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بســـیاری از میادیـن بـه پایان عمـــر تولیـدی خـود رسـیده اند و 
تولید طبیعـــی آنها در معـرض کاهـش چشـمگیری قـرار گرفتـه 
اســـت و در آینده جوابگوی تقاضای انرژی جهانی نیست، بنابراین 
ازدیاد برداشت1 را می توان افزايــــش طــــول عمـــر و بـه تاخیر 
انداختـــن زمـان تـــرک مخـزن تعريــف کــــرد.]1و2[ نانومواد 
با تســهیل جدایش نفت و گاز منجر به بهبــود تولید موثر و باعث 
رهایش و بهبود تولید می شــوند،]3[ به عبارتــی  دیگر، نانوفناوری 
جدایش موثر نفت  و آب است که به کمک نانوذرات معلق در سیالی 
پایه می توان میزان برداشت را نسبت به روش های فعلی افزایش داد. 
روش های شیمیایی ازدیاد برداشت دارای معایبی از جمله: هزینه ی 
باال، خوردگی، تلفات مواد تزریقی در طی حرکت در مخزن و کاهش 
تراوایی به  علت گیر افتادن در گلوگاه ها هســتند که به همین دلیل 
کاربرد محدودی در عملیات میدانی ازدیاد برداشــت داشته اند، در 
حالی که نانوذرات با داشتن اندازه ای کوچک، نسبت سطح  به  حجم 
باال، ســازگاری با محیط و تغییرات کم می توانند بدون گیر افتادن 

در حفره هــا وارد آنها شــوند و کاربرد ویــژه ای در مخازن عمیق و 
تحت  فشار باال داشته باشند و روش های شیمیایی را بهبود بخشند. 
نانومواد را می توان به  صورت کنترل شــده تر نسبت به مواد فعلی به 

مخزن اضافه کرده و در نتیجه نفت بیشتری به دست آورد. 
عالوه  بر این، نانوذرات امکان پایدارســازی امولسیون در دماهای 
بــاال را فراهم می کند که این امر منجر به بهبود ازدیاد برداشــت 

می شود.]4و5[ 
با توجه به تحقیقات انجام شده تاکنون، بسیاری از مشکالت مربوط 
به ازدیاد برداشــت را می توان توســط نانو برطرف ساخت و میزان 

برداشت را بهبود بخشید. 
در بســیاری از مقاالت منتشــر شــده ی اخیر مکانیسم های ازدیاد 
برداشــت به کمک نانوذرات2 و برخی چالش ها و عدم  قطعیت های 
نتایج با آزمایش ها و شبیه ســازی مورد بررســی قرار گرفته اند، اما 
باید توجه داشــت که هر نانوذره منجر به افزایش برداشت نمی شود 
و انتخاب مناســب ترین نانوذره یکــی از چالش های محققین بوده 
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است که در بسیاری از مقاالت ســیلیکا3 در نظر گرفته شده است. 
همچنین سیال پایه ی مورد استفاده جهت توزیع نانوذرات نیز تاثیر 
بسزایی بر میزان کارآیی نانوذرات داشته و فرآیند ازدیاد برداشت را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
در پژوهش پیش  رو عالوه  بر تجزیه وتحلیل و بحث در مورد برخی از 
مطالعات مهم اخیر در حوزه ی ازدیاد برداشت به کمک نانوسیاالت 
سیلیکا تاکید بیشــتری در مورد بهبود روش های ازدیاد برداشت با 

استفاده سیلیکا در مقایسه با سایر نانوذرات می شود. 
در همیــن  رابطه عالوه   بر مکانیســم های معمــول افزایش ازدیاد 
برداشــت توســط نانوســیال، زمینه های کمتر طرح شده از جمله 
اســتفاده از سیاالت هوشــمند، نانوذرات در ازدیاد برداشت مخازن 
گاز میعانــی و ادغام روش های مختلف ازدیاد برداشــت مورد توجه 

این تحقیق است.

 2- کاربرد نانوسیال در صنعت نفت و به طور برجسته در ازدیاد برداشت
تاکنون محققان بســیاری بــر روی کاربرد نانوســیاالت در صنایع 
مختلف کار کرده اند، در همین راســتا پژوهش های گســترده برای 
بهبود خواص فیزیکی نانوسیاالت از جمله ضریب هدایت حرارتی و 
ویسکوزیته انجام شده است.]6و7[ کاربرد نانوذرات در صنعت نفت 
در بخش های گوناگون از اکتشاف تا پاالیش در حال گسترش است، 
اما کاربرد نانوسیال در روش های ازدیاد برداشت به طور برجسته تری 

مورد تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است. 

در ســال های اخیر با پیشرفت  صورت گرفته در فناوری نانو و ظهور 
قابلیت های بالقوه، بســیاری از محققین به اســتفاده از نانوذرات در 
بهبود برداشــت روی آورده اند.]8[ نانــوذرات دارای خواص ویژه و 
منحصربه فردی هستند و می توانند سبب جدایش راحت تر و موثرتر 
نفت و آب مخزن شــوند.)شکل1( اضافه کردن این ذرات بـه سیال 
پایــه باعث بهبود خواص نانوســیال از قبیل چگالی، ویســکوزیته، 
خـواص حرارتی و تنظیم بر روی مقدار بهینه می شوند و در نهایت 
کارآیــی آن درون مخــزن به  منظور بهبود برداشــت نفت افزایش 

می یابد.]9[

1-2- کاربردهای سیلیکا در صنایع
سیلیکا به  صورت معدنی در حالت های مختلفی در طبیعت موجود 
است و از گذشته به  عنوان ماده ای مقرون به صرفه در موارد مختلف 
مهندسی از جمله مکانیک، عمران و صنعت نفت کاربردی بوده است 
و با رئوس چهار وجهی از لحــاظ ترمودینامیکی، پایدارترین حالت 
فضایی را ایجاد می کند.]10و11[ از جمله کاربردها در صنعت نفت 
مطالعات وانگ )wang(]12[ است که سیلیکا را در کنار آلومینیوم و 
منیزیم با ساختاری الیه الیه و تعدیل کننده ی رئولوژیکی با عملکرد 
و پایــداری حرارتی باال یــاد کرده و یا کاربرد ســیلیکا در افزایش 
تولید با افزایش ویســکوزیته ی نانوسیال، همان طور که در مطالعات 

احمدی و همکاران )Ahmadi(]13و14[ حاصل شده  است.

 2  روش های افزایش راندمان جابجایی در ازدیاد برداشــت

 1  اثر تزریق نانوســیال بر سنگ مخزن]9[
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3- مکانیسم های ازدیاد برداشت به کمک نانوسیال
بـــا افزودن نانومواد بـــه سیال پایه، نسبت پویایی سیال تزریقی 
بهبود می یابد. در نتیجه در هنگام تزریــق، پدیده ی انگشتی شـدن 
کاهش یافته و سطح بیشتری از محیط متخلخل در تماس بـا سیال 
تزریقـی خواهد بـــود. لذا بازدهی جاروبی سیال افزایش می یابد و 

نفت بیشتری برداشت خواهد شد. 
تزریق نانوســیال ها به درون مخزن باعث تغییر ترشوندگی4 سنگ 
مخــزن از نفت تر بـــه آب تر شــده و از این طریـــق باعث حرکت 
راحت تر نفت از درون خلل و فرج سنگ مخزن به سمت چاه تولیدی 

می شوند. 
همچنین نانوذرات قـادر هستند کشش بین  سطحی5 نفت و سیال 
تزریقی را به مقدار قابل توجهی کاهــش دهند،]15[ بنابراین نفت 
در دام  افتاده در خلل و فرج به کمک روش های مختلفی چون تغییر 
ترشوندگی، کاهش کشش سطحی، ویسکوزیته ی سیال تزریقی و... 
برداشت می شود. راندمان کلی افزایش جابجایی در ازدیاد برداشت 

نفت را می توان مطابق شکل2 تقسیم کرد.]16و17[
عوامل زیادی  بر موفقیت عملیات ازدیاد برداشت تاثیر گذار هستند 
و به  دو گروه  تقسیم می شوند. گروهی مربوط به مشخصات سیاالت 
مخزن اســت و گروه  دوم مربوط به مشخصات سازند می باشد که بر 
این  اســاس، مطالعات اســتفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشت را 

می توان در این بخش ها دسته بندی کرد:]18و19[
 اســتفاده از نانوذره به  عنوان سورفکتانت یا حامل سورفکتانت در 

سیالب زنی )متغیر تر شوندگی و اثر بر پایداری امولسیون(
 استفاده از نانوذرات در پایداری فوم تزریقی به مخزن

 استفاده از نانوذرات در جذب مولکول های سنگین نفت خام و برای 
از بین بردن قطبیت مولکول ها و جهت پایداری آنها

 استفاده از نانوذرات کاتالیســتی برای تبدیل درجای نفت خام در 

فرآیند احتراق درجا یا تزریق بخار
 اســتفاده از نانوذرات مغناطیســی برای بهبود عملکرد نانوذرات و 

جداسازی آنها از نفت
 استفاده از نانوذرات پلیمری در سیالب زنی پلیمری

بنابراین با این راهکارها و استفاده از نانوسیاالت می توان برای غلبه 
بر مشکالت روش های متداول ازدیاد برداشت نفت از قبیل پتانسیل 
خوردگــی باال، تلفات مواد تزریــق در طی حرکت در درون مخزن، 
کاهش تراوایی به  علت گیر افتادن در گلوگاه ها، عدم پایداری تنشی 
و مکانیکی برای اســتفاده در مخازن عمیق تحت دما و فشار باال و... 

