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چکیده
سالهاست که الستیک فرسوده خودروها و نبودن راهی مناسب برای بازیافت یا استفاده دوباره آنها ،باعث
مشکالت زیستمحیطی شده است .به علت زیاد بودن چقرمگی الستیک ،میتوان از این خصوصیت برای افزایش
چقرمگی بتن استفاده نمود که در صورت خرد کردن الستیک ،میتوان خرده الستیک را جایگزین بخشی از
سنگدانه بتن کرد و مقادیر بسیار زیادی از الستیک فرسوده را در بتنریزیهای حجیم مصرف نمود؛ اما همین
جایگزینی باعث کاهش معیارهای مقاومتی بتن میگردد .هنگامی میتوان از خرده الستیک بازیافتی در بتن
استفاده کرد که بتوان ضعف مقاومتی بتن را جبران کرد .در این پژوهش  11طرح اختالط موردبررسی قرار
گرفت .الستیک ضایعاتی با اندازه  1تا  1میلیمتر جایگزین  5،1،و  %15از ماسه شده و به جهت جبران کاهش
معیارهای مقاومتی و همچنین افزایش مقاومت از ترکیب دو افزودنی نانو سیلیس و متاکائولن با مقادیر بهینه
استفادهشده و مقاومت فشاری و کششی (برزیلین) اندازهگیری شده است .نتایج حاکی از تأثیرات مثبت استفاده
از دو افزودنی نانو سیلیس و متاکائوبن بر مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی خرده الستیک میباشد .مشاهده
میگردد با اضافه شدن نانو سیلیس و متاکائولن به طرح مخلوط ،مقاومت فشاری و کششی  5الی  1،درصد
افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :نانو سیلیس ،متاکائولن ،مقاومت فشاری ،خرده الستیک

 .6مقدمه
ساالنه بیش از  242میلیون تایر فرسوده فقط در امریکا دور انداخته میشود ،این مقدار فقط متعلق به کشور آمریکا بوده و
 %1.2از وزن کل ضایعات شهری را به خود اختصاص داده است [ .]1جدا از الستیک ضایعات شهری ،ساالنه چند بیلیون
الستیک در درهها دفن میگردد یا به آتش کشیده میشود که بهغیراز آلودگیهای محیط زیستی ،بروی سالمتی انسان نیز
تأثیرات مخرب دارد [.]2
اضافه کردن خرده الستیک به آسفالت ،باعث افزایش پالستیسیته آسفالت شده و در انقباض و انبساط دمایی ،از ترک
خوردن و جمع شدگی آسفالت جلوگیری میکند [ .]1در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای پیرامون استفاده و کاربرد خرده
الستیک در بتن شده است .بررسی تأثیر اندازه الستیک بر خواص مقاومتی بتن نشان داده که اگرچه مقاومت بتن حاوی
الستیک کاهش مییابد ولی ظرفیت پالستیک بتن بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد [ .]4جایگزینی خاکستر الستیک تایر
بهعنوان بخشی از ماسه ،باعث کاهش هوای موجود در بتن ،افزایش زمانگیرش ،افزایش مقاومت فشاری و خمشی میگردد،
1
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همچنین تأثیرات مثبت مقاومتی در برابر آسیبهای ذوب و یخبندان دارد [ .]5استفاده از حجم کم الستیک در بتن ،خطر
پوستهشدن ناگهانی بتن در دماهای زیاد را کاهش میدهد [ .]6با جایگزینی الستیک بهجای ماسه باعث به تعویق افتادن
پیدایش اولین ترک در بتن ،کاهش درصد ناحیه ترک و افزایش انعطافپذیری بتن میگردد [ .]7اگر دانههای الستیکی دارای
سطح خشن باشند و یا با آب یا اسید ،پیش عملآوری شده باشند ،چسبندگی بهتری با مخلوط بتن خواهند داشت و ممکن
است منجر به کسب مقاومت فشاری بهتری شود [.]8
با جایگزینی خرده الستیک بهجای ریزدانه مقاومت فشاری حدوداً  %65کاهش مییابد و با جایگزینی خرده الستیک بهجای
درشتدانه ،مقاومت فشاری حدوداً  %85کاهش خواهد یافت [ .]9با اضافه کردن خرده الستیک با اندازه  4.75میلیمتر به مقدار
 1تا  %1،وزنی سیمان به بتن ،تغییر چندانی در مقاومت فشاری بتن مشاهده نشده است [ .]1،یکی از عواملی که باعث کاهش
مقاومت بتن در طرحهای حاوی خرده الستیک میگردد این است که سوراخهای ریز موجود دردانههای الستیکی از آب پر
میشود و موجب ایجاد حفرات میگردد [ .]11بتن حاوی درشتدانه الستیکی بار فشاری زیادی را پس از گسیختگی تحمل
میکند و تغییر مکانهای زیادی را بدون متالشی شدن به نمایش میگذارد .این جابجاییها و تغییر شکلها ،پس از باربرداری
قابل بازگشت هستند .این رفتار نشاندهنده جذب انرژی زیاد بتن حاوی الستیک میباشد [.]11

 .2برنامه آزمایشگاهی
در این پژوهش ،در ابتدا طرح مخلوط بر اساس  ACIبهگونهای طراحی گردید که اسالمپ بین  5،الی  7،میلیمتر باشد.
مقاومت فشاری برای نمونهها با ابعاد  15*15سانتیمتر در سنین  14،7و  28روز اندازهگیری شده و مقاومت کششی و مدول
االستیسیته با ابعاد استوانه  15*1،سانتیمتر ساخته و برای سن  28روزه اندازهگیری شده است .هر افزودنی بهصورت جداگانه،
برای سه درصد متفاوت جایگزینی معیارهای مقاومتی بررسی گردید .در آخر مقاومت فشاری بهینه نانو سیلیس ،متاکائولن
اندازهگیری و با بیشترین مقدار وزنی خرده الستیک ترکیب گردید.

 .6-2مصالح
سیمان مورداستفاده در این پژوهش تیپ  2فارس نو میباشد ،این سیمان مقاومت در برابر حمله سولفات و کلرایدها بوده و
دارای گرمای هیدراسیون کمتری میباشد .آنالیز شیمیایی این سیمان در جدول شماره  1آمده است .متاکائولن مورداستفاده در
این پژوهش ساختهشده توسط شرکت  20micronمیباشد که آنالیز شیمیایی آن در جدول شماره  1موجود میباشد .پودر نانو
سیلیس مصرفشده ،از شرکت نانو ساو خریداریشده ،این نوع نانو سیلیس دارای ابعاد  2،نانومتر میباشد و آنالیز شیمیایی این
پودر در جدول شماره  1توضیح دادهشده است.
جدول  -6ساختار شیمیایی مواد سیمانی مورداستفاده

2

نانو سیلیس

متاکائولن

سیمان

ترکیب شیمیایی ()%

89

58.95

18

Sio2

-

78.94

5.7

Al2O3

4.187

4.88

7.18

Fe2O3

4.888

4.1

98.58

CaO

-

4.89

8.4

MgO

4.895

-

8.9

SO3

-

4.81

4.9

K2O

4.819

4.48

4.81

Na2O

-

4.54

8.89

L.O.I
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الستیک استفادهشده از نوع تایر ضایعاتی خودرو بوده که در دو اندازه متفاوت خردشده است .الستیکهای خردشده با ابعاد
 1الی  3میلیمتر بانام  Prنامگذاری شده است .الستیک ضایعاتی حاوی سیم و پود میباشد که جهت حصول بهترین نتیجه،
پود و سیم اضافی با تکان دادن و چرخاندن خرده الستیکها در سطل ،از الستیک جداسازی شده است.
ماسه مصرفی از نوع معدنی بوده و با وزن مخصوص خشک  259،و حداکثر بعد  4.75میلیمتر میباشد که نمودار
دانهبندی آن در تصویر  1آمده است .در طرح اختالط از شن نخودی با وزن مخصوص خشک  262،و حداکثر بعد 12.5
میلیمتر و شن بادامی با وزن مخصوص خشک  26،،و حداکثر بعد  19میلیمتر استفادهشده است.

شکل  -6منحنی دانهبندی سنگدانه

فوق روان کننده مصرفی بانام تجاری  super plast P.C 5000Nبر پایه کربوکسیالت اتر بوده که با ایجاد ممانعت فضایی
بین ذرات ،باعث پخش و یکنواخت شدن بتن و مانع از به هم چسبیدن دوباره ذرات میگردد همچنین کاهش  %1،آب اختالط
را در پی دارد.

