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در موقعیت هایی که شــکاف اسیدی برای غلبه بر آسیب سازند نامطلوب 
اســت مانند ســازندهای نرم گچی1 و نیز شکافتن ســازندهای رسی که 
جلوگیری از تولید آب و گاز در آنها ضروری اســت، بهترین روش تحریک 
چاه، اسیدکاری ماتریسی2 است.]1[ هدف اسیدکاری ماتریسی بازیابی یا 
بهبود تراوایی در نواحی نزدیک چاه از طریق تزریق یک حالل در فشاری 
کمتر از فشار شکست سازند3 است. تزریق اسید به عنوان رایج ترین حالل 
در اسیدکاری ماتریسی با هدف حل کردن کانی های مخصوص موجود در 
سازند انجام می شود. همچنین، حالل های آلی نیز برای حذف کردن منابع 
آلی آسیب سازند مانند واکس ها، آسفالتین ها و پارافین ها مورد استفاده قرار 

می گیرند.]2[ 
سه دسته سیال هنگام اسیدکاری به درون چاه تزریق می شود که به ترتیب 
سیال پیش تزریق4، سیال اصلی5 و سیال پس تزریق6 هستند. سیال پیش 
تزریق باید به گونه ای انتخاب شود که نفت و سیال سازندی شور را از نواحی 
نزدیک چاه دور کرده و ترشوندگی کانی های اطراف چاه را از حالت آب گریز 
)نفت دوســت( به حالت آب دوست )نفت گریز( تغییر دهد، چراکه این امر 
باعث افزایش نرخ و میزان تماس اسید با سنگ و همچنین کاهش احتمال 

تشکیل لجن7 و امولسیون می شود.]3و4[ 

به منظــور حفاظــت از لوله ها و تضمین یک درمان موفق ســازند، باید از 
افزایه ها در مراحل مختلف اسیدکاری استفاده کرد. حالل های دوگانه8، مواد 
شــیمیایی هســتند که هم در آب و هم در هیدروکربن ها حل می شوند. 
رایج ترین حالل های دوگانه، گلیکول اترها9 هستند که محصول واکنش الکل 
و اکسیداتیلن می باشند. این مواد شیمیایی از ایمنی نسبتا باالیی برخوردار 

هستند و استفاده از آنها در چاه های نفتی مرسوم است. 
حالل های دوگانه: 

1-با پایین آوردن کشش سطحی آب، اشباع آب را در اطراف دیواره چاه کم 
می کنند و از تشکیل بلوک های آبی جلوگیری می کنند. 

2-سازند را به سمت آب دوست شدن سوق می دهند تا نفوذپذیری نسبی 
نفت افزایش یابد. 

3-به کارگیری حالل های دوگانه از نفت دوست شدن ذرات غیرقابل انحالل 
جلوگیری کرده و پایداری امولسیون ها را بر هم می زنند. 

4-حالل دوگانه توانایی حل کردن تمامی نفت موجود در روزنه ها در خود 
را دارد. 

5-در صورت استفاده از حالل های دوگانه، تمیزکاری چاه پس از اسیدکاری 
تسهیل خواهد شد.

ـ حفاری شرکت ملی  ـ بهره برداری دانشگاه صنعتی شــریف  وحید نوری پور*، کارشناس ارشد مهندسی نفت  فرهاد ایرجی، کارشناس ارشــد مهندســی نفت 
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 به منظور آماده ســازی چاه های نفتی و گازی برای اســیدکاری معموال یک ســیال پیش تزریق به درون چاه پمپاژ 
می شــود. این سیال باید بتواند ترشــوندگی کانی های اطراف چاه را به آب دوست تغیير دهد تا احتمال تشکیل لجن 
و امولســیون هنگام اسیدکاری را کاهش داده و نیز نرخ تماس اسید با سنگ را افزایش دهد. درصورت ضعیف بودن 
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افتادن قطرات نفت در آنها نیز کاسته می شود. نهایتا، عملکرد مناسب سیال پیش تزریق باعث افزایش بازده عملیات 
اسیدکاری و تراوایی نسبی نفت می شود. حالل های دوگانه به دلیل اینکه قابلیت اتصال همزمان به فاز آبی و نفتی را 
دارند، گزینه های مطلوبی برای افزایش کارآیی سیال پیش تزریق هستند. هدف این مطالعه، امکان سنجی استفاده از 
ســه حالل دوگانه شامل یک سورفکتانت غیریونی، یک سورفکتانت کاتیونی با نام تجاری کمسول و اتیلن گالیکول 
مونو بوتیل اتر در سیال پیش تزریق با تمرکز بر تاثیر آنها بر آب دوست کردن سنگ کربناته و کاهش کشش سطحی 
میان ســیال پیش تزریق و نفت است. نتایج نشــان داد که افزایه ی تجاری کمسول از لحاظ آب دوست کردن سنگ 
کربناته بهترین افزایه می باشــد. افزایه ی اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر از لحاظ کاهش کشــش سطحی میان سیال 
پیش تزریق و نفت موثرترین افزایه در این مطالعه بوده اســت. نهایتا، اســتفاده از سورفکتانت غیریونی مورد مطالعه 
در سیال پیش تزریق توصیه نمی شود ولی اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر و کمسول قابلیت باالیی برای استفاده شدن 

