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با توجه به اینکه اکثر منابع نفتی شناخته شده ی جهان در مخازن کربناته وجود 
دارد، رســیدن به درک درست از چگونگی تولید نفت از این گونه مخازن امری 
ضروری اســت. پس از دوره ی اولیه ی تولید از یک مخزن، با افت فشار مخزن 
مواجه می شویم که می توان با انجام روش های ممکن و اقتصادی میزان برداشت 
ثانویه ی نفت را افزایش داد. سیالب زنی با آب به عنوان یکی از روش های مناسب 
ازدیاد برداشــت نفت1 بعد از دوره ی اول تولید از یک مخزن نفتی به حســاب 
می آید.]1[ اکثر مخازن کربناته درجه ای از شــرایط نفت دوســتی2 را دارا بوده 
که این امر موجــب کاهش میزان نفت تولیدی در فرآیند ســیالب زنی با آب 
شــده و بازده آن را کاهش می دهد.]2[ بنابراین می توان به این نتیجه رســید 
که ترشــوندگی3 مطلوب ســنگ، عامل کلیدی در موفقیت آمیز بودن فرآیند 
ازدیاد برداشــت نفت است. به عالوه کشش بین سطحی4 سیاالت نیز یکی دیگر 
از عوامل جذاب برای محققین در ســال های گذشته بوده است. با افزودن مواد 
شیمیایی به ســیال تزریقی می توان ترشوندگی سنگ مخزن را بهبود بخشید 
و کشــش بین ســطحی را در میزان مطلوب حفظ کرد.]3[  در همین رابطه، 
افزودن نانوذرات5 در غلظت های حجمی پایین به آب تزریقی، تشکیل نانو سیال 
خواهد داد. خصوصیات نانو سیاالت شدیدا به ویژگی های نانوذرات وابسته است. 
نانوذرات ســیلیکا6 نقش موثری در بهبــود/ افزایش تولید نفت از مخازن نفتی 
دارد.]5-3[ در این مطالعه سعی شده است با ایجاد مدلی ریاضی فرآیند ازدیاد 
برداشت نفت توسط نانوذرات سیلیکا در یک نمونه سنگ کربناته ی غیرشکافدار 
شبیه ســازی شــود. اثر غلظت های حجمی مختلف نانوذرات در سیال تزریقی 
بر روی میزان تولید نفت و آب و همچنین اثر نانوذرات ســیلیکا بر روی تغییر 

ترشوندگی سنگ مخزن و متعاقبا نمودارهای تراوایی نسبی7 دو فاز آب و نفت 
ارزیابی شده است. در نهایت با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف تزریق، میزان 

تولید نفت و آب در هر سناریو بررسی شده است.

2- خصوصیات فیزیکی نانوذرات مورداستفاده
در مطالعات آزمایشــگاهی انجام شده از نانوذرات سیلیکا استفاده شده است. با 
بررسی این نانوذرات مشخص شد که قطر آنها در محدوده ی 10 تا 500نانومتر  
قرار دارد. شکل1 نشــان می دهد که نمودار فراوانی اندازه ی نانوذرات تقریبا از 
یک توزیع نرمال پیروی می کند. در جدول1 خصوصیات فیزیکی این نانوذرات 

ارائه شده است.

3- مغزه و آزمایش سیالب زنی
مغزه ی مورداســتفاده در این تحقیق از یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران 
گرفته شــده که خصوصیات آن در جدول2 به اختصار بیان شده است. چندین 
آزمایش سیالب زنی به منظور بررسی توانایی نانوذرات سیلیکا در افزایش تولید 
نفت انجام شده که در شکل2 شماتیک دستگاه مورداستفاده جهت سیالب زنی 
مغزه نشــان داده شــده است. اجزای اصلی این دســتگاه شامل دو عدد پمپ، 
یک عدد مغزه ی نگهدارنده، یک عدد فشارسنج، یک عدد تنظیم کننده ی فشار 
معکوس8 و تعدادی شــیر و دستگاه کنترلی است. الزم به ذکر است که شرایط 
فشار اولیه psi 100 و دمای 25درجه ی سانتی گراد در تمامی آزمایش ها ثابت 