چاره اندیشید.]20[

1-3- کشش بین سطحی
یکی دیگر از عوامل موثر بر مخزن و میزان تولید، کشش سطحی بین 
سیال مخزن و سیال تزریقی است )شکل3( که می تواند تحت تاثیر 
عوامل مختلف از جمله نانوذرات قرار بگیرد. نانوذرات قادر هســتند 
کشــش بین سطحی نفت و ســیال تزریقی را به مقدار قابل توجهی 

کاهش دهند و به بهبود عملکرد ازدیاد برداشت کمک کنند.]21[
به  منظور بررســی تاثیر ســیلیکا بر روی خواص سطحی سنگ و سیال، 
پژوهش های بســیاری انجام شــده اســت. Azarshin و همکاران]22[ با 
بررســی تاثیر تزریق نانوســیال ســیلیکا بر روی ازدیاد برداشت، متوجه 
شــدند که کاهش زاویه ی تماس6 و کشش ســطحی باعث افزایش تولید 
در حین تزریق نانوســیال شــده اســت. ضمن اینکه آنها مقایسه ای بین 
نتایج نانوذرات سیلیکای عامل دار شده با آمین و معمولی انجام دادند که 
سیلیکای عامل دار با افزایش کارآیی جاروب7 به  دنبال کاهش کشــــش 

بیــن ســطحی و ترشوندگی کارآیی بیشتری داشت.
Sofla و همــکاران]23[ عالوه  بر بررســی پارامترهای کنتــرل پیوند با 
نانوذرات سیلیکا )شــامل غلظت نانوذرات، غلظت هیدروکلراید، شوری، 

 3  کشش بین ســطحی و جریان نفت ـ آب در محیط متخلخل
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انــدازه ی نانوذرات و شــرایط عملیاتی مثل دما و فشــار(، به طور تجربی 
به بررسی شــرایطی که در آن نانوذرات سیلیکا می توانند کشش سطحی 
آب  ـ  نفت را کاهش دهند نیز پرداختند. نتایج نشان داد با طراحی مناسب 
شرایط عملیاتی، ســیلیکا می تواند کشش بین سطحی را کاهش دهد. با 
این حال، حداقل کاهش کشــش بیــن ســطحی زمانی رخ می دهد که 

کاهش انرژی سطحی به دلیل جذب نانوذرات کم باشد. 
نانوذرات سیلیکا نمی توانند کشــــش بیــــن ســــطحی را به  اندازه ی 
کافی کاهش دهند تا مکانیزم اصلی بازیابی ازدیاد برداشــت باشــند. در 
غلظت های کم نانوذرات، کشــش بیــن ســطحی با کاهش دما افزایش 
می یابد و در غلظت های باالتر نانوذرات، مقدار کشــش بین  ســطحی با 
افزایش دما افزایش می یابــد، بنابراین اندازه و غلظت نانوذرات بر کاهش 

حداکثری کشش بین سطحی موثر است.
برخی مطالعات به تحلیل نتایج ســه نوع نانوذره ی آب دوست، آب گریز و 
خنثی پرداخته اند و عمدتا نشانگر این است که این نانوذرات باعث کاهش 
کشــش  بين   سطحی نفت و آب تزریقی شــده اند و تولید نفت را افزایش 
می دهند. نتایج به  دســت  آمده از آزمایش ها نشان می دهد که استفاده از 

نانوذراتی مانند سیلیکا آب گریز عامل بازیابی را افزایش می دهد. 
روســتایی)Roustaei( و همــکاران]24[ با بررســی دو نــوع نانوذره ی 
پلی ســیلیکون نفت دوست و خنثی در ماسه ســنگ آب دوست، پی بردند 
که بازیابی نفت برای این نانوذرات، به ترتیب حدود 32/2 و 28/57درصد 
نسبت به سیالب زنی با آب افزایش خواهد یافت. میزان ازدیاد  برداشت به 
 علت بهبود ترشوندگی سنگ  مخزن و نیز کاهش کشش بین  سطحی بین 
دو فــاز آب و نفت از 26/3 به 1/75 و 2/55 میلی نیوتن بر متر، به ترتیب 
بعــد از تزریق نانوذرات نفت دوســت و خنثی پراکنده در اتانول اســت. 
همچنین، نتایج نشــان داد که نانوذرات خنثی اثر قوی تری بر ترشوندگی 
ســطح دارد در حالی که نانوذرات نفت دوســت، تاثیر بیشتری بر کاهش 

کشش بین  سطحی دارد.
بســیاری از مطالعات گذشته به مقایسه ی سایر نانوذرات با سیلیکا تمرکز 
داشته اند، Alomair و همکاران]15[ نیز نانوذرات مختلف را جهت انتخاب 

گزینه ی بهینه برای افزایش برداشت بررسی کرده اند. در این مطالعه، آنها 
از نانوذرات سیلیکا، اکسیدآلومینیوم، اکســیدنیکل و تیتانیوم دی اکسید 
اســتفاده کرده و پس  از انجام آزمایش ها مشــاهده کردنــد که ترکیب 
نانوذره ی اکســیدآلومینیوم و ســیلیکا به  علت داشتن بیشترین مساحت 
ســطح ویژه ی نانوذره، بیشترین میزان کاهش کشش بیــــن سطحی و 
کاهش ویســکوزیته ی نفت را ایجاد می کنند و به همین ســبب بهترین 
نانوسیال به جهت ازدیاد برداشت است و ترکیب سیلیکا و اکسیدآلومینیوم 

0/05درصد باالترین بازیابی را در بین نانوسیاالت دیگر دارد. 
در مطالعه ی Joonaki و همکاران]25[ نیز اکســیدآلومینیوم، اکسیدآهن 
و ســیلیکا به  عنوان عوامل ازدیاد برداشــت در طول سناریوهای مختلف 
سیالب زنی و ازدیاد برداشت استفاده شد و برای اولین  بار، کاربرد پروپانول 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشــان داد که اکسید آلومینیوم و سیلیکا 
)همراه با ســیالن روی سطح ذرات8( عوامل خوبی برای بهبود بازیابی در 
مقایسه با سایر ترکیبات هستند و می تواند کشــش بیــن ســطحی فاز 
آب و نفت را کاهش  دهد و ســطح بیشــتری را از نظر ترشوندگی خنثی 

کند.
از نانوذراتی که کمتر به آن پرداخته شــده، نانوذرات ژانوس است. Giraldo و 
همکاران]26[ در مطالعه ی خود به تحلیل روش هایی پرداختند که به غلظت 
باالیی از نانوذرات نیاز دارد و این شرایط هزینه ی باالیی را متحمل می سازد. 
آنها برای اولین  بار در تالش بودند تا با اکسیدنیکل/ذرات ژانوس سیلیکا9 
این امکان را فراهم سازند، بدون  اینکه هزینه  یا خسارتی ایجاد شود. این 
نوع نانوذرات، بــه  دلیل اندازه ی کم و ویژگی هــای خاص خود می تواند 
بازدهی جاروب را بهبود بخشد و بازیابی را افزایش دهد. مکانیزم اولیه ی 
این نانومواد، موقعیت آنها در ســطح مشــترک نفت ـ آب و کاهش کشش 

بین سطحی است. 
ضمــن اینکه این نانوذره افزایش ویســکوزیته و تغییرات ترشــوندگی را 
نیــز به همــراه دارد که با تغییر در عدد مویینگــی افزایش تولید نفت را 
منتج می شود. شکل4 مقایسه ای بین اکسیدنیکل/ذرات ژانوس سیلیکا و 

سیلیکا را در نتایج کشش  بین  سطحی نمایش می دهد.

 4  مقایسه ی نتایج کشــــش بیــــن ســــطحی با اکسیدنیکل/ذرات ژانوس سیلیکا و سیلیکا- Giraldo و همکاران)2018(]26[
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گزارش هــای زیــادی حاکی از کاهش کشــش بین  ســطحی در هنگام 
اســتفاده و ستنز از نانو ذرات در کنار ســورفکتانت است و مشخص شده 
اســت نانوذرات ســیلیکا که در اندازه ی کوچک تر هستند از نظر کاهش 
کشش بین  سطحی موثرتر هستند و کاهش بیشتر کشش بین  سطحی با 

استفاده ی هم زمان سیلیکا و سورفکتانت به عمل می آید.]27و28[
Emadi و همــکاران]29[ تاثیر افزودن ســیلیکا به محلول ســورفکتانت 
طبیعی )اســتفاده از سورفکتانت و تزریق فوم( را مورد مطالعه قرار دادند 
و تاثیر ســیلیکا بر روی کشش بین  ســطحی و کنترل جابجایی محلول 

سورفکتانت را تحلیل کردند. 
کنترل موبیلیتی اقدامی اســت برای کاهش ناپایــداری که موجب افت 
کارآیی می شود. حضور هم زمان سیلیکا، ترشوندگی، ویسکوزیته و تراوایی 
سیال جابجا شده و در حال جابجایی را اصالح می کند و با افزایش غلظت 
ســورفکتانت و سیلیکا، کشش بین ســطحی کاهش می یابد و بازیابی در 

ماسه سنگ به نرخ باالیی می رسد.
Zargar و همکاران]30[ غلظت های ثابت ســیلیکای آب دوست و آب گریز 

را در بازه ای از غلظت فعال  سطحی سولفات سدیم10 بررسی کردند. نتایج 
نشان داد که کشش بین  سطحی سورفکتانت با افزوده شدن سیلیکا تغییر 

کرده و ازدیاد برداشت بهبود پیدا می کند. 
ســیلیکا همراه با سیال هوشــمند ســورفکتانت11، برای بهبود پایداری 
سوسپانسیون سیلیکا و کنترل تحرک سیال تزریقی است. هدف این  کار 
اصالح سیلیکا با استفاده از ســورفکتانت آنیونی است که کاهش کشش 

بین  ســطحی را به   صورت موثر تری موجب می شود. سیلیکای آب دوست، 
کاهش ســریعی در غلظت های کم ســورفکتانت ایجاد کــرده و البته در 
غلظت های باالی ســورفکتانت، کشــش بین  ســطحی افزایش می یابد و 

سیلیکای آب گریز جزیی نیز رفتار مشابه ای به نمایش گذاشت.