در سیال پیش تزریق دارند.
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در عملیــات پیش تزریق باید تا حد امکان فشــار موئینگی10 )رابطه1( را 
کاهش داد تا به دام افتادن قطرات نفت در حفرات ریز را به حداقل رساند. 

      

2 
 

هـای شود. همینین، حلالسازند انجام میهای مخصوص موجود در اسیدکاری ماتریسی با هدف حل کردن کانی
هـا مـورد اسـتفاده قـرار ها و پـارافینها، آسفالتینبرای حذف کردن منابع آلی آسیب سازند مانند واکس نیز آلی
   [2].گیرندمی

و  5، سـیال اصـلی4ترتیب سیال پیش تزریـقشود که بهسه دسته سیال هنگام اسیدکاری به درون چاه تزریق می
را از و سـیال سـازندی شـور ای انتخاب شود کـه نفـت گونهباید بهسیال پیش تزریق  .هستند 6سیال پس تزریق

بـه حالـت دوسـت  )نفـتگریـز های اطـراف چـاه را از حالـت آبنواحی نزدیک چاه دور کرده و ترشوندگی کانی
و همینـین  بـا سـنگچراکه این امر باعث افزایش نرخ و میزان تمـاس اسـید  ،گریز  تغییر دهد)نفتدوست آب

  [4و3].شودمی امولسیونو  7کاهش احتمال تشکیل لجن

هـا در مراحـل مختلـف اسـیدکاری ک درمان موفق سـازند، بایـد از افزایـهها و تضمین یمنظور حفاظت از لولهبه
شـوند. هـا حـل مـیمواد شیمیایی هستند که هم در آب و هـم در هیـدروکربن ،8های دوگانهحلال استفاده کرد.

باشـند. ایـن مـواد هستند که محصول واکنش الکل و اکسیداتیلن مـی 9اترهاهای دوگانه، گلیکولحلال ترینرایج
   مرسوم است.نفتی  هایدر چاه استفاده از آنها بالایی برخوردار هستند و شیمیایی از ایمنی نسبتا

  :های دوگانهحلال

های آبـی د و از تشکیل بلوکنکنبا پایین آوردن کشش سطحی آب، اشباع آب را در اطراف دیواره چاه کم می-1
   .ندنکجلوگیری می

  د تا نفوذپذیری نسبی نفت افزایش یابد.ندهسوق میدوست شدن سمت آبهسازند را ب-2

هـا دوست شدن ذرات غیرقابل انحلال جلوگیری کرده و پایداری امولسیونهای دوگانه از نفتکارگیری حلالبه-3
   ند.نزرا بر هم می

 ها در خود را دارد. حلال دوگانه توانایی حل کردن تمامی نفت موجود در روزنه-4

 ه پس از اسیدکاری تسهیل خواهد شد.های دوگانه، تمیزکاری چااستفاده از حلالدر صورت -5

تا به دام افتادن قطرات نفت در  را کاهش داد  1رابطه) 11ینگیئحد امکان فشار مو ملیات پیش تزریق باید تادر ع
  حفرات ریز را به حداقل رساند.