در نظر گرفته شده است.
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تحقیق پیش رو شبیه ســازی و مدل ســازی ریاضی فرآیند تزریق نانو سیال به منظور ازدیاد برداشت از مخازن 
نفتی را بررسی می کند. در این تحقیق سعی بر توسعه ی مدل ریاضی جهت بررسی جذب نانوذره ی سیلیس و 
درک اثر آن بر روی برخی خواص مخزنی و پارامترهای تولیدی اســت. نتایج آزمایشگاهی مورداستفاده در این 
تحقیق مربوط به آزمایش فرآیند سیالب زنی نانو سیال بر روی نمونه سنگ کربناته ی یکی از مخازن نفتی ایران 
بوده است. روش مورداستفاده جهت مدل سازی عددی فرآیند سیالب زنی مغزه فشار ضمنی ـ اشباع صریح بوده 
و همچنین جهت حل معادله ی انتقال نانوذرات در محیط متخلخل از روش ضمنی اســتفاده شده است. نتایج 
حاصله نشــان می دهد که میزان برداشــت نفت در حدود 8 تا 10درصد نسبت به سیالب زنی آب بدون حضور 
نانوذرات، بهبود یافته اســت. در نهایت چندین آنالیز حساســیت تاثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت تزریق 

نانو  سیال و سناریوهای مختلف تزریق انجام شده است.

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی فرآیند تزریق نانو سیال به منظور ازدیاد برداشت نفت 
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 1  نمودار فراوانی توزیع اندازه ی نانوذرات استفاده  شده در تحقیق

 2  شماتیک دستگاه مورداستفاده در آزمایش های سیالب زنی مغزه

مقدارواحدعنوان

       C 26 -W 2-نام نمونه سنگ

جنوب ایران-موقعیت

بدون شکاف-ساختار

m2730عمق نمونه گیری

cm10طول نمونه
Cm 28/6مساحت مقطع عرضی

g/cc2/56دانسیته ی سنگ
15%تخلخل
md16تراوایی

   2    خصوصیات نمونه سنگ مورداستفاده در آزمایش ها

مقدارواحدعنوان

nm500 - 10اندازه ی نانوذره

آب دوستی-ترشوندگی

99/5 >%خلوص

آب-پخش کننده

g/ml≈ 0/13دانسیته

   1    خصوصیات فیزیکی نانوذرات سیلیکای مورداستفاده
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1-3- شرح آزمایش
در ابتدا مغزه ی اســتوانه ای شکل در وان اولتراسونیک9 به منظور تمیز شدن و 
ســپس در آون10 جهت خشک شــدن، قرار داده می شود. مغزه ی خشک شده 
به منظور اندازه گیری تخلخل و تراوایی مطلق مورد استفاده قرار می گیرد. پس از 
تعیین تخلخل و تراوایی مطلق، مغزه در دستگاه اشباع کننده قرار داده می شود 
و با آب نمک، اشباع می شود. سپس مغزه ی اشباع شده از آب نمک را در مغزه ی 
نگهدارنده قرار داده و توسط آب، سیالب زنی می شود. در فرآیند سیالب زنی آب 
نیز مجددا تراوایی مایع اندازه گیری می شود. بعد از تزریق آب، تزریق نفت انجام 
می شود تا از انتهای مغزه، آب تولید شود به طوری که این فرآیند تا زمانی ادامه 
می یابد که تولید آب متوقف شــود. ســپس مغزه را از مغزه ی نگهدارنده خارج 
کرده و به منظور انجام فرآیند پیرســازی مغزه11 آن را درون ظرف حاوی نفت 
قــرار می دهند. پس از آن، مجددا مغــزه را در مغزه ی نگهدارنده قرار داده و در 
آن نفت تزریق می شــود، این امر به دلیل این است که پس از فرآیند پیرسازی 
مغزه )ســنگ نفت دوست می شود(، امکان تولید مقدار اندکی آب توسط تزریق 
نفــت وجود دارد. حال، مغزه برای انجام تزریق اصلی )مثال تزریق نانو ســیال( 

