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چكیده
در سالهای اخیر با پیشرفت علم نانو ،بهرهگیری از نانوذرات در حوزههای مختلف صنعت نفت و گاز ،بخصوص در واقع ازدیاد برداشتت
از مخزن مورد توجه قرار گرفته است .عوامل مختلفی ،از جمله نوع سنگ مخزن و خصوصیات سازندی و زمتی شتناختی ،ترشتوندگی
سطوح و توزیع سیاالت درون مخزن در فرایند تولید بهینه از مخزن تأثیرگذارند .استفاده از نتانوذرات بترای بهدتود ترشتوندگی ستط
روشی و بهشمار میآید .تغییر ترشوندگی سنگ مخزن موجب افزایش آهنگ تولید و کاهش اشداع باقیمانده سیال در محیط متخلخل
میشود .سط سنگ مخزن از کانیهای زیادی با شیمی سط و خواص جتذ متفتاوتی استت کته متیتواننتد ترشتوندگی ستنگ را
تحت تأثیر قرار دهند .در ای پژوهش ،پس از توضی ترشوندگی ،توانایی نانوذرات مختلف در تغییر ترشوندگی انواع سنگهای مختلف
مخزنی ،از جمله کربناته و ماسه سنگی با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز مطالعه و بررسی شده است.
کلیدواژهها :ازدیاد برداشت ،ترشوندگی ،جنس سنگ ،مخازن نفت وگاز ،نانوذرات.

 .1مقدمه



طدیعی مختزن بته کمتک تزریتآ آ یتا گتاز انجتام متیشتود[.]1

معموالً هر میدان در طتول دوره فعالیتت ختود مراحتل مختلفتی را

استخراج مرحلة سوم ،عموماً به روشهایی اطالق میشود کته بترای

طی میکند .در برداشت اولیه از انرژی طدیعتی مختزن بترای تولیتد

بازیابی بیشتر سیال از مخزن بعد از مراحل بازیابی اولیه و ثانویه و با

استفاده میشود که ای انرژیها شامل اندساط سنگ و سیال ،رانش

هدف افزایش تولید صورت میگیرند .ای روشهای برداشتت شتامل

با نیروی گاز محلول ،رانش کالهک گازی ،رانش آبده و ریزش گرانی

روشهای گرمایی ،شیمیایی ،امتزاجتی ،غیتر امتزاجتی و روشهتای

است .مرحله دوم تولید معمتوالً بعتد از کتاهش انترژی مختزن و در

نوی است[ .]2-4درحال حاضر با بهکار بردن تکنیکهتای پیییتده

نتیجه کاهش تولید ،استفاده میشود .برداشت ثانویه با افزایش انرژی

ازدیاد برداشت نفت و گاز مانند سیال زنتی بتا آ  ،گتاز ،روشهتای
گرمایی ،حجم چشتمگیری از نفتت و گتاز درجتا در مختزن بته جتا

* بوشهر ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشکده نفت ،گتاز و پتروشتیمی ،گتروه مهندستی
نفت
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میماند که به طتور عمتده ناشتی از شترایط ترشتوندگی نتامطلو ،
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در چارچو روشهای ازدیاد برداشتت از جملته تغییتر ترشتوندگی

اندرس و همکتاران بترای تعیتی روشهتای مختلتف انتدازهگیتری

نقش بسزایی داشته است .نانوذرات با بهدود ترشوندگی کته یکتی از

ترشوندگی سط مطالعات جامعی انجام دادند .اطالعات ارزشتمندی

عوامل تأثیرگذار در توزیتع ستیاالت و اشتداع بتاقیمانتده ستیال در

از هرکدام از روشها به منظور ارزیابی ای فرایند حاصل میشود[.]6

محتتیط متخلختتل استتت ،موجتتب اف تزایش تولیتتد در مختتازن نفتتتی
میشوند[ .]5عالوه بتر مختازن نفتتی ،در مختازن گتاز میعتانی نیتز

 1-1-2اندازهگیری زاویه تماس

روش نتتوی بتترای کتتاهش انداشتتت میعانتتات نزدیتتک دهانتته چتتاه،

زاویه بی سط جامد (سنگ) با خط مماس وارد بتر ستط تمتاس

پوششدهی سط با نانوذرات است که به علت انترژی ستطحی کتم

دو سیال که معموالً نسدت به سیال چگالتر اندازهگیتری متیشتود،

میتوانند خاصیت متایعگریتزی در آن ستط ایجتاد کننتد .یکتی از

زاویه تماس نام دارد .معادله یانگ بترای توصتیف تغییتر ترشتوندگی

عوامل مهم تأثیرگذار بر تولید ،شیمی سط جامد است .سط سنگ

به کار میرود:

مختتزن نفتتتی و گتتازی از کتتانیهتتای زیتتادی بتتا شتتیمی ستتط و
خواص جذ متفتاوتی استت کته متیتواننتد ترشتوندگی ستنگ را
تحت تأثیر خود قرار دهند[ .]0در مخازن نفتی ،هدف از ای فراینتد،

()1
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بهدود بخشیدن ترشتوندگی ستط بته ستمت آ دوستتی بیشتتر و
در نتیجه افزایش تولید نفتت استت .در مختازن گتاز میعتانی تغییتر

در ایت معادلتته  ws ،  osو  ،  owب ته ترتیتتب ،کشتتش ستتطحی و

ترشوندگی به سمت مایعگریزی ،موجب تغییر تراوایی نستدی گتاز و

بی سطحی میان فازهای نفت -سط  ،آ  -ستط و آ  -نفتتانتد.

میعانات شده که موجب افزایش تحویلپذیری چاه میشود[ .]7هدف

مقادیر زاویه تماس کمتر از زاویه قائمه نمایانگر آ دوستی ستنگ و

از ای تحقیآ ،مروری بر بهرهگیری از نانوذرات مختلف بترای تغییتر

زوایتتای بتتزر تتتر از قائمته ،بیتتانگر نفتتتدوستتتی و در حالتتت قتتائم

ترشوندگی سنگهای مختلف و مقایسه امکان بتالقوه ایت نتانوذرات

ترشوندگی از نوع خنثی است[ .]14اندازهگیری زاویه تماس یکتی از

برای ازدیاد برداشت از مخازن مختلف کربناته و ماسه سنگی است.

روشهای سریع و به صرفه است .حساسیت زیاد نسدت به آلودگی و

کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

ناهمگنی سنگ مخزن است .در ایت زمینته ،پیتدایش فنتاوری نتانو

 1-2روشهای مختلف اندازهگیری ترشوندگی

یافت سطحی که بیانگر مشخصههای مخزن باشد ،میتواند از جملته

 .2ترشوندگی

محدودیتهای ای روش باشد .بسیاری از مطالعات نشان دادنتد کته

تمایل بر سیال به پخش شدن یا چسدیدن به سط جامد در حضتور

ترکیب سط و کانیشناسی اثر چشمگیری روی ترشتوندگی دارنتد.