2-3- تغییرات ترشوندگی
از مشکالت اکثر مخازن، نفت دوست بودن است که باعث شده نفت 
به سطح سنگ چسبیده و تولید نشود. در زمینه ی ازدیاد از مخازن 
کربناته ی نفتی یکی از راه حل ها، تغییر ترشــوندگی اســت. یکی از 

کاربردهای اساسی سیلیکا، تغییر این پارامتر است. 
ترشوندگی یک سیستم سیال/سنگ مخزن به  صورت توانایی پخش 
شــدن سیال بر  روی ســطح سنگ در حضور ســیال دیگر تعریف 
می شود. ترشوندگی نه  تنها تعیین کننده ی توزیع اولیه ی سیال است 
بلکه فاکتور اصلی در نحوه ی جریان ســیال در مخزن می باشــد و 

نقش مهمی در تولید دارد. 
به طور  کلی سنگ   مخزن آب دوست نسبت به نفت دوست ارجحیت 
دارد، زیرا در صورت نفت دوستی سنگ  مخزن، نفت تمایل دارد که 
به سنگ چسبیده و در نتیجه میزان تولید کاهش می یابد.]31و32[

)شکل5(

 5  مکانیزم توزیع ســیال در سنگ نفت دوست و آب دوست
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]35[)2015(Moghaddam -کلســیم کربنات)c ســیلیکا )b نتایج ازدیاد برداشــت )a 6    زاویه ی  تماس نانوذرات مورد مطالعه 

زمانی  که چاه، مــورد بهره برداری قرار می گیرد بــر اثر صدماتی که به 
ســازند وارد می شود ممکن است ســنگ  مخزن حالت نفت دوست پیدا 
کند که در این حالت با اســتفاده از نانوذرات می توان ترشوندگی سنگ 
مخزن را اصالح کرد. در ســال های اخیر تحقیقاتی در خصوص استفاده 
از نانوذرات آب دوســت از جمله ســیلیکا به  منظور تغییر ترشــوندگی 
ســنگ  مخزن جهت بهبود فرآیند سیالب زنی و در نتیجه افزایش میزان 
برداشت نفت انجام شد کـــه همگی موید تاثیر قابل توجه این نانوذرات 
اســت،]33[ اما میزان تغییر ترشــوندگی، ازدیاد برداشت و پایداری هر 
یک از این مواد )نانـــو اکســیدفلزی و غیرفلــزی( در قیاس با دیگری 
مشــخص نبوده و مقایســه ی یکپارچه ی آنها به خصوص در محیط های 
چالش زایی مثل آب شور ضروری به  نظر می رسید.]34[ از جمله مطالعات  
مقایسه ای، پژوهش Moghaddam]35[ است که تاثیر متفاوت نانوذرات

  CNT ،Al2O3 ،TiO2 ،CaCO3(  را بر تغییرات ترشــوندگی 
ســنگ  کربناته مورد بررســی قرار دادند و ارزیابی زاویه ی تماس اولیه ی 
نانوذرات توسط آنها انجام شد.)شــکلa-6( عملکرد نانوذرات با آزمایش 
آشام خودبه خودی و سیالب زنی ارزیابی شد و نقش فعال کلسیم کربنات 
و سیلیکا برای افزایش بازده تایید شد.)شکلb,c-6( همچنین تاثیر تزریق 
نانوسیال بر ترشوندگی سطح توسط اندازه گیری فشار مویینگی زهکشی 
بررســی و مشخص شد که اشــباع آب کاهش نیافتنی و مویینگی با این 
نانوذرات افزایش می یابد. عالوه   بر این، مشخص شد فشار ناشی از الیه ی 
نانوذرات در نزدیکی نقطه ی تماس می تواند به  اندازه ی کافی باال باشد تا 

نفت را از سطح حذف کند.
تغییرات ترشوندگی عاملی اســت که به  طور جانبی در مطالعات در نظر 
گرفته شده اســت. جیانگ Jiang و همکاران]36[ این موضوع را در کنار 
عــدم قطعیت های ناشــی از زبری متغیر صفحات و یا ترشــوندگی اولیه 
بررســی کرده و اثرات سیلیکا را در ترشــوندگی، کشش بین  سطحی و 

زاویه ی تماس تحلیل کردند و نشــان دادند که ســیلیکا نانوذره ای است 
که بر خالف کشش بین  ســطحی تاثیر بسزایی در بهبود ازدیاد برداشت 
بــه دنبال تغییر ترشــوندگی دارد. به طور کلی تحلیل ســیلیکا به همراه 
پارامترهای مختلف در بســیاری از مطالعات به  عنوان عنصری پرکاربرد 

مورد بررسی بوده است. 
انصاری)Anssari( و همکاران]37[ تاثیر دما و اندازه ی نانوســیال سیلیکا 
را در ســنگ  کربناته بررسی کردند. مزیت این مطالعه تمرکز بر نقش دما 
اســت. آنها دریافتند که سیلیکا در دمای باالتر کارآیی بیشتری دارد، در 
حالی که اندازه هیچ تاثیری نداشته است. کارآیی سیلیکا با کاهش زاویه ی  
تمــاس آب به  طور قابل توجهی با دما افزایش می یابد و زاویه ی تماس در 
23درجه ی سانتی گراد از 145 به 56 درجه در 60درجه ی سانتی گراد در 

2 ساعت میل می کند.
رستمی)Rostami( و همکاران]38[ اثر سیلیکا در تغییرات ترشوندگی را به 
روش تجربی/عدد با در نظر گرفتن پارامتر زمان، مورد بررسی قرار دادند. 
تحلیل جابجایی بر آب تر با نفوذ بر نفت تر در محلول اسیداستاریک/ نرمال 
هپتان12 انجام شــد و تزریق نانوسیال میکرومدل اشباع از نفت با تزریق 
آب مقایسه شد. سیلیکا وقتی بر روی سطح جامد جذب می شود ترکیبی 
تشــکیل می دهد و در نتیجه افزایش 9 و 13درصدی ازدیاد برداشت در 
این دو مشــاهده شد.)هم پوشــانی نتایج تجربی و عددی( ذکر این نکته 
الزم اســت که اثر سیلیکا بر روی تغییرات ترشوندگی با طی زمان بیشتر 
می شــود و وقتی  که نفت از منافذ جدا شد، مدت  زمان تماس بین نانو و 

شیشه ی میکرومدل افزایش یافت. 
وانگ)Wang( و همکاران]39[ نیز بــه مطالعه ی اثر برخی از پارامترهای 
موثر بر روی ازدیاد برداشــت با اســتفاده از ســیلیکا پرداختند و به  این 
نتیجه رســیدند که با کاهش ســایز ســیلیکا بازده جابجایی و همچنین 
ازدیاد برداشــت افزایش یافته و زاویه ی تمــاس کاهش می یابد و با تاثیر 
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 7    تغییر ترشــوندگی و به دام افتادن آب در حضور نانوذره ی ســیلیکا و ســورفکتانت-Khalafi  و همکاران)2018(]44[

بهتر سیلیکا در سنگ هایی با ترشوندگی متوسط، بازده ازدیاد برداشت با 
افزایش دما افزایش می یابد. 

