به سطح کمتری
برای اتصال به سطح سنگ نیاز دارند و تعداد بیشتری پلیمر می توانند به
س��نگ بچسبند .در نتیجه تغییر ترشوندگی به سمت آبدوست افزایش
یافته و بازیافت نفت زیاد می ش��ود .با اینحال افزایش بیش از حد جذب
پلیمر میتواند اثر منفی بر بازیافت داشته باشد .همچنین پلیمر با افزایش
ویسکوزیته آب کم شور منجر به افزایش بازده جاروب زنی و نهایتا افزایش

بازیافت نفت می ش��ود ،شکل 8تغییرات ترش��وندگی ناشی از تزریق در
قسمتی از میکرومدل برای محلول های مختلف را نشان می دهد.
شکل 9نحوه حرکت پلیمر ،آب کم شور و ترکیب پلیمر و آب کم شور
درون میکرومدل را نشان می دهد .همانطور که مشخص است حرکت
پلیمر پیس��تونی بوده و تقریبا یکنواخت محیط را جاروب می کند اما
در آب کم شور پدیده انگشتی اتفاق افتاده و آب کم شور از یک مسیر،
حرکت کرده و قس��مت کم تری از محیط را جاروب می كند .اما وقتی
آب کم ش��ور همراه با پلیمر تزریق می ش��ود برخالف این که ش��وری
کمی ویس��کوزیته س��یال تزریق��ی را کاهش می دهد ام��ا حرکت آن
نس��بت به تزریق آب کم شور پیستون وارتر است ولی همچنن پدیده
انگش��تی مشاهده می شود .ش��کل 10نحوه جاروب زنی هر سیال بعد
از  0/8حج��م فضای متخلخل تزریق را نش��ان می دهد .همانطور که
مش��خص است در قسمت الف ،محلول پلیمر نیمه ابتدایی میکرومدل
را بهطور یکنواخت جاروب کرده اس��ت .در قسمت ب ،پدیده انگشتی
به وضوح مش��خص است و آب کم شور از مسیرهای مشخصی حرکت
کرده و نهایتا به خروجی می رسد در نتیجه قسمت های زیادی جاروب
نشده باقی مانده است .نهایتا در قسمت ج ،حین تزریق محلول پلیمر-
آب کم ش��ور نس��بت به تزریق پلیمر پدیده انگشتی مشاهده می شود
اما میزان انگش��تی شدن در مقایسه با تزریق آب کم شور بسیار کمتر
است.
 -3نتیجهگیری

 10نح��وه حرک��ت سی��االت مختل��ف در میکرومدل و پدیده انگش��تی ش��دن بعد از
تزریق 0/8برابر حجم فضای حفرات الف -پلیمر ب -آب کم-شور ج -ترکیب پلیمر
و آب کمشور
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 -1اس��تفاده از هر کدام از سیاالت آب کم ش��ور ،پلیمر ( )HPAMو
ترکیب پلیمر با آب کم ش��ور می توان��د زاویه تماس را کاهش داده و
منجر به تغییر ترش��وندگی (آبدوس��ت) در جهت تولید نفت شوند.
تف��اوت روش ها ب��ه مکانیزم های موثر در بازیاف��ت نفت و قدرت هر
کدام از این س��ه روش در تغییر ترشوندگی بستگی دارد .همانطور
که نتایج نش��ان می دهد بازیافت نفت هنگام استفاده از آب کم شور
تقریب��ا 56درصد نفت درجا بوده اس��ت که با تزری��ق محلول پلیمر
( )HPAMبا غلظ��ت  ،1000ppmمیزان بازیاف��ت نفت به 66درصد
افزایش یافته است .اما زمانی که از ترکیب پلیمر و آب کم شور جهت
برداش��ت ثانویه استفاده شده اس��ت ،بازیافت نفت به باالترین مقدار
خود یعنی 70درصد رسیده است.
 -2در روش تزریق آب کم ش��ور تغییراتی از قبیل تغییر ترشوندگی
در مقیاس میکروس��کوپی باعث افزایش تولید نس��بت به آب ش��ور
خواهد ش��د اما همانطور که نتایج نشان می دهد میزان بازیافت آب
کم ش��ور هم از پلیمر و هم از ترکیب پلیمرـآب کم ش��ور کمتر است
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.بازیافت نسبت به روش تزریق پلیمر را نشان می دهد
HPAM: partial hydrolyzed polyacrylamides
ppm: parts per million
SSW: synthetic sea water
LSW: low salinity water
LSP: low salinity-polymer solution
TDS: total solid dissolved
IOR: improved oil recovery
EOR: enhanced oil recovery
Sor: residual oil saturation
IFT: interfacial tension
MD: million Dalton

 اختصارات-4

.زیرا ویسکوزیته آن از هر دو محلول کمتر است
 روش تزری��ق پلیم��ر ه��م باعث افزای��ش برداش��ت در مقیاس-3
میکروس��کوپی از طریق تغییر ترش��وندگی می شود و هم در مقیاس
 میزان بازیافت.ماکروسکوپی باعث افزایش بازده جاروبزنی می شود
.درصد بیشتر از روش تزریق آب کم شور است10 این روش حدود
 نهایتا اس��تفاده از ترکیب پلیمر با آب کم ش��ور بهترین نتیجه را-4
خواهد داش��ت زی��را همزمان مکانیزم های مربوط به آب کم ش��ور و
پلیمر مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و در نتیجه منجر به افزایش تولید
درصد افزایش4  این روش حدود.در مرحله تولید ثانویه خواهد ش��د

پانویس ها
1. Primary recovery
2. Secondary recovery
3. Compressibility
4. Tertiary
5. Enhanced oil recovery

6. Interfacial tension
7. Agent
8. Berea
9. Low salinity water
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