سیال و یا سیاالت غیرقابل امتزاج دیگر را ترشوندگی میگوینتد کته

یکتتی از روشهتتای رایتتج بتترای رستتیدن بتته حتتداقل خطتتا ،تکتترار

حاصل کشش سطحی بتی ستیاالت و نیتروی چستدندگی جامتد و

اندازهگیری در نقاط مختلف سط است .شارما و مهانتی بیان کردند

سیال است[ .]8تغییر ترشتوندگی موجتب تغییتر نمودارهتای فشتار

که نتایج مثدت اندازهگیری زاویه تماس به طور قطع نمیتواند تولید

مویینگی و تراوایی نسدی متیشتود و نقتش مهمتی در جریتانهتای

بیشتر را تضتمی کنتد .آنهتا از متواد فعتال ستطحی بترای تغییتر

چند فازی و در نتیجه بازدهی مخازن ایفا خواهتد کترد .ترشتوندگی

ترشتتوندگی ستتط کلستتیت استتتفاده کردنتتد .نتتتایج آزمتتایشهتتای

سنگ مخزن به عواملی از قدیل کانیشناسی ستنگ ،کیفیتت ستنگ

زاویه تماس ،تغییر ترشتوندگی را نشتان متیداد ،امتا آزمتایشهتای

(تراوایی) ،خواص و ترکیب سیال مخزن ،خواص و ترکیب آ سازند،

تراوایی با شکست مواجه شد[.]11

شوری ،دما ،فشار مخزن ،اشتداع و تاریخیته اشتداع مختزن بستتگی
دارد[ .]5-8در مخازن گاز میعانی ترشوندگی به سمت مایعگریزی و

 2-1-2تراوایی خودبهخودی

در مخازن نفتی ترشوندگی از حالت نفتدوستی به حالت آ دوستی

فرایند تراوایی ،توانایی فاز ترکننده برای جابته جتایی فتاز غیرتتر در

به عنوان ترشوندگی مطلو در نظر گرفته میشود.

شرایط استاتیکی(ایستا) را بررسی میکند .رابطه بی فشار مویینگی
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و اشتداع فتتاز تتر بتته شتدت تحتتت تتأثیر ترشتتوندگی ستنگ استتت.

 .3نانوذرات

تحت شرایط ایستا ،تراوایی خودبهخودی بیانگر دو نیروی گترایش و

 1-3مزایای نانوذرات در تغییر ترشوندگی

متتویینگی در طتتول تغییتتر ترشتتوندگی استتت .متتثالً ،در سیستتتم

نسدت ستط بته حجتم نتانوذرات بتا وجتود انتدازه بستیار کوچتک

آ  -نفت ،آ به آسانی بترای ستنگ آ دوستت ،نفتت را جابتهجتا

 1nmتا  144 nmبسیار زیاد است که میتوانند بدون گیر افتتادن در

متتیکنتتد و دارای فشتتار متتویینگی مثدتتتی استتت .امتتا در سیستتتم

حفتترههتتا وارد آنهتتا شتتوند .از ای ت رو ،استتتفاده از آنهتتا ،مقتتدار

نفت دوستت فشتار متویینگی منفتی استت و آ بته داختل محتیط

ماده تزریقی مورد نیاز و میزان صدمات ناشی از کتاهش تراوایتی در

متخلخل تراوایی نمیکند .مثالً ،با اندازهگیری مقادیر سیال حاصل از

طی فرایندهای سیال زنی را کاهش میدهد[ .]14نانوذرات بته سته

مغزه اشداع از سیال ،به کمک فرایند تراوایی و تخلیه خودبتهختود و

صورت آ دوست ،آ گریز و خنثی یافت میشوند و بر اساس اندازه،

اجداری ،با بهرهگیری از سل آموت 1برای نگتهداری مغتزه در حالتت

غلظت و ترشتوندگی ذرات از یکتدیگر متمتایز متیشتوند .نتانوذرات

عمودی در داخل محلول ،میتتوان شتاخت ترشتوندگی را محاستده

در مقایسه با مواد بهکار رفته در روشهای شیمیایی ازدیاد برداشتت،

کرد .با ترسیم نمودار تولید نفتت برحستب زمتان ،منحنتی تراوایتی

با محیط زیست سازگاری بیشتری دارند و برای تغییر شتکل دادن و

حاصتل متتیشتتود کتته بترای تفستتیر خصوصتتیات ترشتتوندگی مغتتزه

از بی رفت به مصرف انرژی زیادی نیاز دارند که ایت ایت امتر بته

بهکار میرود[.]7

استفاده بهتر از نانو ذرات در مخازن عمیآ و تحت دما و فشتار زیتاد
متتیانجامتتد .بتتا ایت کتتار متتدت زمتتان متتلثر بتتودن ستتیال تزریقتتی

 3-1-2آزمونهای تصویر برداری سطح

طتتی فراینتتدهای ستتیال زنتتی نیتتز افتتزایش خواهتتد یافتتت[.]15

شیوههای تصویربرداری از سط مثل میکروسکوپ الکترونتی نتوری

به طور کلی ،مطالعات صورت گرفتته در زمینته ازدیتاد برداشتت بتا

( ،2)SEMمیکروسکوپی نیروی اتمی ( 3)AFMو تشدید مغناطیستی

نانوذرات را میتوان در مخزن نفتی و گازی ،به ترتیتب ،بتا دو هتدف

هستهای ( ،4)NMRدید درستی از تغییرات ستط ستنگ در نتیجته

آ دوستتتی بیشتتتر و متتایعگریتتزی بیشتتتر انجتتام داد .متتروری بتتر

تغییر ترشوندگی در اختیارمان خواهند نهاد .بسیاری از پژوهشتگران

تغییر ترشوندگی سنگهای مختلف مخزنی با بهرهگیری از نتانوذرات

در انجام آزمایشهای خود از تصاویر میکروسکوپی بهره متیگیرنتد.

مختلتتف ،دیتتدی جتتامع بتترای انتختتا بهتتتری نتتانوذره بتترای

مثالً ،کریمی و همکاران از تصتاویر ( )SEMبترای تحقیتآ در حتوزه

تغییر ترشوندگی سنگ خاص بتا هتدف و کتاربرد ختاص و مطلتو

جذ نانوذره زیرکونیم بر روی سنگ سود جستند[.]12

نانوذره به ما ارائه خواهد داد.