آماده است.
در این تحقیق از ســناریوهای مختلف تزریق که در آنها آب و نانو سیال به طور 
متناوب و یا نانو سیال به تنهایی تزریق می شود، استفاده شده است. به طورکلی 
مغزه ی اشــباع از نفت در اشــباع آب کاهش نیافتنی )مغزه ی آماده شــده در 
مرحله ی قبل( درون مغزه ی نگهدارنده جهت تزریق آب یا نانو سیال قرار داده 
می شود. در ابتدا آزمایش سیالب زنی تنها با آب انجام شده است. به این صورت 
که 6 حجم منفذ آب به درون مغزه تزریق شــده و در سمت دیگر مغزه، نفت و 
آب تولیدی جمع آوری می شود. میزان برداشت نفت در این حالت 35/8درصد 
از مقدار نفت اولیه بوده اســت. سپس به منظور تکرار فرآیند سیالب زنی تحت 
سناریوی دیگر تزریق، مجددا به مغزه نفت تزریق شده تا به شرایط اولیه پیش 
از تزریق آب )مغزه در شــرایط اشــباع آب کاهش نیافتنی( برسد. حال فرآیند 
سیالب زنی به همراه نانو سیال )تزریق متناوب آب و نانو سیال( انجام می شود. 
ابتدا یک حجم منفذ آب به درون مغزه تزریق می شود، سپس یک حجم منفذ 
نانو ســیال تزریق شــده و به دنبال آن 4 حجم منفذ آب تزریق می شود. میزان 

تولید نفت در این حالت 44/9درصد است.

4- مدل سازی انتقال نانوذرات در محیط متخلخل
1-4- فرضیات مدل سازی

در مدل سازی انجام شده فرضیات زیر در نظر گرفته شده است:
 مدل یک بعدی و در شرایط هم دما12 است.

 سنگ و سیاالت تراکم پذیر13 هستند.
 محیط متخلخل غیرهمگن14 در نظر گرفته می شود.

 جریان سیال در محیط متخلخل از قانون دارسی15 پیروی می کند.

 از نیروی گرانشی16 صرف نظر شده است.
 ویسکوزیته17 و دانسیته ی18 سیاالت با فشار متغیر است.

 سیاالت آب و نفت نیوتنی19 هستند.

2-4- انتقال سیاالت در محیط متخلخل
همان طور که می دانیم جریان ســیاالت در محیط متخلخل از قانون دارســی 
پیروی می کند. معادله ی حاکم بر جریان چند فازی سیاالت نیوتنی و همچنین 

کمی تراکم پذیر به شکل معادله ی1 مطرح می شود.]3[
معادله ی )1(:        

که در آن t زمان، φ تخلخل سنگ، S، μ ، P به ترتیب اشباع، ویسکوزیته و فشار 
ســیاالت، K تراوایی مطلق، Kr تراوایی نسبی، B ضریب حجمی سیاالت20، 
q دبی تولید یا تزریق سیاالت و اندیس l به معنی فازهای آب یا نفت است. برای 
یک سیستم آب ـ نفت، معادله ی2 همواره برای اشباع های آب و نفت برقرار است.

 S w+S o= 1                                                                   :)2( معادله ی

3-4- مدل فشار موئینگی 21
تزریق سوسپانسیون22 آب ـ نانوذرات به یک مخزن نفتی باعث تغییر ترشوندگی 
محیط متخلخل از نفت دوســت به آب دوست می شود. بنابراین می توان محیط 
متخلخل را به عنوان یک سیستم با ترشوندگی مخلوط در نظر گرفت. معادله ی3 
به منظور مدل سازی فشار موئینگی در یک سیستم با ترشوندگی مخلوط مورد 

استفاده قرار می گیرد.]6و 7 [

معادله ی )3(:         

به طوری کــه C w و C o  فشــارهای ورودی،a w  ⁄1و a  o ⁄1 اندیس هــای توزیع 
اندازه ی منافذ و S wr و S or اشــباع های باقی مانده فازهای آب و نفت هســتند. 
باید توجه داشــت که ثابت های C و a مقادیر متفاوتی برای فرآیندهای تخلیه 

و آشام خواهند داشت.

4-4- مدل تراوایی نسبی
معادله ی اصالح شده ی تراوایی نسبی برای سیستم دوفازی نفت ـ آب توسط یک 

تابع توانی طبق معادالت زیر4 تا 6 بیان می شود.]8[
K  rw=K rwmax S  * n  w                                                     :)4( معادله ی
K  ro=K romax)1-  S  * ( n  o                                                   :)5( معادله ی

معادله ی )6(:                                    
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به طوری که K romax، n  w،K rwmax و n  o به ترتیب تراوایی های نســبی بیشینه و 
توان های تراوایی نســبی آب و نفت است. S wc و S or به ترتیب اشباع های آب 

همزاد و نفت باقی مانده هستند.