 .2-2طرح مخلوط
طرح اختالط با توجه به دستورالعمل استاندارد  aci 211طراحی گردید [ .]12طرح بر اساس اشباع با سطح خشک
محاسبهشده و رطوبت سنگدانه از آب اختالط کسر شده است .بدین منظور  4طرح اختالط بتن با مقاومت هدف 4،
مگاپاسکال طراحی گردید که هرکدام از طرحهای اختالط شامل  1دسته هستند .نسبت آب به سیمان  ،.29لحاظ گردیده
است و بهواسطه کاهش و افزایش فوق روان کننده ،مقدار اسالمپ اندازهگیری شده در تمامی طرحها  5،±2،میلیمتر بوده
است .در هنگام ساخت بتن ،ابتدا فوق روان کننده با آب ترکیب کرده و درون میکسر ریخته شدهاند ،سپس افزودنی (نانو
سیلیس و یا متاکائولن) را در آب ریخته ،پسازآن سنگدانه و سیمان ،از درشتدانه تا ریزدانه وارد میکسر کرده و به مدت 2
دقیقه ،اختالط توسط میکسر صورت پذیرفته است .در طرحهای حاوی خرده الستیک ،جهت اختالط بهتر ،ابتدا خرده الستیک
را با ماسه ترکیب کرده سپس مانند طرحهای قبل وارد میکسر کرده .پس از میکس کامل بتن ،ابتدا اسالمپ بتن مشخص
گردیده و سپس اقدام به نمونهبرداری شده است ،الزم به ذکر است که در تمامی نمونهبرداریها ،قالبها در سه الیه پرشده ،هر
الیه  25ضربه کوبیده شده و درنهایت صاف گردیده و در حوضچه نگهداری قرار دادهشدهاند .در جدول  ،2جزئیات طرح اختالط
بتن آمده است.
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به علت جذب آب زیاد نانو سیلیس و متاکائولن ،جهت ترکیب صحیح و یکنواخت مصالح ،استفاده از فوق روان کننده قوی،
اجتنابناپذیر است و در صورت عدم استفاده از فوق روان کننده ،طرح اختالط با کاهش آب و عدم اختالط صحیح مواجه خواهد
شد.
جدول  -2طرح مخلوط بتن

شن ()kg/m3

ماسه ()kg/m3

سیمان ()kg/m3

15%M.3%N.5%PR

992

819.85

211.7

8.4

42.1

11،.،2

1.7

44.2

45

15%M.3%N.10%PR

992

795.65

211.7

8.4

42.1

11،.،2

1.8

88.4

5،

15%M.3%N.15%PR

992

751.45

211.7

8.4

42.1

11،.،2

1.9

112.6

55

()kg/m3

Pr 15%

992

751.45

282.6

-

-

11،.،2

1

112.6

45

نانو سیلیس

Pr 10%

992

795.65

282.6

-

-

11،.،2

،.9

88.4

5،

()kg/m3

Pr 5%

992

819.85

282.6

-

-

11،.،2

،.85

44.2

55

متاکائولن

M 15%

992

884.،6

24،.2

-

42.1

11،.،2

1.15

-

45

آب ()kg/m3

M 10%

992

884.،6

254.1

-

28.2

11،.،2

1.2

-

6،

()kg/m3

M 5%

992

884.،6

268.4

-

14.1

11،.،2

1.1

-

55

فوق روانکننده

N 5%

992

884.،6

268.4

14.1

-

11،.،2

1.2

-

15

()kg/m3

N 3%

992

884.،6

274.1

8.4

-

11،.،2

1.1

-

4،

الستیک

N 1%

992

884.،6

279.7

2.8

-

11،.،2

،.85

-

45

نمونه

اسالمپ ((mm

control

992

884.،6

282.6

-

-

11،.،2

،.85

-

6،

مشخصات

 .9بحث و نتایج
مقاومت فشاری و مقاومت کششی طبق استانداردهای  BS EN 12390و ASTM C469صورت پذیرفته است [,]11

[ .]14آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن توسط دستگاه جک بتن شکن  2،،تن صورت پذیرفته است .الزم به ذکر
است سرعت بارگذاری در تمامی آزمایشها  ،.5 Mpa/sبهصورت ثابت در نظر گرفتهشده است .برای انجام آزمایش مقاومت
فشاری ،برای تمامی طرحهای اختالط  9نمونه مکعبی  15*15سانتیمتر ،در سنین  28،14،7روز ساختهشدهاند .همچنین برای
آزمایش کشش (برزیلین) که توسط محفظه برزیلین صورت پذیرفته است ،برای هر طرح اختالط  1نمونه  15*1،در سن 28
روز مورد آزمایش قرارگرفته است .در تصاویر  – 2الف دستگاه جک بتن شکن جهت سنجش مقاومت فشاری بتن و در تصویر
-2ب دستگاه جک بتن شکن حاوی محفظه برزیلین جهت سنجش مقاومت کششی به تصویر کشیده شده است.

4
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تصویر -2ب -آزمون کشش (برزیلین)

تصویر  -2الف -سنجش مقاومت فشاری بتن

 .6-9مقاومت فشاری
در تصویر  1مشاهده میشود ،مقاومت فشاری در طرحهای حاوی نانو سیلیس ،بیشترین افزایش مقاومت را نمونههای حاوی
 %1نانو سیلیس داشتند که مقاومت  28روزه به نسبت نمونه شاهد تقریباً  %25افزایش مقاومت داشته است.

مقاومت فشاری بتن حاوی نانوسیلیس
1۸۸

۴2۴

7 Day

۵9۸
۴۸۷
۴۵6

1۰۰
۵۰۰
۴۰۰

14 Day

9۰۰

28 Day

2۰۰

کیلوگرم بر سانتی مترمربع

۵1۴
۵6۸۵۰3

162
۵1۰

۵۸6
۵6۵

۷۰۰

6۰۰
N 5%

N 3%

N 1%

Control

۰

تصویر  -9مقاومت فشاری نمونههای حاوی نانو سیلیس

در نمونههای حاوی متاکائولن ،بیشترین مقاومت فشاری را نمونههای حاوی  %15متاکائولن داشتند که تقریباً  %1،افزایش
مقاومت فشاری را کسب کردهاند ،در تصویر  ، 4نمودار تغییرات مقاومت فشاری بتن حاوی متاکائولن آورده شده است.
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مقاومت فشاری بتن حاوی متاکائولن
133
1۴9

۵۰۸

16۰
۵12
۵2۰

7 Day

۷۰۰
۵9۸
۴۸۷
۴۵6

1۰۰
۵۰۰
۴۰۰

14 Day

9۰۰

28 Day

2۰۰

کیلوگرم بر سانتی مترمربع

۵۰6

1۵۰
1۰3

6۰۰
M 15%

M 10%

Control

M 5%

۰

تصویر  -۴مقاومت فشاری نمونههای حاوی متاکائولن

در نمونههای حاوی الستیک که در تصویر  5به تصویر کشیده شدهاند ،بیشترین مقاومت را نمونههای حاوی  %5خرده
الستیک کسب کرده و با افزایش مقدار الستیک ،شاهد کاهش مقاومت فشاری خواهیم بود.

مقاومت فشاری بتن حاوی خرده الستیک

14 Day

2۸۵
2۵۰

۵۰۰
۴۰۰
9۰۰

28 Day

2۰۰

کیلوگرم بر سانتی مترمربع

7 Day

9۵۰

9۸۰
9۵۰
9۰۰

۴1۵
۴2۰
93۰

۵9۸
۴۸۷
۴۵6

1۰۰

6۰۰
Pr 15%

Pr 10%

Pr 5%

Control

۰

تصویر  -۵مقاومت فشاری نمونههای حاوی الستیک

با ترکیب مقادیر بهینه مقاومتی ،جهت افزایش خصوصیات مقاومتی بتن ،مشاهده میگردد ،نمونه حاوی  %15خرده
الستیک و مقادیر بهینه نانو سیلیس و متاکائولن ،مقاومت فشاری  19،کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را کسب نموده است .نتایج
ترکیب این افزودنیها در تصویر  6آمده است.
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مقاومت بتن تقویت شده با نانو سیلیس و متاکائولن حاوی خرده الستیک

14 Day

۵۰۰
۴۰۰

96۰

9۰۰

28 Day

2۰۰

کیلوگرم بر سانتی مترمربع

96۰
2۷۵

7 Day

۵9۰
۴1۰
۴6۰

۴۵۵
93۰

93۰

۵9۸
۴۸۷
۴۵6

1۰۰

6۰۰
M.N.Pr 10% M.N.Pr 15%

M.N.Pr 5%

Control

۰

تصویر  -1مقاومت فشاری نمونههای ترکیب نانو سیلیس ،متاکائولن و خرده الستیک

 .2-9مقاومت کششی
جهت انجام آزمایش مقاومت کششی ،نمونههای استوانهای  15*1،سانتیمتری را درون محفظه برزیلین قرار داده و درون
دستگاه جک بتن شکن قرار داده ،پس از شکسته شدن نمونه ،نیروی اعمالی را در رابطه ( )1-1قرار داده و مقاومت کششی را
محاسبه کردهایم.

