مقاالت پژوهشی

بررسی تاثیر استفاده از نانو اکسید سیلیسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته در
یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران
امین احمدی* ،میرحسن موسوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان هادی نظارات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

چکیده

در این تحقیق تغییر ترشوندگی مخازن نفتی کربناته آسماری که دهههای آخر عمر خود را طی میکند
با اس��تفاده از نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته اس��ت .نانوذرات با گروههای عاملدار مناسبترین ذرات
برای این منظور هستند که سبب تغییر زاویه تماس ،تغییر کشش سطحی ،ایجاد سطح با انرژی آزاد کم،
ایجاد زبری بر روی سطح و تغییر ترشوندگی مخازن از نفتدوستی به آبدوستی/خنثی شده که نتیجه
نهایی تغییرات ناش��ی از تزریق نان��وذرات ،افزایش تولید نفت ،افزایش تراوایی مطلق و نس��بی ،افرایش
نس��بت تحرک را به همراه دارد .آنالیز تصویربرداری و قطره روی سطح کوچکی از سنگ به همراه آنالیز
کش��ش سطحی س��یاالت در این تحقیق انجام شده است .س��ه نوع نانو ذره سیلیسیماکسید با قطرهای
بهترتیب در محدوده  40-50 ،10-15و  80-100نانومتر در غلظتهای وزنی مختلف محلول در آب از
0.1درصد وزنی تا 2درصد وزنی به کار گرفته شده است .نتایج آزمایشات نشان میدهد که همه نانوذرات
از پایداری مناس��بی پس از حل ش��دن در آب سازندی برخوردار هس��تند .نتایج تغییر ترشوندگی نشان
میده��د که بیش��تر کاهش زاویه تماس مربوط به نانو ذره ب��ا قطر کوچکتر و در حد  10-15نانومتری
است .همچنین نتایج نشان دادند که نانوذرات سیلیکا در غلظت يك درصد موثرترین کاهش زاویه تماس
یا آبدوس��تی محیط را نتیجه میدهند .عالوه بر این در همین غلظت وزنی بیش��ترین کاهش در انرژی
بین سطحی نفت و آب رخ میدهد .بنابراین استفاده از این نانوذره در ازدیاد برداشت موثر است.
مقدمه

روشهاي توليد نفت از ميادين نفتي عمدتا به سه دسته توليد اوليه  ،توليد
ثانويه 2و ازدياد برداش��ت ثالثیه 3تقسيمبندي ميش��وند .روشهاي ازدياد
برداش��ت نيز خود به پنج دس��ته کلي کنترل تحريکپذي��ري ،4حرارتي،5
ش��يميايي ،6امتزاجي 7و ميکروبي 8تقس��يم ميشوند .هر کدام از روشهاي
ياد ش��ده ازدياد برداش��ت نفت ،براي برخي ميادين ب��ا خصوصيات خاص
مناسب است .افزون بر اين برخي روشهاي ازدياد برداشت همراه با مسايل
زيس��تمحيطي نيز هس��تند .بهعنوان مثال در روش تزريق بخار به مخازن
نفتي ،مش��کالتي همچ��ون آلودگيهاي حاصله از توليد بخار در س��طح و
ني��ز دف��ع ميعانات آبي همراه نفت در چاه توليدي وج��ود دارد .با توجه به
اينک��ه 90درص��د مخازن نفتي اي��ران از نوع کربناته و اکثر آنها ش��کافدار
هس��تند[ ]1در اين مطالعه به بررسي امکانسنجي کاربرد روشهاي ازدياد
برداش��ت نفت مبتنی بر نانو در مخازن کربناته ش��کاف پرداخته ميش��ود.
بهطور تخمینی میتوان گفت که در هنگام اس��تفاده از روشهای مرس��وم
برداش��ت نفت (مراح��ل اولیه و ثانويه) ،ح��دود 50-70درصد نفت در يک
مخزن دس��ــتنخورده باقی میماند ،بنابراين انتظار میرود که روشهای
ازدياد برداش��ت نفت در اکثر مخازن نفتی جه��ت بازيافت مقدار زيادی از
9
نفت استفاده شود .روشهای ازدياد برداشت نفت به کمک مواد شیمیايی
* نويسند    ه عهد 
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واژگان کلید ی:
نان��وذرات س��یلیس ،کاه��ش زاویه تماس
آب با س��طح ،کاهش انرژی بین سطحی،
افزایش برداشت نفت.