5-4- انتقال نانوذرات در محیط متخلخل
 به دلیل بار ســطحی نانــو ذرات، برخی از آنها آب دوســت23 و برخی دیگر 
چربی دوست24 هســتند. به دلیل اینکه نانوذرات مورداستفاده در این مطالعه 
قطری بین 500-10نانومتر دارند، در نظر گرفتن پدیده ی انتشــار براونی25 
ضروری است. بنابراین، معادله ی حاکم بر انتقال نانوذرات در محیط متخلخل 

مطابق معادله ی7 است.]3[
معادله ی )7(:                  

به طوری که  
  شرایط اولیه و مرزی مورداستفاده در این معادله به این شرح است:

C i, l =0 @ t =0,
C i,l = C in @ x=0,

C i, l غلظت حجمی نانوذرات در بلوک i و فازD i, l ,1 ضریب انتشار نانو ذرات 
  C in  و  فاز1و i نرخ خالص نشت نانوذرات در بلوک R i, l ,1 و فاز i در بلوک

غلظت نانو ذرات در سیال تزریقی است.

6-4- نرخ نشت نانوذرات در فرآیند انتقال
در حالت کلی برای یک سنگ کربناته ی غیرشکافدار، سطوح منافذ و گلوگاه 
منافذ مهمتریــن عوامل برای انتقال نانوذرات اســت. به طور کلی، دو نوع به 
دام افتادگی نانوذرات در محیط متخلخل طی انتقال آنها توســط سیال اتفاق 
می افتد: رســوب کردن )جذب26( نانوذرات بر روی سطوح منافذ و گیرکرد27 

آنها در گلوگاه های منافذ. 
 R i, l با اصالح مدل ارائه شده توسط جو28 و همکاران، نرخ نشت29 نانوذرات

می تواند از معادله ی8 به دست آید.]3[
معادله ی )8(:                                          

به طوری کــه V i, l حجم نانوذرات موجود در ســطح منافــذ در بلوک i و در 
تماس با  فاز1برحسب واحد حجم سنگ،  V * i, l  حجم نانوذرات گیرکرده در 
گلوگاه منافذ در بلوک i و در تماس با فاز l برحسب واحد حجم سنگ، است.

ســرعت جریان ســیال یک عامل مهم در انتقال نانوذرات است. اگر سرعت 
جریان از یک مقدار بیشینه، کمتر باشد، تنها جذب سطحی منافذ در محیط 
متخلخل رخ می دهد، درصورتی که اگر از این مقدار بیشــینه ســرعت جریان 
فراتر رود فرآیند جذب ســطحی و رها شدن30 نانوذرات در محیط متخلخل 
به صورت هم زمان رخ می دهد. مدل اصالح شــده ی گروســبک31 و کولینز32 

برای جذب سطحی به شکل معادله ی9 است.]3و9[

معادله ی )9(:        

شرایط اولیه برای معادله ی9 به  این صورت بیان می شود:
v i,l=0 @ t=0.

در معادله یα d,i,l ،9 و α e,i,l ضرایب جریانی برای به دام افتادن و رها شــدن 
 u  lc بوده و l و فاز i نانــوذرات در محیط متخلخل از ســطح منافذ در بلــوک

سرعت بحرانی برای فاز l جهت رها شدن نانوذرات از سطح منافذ است.
معادلــه ی10، بیان کننده ی معادله ی جریانی برای به دام افتادن نانوذرات در 

گلوگاه منافذ در بلوک i و فاز l به این شکل بیان می شود:]3[
معادله ی )10(:                                         

 به طوری کــه α pt,i,l یک ثابت برای گیرکردن نانــوذرات در محیط متخلخل 
است. شرایط اولیه برای این معادله به این شرح است:

v* i,l=0 @ t=0.

7-4- تغییرات تخلخل و تراوایی مطلق
در حضور نانوذرات به واســطه ی جذب ســطحی و گیرکردن در گلوگاه منافذ 
تخلخــل و تراوایی کاهش می یابد. تخلخل آنی و محلی در حضور نانوذرات با 

استفاده از معادله ی11 به دست می آید.]3[
                                        φ=(φ0-∑∆φ(                                                     :)11( معادله ی
به طوری کــه φ∆ ∑ بیان کننده ی تغییرات تخلخــل در اثر حضور نانوذرات در 

محیط متخلخل است که توسط معادله ی12 محاسبه می شود.]3[
                                         ∑∆ φ=vi,l+v*i,l                                                 :)12( معادله ی
عبارت مورداستفاده جهت محاسبه ی تراوایی آنی و محلی در حضور نانوذرات 

به صورت معادله ی13 است.]3[
معادله ی )13(:                

که در آن K 0 و φ 0 به ترتیب تراوایی و تخلخل اولیه )بدون حضور نانوذرات(، 
K و φ به ترتیب تراوایی و تخلخل آنی و محلی در حضور نانوذرات، k f ضریب 
نفوذ ســیال از طریق منافذ مسدود شده توسط نانوذرات و f نسبتی از سطح 

مقطع اولیه برای عبور جریان سیال است.