 P

T  2

   l d 

رابطه (:)1-1

مقاومت کششی  2۸روزه نمونه ها
۵۷
۴3
9۷
2۷

28 Day

M.N.Pr 15%

M.N.Pr 10%

M.N.Pr 5%

Pr 15%

Pr 10%

Pr 5%

M 15%

M 10%

M 5%

N 5%

N 3%

N 1%

Control

کیلوگرم بر سانتی مترمربع

91

۴۰

۴۵
9۷ 9۴

۴2

91

۴2

۴3

1۰
۵۰
۴۰
9۰
2۰
6۰
۰

تصویر  -۷مقاومت کششی نمونهها در تمامی طرحهای اختالط

همانگونه که در تصویر  7مشخصشده است ،نمونههای حاوی  %15متاکائولن %1 ،نانو سیلیس و  %5خرده الستیک
بیشترین مقدار مقاومت کششی را کسب نمودهاند.
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نتیجهگیری
.استفاده از خرده الستیک در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری و کششی بتن میگردد
 دارای شکست نرمتر و تغییر شکل بسیار کمتری نسبت،باوجود کاهش معیارهای مقاومتی بتن حاوی الستیک
.به بتن معمولی میباشد
. دارای رنگ تیرهتر و دارای یکپارچگی بهتر از بتن معمولی میباشد،بتن حاوی خرده الستیک
%15  و متاکائولن%1  میباشد و درصد بهینه مقاومتی نانو سیلیس%5 درصد بهینه مقاومتی خرده الستیک
.میباشد
ً حتما، به علت جذب آب زیاد این افزودنیها،در صورت استفاده از نانو سیلیس و یا متاکائولن در طرح اختالط
.،.4 باید از فوق روان کننده استفاده گردد و ترجیحاً نسبت آب بیشتر از
. چسبندگی بتن افزایش مییابد،با افزایش درصد جایگزینی متاکائولن








قدردانی
،با تشکر فراوان از مسئول آزمایشگاه عمران دانشگاه آزاد واحد شیراز جناب آقای مهندس هادی فاطمی بابت تمامی زحمات
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مطالعه آزمایشگاهی اثر امولسیون کننده و نانوذرات بر تولید نفت از مخازن
نفتی شکافدار
عبدالحمید انصاری ،6اکبر

ثابت2

 -1نویسنده مسئول ،گروه مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد ،المرد ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد ،المرد ،ایران
abdolhamida61@gmail.com

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه آزمایشگاهی اثر امولسیون کننده  DMEو نانوذرات بر تولید نفت از مخازن
شکافدار عمودی میباشد که به طور آزمایشگاهی و تئوری مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش از نانوذرات
دی اکسید تیتانیوم ) (TiO2استفاده شد .با توجه به تعداد پارامترهای درگیر و به منظور کاهش تعداد آزمایشها،
از روش طراحی آزمایش تاگوچی در نرمافزار  Minitabاستفاده گردید .همچنین پس از انجام آزمایش ،برای
بررسی کیفیت روبش نفت از محیط متخلخل جهت تست  ATRبه منظور بررسی اثر فرآیند سیالبزنی ،نمونه-
گیری شد و تستهای مذکور به عمل آمد .بر اساس بررسیهای انجام گرفته با افزایش طول ،اندازهی دهانه و
دانسیتهی شکافها میزان تولید نفت از مخزن افزایش مییابد اما افزایش غلظت نانوذره و امولسیون کننده ،الزاماً
منجر به افزایش تولید نفت نخواهد شد بلکه این پارامتر دارای یک مقدار بهینه است که مقدار آن 5، ppm
می باشد .همچنین بیشترین میزان تولید نفت در صورت اجرای آزمایش در شرایط بهینه (طول شکاف ،12 cm
اندازه دهانه  ،،/1mmدانسیتهی شکاف  4،،و غلظت نانوذره  )5، ppmتوسط روشهای آماری بدست آمد که
مقدار آن در حدود  8،/98درصد از نفت در جای مخزن میباشد که با مقدار تجربی ( 75/1،درصد) در حدود
 5/88درصد اختالف دارد.
کلمات کلیدی :ازدیاد برداشت نفت ،سیالبزنی ،نانوذرات ،امولسیون کننده ،دیاکسید تیتانیوم.

 -6مقدمه
مطابق پیش بینی های به عمل آمده ،افزایش تقاضای جهانی برای انرژی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر چه استفاده از
انرژی های جایگزین مانند انرژی های هسته ای و انرژی های تجدید پذیر در سال های آتی افزایش می یابد ،ولی این افزایش
در مقایسه با انرژی های فسیلی کم بوده و نقش اصلی منابع انرژی تجدید پذیر حداقل تا دو دهه آینده نقش تکمیلی و حامی
خواهد بود .با درک این واقعیت که میزان تقاضا انرژی جهانی در سال های آتی به باالترین میزان خود خواهد رسید ،نیاز به
ایجاد یک تحول علمی و عملی در هسته اصلی علوم مهندسی نفت و گاز ،جهت افزایش میزان بهره وری بیش از پیش احساس
می شود .در این میان ،علم نانو بعنوان علمی که هدف آن بازنگری در ساختار تولیدی مواد و بهینه کردن فرآیند تولید و بهره
برداری از آنهاس ت ،این پتانسیل را دارد که انقالبی عظیم در تمامی فناوری های حال حاضر بشری از جمله بهره برداری از
منابع هیدروکربوری ایجاد نموده و با استفاده از قابلیت های گسترده خود فناوری هائی پر بازده تر و سالم تر نسبت به آنچه
امروزه شاهد هستیم ،معرفی نماید .بصورت کلی علم نانو از طریق کنترل ساختار ماده در ابعاد اتمی و ایجاد ساختار بهینه برای
9
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مواد ،سبب بهبود بسیاری از خواص مانند سطح مفید ،استحکام ،صرفه جوئی در میزان ماده مصرفی و غیره می گردد .در صنعت
نفت و گاز نیز از آنجا که قدرت ،پایداری و ابعاد تجهیزات مورد استفاده از اهمیت به سزائی برخوردار است می توان با استفاده از
فناوری نانو به تحوالت چشمگیری دست یافت .چنانچه در یکی از مقاالتی که به تازگی چاپ شده به این نکته اشاره شده است
که انتظار می رود با کمک فناوری نانو ضریب برداشت جهانی نفت و گاز تا حدود  %1،افزایش پیدا کند [ .]1به منظور
پاسخگوئی به روند رشد روز افزون تقاضای جهانی جهت تامین منابع نفت و گاز ،یا باید منابع جدید هیدروکربنی کشف شده و
مورد بهره برداری قرار گیرند و یا با استفاده از فناوری های گوناگون ،نفت و گاز در جا و بدون استفاده درون مخزن تحت فرآیند
های ازدیاد برداشت مورد بهره برداری قرار گیرد .در این حال و با توجه به شرایط سخت اکتشاف و نیز صیانت از منابع
هیدروکربوری موجود ،استفاده از روش دوم منطقی تر و اصولی تر می باشد .امروزه فناوری نانو در زمینه ازدیاد برداشت از
مخازن نفتی و گازی ،پیشرفت های اساسی را ایجاد نموده است  .برای مثال استفاده از سیاالت هوشمند یا نانوسیاالت که سبب
تغییر در خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن شده و نیروی کششی دراگ و اتصال دهنده ها را در جهت پیوستگی شن کاهش می
دهند و یا استفاده از نانومواد فعال سطحی 6که سبب افزایش میزان برداشت از مخازن به نسبت کامالً کنترل شده می گردد.

در سال  ،1189عالمزاده و وثوقی ،بکارگیری نانوذرات سیلیس ( )SiO2در مرحله سیالبزنی آبی و نحوه تاثیر آن روی
تغییرات ترشوندگی مخازن و میزان برداشت نفت را مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش از نانوذرات سیلیکا با ابعاد 14
نانومتر استفاده شد .با استفاده از این نانوذره میتوان ترشوندگی سطوح سنگهای کربناته در مخازن را تغییر داده و از حالت
نفتدوست یا مختلط به آبدوست تبدیل کرد .بدین منظور تغییرات آبدوستی با استفاده از روش زاویه تماس روی مغزههای
شنی و کربناته ارزیابی شده است .همچنین این کار روی مغزههای اشباع شده با آبنمک و نفت که آبنمک و نانوذره با دو
غلظت مختلف به آن ها تزریق شده است نیز صورت گرفته است .با مقایسه نتایج زاویه تماس مشاهده شد که با افزایش غلظت،
زاویه تماس کوچک شده که این امر به معنای افزایش آبدوستی و به موجب آن افزایش خاصیت ترشوندگی مغزه میباشد .در
مرحله بعد تاثیر افزایش غلظت نانوذره سیلیس مورد آزمایش قرار گرفت که در این مرحله با استفاده از دادههای بدست آمده
میزان برداشت نفت در حالت بدون استفاده از نانوذره و در حالت استفاده از نانوذره با درصد وزنیهای  ،/1، ،/،5 ، ،/،1و ،/5
مو رد بررسی قرار گرفت .با مقایسه نتایج بدست آمده مشخص شد که وجود نانوذره میزان بازیافت نفت را افزایش میدهد.
همچنین با افزایش درصد وزنی نانوذره تا  . ،/1درصد میزان بازیافت نفت بیشتر خواهد شد ولی در حالت تزریق نانوذره با درصد
وزنی  ،/5تاثیر چندانی در میزان برداشت نفت مشاهده نخواهد شد[.]2
در سال  ،2،1،تورمود اسکوج و همکاران در طی یک بررسی مفصل ،مقایسهای بین حرکت نفت در مخزن توسط نانوذرات
سیلیکا و نانوذرات  CDGداشتند  .نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان داد که در صورت استفاده از نانوذرات سیلیکا در
غلظتهای پایین ،افزایش قابل توجهی در میزان برداشت نفت نخواهد داشت ولی در صورتی که از نانوذره مذکور در غلظت
 6،،ppmاستفاده شود ،میزان برداشت نفت به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد .استفاده از نانوذره  CDGدر هر غلظتی به
مقدار قابل توجهی باعث ازدیاد برداشت نفت خواهد شد [.]1
در سال  2،11موهد زید و همکارانش به بررسی اثر نانوذرات کریستالی در محلول آبی سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات
بر روی بازده بازیافت نفت در سیالبزنی نانوسیال دیالکتریک پرداختند .در این پژوهش  4نمونه کریستال در اندازههای
متفاوت مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر اندازه ذرات بر روی فرآیند امولسیونشوندگی خود به خودی که به نوبهی خود تعیین-
کننده راندمان بازیافت نفت بود بررسی شد .آنها مشاهده کردند تفاوت در مقدار نانوذرات جذب شده در سطح مشترک ،تغییرات
در کشش سطحی موضعی را بوجود میآورد ،در نتیجه باعث کاهش تنش ناشی از حرکت سیال میشود .با توجه به آزمایشات
صورت گرفته نشان داده شد که نانوسیال اکسید روی ( )ZnOکه شامل ذرات بزرگتر بودند  %145بازیافت نفت را در مقایسه
با نانوذرات  ZnOبا اندازه کوچکتر افزایش میدهد .این در حالی بود که  %61بازیافت نفت بیشتری توسط نانوسیال  Al2O3با
Surfactants

