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صنعت نفت به تولید مواد شیمیایی جدید برای استفاده در حفاری، 
تحریــک مخزن1 و افزایش بازیافت نفتEOR( 2( نیاز دارد زیرا مواد 
شــیمیایی موجود در مخازن با فشــار و دمای بــاال، از اثر کمتری 
برخوردار هستند.]5-1[ ساختار سیاالت یونی به عنوان نمک هایی 
کــه در دمای اتاق حالت مذاب دارند با اتصال ضعیف کاتیون آلی و 

آنیون در نظر گرفته می شود. 
اخیرا سیاالت یونی به دلیل خاصیت منحصربه فرد در تنظیم آنیون ها 
و کاتیون ها به عنوان مواد شــیمیایی جایگزین مورد توجه محققان 
قرار گرفته اند. عالوه بر این، ســیاالت یونی به طور گســترده ای در 
تخریب آســفالتین ها۳، بازیابی قیر4، گوگردزدایی5، جداسازی گاز، 
روغن کاری6 و تصفیه ی آب استفاده می شوند.]18–6[ سیاالت یونی 
به دلیل منحصربه فرد بودن، پتانســیل باالیی را به عنوان جایگزین 
مواد شیمیایی و سورفکتانت های مورد استفاده در حفاری به نمایش 
گذاشته اند.]21–1۹[ از ســیاالت یونی می توان برای بهبود خواص 

گل حفاری استفاده کرد. 
طراحی یک ســیال حفاری شــامل انتخاب مناسب عوامل وزن افزا، 

مواد افزودنی کنترل کننده ی هرزروی ســیاالت، مواد فعال سطحی 
و ســایر مواد افزودنی است. انواع مختلف سورفکتانت ها در سیاالت 
حفــاری به عنوان عوامل مرطوب کننــده، کف کننده، پخش کننده، 
امولســیون کننده و کنترل کننده ی آبرســانی ســطح رس استفاده 

می شوند. 
با این حال، سورفکتانت ها در دما و فشار باال پایدار نیستند. بنابراین، 
سیاالت یونی می تواند به عنوان جایگزین مناسب سورفکتانت ها در 
تهیه ی سیاالت حفاری در چاه های با درجه حرارت و فشار باال مورد 
توجه قرار گیرد. همچنین سیاالت یونی با موفقیت برای مهار تورم 
شیل، تثبیت رس و افزایش ویسکوزیته ی سیاالت حفاری آزمایش 

شده اند.]1۹،2و22[
از طــرف دیگر، بــرای تامیــن تقاضــای روزافزون جهانــی باید 
تکنیک های EOR موجود مورد بازنگری و بهینه ســازی قرار گیرند. 
 EOR عالوه بر این، نیاز به کشــف تکنیک های جدیــد و نوآورانه ی
برای بازیابی نفت باقیمانده ی محبوس شــده در مخازن وجود دارد. 
مواد شیمیایی سورفکتانت یکی از مطلوب ترین روش های شیمیایی 

  محمد یادگارصالحی*، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت  مهدی بهاری مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت  

با توجه به محدودیت های کاربرد مواد شــیمیایی موجود در بخش باالدســتی صنعت نفت، اســتفاده از 
سیاالت یونی  به طور فزاینده ای در زمینه هایی از قبیل سیاالت حفاری و افزایش بازیافت نفت در حال 
گسترش هســتند. مهم ترین مزایای سیاالت یونی شامل: پایداری در شــرایط دمای باال و شوری زیاد، 
قابلیت تغییر ترشــوندگی، بهبود عملکرد و خصوصیات رئولوژیکی سیاالت حفاری پایه آبی می باشد. در 
این مقاله تحقیقات و کاربردهای سیاالت یونی در بخش باالدستی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته 
است. هدف از این مطالعه و بررسی، معرفی سیاالت یونی و تحقیقات قبلی انجام شده، شناخت چالش ها 
و فرصت های آینده در اســتفاده از آنها است. مرور مقاالت نشان می دهد که از سیاالت یونی می توان به 
منظور پایداری الیه های شیلی، جلوگیری از هیدراته شدن رس، بهبود عملکرد و خواص سیال حفاری، 
ازدیاد برداشــت نفت و افزایش تولید در مخازن غیرمتعارف اســتفاده کــرد. عالوه بر این به چالش ها و 
فرصت های آینده در زمینه ی  استفاده از سیاالت یونی در بخش باالدستی نفت اشاره شده است که توجه 

