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 چکیده

در سنوات گذشته، ازدیاد برداشت نفت و روش های آن، یکی از مهم ترین مباحث در صنعت نفت بوده 

است و با در نظر گرفتن رشد قیمت نفت در سالیان اخیر و افزایش نرخ تقاضا کشور های صنعتی برای 

برداشت، خرید طالی سیاه، سعی تمامی محققین و مهندسان نفت، یافتن روش های بهینه برای ازدیاد 

حجم میزان برداشت نفت با استفاده از سرعت بخشیدن به استخراج نفت و افزایش راندمان بوده است. 

. در این پژوهش سعی بر این بوده افزایش پیدا کرده است طور چشم گیریروش های ازدیاد برداشت به 

حرارتی ازدیاد برداشت  تغییرات ترشوندگی در اثر روشهایپس از معرفی ازدیاد برداشت و روش های آن، 

به صورت جامد  کایخالص و م تی، کلسیا شهیشبا انجام آزمایش بر روی صفحات نازک  از مخازن نفتی

افزایش بررسی شود. همچنین چگونگی  موجود در سنگ مخزن یها یکان ی ندهیو به عنوان نما یقلیص

ذکر یک آزمایش مورد بررسی قرار  ، باتولید نفت با تغییر نوع سنگ مخزن از سیستم نفت تر به آب تر

 گرفت.
 

 روش میکروبی، روش های حرارتی، ازدیاد برداشت، کلسیت خالص واژگان كلیدی: 
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 مقدمه  
( مقدار زیادی از نفت اولیه  Natural Driveبر اساس اطالعات و آمار موجود بعد ار مرحله اول تولید نفت به روش طبیعی ) 

(OOIPدر مخ )یت بسزایی ممایه گذاری جهت تولید آن دارای اهرماند. این مقدار از نفت بسیار با ارزش بوده و سن باقی می ز

 Secondaryبازیابی ثانویه ) ،برای حفظ و افزایش فشار مخزن سیاالت مختلفی به آن تزریق می شود. این کار است.

Recovery محلول استفاده می شود. با تزریق سیال به مخزندر این حالت از تزریق آب یا تزریق گاز  معموال .( نام دارد، 

هایتا خود ماده تزریقی از مخزن خارج می شود. الزم به ذکر است که سیال تزریقی نتولید نفت افزایش یافته و با ادامه عملیات 

. بازده کلی عملیات نمی تواند تمام نفت را جابجا کند زیرا مقدار قابل مالحضه ای از نفت در منافذ سنگ ها به دام می افتد

مرحله دوم به تعداد و محل تزریق کننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل متعددی بستگی دارد. در صورتی که 

 Tertiaryادامه عملیات تولید نفت توسط بازیابی ثانویه توجیه اقتصادی نداشته باشد، از روش بازیابی مرحله سوم ) 

Recovery  .روش های بازیابی مرحله سوم را روش های ازدیاد برداشت نفت )( استفاده می شودEnhanced Oil 

Recovery .درصد ، عملیات مرحله  19متوسط درصد بازیابی نفت از عملیات مرحله اول ) تولید طبیعی ( حدود  ( می نامند

درصد نفت باقی مانده از  13)  درصد  13درصد نفت باقی مانده از مرحله اول ( و عملیات مرحله سوم  32درصد )  32دوم 

 به می شود:سمحا (1فرمول شماره )مرحله اول و دوم ( می باشد. با توجه به اطالعات فوق درصد بازیابی متوسط به صورت 

1) 

 
 

 تولید اولیه ) طبیعی ( نفت

 یابد، عبارتند از: ی جریان م یطور طبیع آن به کموجود در مخازن که نفت به کم یمهمترین نیروها

 حاصل از فشار گاز حل شده در نفت  ینیرو (1

  ککاله یشده در قسمت باالحاصل از فشار گاز جمع ینیرو (2

 آب مخزن که در زیر ستون نفت قرار گرفته است  هسفر کفشار هیدرواستاتی ( 3

 یریزش ثقل یبرند، نیروی از آن بهره م یتولید طبیع یستون نفت بسیار مرتفع برا یمخازن دارا یکه برخ یدیگر ینیرو (4

 .است

سنگ مخزن و خواص  یشناسو زمین یاز این نیروها در رانش نفت متفاوت است و به وضعیت ساختمان کسهم مشارکت هر ی

سبب محبوس نگه  یمخالف یدارد. در مقابل این نیروها، نیروها یموجود در مخزن بستگ یسیالها یو ترمودینامیک یفیزیک

 کاصطکا یسنگ مخزن و نیرو یفشار موئینگ یشوند که مهمترین این نیروها، نیروی نفت م یتن یا ایجاد تنگنا در بازیابداش

حاصل از حرکت سیال در درون خلل و فرج سنگ مخزن تا ته چاه است. برای استحصال و بازیافت کامل نفت، باید چنان 

  مخالف، موجب رانش نفت به سمت باال گردد. یدر اعماق مخزن وجود داشته باشد که بتواند عالوه بر غلبه بر نیروها ینیروی

 ازدیاد برداشت 

ازدیاد  یروشها"تحت عنوان  ییکم شود. به همین دلیل از روشها یشود تا بازیافت نهایی موافق باعث م یافت نیروها کاهش و

ی از مخزن برداشت م یطور طبیعه درصد از نفت ب 30معموال  شود.ی استفاده م یلید از مخزن نفتبرای باالبردن تو "برداشت

 باشد. ی ازدیاد برداشت م یروشها یبرخ یمند بکارگیردرصد آن نیاز 70گردد و 

 کار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از : به یروشها

 

  گاز تزریق( 1

 آب ( تزریق2

 گاز و آب متناوب تزریق( 3
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 حرارتی روش( 4

 پلیمری ژلهای و فوم تزریق( 5

 سطحی کشش نیروی هش دهندهکا شیمیایی مواد از استفاده( 6

 ( M.E.O.Rمیکروبی )  روش از استفاده( 7

 

 تزریق گاز

با افزودن ترکیبات  ی، گاز طبیعیگیرد. در روش امتزاجی صورت م یامتزاجو غیر یروش تزریق گاز به دو صورت امتزاج

گردد، با ی کار تزریق م یکه در ابتدا یگاز تزریق هشدی که بخش غن یطور به ،شودی م یغن تا   یمیان یهیدروکربن

کند. راندمان افزایش ی هدایت م یتولید ینفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاهها

 یخواص همگن و یکدست و تراوای یدهد و اگر سنگ مخزن دارای بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص م

، گاز به مخازن یدر روش غیر امتزاج توان دست یافت. ی مانده، می درصد حجم نفت باق 75تا  65آن نیز مناسب باشد، به 

گردد. ی ایران اعمال م یو دریای یخیز خشکاز مخازن نفت ین است و در تعدادگردد که این تزریق نسبتا ارزای تزریق م ینفت

دهد و حرکت نفت را سهولت ی شود و فشار مخازن را افزایش می مخزن متراکم م یدر قسمت باال یدر این روش، گاز تزریق

، از یصنعت یباشد. در کشورها حتما از نوع ترکیبات هیدروکربنی یندارد گاز تزریق یبخشد. باید توجه داشت که لزومی م

ی تزریق استفاده م یدهد، برای اکسیدکربن تشکیل می را دکه بخش اعظم آن  یاز تاسیسات بزرگ صنعت یخروج یگازها

 دارد ینیز در پ یمحیط است و فواید زیست یهیدروکربن یراندمان باالتر از تزریق گازها یشود. در این روش، حت

(Chilinger and Yen, 1983   ) 
 

 تزریق آب

بسیار مهم و شناخته شده است و می تواند در صورت انجام  یتزریق سیال به مخزن، روش یروش تزریق آب در بین روش ها