يکی از روشهای قابل اطمینان در بین ديگر تکنیکهای ازدیاد برداش��ت
نفت است که در اين روشها پلیمرها ،ســورفکتانتها و آلکالین يا ترکیبی
از آنها اس��تفاده میشود ]2[.گرایشهای اخير صنایع در سراســر دنيا بــه
مينياتوری��زه كردن و اس��تفاده از نانومواد بهصورت چش��ــمگيری افزایش
یافته اس��ت .در این حالت ،مقياس مواد در ح��د نانومتری خواص جدید و
در اكثر مواقع بهتری نس��ــبت به مقياسهای ماكرو ارائه میدهد .از آنجا
كــه فرآیند ازدیاد برداش��ت نفت مشــابه دیگر فرآیندهای صنعتی همراه
با چالشها و در راس��تای رویکرد ارتقای تکنولوژی اس��ت ،از این پيشرفت
علمی مستثنی نبوده و پژوهشــگران فعال در این عرصه برای مرتفع كردن
مش��کالت فرآیند برداشــت نفت به كمک نانوفناوری تــالش میكنند .از
جمل��ه مطالع��ات در این زمينه میتوان به اس��تفاده از نانوذرات آلی و غير
آلی در راس��تای افزایش بيشتر درصد برداش��ت نفت نسبت به مواد سنتی
مورد اس��تفاده در این فرآیند ش��امل پليمر ،س��ورفکتانت و آلکالين اشاره
كرد ]3[.در این مطالعه ،با بررسی مشکالت عمده و رایج در فرآیند برداشت
نفت به كمک مواد ش��يميایی ،نقش نانوذرات در بهبود نتایج حاصل مورد
بحث و بررسی قرار میگيرد .با بررســی مطالعات انجام شده در این زمينه
بهعنوان نتيجه كلی میتوان گف��ت كه حضــور نانوذرات در خالل فرآیند
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برداش��ت نفت به كمک مواد ش��ــيميایی عمدتا باع��ث افزایش پایداری و آلومینا پتانسیل بیشتری برای تغییر قابلیت ترشوندگی سنگ دارند .در این
اثرگذاری مواد ش��ــيميایی در شرایط س��ــخت مخزن نفتی در قالب سه تحقیق به تعیین میزان غلظت بهینه از ذرات نانو اکس��ید سیلیسیم جهت
س��ازوكار كنترل تحرکپذیری ،كاهش كش��ش بين سطحی سنگ مخزن تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته آسماری میپردازیم.
نفتی و تغيير ترشــوندگی سطح سنگ مخزن شده كه در نهایت به افزایش
بيش��تر درصد بازیافت نفت نس��بت به حالت س��نتی منجر میشود .جهت روش تحقیق
پاس��خ به تقاضای روزافزون انرژی و با توجه ب��ه آمار موجود درباره کمبود در این پژوهش تغییر ترش��وندگی سنگ مخزن نفتی کربناته آسماری که
آن ،بايد به موازات اکتش��اف مخازن جديد ،برداش��ت حداکثری از مخازن دهههای آخر عمر خود را طی میکند با استفاده از نانوذرات سیلیسیماکسید
انجام شود ]1[.زید و همکارانش در سال  2012بر روی مخلوطی از  ZnOو مورد بررس��ی قرار گرفته است .در این مطالعه 4 ،مغزهی کربناته از یکی از
سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات ( )SDS10بهعنوان عامل برداشت نفت میادین جنوبغربی انتخاب شده است .زاویه تماس اندازهگیری شده برای
از مغزه مطالعه ای انجام دادند .نتایج حاصل از مطالعات آنها نشان می دهد همه نوع مغزهها باید در دامنه یکس��انی قرار میگرفت که این مهم در این
ک��ه بهمیزان 14.5درص��د افزایش بازیافت نفت به کمک نانوس��یال حاوی مطالعه رخ داده و همگنی تایید شده است .با توجه به اینکه در این تحقیق
ذرات بزرگتر  ZnOنسبت به اندازه کوچکتر و بالعکس63 ،درصد افزایش هدف ،تعیین خصوصیات سطح و سیاالت است و تستهای تزریقی به مغزه
بازیافت نفت به کمک تزریق نانوسیال  Al2O3با اندازه ذرات کوچکتر نسبت صورت نگرفته اس��ت میزان تخلخل و تراوایی سنگها بهترتیب 13درصد و