به آنها می تواند کمک شایانی به حل مسائل میدانی کند.
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EOR اســت که در آن کشش ســطحیIFT( 7( بین فازهای نفت و 

آب کاهش می یابد و میکروامولســیون بــرای جابجایی نفت به دام 
افتاده در مخزن تشــکیل می شــود.]2۹-25[ با این حال، استفاده 
از این ســورفکتانت های تجاری دارای اشــکاالت مختلفی از جمله 
هزینه، از دست دادن مواد شیمیایی به دلیل جذب در سطح مخزن 
و اثرات نامطلوب در محیط زیســت اســت. ]۳2,15-۳۰[ پیشرفت 
چشمگیر در تحقیق و توســعه در زمینه ی شناسایی سیاالت یونی 
برای کاربردهای حفاری، تحریک و EOR نشان می دهد که سیاالت 
یونی نقش مهمی در کاهش مشــکل صنعت باالدستی نفت دارند. 
بررسی حاضر بر پیشــرفت های اخیر در تحقیق و توسعه ی کاربرد 

سیاالت یونی تمرکز دارد.

2-کاربرد سیاالت یونی در بخش باالدستی نفت
 EOR ،سیاالت یونی در بخش باالدستی نفت مانند سیاالت حفاری
و بازیافــت از مخازن غیرمتعارف کاربردهای زیادی دارند. همچنین 
بر اســاس ویژگی هــای منحصربه فرد این نوع ســیاالت، در صنایع 
پایین دســتی نفت کاربردهای مختلفی دارند. ایــن مقاله، صرفا به 

کاربردهای آنها در بخش های مختلف باالدستی نفت می پردازد.

1-2- سیاالت یونی در عملیات حفاری
هرزروی سیاالت در حین عملیات حفاری یکی از مهم ترین مسائل 
و نگرانی های مهندســین نفت اســت.]۳5-۳۳[ با وجود پدیده ی 
هرزروی ســیاالت حفاری، احتمال بروز آســیب و از دســت رفتن 

گردش گل افزایش می یابد. 
بنابرایــن، از مواد افزودنی كنترل کننده ی هرزروی ســیاالت همراه 
با ســیال حفاری استفاده می شود تا فیلتراسیون سیاالت به حداقل 
برسد.]۳6[ به عالوه در سازندهای شیلی، هیدراسیون شیل و تورم 
رس می تواند مســئله ی اساســی حین حفاری با ســیاالت حفاری 
پایه آبی باشــد. ]۳7[ استفاده از ســیاالت یونی می تواند مشکالت 

هیدراسیون و تورم شیل را کاهش دهد. 
مطالعه ی اخیر نشــان داده است که سیال یونی 1- وینیل-۳- اتیل 
مییدازولیوم برومایــدVeiBr( 8( و هوموپلیمرهای۹ مربوطه می تواند 
به عنوان مهارکننده ی هیدراسیون شیل )پایداری تا ۳۰۰ درجه ی 
سانتی گراد( هنگام حفاری در دمای باال استفاده شود.]1۹[ همچنین 
لو و همکاران اثر ســیال یونی 1- اکتیل-۳- متیل مییدازولیوم تترا 