Jang و همکاران]40[ ازدیاد برداشت در مخازن کربناته را با حفظ پایداری 
کلوییــدی تحت شــرایط مخزن با شــوری   و  دمای باال بررســی کردند. 
نانوســیال از  ســیلیکای تغییر یافته ی  ســطحی با عامل گلیسیدوکسی 
پروپیل تری متوکســی سیالن13 تشکیل شده اســت. پس از اندازه گیری 
توزیع اندازه ی ذرات، تجمع ذرات و ارزیابی پایداری کلوییدی نانوســیال، 
نتایج نشان داد ترشوندگی سنگ دولومیت خنثی14 و آهک آب دوست15 

از نفت دوستی تغییر و ازدیاد در مخازن  کربناته بهبود یافت. 
حسینی)Hosseini( و همکاران]41[ اثر نانوذرات سیلیکا، تیتانیوم دی اکسید 
را بر تغییر ترشوندگی سنگ  مخزن کربناته ی نفت دوست بررسی کردند. 
برای این منظور نانوذرات به روش gel sol سنتز شده و برای بهبود خواص 
آب دوستی آنها از اتصال عاملی و سرمایش بعد از هیدرولیز استفاده شده 

است. 
ســاختار بلورین نانوذرات با استفاده از پراش اشعه ی ایکس و بررسی های 
ریخت شناسی و جذب نانوذرات روی سطح سنگ با استفاده از میکروسکوپ 
SEM بررسی شده است. نتایج نشان داد که در ابتدا زاویه ی تماس نرمال 
هپتان با ســنگ، صفر درجه است و بعد از قرار دادن سنگ در نانوسیالت 
زاویه ی تماس افزایش داشــت. این روش در مطالعات خزایی)Khazaei( و 
همکاران]42[ برای نانوذره ی اکسیدروی/ســیلیکا ی سنتز شده نیز انجام 

و نتایج مشابهی دیده شد.
اثر فعال سطحی و نانوذرات ســیلیکا نیز در پژوهش هایی مورد مطالعه 
بوده اســت. انصــاری و همکاران]43[ عملکرد فعال ســطحی آنیونی و 
ســیلیکا را روی تغییر ترشوندگی سطح سنگ کربناته در شرایط مخزن 

بررسی کردند. 
این کار در غلظت های مختلف ســیلیکا، مواد فعال سطحی و شوری های 

متفاوت آزموده شــد و اندازه گیری زاویه ی تمــاس و آزمایش تراوایی به 
 منظور بررســی اثر ناهمگونی سنگ بررسی شــد. نتایج زاویه ی تماس و 
تراوایی خودبه خودی نشــان دادند که استفاده از نانوذرات به همراه مواد 
فعال ســطحی موجب تغییر ترشوندگی سطح ســنگ از نفت دوستی به 

آب دوستی قوی می شود.
خلفی)Khalafi( و همکاران]44[ نیز به بررســی اثر ســیلیکا و مواد فعال  
سطحی بر ترشوندگی و میزان برداشت پرداختند و سیالب زنی سورفکتانت 
با سیلیکا با میکرومدل تحلیل شد. آنها در این مطالعه از تصاویر پیوسته ای 
در بستر متخلخل ماسه سنگی استفاده کردند. همان طور که شرایط پیش  
از تزریق و بعد آن در شــکل7 مشاهده می شــود، در تزریق نانوسیاالت، 
الیــه ای از آب بر بســتر متخلخل قرار گرفته که این  امر نشــان می دهد 
که اســتفاده از سیلیکا باعث تغییر ترشــوندگی بستر متخلخل از حالت 

نفت دوست به آب دوست شده است. 
آنها با تزریق ســیلیکا در درصدهای وزنی متفاوت و کسب غلظت بهینه 
مشــاهده کردند که برداشت به کمک ســیلیکا همراه با سورفکتانت سیر 
صعودی داشــته و  بــا بهبود جاروب باعــث کاهش انــدازه حباب نفت 

باقی مانده می شود.

1-2-3- تغییرات ترشوندگی و کاربرد نانوسیلیکا در مخازن گاز میعانی
عالوه  بر موارد فوق، اشاره به نقش نانوسیاالت در ازدیاد برداشت 
گاز و میعانــات گازی نیــز مفید به نظر می آیــد. وجود میعانات 
در نزدیک چاه باعث ایجاد مشــکالتی ماننــد کاهش تولید گاز، 
افت فشــار شــدید بین مخزن و چاه و کاهش تراوایی نسبی گاز 
و آب شــده که به  منظــور رفع این مشــکل از روش های ازدیاد 
برداشــت اســتفاده می شــود.]45و46[ نمونه  ی این  کار را آقای 
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اســماعیل زاده)Esmaeilzadeh( و همــکاران]47[ انجــام دادند و به 
تحلیل ویژگی های منحصربه فرد نانو به  منظور کاهش آب دوســتی 
و نفت دوســتی ســنگ  کربناته و تغییر ترشــوندگی آن به حالت 
ابر گازدوســت پرداختند. آنها مشــاهده کردند که این  کار موجب 
پیشــگیری از وقوع انســداد میعانی و یا کاهش آن در مخازن گاز 
میعانی شــده و در نتیجه، برداشــت گاز و میعانــات گازی افزایش 

می یابد. 
نتایج نشان داد سیلیکا و اکسیدروی/سیلیکا ترشوندگی سنگ را به 
حالت آب گریز تغییر داده و خاصیت خودتمیزشوندگی به سطح آن 
القا کردند. آنها مکانیزم تغییر ترشــوندگی سطح و گازدوست شدن 
آن را بــا آنالیز های SEM، SP و EDX مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند. 
نتایج حاصل از آنالیز ها نشان داد که به  واسطه ی پوشش دهی سنگ 
با نانوســیال، سطح سنگ تبدیل به ســطحی میکرو/نانو ساختار با 
انرژی سطح  پایین شده که باعث به  دام افتادن گاز در میان حفرات 

موجود در آن و در نتیجه دفع آب و نفت می شود.
یکی از فرآیندهای مثبت برای افزایش تولید و به  دام انداختن گاز به 
کمک تغییر ترشوندگی، استفاده از مواد سطحی فلوئوردار با سیلیکا 
است. موضوعی که مورد مطالعه ی پژوهش Jin و همکاران]48[ قرار 
گرفت. آنان از اندازه گیری تراوایی، زاویه ی تماس، تعیین انرژی آزاد 

سطح و باال رفتن سیال در داخل لوله ی مویینه سود جستند.
صبــوری)Saboori( و همکاران]49[ نیز با بهره گیری از نانوســیال 

ســیلیکا فلوئوردار، تغییر ترشوندگی ســنگ کربناته از آب دوستی 
به گاز دوســتی و همچنین کاهش کشــش بین سطحی را بررسی 
کردند.)شکل8( آنان عالوه بر آزمایش های انجام شده از سوی Jin و 
همکاران، آزمایــش تراوایی آب، نفت و میعان را نیز برای دو حالت 

قبل و بعد از تغییر ترشوندگی سنگ انجام دادند. 
نتایج آزمایش تراوایی نشــان داد کــه تراوایی آب، میعان و نفت به 
داخل ســنگ، کاهش پیدا می کند که این امر نشان دهنده ی تغییر 

ترشوندگی از سمت مایع گریزی به سمت گاز دوستی است.

3-3- ویسکوزیته
 از دیگر کاربردهای نانو می توان تغییر ویسکوزیته را نام برد. نانوذرات 
می توانند ویســکوزیته ی سیال تزریقی را تغییر دهند و باعث شوند 
که جابجایی ســیال تزریقی به  میزان قابل مالحظــه ای باالتر رود. 
شــکل9 اثر غلظت نانوذرات بر ویســکوزیته ی ســیال تزریقی)a( و 
پدیده ی انگشتی)b( را نمایش می دهد.]50[ از موارد موثر در ازدیاد 
برداشــت، ویسکوزیته ی سیالی است که به مخزن تزریق می شود تا 
نفت را جابجا کند که معموال کمتر از ویســکوزیته ی نفت می باشد. 
افزودن نانو می تواند ویســکوزیته ی سیال تزریقی را بر روی میزان 
بهینــه تنظیم کرده و باعث بهبود حرکت در مخزن شــود و بدین 
ترتیب بازدهی برداشــت را افزایش دهد، بنابراین کاربرد نانو، تغییر 

 8    تغییرات ترشــوندگی ســنگ کربناته با سیلیس فلوئوردار- Saboori و همکاران)2018(]49[



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 186 

71

ویســکوزیته ی سیال تزریقی به فاز نفت شامل آب، کربن دی اکسید 
و یا محلول های ســورفکتانت در شکل سیاالت هوشمند است. این 
ســیاالت به  خاطر برهم کنش قوی ســطح ذره با حالل ها مناسب 

هستند و بر اختالف دانسیته غلبه می کنند. 
هدف اصلی اســتفاده از نانومواد، افزایش بهره وری جاروب با کاهش 
ضریب  تحرک اســت که نسبتی بین ســیال جابجاکننده و سیال 

جابجاشده است. 
همچنین به  دنبال موبیلیتی باالتر برای جابجایی بیشتر نفت هستیم 
که در آن کارآیی جاروب باالتر و اثر انگشتی کمتری در مخزن وجود 
دارد.]51و52[ در طول جریان در محیط های نفوذپذیر، تغییر برشی 
مربوط به مورفولوژی و برهم کنش بین نانوذرات و کانال های جریان 
مارپیچی می تواند بر ویســکوزیته ی پراکندگی نانوذرات تاثیرگذار 
باشــد، به خصوص غلظت نانومواد در پراکندگی که ممکن است  به 
دلیــل جذب نانوذرات بر مواد معدنی/ ســیال و نفــت/ آب و یا به 

 دام گیری مکانیکی نانومواد تغییر کند. 
همچنین نانومــواد می توانند برای کاهش ویســکوزیته ی نفت که 
شــرایط نامطلوبی را ایجاد می کند )مشــکالت اســتخراج ناشــی 
از ویســکوزیته ی باال( و بهبود جا بجایــی و حرکت در مخزن نفت  