 :موفقیت آمیز، برداشت از مخزن را افزایش دهد. رواج استفاده از این روش به خاطر عوامل زیر است

 ارزان بودن آبقابل دسترس بودن و ( 1

 روش تزریق آب به داخل مخزن از طریق چاه یسادگ( 2

 نفت یجریان آب در محیط متخلخل حاو یتوانای( 3

 آب در جاروب کردن نفت یتوانای( 4

 آب یویژه باال یگرما( 5

 

 
 ( ازدیاد برداشت به روش تزریق آب1شکل)
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  به مشخصات مخزن و مشخصات سیال مخزن بر می گردد یموفقیت فرآیند تزریق آب از نقطه نظر صنعت

 

 تزریق متناوب آب و گاز

شمال گزارش شده است. میزان متداول  یدر کانادا و بعد از آن در دریا 1957 اولین فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در سال

باشد. در فرآیند تزریق  یدرصد نفت در جای مخزن م 20 تا 15 مخزن توسط این فرآیند بین کافزایش بازیافت نفت از ی

طبقه  .شود یتوده آب تزریق م کتوده گاز بعد از ی کشوند بدین معنی که ی یتزریق م یدر پ یصورت په متناوب، آب و گاز ب

انواع دیگر آن تزریق متناوب آب و گاز شامل تزریق متناوب آب و گاز امتزاج پذیر، امتزاج ناپذیر، مرکب و  یپروسه ها یبند

 یمشکالت عملیات یدیگر دارا یاما این روش نیز مانند روش ها. تزریق همزمان آب و گاز و تزریق متناوب آب و بخار است

 یو به تبع آن افت فشار مخزن، خوردگ یاست که باید به آن توجه شود، این مشکالت شامل کاهش حجم سیال تزریق

 یشدن ساختار، به وجود آمدن رسوبات آسفالتین و هیدراته و دماها یته و پولکتجهیزات به سبب جریان گاز، پوسته پوس

است و روش  یبرای حل مسائل علم یمدل کامپیوتر کمخازن، استفاده از ی یشبیه ساز .باشد یم یتزریق یمتفاوت فازها

ال، برآورد و به مختلف موجود در آن، مشخص کردن خصوصیات سنگ و سی یجهت مطالعه مخزن، مکانیسم ها یمناسب

 کمورد نیاز برای آغاز ی یداده ها .باشد یمخزن در آینده م ییکارآ یبرای توسعه مخزن و پیش بین کحداقل رساندن ریس

شامل خواص سیال، مشخصات و خواص سنگ و سیستم اطالعات تولید، اطالعات چاه و تکمیل چاه و  یعملیات شبیه ساز

 (  AL-Hadrami, 2001) است یآنالیز اقتصاد یاطالعات و داده ها

 

 یحرارت یهاروش

بین  API نفت خام با شاخص یشود و برای که نفت آنها نسبتا سنگین است، به کار برده م یاز مخازن یمعموال در بهره بردار

شامل تزریق آب داغ یا بخار به درون مخزن و یا ایجاد حرارت به  یدادن به منظور کاستن گرانرو کاربرد دارد. حرارت 20تا  10

 باشد.ی م یالکتریک یانرژ ککم

 

 و یا فوم: یروش تزریق مواد شیمیای

نفت مخزن, مورد  یروبه گران یبین سنگ و سیال، با تنظیم نسبت تراوای یکشش سطح یاین روش به منظور کاهش نیرو

با  یاز میادین نروژ به صورت آزمایش ی، به طور مثال در برخیروش تزریق فوم و مواد شیمیای گیرد. استفاده ازی استفاده قرار م

 ( Standnes, 2000)موفقیت انجام پذیرفته است. 

 

 كاربرد ژل در ازدیاد برداشت نفت

 شود: ی تولید نفت از مخازن نفت در سه مرحله انجام م

 ( Primary Oil Recovery( برداشت اولیه نفت )1

 ( Secondary Oil Recovery( برداشت ثانویه نفت )2

 ( Tertiary Oil Recovery( مرحله سوم برداشت نفت )3

 بهد شود. البته این بدان معنا نیست که اگر نفت خوی خود مخزن برای تولید نفت استفاده م یدر برداشت اولیه نفت، از انرژ

، در واقع ی شودباال آوردن نفت استفاده م یاز پمپ برا یبلکه وقت ،داشتخود به سطح زمین نیاید، برداشت اولیه وجود نخواهد 

مخزن تخلیه  یوقت شود.ی وارد مخزن نم یخاص ی. در این مرحله، انرژاستاول برداشت نفت  همرحل این مرحله، همانهنوز 

از  EORن صورت استفاده از روش ، در ایممکن نبودبا پمپاژ از مخزن به چاه و از چاه به سطح زمین  یحت ،نفت انتقالشد و 

 باشد. در این روش، ی استفاده از این روش، امروزه در دنیا روش تزریق آب مرسوم م یشود که برای نوع بازیافت ثانویه شروع م
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می شود گیرد. در این روش، ی قرار م یبردار ، نفت مورد بهرهیبردار شود و از چاه بهرهی ، آب به مخزن تزریق میاز چاه تزریق

آب،  یکند. البته به جای هدایت م ی، نفت را به طرف چاه تولیدیو سیال تزریق کردبا تزریق سیال در سیستم مخزن مداخله 

، با ی. باید توجه داشت که استفاده از این دو روش تزریقگفته می شودیند تزریق گاز آتوان گاز نیز تزریق کرد که به آن فری م

 یگیرد، متفاوت است. چرا که در تزریق آب و گاز برای فشار مخزن انجام م یمنظور حفظ و نگهدارکه به  یتزریق آب یا گاز

ی م یجلوگیر یبردار شود، بلکه از افت سریع فشار مخزن در اثر بهرهی باعث حرکت نفت نم یحفظ فشار مخزن، سیال تزریق

رسد که ما ضمن تزریق ی فرا م یبرداشت، زمان یهثانوباشد. در حالت ی کند و در واقع این روش، همان روش برداشت اولیه م

شود و تولید به این ی شویم. در این حالت، چون نسبت آب به نفت زیاد می با تولید آب مواجه م یآب به مخزن، در چاه تولید

و از  شود متوقف. اگر تزریق آب گرفتافزایش برداشت بهره  یبرا یدیگر یهاندارد، باید از روش یصورت بازده اقتصاد

 Tertiary Oilسوم برداشت نفت ) ه، به این گونه فرآیندها، مرحلشوداستفاده  نظیر تزریق گاز  یدیگر یفرآیندها

Recovery )به ییعن ،کرد یبند توان تقسیمی دیگر نیز م یا است که مراحل برداشت نفت را به گونه ی. گفتنگفته می شود 

 Improved Oil، مرحلة Primary Recovery هتوانیم بگوییم مرحلی اول، دوم یا سوم، م همرحل گفته شوداینکه  یجا

Recovery  یاIOR هو مرحل EOR  یاEnhanced oil Recovery  . برداشت بهبود یافته یاIOR است که  یفرآیند

اول  هتواند در مرحلی یند مآفر رود. حال اینی افزایش برداشت بکار م یمورد استفاده برای های کردن تکنولوژ تعدیل یبرا

و یا تزریق ژل درجا )  یانتخاب یکارک یا مشب یافق یچون حفار ییهای تولید انجام شود یا در مراحل دوم و سوم. تکنولوژ

Insitu gellation  از نوع ،)IOR باشند. بنابراین در ی مIOR یا گونه به ی شود، بلکه تکنولوژی ، فرآیند تولید عوض نم 

 یبه فرآیند EORکه ازدیاد برداشت یا ی از مخزن تولید گردد. در حال ی، نفت بیشتریشود که با همان فرآیند قبلی م تعدیل

شود تا میزان درصد اشباع نفت باقیمانده تا آنجا که ممکن است پایین بیاید و نفت ی م یشود که در آن سعی اطالق م

ی و احتراق در جا از این قبیل م ، تزریق یشیمیای یچون سیالبزن ییفرآیندهاباقیمانده در مخزن به حداقل ممکن برسد. 