8-4- اثر نانوذرات بر روی فشار موئینگی
در اثر حضور نانوذرات، نیروی موئینگی می تواند به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن 
کشــش بین سطحی سیاالت، تغییر کند که این موضوع بر روی رفتار جریان 
چندفازی اثر خواهد گذاشت.]10[ فشار موئینگی برای یک سیستم ایده آل با 
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قطرهای ثابت لوله های موئین طبق معادله ی14 محاسبه می شود.
معادله ی )14(:                                                        

در این معادله σ کشش بین سطحی فازهای ترکننده و غیرترکننده برحسب 
θ ، N⁄m زاویه ی ترشوندگی و r شعاع موئینه است.

حضور نانوذرات در محیط متخلخل دو نوع تغییر در ســطح تماس ســیاالت 
و ســنگ ایجاد می کند: تغییر کشش بین سطحی سیاالت و تغییر در زاویه ی 
تماس33. بنابراین فشــار موئینگی می تواند به عنوان تابعی از غلظت نانوذرات 
موجود در سیال و زاویه ی تماس در نظر گرفته شود. فشار موئینگی در محیط 
متخلخل، توسط آزمایش های تزریق جیوه34 به دست می آید و اگر ترشوندگی 
تغییر نکند تابعی از اشباع فاز ترکننده تلقی می شود. توسط تغییر ترشوندگی 
و ناهمگنی ســنگ کربناته، فشــار موئینگی می توانــد به صورت معادله ی15 

تعریف شود.]3[
معادله ی )15(:                               

9-4- ارزیابی تراوایی نسبی در حضور نانوذرات
ترشــوندگی سطح منافذ مهمترین عامل در تعیین تراوایی نسبی یک محیط 
متخلخل اســت. همان طور که در بخش های قبل بیان شد، جذب نانوذرات بر 
روی سطح منافذ می تواند ترشوندگی را تغییر دهد که به تبع آن منحنی های 

تراوایی نسبی نیز تغییر خواهند کرد.]3[
با فرض تماس های نقطه ای نانوذرات کروی شــکل با یکدیگر و با استفاده از 
 6 ⁄ d حجم واقعی نانوذرات به عنوان مخرج کســر، ســطح ویژه ی ذرات برابر

خواهد شد که در آن d قطر ذرات است.]11[
با در نظر گرفتن نانوذرات جذب شــده بر روی سطح منافذ و فرض قرارگیری 
آنها به صورت تک الیه، مساحت ســطحی از منافذ در بلوک i که در تماس با 

نانوذرات است از طریق معادله ی16 به دست می آید.]3[
معادله ی )16(:               

در نتیجه مساحت کل سطحی که در تماس با سیال حاوی نانوذرات است نسبت 
به واحد حجم محیط متخلخل به صورت معادله ی17 محاسبه می شود.]3[

معادله ی )17(:                           

به طوری که β ضریب سطحی است. یک معادله برای محاسبه ی سطح ویژه توسط 
Qin و Li ارائه شد که به شکل معادله ی18 اصالح شده است.]3و11[

معادله ی )18(:                                       

کــه در آن ω ضریبی برای محاســبه ی ســطح ویژه اســت. در این تحقیق 

تراوایی های نســبی فازهای آب و نفت به ترتیب به صورت K rwj و K roj در یک 
اشــباع آب معین S wj قبل از تزریق نانوذرات معرفی می شوند.]3[ هنگامی که 
ســطوح بر حسب واحد حجم محیط متخلخل کامال توسط نانوذرات پوشیده 
شــده باشند، تراوایی نســبی دو فاز آب و نفت به صورت K 'rwj و K 'roj در نظر 
گرفته می شوند. اگر تراوایی های نسبی آب و نفت به صورت یک تابع خطی از 
مســاحت سطوح پوشیده شده توسط نانوذرات در نظر گرفته شوند، از طریق 
معادالت 19 و 20 می توان تراوایی های نسبی آب و نفت را در حضور نانوذرات 

