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فناوری جدیـد و منحصربه فرد نانـــو، ایـن ظرفیـت و پتانسـیل را دارد کـه 
تغییـــرات چشـــمگیری در حوزه هـای متنـوع نفـــت  و  گاز ایجـاد کنـد و 
افزایش برداشت جهت پاسخگویی به نیاز رو به رشد انرژی را به دنبال داشته 
باشــد.]3-1[ نانومواد قابلیت باالیی برای کنترل خواص  سیال و کاربردهای  

حرارتی دارند که باعث بهبود برداشت می شود. 
ازدیاد برداشــت1 مجموعه فرآیندهایی اســت که طی آن ســعی می شود با 
استفاده از انرژی یا مواد خارج از میدان نفتی، میزان نفتی را که استخراج آنها 
با روش های معمولی امکان پذیر یا تولید آن اقتصادی و مقرون به صرفه نیست، 

استخراج شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. 
در مجموع هدف همه ی روش های ازدیاد برداشــت نفت، به حرکت واداشتن 
نفت های باقی مانده ی درون مخزن، به ســمت چاه تولیدی در ســطح مخزن 
نفتی اســت.]4[ با توجه به تحقیقات انجام شده تاکنون، بسیاری از مشکالت 
مربوط به برداشــت نفت را می توان توسط نانوفناوری برطرف ساخت و میزان 

برداشت را بهبود بخشید. 
در همین راستا پژوهش های گسترده برای بهبود خواص فیزیکی نانوسیاالت 

از جمله ضریب هدایت حرارتی2]8-5[ و ویسکوزیته]12-9[ انجام شده است 
ولی اعمال میــدان مغناطیس3 و نانوذرات مغناطیــس از جمله موارد کمتر 
پرداخته شده است که نتایج تائید شده نشان می دهد که باعث افزایش ضریب 
بازیافت نفت شده و کارآیی استفاده از نانوذرات مغناطیسی در حضور میدان 

مغناطیسی اثبات می شود. 
البته شدت میدان مغناطیس می بایست به میزان بهینه باشد و نباید با مقدار 
خیلی زیاد باشــد و بر عوامل موثر بازیابی مانند کاهش کشــش سطحی4 اثر 

منفی داشته باشد. 
این مطالعه ضمن بررسی کاربرد نانوسیال در ازدیاد برداشت به  دنبال بررسی 
تاثیر نانوســیال اکســیدآهن تحت میدان الکترومغناطیس بــر نتایج ازدیاد 
برداشت بوده که از مهمترین نتایج آن نشان می دهد که نانوذرات مغناطیسی، 
هنگامی که توسط میدان مغناطیسی فعال می شوند قادر به خارج کردن نفت 

به دام افتاده هســتند. 
در ایــن روش حــدود 25درصــد بازدهی، بیشــــتر از زمانی کــه میدان 

الکترومغناطیسی حضور نداشت حاصل شد.        

امیرحســام ترابی*، کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و اســتخراج نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

مطابق پیش بینی های به عمل آمده، افزایش تقاضای جهانی برای انرژی همچنان ادامه خواهد داشــت و اگرچه 
استفاده از انرژی های جایگزین در سال های آتی افزایش می یابد  ولی این افزایش در مقایسه با انرژی های فسیلی 
کــم بوده و نقش اصلی منابع تجدیدپذیر حداقل تا دو دهه ی آینده نقش تکمیلی و حامی خواهد بود. با درک 
این واقعیت که میزان تقاضای انرژی جهانی در سال های آتی به باالترین میزان خود خواهد رسید، نیاز به ایجاد 
یک تحول علمی و عملی در هســته ی اصلی مهندســی نفت و گاز جهت افزایش میزان بهره وری بیش ازپیش 
احساس می شود. ازدیاد برداشت به دلیل بهینه بودن، دســترسی و مسائل زیست محیطی از مهمترین روش ها 
و مطالعات است. ازدیاد برداشت به کمک نانوذرات از مکانیسم هایی همچون کاهش ویسکوزیته ی نفت، افزایش 
ویســکوزیته ی سیال تزریقی، کاهش کشش بین سطحی و تغییر ترشوندگی جهت ازدیاد برداشت بهره می برد. 
این زمینه ی تحقیقی برخی موارد کمتر دیده شــده را دارا اســت که از جمله ی آن بررسی استفاده از نانوذرات 
تحت میدان مغناطیســی یا نانوذرات داری خواص مغناطیس برای بهبود عملکرد نانوذرات و جداســازی آنها 
از نفت اســت. تاثیر میدان الکترومغناطیس بر روی نظم و  آرایش جریان مغناطیســی و به  دنبال آن افزایش 
ویســکوزیته ی نانوسیال اکسیدآهن در محیط متخلخل و کاهش کشش سطحی از جمله نتایج برجسته است. 
نتایج نشــان داد، میــــزان بازیابی در عدم حضــور و حضور امواج الکترومغناطیس بــه ترتیب از 44درصد با 
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 1  کاربــرد نانومواد در صنعت نفت و گاز