𝑃𝑃𝑐𝑐 =
2×𝜎𝜎𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝×𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑟𝑟 1یرابطه             رابطه ي)1(                                 

در این رابطه، Pc فشــار موئینگی، σo-pf کشــش بین سطحی )IFT 11( سیال 
 پیش تزریق/ نفت، θ زاویه تماس12 بر حســب درجه و r شعاع حفره است.]5[ 
دو پارامتــر σ و θ در عملیات پیش تزریق قابل تغییر هســتند، بنابراین، 
چنانچه افزایه ای بتواند سطح حفرات را آب دوست و تنش بین سیال پیش 
تزریق و نفت را کاهش دهد افزایه ی مناســبی برای عملیات پیش تزریق 

اسیدکاری است. 
به صورت کلی هدف این مطالعه مقایسه ی قابلیت سه حالل دوگانه ی تجاری 
برای استفاده به عنوان افزایه در سیال پیش تزریق است. افزایه ی اول یک 
سورفکتانت غیریونی، افزایه ی دوم یک سورفکتانت کاتیونی و افزایه ی سوم 
اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر13 است. برای مقایسه ی قابلیت این افزایه ها، 
توانایی آنها در تغییر ترشوندگی14 از نفت دوست به آب دوست و همچنین 

کاهش کشش سطحی سیال پیش تزریق/نفت لحاظ خواهد شد.

1-روش کار
یک مغزه ي کربناته ی دولومیتی با اســتفاده از دســتگاه برش به 12 تکه ی 
کوچک تر15 تقسیم شــد تا در طول این مطالعه استفاده شوند. آب سازندی 
مخزن کوپال با فرموالسیون ذکر شده در جدول1 در آزمایشگاه ساخته شد. 
برای اندازه گیری ترشــوندگی از نتایج زاویه ي تماس محاسبه شده به روش 
قطره ي چسبیده16 و برای اندازه گیری کشش سطحی سیال پیش تزریق/نفت 
از روش قطره ی آویزان17 استفاده شده است که در بخش های بعدی به تفصیل 

شرح داده خواهند شد.

  1     فرموالسیون آب سازندی مخزن کوپال

غلظت )قسمت در میلیون( 18 نمک

140236.9سدیم کلرید

1805.1کلسیم کربنات

2855.7منیزیم کلرید

40286.8کلسیم کلرید

2587.7سدیم سولفات

2015.6سدیم هیدروژن کربنات
189787.8مجموع جامدات حل شده19

1-1 اندازه گیری زاویه ي تماس
با قرار دادن یک قطره روی سطح سنگ و تصویربرداری از آن و محاسبه ی 

زاویه ی تماس قطره و ســطح، نوع ترشوندگی سطح تعیین می شود. این 
روش می توانــد در مجاورت هوا و یا در مجاورت یک ســیال دیگر انجام 
شود. زاویه ی اندازه گیری شده در این روش از درون فاز سنگین تر محاسبه 
می شود. در این مطالعه، عکس های دقیق قطره ي نفت با استفاده از دستگاه 
قطره ي چســبیده )شکل1( و به کمک نرم افزار Image J تحلیل و زاویه ي 
تماس دقیق تعیین شــد. نهایتا تعیین نوع ترشــوندگی سطح با توجه به 

جدول2 انجام مي شود.]6[
در عملیات ازدیاد برداشــت، تزریق سیاالت به دلیل ابعاد بزرگ مخزن و 
مسافت های طوالنی، در شرایط حرکت بسیار آرام با سنگ مخرن در تماس 
است و در مقیاس آزمایشگاهی نیز باید تاثیر سیاالت تزریقی را در مدت 
زمان های طوالنی بررسی کرد، لیکن، در پیش تزریق عملیات اسیدکاری، 
مدت زمان تزریق ســیاالت کم اســت )در حد چند ساعت( و نیز چون 
سیاالت پیش تزریق از طریق سوراخ های مشبک کاری و در مسافت های 
یک الی دو متری اطراف چاه تزریق می شــود، با سرعت باال و در شرایط 
دینامیک در تماس با سنگ مخزن قرار می گیرد. برای شبیه سازی نحوه ی 
تغییرات ترشوندگی در نواحی اطراف چاه در مدت زمان کوتاه تزریق و نرخ 

باالی تزریق سیال پیش تزریق، اين مراتب انجام شده است:
1-قرار دادن تکه های دولومیتی در آب سازندی تهیه شده و حرارت دادن 
در گرمکن حرارتی20 به مدت 3 روز  جهت اشباع کردن آنها با آب سازندی.