. بدین کردروش دیگر این است که عملیات تزریق آب را تعدیل . توان فرآیند را تغییر دادی باشند. بعد از عملیات تزریق آب، م

هدایت  یباال شده و به سمت چاه تولید یبا خاصیت گذرده یهامتفاوت، آب وارد الیه یبا خاصیت گذرده یها منظور در الیه

 ,Schembre) گیردی مورد نظر صورت م هها بسته شوند. این کار با تزریق ژل در الیکرد که این الیه یلذا باید کار ،گرددی م

2004 ) 
 

 یروش میکروب

نفت و انتقال  یکه باعث کاهش غلظت و گرانرو یاستفاده از میکروبها جهت تولید گاز به منظور افزایش بازده و یا دفع مواد

 یهااز روش یمیکروب یهاشود. روشی انجام م MEORبه نام  یشود، تحت روشی م یتولید یها آسان آن به سمت چاه

 باشد.ی در صنعت نفت م ینوین کاربرد علوم بیوتکنولوژ یها رود که این روش از جنبهی نوین افزایش بازده ذخایر به شمار م

درصد در  11تا  9در کشور معادل  یاز مخازن مناطق خشک یانجام شده، متوسط سرعت کاهش تولید طبیع یهای طبق بررس

 ه یچاه جدید حفر نمود که این امر با توجه به هزین یحفظ سطح تولید، باید در هر سال تعداد ی ترتیب برا سال است. بدین

مناسب  یروشها یگیر کار این کاهش را با بازیافت ثانویه و به بایستینتیجه رسد. در ی نظر نم به یحفر هر چاه منطق یباال

مخزن صورت بپذیرد و سپس با توجه  یبر رو یاین روش، باید مطالعات دقیق یکارگیر ازدیاد برداشت جبران نمود. قبل از به

باید حساب شده باشد، زیرا در غیر این همچنین تزریق گاز به مخازن  به نوع مخزن، روش مناسب برداشت آن به کار برده شود.

و  یانجام نشود، ممکن است باعث رسوب مواد قیر یدرست خورد و اگر تزریق گاز بهی چاه به هم م یصورت، تعادل دینامیک

در مورد روش  همیشه غیر قابل استفاده خواهند شد. یرج گردد. در صورت اتفاق این امر، مخازن براخ و شدن خلل بسته

 کارشناسان اعتقاد دارند، بازده این روش  یبه مخزن نیز باید در استفاده از این روش کمال احتیاط را به کار برد. برخ تزریق آب
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باشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود. تزریق آب بیشتر ی درصد م 35مطلوب نیست، زیرا راندمان کار نهایتا 

 شکافدار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از اکشور که عمدت یمخازن نفت یبرا کاربرد دارد و یمخازن شن یبرا

 

بالقوه باال مطرح  یبا ظرفیت فن یبا مخاطرات زیاد، ول یبه عنوان موضوع یکشش سطح ینیرو هدهند کاهش ییمواد شیمیا 

قیمت نفت، استفاده از برخی مواد  یجه به شرایط کنونبا تو یدر جهان انجام پذیرفته است، ول یاست. اگر چه مطالعات زیاد

خود دارد، اما در آینده به  ینیاز به رشد بیشتر و طی مراحل تکمیل یروش میکروبی از نظر فن باشد.ی م یغیر اقتصاد یشیمیای

 تواند قابل رقابت با سایر روشها باشد. ی ، میدرآینده از لحاظ هزینه ا یروش تاثیرگذار مطرح است. روش میکروب کعنوان ی

 

 ازدیاد برداشت از مخازن نفت  یحرارت یهاروش

نفت سنگین( باید مورد  یکه با توجه به کاهش فشار و نوع نادر مخازن نفت کشور )کربناته شکافدار و ساختارها یاز مسائل ییک

 یهااز مهمترین راه بوده که یکی یاز این روشها، روش حرارت یتوجه قرار گیرد، انتخاب روش صحیح ازدیاد برداشت است. یک

از خصوصیات سنگ  ی، برخیحرارت یها با استفاده از انرژاست. در این روش این روشازدیاد برداشت از مخازن نفت، استفاده از 

 ( Pooladi and Firoozabadi, 2000)  کنندی دهند و خروج نفت از مخزن را تسهیل می و سیال را تغییر م

 

 ازدیاد برداشت یحرارت یهاروش عانوا

 توان به دو دسته تقسیم کرد.ی ازدیاد برداشت را م یحرارت یهابه طور کلی، روش

معین و  یتزریق یها اکسیژن، حفر چاه یاز نفت: این عمل با تزریق گاز دارا یایجاد حرارت در مخزن با سوزاندن بخش( 1

تنها  یول ،پیشنهاد شده است یمتفاوت یهاایجاد این حرارت روش یگیرد. البته برای جبهه آتش پیشرونده صورت م کایجاد ی

مطلوب  ه یتوان به نتیجی کند و می جهت حرکت م کآتش در ی هشود، جبهی دار استفاده م که از گاز اکسیژن یهایدر روش

 رسید.

جا کننده: این روش شامل تزریق بخار و آب به صورت گرم به عنوان عامل جابهتولید حرارت در خارج مخزن و تزریق سیال ( 2

 (Jadhunandan, and Morrow, 1995) باشدی طور ممتد م یا متناوب( و یا تزریق بخار به یو متناوب )تزریق چرخش یا مرحله

 

 از مخزن یتولید نفت در بازیافت حرارت یهامکانیزم

 یها مگذارد. مکانیزی سیاالت و همچنین تاثیرات متقابل سنگ و سیال، اثرم یخواص فیزیک یافزایش درجه حرارت، بر رو

 شوند، عبارتند از:ی ثیرات که به تولید نفت منجر مااز این ت یناش یاصل

 سنگین یها کاهش ویسکوزیته خصوصا در مورد نفت( 1

 یابد.ی توسط آب در درجه حرارت باال افزایش م یتمایل به ترشوندگ ،کندی میزان ترشوندگی سنگ تغییر پیدا م( 2

 کند.ی بین نفت و آب با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا م یکشش سطح( 3

در این حالت، چون انبساط  ،شود که سیال موجود در خلل و فرج سنگ به بیرون تراوش پیدا کندی باعث م یانبساط حرارت( 4

 شود.ی است، در ابتدا نفت خارج م کمتر از آب کسب یهانفت خصوصا نفت یحرارت

 ( Tabatabal and Gonzalez, 1993) شوندی تبخیر م کسب یهانفت( 5

 

 روش تزریق بخار آب

نفت سنگین با ویسکوزیته باال هستند. از این روش که در اواخر دهه  یشود که دارای به کار برده م یهای این روش در چاه

 زیرا در این مناطق نفت سنگین  ،شودی داشته است، بیشتر در کالیفرنیا و ونزوئال استفاده م یکاربرد زیاد یپنجاه میالد
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شود، سرعت تزریق است؛ سرعت که در روش تزریق بخار باید کنترل  یعامل. نسبت به سایر نقاط دنیا وجود دارد یبیشتر

 درون نفت ایجاد ییدما بخار و نفت وجود داشته باشد تا شیب یتبادل حرارت یبرا یباشد که فرصت کاف یتزریق باید به صورت

 
 

به مخزن و میزان  یمحاسبه درجه سیال تزریق یگردد. عالوه بر آن، باید به فاصله بین مخزن و تاسیسات تولید بخار برا

 ( Austad and Milter, 1997) توجه داشت یدر مسیر بخار تزریق یخوردگ

 