فلوروبــورات1۰ را در دمای باالی 16۰ درجه ی ســانتی گراد بر مهار 
شــیل مطالعه کردند و پی بردند ســیال یونی در الیه های ســیال 
حفاری جذب شــده و از نفوذ ســیال حفاری آب دوســت به داخل 
سازند جلوگیری می کند.]22[ آنها همچنین خصوصیات مهار شیل 
محلول ســیال یونی ۰,۰5درصد و KCl 5درصد را مقایسه کردند و 
عملکرد بهتر ســیال یونی را نسبت به KCl گزارش کردند. به عالوه، 
این ســیال یونی می تواند خواص رئولوژیکی سیال حفاری پایه آبی 
را در دمای باال بهبود بخشــد بدون اینکه بر میزان فیلتراسیون آن 
تاثیر منفی بگذارد. حالل هــای یوتکتیک عمیقDES( 11( نیز برای 
مهار شیل مطالعه شده و اثربخشی سه DES: CM-DES ، CP DES و 

CIM-DES برای مهار شیل را نشان داده است.]۳8[ 

لو و همکاران]۳۹[ همچنین سیال یونی دیگر و تاثیر آن بر رئولوژی 
و فیلتراســیون ســیال حفاری را مورد مطالعه قرار دادند. مشخص 
شــد که هر دو ویژگی رئولوژیکی و فیلتراسیون سیال حفاری پایه 
آبی در دمای حداکثر 24۰ درجه ی سانتی گراد به طور قابل توجهی 

بهبود می یابد. 
حجم فیلتراسیون برای ســیاالت حفاری یونی تقریبا 25درصد در 
مقایســه با ســیال حفاری پلیمری در دمای باال و فشار باال کاهش 
یافت. نتایج نشان داد سیاالت یونی محلول در آب به دلیل پایداری 
حرارتی مناسب و توانایی تبادل کاتیونی قادر به بهبود فیلتراسیون 
و خصوصیات رئولوژیکی سیاالت حفاری پایه آبی هستند. بنابراین، 
ســیاالت یونی را می توان به عنوان مواد افزودنی برای بهبود خواص 

سیال حفاری پایه آبی در نظر گرفت. 
اوفی و همکاران]2[ فیلتراســیون و خواص رئولوژیکی گل حفاری 
پایــه آبــی را در حضور ســیال یونــی کلریــد 1-بوتیل-۳-متیل 
مییدازولیومBMIM-Cl( 12( مطالعه کردند. بر اســاس نتایج حاصله، 
ســیال یونی به طور قابل توجهی باعث بهبود ویســکوزیته ی گل و 
ظرفیت تعلیق جامدات در دمای 18۰ درجه ی سانتی گراد می شود. 
همچنین گزارش شــده که کلرید 1-بوتیل-۳- متیل آمیدازولیوم 
)BMIM-Cl( باعث کاهش فیلتراســیون در محدوده ی دمایی 25 تا 
2۰۰ درجه ی ســانتی گراد و فشار psi 1۰۰۰ می شود که در شکل1 
مشاهده می گردد. عالوه بر این، ظرفیت تعلیق جامد گل حفاری به 
طور قابل توجهی در دمای ۹۰ و 18۰ درجه ی سانتی گراد در حضور 
ســیال یونی بهبود یافته است. بر اســاس نتایج نشان داده شده در 
شــکل2 ضخامت گل تشکیل شده به ویژه در دماهای باال به میزان 
5۰درصد کاهش نشــان داده که نشــان دهنده ی قابلیت استفاده و 

کارآیی مناسب آنها در شرایط عملیاتی است. 
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 1    حجم فیلتراســیون برای WBM و BMIM-Cl WBM در دماهای مختلف]2[

 2    ضخامت کیک گل اندازه گیری شــده برای WBM و BMIM-Cl WBM در دماهای مختلف]2[
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احتمال اســتفاده از ســیاالت یونی به عنوان بازدارنده های شــیل 
با کارآیی باال بســیار زیاد اســت. نتایج تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد که ســیاالت یونی می توانند جایگزین مناســبی برای مواد 
افزودنی شیمیایی فعلی مورد اســتفاده در تهیه ی سیاالت حفاری 

در صنعت نفت باشند. 
بیشــتر مطالعات انجام شده در مورد اســتفاده از سیاالت یونی در 
عملیات حفاری بر اســاس مطالعات آزمایشگاهی است. برای اثبات 
اثربخشــی سیاالت یونی که در آزمایشگاه ها تست شده اند، ضرورت 
انجام و اســتفاده ی میدانی از سیاالت یونی به جای مواد شیمیایی 
معمولی در عملیات حفاری وجود دارد. ســیاالت یونی متعددی در 
دســترس است اما فقط تعداد کمی از آنها در آزمایشگاه برای هدف 

خاصی از عملیات حفاری آزمایش شده اند. 
جدول1 لیســت تعدادی از ســیاالت یونی و نوع اثربخشی آنها بر 

خواص گل حفاری  را نشان می دهد.