سنگین که عمده ای از منابع هستند، مورد استفاده قرار گیرند.]53[

1-3-3- افزایش ویسکوزیته ی سیال تزریقی
در زمینه ی تاثیر افزایش ویســکوزیته و افــزودن نانوذرات پژوهش 
کمی انجام شده است. بهبود و اثربخشی سیالب زنی  به خصوص در 
تراوایی های مختلف که در جابجایی  موثر است، با افزایش ویسکوزیته 
امکان پذیر است. ویسکوزیته ی نانوســیال از عوامل متعددی مانند 
نرخ برش، دما و غلظت تاثیر می پذیرد. برای مثال، ویســکوزیته ی 
نانوسیال سیلیکا با کاهش نرخ برش افزایش می یابد. میزان افزایش 
ویسکوزیته  ی آن در دمای پایین تر از دمای باالتر بیشتر است،]43[ 
بنابراین در برخی تحقیقات، ویسکوزیته با افزودن سیلیکا افزایش و 

در نتیجه برداشت نفت افزایش یافت.]54[
Khademalhosseini و همــکاران]55[ نتایــج تزریــق هم زمــان 

سیلیکا/بیوسورفکتانت را بررسی کردند که کاهش کشــــش بیــن 
ســــطحی، بهبود نســبت تحرک و افزایش ویســکوزیته ی سیال 
تزریقی را 58درصد بهبود بخشــید. همچنین، ســیلیکا می تواند به 
 عنوان مهارکننده برای جلوگیری از رســوب آســفالتین عمل کند. 
افزایش ویســکوزیته ی محلول و اضافه کردن درصد وزنی از سیلیکا 

]50[)2019(Afolabi -9    تاثیر ویســکوزیته ی نانوســیال تزریقی بر میزان جابجایی 



مقاالت کاربرد ی/مروری

72

به محلول در بخش ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق موادشیمیایی 
نیز مطرح است. 

Ahmadi و همکاران]14،13و56[ با اســتفاده از نانوذرات سیلیکا با 

اندازه ی 12 نانومتر توانســتند باعث افزایش تولید نفت از ســنگ 
کربناته شوند. آنها همچنین اشاره داشتند که افزايش ويسكوزيته ی 
سیال تزريقي سبب افزايش بازيافت نفت شده است. آنها در پژوهشی 
دیگر نتایج مشــابهی با اســتفاده از ترکیبی از سیلیکا آب دوست و 

سورفاکتانت های استخراج شده از برگ ُکنار16 به   دست آوردند. 
شــارما)Sharma( و همکارانش]57[ نیز افزایش در ویسکوزیته ی دو 
نانوســیال با پلیمر )نانوذرات( و نانوسیاالت با فعال سطحی ـ پلیمر 
با نانوذرات ســیلیکا در مقایســه با پلیمر و محلــول ماده ی فعال 
ســطحی ـ پلیمر را بررسی کردند. نتایج نشان داد در دماهای باالتر، 
عمدتا به علت افزایش ویسکوزیته ی سیال، کاهش کشــش بیــن 
ســــطحی و تغییر ترشــوندگی نانو سیال ســیلیکا می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد.

2-3-3- کاهش ویسکوزیته ی نفت
کاهش ویسکوزیته ی نفت یکی از مهمترین مسائل در بهبود بازیابی 
نفت سنگین است. کاهش ویســکوزیته باید به روشی اقتصادی به  
دســت آید. در این  ارتباط تاثیر غلظت های مختلف اکســید فلزات 
ازجملــه TiO2 ،CuO، Al2O3 ،Fe2O3 ،SiO2 و WO3 در  مختلــف 
دماهای مختلف بر روی ویســکوزیته ی نفت ســنگین مطالعه شده 
اســت. آزمایش های تجربی نشــان داد که برخی از این نانوذرات، 
ویســکوزیته ی نفت را کمتر از 50درصد در غلظت  مشــخصی و در 
دماهای مختلف کاهش می دهند. دلیل کاهش ویسکوزیته این است 
که برخی از نانوذرات مانند کاتالیزور عمل می کنند.]58[ مطالعات 
نشــان داد که اکسیدآهن)III( و سیلیکا بیشــترین نانوذرات مورد 

استفاده برای کاهش ویسکوزیته هستند. 
ضمنــا برخی از نانوذرات می تواننــد نفوذپذیری را کاهش داده و یا 
در جهت نامطلوب، عاملی برای کاهش ترشوندگی باشند و در ادامه 
به  جای افزایش، بازیابی در بســیاری از موارد کاهش یابد.]59و60[ 
برای نمونــه افضل)Afzal( و همکاران]61[ تاثیــر نانوذرات بر روی 
فرآیند تزریق بخار را مورد مطالعه قرار دادند. آزمایش ها نشــان داد 
که برخی از این نانوذرات ویسکوزیته ی نفت را با غلظت مشخص در 

دماهای مختلف تا 40درصد کاهش می دهند. 
آنها بعد از تحلیل نانوذراتی مانند سیلیکا، نتایج حاصل از آزمایش 

تزریق بخار را نشان دادند که مشخص شد تزریق نانوذراتی مانند 
اکســیدآهن)III( و تنگستن تری اکسید نیز بازیابی نفت سنگین را 
با کاهش ویســکوزیته، افزایش می دهد اما مهمترین مطالعات در 
زمینه ی تاثیرســیلیکا بر کاهش ویســکوزینه در ادامه قابل  ذکر 

است.
Ganesh و همکاران]62[ در مطالعه ای توسعه ی امولسیون پیکرینگ 

با ســیلیکا و بهبود بازیابی نفت ســنگین را بررســی کردند که در 
مطالعات آنها مشــاهده شــد که بــرای افزایــش بازیابی و کاهش 
ویســکوزیته ی نفت ســنگین، امولســیون پیکرینــگ17 مبتنی بر 
سیلیکا با کاهش کشــــش بیــن ســــطحی و بهبود عوامل دیگر 
الزم اســت. Yang و همکارانش]63[ تاثیر سیلیکا/آهن را در کاهش 
ویسکوزیته ی نفت  سنگین بررسی کردند. آنها نانوذرات را در غلظت 
0.1 تــا 1.5درصد حجمی به نفت تزریق کردند که در آزمایشــات 
آنها بیشــترین کاهش ویســکوزیته در غلظت یک به دست آمد که 

ویسکوزیته ی نفت را از cp 184 به cp 42 کاهش داد. 
تمام مکانیسم ها در این مطالعه در چارچوب ازدیاد برداشت بررسی 
شــد، اما الزم است که برخی از مطالعات پژوهشگران نانوذرات را با 

توجه به طبیعت شیمیایی آنها تحلیل کرد.

4- ازدیاد برداشت مواد شیمیایی به کمک نانوسیلیکا
با توجه به شرايط مخزن، استفاده از مواد شیمیايی تاثیر چشمگیری 
را در نتايج ازدياد برداشــت دارد. در این روش با استفاده از تزریق 
مواد و ترکیبات شــیمیایی سعی می شود تا میزان برداشت، افزایش 
یابــد. از آنجایی  که نانو توانایی بهبود بخشــیدن به خواص ماده و 
ایجاد ترکیبات نوین شیمیایی را دارا است، تاثیرات چشمگیر آن را 

می توان در ازدیاد برداشت مواد شیمیایی18 مشاهده کرد. 
با بررســی جامع تمامــی پژوهش های انجام شــده در اين زمینه، 
می تــوان نتیجه گرفت که عــدم پايداری در شــوری  و  دمای باال، 
تخريب ماده به  دلیل تنش های ســطحی و مکانیکی، قیمت باالی 
مواد شــیمیايی با توجه به نیاز مقدار قابل توجــــه ماده، نرخ نفود 
کم در حفرات کوچک و جذب ســطحی ماده به  صورت ناخواسته از 

مهمترین چالش های اين فرآيند به شمار می روند. 
تاکنون جهت رفع مشــکالت ياد شــده از نانومواد به  صورت مجزا 
يا مخلوط با مواد شــیمیايی استفاده شــده است. نتايج کلی نشان 
می دهد که استفاده از نانومواد می تواند تا حد قابل قبولی از مشکالت 
موجود کاسته و باعث افزايش بیشتر استخراج نفت شود.]64و65[
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تزریق پلیمر نسبت به تزریق آب از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و از 
موثرترین روش های ازدیاد برداشــت با مواد شیمیایی است. از جمله 
مشکالت کاربرد پلیمرها در سیالب زنی، ناپایداری مکانیکی و حرارتی 
در زمــان اختالط، تزریق و جریان اســت که این چالش می تواند در 

حضور نانوذراتی مانند سیلیکا تا حدود زیادی برطرف شود.
Yousefvand و همکاران]66[ برای اولین  بار افزودن سیلیکا با حضور 

نمک در فرآیند ســیالب زنی پلیمر را بررســی کردند که با توجه 
به محیط مورد مطالعه، ســیلیکا با ساختار منحصربه فرد و نسبت 
ســطح  به  حجم بهینه ای کــه دارد عاملی برای کاهش چالش های 
ناشــی از ناپایداری و باعث بازیابی  در حدود 10درصد شد که این 
موضوع ناشــی از افزایش ویسکوزیته ی ســیال تزریق  شده است. 
همچنین مشخص شــد که ســیلیکا توانایی تغییر ترشوندگی به 

آب دوستی را دارد.
Tamsilian و همــکاران]67[ نیــز موفــق  بــه تولید نانوســاختار 