)به ترتیبK 'rwjp وK 'rojp(، محاسبه کرد.]3[
معادله ی )19(:                        

معادله ی )20(:                            

زمانی که s≥s v، تمامی سطوح برحسب واحد حجم محیط متخلخل کامال 
توسط نانوذرات پوشیده شده اند.]3[

5- مراحل مدل سازی ریاضی
به طور کلی ما با یک سیستم غیرخطی شامل معادالت بقای جرم35 فازهای 
آب و نفــت )معادله ی1(، معادله ی انتقال نانــوذرات در محیط متخلخل 
)معادله ی7( و مجموعه ای از معادالت کمکی روبرو هستیم. برای حل این 
سیستم غیرخطی از روش تفاضل محدود36 استفاده شده است. روش فشار 
ضمنی ـ  اشباع صریح37 جهت حل معادله ی فشار ـ اشباع مورداستفاده قرار 
گرفته اســت و به منظور دستیابی به حداکثر پایداری از روش ضمنی38 در 
حل معادله ی انتقال نانوذرات در محیط متخلخل اســتفاده شده است. در 

کدنویسی معادالت از روند کلی زیر پیروی شده است:
1. تعیین توزیع فشار سیاالت توسط معادله ی انتقال جرم

2. محاسبه ی سرعت سیاالت توسط قانون دارسی
3. به دســت آوردن توزیع غلظت نانوذرات در بلوک i توسط حل معادله ی 

انتقال نانوذرات در محیط متخلخل
4. اصالح و محاســبه ی مقادیر جدید تخلخل، تراوایــی مطلق و تراوایی 

نسبی سیاالت آب و نفت در هریک از بلوک های شبیه سازی
5. برگشت به مرحله ی اول تا قبل از رسیدن به پایان زمان مدل سازی

6- اطالعات استفاده شده در مدل سازی
در این تحقیق از اطالعات ارائه شده در جداول 3 و 4 برای مدل سازی 
انتقال نانوذرات و ســیالب زنی مغزه استفاده شــده است. الزم به ذکر 
اســت که در مدل سازی انجام شده تنها نانوذرات با قطر nm 40 لحاظ 
شــده اند و در رابطه با اندازه ی نانوذرات آنالیز حساسیت انجام نگرفته 

است.
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بحث و نتیجه گیری
 در اینجا، بخشــی از نتایج حاصل از مدل سازی انتقال نانوذرات در یک محیط 

متخلخل کربناته ی بدون شکاف را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.
شــکل3 نشان دهنده ی نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی میزان ازدیاد برداشت 
نفت به ازای دو ســناریوی مختلف تزریق است. سناریوی اول تزریق 6 حجم 
منفذ آب و سناریوی دوم تزریق یک حجم منفذ آب و سپس یک حجم منفذ 

نانو سیال و به دنبال آن 4 حجم منفذ آب. 
نقاط نشــان داده شــده در این شــکل داده های تجربی حاصــل از آزمایش 
سیالب زنی در آزمایشگاه را نشان می دهد و خطوط، نتایج حاصل از مدل ارائه 
شــده در این تحقیق است. همان طور که مشاهده می شود، نتایج مدل در هر 

دو سناریوی تزریق، تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد.
شکل4 نشان دهنده ی میزان تاثیر غلظت های مختلف تزریق نانوذرات بر روی 
میزان برداشت نفت است. با توجه به شکل، مشخص می شود که هرچه میزان 
غلظت نانوذرات تزریقی افزایش یابد برداشــت نفت نیز افزایش خواهد یافت. 
همان طور که مشــاهده می شــود، زمانی که غلظت از 0/02 به 0/04 افزایش 
می یابد میزان برداشــت نهایی نفت تقریبا یکسان است، بنابراین غلظت های 
تزریق باالی 0/02 نه تنها تاثیری بر روی افزایش تولید نفت ندارد بلکه باعث 
آسیب بیشتر به خواص سنگ می شود، در نتیجه غلظت بهینه ی تزریق 0/02 

خواهد بود. 
جدول5 میزان برداشت نهایی مربوط به هریک از غلظت ها را نشان می دهد.