2-2- سیاالت یونی در افزایش بازیافت نفت
 EOR برا و بلحاج]1۰[ در مورد کاربرد سیاالت یونی در تکنیک های
کامال بحث کرده اند. مزیت اصلی سیال یونی پایداری آن در شرایط 
واقعی مخزن دمای باال و شــوری آب ســازندی زیاد است. سیاالت 
یونی می توانند قابلیت ترشوندگی و کشش سطحی را تا حد مطلوب 

تغییر دهند. 
روند فعلی نشــان می دهد که ســنتز و کاربرد سیاالت یونی اصالح 

شــده مورد توجه محققان EOR قرار گرفته است.]4۰-42[ یکی از 
مهم ترین چالش های موجود در EOR انتخاب ماده ی شیمیایی فعال 
مناسب جهت استفاده در شرایط دما و شوری زیاد است. جدیدترین 
مطالعه نشــان داده است که سیال پلی یونی می تواند 6درصد نفت 
درجای اولیهOOIP( 1۳( را از مغزه ی کربناته ی پیچیده بازیابی کند.

 ]4۳[
ناندوانی و همکاران]44[ اســتفاده از ســیاالت یونی برای کاهش 
کشــش سطحی و به دنبال آن بازیابی نفت را مطالعه کردند. آنها از 
ســه سیال یونی از گروه 1-آلکیل-۳- متیل ایمیدازولیوم بروماید14 
)CnmimBr( با طول زنجیره ی آلکیل 12، 14 و 16 برای اندازه گیری 
فعالیت ســطحی اســتفاده کردند. همچنین در مقایســه ای که با 
سورفکتانت کاتیونی CTAB انجام شد، مشخص شد که فعالیت های 
ســطحی ســیاالت یونی با افزایش طول زنجیــره ی آلکیل افزایش 

می یابد. 
همان طــور که طول زنجیره ی آلکیل ســیال یونی افزایش می یابد، 
نیروی برهم کنــش واندروالس15 در ســطح مولکولی بین نفت خام 
و ســیاالت یونی نیز افزایش می یابد.]45[ طــول زنجیره ی آلکیل 
طوالنی نیز قطبیت ســیال یونی را افزایــش می دهد و فعل وانفعال 
قوی بین ســیال یونــی و نفت خام رخ می دهــد. بنابراین، حتی در 
غلظت کم، ســیال یونی با طول زنجیــره ی آلکیل طوالنی می تواند 

کشش سطحی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
ولوسامی و همکاران]46[ اثر ســیاالت یونی پایه ایمیدازولیوم16 را 
برای تغییر قابلیت ترشوندگی و کاهش کشش سطحی در محیط با 

 1   ســیاالت یونی و کاربردهای آنها در عملیات حفاری

سیال یونیموارد استفادهمزایا

ثبات حرارتی سیال حفاری را تا 300 درجه ی سانتی گراد بهبود می بخشد و توانایی 
در مهار هیدراتاسیون شیل را افزایش می دهد.]19[

1 - وینیل- 3- اتیل مییدازولیوم برومایدبازدارنده ی هیدراته شدن شیل

بازدارنده ی هیدراته شدن شیلبه بهبود خاصیت مهار تورم شیل سیال حفاری مونتموریلونیت کمک می کند.]20[
1 - اتیل- 3- متیل مییدازولیوم 

تترافلوروبورات

به عنوان مواد افزودنی برای بهبود توانایی مهار شیل در سیال حفاری بر پایه آب 
عمل می کنند.]35[