 تزریق بخار یهاروش

  :شودی بخار عمدتا به دو صورت انجام م تزریق

بخار آب تزریق  اشود. مجددی همراه پلیمر به مخزن تزریق م بخار و سپس، آب به ی: در این روش، ابتدا مقداریروش چرخش

 1968شد و در سال ی در ونزوئال استفاده م 1995کند. از این روش در سال ی یند ادامه پیدا مآهمین ترتیب فر شود و بهی م

 بشکه نفت برداشت گردید.  130000با استفاده این روش در کالیفرنیا حدود 

رانش به  یو هم نیرو یحرارت یگردد و هم نیروی روش تزریق بخار: در این روش، بخار آب به طور ممتد به مخزن تزریق م

 درصد نفت مخازن به این روش استخراج گردیده است.  50به  کگردد. تاکنون در آمریکا نزدیی وسیله بخار آب ایجاد م

 

 تزریق بخار آب یشرایط الزم برا

به  یاستفاده از روش حرارت یدر سرتاسر جهان انجام شده، شرایط الزم برا یکه در مورد مخازن نفت یآمار یبررس کدر ی

از  یت و ازدیاد برداشت به عوامل دیگرکفایت این شروط نیس یصورت ذیل گزارش شده است. البته وجود این شرایط به معن

 وغیره نیز وابسته است. یمحیط ، زیستیجمله عوامل اقتصاد

 
 یحرارت یهاموفق از كاربرد روش یهانمونه( 1جدول )

 تراوایی ویسکوزیته وزن مخصوص APIدرجه  س سنگنج ضخامت عمق
150 

– 

150

0 ft 

50 – 150 

ft 
 ماسه -شن 

 -سنگ 

 کربناته

100 0.95-1.00 50-1000 cp 1 Darcy 

 

 بررسی تغییرات ترشوندگی در اثر روشهای حرارتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

بر روی توزیع، درجه اشباع و جریان سیاالت )نفت ،آب و گاز( در  ترشوندگی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار

ویژگی تقریبا بر روی تمام پارامترهای مورد نیاز برای مهندسی مخزن، از قبیل درون محیط متخلخل شناخته شده است. این 

یندهای تولید نفت از قبیل سیالب آنفوذ پذیری های نسبی و فشار موئینه تاثیر می گذارد.میزان کارایی )موفقیت یا شکست( فر

ترشوندگی می باشد، از این رو در اجرای عملیات  برداشت حرارتی متاثر دب و عملیات ازدیاد برداشت نفت از جمله ازدیاآزنی با 

ازدیاد برداشت، آگاهی از تغییرات تر شوندگی سنگ مخزن برای بهینه ساختن عملیات و جلوگیری از بروز مشکالت بعدی 

تر شوندگی سنگ مخزن به چگونگی و اندازه جذب اجزای قطبی از نفت خام بر روی سطح سنگ بستگی  ضروری می باشد.

بر  ( و همکاران  چهار مکانیزم اصلی برای تغییر ترشوندگی در اثر تماس نفت خام پیشنهاد کرده اند.Buckleyا کلی )دارد.ب

سنگ مخزن به صورت آب دوست در نظر گرفته می شود و رفتار دوست مشاهده  یکانی ها یاین اساس سطح تمیز اولیه 

 : بت داده می شود. این مکانیزم ها عبارتند ازشده در مخازن نفتی به جذب ترکیبات آلی از نفت خام نس

 بر همکنش قطبی )که در غیاب فیلم  آب صورت می گیرد( (1
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 ( رسوب سطحی آسالتین2

 بازی –( بر همکنش اسیدی 3

 خر ترکیب فیلم آب بین نفت خام و سطح سنگ نقش مهمی را بازی می کند.آ( پیوند یونی ، که در مورد دو مکانیزم 4

همچنین آنها دریافتند که تغییر ترشوندگی هر کدام از این مکانیزم ها متاثر از ترکیب نفت خام ، ترکیب آب نمک ، دما و مدت 

 رسوب مکانیزم مورد در تنها شدید دوستی نفت شرایط  که است شده بیان و باشد می سنگ – نمک آب –زمان تماس نفت 

گوناگونی برای تعیین و اندازه گیری ترشوندگی وجود دارد که خالصه ی این روش روش های  سفالتین ایجاد می شود.آ سطحی

روش زاویه تماس یک از این روش های کمی است، که برای تعیین ترشوندگی یک سط مشخص به  ها پیشتر ارائه شده است.

ذیر بوده و دارای پیش زمینه علمی و یشتر بین شده که زاویه تماس یگانه معیار ترشوندگی است که کامال تکرار پب کار می رود.

تا  0گرفته ، زاویه بین  رفیزیکی تعریف شده می باشد. در این روش یک قطره آب بر روی سطح جامد غوطه ور در فاز نفتی قرا

ی سطح و زاویه در خارج از این محدوده ها، تدرجه نشانگر نفت دوس 80تا  120درجه نشانگر سطح آب دوست، زاویه  70

( است. از این روش پیشتر برای بررسی اثر دما و فشار ، ترکیب نفت و  بی تفاوت وجود سطح با ترشوندگی بینابین ) بیانگر

هرچند تر شوندگی و تغییرات آن در اثر روشهای ازدیاد برداشت به  ترکیب آب و نمک بر روی تر شوندگی استفاده شده است.

چنان به عنوان معمایی ناگشوده باقی مانده است و تعیین ترشوندگی مجموعه تر شوندگی هم طور گسترده ای مطالعه شده اند،

ی مشخصی از آب نمک، نفت خام، و سنگ در عمل بسیار سخت تعریف نشده و شامل عدم قطعیت های فراوان می باشد. می 

ی حرارتی( تغییر می توان بیان کرد که خصوصیت ترشوندگی تقریبا در طی کلیه روش های ازدیاد برداشت )شامل روشه ها

بیان شده است که تغییرات ترشوندگی به طور مستقیم  کند. اهمیت و پیامدهای تغییر ترشوندگی پیشتر مطالعه شده است.

تراوایی نسبی فاز ها در محیط متخلخل را تغییر می دهد، همچنین اشباعیت باقیمانده فاز هیدروکربنی را تغییر می دهد 

فاز نفت هدف اصلی روشهای ازدیاد برداشت نفت می باشد( از سوی دیگر ترشوندگی مبنای اساسی  )کاهش اشباعیت باقیمانده

( و Bennionویژگی های مویینه سنگ می باشد. اثر دما بر ترشوندگی به طور غیر مستقیم بررسی شده است. بننیون )

ند در اثر روش های حرارتی ازدیاد برداشت همکاران گزارش کرده اند که تغییر ترشوندگی یکی از مکانیزم های تخریب ساز

نها بیان کردند که هر چه دمای مجموعه باالتر باشد، تمایل به سوی آب دوستی بیشتر خواهد شد. سپس به آنفت می باشد ، 

( ، Raoکمک آزمایشاتی تحریک شدن مجموعه ماسه سنگ به سوی آب دوستی بیشتر در اثر افزایش دما نشان داده شد.رائو )

ور های متناقضی را نسبت به پیشینیان ارائه کرده است و بر این باور تاکید کرده که در بیشتر مورد افزایش دما باعث آب  با

بر این نوع نگاه در مطالعات دیگری نیز  دوست تر شدن سطح ماسه سنگ ها و نفت دوست تر شدن سطح کربناته ها می شود.

ی در اثر افزایش دما به صورت آزمایشگاهی نشان دادند که افزایش دما در ماسه افزایش تمایل به آب دوست اشاره شده است.