1،

1

سال دوم ،شماره سیزده و چهارده ،بهمن و اسفند 6931

ذرات کوچکتر در مقایسه با ذرات بزرگتر صورت گرفت .تشکیل یک الیه ابری شکل در سطح مشترک نفت – آب در طی
آزمایشات مشاهده گردید که این نشان دهنده فرآیند امولسیون بود .آنها با توجه به وقوع این پدیده به این نتیجه دست یافتند
که برای بوجود آمدن امولسیون خود به خودی در سیالبزنی نانوسیال ،وجود کشش سطحی فوقالعاده کم الزم نیست [.]4
مغزی و همکارانش در سال  2،14اثر نانو ذرات سیلیکا بر روی کارایی محلول پلیمر پلی آکریل آمید و نمک در فرایند
سیالبزنی برای بازیافت نفت سنگین مورد آزمایش قرار دادند .سیالبزنی بر روی یک میکرو مدل شیشهای اشباع از نفت و با
شوری های مختلفی از محلول پلیمر بدست آمده ،انجام شد .همچنین هر آزمایش مجدداً با همان میزان شوری ولی با حضور
نانو ذرات سیلیکا تکرار گردید .آزمایشات نشان دادند که با افزایش میزان شوری محلول پلیمر ،بازیابی نفت کاهش خواهد یافت.
اما حضور نانوذرات سیلیکا در هر آزمایش می تواند افت بازیابی را کمتر نماید .همچنین ویسکوزیته محلول پلیمر با یک غلظت از
نمک ،کمتر از ویسکوزیته همین محلول پلیمر در حضور نانوذرات سیلیکا میباشد [.]5
کریمی و همکارانش در سال  2،12اثر نانوسیال زیرکونیم اکسید ( )ZrO2بر روی ترشوندگی مخازن کربناته شکافدار به
عنوان یکی از عوامل اصلی در ازدیاد برداشت نفت مورد مطالعه قرار دادند .بر این اساس چندین نانوسیال متشکل از نانوذرات
 ZrO2و مخلوط سورفکتانتهای غیریونی ساخته شد .اثر نانوسیال بر ترشوندگی سنگ کربناته به کمک تست اندازهگیری زاویه
تماس و تست آشام خود به خودی مورد بررسی قرار گرفت .آنها نشان دادند که نانوسیال تهیه شده میتواند به طور قابل توجهی
باعث تغییر ترشوندگی سنگ از وضعیت به شدت نفتدوست به وضعیت به شدت آبدوست شود .به منظور مشخصهیابی سنگ-
ها از تحلیل میکروسکوپ روبش الکترونی استفاده شد .نتایج نشان دهنده تاثیر این نانوسیالها و جذب نانوذرات بر روی سطح
سنگ بود .همچنین آنها مشاهده کردند که تغییر ترشوندگی توسط جذب و رشد نانوذرات  ZrO2بر روی سطح سنگ یک
فرآیند بسیار آهسته میباشد که نیاز به یک دوره زمانی دو روزه دارد [.]6

 -2روش تحقیق
مطابق جدول ( )1تعداد فاکتورها در این پژوهش  4عدد (غلظت ،اندازه دهانه شکاف ،طول شکاف و دانسیته شکاف) و
هر کدام در  1سطح میباشند.
جدول ( :)6معرفی عوامل مؤثر در واکنش
سطح1

سطح2

سطح 1

عامل

12

8

4/5

طول شکاف )(cm

،/1

،/2

،/1

اندازه دهانه شکاف )(mm

4،،

2،،

1،،

دانسیته شکافها (تعداد در واحد متر)

1،،

5،

75

غلظت امولسیون کننده  DMEو نانوذره در آب )(ppm

با توجه به اینکه تعداد فاکتورها در این پژوهش  4عدد (غلظت ،اندازه دهانه شکاف ،طول شکاف و دانسیته شکاف) و هر
کدام در  1سطح میباشند ،با استفاده از روش تاگوچی ،تعداد آزمایشها مطابق جدول ( )2بدست آمد.
پس با انجام  9آزمایش میتوان به نتیجه مطلوب دست یافت .بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شد که در اکثر شکاف-
ها اندازه دهانه شکاف بین  ،/1mmتا  ،/1mmتغییر میکند (موسوی ..)18-24 :119، ،بنابراین در این آزمایشها اندازه دهانه
شکاف در محدوده  ،/1-،/1mmدر نظر گرفته شد .همچنین طول شکاف و تعداد شکاف بر اساس قطر مخزن ( )7/6cmبه
ترتیب در محدوده  4/5-12 cmو  2-4در نظر گرفته شد .بنابراین با استفاده از اطالعات موجود و سپس با در نظر گرفتن
شرایط آزمایش ،طول شکاف  ،اندازه دهانه شکاف ،تعداد شکاف ،فاصله بین شکاف و دانسیته شکاف مطابق جدول ( )2بدست
آمد.
11
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جدول ( :)2شرایط آزمایشگاهی مخزن شکافدار عمودی.
شماره
آزمایش

طول شکاف
()cm

اندازه دهانه شکاف
()mm

تعداد
شکاف

فاصله بین دو
شکاف ()cm

دانسیته شکاف
)(Fractures/meter

غلظت
()ppm

1

4/5

،/1

2

2

1،،

75

2

4/5

،/2

1

1/5

2،،

5،

1

4/5

،/1

4

1

4،،

1،،

4

8

،/1

1

1/5

2،،

1،،

5

8

،/2

4

1

4،،

75

6

8

،/1

2

2

1،،

5،

7

12

،/1

4

1

4،،

5،

8

12

،/2

2

2

1،،

1،،

9

12

،/1

1

1/5

2،،

75

 بررسی فرآیند تزریق نانو ذرات و امولسیون کننده بر فرایند سیالبزنی آبیبرای انجام آزمایشهای ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار عمودی ،دستگاهی طراحی و ساخته شد که در شکل ( )1نشان
داده شده است .تجهیزات مورد استفاده در این آزمایش شامل استوانه پلیمری جهت شبیهسازی بستر متخلخل)،(core-holder
مخزن محلول آب دریا و نانوذرات  ،TiO2مخزن نفت ،کمپرسور و وسایل جانبی مثل سوئیچ فشار ،1فشار سنج ،شیر آالت و ...
بوده است.

شكل ( :)1مشاتیک دستگاه آزمایشگاهی
 مواد مورد استفادهالف) نفت خام
از نفت خام میدان نفتی بیبیحکیمه برای استفاده در این آزمایشها ،نمونهگیری به عمل آمد .اطالعات فیزیکی و شیمیایی
آن از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بدست آمد .در جدول های ( )1و ( )4به ترتیب ویژگیهای نفت مصرفی و درصد اجزاء
نفت خام ذکر شده است.

-Pressure Switch

12
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جدول ( :)9ویژگیهای نفت مورد استفاده در آزمایش ها.
دانسیته نفت ()API

گرانروی نفت ()cp

دمای مخزن ()˚F

فشار مخزن ()psi

26/8

22/1

215

6114

جدول ( :)۴درصد اجزاء نفت خام.

ترکیبات

C1

C2

C1

iC4

nC4

iC5

nC5

C6

C 7+

H2 S

CO

درصد مولی

18/7

4/11

4/17

1/،6

2/45

2/698

1/51

5/19

49/51

4/،18

4/144

ب) آب دریا
از آب خلیج فارس (بندر گناوه) به عنوان حالل نانوذرات و انجام فرآیند سیالبزنی آبی استفاده شد.
ج) نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ()TiO2
در این پژوهش از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (خریداری شده از شرکت پیشگامان نانومواد ایرانیان) با اندازه متوسط  1،تا
 1،نانومتر جهت افزایش بازده روبش نفت خام استفاده شد که به صورت معلق در آب دریا تهیه شد .شکل ظاهری و تصویر
 SEMآن در شکل ( )2آورده شده است.

شکل ( :)2نانوذرات دیاکسید تیتانیوم ( ،)TiO2الف) شکل ظاهری ،ب) تصویر .SEM

د) امولسیون کننده DME
در این پژوهش از امولسیون کننده  DMEخریداری شده از شرکت ایمن تاش سپاهان اصفهان استفاده شده است.

 پایداری نانوذرات در آببرای پایداری نانوسیال  – TiO2آب ،از دستگاه امواج فراصوتی مدل  UP400Sساخت شرکت  Hielscherآلمان استفاده
شد .و در آن با قرار دادن پرآب تیتانیومی دستگاه درون محلول به مدت  1،دقیقه برای هر  6،،میلی لیتر استفاده شد،
شکل(.)1

11
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شکل( :)9پایداری نانو سیال با استفاده از دستگاه امواج فراصوت.