مهارکننده ی هیدراتاسیون شیل در دمای باال 
)160 درجه ی سانتی گراد(

CM-DES, CP-DES, CIM-DES

کیفیــت گل حفاری را برای کار در دامنه ی دمای 200-25 درجه ی ســانتی گراد و 
فشار psi1000 بهبود می بخشد.]2[

کلرید1 - بوتیل- 3- متیل میدازولیومکیفیت گل و کاهش فیلتراسیون

خاصیت رئولوژی و فیلتراســیون مایع حفاری تا دمای 240 درجه ی سانتی گراد را 
بهبود می بخشد.]36[

1 - بوتیل- 3-ایمیدازولیوم تترا فلوروبوراتبهبود خواص رئولوژی و فیلتراسیون
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شوری باال بررسی کردند.  آنها همچنین اثر هم افزایی سیاالت یونی 
و نمک NaCl را در کاهش کشش سطحی بین آلکان های مختلف و 
 NaCl از طرف دیگر اثر هم افزایی ســیاالت یونی و محلول های نمک

در غلظت های مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. 
هم افزایی سیاالت یونی و نمک NaCl ترشوندگی را از نفت دوست به 
mN/ آب دوســت تغییر می دهد و کاهش کشش سطحی را از مقدار

m۳2,1۹ به  mN/m14,72 نشان می دهد. 
مطالعه ی مشــابهی توسط نبی پور و همکاران روی نمونه های اصلی 
یکی از میادین نفتی جنوب ایران انجام شده است.]47[ آنها بازیابی 
 ppm را در شوری باالی ]C12mim[]Cl[ نفت توســط ســیال یونی
25۰،۰۰۰  بررســی کردنــد و گزارش دادند که این ســیال  یونی 

می تواند بازیافت نفت را از ۳5-12درصد افزایش دهد. 
آنها همچنین اثر شوری بر غلظت بحرانی میسلCMC( 17( سیاالت 
یونی را مطالعه کردند. مشــخص شده اســت که با افزایش شوری، 
غلظت بحرانی میسل سیال یونی به مقدار ppm 5۰ کاهش می یابد. 
بنابراین، این ســیال یونی را می توان برای EOR در مخزن با شوری 

باال استفاده کرد. 
در شــکل۳ کاهش زاویه ی تماس18 بین نفت خام و ســطح سنگ 
کربنات در حضور آب و ســیاالت یونی نشــان داده شــده است. 
ســیاالت یونی اثربخشــی بر کاهش زاویه ی تماس و تغییر سطح 

سنگ از نفت دوست  به آب دوســت را به نمایش گذاشتند. سنگ 
کربنات نفت دوســت توســط ســیاالت یونی به آب دوست تبدیل 
می شــود زیرا جفت یونی بین گروه های مثبت ســر سیاالت یونی 
و گروه های کربوکســیلیک با جذب منفی نفت روی ســطح سنگ 

تشکیل می شود ]48و4۹[
عبداهلل و همکاران]41[ کشــش ســطحی را بیــن محلول های 
نفت خــام و ســیاالت یونی بررســی کرده و کاهش در کشــش 
ســطحی از mN /m26 تا mN/m1 را برای ســیاالت یونی گزارش 

کردند که در شکل4 مالحظه می شود.
در شــکل5 بهبود بازیابی نفت به واسطه ی کاهش کشش سطحی 
و تغییر حالت ترشــوندگی ســنگ مغزه از حالت نفت دوســت به 
آب دوســت در سیالب زنی مغزه و آزمایش آشام خودبه خودی نشان 

داده شده است. 
همان طور که در شکل مالحظه می شود عملکرد سیاالت یونی مانند 
]C18mim[ ]CL[ و ]C18Py[ ]CL[ )PY( در مقایســه با آب نمک 

سازندی1۹ در بازیافت نفت بسیار قابل توجه و مطلوب است.
مجمــوع عوامل تاثیرگــذار بر افزایش بازیافت نفــت مانند کاهش 
کشش سطحی، تغییر حالت ترشوندگی و تحمل شوری در دماهای 
باال، ارزش جدیدی را به اســتفاده از سیال یونی به عنوان جایگزین 
سورفکتانت در عملیات های ازدیاد برداشت )EOR( اضافه می کنند.