به اندازه ذرات بزرگتر حاصل می شود .همچنین باید اشاره کرد که تشکیل تراوایی  18میلیدارس��ی گزارش شده است .در شکل 1نمونه مغزه کربناته
محلول کدر در طول آزمایش ها نش��ان از امولسیون سازی است که می توان نشان داده ش��ده اس��ت .نانوذرات با گروههای عاملدار مناسبترین ذرات
نتیجه گرفت مقدار خیلی کم کش��ش س��طحی برای تش��کیل امولسیون برای این منظور هستند که سبب تغییر زاویه تماس ،تغییر کشش سطحی،
خودبهخودی در فرآیند نانوس��یال دی الکتریک نیاز نیس��ت .احتس��ابی و ایجاد سطح با انرژی آزاد کم ،ایجاد زبری بر روی سطح و تغییر ترشوندگی
همکاران در س��ال  2013در مطالعه ای از نانوس��یال متش��کل از نانوذرات مخازن از نفتدوس��تی به آبدوستی/خنثی شده که نتیجه نهایی تغییرات
 TiO2جهت بهبود برداش��ت نفت سنگین از مغزه های ماسهسنگی استفاده ناشی از تزریق نانوذرات ،افزایش تولید نفت ،افزایش تراوایی مطلق و نسبی،
کردند .در این پژوهش به کمک محلول 0/01درصد وزنی از  TiO2و تزریق افرایش نس��بت تحرک را بههمراه داشته است .آنالیز تصویربرداری و قطره
 2حجم حفرات ،درصد برداش��ت به 80درصد رس��یده اس��ت .جهت درک روی س��طح کوچکی از س��نگ به همراه آنالیز کش��ش سطحی سیاالت در
س��ازوکار برداشت نفت توس��ط نانوذرات  TiO2زاویه تماس سیال با سطح این تحقیق انجام ش��د .خــواص س��یاالت مورد استفاده در این تحقیق در
س��نگ اندازه گیری شد .نتایج آنها نشان داد که خاصیت ترشوندگی سنگ جــداول 1و  2آورده ش��ده اس��ت .در این تحقیق از نانوذرات آبدوس��ت
از حالت نفتدوس��ت به آب دوس��ت بهدلیل برهمکن��ش و جذب نانوذرات سیلیسیماکس��ید جهت تغییر ترشوندگی سطح مغزه کربناته استفاده شده
به س��طح سنگ (وجود گروه های هیدروکس��یل) تغییر کرده است .اما باید اس��ت .از سه نوع نانوذره سیلیکا با اندازههای در محدوده 40-50 ،10-15
توجه داش��ت که با افزایش غلظت نانوس��یال به يك درصد وزنی برداش��ت و  80-100نانومتر در این مطالعه اس��تفاده شده است ،تا اثرات قطر نانو و
نفت بهدلیل افت فشار و مسدود شدن حفرات کاهش می یابد Al-Anssari .غلظت آنها با هم بررس��ی شود .بهصورت انتخابی تصویر محدوده  10-15و
و همکاران ( )2017در تحقیقی به تغییر ترش��وندگی سنگ مخزن کربناته  80-100در شکلهای 2و  3نمایش داده شده است.
با اس��تفاده از ترکیب نانوذرات و س��یالبزنی سورفاکتانت پرداختند .نتایج
 1ويژگیهای نفت استفاده شده
تحقیقات آنها نشان داد که فرموالسیون سدیم دودسیل سولفات و نانوذرات
دمای آزمايش محتوای آسفالتین
فشار آزمايش
ويسکوزيته
چگالی
س��یلیکا میتوانند قابلیت ترش��وندگی نفتدوستی کلس��یت را بهشدت از
()°C
()psi
()CP
()ml/g
(درصد)
نفتدوس��ت به آبدوس��تی س��نگ مخزن تغییر دهد .حسینی و همکاران
0.4
25
14.7
8
0.89
( )2019در مطالعهای به بررس��ی آزمایش��گاهی اثر نانو ذرات س��یلیس و
آلومینا پراکنده در کشش بین سطحی پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعات
 2خواص آب سازندی
آنها نشان داد که نانوذرات باعث تغییر ترشوندگی سنگهای ماسهسنگی و
دمای آزمايش محتوای کل یونها
فشار آزمايش
ويسکوزيته
چگالی
کربناته از حالت نفتدوست به آبدوست میشوند .همچنین در نمونههای
()°C
()psi
()CP
()ppm
()ml/g
ماسهس��نگی بیش از نمونههای س��نگ کربناته اث��ر میگذارند و نانوذرات
0.96