پوسته ـ هسته ی هوشــمند19 متشــکل از پلی اکریل آمید20 با جرم 
مولکولی باال )هســته( و پلی اســتایرن آب گریز )پوسته( شدند که 
پایداری را بهبود می بخشــد. پلی اکریل آمید از رایج ترین پلیمرهای 
کاربردی اســت. استفاده از این پلیمر مصنوعی در ازدیاد برداشت با 

مواد شیمیایی با چالش های مورد اشاره مواجه است. 
ضمــن اینکه هزینه ی باال و تخریب توســط تنش های ســطحی و 
مکانیکی نیز بر ضعف های آن افزوده اســت، بنابراین  باید اســتفاده 
از انواع پلی اکریل آمید با حضور نانوذراتی از جمله سیلیکا در جهت 
رفع چالش ها بررسی شود. عالوه  بر این اشاره به پلی الکترولیت های 
محلولی پلیمر هیدرولیز شــده21 نیز الزم اســت کــه بار منفی در 
زنجیره های پلیمــری را فراهم می کنند اما ماننــد پلی اکریل آمید 
به دلیل هیدرولیز و تجزیه تحت دما و شوری باال، به  طور کامل قادر 

به برآورده کردن نیازهای ازدیاد برداشت نیستند.]68و69[ 
مطالعات ذیل نیز در رابطــه با این موضوع و چالش های متعدد آن 

هم زمان با حضور سیلیکا بررسی شده است.
ژو)Zhu( و همکارانش]70[ ترکیب پلی آکریل آمید هیدرولیز شــده 
حاوی گروه های آبگریز22+ســیلیکا را با نتایج همین پلی آکریل آمید 
به   صورت منفرد مقایســه کردند و مشخص شد در حالت ترکیبی، 
ویســکوزیته و مدول االســتیک افزایش می یابد و در دما و شوری 
باال مقاومت در مقابل تنــش و پایداری حرارتی افزایش یافته و در 
نتیجه بازیافت بهبود می یابد، بنابراین این ترکیب با ســیلیکا، نتایج 

ناپایداری را بهبود می دهد.
پــو)Pu( و همکارانش]71[ پلیمــر هسته/پوســته محلول در آب 

را ســنتز کردند که نشان داد پلیمر پرشــاخه ی هیبریدی23 که از 
پلی آمیدوآمین24 )پوســته( و سیلیکا )هسته( تشکیل شده می تواند 
یک عامل ازدیاد برداشــت با مواد شیمیایی خوب به  خاطر خواص 

گرمایی، فرسایش برشی و تحمل به شوري باشد.
مکانیزم های مختلف بازیابی در ســیالب زنی بــا توجه به ترکیب و 
ســاختار محلول پلی اکریل آمید/ســیلیکا مورد تاکید بوده اســت. 
Khalilinezhad و همــکاران]72[ تاثیــر ســیلیکا روی بازیابی نفت  

سنگین در طی سیالب زنی پلیمری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
مطالعات نشــان داد با حضور سیلیکا، ویسکوزیته ی محلول افزایش 
و جذب پلیمر کاهش می یابد و این فرآیند در مقایسه با سیالب زنی 

سنتی پلیمر بهتر عمل می کند.
النگ)Long( و همکاران]73[ مورفولوژی و ریزساختار نانوسیلیکای 
پلیمــری از نوع MBAAm-co-AM را مورد مطالعــه قرار دادند. آنها 
متورم شــدن25 در محلول را با اســتفاده از پراکندگی دینامیک و 
رئولوژی ترکیب را با اســتفاده از ویســکومتر بررسی کردند که در 
نهایت با آزمایش ســیالب زنی مغزه ی موازی26 بهبود بازیابی نفت را 
در مکانیزم های مختلف در مخــازن با نفوذپذیری پایین و ناهمگن 

مشاهده کردند.
ماوریا)Maurya( و همکاران]74[ اســتفاده از سوسپانســیون پلیمر 
برای دما و شــوری باالی مخزن را بررســی و خــواص رئولوژیک و 
برهم کنش پلی اکریل آمید/سیلیکا را تحلیل کردند. نتایج نشان داد 
که پلی اکریل آمید/ســیلیکا با وجود شوری و دمای باال در مقایسه با 

راه حل ساده ی پلی اکریل آمید مناسب تر است. 
آنها این عملکرد بهبود یافته را به تشــکیل ســاختار ماکرومولکول 
پیچیده نسبت دادند. مشــخص شد پلی اکریل آمید جذبی بر سطح 
ســیلیکا به علت پیوند هیدروژنی و واکنش ســیلیکا به  عنوان یک 
ارتباط دهنده ی فیزیکی منجر به بهبود پارامتر ویسکوزیته می شود. 
چنــگ)Cheng( و همــکاران]75[ نانوهیبریــد RNS-D/PAMPS را 
با روش پليمريزاســيون راديکالي درجا و با ســیلیکای اصالح شده 

)RNS-D( آماده کردند. 
 PAMPS،/SiO2 حاوی زنجیره هــای RNS-D/PAMPS محلول ترکیبــی
 RNS-D/PAMPS خطی و سدیم دودسیل سولفات است. محلول PAMPS

قابلیــت پراکندگی خوبی در آب دارد و به دنبال آن دارای پتانســیل 
جابجایی نفت است که موجب بهبود بازیافت نفت می شود. شکل10 به  
وضوح نشان دهنده ی ساختار ویژه ی مذکور و نتایج آن از جمله کاهش 

کشش بین  سطحی است.
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 10    مقایســه ی کاهش کشــش  بین سطحی با RNS-D/PAMPS و PAMPS به تنهایی- Cheng و همکاران)2017(]75[

 11    عملکرد نانوذرات با ســورفکتانت در مقایســه با سورفکتانت به  تنهایی

سیالب زنی با ســورفکتانت در گروه تزریق مواد شیمیایی به  عنوان 
روش بهبود یافته جهت افزایش برداشــت از مخازن، کاربرد فراوانی 
دارد. مخلوطی از مواد شیمیایی و نانو را می توان مانند سورفکتانت 

غیریونی روی سیلیکا بررسی کرد. 
ســورفکتانت با افزایش ویسکوزیته ی ســیال  تزریقی باعث کنترل 
تحرک پذیری شده و کارآیی  جاروب را بهبود می بخشد. البته ممکن 
است دما به  خصوص در نقطه ی افت  فشار برای سورفکتانت آنیونی 

نقش منفی در این روند داشته باشد.]76[ همان طور که پیشتر نیز از 
تاثیر سورفکتانت همراه با سیلیکا بر روی کشــش بیــن ســطحی، 
تغییرات ترشوندگی و کنترل جابجایی گفته شد می بایست به بهبود 
عملکرد سیلیکا همراه با سورفکتانت در مقایسه با عملکرد تنهای هر 

کدام از این دو اشاره کرد. 
ترکیب ســیلیکا در محلول )مانند ســدیم دودسیل سورفکتانت( و 
کاهش هزینه ها به  دنبال کاهش جذب سورفکتانت به سطح و ازدیاد 
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تولید اغلب نتایج مطالعات انجام شده است.)شکل11(]77[ 
مهاجــری)Mohajeri( و همکاران]78[ بازیافــت نفت را به   صورت 
میکروســکوپیک و ماکروســکوپیک و بــه  روش میکرومدل  خطی 
به ســه طریق تزریق سدیم دودسیل ســورفکتانت آنیونی، سیلیکا و 

سورفکتانت بررسی کردند. 
مشاهده شــد که ترکیب ســیلیکا با سدیم  دودسیل ســورفکتانت، 
کشش بین  سطحی و ترشوندگی را بیش از حالت تزریق تنها، بهبود 

می بخشد. 
البتــه مقدار بهینه ی تزریق ســیلیکا در ســورفکتانت برای ایجاد 
ســطحی آب دوســت و عاملی برای ازدیاد تولید نکته ای است که 
مــورد توجه قرار گرفتــه، چراکه در غلظت های پایین ســیلیکا با 
فرآیند جذب، کشش  بین  سطحی کاهش می یابد و در غلظت های 
باال، ســیلیکا، ســورفکتانت را از فاز آبی خارج می کند و اثربخشی 
مورد  انتظار در کاهش کشــش بین  ســطحی و ترشوندگی پیش 

نمی آید.
یوون)Yoon( و همــکاران]79[ بر روی مغزه ی ماسه ســنگ بريا27 
امولسیون پیکرینگ جدیدی را فرموله کرد که با استفاده از سیلیکا 
در حضور ســورفکتانت تثبیت شده است و از نظر حرارتی در دمای 
بیشــتر باثبات بوده و با فراهم آوردن کشــش بین  ســطحی پایین 
و پایــدار برای امولســیون پیکرینگ، برای کاربرد ازدیاد برداشــت 

)افزایش21-4درصد( مناسب است.