 3   مقایســه ی تغییرات ترشــوندگی سنگ کربنات توسط انواع مختلف سیاالت یونی با آب سازند]48[
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 4    کاهش کشــش سطحی توسط سیاالت یونی بین فازهای نفت خام و آب]41[

 5    بازیابی نفت با آشــام خودبه خودی از نمونه های مغزه ی اشباع شده]41[

3- وضعیت فعلی تحقیقات  بر روی سیاالت یونی
تحقیق درباره ی کاربرد ســیاالت یونی در صنعت باالدستی نفت از 
یک دهه پیش آغاز شده است. در این بررسی، کاربرد سیاالت یونی 
با تمرکز بر جنبه های مختلف روش های EOR و ســایر موارد، ارائه 

شــده است. عالقه ی تحقیق در مورد اســتفاده از سیاالت یونی در 
جامعه ی محققان مهندســی نفت در حال افزایش است. زمینه های 
 ،EOR تحقیقاتی آینده ی ســیاالت یونی شــامل تکنیک های جدید

سیاالت حفاری، تحریک و بازیابی نفت غیرمتعارف است. 
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ســیاالت یونی کاتیون ایمیدازولیوم به طور گســترده مورد بررسی 
قرار گرفته اســت تا با در نظر گرفتن کاهش کشش سطحی، تغییر 
حالت ترشــوندگی، امولسیون و بازیافت نفت و اثر آنها را در کاربرد 
EOR ارزیابی کند.]۳1، 45و5۰[ توســعه ی سیاالت یونی همچنین 

یک تالش عمده برای سنتز سیاالت یونی پایدار و فعال برای کاربرد 
در روش EOR است. 

فرآیند ســیالب زنی پلیمر سورفکتانت الکالیASP( 2۰( برای کاهش 
کشش سطحی بین نفت و آب و افزایش ویسکوزیته ی سیال تزریق 

شده برای بهبود ضریب بازیافت ایجاد شده است. 
هماننــد فرآیند ســیالب زنی )ASP(، توســعه ی جدیــدی در مورد 
سیالب زنی سیال پلیمر یونی برای دستیابی به همان راندمان موردنظر 
در سیالب پلیمری سورفکتانت ایجاد شده است. ترکیب سیاالت یونی 
و پلیمر یا ســورفکتانت در حال حاضر توانایی بهبود بازیابی نفت در 

آزمایش سیالب مغزه را نشان داده است.]45،5۰و51[ 
همان طور که قبال مورد اشــاره قرار گرفت، سیاالت یونی به عنوان 
ماده ی اصلی تشــکیل دهنده ی گل حفاری به منظور بهبود خواص 
ســیاالت حفاری می تواند پتانسیل الزم را داشته و الزم است مورد 

توجه قرار گیرد. 
سیاالت یونی همچنین می توانند به عنوان بازدارنده ی هیدراسیون 
شــیل در حین عملیات حفاری در الیه های رســی و در دمای باال 

استفاده شوند. 
چندین کار تحقیقاتی برای استفاده از سیاالت یونی در گل حفاری، 
جلوگیری از هیدراسیون شــیل و بهبود فیلتراسیون در حال انجام 
است. یک مطالعه ی مقایسه ای بین کلیه ی مواد شیمیایی با سیاالت 
یونی می تواند برای نشان دادن مزایای سیاالت یونی نسبت به سایر 

مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش باالدستی نفت ارائه شود.