 4-1-2اندازهگیری پتانسیل زتا

5

آزمایشهای اندازهگیری پتانسیل زتتا بترای مشتاهده تغییتر نیتروی

نفت
جهت پخش

الکتروستتتاتیکی انجتتام متتیشتتوند .متتثالً ،تغییتتر پتانستتیل زتتتا از
مقدار مثدت به مقدار منفی برای سنگهای کربناته ،ستازوکار تغییتر

فیلم نانوذرات

ترشتوندگی توستتط متواد فعتتال ستطحی آنیتتونی را بیتان متتیکنتتد.
در حقیقت تغییر ترشوندگی فرایندی پیییده است که موجب تغییر

شکل  .1پخش نانو سیال بر روی سطح در اثر

در خصوصیات سط میشود .بعضی از ای روشهای یاد شده مثتل

نیروهای ساختاری[.]11

استفاده از میکروسکوپهای الکترونی و یا اندازهگیری پتانستیل زتتا
میتواند روشهای در دسترس اما پرهزینهای باشد[.]13

 2-3سازوکار نانوذره برای ایجاد تغییر ترشوندگی
یکی از تأثیرات اساسی نانوذرات ،تغییر دادن میزان ترشوندگی سنگ

1. Amott Cell
2. Scan Electron Microscopy
3. Atomic Force Microscopy
4. Nuclear Magnetic Resonance
5. Zeta Potential

23

مخزن از طریآ جذ روی سطوح جامد و در نتیجه تغییر در انترژی
آزاد سط است .بنابرای  ،شناخت سازوکارهای جذ و نیتز عوامتل
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نیروهای ساختاری یا فشار واگرایی ساختاری ،عامل پخش نتانوذرات

سیال زنی مغزه بررسی کردند .نتتایج زاویته تمتاس نشتان داد کته

بر روی سط بهشمار میآیند .فشار واگرایی از سته مللفته نیروهتای

از بی نانوذرات یادشده ،نانوذرات کلسیم کربنات ،سیلیکا و تیتتانیم

ربایشتتی وانتتدروالس ،نیروهتتای رانشتتی الکترواستتتاتیکی و نیروهتتای

اکسید بیشتری میزان تأثیر در تغییرات ترشوندگی ستط را دارنتد.

ساختاری تشکیل شده است .در واقتع ،نتانوذرات ازطریتآ نیروهتای

همینی  ،با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهای تراوایی خودبهخودی

ربایشتتی وانتتدروالس و نیروهتتای الکتروستتتاتیکی کتته اغلتتب در

و سیال زنی مغزه پی بردند که نانوذرات کلسیم کربنتات و ستیلیکا

لدتته پیونتتدگاه قطتتره رم متتیدهتتد بتته ستتط جتتذ متتیشتتوند

در ازدیتتاد برداشتتت نفتتت در ستتنگ کربناتتته از پتانستتیل زیتتادی

(شکل ( .]10[))1با جذ بیشتر نانوذره ،جدایش ساختاری از نیروی

برخوردارند .میزان بازیتابی تولیتد پتس از بهترهگیتری از نتانوذرات،

چسدندگی قطره مایع بزرگتر میشود و در نتیجه تمایل قطره متایع

به ترتیب 8/7 ،و 7/7درصد نسدت به حالت سیال زنی با آ افزایش

به جدا شدن از ستط افتزایش متییابتد و پتس از آن نتانوذرات در

یافتتته استتت[ .]24یتتو و همکتتاران ،در ستتال  ،2412بتتا استتتفاده از

معرض سط جدید قرار میگیرد و بر روی آن جتذ خواهنتد شتد.

آزمایشهای ستیال زنتی ،جتذ نتانوذرات ستیلیکا در سته ستنگ

ساختار قرار گرفت ذرات به صورت الیهای در ناحیه فیلم ایجاد شده

کربناته آهکی ،دولومیت و ماسته ستنگ را بررستی کردنتد .پتس از

بی دو فاز نفت و سط  ،به ایجاد یک فشار اضافی نسدت بته ناحیته

 24ساعت ،هنگامی که فرایند جذ به تعادل رسید ،مشاهده کردند

حجم سیال منجر میشود که ای فشار واگرایتی ستاختاری موجتب

که جذ تعادلی برای ای سه نوع ستنگ ،بته ترتیتب 4 ،5/541 ،و

جدایش نفت از سط خواهد شد .اندازه و چگالی بار الکتریکی ذرات

 1/272میلیگرم به ازای هر گرم ستنگ بتوده استت کته بیشتتری

بر اندازه ای نیرو تأثیر میگذارد ،بته طتوری کته بتا کوچتک شتدن

مقدار جذ نانوذره برای سنگ آهکی بته علتت وارد آمتدن نیتروی

اندازه ذرات ،چگالی بار الکتریکی افزایش مییابتد و موجتب افتزایش

الکتروستاتیکی بی سنگ و نانوذره محقآ شد .مقدار انتد

نیروی رانشی بی ذرات میشود .همانند دیگر سیستمهای کلوییدی،

روی ماسه سنگ ،به علت وجود شیل و رانتش الکتروستتاتیکی بتی

اندازه ذرات ،دما ،شوری ،سیال جابهجا کننده و نوع سط بر میتزان

نانوذره سیلیکا و ماسه سنگ بوده است .جتذ نتانوذره روی ستنگ

نیروی گسستگی تأثیرگذار میگذارد[.]17

دولومیت نیز صورت نگرفته است[ .]21شاهریزان و همکاران در سال

کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

ملثر بر میزان جذ نانوذرات روی سط سنگ مخزن ضروری است.