  3  تطبیق داده های تجربی و نتایج حاصل از مدل سازی عددی، بدون حضور نانوذرات و در حضور نانوذرات

قطر نانوذره )nm(مشخصه ی نانوذره
α d,i,l

)cm  -1( 
α e,i,l

)cm  -1( 
α  pt,i,l

)cm  -1( 
D i,l

)cm 2 s -1(
u lc

) cm s -1(

NP 40400/180/350/01620/000510/00049

   3    اطالعات مورداستفاده در مدل سازی مربوط به نانوذرات

مقدارواحدعنوان

40-تعداد بلوک های شبیه سازی

cm0/25طول بلوک های شبیه سازی

cm  28/6مساحت مقطع عرضی

15%تخلخل اولیه

md16تراوایی اولیه
cp8/5ویسکوزیته ی نفت

cp1ویسکوزیته ی آب تزریقی
cc/min0/2نرخ تزریق آب

psi100فشار در مرز خارجی
80%اشباع اولیه ی نفت

   4    اطالعات مورداستفاده در مدل سازی سیالب زنی مغزه
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cc/cc ،00/0050/010/020/04غلظت

35/8440/5744/6545/2345/36میزان برداشت نهایی، %

)40 nm 5    میزان برداشت نهایی نفت به ازای غلظت های مختلف نانو سیال تزریقی )سناریو تزریق دوم و نانوذره با قطر   

حجم منفذ تزریقی ششمحجم منفذ تزریقی پنجمحجم منفذ تزریقی چهارمحجم منفذ تزریقی سومحجم منفذ تزریقی دومحجم منفذ تزریقی اول-

آبآبنانو سیالآبنانو سیالآبسناریو اول

آبآبآبآبنانو سیالآبسناریو دوم

نانو سیالنانو سیالنانو سیالنانو سیالنانو سیالنانو سیالسناریو سوم

   6    سناریوهای مختلف تزریق

شکل5 میزان تاثیر غلظت های مختلف تزریق نانوذرات بر روی میزان کاهش 
آب تولیدی را نشــان می دهد. با توجه به شکل، با افزایش غلظت نانوذرات 
میزان تغییر ترشوندگی ســطوح منافذ از نفت دوست به آب دوست با شدت 
بیشتری انجام می شود و در نتیجه باعث کاهش بیشتر آب تولیدی می شود.

شــکل6 میزان تغییر ترشوندگی ســنگ را در پی تزریق حجم های مختلف 
نانو ســیال نشان می دهد. با توجه به شــکل، هرچه حجم نانو سیال تزریق 

شــده افزایش یابد، سنگ آب دوست تر شده تا زمانی که نرخ نشت نانوذرات 
ثابت شود.

در این تحقیق ســه ســناریوی تزریــق مدنظر بوده که به طــور خالصه در 
سناریوی اول، دوم و ســوم تزریق به ترتیب 2، 1 و 6 حجم منفذ نانو سیال 

تزریق  شده است. 
در جدول6 سناریوهای مختلف تزریق به اختصار بیان شده اند.

6  فرآیند تغییر ترشوندگی به ازای حجم های مختلف تزریق نانو سیال4  میزان تاثیر غلظت های مختلف تزریق نانوذرات بر روی میزان برداشت نفت

7   میزان تولید نفت در سناریوهای مختلف تزریق )در غلظت های باالی تزریق نانوذرات(5  میزان تاثیر غلظت های مختلف تزریق نانوذرات بر روی میزان آب تولیدی
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اشکال 7 و 8 نتایج حاصل از انجام آنالیز حساسیت بر روی سناریوهای مختلف 
تزریق را نشــان می دهد. در غلظت های باالی تزریق به دلیل نرخ نشــت باالی 
نانوذرات، در همان زمان های اولیه ی تزریق ترشــوندگی، سنگ از نفت دوست 
به آب دوست تغییر می کند. همان طور که از اشکال  مشخص است در سناریوی 
سوم به دلیل اینکه نانو سیال از همان ابتدا به درون مغزه تزریق می شود انحراف 
آن نسبت به سناریوی اول و دوم کامال مشهود است، اما در سناریوی اول و دوم 

به دلیل تزریق یک حجم منفذ نانو ســیال بعد از یک حجم منفذ از آب تزریق 
شده، در ابتدای تزریق نمودار آنها بر هم منطبق شده و با توجه به اینکه به دلیل 
غلظت باالی تزریق نانو سیال در همان یک حجم منفذ تزریق شده اول فرآیند 
تغییر ترشوندگی سنگ تکمیل می شود، تزریق یک حجم منفذ نانو سیال اضافی 
در ســناریوی اول تاثیری بر ترشوندگی نداشته و هر دو نمودار سناریوی اول و 