4- چالش ها و فرصت برای کارهای آینده 
بــا وجود اثبات تاثیرات مثبت ســیاالت یونی در موارد کاربردی 
از قبیل: روش های مختلف بهبود بازیافت نفت، ســیاالت حفاری، 
تحریک و بازیابــی نفت در مخازن غیرمتعــارف، نیاز به مطالعه 
و بررســی به منظور شــناخت بهتر مکانیزم هــای عملکردی آنها 

وجود دارد. 
چالش اصلی این اســت که برخی از ســیاالت یونی )سیاالت یونی 
مبتنــی بر فلوراید با منابع آنیونــی مانند BF4 یا PF6( برای کاربرد 
مقیاس میدانی مناسب نیستند زیرا هزینه ی باالیی دارند. مسئله ی 

مهم دیگر این اســت که سیاالت یونی BF4 یا PF6 می توانند HF را 
در حضور آب آزاد کنند.

البته با ســنتز ســیاالت یونی در مقیاس وســیع، می توان کاربرد 
عملیاتی و میدانی این مواد را مقرون به صرفه ی اقتصادی کرد. سنتز 
ســیاالت یونی در مقیاس وسیع به اســتفاده از آنها در سیالب زنی 
شــیمیایی برای EOR، آماده ســازی ســیال حفاری، بازیافت نفت 
ســنگین و مدیریت تضمین جریان با اســتفاده از روش شیمیایی 

کمک خواهد کرد. 
از طرف دیگر، با تغییر آنیون های موجود در ســاختار شــیمیایی و 
در نتیجه کاهش ریســک تولید محصوالت جانبی حین استفاده در 

عملیات باالدستی می توان بر چالش های گفته شده غلبه کرد.
برای اهداف بهبود ازدیاد برداشــت، سورفکتانت ها در شرایط مخزن 
پایدار نیســتند و بر محیط زیســت تاثیر دارند. از این نظر، سیاالت 
یونی می توانند به عنوان گزینه هایی برای جایگزینی سورفکتانت ها 
استفاده شوند زیرا آنها در شرایط مخزن پایدار هستند و تاثیر بسیار 

کمی بر محیط زیست دارند. 
سیاالت یونی مواد شیمیایی دوست دار محیط زیست برای روش های 
EOR هســتند و متعاقبــا می توان با اســتفاده از ســیاالت یونی، 

تکنیک های EOR سبز را معرفی کرد. غربالگری سیاالت یونی برای 
کاربردهای خاص در صنعــت نفت یکی از مهم ترین چالش ها برای 
به دست آوردن نتیجه ی مطلوب است که مورد توجه محققان قرار 

گرفته است. 
در روش هــای ازدیاد برداشــت شــیمیایی )CEOR( هزینه ی مواد 
شــیمیایی مورد اســتفاده باید مقرون به صرفه باشد تا فرآیند بتواند 
به امکان ســنجی اقتصادی خود دست یابد و بدین منظور، مطالعه ی  
دقیق در مورد سازگاری سیاالت یونی و خصوصیات مخزن مورد نیاز 
است. انتخاب ســیال یونی مناسب برای یک کاربرد خاص می تواند 
امکان اقتصادی بودن به کارگیری یک فرآیند را در بخش باالدستی 
نفت فراهم کنــد.]52و5۳[ به روش های مختلفی برای توســعه ی 
غربالگری ســیاالت یونی در حفــاری، EOR، تحریک و بازیابی نفت 

غیرمتعارف نیاز است. 
روش غربالگری رسانا برای حالل های واقعیCOSMO-RS( 21( برای 
انتخاب ســیاالت یونی مناسب در ضدعفونی ســازی، گوگردزدایی، 
جداســازی SO2-CO2 و مهار هیدرات گاز استفاده می شود. سیاالت 

یونی بر اساس خواص خود قابل بازیافت هستند. 
ســیاالت یونی آب دوســت و آب گریز تمایل متفاوتــی به فرآیند 
بازیافت دارند. بنابراین، تحقیقات بیشــتری باید برای توســعه ی 
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روش موثر برای ســیاالت یونی آب دوســت انجام شــود. می توان 
از دی اکســیدکربن فوق بحرانــی22 برای بازیافت ســیاالت یونی 