1-1- کاربرد نانوسیال در ازدیاد برداشت نفت 
حوزه هــای متعددی در صنعــت نفت وجود دارد که بــا ورود فناوری نانو به 
آنها می توانند نســبت به حال حاضر خــود، موثرتر، ارزان تر و ســازگارتر با 

محیط زیست باشند. 
چشــم اندازهای ممکن فناوری نانو در آینــده ی صنعت را می توان در صنایع 
باالدستی و سنگین عملیاتی بیشتر نقش آفرین دانست.)شکل1( سرمایه گذاری 
در فنــاوری نانو ازدیاد برداشــت نفت، کاربرد نانوســیاالت در اصالح خواص 
رئولوژیک ســیال حفاری، بهبــود پایداری و هدایت حرارتــی، یک عملیات 
بهینه ی ســیمان کاری به کمک انواع نانوذرات و ازدیاد برداشــت حداکثری 
در اولویت های دپارتمان انرژی آمریکا، انگلســتان، ژاپن و... قرار گرفته است 
و اخیرا ایران نیز به  عنوان یکی از کشــورهای فعــال در حوزه ی نانوفناوری 

دستاوردهای قابل توجهی را در این راستا به دست آورده است.]13و14[
اســتفاده از نانوســیال می تواند راه حل مناســبی برای غلبه بر مشکالت 
روش های متداول ازدیاد برداشــت از قبیل پتانسیل خوردگی باال، تلفات 
مــواد تزریق در طی حرکت در درون مخزن، کاهش تراوایی به  علت گیر 
افتادن در گلوگاه ها، عدم پایداری تنشــی و مکانیکی برای اســتفاده در 
مخازن عمیق تحت دما و فشــار باال باشــد، ضمن کاربــرد نانو، فناوری 
مغناطیس بیش از نیم  قرن اســــت بــــرای جلوگیــری و یا به تاخیر 
انداختن شکل گیری رسوب و جلوگیری از کاهش برداشت مورد استفاده 
قرار گرفته اســت. علی رغم تمــام تالش های انجام شــده در این حوزه، 
تاکنون اثر تعداد کمی از نانوذرات بر روی ضریب برداشــت مطالعه شده 

اســت و اثر نوع ســیال های پایه ی مختلف بر روی میزان برداشــت نفت 
از مخازن، مورد مطالعه ی دقیـــق قرار نگرفته است. همچنین اثـر ایـن 
ذرات بر روی مســائل زیست محیطی و امکان سنجی اقتصادی استفاده از 
این ذرات در مقیاس میدانی شــناخته  نشــده است. به همین دلیل هنوز 
موانعی بر سر راه استفاده از این روش در پروژه های میدانی وجود دارد و 
انجام مطالعات بیشــتری در این حوزه، ضروری به نظر می رسد.]15و16[ 
مکانیسم های شناخته  شده برای ازدیاد برداشت شامل تغییر ویسکوزیته، 
تغییر کشش سطحی ســنگ مخزن و کاهش کشش سطحی آب و نفت 
در غلظت هــای پایین نانوذرات اثرگذاری را توجیــه نمی کند و ضرورت 
گسترش مدل ها در این مقیاس وجود دارد.]1۷[ بر این اساس، مطالعات 
اســتفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشــت را می تــوان در این بخش ها  