2-قــرار دادن تکه های دولومیتی در نفت مخزن کوپال در معرض دمای 
85درجه ي ســانتی گرادی گرمکن حرارتی به منظور اشباع شدن آنها از 

نفت و نیز نفت دوست شدنشان.
3-آماده سازی محلول پتاســیم کلرید با غلظت ppm 20000 به عنوان 

سیال پیش تزریق پایه.
4-افزودن جداگانه 0.5درصد وزنی از افزایه های مورد مطالعه )سورفکتانت 
غیریونی ملقب به افزایه ي چندکاره، ســورفکتانت کاتیونی با نام تجاری 

کمسول و اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر( به سیال پیش تزریق پایه.
5- ریختن سیال های پیش تزریق تهیه شده از افزایه های مختلف در بشر، 
قرار دادن آنها روی گرمکن چرخشی با سرعت چرخش 400 دور بر دقیقه 

در دمای 85درجه ی سانتی گراد.
6-قرار دادن تکه های کوچک دولومیتی آماده شده در محلول های پیش 

تزریق به مدت زمان های نیم، یک، دو و شش ساعت.
 7- اندازه گیری زاویه ي تماس و تعیین نوع ترشوندگی در مدت زمان های 

ذکر شده.
8-انتخاب افزایه)هــا(ی مطلوب به منظور انجام آزمایش های کشــش 

سطحی.
شکل2 نحوه ي آماده سازی تکه های دولومیتی برای اندازه گیری ترشوندگی 

)مراحل5 و 6( را نشان می دهد. 
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  2     تفسیر نوع ترشوندگی به کمک زاویه ی تماس

زوایه ي تماس بر حسب درجهنوع ترشوندگی

30-0به شدت آب دوست

75-30آب دوست متوسط

105-75خنثی

150-105نفت دوست متوسط

180-150به شدت نفت دوست

 

1   سیستم مورد استفاده برای اندازه گیری زاویه ي تماس

5 
 

 های کشش سطحی.آزمایش انجام منظوربه مطلوبانتخاب افزایه)ها ی -8

 دهد. را نشان می  6و  5)مراحلگیری ترشوندگی های دولومیتی برای اندازهسازی تکهآماده ینحوه 2شکل

 ی تماستفسیر نوع ترشوندگی به کمک زاویه :2جدول 

 تماس بر حسب درجه یزوایه نوع ترشوندگی
 1-31 دوستبه شدت آب

 31-75 دوست متوسرآب
 75-115 خنثی

 115-151 دوست متوسرنفت
 151-181 دوستشدت نفتبه

 
 

 

 تماس یگیری زاویهسیستم مورد استفاده برای اندازه -1شکل 

 

2   آماده ســازی تکه هــای دولومیتی برای اندازه گیــری زاویه ي تماس در 
معرض سیال پیش تزریق

6 
 

 

 تماس در معرض سیال پیش تزریق یگیری زاویههای دولومیتی برای اندازهسازی تکهآماده -2شکل 

 /نفتسیال پیش تزریقسطحی بین کشش گیری اندازه 2-1

و  اسـتبین دو مایع قابل امتزاج بیانگر میزان انرژی لازم برای ایجاد یک واحد سـطح بـین آن دو  کشش سطحی
  [7]است.نیوتن بر متر تر سادهعبارتی واحد آن ژول بر مترمربع یا به

هـای ترین بـودن آن در مقایسـه بـا سـایر رو دلیل سادگی و کاربردیآویزان به یلعه از رو  قطرهدر این مطا
در این رو  برای تعیین کشش سطحی، یک قطره از نفت در فاز  گیری کشش سطحی استفاده شده است.اندازه

لازم بـه ذکـر اسـت کـه  شود.باریک یا نوک یک سرنگ آویخته می یاز یک لوله نفت ید. قطرهشوآبی معلق می
منظور انجام مطالعـات کیفـی شـدت کشـش بـین به .استنفت تابعی از کشش سطحی  یقطره یشکل و اندازه

و  3شـکلآنـالیز توجـه بـه  بـا شود.منظور گرفتن تصویر قطره استفاده میبرداری بهسطحی، از یک سیستم فیلم
 حاسبه است./نفت قابل مسیال پیش تزریقمقدار کشش سطحی ، 2یرابطه

𝜎𝜎𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∆𝜌𝜌 × 𝑔𝑔 × 𝑑𝑑𝑒𝑒2 ×
1
𝐻𝐻          2یرابطه  

𝜎𝜎𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝  نفت سیال پیش تزریقسطحی بین کشش/، ρΔ  و نفـت، سیال پیش تزریـقاختلاف دانسیته g  شـتاب
ضریب تصحیح  Hاز انتهای قطره و  edی در فاصلهنفت  یقطر قطره  sdنفت،  یی قطرهبیشینهقطر  edگرانش، 
 [8].باشدمی e/dsd به وابسته

2-1 اندازه گیری کشش بین سطحی سیال پیش تزریق/نفت
کشش سطحی بین دو مایع قابل امتزاج بیانگر میزان انرژی الزم برای ایجاد 
یک واحد ســطح بین آن دو است و واحد آن ژول بر مترمربع یا به عبارتی 