 آمادهسازی شکافهای عمودیبرای بررسی اثر شکاف در مخزن در مقیاس آزمایشگاهی ،باید شکافی ساخته شود که بتواند تمامی خصوصیات آن با شکاف
واقعی در مخزن تطابق داشته باشد .از جمله خصوصیات شکاف این است که دارای تخلخل کم و تراوایی زیاد میباشد و از دو
طرف به ماتریس منتهی می شود .برای ساخت چنین مدلی در مقیاس آزمایشگاه ،از دو قطعه پلکسی گالس 1به عرض ثابت
 1/1cmو ضخامت  1mmاستفاده شده که بتواند در مخزن قرار گیرد .همچنین برای برقراری ارتباط بین ماتریس و شکاف ،بر
روی این قطعات سوراخهایی به قطر  2mmایجاد شد که فاصله مرکز به مرکز آنها در حدود  1/5mmمیباشد .برای ایجاد
دهانه شکاف در اندازه مطلوب ،از طلقی با اندازههای کوچک در بین دو قطعه پلکسی گالس استفاده شد که در فواصل مختلف
از یکدیگر قرار گرفتند تا در اثر فشار این فاصله تغییر نکند .ابتدا با استفاده از اطالعات موجود و سپس با در نظر گرفتن شرایط
آزمایش ،اندازه دهانه شکاف ،طول شکاف ،تعداد شکاف و فاصله شکافها از یکدیگر طبق جدول ( )2تعیین شد .همچنین به
منظور جلوگیری از ورود دانههای سیلیس تشکیلدهنده محیط متخلخل به شکاف ،از توریهایی با مش  12،استفاده شد که به
پلکسی گالس چسبانده شدند .در شکل ( )4تصویری از شکاف مورد استفاده در مخزن نشان داده شده است.

شکل ( :)۴شکاف مورد استفاده در مخزن.

مقادیر حجم مخزن و دانسیتهی ذرات سیلیس برای کلیهی آزمایشها ثابت و به ترتیب برابر با  1299/،56cm3و
 2/5g/cm3میباشد .در جدول ( )5تمام شرایط مخزن شبیهسازی شده شامل حجم شکافهای موجود در مخزن ،تعدار حفرات
هر شکاف ،جرم و حجم ذرات سیلیس مور د استفاده ،حجم فضای خالی مخزن ،تخلخل ماتریس ،تخلخل و تراوایی شکاف برای
هر آزمایش به طور جداگانه آورده شده است.
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جدول ( :)۵شرایط مخزن شبیهسازی شده در هر آزمایش.

 -9نتایج و بحث
در این پژوهش بطور کلی تأثیر دو پارامتر مورد بررسی قرار گرفته شده است -1 :اثر شکاف  -2غلظت نانوذرات و امولسیون
کننده  .DMEاز آنجا که پارامتر شکاف تابع سه متغیر دیگر (طول ،دانسیته ،اندازه دهانه) میباشد؛ لذا آزمایشها به سه دسته با
غلظتهای مشابه تقسیمبندی شدند .از این طریق میتوان ضمن ثابت بودن غلظت نانوذرات و امولسیون کننده  DMEبرای
هردسته از آزمایشها ،نتیجهی بهتری نسبت به خواص هندسی شکاف ها اخذ کرد و در پایان با مقایسه هر سه دسته آزمایش
نیز میتوان تأثیر غلظت را بر بازیافت نفت به صورت کیفی حدس زد .لذا به عنوان مبنا در مرحله اول از آب دریا در فرآیند
تزریق به مخزن استفاده شده که نتایج مربوط در جدول ( )6آورده شده است.
جدول ( :)1نتایج مربوط به تزریق آب به مخزن

 تزریق نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت ۵۰ ppmپس از آن که  core-holderبا نفت اشباع شد ،نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به مقدار  5، ppmدر یک لیتر آب دریا اضافه
گردیدند و به مدت  1،دقیقه در دستگاه همزن التراسونیک قرار گرفت تا یک محلول نانوسیال پایدار داشته باشیم .سپس
مقدار  5، ppmاز امولسیون کننده  DMEبه نانوسیال پایدار شده اضافه می شود .سپس مخلوط آماده شده به core-holder

تزریق شد و همزما ن میزان حجم نفت تولیدی نسبت به زمان متناظر آن ثبت شد و نمودارهای دبی ،اختالف فشار و فاکتور
بازیافت بر حسب زمان رسم شد که در نمودارهای ( )2( ،)1و ( )1نشان داده شده است.
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نمودار ( :)6دبی بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت .۵۰ ppm

نمودار ( :)2اختالف فشار بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت .۵۰ ppm

نمودار ( :)9درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت
.۵۰ppm

نتایج حاصل از آزمایشها در نمودارهای ( )1و ( )2نشان می دهد که دبی تولید نفت در ابتدای آزمایش زیاد بوده و با مرور
زمان کاهش یافته است .نمودارهای دبی و اختالف فشار نشان میدهد که در طول آزمایش نیز نوسانات زیادی رخ داده که مهم
16
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ترین دلیل آن را میتوان وجود شکاف ها و تغییرات اختالف فشار دانست که بر اساس قانون دارسی که در رابطه ( )1نشان داده
شده است ،دبی تولید با اختالف فشار نسبت مستقیم و با گرانروی نفت نسبت عکس دارد .بنابراین با افزایش اختالف فشار و
کاهش گرانروی نفت ،دبی تولید نفت افزایش مییابد و به دلیل تراوایی باالی شکاف و اختالف فشار بین شکاف و ماتریس ،بر
طبق قانون دارسی ،دبی نفت از ماتریس به سمت شکاف بیشتر میشود.

() 1

)Q = KA (ΔP/μ

در این رابطه  Qدبی نفت تولیدی K ،ضریب تراوایی A ،سطح مقطع ∆P ،تغییرات اختالف فشار و  μگرانروی نفت
میباشد .نفت پس از عبور از ماتریس به درون شکاف نفوذ کرده که اختالف فشار و در نتیجه دبی تولید بطور ناگهانی افزایش
مییابد و این روند تا فرا رسیدن زمان پدیده رسوخ ادامه مییابد و وجود پیکهای مرتفع نیز نشاندهنده حرکت نفت از ماتریس
به شکاف و حرکت به سمت چاه تولید است که حجم قابل مالحظهای نفت تولید میکند.
با توجه به نتایج نشان داده در نمودارهای ( )2( ،)1و ( )1میتوان گفت که در آزمایش  ،7با افزایش طول و دانسیته شکاف،
نوسانات بیشتری نسبت به آزمایش  6و  2مشاهده می شود و میزان بازیافت نفت نیز بیشتر است .همچنین با توجه به طوالنیتر
بودن شکاف و بزرگ بودن اندازه دهانه آن در آزمایش  6نسبت به آزمایش  2و در مقابل بیشتر بودن دانسیته شکاف در آزمایش
 2نسبت به آزمایش  6زمان پدیده رسوخ و میزان نفت تولیدی در هر دو آزمایش به هم نزدیک میباشد.
به طور کلی چنین استنباط میشود که با افزایش طول و دانسیته شکاف ،حجم نفت موجود در شکاف افزایش یافته و سطح
تماس بیشتری بین ماتریس و شکاف ایجاد میشود که نفت از مقاطع مختلف میتواند وارد شکاف شده و سپس تولید گردد.
همچنین به دلیل اختالف تراوایی و اختالف فشار بین شکاف و ماتریس ،دبی نفت از ماتریس به سمت شکاف بیشتر شده که با
توجه به افزایش طول شکاف این مقدار بیشتر خواهد شد .عالوه براین با توجه به اینکه شرایط محیطی مخزن شکافدار ممکن
است باعث غلبه نیروهای موئینه بر نیروهای گرانرو شود ،در نتیجه تمایل نانوذرات برای عبور از میان شکافهای با تراوایی باال
نسبت به ج ذب نانوذرات در ماتریس با تراوایی کم و انتقال دادن نفت به شکافها افزایش یافته و در نتیجه کاهش نیروهای
موئینگی و افزایش عدد موئینگی باعث خروج نفت باقیمانده از خلل و فرج سنگ شده و میزان بازیافت نفت افزایش مییابد.

 تزریق نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت ۷۵ ppmمانند آزمایش قبل ،پس از تزریق نانوسیال و امولسیون کننده  DMEبا غلظت  75 ppmبه  ،core-holderدادههای حجم
بر حسب زمان ثبت و نمودارهای دبی ،اختالف فشار و فاکتور بازیافت بر حسب زمان برای آزمایشهای  5 ،1و  9ترسیم شد که
در نمودارهای ( )5( ،)4و ( )6نشان داده شده است.

نمودار ( :)۴دبی بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت .۷۵ ppm
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نمودار ( :)۵اختالف فشار بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت
.۷۵ppm

نمودار ( :)1درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت

.۷۵ppm
نتایج حاصل از این آزمایشها نشان میدهد که در آزمایش  9میزان بازیافت نفت نسبت به آزمایشهای 1و  5بیشتر می-
باشد و همچنین زمان رسیدن به پدیده رسوخ طوالنیتر بوده است که خود باعث افزایش برداشت نفت خواهد شد.
همانطور که انتظار میرفت و در نمودارهای ( )5( ،)4و ( ) 6نشان داده شده است ،با توجه به افزایش طول و اندازه دهانه
شکاف در آزمایش  ،9سطح تماس نانوذرات تزریقی موجود در شکاف با ماتریس بیشتر شده و همچنین غلبه نیروهای گرانرو بر
نیروهای موئینه و کاهش نیروهای موئینگی و افزایش عدد موئینگی ،باعث به تعویق افتادن زمان پدیده رسوخ و در نتیجه
افزایش میزان تولید نفت شده است .در آزمایش  5نیز به دلیل افزایش طول ،اندازه دهانه و دانسیته شکاف نسبت به آزمایش ،1
میزان برداشت نفت بیشتر بوده است.