2

14.7

25

432000
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بحث و نتایج

 1نمونه مغزههای کربناته

در ابتدا نانوذرات در قطرهای مختلف و غلظتهای مختلف دس��تهبندی
ش��دند و در دستگاه التراس��ونیک 11قرار داده میشوند .پس از هم زدن
نانوذرات در دس��تگاه التراس��ونیک میزان پایداری آنها اندازهگیری شده
اس��ت .نتایج حاص��ل از میزان پایداری نش��ان میدهد می��زان پایداری
نانوذرات سیلیس با قطر  10-15نانومتر برای  4غلظت مختلف 0.1درصد
وزنی تا 2درصد وزنی را بعد از گذشت  48ساعت نشان میدهد .مشاهده
میش��ود که طی گذش��ت دو ش��بانهروز نانوذرات از پایداری مناس��بی
برخوردار بودهاند .در ش��کل 4نتایج میزان پایداری نش��ان داده میشود.
شکل 5میزان پایداری نانوذرات س��یلیس با قطر  80-100نانومتر برای
 4غلظ��ت مختل��ف 0.1درصد وزن��ی تا 2درصد وزنی را بعد از گذش��ت
 48س��اعت نشان میدهد .همانطور که مش��اهده میشود طی گذشت
دو ش��بانهروز نانوذرات از پایداری مناس��بی برخوردار بودهاند .همچنین
ش��کل 6میزان پایداری نانوذرات س��یلیس با قطر  80-100نانومتر برای
 4غلظ��ت مختل��ف 0.1درصد وزن��ی تا 2درصد وزنی را بعد از گذش��ت
 7ش��بانهروز نش��ان میدهد .همانطور که مشاهده میشود طی گذشت
ای��ن مدت زمان نانوذرات به ناپایداری کامل رس��یده و کامال تهنشس��ت
کردهاند .از تستهای پایداری ذرات نانو اینگونه نتیجهگیری میشود که
نانوذرات س��یلیس موجود بهطور قابلقبولی پایدار بوده و سطح پایداری
آنها بهگونهای است که در مخزن تزریق شود و تحت جریان سیال درون
مخزن تهنشست نگردد.

 2نانوذرات در قطر  10-15نانومتر

 4میزان پایداری نانوذرات سیلیس با قطر  10-15نانومتر برای  4غلظت مختلف در
طی  48ساعت

 3نانوذرات در قطر  80-100نانومتر
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 5می��زان پای��داری نانوذرات سیلیس با قطر  80-100نانومتر برای  4غلظت مختلف
در طی  48ساعت
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بررسی آبگریزی و نفت گریزی

 6می��زان پای��داری نانوذرات سیلیس با قطر  80-100نانومتر برای  4غلظت مختلف
در طی یک هفته

 7زاویه تماس قطره نفت با سطح سنگ در حضور آب

پ��س از بررس��ی پایداری نانوذرات تس��ت زاوی��ه تماس در س��طح نمونه
تینسکش��ن مغزه انجام ش��ده اس��ت .ابتدا زاویه تماس نفت در حضور آب
س��ازندی حاوی نانوذره اندازهگیری شد .ش��کل 7تصویر زاویه تماس نفت
را نش��ان میدهد که در تصویر  cنمونه بدون نانوذره ،زاویه س��طح با قطره
نفت  22درجه اس��ت ام��ا در نمونه  aکه برای 1.5درص��د غلظت نانوذره
 10نانومتری محلول در آب س��ازند گرفته ش��ده است ،زاویه قطره نفت در
حض��ور آب به  43درجه افزایش یافته اس��ت که بهمعنی نفتگریز ش��دن
محیط اس��ت .در ش��کل 8تصاویر قطرات قرار گرفته بر س��طوح کربناته را
برای نانوذرات در غلظتهای مختلف نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میش��ود برای تمام نانوذرات با افزایش غلظت قطره آب میل به ترشوندگی
و پخشش��وندگی بیشتری بر روی سطح دارد که بهمعنی آبدوست شدن
محیط توسط نانوذرات است.
تغییرات زاویه تماس و  IFT