آب دوست استفاده کرد.]54[

نتیجه گیری
در بررســی حاضر، کاربردهای مفیدی از ســیاالت یونی در صنعت 
باالدســتی نفت نشان داده شده اســت و تمام کاربردهای احتمالی 
در حفاری، تحریک چاه و مخزن، ازدیاد برداشت نفت مستند شده 
و ســعی بر این اســت که اطالعات و افق های نوینی در معرض دید 
محققان قرار گیرد تــا ایده های جدیدی را ایجاد کرده و تحقیقاتی 
را در زمینه ی کاربرد سیاالت یونی در بخش های مختلف باالدستی 

صنعت نفت انجام دهند. 
انتخاب سیاالت یونی برای هر کاربردی باید وظیفه ی خاصی داشته 
باشد. بیشتر تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده که سیاالت یونی در 
دمای باال و در شــرایط شوری زیاد مخزن و سازگار با محیط زیست 
پایدار هســتند و لذا بســتر کافی برای توســعه ی بیشتر تحقیقات 
ســیاالت یونی برای بخش های باالدستی صنعت نفت وجود دارد. از 

بحث باال می توان اینگونه نتیجه گیری کرد:
 ســیال یونی ایمیدازولیوم می تواند رفتار فیلتراسیون و خصوصیات 
رئولوژی ســیال حفاری را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. سیاالت 
یونی همچنین می توانند به عنوان بازدارنده های تورم شیل عمل کنند.

 ســیاالت یونی به عنوان ویســکوزیته ی باال شــناخته می شوند، 

بنابراین می توان آنها را به عنوان گزینه هایی برای ســورفکتانت های 
ویسکواالســتیک در فرموالســیون یک ســیال ایده آل برای ایجاد 

شکاف و شکستگی استفاده کرد.
 سیاالت یونی کلرید، برومید و تترابورات بر پایه ی ایمیدازولیوم در 
تست های آزمایشگاهی توانایی استخراج نفت را ۳5-2۰درصد نفت 
اولیه ی پس از ســیالب زنی نشــان داده اند. اگرچه افزایش بازیافت 
نفت توســط سیاالت یونی در مقیاس آزمایشگاهی بر اساس محیط 
متخلخل انتخابی زیاد اســت، با اســتفاده از ســیاالت یونی فعال 
می تــوان افزایش بازیافت نفت 16-12درصد مقدار نفت اولیه را در 

مقیاس میدانی انتظار داشت.
 سیاالت یونی مانند 1- بوتیل-۳- متیل ایمیدازولیوم تتراکلر-آلومینات 
قادر به استخراج کروژن از شیل آلی هستند. بنابراین می توان آنها را 

برای بازیافت نفت سنگین در نظر گرفت.
 امکان ســنجی اقتصادی برای به کارگیری سیاالت یونی در ازدیاد 
برداشــت را می توان با در نظر گرفتن قابلیت بازیافت و اســتفاده ی 
مجدد ســیاالت یونی به دســت آورد. بدون از دست دادن خواص 
فیزیکی، سیاالت یونی گران قیمت را می توان به دفعات متعدد پس 

از بازیافت، مجددا مورد استفاده قرار داد.
 غربالگری سیاالت یونی برای استفاده در بخش باالدستی صنعت 
نفت می تواند توسط COSMO-RS انجام شود. در غیراین صورت باید 
یک مدل جدید با مرور مجدد سازگاری سیاالت یونی و خصوصیات 
مخزن برای کاربرد مناســب در بخش باالدستی موردنظر درصنعت 

نفت پیشنهاد کرده و مورد ارزیابی قرار داد.

پانویس هاپانویس ها
1. s timulation
2. enhanced oil recovery
3. asphaltenes degradation
4. bitumen recovery
5. desulphurization
6. lubrication
7. interfacial tension
8. 1-vinyl-3-ethylimidazolium bromide

9. Homopolymers
10. 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
11. deep eutectic solvents
12. 1-butyl-3-methylimidazolium chloride
13. original oil-in place
14. 1-alkyl-3-methyl imidazolium bromide
15. van der Waals
16. imidazolium

17. critical micelle concentration
18. contact angles
19. Formation Water
20. Alkali surfactant polymer
21. Conductor-like screening model for real 
solvents 
22. Supercritical carbon dioxide
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