دسته بندی کرد:]18و19[
 استفاده از نانومواد به عنوان سورفکتانت یا حامل سورفکتانت

 استفاده از نانوذرات در پایداری فوم تزریقی به مخزن
 استفاده از نانوذرات در جذب مولکول های سنگین نفت خام )آسفالتین، 

رزین و...(
 اســتفاده از نانوذرات کاتالیستی برای تبدیل درجای نفت خام در فرآیند 

احتراق درجا یا تزریق بخار
 استفاده از نانوذرات پلیمری در سیالب زنی پلیمری

 استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای بهبود عملکرد نانوذرات و جداسازی 
آنها از نفت
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  1   ادغام روش های ازدیاد برداشــت به کمک نانوذرات

نتایجنانوذراتمغزه/سازندمکانیزم هامنبع

Dahkaee et al 
2019]24[

تغییرات ترشوندگی
کربناتهکاهش کشش سطحی

Sio2/ Nio
20 - 37 and 78-

83nm

- تغییر ترشوندگی از نفت دوستی به آب دوستی
IFT تاثیر ناچیز زمان و شوری بر نتایج -

Giraldo et al 
2018]25[

تغییرات ترشوندگی
کاهش کشش سطحی
افزایش ویسکوزیته

NiO/SiO2 Janusماسه سنگ
93nm

- کاهش هزینه و خسارات
swept efficiency بهبود -

- Increase in oil recovery up to 50% 

Mohajeri et al 
2019]26[

تغییرات ترشوندگی
کاهش کشش سطحی

glass plate with CO2
کربناته

SiO 2
15nm

- سورفکتانت به همراه نانوذرات سطحی آب دوست ایجاد می کند
- کاهش IFT در غلظت های پایین نانوذرات، با فرایند جذب

- خروج سورفکتانت از فاز آبی در غلظت های باال نانومواد

Tangestani et al 
2019]27[

کاهش کشش سطحی
zeta potential

ویسکوزیته

the sand packs used
 laboratory(
)experiments

Sio 2
 10– 15nm

- یون های دو ظرفیتی، عملکرد بهتری نسبت به یون های تک  ظرفیتی دارند زیرا 
پتانسیل زتا برابر و قدرت یونی کمتر دارد

- افزودن نانوذرات SiO2 تا wt% 05/0، بازیابی نفت را حدود 4درصد بیشتر از آب 
با شوری کم افزایش می دهد

Ganesh et al 
2018]28[

کاهش کشش سطحی
Pickering emulsion

 laboratory(
)experiments

 Ludox Cl silica in
surfactant

 Silica particles 15
nm

- افزایش بازیابی نفت سنگین

Saboori et al 
2018]29[

تغییرات ترشوندگی
F-SiO2-Fکربناتهکاهش کشش سطحی

)AVG 50 nm(تغییر ترشوندگی سنگ کربناته را از آب دوستی به گاز دوستی -

 2  مکانیســم های ازدیاد برداشت به کمک نانوسیال

نانوسیال با نسبت پویایی باال هنگام تزریق، با دارا بودن نسبت سطح به حجم 
باال پدیده هایی غیربهینه مانند انگشــتی5 شـــدن را کاهش می دهد و سطح 
بیشــتری از محیط متخلخل را در برمی گیرد و لذا بازدهی جاروبی ســیال و 

ازدیاد برداشت بهبود می یابد. 
تزریق نانوســیال به درون مخزن، ترشوندگی6 سنگ مخزن را از نفت تر بـــه 
آب تــر تبدیــل می کند و از این طریـــق باعث حرکت راحت تــر نفت درون 
خلل و فرج می شــوند. مواردی که موضوع پراکندگی، نظم و تمرکز جریانی را 

در محیط مخزنی و ســهولت در حرکت و به ســازي نفت درجا و یا تبدیل آن 
به ترکیبات سبک تر اشــاره می کند.]23-2۰[. جدول1 بخشی از به  روزترین 
مطالعات در زمینه ی مکانیزم های ازدیاد برداشــت به کمک فناوری نانو است. 
ادامه ی این مطالعه نیز، بررســی پیشــینه و امکان ســنجی ازدیاد برداشت با 
نانوذرات دارای خواص مغناطیس و تحت تاثیر میدان مغناطیســی در محیط 
مخزنی و خلل وفرج ها و ایده و راه حل مورد توجه است تا به تحلیل و بررسی 