با بهرهگیری از اندازهگیری زاویته تمتاس ،تراوایتی خودبتهختودی و

جتذ

 ،2410اثر دو نانوذره آلومینیم اکسید و زیرکونیم را به تنهتایی و بتا

 .4کاربرد نانوذرات در تغییر ترشوندگی مخازن نفتی

بهره گیری از ماده فعال سطحی کاتیونی ،بتا آزمتایشهتای مختلتف

بیشتری مقدار نفت و گاز جهان در مخازن ماسه ستنگی و کربناتته

زاویه تماس بر روی تغییتر ترشتوندگی ستنگ دولومیتت بررستی و

قرار دارد .مخازن کربناته حدود  04درصد از نفت و  44درصد از گاز

مشاهده کردند که نانوذرات بته تنهتایی نمتیتواننتد موجتب تغییتر

کل ذخایر نفت و گاز جهان را دربر میگیترد[ .]18مختازن کربناتته

ترشوندگی ای نوع سنگ شوند ،اما ستیال زنتی نتانوذره آلتومینیم

شکافدار ،نفتدوست یا دارای ترشوندگی میانهاند که به دلیتل فشتار

اکسید با  ،CTABزاویته تمتاس را از  126°بته  44°و ستیال زنتی

مویینگی نامطلو در آنها ،نیروی رانشی ناشی از مویینگی ضتعیف

نتتانوذره زیرکتتونیم بتتا  CTABزاویتته تمتتاس را از  120°بتته 47°

استت و بته کتاهش بازیتابی نفتتت طتی فراینتد ستیال زنتی بتتا آ

کاهش میدهد و ای تغییر زاویه تماس برای ماده آلتومینیم اکستید

منجر میشود[ .]16تغییر ترشوندگی سطوح سنگ کربناته به سمت

به علت اندازه کوچتک ذرات و ستط تمتاس بیشتتر در مقایسته بتا

شتترایط آ دوستتتی متتیتوانتتد بتته عنتتوان یتتک گزینتته در افتتزایش

نانوذره زیرکونیم بیشتر بوده استت[ .]22تتاجمیری و همکتاران ،در

بازیابی نفت در ای مخازن مطرح شود .نظری مقتدم و همکتاران در

سال  ،2410در آزمایشهای خود با استفاده از نتانوذره اکستید روی

سال  ،2415در مطالعات خود اثر نانوذرات مختلف آلومینیم اکستید،

تغییر ترشوندگی یتک مغتزه کربناتته و سته مغتزه ماسته ستنگی از

منیزیم اکسید،کلسیم کربنات ،سیلیکا ،زیرکونیم ،تیتانیم دیاکستید

مخزن نفت سنگی را بررسی کردند .بازیابی نفتت بترای سته مغتزه

و نانوذره سریم اکستید را بتر تغییترات ترشتوندگی ستنگ کربناتته،

ماستته ستتنگی و مغتتزه کربناتتته ،بتته ترتیتتب ،از  3/5 ،4/3 ،24/74و
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 4درصد در غیا نتانوذره ،بته  24/08 ،17/57 ،3/2و  8/86درصتد

استفاده از ای نانوذره موجب اثر منفی بر تراوایتی متیشتود .تغییتر

درحضور آن افزایش یافت .آنان در تحقیآ خود نشان دادنتد کته بتا

رنگ نانوذره تزریقی از ابری رنگ به بیرنگ ،بیانگر جتذ نتانوذرات

اضافه کردن ای نانوذره ،نقطه تقاطع نمودارهتای تراوایتی نستدی در

روی ستتط ستتنگ استتت و بتته کتتاهش تراوایتتی مطلتتآ ستتنگ

هر دو نوع مغزه به سمت راست جابهجا میشود که حتاکی از تغییتر

متتیانجامتتد[ .]27نتتانوذره  LHPNبتتر ختتالف مختتازن آ دوستتت،

ترشوندگی سنگ به سمت آ دوستی است[.]23

تأثیر مثدتی بر ازدیاد برداشت از مخازن نفتدوستت کربناتته نهتاده
است .سید محمدی و همکاران در ستال  ،2414در تحقیقتات ختود