 تزریق نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت 6۰۰ ppmمانند آزمایشهایی که در دو بخش گذشته صورت گرفت این بار نیز با غلظت  1،، ppmاز نانوذرات و امولسیون کننده
 DMEنمودارهای دبی ،اختالف فشار و فاکتور بازیافت بر حسب زمان برای آزمایشهای  4 ،1و  8ترسیم شد .همانطور که
18
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انتظار داشتیم نمودارهای بدست آمده در آزمایش  1نوسانات بیشتری رخ داده و اکثر پیکهای موجود مرتفعتر هستند .که این
علت را میتوان با دالیل گفته شده در بخشهای قبلی توجیه کرد.

نمودار ( :)۷دبی بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت .6۰۰ ppm

نمودار ( :)۸اختالف فشار بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت

.6۰۰ppm

نمودار ( :)3درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق نانوسیال دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت
.6۰۰ppm

قابل ذکر است میزان برداشت نفت در آزمایش  2،1cc ،7بوده که نسبت به مقدار نانوذرات تزریقی مقدار قابل توجهی بوده
است و میتوان گفت در بین مقادیر تزریقی بهترین غلظت میباشد.
همانطور که انتظار میرفت تجزیه و تحلیل نمودارها و دادههای بدست آمده از آزمایشهای مختلف نشان داد که تزریق
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده  DMEباعث تغییر ترشوندگی ماتریس از حالت نفتدوست به آبدوست شده و
19
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در نتیجه میزان بازیافت نفت را ب ه مقدار قابل توجهی افزایش و زمان رسیدن به پدیده رسوخ را به تعویق میاندازد .همچنین
افزایش طول ،اندازه دهانه و دانسیته شکاف باعث بهبود بازیافت نفت میگردد .در جدول ( )7خالصهای از دادههای مربوط به
تزریق نانوذرات  TiO2و امولسیون کننده  DMEنشان داده شده است.
جدول ( :)۷نتایج بدست آمده از انجام آزمایشها

همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود تزریق نانوسیال دی اکسید سیلسیم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت ppm

 5،بیشترین تأثیر را بر افزایش بازیافت نفت مخزن میگذارد .این مقادیر مجدداً در جدول ( )8آمده است.
جدول ( :)۸نتایج بدست آمده از تزریق نانوسیال دی اکسید سیلسیم و امولسیون کننده  DMEبا غلظت .۵۰ ppm
شماره آزمایش

زمان برداشت نفت (دقیقه)

میزان برداشت نفت ()cc

درصد بازیافت نفت

2

162/41

167

48/95

6

18،/6،

188

58/95

7

216/1،

221

75/1،

 نمودار پارامترهای تاثیرگذار بر میزان بازیافت نفتبا استفاده از دادههای آزمایشگاهی و نرمافزار  ،Minitab 16نمودار ( )1،ترسیم شده است.

2،
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نمودار ( :)6۰اثر پارامترهای تاثیرگذار بر بازیافت نفت در سطوح مختلف.

 تعیین درصد سهم هر فاکتور بر میزان بازیافت نفت با استفاده از حتليل واريانس ANOVAدر این بخش با استفاده از  ، ANOVAدرصد سهم فاکتورهای طول شکاف ،اندازه دهانه شکاف ،دانسیته شکاف و غلظت
نانوذرات بر میزان بازیافت نفت و همچنین شرایط بهینه برای تولید ماکزیمم میزان نفت ،تعیین شده و به ترتیب در جدولهای
( )9و ( )1،آورده شده است.
جدول ( :)3نتایج حاصل از تحلیل واریانس  ANOVAبر بازیافت نفت
درجه آزادی

مجموع مربعات

واریانس

درصد سهم

ردیف

فاکتور

226/17

111/185

48/7،

11/29

16/645

7/16

1

طول شکاف

2

2

اندازه دهانه شکاف

2

7،/655

1،/4،

1

دانسیته شکاف

2

141/11

11/74

4

غلظت نانوذرات و امولسیون کننده

2

61/84

27/،5

5

خطا

،

-

-

-

6

جمع

8

464/81

245/515

1،،

شکل ( )5درصد سهم پارامترهای تأثیرگذار بر بازیافت نفت را نشان میدهد.

شکل ( :)۵درصد سهم پارامترهای تاثیرگذار بر بازیافت نفت.
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جدول ( :)6۰مقادیر بهینه پارامترهای موثر محاسبه شده بوسیله نرم افزار .Minitab16
فاکتور

سطح بهینه

شرایط بهینه آزمایشگاهی

طول شکاف

1

12 cm

اندازه دهانه شکاف

1

،/1 mm

دانسیته شکاف

1

( 4،،تعداد شکاف/متر)

غلظت نانوذرات و امولسیون کننده

2

5، ppm

همانگونه که از جدول ( )1،بر می آید بهترین راندمان برداشت نفت مربوط به شرایط آزمایش با طول شکاف 12 cm
(سطح ،)1دهانهشکاف ( ،/1 mmسطح ،)1دانسیته شکاف ( 4،،سطح )1و همچنین غلظت ( 5، ppmسطح  )2میباشد .به
همین منظور یک آزمایش با شرایط ذکر شده انجام گرفت و میزان بازیافت نفت به صورت واقعی اندازهگیری شد و با میزان
پیشبینی شده توسط نرم افزار مقایسه و درصد خطا محاسبه شد .این اختالف ناشی از خطاهای آزمایشگاهی در حین انجام
آزمایش و خطاهای محاسباتی میباشد .جدول ( )11نتایج آزمایش را نشان میدهد.
جدول ( :)66مقایسه نتایج پاسخ پیش بینی شده در نرمافزار با پاسخ واقعی در آزمایشگاه
غلظت نانوذارات و
امولسیون کننده

دانسیته
شکاف

اندازه دهانه شکاف
()mm

طول شکاف
()cm

درصد بازیافت به
صورت واقعی

درصد بازیافت
پیشبینی شده

درصد خطا

5، ppm

4،،

،/1

12

%75/1،

%8،/98

%5/88

 -بررسی طیفهای بدست آمده از تست ATR

 مقایسه طیفهای حاصل از تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت ۵۰ ppmطیفهای بدست آمده از  ATRبرای تزریق نانوذرات با غلظت  5، ppmدر شکل ( )6نشان داده شده است.

شکل ( :)1طیفهای حاصل از تست  ATRبرای تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت .۵۰ ppm

پیکهای موجود در قسمت اول نمودارها (شماره  )1بیانگر ترکیبات قطبی نفت و پیکهای نشان داده شده با شماره 2
مربوط به ترکیبات غیرقطبی نفت میباشند .با دقت در شکل ( )6و مقایسهی ضرایب هر سه آزمایش میتوان نتیجه گرفت با
افزایش میزان برداشت نفت از مخزن ،پیکهای موجود در نمودار  ATRکاهش مییابد زیرا میزان ترکیبات قطبی و غیر قطبی
نفت در آزمایش با ضریب برداشت بیشتر ،به میزان بیشتری کاهش یافته است .نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و امولسیون کننده
22
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با وارد شدن به مخزن به دلیل دارا بودن پارامتر سطح به حجم باال نقش جاذبهای سطحی مؤثری را دارند و میتوانند موجب
جذب سطحی ترکیبات قطبی و غیرقطبی نفت مثل آسفالتین شده و نقش موثری در جهت کاهش و حذف این ترکیبات از نفت
داشته باشند؛ که کاهش پیکهای موجود در نمودار  ATRنیز به منزلهی کاهش میزان این ترکیبات از نفت میباشد .همچنین
اضافه کردن نانوذرات و امولسیون کننده باعث تغییر ترشوندگی از نفتدوست به آبدوست شده و نفت و ترکیبات آسفالتین که
باعث نفتدوستی می شوند از محیط متخلخل خارج شده است لذا میزان ترکیبات غیر قطبی در محیط کمتر شده است .حذف
ترکیبات مذکور که از جمله ترکیبات سنگین موجود در نفت خام به حساب میآیند ،موجب کاهش گرانروی نفت و انتقال
روانتر آن درون مخزن و در نتیجه افزایش برداشت نفت میشود.
همچنین با توجه به شکل ( )6مشخص است که طول پیکها در آزمایش  7به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ دلیل
این امر برداشت میزان نفت بیشتر از مخزن در آزمایش  7یا به عبارتی روبش بهتر نفت به دلیل بیشتر بودن میزان دانسیته و
اندازهی دهانهی شکاف می باشد که سبب وارد شدن حجم بیشتری از سوسپانسیون تزریقی به داخل شکافها و افزایش سطح
تماس سوسپانسیون با بخش ماتریس و در نتیجه برداشت بیشتر در این آزمایش میباشد.