دوم کامال بر هم منطبق می شوند.
اشکال 9 و 10 مربوط به انجام آنالیز حساسیت بر روی سناریوهای مختلف 
تزریق در غلظت های پایین است. همان طور که مشخص است در سناریوی 
ســوم به دلیل آنکه نانو سیال از ابتدا تا انتها تزریق می شود، بیشترین تاثیر 
را بر روی خواص ســنگ و سیال داشته و بازده نهایی آن باالترین و تولید 
آب، کمترین است. در سناریوی اول و دوم ابتدا یک حجم منفذ آب تزریق 
می شود و ســپس یک حجم منفذ نانو سیال تزریق خواهد شد، در نتیجه 
نمودار هر دو ســناریو در ابتدا کامال بر هم منطبق است. در سناریوی دوم 
به دنبال تزریق یک حجم منفذ نانو سیال، 4 حجم منفذ آب تزریق می شود، 
اما در ســناریوی اول بعد از تزریــق مجدد یک حجم منفذ آب، یک حجم 
منفذ نانو سیال تزریق شده و در آخر 2 حجم منفذ آب تزریق خواهد شد. 
بنابراین در غلظت های پایین تزریق، هرچه حجم نانو سیال تزریقی بیشتر 
باشد میزان نشت نانو ذرات بیشتر بوده و در نتیجه تغییر ترشوندگی بیشتر 

خواهد بود که باعث افزایش برداشت نفت و کاهش تولید آب می شود.

نتیجه گیری
1. با توجه به مقایســه ی نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل ارائه شده در این 
تحقیق، مشخص شد که نتایج مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی تطابق خوبی 

دارد.
2. آنالیز حساسیت بر روی غلظت نانوذرات با قطر 40نانومتر نشان داد که 
غلظت بهینه برای این نانوذره 2درصد حجمی اســت و غلظت های باالتر از 
این مقدار نه تنها تاثیری بر افزایش تولید ندارد، بلکه باعث آسیب سازندی 

بیشتر می شود.
3. میزان ازدیاد برداشــت نفت در غیاب نانوذرات برابر 35/84درصد نفت 
اولیه ی درجا بوده است که پس از تزریق نانو سیال به درون مغزه ـ نانو ذرات با 
ـ  با غلظت های 2 و 4درصد حجمی، به ترتیب به 45/23درصد  قطر 40نانومتر 

و 45/36درصد می رسد.
4. با توجه به نتایج به دســت آمده مشــخص شــد که برای نانوذره با قطر 
40نانومتر و غلظت 2درصد حجمی، با تزریق یک حجم منفذ نانو ســیال، 
فرآیند تغییر ترشوندگی تکمیل شده و ادامه ی تزریق تنها بر روی کاهش 

تخلخل و تراوایی اثر دارد.
5. نتایج به دست آمده مربوط به تغییر ترشوندگی ناشی از تزریق نانو سیال 
به درون مغزه نشــان داد که با افزایش حجم تزریق نانو سیال شدت تغییر 

ترشوندگی از نفت دوست به آب دوست افزایش می یابد.

8  میزان آب تولیدی در سناریوهای مختلف تزریق )در غلظت های باالی تزریق 
نانوذرات(

9  میزان نفت تولیدی در سناریوهای مختلف تزریق )در غلظت های پایین تزریق 
نانوذرات(

10  میزان آب تولیدی در سناریوهای مختلف تزریق )در غلظت های پایین تزریق 
نانوذرات(
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پانویس هاپانویس ها
1. Enhanced Oil Recovery )EOR(
2. Oil-wet
3. Wettability
4. Interfacial tension
5.  Nanoparticles
6. Silica )SiO 2(
7. Relative permeability
8. Back pressure regulator
9. Ultrasonic
10. Oven
11. Aging process
12. Isothermal
13. Compressible

14. Heterogeneous
15. Darcy’s law
16. Gravity force
17. Viscosity
18. Density
19. Newtonian fluid
20. Formation Volume Factor )FVF(
21. Capillary pressure
22. Suspension
23. Hydrophilic
24. Lipophilic
25. Brownian diffusion
26. Retention

27. Entrapment
28. Ju
29. Rate of loss
30. Entrainment
31. Gruesbeck
32. Collins
33. Contact angle
34. Mercury injection tes t
35. Continuity equation
36. Finite Different Method (FDM)
37. Implicit Pressure- Explicit Saturation 
)IMPES(
38. Implicit
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