نتایج کاربردی ختم شود.
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2-1- بهبود ازدیاد برداشت با نانوذرات تحت تاثیر میدان مغناطیسی
با توجه به ســابقه ی طوالنی موضوع ازدیاد برداشــت نفت، مواد و روش های 
بســیار فراوانی در این زمینه معرفی شده است. از جمله این روش ها می توان 
بــه نانوفناوری و اعمال امواج فراصوت و یا میدان مغناطیســی اشــاره کرد. 
مکانیزم های ازدیاد پیرامون عامل مغناطیســی نتایــج بهبود یافته ای را بروز 
می دهد و این تاثیرگذاری به عواملی مانند شدت و مسیر مغناطیســی، مدت 

زمان مغناطیسی شدن، دما، سرعت جریان و کیفیت سیال بستگی دارد. 
Divandari و همــکاران]3۰[ در مطالعه ای به ارتبــاط میدان مغناطیس 
 Fe3O4 و ســرعت جریان بر تغییر کشــش ســـطحی در حضور نانوذرات
پرداخت. آنها ضمن بررســی عواملی که اشاره شد دریافتند که نتایج بیش از 
انتظار و پیش بینی به بهبود کاهش کشش سطحی و ترشوندگی منجر شد. 

البته طبق بررســی ها برای برخی از عوامل میزان بهینه ای نیز به دست آمد، 
آن طور که از حدی بیشــتر نتایج مثبتی منعکس نشــد، آن طور که مطالعات 
Adil و همــکاران]31 [ نشــان داد بهبــود ویســکوزیته در حضــور امواج 
 1/5 v در ولتاژ بهینه ی Al2O3 و ZnO مغناطیســی و بررســی نانوذرات
تعریف شد. ضمن این موارد مشخص شده است که ترکیب و اندازه ی نانوذرات 
و مقدار فرکانس میدان و امواج الکترومغناطیس در میزان بازیابی مهم است. 
موضوعی که Lee و همکاران]32[ در مورد فرکانس مطلوب در پژوهشی آن 

را ارائه دادند. 
بررســی پارامترها در مطالعه ی Ali و همکاران]33[ نیز مورد تاکید اســت. 
آنها به بررســی میزان بازیابی نفت باقی مانده در مخزن با اســتفاده از میدان 

الکترومغناطیس و نانوذرات پرداختند. 
نتایج بررســی های آنها نشــان می دهد، نانوذرات ضمن برتری از لحاظ شکل 
هندســی، اندازه  و نسبت ســطح  به  حجم ایده آل، هنگامی که توسط میدان 
مغناطیســی فعال می شوند قادر به استخراج نفت به  دام افتاده ی بیشتری در 

اعماق مخزن هستند. 
ضمنا با این روش 85درصد از نفت به  جا مانده در مخزن قابل  برداشت است 

که 2۰درصد بیشتر از زمان عدم حضور میدان الکترومغناطیسی است.
هوشمندی تجمیعی از خصوصیات طراحی شده و منتخبی از عوامل خارجی 
اســت، حال این عامل میدان مغناطیسی باشد یا افزونه ای از مواد نانویی و یا 
شیمیایی که به  خصوص در زمینه ی ازدیاد برداشــت به  صورت افزایش بازده 
جابجایی، کاهش کشش سطحی، تولید گرما و تغییرات pH به کار گرفته شده 
اســت. Lee و همکاران]34[ با تاکید بر کشــش  بین سطحی، رابطه ی کشش 
سطحی بین نفت و نانوسیال۷، زاویه ی تماس بین نانوسیال و کوارتز و نسبت 

ویسکوزیته ی نفت و نانوسیال را بررسی کردند. 
ضمن اینکه تاثیر امواج الکترومغناطیس بر کشــش ســطحی، ویسکوزیته و 
ترشــوندگی نانوسیال اکســیدروی را تحلیل و مشــاهده کردند که استفاده 
از نانوســیال اکســیدروی محلول در آب تحت اثر الکترومغناطیس، منتج به 
کاهش کشش سطحی، افزایش ویسکوزیته و کاهش ترشوندگی شده و روشی 