سنگ های به شدت آب دوست و سنگ های آهکی کلیستی دولومیتی که در ابتدا نفت دوست بوده اند ابتدا باعث نفت دوست 

شوندگی در اثر روش های ازدیاد  هرچند تغییر تر تر شدن و با افزایش بیشتر دما باعث آب دوست شدن دوباره آنها می شود.

برداشت حرارتی پیشتر موضوع مطالعات گسترده ای بوده است، با این وجود مطالعه بنیادی بر روی سطح کانی های مختلف 

از سوی دیگر تناقضات بی شماری در مورد روند تغییر ترشوندگی در اثر افزایش دما و تزریق بخار آب به  انجام نشده است.

در این مقاله تغییر ترشوندگی  نابع وجود دارد که تعیین روند تغییرات ترشوندگی را عمال غیر ممکن ساخته است.سازند در م

 .تحت تاثیر نفت خام و نفوذ بخار آب بر سطح مطالعه و بررسی شده است

 

 روش كار

عنوان نماینده ی کانی های در این مطالعه از صفحات نازک شیشه ای ، کلسیت خالص و میکا به صورت جامد صیقلی و به 

( به عنوان حالل ، از نفت n – decaneموجود در سنگ مخزن، از آب مقطر ،استون ، تولوئن ، سیکلوهگزان و دکان نرمال )

 کلیه حالل ( و آب مقطر به عنوان محیط تست استفاده شده است.keroseneخام به عنوان محیط خیساندن و از نفت سفید )
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نفت خام گچساران و نفت سفید توسط پاالیشگاه شیراز تامین  یی از نمونه های بسیار خالص تجاری هستند.ها و مواد شیمیا 

طر با روش دو بار تقطیر آب مق شده است. نمونه های نفتی برای حذف ترکیبات معلق و جامدات شناور به دقت فیلتر شده اند.

مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت از مخازن نفتی دانشگاه شیراز انتخاب  و نمونه های میکا و کلسیت از آرشیو موجود در تهیه شده

کلیه نمونه های مورد استفاده در این تست ابتدا به وسیله ی استون و سپس آب مقطر با دقت شسته می  گردیده است.

 31ان های بیشتر از روز و برخی از نمونه ها را برای زم 31شوند.سپس نمون ها برای مدت زمان های مشخصی )یک ،یک روز، 

درجه سانتی گراد قرار داده می شوند. بعد از گذراندن دوره ی تعیین شده ی نمونه ها در نفت   60روز( در نفت خام در دمای 

( ، نمونه ها را از نفت خام خارج کرده و در صورت لزوم و برای بررسی اثر حالل ، نمونه ها با استفاده از حالل agine)  خام

زاویه تماس بر روی کلیه ی نمونه  ثانیه شستشو داده می شوند. 10برای مدت  لوئن ، سیکلوهگزان و دکان نرمال (مناسب )تو

زه گیری زاویه ی تماس بدین صورت انجام می پذیرد که ااند میکا و شیشه در ابتدا اندازه گیری شده است. های خام کلیست،

ه چکان بر روی رداده می شوند و یک قطره آب مقطره با استفاده از قط نمونه در ظرف شیشه ای کوچک حاوی نفت سفید قرار

پس  نمونه قرار می گیرد و زاویه ی میان میان قطره ی آب با سطح نمونه پس از ثابت شدن شکل قطره ، اندازه گرفته می شود.

وهگزان، دکان نرمال و نفت سفید، سیکل از  شتستشوی نمونه های مانده در نفت خام ،به طور جداگانه، با حالل های تولوئن،

تست  اندازه گیری زاویه تماس بر روی نمون ها مجدادا انجام انجام می شود. سپس برخی از نمونه های شسته شده با حالل در 

 120درون دستگاه تولید کننده بخار آب قرار می گیرند. دستگاه دارای محفظه ی سر بسته ای است که بخار آب با دمای 

نمونه ی مانده در نفت را که با حالل شسته شده است در درون  ن تولید می شود.آدر   kPa 120نتی گراد و فشار درجه سا

دقیقه نمونه در بخار آب با شرایط بیان شده قرار داده می شود. بعد از قرار دادن  45تا  40این محفظه قرار داده و به مدت 

 نمونه ها در بخار آب  برای بررسی اثر بخار بر روی ترشوندگی نمونه ها، تست زاویه تماس بر روی نمونه ها انجام می شود.

 

 بحث و نتایج

 رشوندگی كلسیت:تاثیر مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها در نفت خام بر روی ت

درجه سانتی گراد بر روی تر شوندگی نمونه ی کلسیت  60اثر مدت زمان قرار دادن نمونه ها در نفت خام در دمای ( 2)شکل 

مشاهده می شود با افزایش پیدا کرده که  این نشان دهنده ی افزایش ( 2شماره )را نشان می دهد. همان گونه که در شکل 

ه دلیل اینکه نمونه ها در حالت خشک درون نفت قرار داده می شوند و ترکیبات آسفالتینی موجود نفت دوستی نمونه ها است.ب

در نفت خام استفاده شده در شرایط دما و فشار آزمایش پایدار بوده اند ، تغییر ترشوندگی  سطوح توسط توسط نفت در اثر 

وی سطح کلسیت جذب شده و باعث ترشوندگی سطح مکانیزم برهمکنش قطبی بوده است.مولکول های قطبی نفت خام  بر ر

کلسیت به سمت نفت دوستی می شود .با افزایش زمان قرار گرفتن نمونه ها در نفت خام میزان جذب این مواد قطبی از نفت 

 خام بر روی سطح کلسیت بیشتر بوده ، در نتیجه منجر به افزایش نفت دوستی سیستم می شوند.
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 ( و خیسانده شده در نفت برای مدت های1زاویه تماس بر روی سطح كلسیت در حالت خام) (2)شکل 

 (5روز ) 40و  (4) روز 31( ، 3روز ) 1( ،2ساعت ) 1

 

 تاثیر مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها  در نفت خام بر روی ترشوندگی شیشه:

همانطور  تغییر ترشوندگی شیشه در اثر قرار گرفتن آن در نفت خام در زمان های مختلف نشان داده شده است. (3)در شکل 

که مشخص است با افزایش مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها در نفت خام زاویه تماس افزایش پیدا می کند که این امر نشان 

شیشه نیز همانند کلسیت علت تغییر ترشوندگی نمونه ها در اثر قرار  دهنده ی افزایش نفت دوستی نمونه ها می باشد. در مورد

چون نمونه ها در حالت خشک در نفت  گرفتن در نفت خام، جذب مولکول های قطبی نفت خام بر روی سطح شیشه است.

علت  باشد. خام قرار داده شده اند، مکانیزم تغییر شوندگی در نمونه های شیشه نیز همانند کلسیت برهمکنش قطبی می

افزایش زاویه تماس با افزایش مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها، جذب بیشتر مولکول های قطبی نفت خام بر روی نمونه هایی 

 شیشه ای است، که در نتیجه باعث افزایش نفت دوستی نمونه می شوند.

 

 
 نفت خام برای ( و قرار گرفته شده در1) زاویه تماس بر روی سطح شیشه در حالت خام( 3)شکل 

 (4روز ) 11(،3روز ) 1( ،2) ساعت 1مدت زمان های 
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 ( و قرار گرفته شده در نفت خام برای مدت1زاویه تماس بر روی سطح میکا در حالت ) (4)شکل 

 (4روز ) 31( 3روز ) 1( ،2ساعت ) 1زمان های  
 
 

 ترشوندگی میکا:تاثیر مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها در نفت خام بر روی 

 
 

زاویه ی تماس اندازه گیری شده بر روی نمونه ی خام میکا و نمونه های قرار گرفته شده در نفت خام برای زمان  (4)در شکل 

روز نشان داده شده است.برای نمونه های میکا نیز با افزایش مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها در  31روز و  1ساعت ، 1های 

مکانیزم تغییر تر  نفت خام افزایش زاویه تماس مشاهده می شود که نشان  دهنده ی افزایش نفت دوستی نمونه ها می باشد.