ساده تر نیوتن بر متر است.]7[ 
در این مطالعه از روش قطره ي آویزان به دلیل سادگی و کاربردی ترین بودن 
آن در مقایسه با سایر روش های اندازه گیری کشش سطحی استفاده شده 
اســت. در این روش برای تعیین کشش سطحی، یک قطره از نفت در فاز 
آبی معلق می شــود. قطره ي نفت از یک لوله ي باریک یا نوک یک سرنگ 

آویخته می شود. الزم به ذکر است که شکل و اندازه ي قطره ي نفت تابعی 
از کشش سطحی است. به منظور انجام مطالعات کیفی شدت کشش بین 
سطحی، از یک سیستم فیلم برداری به منظور گرفتن تصویر قطره استفاده 
می شود. با توجه به آنالیز شکل3 و رابطه ي2، مقدار کشش سطحی سیال 

پیش تزریق/ نفت قابل محاسبه است.
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 تماس در معرض سیال پیش تزریق یگیری زاویههای دولومیتی برای اندازهسازی تکهآماده -2شکل 

 /نفتسیال پیش تزریقسطحی بین کشش گیری اندازه 2-1

و  اسـتبین دو مایع قابل امتزاج بیانگر میزان انرژی لازم برای ایجاد یک واحد سـطح بـین آن دو  کشش سطحی
  [7]است.نیوتن بر متر تر سادهعبارتی واحد آن ژول بر مترمربع یا به

هـای ترین بـودن آن در مقایسـه بـا سـایر رو دلیل سادگی و کاربردیآویزان به یلعه از رو  قطرهدر این مطا
در این رو  برای تعیین کشش سطحی، یک قطره از نفت در فاز  گیری کشش سطحی استفاده شده است.اندازه

لازم بـه ذکـر اسـت کـه  شود.باریک یا نوک یک سرنگ آویخته می یاز یک لوله نفت ید. قطرهشوآبی معلق می
منظور انجام مطالعـات کیفـی شـدت کشـش بـین به .استنفت تابعی از کشش سطحی  یقطره یشکل و اندازه

و  3شـکلآنـالیز توجـه بـه  بـا شود.منظور گرفتن تصویر قطره استفاده میبرداری بهسطحی، از یک سیستم فیلم
 حاسبه است./نفت قابل مسیال پیش تزریقمقدار کشش سطحی ، 2یرابطه

𝜎𝜎𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∆𝜌𝜌 × 𝑔𝑔 × 𝑑𝑑𝑒𝑒2 ×
1
𝐻𝐻          2یرابطه  

𝜎𝜎𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝  نفت سیال پیش تزریقسطحی بین کشش/، ρΔ  و نفـت، سیال پیش تزریـقاختلاف دانسیته g  شـتاب
ضریب تصحیح  Hاز انتهای قطره و  edی در فاصلهنفت  یقطر قطره  sdنفت،  یی قطرهبیشینهقطر  edگرانش، 
 [8].باشدمی e/dsd به وابسته

رابطه ي)2(                               
                     

σ(o-pf ) کشش بین سطحی سیال پیش تزریق/نفت ، Δρ اختالف دانسیته 
سیال پیش تزریق و نفت، g شتاب گرانش، de قطر بیشینه ی قطره ي نفت، 
ds  قطر قطره ي نفت در فاصله ی de از انتهای قطره و H ضریب تصحیح 

وابسته به ds/de می باشد.]8[
 بــرای بررســی اثر غلظت افزایه ها بر کشــش ســطحی ســیال پیش 
تزریق/ نفت، ســیال پیش تزریق پایه پتاسیم کلریدی با غلظت حجمی 
3، 5، 7 و 10درصــد از افزایه )هــا(ی موثر بر تغییر ترشــوندگی تهیه و 
کشش سطحی بین سیال پیش تزریق و نفت به روش ذکر شده در دمای 

25درجه ي سانتي گراد اندازه گیری و گزارش می شود.