23

 1-4عوامل مؤثر بر عملكرد نانوسیال در برداشت نفت

تغییرات ترشوندگی یکی از مخازن کربناته ایران را با بهترهگیتری از

 1-1-4اثر غلظت نانوذره در مخازن نفتی

غلظتهای متفاوت نانوذرات بررسی کردند .آنان مشاهده کردند کته

مغتتزی و همکتتاران نیتتز در ستتال  ،2412بتته تحقیتتآ روی تتتأثیر

بیشتری تغییرات زاویه تماس ،در غلظت  4/5درصتد وزنتی استت و

غلظتتتهتتای متفتتاوت نتتانوذرات ستتیلیکا بتتر تغییتترات ترشتتوندگی

نیز پی بردند که با تزریآ نانوسیال با ای غلظت ،میزان بازیابی نفتت

ماسهسنگ با بهرهگیری از اندازهگیری زاویه تمتاس بته روش قطتره

حتتدود  11/25درصتتد نستتدت بتته ستتیال زنتتی بتتا آ افتتزایش

چسدیده پرداختند .آنان مشاهده کردند که بتا تزریتآ نانوستیال بتا

خواهد داشت[ .]28صفری و جامی االحمدی در سال  ،2413پس از

غلظت  4/1درصد وزنی ،میزان بازیابی نهتایی حتدود  8/7درصتد در

مطالعتته تتتأثیر نتتانوذرات  LHPNبتتا غلظتتتهتتای ( 4/41تتتا )4/5

مقایسه با سیال زنی با آ افزایش مییابد که ای میزان بازیتابی بتا

درصد وزنی بر سنگ کربناته ،مشاهده کردند که بازیابی سیال زنتی

افزایش درصد وزنی نانوذرات سیلیکا از  4/1بته  3درصتد وزنتی ،بته

مغزه با بهرهگیری از آ نمک تا مقدار  44درصد بوده است ،افتزایش

مقدار  20درصد ،خواهد رسید .آنتان بترای انجتام آزمتایش ختود از

نانوذرات به آ نمک ،به ترتیب ،با درصد وزنتی  4/1 ،4/45 ،4/41و

میکرو مدل شیشهای بهمنظتور مشتاهده حرکتت ستیال در محتیط

 4/5باعث افزایش بازیابی ،به ترتیب ،تا  24/3 ،6/1 ،5/8و  0/5درصد

متخلخل بهره بردند که با استفاده از روش جدید بر پایه فناوری لیزر

شده است .با افزایش غلظتت نتانوذره تتا  4/1درصتد ،زاویته تمتاس

تهیه شده است[.]24

کاهش و بازیابی نفت افزایش مییابد ،اما با افتزایش غلظتت نتانوذره

یکی از مهمتری عوامل در تزریتآ نانوستیال بته محتیط متخلختل،

بیش از  4/1به علت بسته شدن محیط متخلخل بازیابی نفت کاهش

غلظت ای ذرات است .افزایش غلظت نانوذرات و نشستت آنهتا بتر

مییابد[ .]26گیرالدو و همکاران در ستال  ،2413بته بررستی تتأثیر

روی سط  ،موجتب کتاهش تخلختل ،تراوایتی و در نتیجته موجتب

نانوذره آلومینیم اکسید ،بر مخازن ماسه سنگی پرداختنتد .آنتان بته

کاهش بازیابی نفت به علت انسداد حفرهها و گلوگاهها میشود[.]25

ای نتیجه رسیدند که نتایج زاویه تماس از  144(°تا  )142به میزان

ژو و همکتاران در ستال  ،2446بته انجتام مطالعتات آزمایشتگاهی و

 4(°تا  )15کاهش مییابد و میزان اشداع باقیمانده در نمونه از  7به

مدلستازی در زمینته تغییتر ترشتتوندگی و تغییترات تراوایتی مطلتتآ

 23درصد افزایش مییابد که ای هتم دلیلتی بتر آ دوستت شتدن

ناشی از جذ نانوذرات پلی سیلیکون آ دوست و آ گریتز بتر روی

نمونتته استتت .بنتتابرای  ،نتتتایج نتتانوذره آلومینتتا در غلظتتت کمتتتر از

سط ماسه سنگی پی بردند .بر اساس آزمایشهای سیال زنی مغزه

 544ppmتوانتتایی بیشتتتری بتترای تغییتتر ترشتتوندگی ماستته ستتنگ

پی بردند که نانوذرات آ دوست در اندازه  14تا 544نانومتر موجتب

دارد[ .]34هنتتدرینگرات و همکتتاران در ستتال  ،2413بتتا تزریتتآ

افزایش بازیابی نفت به میزان  6درصد نسدت به حالتت ستیال زنتی

محلتتولی از نتتانوذرات بتته داختتل میکتترو متتدل شیشتتهای و کتتاهش

با آ میشوند .آنان بر اساس مدلسازی ،غلظت  2تا  3درصد وزنتی

کشش سطحی بی نفت و آ  ،به تلته افتتادن ذرات نتانو و کتاهش

را به عنوان مناسبتری غلظت معرفی کردند[ .]20ژو و فان در سال

تراوایی سنگ را مطالعه کردند ،آنتان نتیجته گرفتنتد کته نتانوذرات

 ،2412با بررسی اثر  2LHPNبر ترشوندگی ماسهسنگ پی بردند که

بتته همتتراه متتاده فعتتال ستتطحی بتتر کشتتش بتتی ستتطحی تتتأثیر

با وجود تغییر ترشوندگی ماسه سنگ به سمت آ دوستتی ،بازیتابی

خواهند گذاشت .همینی  ،نانوذرات موجب افزایش  8درصدی تولید
4

نفت کاهش مییابد .انجام آزمایشهای ستیال زنتی نشتان داد کته

در مقایسه با سیال زنی با آ شدند[ .]31مکلفِرِش و همکتاران در

1. Sessile Drop
2. Lipophobic-Hydrophilic Polysilicon Nanoparticles

3. Hendraningrat
4. Mcelfresh
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نمک برای ازدیاد برداشت بهره گرفتند و مشاهده کردنتد کته بتازده

همینتتی  ،سیلیستتیم اکستتید آ گریتتز و دارای ستتیالن بتتا تغییتتر

نهایی یکسانی بر اثر دو فرایند حاصل میشود ،اما بتا بهترهگیتری از

ترشوندگی و اتانول به تنهایی با کاهش کشش بی ستطحی موجتب

نانوسیال  14درصد وزنی ،بتازده نهتایی در متدت زمتان کوتتاهتری

افزایش برداشت به میزان  28/3و  25/8درصد شدند .روی اکستید و

حاصل میشود[.]32

منیزیم اکسید پخش شده در آ مقطتر و آ نمتک بته دلیتل کتم
کردن تراوایی نتایج قابل قدولی در ازدیاد برداشت برای آنها مشاهده

 2-1-4اثر اندازه نانو ذرات در سنگ مخازن نفتی

نشد[ .]35روستایی و همکاران در ستال  ،2415بتا بررستی دو نتوع

اندازه کوچک نانوذرات احتمال ورود آنها به منافذ سنگ را افتزایش

نتانوذره پلتیستیلیکون نفتتدوستت ( 3)HLPو خنثتی ( 4)NWPدر

میدهد و سط بیشتری از سنگ تحت تتأثیر نتانوذره قترار خواهتد

تغییرترشوندگی ماسهسنگ آ دوست ،پی بردنتد کته بازیتابی نفتت

گرفت .امالفرش و همکاران از نانوذرات پایدارشده با اندازه ( 4تا )24

برای ای نانوذرات ،به ترتیب ،حدود  32/2و  28/57درصد نسدت به

نانومتر برای تغییر ترشوندگی ماسته ستنگ استتفاده کردنتد .نتتایج

سیال زنی با آ افزایش خواهد یافت .میزان ازدیاد برداشت نفت به

نشان داد که اندازه ذره به همراه چگالی بار بر توان فشار گستیختگی

علت بهدود ترشوندگی سنگ مخزن و نیز کاهش کشش سطحی بی

تأثیر میگذارد و کاهش اندازه نانو ذرات ،به افزایش چگالی بار آنهتا

دو فاز آ و نفت از  20/3بته  1/75و  2/55میلتی نیوتتون بتر متتر،

و نیروی رانش الکتروستاتیکی بی ذرات خواهد شتد کته بته تولیتد

بهترتیب ،بعد از تزریآ نانوذرات  HLPو ( NWPپراکنتده در اتتانول)

بیشتر سیال مخزن میانجامد.

است .همینی  ،نتایج نشان داد که  NWPاثر قویتری بر ترشوندگی

هندرینگرات ،بنابر مطالعاتی پی برد که کتاهش انتدازه نتانوذرات بته

سط دارد ،درحالیکه  HLPتأثیر زیادی بر کاهش کشتش ستطحی

افزایش بتازده فراینتد جابتهجتایی منجتر خواهتد شتد[ .]33گتائو و

آ و نفت دارد[.]30

همکاران در سال  2447نیز به ای نتیجه رسیدند که میتزان جتذ

اونیکونوو 5و اگولو در سال  ،2412بتا بررستی اثتر سته نتوع نتانوذره

بتترای ذرات بتتا انتتدازه کوچتتک نیتتز بتتا افتتزایش غلظتتت افتتزایش

 NWP ،HLPو  LHPبر میزان ازدیاد برداشت و چگونگی اثر هر یک

مییابد[ .]34بنابرای  ،اندازه ذرات خیلی بزر  ،موجب بسته شتدن

بر نمونههای شنی آ دوست دلتا نیجر مشتاهده کردنتد کته  HLPو

گلوگاهها و اندزه ذرات خیلی کوچک موجب پخش آنها خواهد شد

 NWPبا تغییر ترشوندگی و کاهش کشش سطحی در حضور اتانول،

و برای افزایش تولید باید اندازه نانوذرات بهینه باشد.

ازدیاد برداشت را بهدود میبخشند و موجتب افتزایش تولیتد ستازند

کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

سال  ،2412از نانو سیال با غلظتت  14درصتد وزنتی و محلتول آ

گرانروی به افزایش بازیابی نفت تا میزان  26/1درصتد منجتر شتود.

آ دوست میشوند ،درحالیکته  LHPبترای ستازندهای آ دوستت
 3-1-4استفاده از نانوذرات به همراه مواد فعال سطحی

مناسب نیست و با بهرهگیری از آن اثر چشمگیری در افزایش تولیتد

نانوسیال با پراکندهسازی نانوذرات در سیال پایه طراحتی متیشتود.

مشاهده نشد[ .]37شهرآبادی و همکاران در سال  ،2412با بررستی

نانوسیال نیز به خصوصیات سیال سوسپانسیونی ،ترکیب شیمیایی و

اثر نانوذره چربیدوست پلیسیلیکون بر مخازن ماسهسنگی مطالعات

اندازه  pHوابسته است .سیال سوسپانسیونی نانوذرات ،ستیالهتایی

خود را انجام دادند .ای نانوذرات به همراه سیال حامل ختود ،بتا دو

چتتون آ  ،آ نمتتک و محلتتول متتاده فعتتال ستتطحیانتتد .در واقتتع،

ستتازوکار کتتاهش کشتتش ستتطحی و تغییتتر ترشتتوندگی موجتتب

سیال پایه بهکار رفتته در فراینتد تزریتآ بته نتوع ترشتوندگی ذرات

ازدیاد برداشت شدند .ای نانوذرات موجتب کتاهش زاویته تمتاس از

بستگی دارد .اگولو و همکتاران نتانوذرات آلتومینیم ،منیتزیم ،روی،

 123°به  66°میشوند و کشش سطحی آ و نفتت را تتا  14برابتر

قلع اکسید و نانو ذره سیلیسیم را در سیال پایههای مختلفتی چتون

کاهش میدهند .بنابر نتایج به دست آمتده ،قدتل از تزریتآ نتانوذره

آ مقطر ،آ نمک ،اتانول و دیزل بر ماسه سنگ بهکار گرفتند .آنتان

میزان بازدهی  06/27درصد بوده در حالی که بعد از تزریتآ نتانوذره

مشاهده کردند که آلومینیم اکسید در آ مقطر میتواند بتا کتاهش

میزان بازدهی تا  88/58درصد افزایش یافتته استت[ .]38تحقیقتات

1. Log Jammining
2. Ogolo

3. Hydrophobic and Lipophilic Polysilicon
4. Naturally Wet Polysilicon
5. Onyekonwu
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نشتتان متتیدهنتتد کتته نتتانو متتواد فعتتال ستتطحی موجتتب کتتاهش