با افزایش مدت زمان قرار گرفتن نمونه ها در نفت خام  شوندگی در مورد نمونه های میکا نیز بر همکنش قطبی می باشد که

میزان جذب اجزای قطبی از نفت خام بر روی سطح میکا بیشتر بوده و منجر به افزایش نفت دوستی نمونه می شود.)در نودار 

سیت، شیشه و روند تغییرات ترشوندگی نمونه های کل (5)زاویه تماس بر روی نمونه ی خام میکا نیز آورده شده است( شکل 

 میکای قرار گرفته شده درنفت خام را برای مدت زمان های گوناگون را نشان می دهند.
 

 
 ترشوندگی كلسیت، شیشه و میکا در نفت خام بر روی نمودار تاثیر مدت زمان قرار گیری نمونه های، ( 5)شکل 
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 اثر حالل بر روی ترشوندگی كلسیت:

بعد از پایان یافتن فرایند خیساندن نمونه های کلسیت در نفت خام، این نمونه ها با استفاده از حالل های تولوئن، 

تاثیر نوع حالل بر روی ترشوندگی نمونه های کلسیت را نشان  (6)سیکلوهگزان، دکان نرمال و نفت سفید تمیز شده اند. شکل 

ند کوچکتر از زاویه انمونه هایی که با تولوئن و سیکلوهگزان شسته شده  همانطور که مشخص است زاویه تماس می دهند.

 تماس نمونه ای است که با دکان نرمال شسته شده است.
 

 
 (1تاثیر نوع حالل بر روی ترشوندگی نمونه های كلسیت ، نفت سفید)( 6) شکل

 (4( و دكان نرمال)3( ،سیلکوهگزان)2تواوئن )

 
تولوئن یا سیکلوهگزان تماس داده می شوند، توده ی نفت خام قرار گرفته شده بر روی سطح جامد شسته زمانی که نمونه ها با 

لذا زمانی که  یند خیساندن، عامل ترشوندگی می باشد.آشده و بنابراین تنها اجزای قطبی جذب شده بر روی سطح در طی فر

یک الیه رسوب ، مال باعث رسوب آسفالیتین می شودنمونه ها با دکان نرمال شسته می شوند به دلیل اینکه دکان نر

بر  دلیل باال بودن زاویه تماس. آسفالیتینی که اثرات آن با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود بر روی سطح رسوب می کند

شسته شده با دکان نرمال نسبت به حالل های دیگر به علت نفت دوست شدن نمونه ها تحت تاثیر رسوب  روی نمونه

 لیتین می باشد.آسفا

 

 
 (3( و دكان نرمال)2(،سیکلوهگزان)1تاثیر نوع حالل بر روی ترشوندگی نمونه های شیشه  ای تولوئن) (7)شکل 
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 اثر حالل بر روی ترشوندگی شیشه:

تاثیر حالل بر ترشوندگی نمونه ای شیشه ای را نشان می دهد. همان گونه که در شکل مشخص شده است برای  (7)شکل 

شیشه نیز همانند کلیسست زمانی که نمونه به دکان شسته می شود به علت رسوب آسفالیتین بر روی سطح شیشه، زاویه 

با تولوئن یا سیکلوهگزان شسته شده اند، تغییر ترشوندگی  اما زمانی که نمونه ها تماس اندازه گیری شده بزرگتر می باشد.

 نمونه ها تنها به دلیل اجزای قطبی جذب شده بر روی سطح شیشه می باشد.

 

 اثر بخار بر ترشوندگی كلسیت:

نه اویه تماس اندازه گیری شده بر روی نموز ((8تاثیر بخار بر روی ترشوندگی کلسیت نشان داده شده است.شکل  (8)در شکل 

روز در نفت خام قرار داده شده و با نفت  40نمونه ای از کلسیت را نشان می دهد که  (9)خام کلسیت را نشان می دهد.شکل 

( را نشان می دهد که به مدت 7)شکل زاویه تماس اندازه گیری شده بر روی نمونه ی قبلی (8)سفید تمیز شده است.شکل 

قرار دادن نمونه کلسیت در  قرار داده شده است. kPa 120انتی گراد و فشار درجه س 120دقیقه در بخار آب با دمای  40

افزایش آب دوستی نمونه کلسیتی با قرار دادن آن در  بخار باعث شده که ترشوندگی نمونه کمی به سمت آب دوستی میل کند.

کلسیت پیوند ضعیفی را برقرار کرده بعضی از اجزای قطبی نفت خام که با سطح  ( desorptionبخار می تواند به علت دفع )

انرژی سطحی نسبتا کم کلسیت )درمقایسه با شیشه( و تمایل به جذب سطحی قابل توجه آن مهمترین دالیل روند  اند باشد.

 تغییر ترشوندگی کلسیت می باشد.

 
 
 
 

 

 
قرار گرفته شده در نفت خام قبل از اعمال  (1تاثیر بخار بر ترشوندگی نمونه ی كلسیت شسته شده با نفت سفید ،نمونه خام )( 8)شکل 

 (3( و بعد از اعمال بخار )2بخار)
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 (1تاثیر بخار بر تر شوندگی نمونه كلسیت شسته شده با دكان نرمال .نمونه خام )(  9)شکل 

 (3( و بعد از اعمال بخار)2قرار گرفته شده در نفت خام قبل از اعمال بخار)

 

اثر بخار بر ترشوندگی نمونه کلسیتی را نشان می دهد که پس از خیسانده شدن در نفت خام با دکان نرمال شسته  (9) شکل

، می تواند  kPa 120درجه سانتی گراد  120همان گونه که در شکل نشان داده شده است ، حضور بخار با دمای  شده است.

ییر ترشوندگی شدیدتر به سمت آب دوستی برای این نمونه کلسیت تر شوندگی نموه رابه سمت آب دوستی تغییر دهد.علت تغ

نسبت به نمونه ی قبل که با نفت سفید شسته شده بود این است که با شستن نمونه دکان نرمال یک الیه رسوب آسفالتین با 

وبات از روی سطح پیوند ضعیفی بر روی سطح می نشیند.افزایش دمای ناشی از بخار آب در این مرحله باعث می شود که رس

 جدا شده و نمونه به سمت آب دوستی بیشتری میل کند.

 

 اثر بخار بر ترشوندگی شیشه:

تغییر ترشوندگی ناشی از خیساندن نمونه ی شیشه ای در بخار نشان داده شده است.حضور بخار آب بر روی  (10)در شکل 

آب دوستی پیش رود.علت تغییر ترشوندگی ناشی از نمونه شیشه ای باعث شده است که ترشوندگی نمونه به سمت افزایش 

 به دلیل دفع اجزای قطبی جذب شده ی نفت   ،اعمال بخار بر روی نمونه ی شیشه ای به سمت افزایش آب دوستی پیش رود

خام از روی سطح شیشه ، در اثر افزایش دمای ناشی از حضور بخار می باشد.دلیل تغییر شدید ترشوندگی شیشه به سمت آب 

دوستی پس از قرار گرفتن در معرض بخار، ضعیف بودن پیوند ایجاد شده بین اجزای قطبی نفت خام با سطح شیشه در فرایند 

خیساندن در نفت خام می باشد. به بیان دیگر پیوند میان اجزای قطبی موجود در نفت خام و سطح شیشه نسبتا ضعیف بوده و 

ر این صورت بخار آب باعث جدا شدن این ترکیبات از سطح شده ، مقداری از انرژی سطحی را تنها اندکی کاهش می دهد، د

روز قرار گرفته شده در نفت  40نیز نمودار تغییر شوندگی میکای  (11)این انرژی سطحی کاهش یافته جبران می شود.شکل 

نشان دهنده ی تکرار پذیری پدیده  (12)و  (11)خام ناشی از خیساندن نمونه در بخار آب را نشان می دهد.مقایسه شکل های 

زمایشات پیشین ، روند تغییرات و تفاوت بنیادین میان انواع کانی های آنها با آمشاهده شده بر سطح میکا بوده و مقایسه 

ی نمودار تاثیر بخار رو (13)شکل  مختلف از دیدگاه تغییر ترشوندگی در اثر در معرض بخار آب قرار گرفتن را تایید می نماید.