3   ژئومتری قطره ي آویزان نفت
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 ایه پتاسیم کلریدیتزریق پ/نفت، سیال پیش سیال پیش تزریقها بر کشش سطحی برای بررسی اثر غلظت افزایه
کشش سطحی بـین سـیال تهیه و  شوندگیترموثر بر تغییر  ی ها)از افزایهدرصد 11و  7، 5، 3با غلظت حجمی 
 .دشومی گزار گیری و اندازه گرادی سانتیدرجه25در دمای  به رو  ذکر شده پیش تزریق و نفت

 

 نفت آویزان یژئومتری قطره -3شکل 

 بحث-2

 ترشوندگی نتایج آزمایشات -1-2

، کمسـول و اتـیلن گلـایکول غیریـونیسـورفکتانت تزریـق حـاوی  هـای پـیشسـیالترتیب اثـر به 6تا  4لاشکا
ای مطلـوب صورت کلـی افزایـهبه دهند.نفت با سطح دولومیت نشان می یتماس قطره یاتر را بر زاویهمونوبوتیل
تماس ایجاد کنـد و سـطح  یصورت میانگین در مدت زمان کمتر، بیشترین میزان کاهش را در زاویهاست که به

مـورد  سـورفکتانت غیریـونیتماس بر حسب زمان اشـباع بـرای  یکلی زاویه ندرو تر کند.دوستدولومیت را آب
شـدت دولومیتی به ینفت با تکه یتماس قطره ینزولی است. این افزایه پس از شش ساعت، زاویه کاملااستفاده 
سـنگ کاهش . لذا، حالت نهایی ترشـوندگی  درصد4445) دهددرجه کاهش می96درجه به 173دوست را از نفت

یی مطلـوب ایـن افزایـه در آدلیل عـدم کـاربه قبول نیست.که چندان قابل استپس از کنش با این افزایه خنثی 
 اثر این افزایه بر کشش سطحی بررسی نخواهد شد. ،تماس یجهت کاهش زاویه

گلـایکول هـای کمسـول و اتـیلن دولـومیتی در معـرض افزایـه ینفـت بـا تکـه یتماس قطره یروند کلی زاویه
بعـد از گذشـت وجود دارد.  ی مرتبر با آنهایز در نمودارهاهایی ناهنجاریناما  استصورت نزولی اتر بهمونوبوتیل

قابلیت سـریع درجه کاهش داده است که نشانگر 54ه درجه ب167تماس را از  یی کمسول زاویهدو ساعت، افزایه
قـرار گـرفتن  تماس پـس از شـش سـاعت ینهایتا، زاویه. استدوست کردن متوسر دولومیت این افزایه در نفت

2-بحث
1-2- نتایج آزمایشات ترشوندگی

اشکال4 تا 6 به ترتیب اثر سیال های پیش تزریق حاوی سورفکتانت غیریونی، 
کمسول و اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر را بر زاویه ي تماس قطره ي نفت با 
ســطح دولومیت نشان می دهند. به صورت کلی افزایه ای مطلوب است که 
به صورت میانگین در مدت زمان کمتر، بیشترین میزان کاهش را در زاویه ي 
تماس ایجاد کند و سطح دولومیت را آب دوست تر کند. روند کلی زاویه ي 
تماس بر حسب زمان اشباع برای سورفکتانت غیریونی مورد استفاده کامال 
نزولی اســت. این افزایه پس از شش ساعت، زاویه ي تماس قطره ي نفت با 
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تکه ي دولومیتی به شــدت نفت دوست را از 173درجه به 96درجه کاهش 
می دهد )44.5درصد کاهش(. لذا، حالت نهایی ترشــوندگی سنگ پس از 
کنش با این افزایه خنثی اســت که چندان قابل قبول نیست. به دلیل عدم 
کارآیی مطلوب این افزایه در جهت کاهش زاویه ي تماس، اثر این افزایه بر 

کشش سطحی بررسی نخواهد شد.
روند کلی زاویه ي تماس قطره ي نفت با تکه ي دولومیتی در معرض افزایه های 
کمسول و اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر به صورت نزولی است اما ناهنجاری هایی 
نیز در نمودارهای مرتبط با آنها وجود دارد. بعد از گذشت دو ساعت، افزایه ی 
کمســول زاویه ي تماس را از 167درجه به 54درجه کاهش داده اســت که 
نشانگر قابلیت سریع این افزایه در نفت دوست کردن متوسط دولومیت است. 
نهایتا، زاویه ي تماس پس از شش ساعت قرار گرفتن دولومیت در معرض سیال 
پیش تزریق حاوی کمسول، به 22درجه تقلیل می يابد )86.8درصد کاهش( 
و حالت ترشــوندگی دولومیت به آب دوست شدید تغییر می کند که یافته ی 