بالقوه برای بهبود ازدیاد برداشت است. 
به  طور کلی روند کاهشی افزایش اندازه ی اکسیدروی منجر به زاویه ی تماس 
کمتر، کاهش ویســکوزیته و کشش ســطحی خواهد شد، آن طور که Adil و 
همکاران]35[ در مطالعه ای نشان دادند کاهش کشش  بین سطحی و زاویه ی 
تماس کمتر حول یک میدان خارجی در جابجایی نفت با نانوسیال موثر است، 
آنها متوجه شــدند که نانوذرات اکسیدروی، ازدیاد برداشت را در دماهای باال 
بهبود می بخشــد و نکته ی اصلی این پژوهش نیز تاکید بر تاثیرگذاری میدان 

الکترومغناطیس8 و دفرمه شدن تحت تاثیر آن است.)شکل3(
Lee و همکاران]36[ نیز با اســتفاده از نانوذرات Y3Fe5O12 که تحت 
میدان مغناطیسی فعال هستند، میزان جابجایی نفت به  دام افتاده را مورد 
بررســی قرار داده و نشان دادند بازیابی هم زمان با کاهش کشش  سطحی 
و بهبود ویســکوزیته به میزان 2۰درصد افزایش می یابد. Soleymani و 
همکاران]3۷[ نیز در مطالعه ای مشــابه با نانوذراتY3Fe5O12 تحت 
امواج مغناطیســی در دمای باال نشــان دادند که بهبود بازیابی تا حدود 

44درصد است.

EM-Assisted Nano-EOR و زاویــه ی تماس تحت تاثیر امواج الکترومغناطیس و دفرمه شــدن نفت تحت IFT  3 
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در ایــن زمینه Alnarabiji و همکاران]38[ اســتفاده از نانوکریســتال های 
اکســیدروی و تاثیــر افزایــش ویســکوزیته بــر بازیابی را تحــت میدان 
الکترومغناطیس بررســی کردند و بــرای این  منظــور غلظت های مختلف 
نانوسیال در brine-salinity محیط متخلخل را در نظر گرفتند. این مطالعه 
قابلیت اســتفاده از الکترومغناطیس برای افزایش ویســکوزیته ی نانوسیال 
اکســیدروی در محیط متخلخــل را تحلیل کــرد که متعاقبــا بازیافت تا 

23/3درصد افزایش یافت.)شکل4(
Belhaj و همــکاران]39[ نیز به نتایج مشــابهی با اســتفاده از نانوتیوب های 

کربنی تحت میدان الکترومغناطیس، با افزایش ویسکوزیته و افزایش بازیافت 
نفت دست یافتند.

2- نحوه ی انجام آزمایش
شــکل5 شماتیکی است از مجموعه آزمایشی که از سه بخش عمده ی تزریق، 
جابجایی و تولید، تشــکیل شــده است که هر ســه به بخش کنترل داده ها 
متصل اســت تا پس از جمع آوری داده ها در اکسل، به تجزیه وتحلیل آزمایش 
بــرای هر مغزه در دو حالت حضور و عدم حضور امواج الکترومغناطیس انجام 

شــود. آزمایش های مربوط به ازدیاد برداشت در شرایط فشار و دمای مخزن 
انجام می شــود، همان طور که شکل5 شبیه ســازی ذهنی از شرایط مخزن و 

آزمایشگاهی را در کنار هم قرار داده است. 
اولین بخش تزریق است که شامل پمپ، شیر کنترل و فشارسنج و همچنین 
ظروفی است که در آن مایعات تزریق، آب شور، نفت و نانوسیال قرار می گیرند.

مهمترین بخش آزمایشــگاهی قسمت جابجایی است که از نگهدارنده ی مغزه 
در لوله، محفظه و اتصاالت تشکیل شده است. 

ضمــن آن که ظروفی برای نگهداری ســیال تزریقــی و از آنجا پمپی برای 
جابجایی به  صورت جداگانه به محیط متخلخل قرار داده شده است. 