 ترشوندگی نمونه های کلسیت، شیشه و میکا را برای مقایسه بهتر نشان می دهد.
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( و بعد از اعمال 2قرار گرفته شده در نفت خام قبل از اعمال بخار) (1تاثیر بخار بر تر شوندگی نمونه شیشه.نمونه خام )( 10)شکل 

 (3بخار)

 

 اثر بخار بر ترشوندگی میکا:

روز قرار گرفته شده در نفت خام را در اثر خیساندن در بخار آب را نشان می  10تغییر ترشوندگی نمونه میکای  (11)شکل 

دهد.همان گونه که در شکل دیده می شود، آزمایشات نشان داده اند که برای نمونه میکا بر خالف نمونه های کلسیت و شیشه 

ندگی میکا به سمت افزایش نفت دوستی نمونه ها می شود.انگونه که در ، افزایش دمای ناشی از بخار آب باعث تغییر ترشو

نشان داده شده است ، سطح کانی میکا در حالت اولیه تمیز دارای رفتار به شدت آب دوست می باشد)زاویه  (11)شکل 

 درجه(. 65.5درجه( و خیسانده شدن میکا در نفت خام  تنها باعث تضعیف آب دوستی شده است )زاویه تماس   21.5تماس

)میکا دارای ساختار صفحه  از این رو تنها ترکیبات اندکی از نفت خام بر روی سطح کانی میکا و درون ساختار جذب می شوند

نده آن وجود دارد( و سطح میکا در این مرحله به طور کامل تغییر ای شکل بوده و فضای قابل توجهی میان اتمهای تشکیل ده

شایان ذکر است تغییر ترشوندگی به سوی نفت دوستی معادل کاهش انرژی سطحی جامد شناخته می شود، از  نکرده است.

ی هنوز در ن کاهش یافته است اما این انرژآاین دیدگاه هرجند با جذب برخی ترکیبات بر روی سطح میکا انرژی سطحی 

پس از قرارگیری سطح میکا در مجاورت بخار آب، افزایش دما سبب بروز واکنشهای میان  محدوده آب دوستی قرارمی گیرد.

مولوکولهای آلی جذب شده و پایانه های فعال سطح میکا شده و به همین دلیل با استحکام پیوند میان مولوکولها انرژی 

کاتهای صفحه ای شکل لیتی از خود نشان می دهد. از سوی دیگر میکا جزو سیسطحی کاهش یافته سطح تمایل نفت دوس

 دسته بندی می شود که در شرایط خاص به طور طبیعی رفتار آب گریز)نفت دوست( از خود نشان می دهند.
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اعمال  ( و بعد از2از اعمال بخار ) ( ، قرار گرفته شده در نفت خام قبل1تاثیر بخار بر روی ترشوندگی نمونه میکا ، نمونه خام ) 11)) شکل

 (3بخار)

 

 
( و بعد از اعمال 2( ، قرار گرفته شده در نفت خام قبل از  اعمال بخار )1تاثیر بخار بر روی ترشوندگی نمونه میکا ، نمونه خام ) (12)شکل 

 (3) بخار

 
 

 یشه و میکاشنمودار تاثیر بخار بر روی ترشوندگی كلسیت ، (13)شکل 

 

 تر آب به تر نفت از سیستم سنگ مخزن نوع تغییر با نفت تولیدافزایش 

بیشتر  کربناته یسنگها چون. است نفت تولید افزایش زمینه در کارا بسیاری ها روش ازی یکی ترشوندگم سیست تغییر روش

 یدارا مخازن این و شکافدارند کربناته اکثرا چون ایران نفت کند. مخازن می پیدا بیشتر نهاآ مورد در روش این تراند نفت

ماتریکس  در موجود نفت و شود یم تولید مخزن به شده تزریق آب توسط شکافها داخل نفت فقط پس هستند تر نفت سیستم

را  نفت و رفته سنگ ماتریکس داخل یبراحت آب آنگاه کرد تر آب را مخزن سنگ بتوان که صورتی در شود ینم استخراج سنگ

  :است پذیر امکان زیر صورت دو به یشوندگ تر سیستم گردد. تغییر می تولید افزایش باعث کار این که کند یم جابجا
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 آب یا داغ بخار تزریق از استفاده با دما بردن باال ‐ الف
 ( Tang and Firoozabadi, 2000)  سطح کننده فعال مواد از استفاده  ‐ب

 دما یرتاث( 1

 ماسه مخازن در البته .کند یم تر آب آنرا شود یم سنگ سطح یرو بر شده جذب یآل مواد رفتن بین از باعث چون دما افزایش

 با دما افزایش دانیم یم که همانطور .دهد یم سوق بودن تر نفت طرف به بیشتر را سنگ دما، افزایش و است برعکس یسنگ

 یروش چنین نتیجه در شود می هم سیاالت ویسکوزیته کاهش باعث مذکور، کشش کاهش بر عالوه بخارآب تزریق از استفاده

 نظر در نباید ویسکوزیته یور بر دما تاثیر اینجا در  .شود یم پیشنهاد سنگین یخیل نفت یحاو مخازن آب( در بخار )تزریق

 یم مهم ما یبرا یشوندگ تر اثر در نفت تولید میزان افزایش آن بالتبع و شود لحاظ یترشوندگ بر دما تاثیر باید و شود گرفته

 .باشد

 یرو دما تاثیر و است سبک ینفت ی( داراomanدر عمان ) Ghaba North Shuaiba مخزن سنگ : یمورد مطالعه

 آب داغ، و بخار تزریق روز 700 از پس مخزن این در .دارد یبسزای تاثیر یترشوندگ یرو دما این ولی است ناچیز آن ویسکوزیته

 نفت گاز، افزایش تزریق عملیات با برداشت ازدیاد سال 5 فاصله در که حالی در .شد %30حدود  نفت برداشت در افزایش میزان

 نبود. بیش %2حدود 

 

 سطح كننده فعال مواد تاثیر( 2

 یندآفر این البته . کند تر آب آنرا وسطح سنگ جذب سطح، کننده فعال ماده گریز آب بخش شود یم باعث مواد این از استفاده

 در تمیز کربناته سنگ یک .شود یم تر نفت دوباره سطح و شده کنده سطح از یبراحت شده جذب مواد ییعن است پذیر برگشت

مثل  یکاتیون یسطح فعال مواد .شود یم تر نفت مخزن سنگ سطح آلی مواد جذب اثر در که است تر آب خود اولیه حالت

  (R م یم 12 – 18کربن  تعداد با آکلیل گروه یک )مواد یا شده جذب یآل مواد تواند یباشد 

 تر آب دوباره را و سنگ کرده جدا آن از ناپذیر برگشت یندآفر یک یط را مخزن سنگ سطح یرو( کربوکسیلیک )

 کنند عبور آب دیواره از باید مواد این اینکه بدلیل باشد آب از اشباع مخزن اگر سطح کننده فعال مواد از استفاده در البته نمایند.
 واقع در .گردد یم سنگ سطح شدن تر نفت باعث نفت در آسفالتین حضور همچنین و است بر زمان مخزن، کردن تر آب یندآفر