قابل توجهی در این مطالعه است. 
نتایــج حاصله از تاثیر اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر بر زاویه ي تماس نشــان 
می دهد که سیال پیش تزریق حاوی این افزایه تا مدت زمان دو ساعت نه تنها 
عملکردی در حد کمسول ندارد بلکه به صورت کلی تا این زمان حتی قابلیت 
کمتری نسبت به سورفکتانت غیریونی به منظور کاهش زاویه ي تماس دارد. 
اما، در چهار ساعت انتهایی از تماس سیال پیش تزریق حاوی اتیلن گالیکول 
مونوبوتیل اتــر با دولومیت، میزان زاویه ي تماس بــه یک باره از 140درجه به 
28درجه می رســد و نهایتا کاهش 83.5درصــدی در زاویه ي تماس ایجاد 

می شود و دولومیت مورد آزمایش شدیدا آب دوست می شود. 
به صــورت کلی نتایج حاصله از زاویه ي تماس نشــان می دهد که افزایه های 
کمسول و اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر قابلیت باالیی در آب دوست کردن سنگ 
قبل از تزریق اسید دارند و برخالف سورفکتانت غیریونی مورد مطالعه )افزایه ي 

چندکاره( می توان از آنها در سیال پیش تزریق اسیدکاری استفاده کرد.

4   عملکرد افزایه ي چندکاره در تغییر ترشوندگی

8 
 

و حالـت کـاهش  درصد 8648)د بایدرجه تقلیل می22به  دولومیت در معرض سیال پیش تزریق حاوی کمسول،
   .استتوجهی در این مطالعه ی قابلکند که یافتهدوست شدید تغییر میترشوندگی دولومیت به آب

این سیال پیش تزریق حاوی دهد که نشان میتماس  یاتر بر زاویهگلایکول مونوبوتیلنتایج حاصله از تاثیر اتیلن 
حتـی صـورت کلـی تـا ایـن زمـان هبدو ساعت نه تنها عملکردی در حد کمسول ندارد بلکه  افزایه تا مدت زمان

از  انتهـایی ساعت در چهارتماس دارد. اما،  یمنظور کاهش زاویهبه سورفکتانت غیریونیقابلیت کمتری نسبت به 
بـاره از تمـاس بـه یـک یاتر با دولومیت، میـزان زاویـهتماس سیال پیش تزریق حاوی اتیلن گلایکول مونوبوتیل

شـود و دولومیـت مـورد تماس ایجاد می یدرصدی در زاویه8345نهایتا کاهش رسد و درجه می28درجه به 141
   شود.دوست میشدیدا آب آزمایش

اتـر های کمسول و اتیلن گلایکول مونوبوتیـلدهد که افزایهتماس نشان می یحاصله از زاویهصورت کلی نتایج به
 یـونی مـورد مطالعـهغیرو برخلاف سورفکتانت دوست کردن سنگ قبل از تزریق اسید دارند قابلیت بالایی در آب

 توان از آنها در سیال پیش تزریق اسیدکاری استفاده کرد.می چندکاره  ی)افزایه

 

 چندکاره در تغییر ترشوندگی یعملکرد افزایه -4شکل 

  

 
5   عملکرد افزایه ي کمسول در تغییر ترشوندگی
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 کمسول در تغییر ترشوندگی یعملکرد افزایه -5شکل 

 

 در تغییر ترشونذگی اتراتیلن گلایکول مونو بوتیل یعملکرد افزایه -6شکل 

 

6    عملکرد افزایه ي اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر در تغییر ترشوندگی

9 
 

 

 کمسول در تغییر ترشوندگی یعملکرد افزایه -5شکل 

 

 در تغییر ترشونذگی اتراتیلن گلایکول مونو بوتیل یعملکرد افزایه -6شکل 

 

2-2- بررسی کشش سطحی آب/نفت در حضور افزایه ها 
همان گونه که در شــکل7 نشــان داده شــده اســت، هر دو افزایه باعث 
کاهش کشش سطحی 14.26میلی نیوتن بر متری میان محلول پتاسیم 
کلرید )ســیال پیش تزریق پایه( و نفت می شوند. افزایه ی اتیلن گالیکول 
مونوبوتیل اتر حتی در غلظت کم 3درصد حجمی به صورت چشــمگیری 
موثرتر از افزایه ی کمسول از لحاظ کاهش کشش سطحی بوده است. سیال 
پیش تزریق حاوی 10درصد حجمی اتیلن گالیکول مونو بوتیل اتر کمترین 
میزان کشش سطحی را با نفت مورد آزمایش دارد )0.71میلی نیوتن بر متر( 
اما، با توجه به مقادیر نزدیک به هم کشش سطحی برای سایر غلظت های 