محیط متخلخل و نگهدارنده ی مغزه در ســتونی محافظت شده و شیر کنترل 
و اندازه گیری اختالف فشار در دمای همگن و ثابت و اشباع شده از سیال در 

فشار محیط کارکرد خود در تولید را عملیاتی می کنند. 
اصلی ترین محور آزمایش حضور یک مولد مغناطیسی به  صورت آنتن در باالی 
 EM نگهدارنده ی مغزه متصل اســت که فرکانس و توان خروجی تنظیم شده و
 Glass micromodel از طریق آنتن مســتقیم در محیط نگهدارنده ی مغــزه و
که دارای رســانایی و قدرت هدایت مشــابه با محیط مقیاس هستند، پخش 

می شود.

EM و تاثیر افزایش  ویسکوزیته تحت تاثیر ZnO-NF 4  شــماتیک عملکرد نانوکریســتال های 
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3- ارائه و تحلیل نتایج
نانوذرات اکســیدآهن نانوذرات مغناطیســی به  عنوان یک سیال هوشمند 
مگنتیــک، هماتیت یا مگنتایت نســبت بــه میدان مغناطیســی خارجی 
حســاس بوده و می تواند به عنوان یک مگنت و رئولوژی به کار گرفته شود. 
در خصــوص نحوه ی اعمال میدان مغناطیســی بر روی مخــازن نفتی نیز 
گزارش هایــی وجود دارد که می تواند ایده هایــی برای انجام این کار را ارائه 
کند. شــکل6 تاثیر یک میدان مغناطیسی بر جهت و ترتیب یک زنجیره ی 
ذرات میکرونی و نانوذرات اکســیدآهن را نمایش می دهد. هماهنگی که در 
جریان حاصل شــده و ازدیاد برداشــت را متاثر می کند و خروج این میدان 

مغناطیسی باعث انحراف و نزول نتایج می شود.
اســتفاده از نانوذرات در مقايســه با روش هاي ديگر ازدياد برداشــت از 
پيچيدگي و دشــواري هاي كمتري برخوردار است. همچنين با توجه به 
امكان ســنتز نانوذرات با روش هاي ساده، استفاده از نانوذرات نسبت به 
ديگــر روش ها نياز به تجهيزات و هزينه ی  كمتــري دارد. در اين طرح 
جدا از مجموعه ی سیالب زنی با استفاده از نرم افزار Lab view، كاربرد 
نانوذرات اكســيدآهن به  منظــور افزايش توان برداشــت از مخازن در 
Glass micromodel مــورد ارزيابي قرار گرفته اســت و بهبود بازده 

بازیابی طبق رابطه ی1 محاسبه می شود.

 5  شــماتیکی از محیط آزمایشگاهی و محیط مخزنی

 6  شــماتیکی ســاده از تاثیر یک میدان مغناطیســی بر جهت و ترتیب یک زنجیره ذرات میکرونی و نانوذرات اکسیدآهن
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رابطه ی )1(:

داده های مورد استفاده ی نانوذرات در سیال 1ml/min در دامنه غلظت 
 pH 3۰۰۰۰ پراکنده می شوند و ppm و شوری 3۰۰۰ تا ٪w t 1-۰/۰1

به دلیل حفظ ثبات، ۷ در نظر گرفته شده است. 
کاهش کشــش  ســطحی و تغییر قابلیت ترشــوندگی مکانیســم اصلی 
گزارش شــده هنگام اســتفاده از نانوسیال اکســیدآهن است و افزایش 
 > 3۰nm ویسکوزیته ی ســیال با افزایش تعداد نانوذرات های اکسیدآهن
و ســطح 4۰m 2 gm < در واحد حجم وجود دارد. در این مطالعه، امواج 
الکترومغناطیــس بــا فرکانس جریان متناوب مربــع MHz 13 بر روی 
محیــط متخلخل مورد مطالعه در مرحله ی ازدیاد برداشــت تحت تابش 
قرار گرفتند. راندمان بازیابی و R rf محاســبه )رابطه ی2( و در غیاب و یا 
حضور الکترومغناطیس مقایســه شد و از این رو، از معادله ی دارسی برای 

ارائه ی درک بهتر از مکانیزم بازیابی استفاده شد.
رابطه ی )2(:                                             