تغیی��رات زاویه تم��اس برای غلظتهای مختلف انواع نانوذره س��یلیس در
ش��کل 9نش��ان داده میش��ود .همانطور که مشاهده میش��ود با افزایش
غلظت ،روند کاهش��ی زاویه تماس و آبدوست شدن محیط ادامه مییابد
اما بیشترین تغییرات در غلظت يك درصد وزنی برای این نوع نانو میباشد
و در غلظته��ای بیش��تر توجیه اقتصادی در این کار نيس��ت چراکه صرفا
اندکی کاهش مییابد .تغییرات  IFT12برای غلظتهای مختلف انواع نانوذره
س��یلیس در شکل 10نشان داده میشود .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش غلظت ،روند کاهش��ی زاویه تماس و آبدوست شدن محیط ادامه
مییابد اما بیش��ترین تغییرات در غلظت يك درصد وزنی برای این نوع نانو
دارد و در غلظته��ای بیش��تر توجیه اقتصادی وجود ن��دارد ،چراکه صرفا
اندکی کاهش میدهد.
پس از آنالیز انرژی س��طحی و زاویه تماس مغ��زه را درون محلول نانو
 8زاویه تماس آب با سطح سنگ برای نانو ذرات مختلف

 9تغییرات زاویه تماس بین آب با سطح جامد برای غلظت نانوذرات مختلف

 10تغییرات  IFTبین نفت و آب با غلظت نانوذرات مختلف
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نتیجهگیری

 پس از آن.س��یال قرار داده و سطح تینسکشن را شستوشو میدهیم
 باعث کاهش کشش سطحی و زاويه تماسSiO2  نانوذرات آبدوس��ت-1  س��طح مغزه در ش��کل11 در ش��کل. را آنالیز میکنیمSEM13 تصویر
 آغشته به نفت اس��ت که بعد از شستوشو شکل سمت نفت با سطح سنگ میشوند که با افزايش غلظت آنها روند کاهشــی بیشتر4س��مت چپ
. همانطور که مشاهده میشود نشستن نانوذره میشــود.راست حاصل میش��ود
 غلظ��ت بهینه نانوذرات برای هم��ه قطرهای آن يك درصد وزنی-2  اثبات این امر در.بر سطح س��بب جدایش بهتر نفت از محیط میشود
 نیز نشان داده شده است و همچنین میزان نشستن اس��ت چراکه در این غلظت به بعد تغییرات چش��مگیری مش��اهده13  و12شکلهای
.عنصر س��یلیس بر روی س��نگ را نش��ان میدهد که تغییر ترشوندگی نمیشود
 در غلظ��ت بهینه نانوذره با قطر کمتر عملکرد بهتری دارد که این خود-3
.حاصل از آن رخ داده است
.نشان از افزایش سطح تماس آبدوستی است
 نانومتری توانایی کاه��ش زاویه تماس10  در غلظ��ت بهین��ه نان��وذره-4
. درجه را دارا میباشد14  به70 آبدوستی از
 در غلظ��ت بهینه نانوذره میزان کش��ش بین س��طحی آب و نفت برای-5
. میرسد26 dyn/cm  به43 dyn/cm  نانومتری از10  از سطح مغزه قبل (سمت راست) و بعد (سمت چپ) از شستوشو نانوذرهSEM  تصویر11

 آنالیز عنصری سطح تینسکشن مغزه بعد از قرارگیری در نانوسیال13

 آنالیز عنصری سطح تینسکشن مغزه قبل از قرارگیری در نانوسیال12

پانویس ها
1. Primary recovery
2. Secondary recovery
3. Tertiary recovery or EOR
4. Mobility control
5. Thermal
6. Chemical
7. Miscible

8. MEOR
9. CEOR
10. sodium 2-dodecylbenzene sulfonate
11. Ultrasonic
12. Interfacial tension
13. Scanning Electron Microscope
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