1-4- بهینه سازی روش های ازدیاد برداشت شیمیایی
مواد شــیمیايی نظیر سورفکتانت، پلیمر، آلکالین ها و یا مخلوطی از 
روش ها )ASP 28( در ازدیاد برداشت مواد شیمیایی استفاده می شود، 
مانند تزریق سورفکتانت/پلیمر در مخزن کربناته یا دولومیتی برای 
کاهش کشــش بین ســطحی و جابجایی بین فازهای آب و نفت به  

خصوص در محیط متخلخل. 
سورفکتانت/پلیمر ترکیبی بهینه  در میان روش های ازدیاد برداشت 
مواد شیمیایی در شرایط مختلف و برای نفت  سنگین و سبک است 
چراکه پلیمر، بهبود جاروب و کاهش نســبت حرکت و سورفکتانت 

افزایش عدد مویینگی را به  دنبال دارد.]80و81[ 
در  کنار مزایای ASP مشــکالتی نیز هست که مطالعات گذشته به 
 دنبال بهینه ســازی و راه حل هایی به  دور از عدم قطعیت با امکان 
تحلیل حساســیت است که برای مثال با افزودن نانوذرات مختلف 
از جمله ســیلیکا، جابجایــی آلکالین  قوی با ضعیــف یا حذف و 

تزریق به  هنگام و یافتن غلظت بهینه ی پلیمر با تعادل بین نسبت 
تحرک پذیری مطلوب و هرزروی تزریق حاصل می شود.]82و83[ 
 ASP آنچه عالوه بر تحقیقات گذشته مورد تاکید است سیالب زنی

همراه با سیلیکا است. 
نانوذرات به  دلیل اندازه و ســطح تماس، جذب در سنگ مخزن را 
کاهش می دهند، ترکیب روش ازدیاد برداشــت مواد شــیمیایی و 
حضور نانوذراتی مثل ســیلیکا در سورفکتانت/پلیمر باعث تحول و 
بهبود کشــــش بیــن ســطحی شده است و تغییر ترشوندگی به 

آب دوستی سنگ مخزن را به  دنبال دارد. 
در بســیاری از مطالعات  همچون پژوهــش Sharma و همکاران بر 
تاثیرگذاری بیشتر سیلیکا با افزایش ویسکوزیته، کاهش کشــــش 
بیــن ســطحی، تغییرات ترشوندگی به آب دوستی و بهبود ازدیاد 

برداشت در سیالب زنی سورفکتانت/پلیمر تاکید دارد.]57و84[ 
Sharma و همکاران]85[ اثرات ســینرژی بین پلیمر، سورفکتانت و 

نانوذرات )SPN( را در یک سیستم هیبریدی بررسی کردند و با نتایج 
سورفکتانت/پلیمر مقایسه کردند. 

نتایج نشــان داد که بهبود قابل توجهی از خواصی مثل ویسکوزیته، 
کشــش بین  ســطحی در حالت SPN روی  می دهد. همچنین نتایج 
نشــان داد با SPN در دما و فشار باال بیش از 60درصد بازیابی نفت 

در مقایسه با سورفکتانت/پلیمر ثبت می شود. 
Elhoshoudy و همکارانــش]86[ کامپوزیتی SPN از سوسپانســیون 

پلی اکریل آمید/سیلیکا و ســورفکتانت را بررسی کردند. آنها پس از 
بررسی خواص رئولوژیک نانوکامپوزیت با توجه به شوری، نرخ برش، 
دما و غلظت مشاهده کردند که کامپوزیت جدید رفتار غیرنیوتنی و 
خواص بهبود یافته )گرمایی، برشی و شوری( و بهبود برداشت نفت 

باقی مانده را نشان می دهد.
صداقــت)Sedaghat( و همــکاران]87[ اثــر کاتالیســت  ســیلیکا و 
تیتانیوم دی اکسید را بر کارآیی ناشی از سیالب زنی سورفکتانت/پلیمر 

در مخزن نفت  سنگین بررسی کردند. 
نتایــج نشــان داد که هر دو نــوع نانوذره بر تغییر ترشــوندگی، 
کاهش کشــش بین  ســطحی و افزایش تولید نفت تاثیر بسزایی 
داشتند. با این  حال سیلیکا نسبت به تیتانیوم دی اکسید در رابطه با 

کاهش زاویه ی برخورد و کارآیی بازیابی، موثرتر بود. 
 ،)b(سیالب زنی سیلیکا ،)a(شکل12 میکرومدل پس از سیالب زنی آب
سیالب زنی سورفکتانت/پلیمر)c( و ســیالب زنی سورفکتانت/پلیمر 

همراه با سیلیکا)d( را نشان می دهد.
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 12    میکرومدل حاالت مختلف ســیالب زنی مطالعه ی Sedaghat و همکاران)2016(]87[

5- سیالب زنی هوشمند29
ســیالب زنی هوشمند به  عنوان روشــی موثر برای ازدیاد برداشت 
معرفی شــده اســت. مبنای این روش که کمتر بــه  آن پرداخته 
شــده، بهینه سازی شــوری و غلظت یون های سیال تزریقی است. 
ابتدا تزریــق آب به  عنوان روش بازیابی نفــت ثانویه و مقدار آب 
تزریق  شــده به  عنوان تنها عامل تاثیرگــذار بر بازیابی بود و برای 
بهینه ســازی ســیالب زنی تنها به میزان و ترکیب )کاهش شوری 
آب تزریقــی  برای بهبــود بازیابی به  همراه کاهــش هزینه( توجه 
می شد که برای آن مکانیزم های متعددی از جمله: مهاجرت ذرات 
ریــز، افزایش درجه ی PH، تبادل چندیونــی، اثر الیه ی دوگانه، 
انحالل کانی، فشــار اسمزی، تغییرات ترشوندگی و فرآیند صابونی 
 شدن درجا بیان شده است.]88و89[ در تزریق آب  هوشمند سعي 
می شود تا اثرات متقابل آب، سنگ و نفت بهبود و ازدیاد برداشت 
افزایــش یابــد، ضمن اینکه خوردگــی تجهیزات نیــز به حداقل 
برســد، عملکردی که با حضور نانوذراتی از جمله ســیلیکا بیشتر 
مشــاهده می شود. در عملکرد آب  هوشــمند، یون های محلول در 
آب و نانومواد برای تغییر ترشوندگی سنگ به وضعیت آب دوستی 
از ســازوکارهای مختلفی اســتفاده می کنند. برای نمونه افزایش 
نانومــواد و غلظت یون هــای دوظرفیتی در مقایســه با یون های 
تک ظرفیتی و کاهــش غلظت ســدیم کلرید در آب، بازیابی نفت 
از مخازن را بیشــتر افزایش می دهد. عالوه  بر تغییر ترشــوندگی، 
مکانیسم تشکیل امولسیون آب در نفت نیز سبب افزایش راندمان 

تولید نفت می شود.]90و91[
کاربرد همزمــان یون ها و نانوذرات و تاثیر آن بر بهبود بازیابی نفت 
 برای مثال تزریق همزمانSio  4 -2 با+Mg 2 و+ Ca  2 و تاثیر دما بر جذب 
ســطحی رقابتی )برای مثال افزایش تولید در دمای پایین با + Ca و 
افزایش تولید در دمای باال بــا+ Mg 2( از مطالعات معمول در زمینه 

آب هوشمند است.]92[ 
حضور هم زمــان یون ها و نانــوذرات در مطالعــات Sadatshojaei و 
همکاران]93[ بررسی شد. آنها تغییر ترشوندگی در محیط متخلخل 
با تزریق آب با شــوری پایین در ســنگ کربنات و حضور سیلیکا را 
بررسی کردند که در آن یون های فعال به  دنبال حذف کربوکسیلیک 
روی سطح سنگ هستند و ســطح آب دوستی ایجاد می کنند. آنها 
همچنین اثرات شوری پایین و حضور سیلیکا در سطح دولومیت را 
تحلیل کردند که مشاهده شد تغییرات ترشوندگی سنگ تحت تاثیر 
حضــور هم زمان یون های موجود در آب و ســیلیکا منجر به تغییر 
قابل توجه ترشوندگی در مقایســه با استفاده از آب با شوری پایین 
می شــود. تزریق آب با شــوری کم و ترکیب یونی به  عنوان روشی 
بهینه برای ازدیاد برداشــت اســت. اخیرا کاربرد نانوذرات با آب با 
شــوری پایین نتایج قابل توجهی را در بهبود بازیابی نفت نشان داده 
اســت. نتایج نشان داده که نانوســیاالت می تواند بازیابی نفت را در 
زمانی که آب با شوری کم استفاده می شود، افزایش دهد.]94و95[

Tangestani و همکاران]96[ افزودن ســیلیکا در آب با شــوری کم 

را بررســی کردند. تحلیل آنها شامل دو بخش است که عبارتند از: 
ابتدا انتخاب بهترین یون و بهینه ســازی غلظت آن  که نتایج تجربی 
نشان داد که یون های دوظرفیتی عملکرد بهتری نسبت به یون های 
تک ظرفیتی دارند زیرا پتانســیل زتا برابر و قدرت یونی کمتر دارد. 
پتانســیل زتا در واقع جاذبه و یا دافعه ای است که تحت تاثیر آرایش 
باری در ســطح مشــترک بین دو جســم مختلف ایجاد می شود و 
می تــوان با افزودن ماده یا موادی در ایــن آرایش باری و یون های 
موجود در ســیاالت تغییر ایجاد کرد و سنگ مخزن را به جذب آن 
سیال متمایل کرد. در ادامه ی مطالعه هم سیلیکا به محلول + K  که 
باالترین بازیابی نفت را داشــت اضافه شد تا اثر آن بر روی بازیابی 
نفت مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج نشــان داد که افزودن سیلیکا تا 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 186 