همان طور که مشــخص شــد نانوذرات، باعث کاهش ناپایداری پدیده ی 
viscous fingering شــده و نســبت تحرک را کنترل می کند. نتايج 
نشــان داده كه در عدم حضور میدان مغناطیســی اين نانوذرات قادرند 
ضريــب بازيافت نفــت را افزايش دهند و با حضور میــدان فرآیند بهبود 

بیشتری دارد. 
اکســیدآهن متریالی دی الکتریک اســت. یک میدان الکتریکی می تواند 
الکترون های منفی و حفــره ی مثبت در ذره را تحریک کند. وقتی نیمی 
از چرخه ی مثبت امواج الکترومغناطیســی به هســته ی نگهدارنده نفوذ 

می کند، الکترون های منفی ذرات تالش می کنند تا با میدان مثبت انرژی 
همسو شوند. 

در حالــی  کــه مثبت در ســمت مخالــف ذرات اســت. وقتــی امواج 
الکترومغناطیس به چرخه ی دیگر یعنی چرخه ی منفی متناوب می شوند، 
در جایی که الکترون های منفی دفع می شوند و مثبت ها جذب می شوند، 

نیز پدیده ی مخالف رخ می دهد.
نانوذرات اکسیدآهن توانایی تاثیرگذاری تحت میدان الکتریکی را دارند و 
در نتیجه ی آن یعنی حضور نانوذرات آهن و الکترومغناطیس، ویسکوزیته 
در راستای جهت جریان افزایش می یابد که عاملی برای تجمع زنجیره ای 
منظــم و هم راســتا برای جلو رانــدن نفت و افزایــش بازیابی در محیط 

متخلخل است. 
نتایج نشــان داد که ویســکوزیته ی ظاهری نانوسیال اکسیدآهن افزایش 
یافته و به  طور هم زمان، نســبت گرانروی بین سیال جابجاکننده و نفت 
جابجا شــده را کاهش می دهد. در نتیجه، فشــار بیشتری برای تزریق از 

طریق محیط متخلخل مورد نیاز است. 
از نمودار می توان پیش بینی کرد که R rf در غیاب میدان مغناطیســی به 
میزان قابل توجهی از 1/1 در حضور انرژی الکترومغناطیس مغناطیســی 
به 1/6 افزایش یافت. دلیل این افزایش را می توان با افزایش فشــار سیال 

تزریقی توضیح داد. 
عالوه  بر این، افزایش فشار به دلیل افزایش ویسکوزیته ی ظاهری سیال بود، 
چراکه ســرعت جریان و غلظت ثابت بود.)شکلA-۷( ضمنا مشاهده شد 
بازده بازیابی نانوســیال اکسیدآهن در غیاب میدان مغناطیسی 44درصد 
ROIP بود و با حضور انرژی الکترومغناطیس و شوری ppm 3۰۰۰ بازده 
بازیابی نانوســیال اکسیدآهن با 24/۷درصد ROIP بهبود به 68/۷درصد 

)۷-Bرسیده است.)شکل ROIP

 7  الف( تاثیر EM بر بازده بازیابی ب( فشــار در امتداد محیط متخلخل
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نتیجه گیری
یکــــی از روش هــای موثــر و از نظر اقتصــادی مقرون به صرفــه ی ازدیاد 
برداشــت به کارگیری امواج الکترومغناطیس با حضور نانوســیالی با خواص 

الکترومغناطیس مانند اکسیدآهن است. 
در این مطالعه ســرعت جریان مطلوب یک میلی لیتر در دقیقه فراهم شد و 
 EM نتایج در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی ارزیابی شد که حضور

بازدهی را از 44 به 68/۷درصد بهبود بخشید. 
بــه عبارتی دیگر میــزان ضریب بازیافت در حضور امــواج الکترومغناطیس 
بیشــتر از زمانی است که امواج الکترومغناطیس وجود نداشته باشند. امواج 
الکترومغناطیس باعث می شود حجم سیال بیشتری تزریق شود که این امر 
تاثیر مستقیم در مقدار ضریب بازیافت دارد. ضمن این که دلیل این افزایش 

به افزایش ویســکوزیته و همچنین کاهش کشش سطحی نسبت داده شد.