 مقایسه طیفهای حاصل از تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت ۷۵ ppmطیفهای بدست آمده از  ATRبرای تزریق نانوذرات با غلظت  75 ppmدر شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل( :)۷طیفهای حاصل از تست  ATRبرای تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت .۷۵ ppm

همانگونه که در شکل ( )7مشخص است در آزمایش  9طول پیکها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته که این امر
نشاندهندهی عملکرد بهتر سوسپانسیون تزریقی در آزمایش  9نسبت به آزمایشهای  1و  5میباشد؛ زیرا مقدار عوامل طول و
دانسیتهی شکاف در آزمایش  9بیشتر از دو آزمایش دیگر میباشد .با افزایش طول و دانسیتهی شکافها سطح تماس ماتریس و
شکاف افزایش یافته و حجم بیشتری از نفت داخل شکافها رفته و به سمت چاه تولیدی حرکت میکند .از طرفی با افزایش
عوامل ذکر شده سطح بیشتری از ماتریس در مسیر روبش قرار گرفته و نانوذرات فرصت بیشتری برای عملکرد خود یعنی جذب
سطحی آسفالتین و تغییر ترشوندگی سطح محیط متخلخل و کاهش مقدار آن از نفت دارند .بیشتر بودن ضریب برداشت نفت
در آزمایش  9نیز موید همین موضوع میباشد.

 مقایسه طیفهای حاصل از تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت 6۰۰ppmطیفهای بدست آمده از  ATRبرای تزریق نانوذرات و امولسیون کننده با غلظت  1،، ppmدر شکل ( )8نشان داده شده
است.
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شکل( :)۸طیفهای حاصل از تست  ATRبرای نانوذرات و امولسین کننده با غلظت .6۰۰ ppm

همان طور که مشخص است با افزایش طول ،اندازهی دهانه و دانسیتهی شکافها در آزمایش  1و  8نسبت به آزمایش 4
پیک های مربوط به ترکیبات قطبی و غیرقطبی نفت کاهش یافته که این موضوع نیز موید افزایش برداشت نفت ،ناشی از افزایش
طول ،اندازه دهانه و دانسیتهی شکافها می باشد .افزایش مقدار عوامل ذکر شده منجر به افزایش سطح تماس ماتریس و شکاف
و انتقال راحتتر نفت به درون شکاف و انتقال آن به سمت چاه تولیدی میشود .همچنین افزایش عوامل ذکر شده موجب
افزایش سطح تماس ماتریس با سوسپانسیون تزریقی و در نتیجه افزایش مدت زمان عملکرد مادهی مذکور در جهت تغییر
ترشوندگی و جذب سطحی ترکیبات سنگین موجود در نفت خام و افزایش میزان برداشت نفت میشود.

نتیجهگیری
 همانطور که مشخص گردید با افزایش عوامل طول ،دانسیته و اندازهی دهانهی شکافها در یک غلظت ثابت از نانوذرهیو امولسیون کننده تزریقی به سیستم ،ضریب بازیافت نفت از مخزن افزایش مییابد.
 با افزایش طول و دانسیتهی شکافها ،میزان بازیافت افزایش مییابد زیرا با زیاد شدن دو عامل اخیر ،به دلیل تراواییباالی شکاف نفت از مقاطع مختلف وارد شکاف شده و به سمت چاه تولیدی حرکت میکند؛ در نتیجه با پر شدن شکاف از نفت،
اختالف فشار و دبی نفت تولیدی افزایش یافته و این امر موجب پیکهای مرتفعتر در نمودار دبی و فشار و نوسانیتر شدن
نمودارهای مذکور می شود .همچنین با افزایش پارامترهای فیزیکی شکاف ،سطح تماس سوسپانسیون با نفت موجود در شکاف
افزایش یا فته و این مخلوط تزریقی فرصت بیشتری به منظور عملکرد خود دارد که مجموع این عوامل منجر به افزایش بازیافت
نفت از مخزن میگردند.
 توسط نرمافزار  Minitabاین نتیجه حاصل شد که در صورتی که تمامی عوامل از جمله طول ،دانسیته ،اندازهی دهانهیشکاف ،غلظت نانوذره و امولسیون کننده در سطوح بهینهی خود تنظیم شوند ،ضریب بازیافت نفت مخزن  8،/98درصد
میباشد که با مقدار تجربی آن که  75/1،درصد است به دلیل خطاهای ناشی از آزمایش و محاسبات 5/88 ،درصد خطا دارد.
 با تغییر در خواص هندسی شکافها در یک غلظت ثابت ،طول پیکهای نمودار  ATRنیز تغییر مییابد که این امر بهدلیل تغییر در کیفیت روبش نفت از محیط متخلخل در اثر تغییر در خواص هندسی شکاف میباشد .میتوان کاهش یافتن هر
چه بیشتر پیکها را ناشی از روبش بهت نفت و افزایش هر چه بیشتر برداشت نفت از مخزن دانست.
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کاربرد روش المان مجزا در مکانیسم شکست دیسکهای شبهسنگی حفرهدار
و بررسی مقاومتکششی آنها
حسن سرفراز ،*6محمدفاروق حسینی ،2آرمین راست
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چکیده
پارامترهای فیزیکی و مکانیکی از قبیل تخلخل ،مقاومت فشاری ،کششی و مدول االستیسیته با معیار شکست در
ارتباط هستند .توده سنگی عموماً حاوی تخلخل و حفره است .مطالعه مکانیسم انتشار ترکها در سنگ برای
طراحی سازههای سنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف این مقاله ،بررسی مکانیسم شکست در نمونههای
شبه سنگی حاوی حفره و تأثیر آن روی مقاومت کششی با استفاده از روش عددی المان مجزا ( )DEMاست.
نتایج مدلسازی عددی با تستهای آزمایشگاهی ،مقایسه شده است .در این مقاله تأثیر اندازه و موقعیت قرارگیری
حفرهها بر الگوی شکست و مقاومت کششی نمونهها بررسی شد .بدین منظور ،تعدادی مدلسازی عددی با
تخلخلهای  12.5 ، 6.25 ، 6.18 ، 0و  18.75درصد برای نمونههای دیسکی از سنگ جهت شبیهسازی تست
برزیلی انجام گرفت .نتایج مدلسازی عددی نشان داد که مدلهای ساختهشده با نرمافزار  UDECمطابقت قابل
قبولی از لحاظ الگوی شکست و رشد ترک با تستهای آزمایشگاهی داشت .ترکهای کششی معموالً از باال یا
پایین حفره شروع می شود و نهایتاً تا سطح تماس نمونه و فک ،گسترش مییابند .با افزایش تخلخل از صفر تا
 6.2درصد ،مقاومت کششی با روند خطی بهشدت کاهش مییابد و سپس با افزایش تخلخل تا  18.75درصد،
بهصورت نمایی کاهش محسوسی دارد .از مقایسه نتایج مدلسازی عددی با مدلهای آزمایشگاهی نتیجهگیری
شد که نرمافزار  UDECبه دلیل حل کرنش مسطح ،مقاومت کششی نمونههای شبه سنگی را کمتر از آزمونهای
آزمایشگاهی تخمین میزند.
واژههای کلیدی :روش عددی المان مجزا  ،مکانیسم شکست ،مقاومت کششی ،نرمافزار  ،UDECتست برزیلی

 -6مقدمه
تودههای سنگی به دلیل وجود ترک ،حفره و تخلخل جز مواد ناهمگن گروهبندی میشوند .تستهای متعدد آزمایشگاهی و
مشاهدات صحرائی نشان میدهند که قسمتهای ضعیف ،بهطور قابلمالحظهای مقاومت توده سنگ را کاهش میدهند .رشد
ترک از قسمتهای ضعیف سنگ شروع میشود و نهایتاً با انتشار ترکها در سنگ ،شکست رخ میدهد] .[4-1ترکها میتوانند
بهعنوان نقطه بحرانی برای شکست نمونه سنگی باشند که از به هم پیوستن و رشد متناوب ترکها ،شکست نهایی سنگ اتفاق
میافتد .بنابراین ،مطالعه تولید ،گسترش و به هم پیوستن این ترکها در پیشبینی فرآیند شکست سنگ نقش مهمی را ایفا
میکند] .[5در مقایسه با تحقیقات متعدد در رابطه با مکانیسم شکست در نمونههای شبه سنگی حاوی ترکهای از پیش
موجود ،مطالعات کمی از مکانیسم شکست در سنگهای حفرهدار (تخلخل) گزارش شده است].[6
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 Al-Harthiو همکارانش در سال  ،1999تأثیر تخلخل بر مقاومت تکمحوره و کششی نمونههای تالک پر تخلخل (تخلخل
از  18تا  40درصد) را مطالعه کردند] .[7این محققین نتیجه گرفتند که هر دو مقاومت تکمحوره و بار نقطهای با افزایش
تخلخل کاهش مییابد Wong .و همکارانش در سال  ،2006به مطالعه مکانیسم شکست در نمونههای شبه سنگی حاوی یک
حفره تحت فشار تکمحوره پرداختند .با افزایش اندازه قطر حفره ،مقاومت نمونهها و تنش شروع شکست کاهش مییابد].[1
مکانیسم رشد ترکهای از پیش موجود در سنگ برای حالتها ی بارگذاری کششی و برشی متفاوت است و معموالً به دلیل
پایین بودن چقرمگی شکست کششی سنگ اغلب به صورت کششی اتفاق میافتد] .[8غالباً در بارگذاری فشاری تکمحوری
مسیر رشد ترکها بهموازات تنش فشاری بیشینه است .برای مطالعه تجربی روند انتشار ترکها در سنگ معموالً از نمونههای
شبه سنگی (مواد مصنوعی ساختهشده از ترکیب سیمان ،گچ و آب) به دلیل در دسترس بودن ،قابلیت تکرارپذیری استفاده
میشود .الگوی ترکهای ایجادشده عبارت است از (شکل  :)1ترکهای بالهای و ترکهای ثانویه .ترکهای بالهای ،ترکهای
کششی هستند که از مجاور نوک ترک از پیش موجود شروع میشوند و بهصورت منحنیوار در امتداد فشار بیشینه گسترش
مییابند .ترکهای ثانویه ،ترکهای برشی هستند که در ابتدا از نوک ترکها شروع میشوند و به دو شکل ترکهای صفحهای یا
شبه صفحهای و ترکهای مورب انتشار مییابند].[5