77

wt 0/05، بازیابی نفت را حدود 4درصد بیشــتر از آب با شوری کم 

افزایش می دهد. ضمن اینکه اضافه کردن ســیلیکا، بعد از افزایش 
ویســکوزیته ی آب تزریقــی، زاویه ی تماس بیــن آب و نفت را نیز 

کاهش می دهد. 
Soleimani و Dehghani]97[ در مطالعه ای اثر آب هوشمند، نانوسیال 

ســیلیکا و ترکیب آنها را بر روی خواص ترشوندگی سطوح بررسی 
کردند. آنها ســیلیکا را در شوری کم ترکیب کردند و متوجه شدند 
بعد از مدتی نانوذرات پراکنده می شــوند. همچنین تحلیل نتایج در 
غلظت های مختلف هم بخشــی از کار آنهــا بود و حاصل نتایج آنها 
اثبات تاثیرگذاری جداســازی ســاختاری30 بود، بنابراین این تغییر 
ترشوندگی نیســت که باعث تولید نفت می شود بلکه عواملی مانند 
کاهش کشــش  بین  ســطحی، جداسازی ســاختاری قبل از تغییر 
ترشوندگی باعث تولید نفت می شود. در نهایت مشاهده شد استفاده 
از سیلیکا در غلظت های باال بسیار موثر است و ترکیب این دو حتی 
در غلظت کم نانوســیال هم برای افزایش تولید نفت قابل مالحظه 

است.
تزریق آب هوشمند به  صورت ترکیبی با آب دارای دی اکسیدکربن 
نیز مورد مطالعه ی اندک پژوهش ها بوده است که کاهش کشــش 
بیــــن ســــطحی را با افزایش حاللیت به دنبــال دارد، با وجود 
دی اکســیدکربن سیالب زنی اسیدی می شــود و تخلخل، تراوایی و 
در نتیجه ازدیاد برداشــت افزایش می یابد.]98[ در این زمینه fu و 
همکاران]99[ انتشار هم زمان دی اکســیدکربن و سیلیکا از طریق 
یک محیط متخلخل را بررسی کردند که موبیلیتی دی اکسیدکربن 
کاهش و کارآیی جاروب سیالب زنی دی اکسیدکربن و به  دنبال آن 

ازدیاد برداشت بهبود می یابد.

نتیجه گیری
کاربرد نانوســیال در صنعت نفت از اکتشــاف تا پاالیش به  ویژه در 
ازدیاد برداشــت اخیر مورد توجه قرار گرفته اســت و به  دنبال آن 
زمینه ی پژوهش های تجربی و شبیه ســازی را فراهم آورده اســت. 
پژوهش فوق عالوه  بر مرور پیشرفت های گذشته، به  صورت چالشی 
و موردی، کم وکاســتی مطالعاتی را بیان کرده است. ازدیاد برداشت 
شــیمیایی و بهبــود نتایج به  کمک نانومواد و عبــور از چالش های 
پیشین از جمله نتایج است. نانوذرات به  دلیل اندازه و سطح تماس 
خاص، مکانیســم های اصلی ازدیاد برداشت را پیش برده و عملکرد 
مواد شیمیایی )آلکالین، سورفکتانت، پلیمر( را در قالب ارتقای  کیفی 

نتایج ازدیاد برداشــت نمایش می دهد. علی رغم کاربردهای وســیع 
نانوذرات مختلف، ســعی شــد با توجه به فراوانی کاربردی سیلیکا 
که فراوان ترین ترکیب اکســیدی پوسته  ی زمین است، جمع بندی 
حاصل از نتایج تحقیقات این نانوذره تاکید شود که مهمترین آن به  

صورت این موارد خالصه می شود:
 ترکیب چنــد نانومواد با هــم عملکرد ازدیاد برداشــت را بهبود 
می بخشــد، ماننــد نانوکامپوزیــت سیلیکا/اکســیدنیکل که عالوه 
 بر کاهش کشــــش بیــن ســــطحی، ترشوندگی سطح را نیز به 
آب دوســتی تغییر می دهد و یا  آلومینا/ســیلیکا که به  علت داشتن 
بیشترین مساحت ســطح ویژه، بیشترین میزان کاهش کشش بین 

سطحی و ویسکوزیته را به  دنبال دارد.
 با توجه  به پارامترهای متنوع دخیل، همواره با عدم  قطعیت نتایج 
مواجهیم، ناسازگاری داده های  تجربی و نتایج زاویه ی  تماس از  جمله 

این موارد است که می بایست با آزمایش های  کنترلی تحلیل شوند.
 از نانوذراتــی کــه اولیــن پژوهش هــا را متوجه خــود کرده 
اکســیدنیکل/ذرات ژانوس ســیلیکا اســت، این ترکیب به  دلیل 
انــدازه و ویژگی های خاص خود در ســطح مشــترک نفت/آب 

می تواند کارآیی جاروب را بهبود بخشد.
 مطالعات تغییرات ترشــوندگی سنگ  مخزن با ســیلیکا در کنار 
جداسازی ساختاری نشان داد، پتانسیل تشکیل نانوساختارها روی 
سطح سنگ و کاهش انرژی آزاد سطح و زاویه ی  تماس، سطح را به 

حالت آب دوستی تغییر می دهد.
 در مخازن گاز  میعانی با  توجه  به چالش های موجود، نتایج نشــان 
داده اکسیدروی/سیلیکا، ترشوندگی را مطلوب کرده و خاصیت خود 
تمیزشــوندگی به ســطح می دهند. ضمنا نانوسیال با جذب گاز در 

حفرات بهره وری را حاصل می کنند.
 اغلــب مطالعات نشــان می دهــد که در مقایســه با ســیلیکا، 
اکســیدآهن)III( بیشــترین نانوذرات عامل کاهش ویســکوزیته 
اســت. ضمنا ترکیب همین نانوذره با تری اکسیدتنگســتن نتایج 
مطلوب تری برای کاهش ویســکوزیته ی نفت سنگین در دماهای 

مختلف به  دنبال دارند.
 در ازدیاد برداشت شیمیایی با برهم کنش پلی اکریل آمید/سیلیکا 
و یــا نانوهیبریــد RNS-D/PAMPS نتایــج از حالــت عملکرد تنها 
مناســب تر بود. پلی اکریل آمید جذب شده بر سطح سیلیکا به  علت 
پیوند هیدروژنی و واکنش ســیلیکا منجر به بهبود عملکرد ازدیاد 

برداشت می شود.
 بهبــود عملکرد ســورفکتانت همراه با نانوذراتی مثل: ســیلیکا و 
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تیتانیوم دی اکســید در مقایسه با عملکرد تنهای هر کدام از این  دو 
نیز در نتایج مشــاهده شد. عالوه  بر مطلوبیت کشش بین  سطحی، 
تغییرات ترشــوندگی و...، ترکیب نانوذرات/سدیم دودسیل سولفات، 
هزینه ها را به  دنبال کاهش جذب ســورفکتانت به ســطح ســنگ 

حداقل می کند.
 )SPN( در سیستمی هیبریدی از پلیمر، ســورفکتانت و نانوذرات 
بهبود قابل توجهی از خواصی مثل ویسکوزیته و کشش بین  سطحی 
روی  می دهد. نتایج نشــان داد با SPN در دما و فشــار باال بیش از 
60درصد بهبود بازیابی نفت در مقایســه با سورفکتانت/پلیمر ثبت 

می شود.

 کامپوزیتــی SPN از سوسپانســی و نپلی اکریل آمید/ســیلیکا و 
ســورفکتانت )با توجه به شــوری، نرخ برش، دما و غلظت(، رفتار 
غیرنیوتنی و خواص بهبود یافته )گرمایی، برشــی و شــوری( را در 

مقایسه با سایر ترکیب ها نشان می دهد.
 در زمینه ی آب هوشمند، اغلب نتایج بهبود یافته با کاربرد هم زمان 
یون ها )به خصوص یــون دوظرفیتی( و نانو مواد )مانند ســیلیکا( 
حاصل می شد. بهبود تولید با تزریق همزمانSio  4 -2 با+Mg 2  و+ Ca  2 و 
تاثیر دما بر جذب رقابتی )افزایش  تولید در دمای پایین با + Ca و در 

دمای باال با+Mg 2( از  جمله نتایج است.

پانویس هاپانویس ها
1. enhanced oil recovery
2. NEOR
3. Silicon dioxide, also known as silica)SiO2(
4. Wettability Alteration
5. Interfacial tension/IFT
6. contact angle
7. efficiencyswept
8. treated by silane
9. NiO/SiO2 Janus
10. SDS

11. Smart surfactant
12. s tearicacid/n-heptane
13.GPTMS,)3-Glycidoxypropyl(trimethoxysilane
14. neutral-wet
15. water-wet
16. Ziziphus spina-chris ti
17. Pickering emulsion
18. CEOR )Chemically Enhanced Oil Recovery(
19. Protected PAM nanostructure
20. Polyacrylamide /PAM

21. HPAM/partially hydrolyzed
22. HAHPAM/hydrophobically associating PAM
23. Hyperbranched polymer
24. PAMAM= Polyamidoamine
25. Swelling
26. Parallel cores flooding
27. Berea Sands tone
28. Alkalin-Surfactant-Polymer/ASP
29. Smart Water Injection Methods
30. disjointing pressure
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