این افزایه، از نظر اقتصادی غلظت های پایین تر آن به صرفه تر هستند. 
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  هاافزایهبررسی کشش سطحی آب/نفت در حضور  -2-2

میلـی نیـوتن بـر 14426نشان داده شده است، هر دو افزایه باعث کاهش کشش سطحی  7گونه که در شکلهمان
اتـر ی اتیلن گلایکول مونوبوتیلافزایهشوند. و نفت می )سیال پیش تزریق پایه  میان محلول پتاسیم کلریدمتری 

کـاهش کشـش از لحـاظ ی کمسـول افزایـه صورت چشمگیری مـوثرتر ازدرصد حجمی به3حتی در غلظت کم 
اتـر کمتـرین میـزان درصد حجمی اتـیلن گلـایکول مونـو بوتیـل11سیال پیش تزریق حاوی  سطحی بوده است.

بـه مقـادیر نزدیـک بـه هـم با توجـه  ،اما میلی نیوتن بر متر 1471) کشش سطحی را با نفت مورد آزمایش دارد
  ند.هستتر صرفهبه آن ترهای پاییناز نظر اقتصادی غلظت های این افزایه،کشش سطحی برای سایر غلظت

 

 

 اتر بر کشش سطحی محلول پایه پیش تزریق و نفت مخزن کوپالهای کمسول و اتیلن گلایکول مونوبوتیلتاثیر افزایه -7شکل 

 گیری نتیجه

نتیجه گیری 
امکان سنجی استفاده از سه حالل دوگانه به جهت بهبود عملکرد سیال 
پیش تزریق پتاسیم کلریدی از نظر آب دوست کردن سنگ دولومیتی 
و همچنین کاهش کشــش سطحی میان محلول پتاسیم کلرید و نفت 
مخزن کوپال به صورت آزمایشــگاهی بررسی و مطالعه شد. مهم ترین 

نتایج استنتاج شده به اين شرح است:
1-هر سه افزایه موجب کاهش زاویه ي تماس قطره ی نفت با دولومیت 

نفت دوست شدند.
2-سورفکتانت غیریونی حالت ترشــوندگی را از شدیدا نفت دوست به 

خنثی تغییر داد که عملکرد قابل قبولی نیست، لذا، در آزمایشات بعدی 
مورد استفاده قرار نگرفت.

3- افزایه ی تجاری کمســول بعد از دو ساعت تماس با دولومیت باعث 
آب دوست شدن متوسط آن و بعد از شش ساعت باعث شدیدا آب دوست 
شدن آن شد که قابلیت چشمگیر آن را به عنوان عامل تغییر ترشوندگی 

در مرحله ی پیش تزریق اسیدکاری نشان می دهد.
4-افزایه ی اتیلــن گالیکول مونوبوتیل اتر در بازه ی زمانی دو ســاعت 
عملکرد ضعیفی در آب دوست کردن دولومیت داشت اما در بازه ي زمانی 

شش ساعت باعث شدیدا آب دوست شدن آن شد. 
5-نتایج کشش سطحی نشان داد که توانایی اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر 
در کاهش کشــش سطحی بین ســیال پیش تزریق پایه و نفت به طور 

چشمگیری بیشتر از کمسول است.
6-با توجه به اثر بســیار نزدیک غلظت هــای حجمی مختلف افزایه ی 
اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر بر کاهش کشــش ســطحی سیال پیش 
تزریق/ نفت، از نظــر اقتصادی غلظت های کم این افزایه جهت افزوده 

شدن به سیال پیش تزریق پایه توصیه می شود.
7-افزایــه ي تجاری اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتــر اگرچه از نظر تغییر 
ترشوندگی به سمت آب دوستی ضعیف تر از افزایه ی کمسول عمل کرده 
است اما تاثیر چشمگیر آن بر کاهش کشش سطحی بین محلول پتاسیم 
کلرید و نفت نشــان دهنده ی این است که این افزایه به جهت افزایش 
بازدهی عملیات پیش تزریق اســیدکاری می تواند کارآیی بیشتری در 

مقایسه با افزایه ی کمسول داشته باشد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Soft Chalk formation
2. Matrix acidizing
3. Formation fracture pressure
4. Pre-flush fluid
5. Main fluid

6. Post-flush fluid
7. Sludge
8. Mutual solvent
9. Glycol Ethers
10. Capillary pressure

11. Interfacial tension
12. Contact angle
13. EGMBE
14. Wettability alteration agent
15. Thin section

16. Sessile drop
17. Pendant drop
18. Part Per Million (ppm)
19. Total dissolved Solids (TDS)
20. Oven