کاهش و بازده جایگزینی افزایش مییابد[.]43

فشار مویینگی در ناحیه شکست مخزن متیشتوند و جریتان یتافت

کاظمی و حسینی در سال  ،2417نانوذره  SiO2/ZnOسنتز شده بتا

سیال مخزن را در ای ناحیه بهدود میبخشند[ .]36کیو و همکتاران

روش ستتل -ژل را بتترای تغییتتر ترشتتوندگی ستتنگ کربناتتته از

در سال  ،2414به مطالعه آزمایشگاهی استفاده از نانوذرات به همراه

نفتدوستی به آ دوستی قوی بررسی کردند .از انتدازهگیتری زاویته

ماده فعال سطحی در مخازن ستنگی نفتتی ماسته ستنگی آالستکا

تماس قدل و بعد از تغییر ترشوندگی و آزمون  SEMو آزمتون

پرداختند .آنان مشاهده نکردند که سیال زنی ای امولسیون ،تولیتد

برای اطمینان از جذ نانوذرات روی سط سنگ بهره بردنتد .آنتان

را از  70/2درصد به میزان  65/4درصد افزایش متیدهتد .کریمتی و

نانوسیال با درصد وزنی مختلف  4/47 ،4/433 ،4/41و  4/33را نیتز

همکاران در سال  ،2412اثر نانوذره روی اکسید و مخلوط مواد فعال

برای تغییر ترشتوندگی بتهکتار بردنتد .نتتایج زاویته تمتاس پتس از

سطحی غیریونی  5درصد وزنی را بر ازدیاد برداشت از سنگ کربناته

بهدود سط با نانوسیال با درصتدهای وزنتی یادشتده نشتان داد کته

مطالعه کردند .از پراش پرتو ایکس )XRD( 1و میکروسکوپ الکترونی

زاویتته تمتتاس از صتتفر ،بتته ترتیتتب ،بتته  104 ،101 ،154و 174

( )SEMبتترای آنتتالیز ستتنگ استتتفاده شتتد .آنتتان متتیپردنتتد کتته

افزایش مییابد که ای امتر حتاکی از تغییتر ترشتوندگی بته ستمت

زبتتری ستتط  ،نستتدت ستتطحی بافتتت نتتانو و درصتتد نستتدی متتواد

آ دوستی است[.]44

تشکیلدهنده نانوذرات ،عوامل مهم تأثیرگذار در تغییتر ترشتوندگی

االنصاری و همکاران در ستال  ،2417عملکترد متاده فعتال ستطحی

بهشمار میآیند .بنابر نتتایج بتهدستت آمتده ،نتانو ستیال زیرکتونیم

آنیونی ( )SDSو نتانوذرات سیلیستیم اکستید ( )SiO2را روی تغییتر

موجب افزایش تولید  04درصدی نفت نسدت بته تولیتد  5درصتدی

ترشوندگی سط سنگ کربناته در شرایط مخزن بررسی کردند .آنان

در غیا از نتانوذرات خواهتد شتد .در ظتاهر ،متاده فعتال ستطحی

برای ای کتار از ستیلندر فشتار زیتاد  24MPaو دمتای بتاال ()74c

نقش مهمی در بازیابی داشته است[.]44

بهره گرفتند .غلظتهای مختلتف نتانوذرات ،متواد فعتال ستطحی و

جوادیفر و همکاران در سال  2413به تحقیآ بر تأثیر دو نوع متاده

شوریهای متفاوت آزموده شد .اندازهگیری زاویه تمتاس و آزمتایش

فعتتتال ستتتطحی آنیتتتونی ( )SDSو کتتتاتیونی ( )C12TABو نیتتتز

تراوایی روی هر دو نمونته بهدتود یافتته و بهدتود نیافتته بته منظتور

مواد فعتال ستطحی پایته آبتی حتاوی نتانوذرات ستیلیکا بتر بتازده

بررسی اثر ناهمگونی سنگ بررسی شد .آزمون  SEMو  EDSنیتز از

میکروسکوپیکی و ماکروسکوپیکی برداشت نفت ستنگی در محتیط

نمونه سنگها گرفته شد .نتایج زاویه تماس و تراوایی خودبهختودی

متخلخل شکافدار پنج نقطتهای در فراینتد تزریتآ پرداختنتد .آنتان

نشان دادند که استفاده از نانوذرات بته همتراه متواد فعتال ستطحی

با استفاده از تصاویر میکروسکوپیکی مشاهده کردند کته استتفاده از

موجب تغییر ترشوندگی سط سنگ از نفتدوستتی بته آ دوستتی

نانوذره به همراه ماده فعال سطحی باعث تغییر ترشوندگی به ستمت

قوی میشود[.]45

XRD

آ دوستی و تولید چشمگیر نفت میشود[ .]41نرهای و همکاران در

23

سال  2413نیز از یک نانو ماده فعال سطحی استفاده کردنتد و آثتار

 2-4کاربرد نانو ذرات در مخازن گاز میعانی

تزریآ آن در غلظتهای مختلتف نشتان داد کته بتا کتاهش غلظتت

در مخازن گاز میعانی با کاهش فشار مخزن به زیر نقطه شدنم 4گتاز

نانو ماده فعال سطحی ،میزان کشش ستطحی کتاهش و ترشتوندگی

شتتروع بتته متتایع شتتدن متتیکنتتد و بتته صتتورت قطتترات متتایع روی

مخزن از حالت نفتدوستی به آ دوستی تغییر میکنتد[ .]42لتی و

سنگ مخزن پدیدار میشتود .بتا کتاهش بیشتتر فشتار ،مقتدار ایت

همکاران در سال  ،2411برای بررسی ازدیاد برداشتت مختازن نفتت

میعانات افزایش متییابتد .وجتود میعانتات در ناحیته نزدیتک چتاه،

سنگی میدان نفتی دراگون در دمای زیاد در مقیاس آزمایشگاهی،

به ایجاد مشکالتی از قدیل کاهش تولید گاز ،افت فشتار شتدید بتی

از ترکیب مواد فعال سطحی و نانوذرات استفاده و مشاهده کردند که

مخزن و چاه ،کاهش تراوایی نسدی گاز و متایع و در نتیجته کتاهش

در حضور نانوذرات کشش بی سطحی به یتک چهتارم مقتدار اولیته

تولید میشتود .بته منظتور رفتع ایت میعانتات و یتا کتاهش آن بته

1. X-Ray Powder Diffraction
2. Dragon

3. Sol-Gel
4. Dew Point

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هفت ()9317

در حوزه ازدیاد برداشتاند .در دهه اخیر تغییر ترشوندگی مختازن از

ایجاد شده توسط نانوذرات بتر روی ستط را تأییتد متیکننتد[.]46

میعاندوستی به گازدوستی با بهرهگیری از مواد شیمیایی مورد توجه

استتماعیلزاده و همکتتاران در ستتال  ،2410بتتا انجتتام آزمتتایشهتتای

خاصی قرار گرفته است کته نتیجته نهتایی آن ،افتزایش تولیتد گتاز،