 میزان در یمالحظه ا قابل افزایش باعث و شود یم تر آب یبراحت سیستم دهیم، کاهش را نفت اسیدیته میزان بتوانیم ما اگر

 ( Kumar et al, 2006) شود یم متخلخل محیط بداخل آب یبخوددخو مکش

 سطح كننده فعال ماده نوع

 استفاده ،یاقتصاد لحاظ از هم و باشد موثر نفت برداشت یندآفر در هم بتواند که است اهمیت قابل ما یبرا جهت این از ماده نوع

 اثر حضور در کربناته یسنگها یترشوندگ تغییر مکانیسم که است نیاز یمواد چنین شناختن یبراد. باش صرفه به مقرون اش

  آنها. انجام دادند یمتعدد یآزمایشها همکارانش و Standnesآقای  مکانیسم این یبررسی براد. شو شناخته یسطح فعال مواد

 را یآزمایشهای سانتیگراد درجه 70 و 40 دماهای در سپس کردند انتخاب ( رایآنیون و ی)کاتیون یسطح فعال ماده 14 حدود

 آمده است زیر در آزمایش مشخصات .دادند انجام مختلف یها اندازه با یهای مغزه بداخل آب مکش یندآفر یبررس یبرا

(Standnes, 2000 ) 

 
 مکش آزمایش در استفاده مورد نفت یفازها یفیزیک خواص (2)جدول
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 مکش یها آزمایش در شده استفاده آب یفازها یفیزیک خواص( 3) جدول

 
 

 یسطح فعال مواد حضور در آزمایش به مربوط یكل اطالعات (4) جدول
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 آزمایش مورد یسطح فعال مواد یشیمیای فرمول( 5) جدول

 
 

 :باشد یم زیر شرح به شد گرفته آزمایش این از که یمهم نتایج
بیرون  در یآنیون فعال مواد یتوانای و تاثیر ولی موثرند یترشوندگ سیستم درتغییر هر یکاتیون و یآنیون یسطح فعال مواد( 1

 .است بیشتر کربناته سنگ تر نفت محیط از نفت راندن

، است بدانید جالب و موثرتربودند ازهمه ها Ethoxylate Sulfonate شده آزمایش یآنیون یسطح فعال مواد میان در( 2

 این دراین جا. شود یبیشترم هم مخزن سنگ یترشوندگ دادن تغییر در اثرآنها شود یم زیاد آنها Ethoxylationدرجه  هرچه

 .شود یم بیشتر هم نفت تولید نرخ باشد بیشتر هم مواد این غلظت چه هر که است اهمیت حائز نکته

 موثر بسیار هم نفت برداشت افزایش میزان در و داده واکنش سریعتر یسطح فعال مواد باشد بیشتر یندآفر این در دما چه هر( 3

 .باشد یم

 شده سنگ شدن تر آب باعث ابتدا مواد این که آمد بدست نتیجه این آزمایشگاه در یکاتیون یسطح مواد از استفاده در( 4
 یصورت در .گردید ماتریکس بداخل آب مکش بهبود باعث و شده زیاد دما افزایش اثر در آب ‐ نفت مشترک سطح کشش سپس

 .شود یم آب ‐ نفت مشترک سطح کشش کاهش باعث دما افزایش که گفتیم یتجرب دیدگاه از که

  

 گیریبحث و نتیجه
اثر دما بر ترشوندگی سعی شده است پس از معرفی ازدیاد برداشت و انواع روش های موثر بر آن، در این مطالعه 

دوست تغییر ترشوندگی نمونه های خام آب  .ودسطوح شیشه، میکا و کلسیت با استفاده از روش زاویه تماس بررسی ش

این نمونه ها برای مدت زمان های متفاوت در نفت خام در دمای  به نفت دوست با خیساندن در نفت خام انجام شده است.

درجه سانتی گراد قرار داده شدند و تاثیر زمان خیساندن، حالل به کار رفته و دمای ناشی از حضور بخار آب بر  60

رفتار نفت دوستی نمونه های کلسیت ،شیشه و میکا بر اثر قرار دادن  میزان نها مورد بررسی قرار گرفته است.آروی 

، است درجه سانتی گراد با افزایش مدت زمان قرار گرفتن در نفت خام بیشتر شده 60نمونه ها در نفت خام در دمای 

و برای کانی های نتایج نشان می دهد که میزان افزایش نفت دوستی ،)تغییر ترشوندگی( عمال وابسته به جنس سطح بوده 

نها شستشو آنوع حالل که نمونه ها بعد از اتمام مدت زمان قرار گرفتن در نفت خام توسط  مختلف، یکسان نمی باشد.

 ن در حل کردن و یا آتاثیر حالل به خصوصیات  داده شده اند، نیز بر روی ترشوندگی سطح کانی های تاثیر می گذارد.
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رسوب انواع  تحمیل 

در  آنهاتاثیر دما بر روی ترشوندگی نمونه ها، از طریق قرار دادن  غیر قطبی نفت خام بستگی دارد. اجزای قطبی و

 این تفاوت به ساختار و میزان انرژی پیوند بین مواد قطبی نفت  .استبخار، بسته به نوع کانی متفاوت 

مونه ی کلسیت، به دلیل قوی بودن برای ن خام جذب شده بر روی کانی با سطح و تغییرات انرژی سطحی بستگی دارد.

ن و سطح کلسیت و نیز کمتر بودن نسبی انرژی سطحی کلسیت، افزایش دمای آانرژی پیوند بین مواد جذب شده بر روی 

در حالی که در مورد نمونه ی  ناشی از حضور بخار تنها به میزان کمتری باعث افزایش آب دوستی نمونه می شود.

د بین این اجزا با سطح شیشه و انرژی سطحی قابل توجه ملکول های شیشه، سبب می شود شیشه ای، ضعیف بودن پیون

 با افزایش دما بیشتر این اجزا از روی سطح جدا شده و ترشوندگی به میزان شدیدی به سمت افزایش آب دوستی میل کند.

سطح به سمت افزایش نفت دوستی  ن، با افزایش دما تر شوندگیآبرای نمونه ی میکا به دلیل ساختار مولوکولی خاص 

های موجود در ساختار میکا و افزایش واکنش پذیری  این رفتار را می توان به فعالیت قابل توجه اتم متمایل می شود.

نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهند که ترشوندگی یک مجموعه سنگ، نفت و  نها در اثر افزایش دما نسبت داد.آ

ب در اثر اعمال روشهای حرارتی ازدیاد برداشت نفت به شکل قابل مالحظه ای تغییر می کنند، این تغییرات در شرایط آ

دلیل تناقض موجود در منابع  نشان دهنده یمساوی، بسته به جنس سطح متفاوت و حتی متناقض بوده اند، مشاهدات 

مونه های ماسه سنگی دارای مقادیر شایان توجه به سیلیکاتهای درباره دما بر تغییر ترشوندگی می باشند ، از این رو ن

اما  و تزریق بخار آب، نفت دوست تر می شوند. ( با افزایش دماClay minerals صفحه ای شکل )کانی رسی 

مده در آتغییرات به وجود  ب دوستی نشان می دهند.آسیلتلهای معمولی )شیشه( در شرایط مشابه تمایل بیشتری به 

ب دوستی با تزریق آنها به سوی آات ها )کلسیت( همانند موارد منتشر شده در منابع بوده و تایید کننده تمایل بیشتر کربن

از این رو تغییر ترشوندگی را می توان به عنوان مکانیزم پر اهمیتی در اعمال روشهای ازدیاد  ب می باشد.آبخار 

ن راستا اعمال این روش به مخازن ماسه سنگی که دارای کانی برداشت حرارتی به مخازن نفتی در نظر گرفت، در ای

 .تری همراه باشد های سیلکاتی صفحه ای هستند، باید با مطالعات بیشتر و دقیق
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