زاویه تماس و اندازهگیریهای تراوایی خودبهخودی ،با بهرهگیتری از

کاهش میعانات در نزدیکی دیتواره چتاه ،افتزایش تراوایتی مطلتآ و
نسدی و افرایش نسدت تحر

را به همراه داشته است[.]40

4

3

دو نتتانوذره ) (CoBSTو ) (CeBSTبتته همتتراه متتواد شتتیمیایی
فلوئوردار ) (PFOSو ) ،(PTFEترشوندگی سط کربناته را به ستمت

موسوی و همکاران در سال  ،2413بترای تغییتر ترشتوندگی ستنگ

فوق مایعگریزی تغییر دادند .ای نتانوذرات حتتی بترای مایعتاتی بتا

آهک در نزدیکی دهانه چاه و در مخازن گاز میعانی ،با بهرهگیتری از

انرژی سطحی حتدود  ،23-72/3 mn/mاز توانتایی ایجتاد خاصتیت

نسدتهای مولی متفاوت  ،1FAS/2TEOSچهار نوع متفاوت نانوذرات

مایعگریزی برخوردارند .تصاویر  SEMنیز وجود زبتری ایجتاد شتده

سیلیس محلول در اتانول تهیه کردند .نتایج نشان داد که با افتزایش

روی سط را نشان داد .ای مواد با انترژی ستطحی کتم متیتواننتد

نسدت متولی  FAS/TEOSاز  1:5بته  ،2:5ستنگی کته درتمتاس بتا

به صتورت عملتی بترای کتاهش تجمتع میعانتات ،استتفاده شتده و

نسدت مولی  1:5ای محلتول قرارگرفتته بتود ،آ گریتزی بیشتتری

تولید گاز را افزایش میدهند[.]54

نسدت به بقیه در آن ایجاد شد .آزمایشهای ستیال زنتی نشتان داد

جی و ونگ در سال  ،2410برای تغییتر ترشتوندگی ستط ماسته

که تغییر ترشوندگی ای سنگ بتا بهترهگیتری از نتانوذرات ستیلیکا

سنگ از مواد فعال سطحی فلوئوردار و مواد بستپاری حتاوی فلوئتور

فلوئوردار به گازدوستی موجب کاهش مایع بته دام افتتاده و کتاهش

بهدود یافته با نانوذرات ستیلیکا بتا انتدازه  44نتانومتر بهتره بردنتد.

افت فشار به میزان  34درصد متیشتود[ .]47نجفتی و همکتاران در

آنان از اندازهگیری تراوایی ،زاویه تماس ،تعیی انترژی آزاد ستط و

سال  ،2410با اندازهگیری زاویه تماس در دو حالت ستاک و پویتا و

بتتاالرفت ستتیال در داختتل لولتته مویینتته ستتود جستتتند .همینتتی ،

آزمتتایشهتتای تراوایتتی ،تغییتتر ترشتتوندگی ستتنگهتتای کربناتتته و

نتایج زاویه تماس آ نمک و دکان نرمتال نشتان داد زاویته تمتاس،

ماسهسنگ را در حضور نانوسیال به همتراه گتروه فلوئتوردار بررستی

به ترتیب ،از  23و  4به  152و  127افزایش متییابتد کته ناشتی از

کردند .آنان با اندازه گیری میکروسکوپ الکترونی و پراش پرتو ایکس

گازدوست شدن سطوح استت .همینتی  ،نتتایج انترژی آزاد ستط

پی بردند وجود نانوذره باعث افتزایش زبتری ستط و وجتود فلوئتور

کتتاهش آن از  74بتته  4/01میلتتی نیوتتتون بتتر متتتر را نشتتان داد.

موجب کاهش انرژی آزاد سط خواهد شد که ای امر باعتث تغییتر

آنالیز تصاویر  SEMو  TEMنیز جذ نانوذرات سیلیس را نشان داد

ترشوندگی سنگ به سمت گازدوستی میشود .پس از بررسی اشتداع

که نقش مهمی در گاز دوست کردن سط دارند[.]51

اولیه نفت به ای نتیجه رسیدند که وجود اشداع اولیته نفتت موجتب

صدوری و همکاران در سال  ،2417با بهرهگیری از نانوسیال سیلیس

کاهش گازدوستی سط خواهد شد[ .]48استماعیلزاده و همکتاران

فلوئتوردار تغییتر ترشتوندگی ستتنگ کربناتته را از متایعدوستتی بتته

در سال  ،2415با سودجست از نانوساختارهای تیتانیم و سیلیس با

5

گازدوستی بررسی کردند .آنتان از آزمتون زاویته تمتاس پتیشرو و
0

انجام آزمایشهای تراوایی و اندازهگیتری زاویته تمتاس ،بته بررستی

پسرو برای مقایسه و بررسی تغییر ترشوندگی و محاسده انرژی آزاد

مایعگریزی سط سنگ کربناته پرداختند .زاویه تماس بترای قطتره

سط سود جستند .آزمایش تراوایی آ  ،نفت و میعان نیتز بترای دو

آ از صفر به  ،103° ،104° ،101°به ترتیب ،افزایش متییابتد ،در

حالت قدل و بعد از تغییر ترشوندگی سنگ انجام شد .نتایج آزمتایش

صورتی که تغییر چشمگیری برای زاویه تماس قطتره میعتان ایجتاد
نشد .به همی علت از ماده انرژی سطحی کم دارای گروه فلوئور بته
همراه نانوذره استفاده کردند .زاویه تماس قطره میعان در حضور ای
نانوذرات ،بهترتیب ،از صفر بته  144° ،147° ،151°افتزایش یافتت.
1. Tetraethoxysilane
2. Nanofluorohydroxyltriethoxy

کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

حداقل میزان ،روشهای گونتاگونی در دستترس انتد کته اکثتر آنهتا

آزمایشهای  SEMکه از سط سنگ گرفته شده نیز ساختارهای زبر

تراوایی نشان داد که تراوایی آ  ،میعان و نفت به داختل ستنگ ،بته
ترتیب ،بیش از  88 ،87و  84درصد کاهش پیدا میکند که ای امتر
نشتاندهنتتده تغییتتر ترشتتوندگی از ستتمت متتایعگریتتزی بتته ستمت
گازدوستی است[.]52
3. Co-doped Barium Strontium Titanate
4. Ce-doped Barium Strontium Titanate
5. Advancing
6. Receding
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 .5غربالگری نانوذرات بهکار رفته در انواع سنگ مخزن

پیش رو کمک شایانی میکند .در جدولهای ( )1و ( ،)2به ترتیتب،

انتخا نانوذره مناسب برای فرایند ازدیاد برداشت نفت ،موکتول بته

ازدیتاد برداشتتت بته کمتتک نتتانوذرات در مختازن نفتتتی و گتتازی در

مطالعات ساختار یافته در ای زمینه است .جدول غربالگری نانوذرات

سنگهای مختلف را بر اساس مطالعات پیشی درج شده است.

با توجه بته نتوع ستنگ مختزن بترای هدفمندستازی آزمتایشهتای
جدول  .1غربالگری استفاده از نانوذرات در انواع سنگ مخزن نفتی.
نوع سنگ

آزمون

مرجع

نانوذره /میزان مصرفی

سیال زنی -تراواییSEM-

][34

زاویه تماس -تراوایی

][34

5444 ppm /SiO2

آ

سیال زنیTEM-DLS-SEM -

][21

 2 /ZNOدرصد وزنی

آ

تراوایی

][23

پلی سیلیکون HLP

آ

زاویه تماس-کشش سطحی

][38

 14 /SiO2درصد وزنی
144-1444 ppm /Al2O3

ماسه سنگ

/NWP-HLP- LHP

2-3g/L
LHP

میکرو مدل

آ

سیال زنی -زاویه تماس -EDX-SEM
تراوایی

][31

سیال زنی
سیال زنی

][35

 /SiO2درصد وزنی ()4/1-5

آ

سیال زنی -زاویه تماسTEM-

][24

/ HNPدرصد وزنی ()4/1-1

آ

سیال زنی -کشش سطحی

][31

آ

زاویه تماس -تراوایی -سیال زنی مغزه

][24

آ

زاویه تماس

][26

Al2O3- SiO2 -MgO- ZrO2 -

3 g/L /SnO

Fe2O3- Ni2O3

ZrO2-،TiO2 -CNT- CeO2
/LHPN

 4/41-4/5درصد وزنی

اتانول
آ
آ مقطر -آ  -دیزل -اتانول

تصاویر میکروسکوپیکی

][31

 2 /ZnOدرصد وزنی

آ

تراوایی

][23

)5444(ppm /SiO2

آ

سیال زنیTEM-SEM-DLS-

][21

 4/5 / Al2O3درصد وزنی g

آ

زاویه تماس -سیال زنی

][28

ZrO2

ماده فعال سط غیر یونی

زاویه تماس -تراواییXRD-SEM -

][44

ZrO2-Al2O3

آ CTAB -

زاویه تماس

][22

-TEM-SEM-DLSسیال زنی

][21

SiO2

کلسیت

اتانول

سیال زنی

][37

][20

Al2O3-SiO2 -MgO -CaCO3 -

کربناته

ماده فعال سطحی آنیونی

تراوایی– سیال زنی

پلی سیلیکون 2-3 /درصد وزنی
بستر ماسهای

آ

][30

4 g/L /HLP-NWP

1

سیال پایه

 -SDSآ CTAB -

دولومیت
5444ppm /SiO2

آ

1. Sand Pack
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نوع سنگ

نانوذره /میزان مصرفی

آزمون

مرجع

کلسیت

سیلیکا فلوئوردار

سیال زنی-زاویه تماس SEM-FTIR-EDX

[]47

نانوذرات با گروههای فلوئوردار

زاویه تماس ساک و پویا -آزمون تراوایی SEM-EDX

[]48

TiO2, SiO2 ,CNT

زاویه تماسSEM-

[]46

) (CoBSTو)(CeBST

زاویه تماس -تراواییSEM-EDX

[]54

SiO2

زاویه تماس -تراوایی  -انرژی آزاد سط EDX-

[]52

کربناته

ماسه سنگ

FG40-FP2

زاویه تماس -تراوایی  -انرژی آزاد سط  -باالرفت سیال در

بهدود یافته با نانوذرات سیلیکا

لوله مویینهSEM-EDX-

[]51

 -هنگامی که غلظت نانوذرات افزایش مییابد بازیابی نفت بیشتر

 .6نتیجهگیری کلی
ترشوندگی یکی از مشخصههای مهم سیستم سنگ -سیال است کته

می شود .افزایش غلظت نانوذرات ممک است با کاهش تراوایی

در توزیع سیاالت و اشداع باقیمانده آنها در محتیط متخلختل و در

نیز همراه باشد .بنابرای  ،برای رسیدن به افزایش تولید ،غلظت

نتیجه در بازدهی نفت نقش مهمی بازی متیکنتد .در ایت مطالعته،

بهینه نانوذرات ضروری است.

مزایای ازدیاد برداشت نفت و گاز با استفاده از نانوذرات بررسی شتد.

 -کاربرد نانوذرات به همراه مواد فعال سطحی و بسپارها با هتدف

نانوذرات با بهدتود بخشتیدن خصوصتیات ستیال تزریقتی ،از جملته

بهدود خواص مواد فعال سطحی ،موجب افزایش بازیابی تولیتد

افتتزایش گرانتتروی ،کتتاهش کشتتش ستتطحی ،تغییتتر چگتتالی،

نیز میشود و نقش بسیار ملثری در افتزایش تولیتد از مختازن

رستتانش گرمتتایی و نیتتز برقتتراری بتترهمکتتنش ستتنگ و ستتیال

ایفا میکند.

(تغییر ترشوندگی) موجب افزایش ازدیاد برداشتت در مختازن نفتتی

 -جدول غربالگری تغییر ترشوندگی با بهترهگیتری از نتانوذرات،

متتیشتتود و در واقتتع ،بتتا کتتاهش انتترژی ستتط و ایجتتاد زبتتری بتته

موجب میشود با توجه به جنس سنگ مخزن ،بهتری نتانوذره

متتایعگریتتزی و افتتزایش تولیتتد گتتاز در مختتازن گتتاز میعتتانی

را برای تغییر ترشوندگی آن و در نتیجه ازدیاد برداشت مخازن

خواهند انجامید.

نفتی و گازی اختیار کنیم که ای امر صترفهجتویی در وقتت و

 -هر نوع نانوذرهای موجب ازدیاد برداشت در هرنوع سنگ مخزن

کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

جدول  .2غربالگری کاربرد نانوذرات در سنگ مخزن گازی.

هزینه را نیز فراهم میآورد.

نمیشود .بنابرای  ،با توجه به نوع سنگ بایتد در انتختا نتوع
نانوذره دقت کرد که ای انتخا وابستته بته شتناخت شترایط
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