شکل  -6الگوی ترکهای ایجادشده در نمونه شبه سنگی حاوی ترک شیبدار مرکزی تحت فشار تکمحوره ][۵

 Parkو  Bobetدر سال  ،2010فرآیند شکست را در نمونههای شبه سنگی حاوی  1ترک باز و بسته از پیش موجود تحت
فشار تکمحوره مورد مطالعه قرار دادند .آنها اختالفات و مشابهات بین ترکهای باز و بسته با هندسههای متفاوت را تشخیص
دادند] .[9در این راستا Lee ،و  Jeonدر سال  2011با انجام آزمایش تکمحوری در نمونهای پلی متیل متاکریلی ()PMMA
گرانیت دیاستون و گرانیت هان گ دانگ حاوی یک و دو ترک از پیش موجود ،فرآیند انتشار و گسترش ترک را بررسی
کردند].[1،
در این تحقیق ،بهمنظور چگونگی تأثیر حفرات بر مقاومت کششی و مکانیسم شکست با استفاده از تست برزیلی ،روش
المان مجزا ( ) DEMبکار رفته است .پارامترها و خواص مکانیکی ورودی در نرمافزار  UDECاز نتایج آزمایشگاهی مطالعات
چاپ شده ] [12-11از نمونه  Hydro-Stone TBاستفاده شده است .سپس نتایج مدلسازی عددی با تستهای آزمایشگاهی
مقایسه شده است.
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 -2مروری بر آزمونهای آزمایشگاهی انجامگرفته
در آزمونهای آزمایشگاهی انجامگرفته تعداد  2،آزمون برزیلی شامل نمونههای بی حفره و با حفره (تخلخل دار) انجامگرفته
است .تعداد ،اندازه ،شکل و درصد تخلخل نمونهها مطابق جدول  1میباشد .جنس نمونهها  ، Hydro-Stone TBقطر نمونه و
حفرات کوچک و بزرگ دایروی به ترتیب برابر با  1.786 ،5و  2.54سانتیمتر میباشد ].[12-11
جدول  -6تعداد نمونههای تست برزیلی
هندسه ساختار نمونه

0
4

بدون حفره ()Solid
حفرات کوچک دایروی

6.18

درصد تخلخل
6.25

18.75

12.5

8

حفرات بزرگ دایروی

4

2

2

 -9مدلسازی عددی
مدلهای عددی ،روشهای محاسباتی هستند که هدف آنها نشان دادن پاسخ مکانیکی المانهای مختلف میباشد که در
معرض شرایطی از قبیل تنشهای برجا ،سطوح آب زیرزمینی ،شرایط مرزی و تغییرات ایجاد شده مثل عملیات حفاری یک
شیروانی قرار گرفتهاند .روشهای عددی توده سنگ و خاک را به بخشهای مختلفی تقسیم میکنند بهطوریکه هر بخش ،با
ویژگیهای خاص مدل مربوط به خود تعریف میشود .مدل رفتاری ماده با استفاده از روابط تنش-کرنش آن ماده تعیین میشود
و سادهترین مدل ،مدل االستیک خطی با ویژگیهای مدول یانگ و نسبت پواسون هست .زونها در مدل عددی ممکن است به
یکدیگر متصل باشند که در این صورت مدل پیوسته نامیده میشود و ممکن است بهوسیله ناپیوستگیهایی جدا از هم باشند که
در این صورت ،مدل ناپیوسته نامیده میشود .مدلهای ناپیوسته  ،امکان لغزش و جدایی در یک سطح در مدل را میدهند.
بیشتر روشهای رایج عددی در مسائل مکانیک سنگ ،روشها ی پیوسته ،ناپیوسته و هیبرید یا ترکیبی هستند .نرمافزار
 UDECیک برنامه تحلیل عددی دو بعدی است که بر مبنای روش المان مجزا ( )DEMبرای تحلیل مکانیک سنگی
محیطهای ناپیوسته بکار میرود ].[11
در تست برزیلی ،نمونه بین دو فک قرار میگیرد و این دو فک با سرعت ثابتی نسبت به یکدیگر حرکت میکنند .مقاومت
کششی از رابطه ( )1محاسبه میشود:

2p
 Dt

() 1

t 

طبق رابطه ( p ،)1بار وارد شده در راستای قطر D ،قطر و  tضخامت نمونه است.
نرخ بارگذاری فک ممکن است بر رفتار مکانیکی نمونه تأثیر بگذارد .بنابراین ،نرخ بارگذاری میبایستی تااندازهای آهسته

باشد .نرخ متوسط سرعت فکها در مدلسازی عددی نمونههای شبه سنگی با نرمافزار  UDECحدوداً برابر با 1105 mm s
است .پارامترهای ورودی مدل عددی مطابق جدول  2خالصه شده است.
جدول  -2خصوصیات مکانیکی مدل عددی
مدول االستیسیته
()GPa

ضریب پواسون

چسبندگی ()MPa

اصطکاک (درجه)

مقاومت کششی
()Mpa

16

0.25

14

35

5.52

29

ماهنامه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

 -6-9مدل عددی نمونههای بدون حفره ()Solid
مدل عددی تست برزیلی برای نمونه بدون حفره (تخلخل صفر) همراه با تست آزمایشگاهی متناظر آن مطابق شکل  2است.
طبق این شکل ،ابتدا ترک در مرکز نمونه تولید میشود .بهمرورزمان ،ترک تا سطح تماس نمونه با فک ،گسترش مییابد .نقاط
بنفش رنگ بیانگر ترک گسترشیافته میباشند .در تمامی مدلهای عددی ،خطوط سبز رنگ صرفاً جهت ایجاد حفره در
نرمافزار  UDECاست.

شکل -2مدل عددی نمونه تست برزیلی بدون حفره همراه با تست آزمایشگاهی

 -2-9مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.18درصد
شکل  ،1شکست نمونههای مدل عددی حاوی دو حفره کوچک دایروی ( 2SH6.18_Aو  )2SH6.18_Bبا تخلخل یکسان
 6.18درصد را به همراه حالت شکست آنها در آزمون آزمایشگاهی نشان میدهد .تفاوت این دو نمونه در موقعیت قرارگیری
حفرات است .در این نمونهها راستای قرارگیری حفرات به موازات راستای بارگذاری نمونهها است .برای هر دو حالت از نمونهها،
شکست ابتدا در حفره باالیی شکل میگیرد .سپس ترکها در حفره پایینی گسترش مییابند و در انتها ترک کل نمونه را
فرامیگیرد .نقاط بنفش رنگ بیانگر ترک گسترشیافته میباشند.

 -6-9نمونه ( 2SH6.18_A1و )2SH6.18_A2

 -2-9نمونه ( 2SH6.18_B1و )2SH6.18_B2

شکل -9مدل عددی نمونههای با تخلخل یکسان  6.18درصد ( 2SH6.18_Aو  )2SH6.18_Bهمراه با تست آزمایشگاهی
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شکل  4و  ، 5به ترتیب شکست نمونه مدل عددی حاوی دو حفره کوچک دایروی ( 2SH6.18_C1و  )2SH6.18_C2و
( 2SH6.18_D1و  )2SH6.18_D2را به همراه نمونههای متناظر آزمایشگاهی آنها نشان میدهد .نمونهها در آزمایشگاه
بهمنظور تکرارپذیری الگوی شکست و تعیین مقاومت کششی ،دو بار تست شدهاند .در شکل  4راستای قرارگیری حفرات عمود
بر راستای بارگذاری نمونهها بوده و در شکل  5راستای قرارگیری حفرات نسبت به راستای بارگذاری نمونهها متمایل است.
مطابق شکل  ،4شروع شکست در بخش پایینی یکی از دو حفره است .سپس ترکها در باال و پایین این حفره ،تا سطح تماس
نمونه و فک گسترش مییابند ..طبق شکل ، 5شکست از باالی حفره باالیی و سپس از ناحیه پایینی حفره پایینی شروع میشود.

شکل  -۴مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.18درصد ( 2SH6.18_C1و  )2SH6.18_C2همراه با تست آزمایشگاهی

شکل -۵مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.18درصد ( 2SH6.18_D1و  )2SH6.18_D2همراه با تست آزمایشگاهی
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 -9-9مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.25درصد
شکل  6و  ، 7به ترتیب شکست مدل عددی نمونه شبه سنگی حاوی حفره بزرگ دایروی با تخلخل  6.25درصد
( )1LH6.25_Aو ( )1LH6.25_Bرا به همراه مدل آزمایشگاهی متناظر آنها نشان میدهد .مطابق شکل ،6که در آن حفره
در بخش فوقانی نمونه قرار دارد ،شکست از باالی حفره ایجاد میشود و بهتدریج ترک از پایین حفره گسترش مییابد .طبق
شکل ،7که در آن حفره در بخش مرکزی نمونه قرار دارد ،شکست از دو طرفین حفره شروع و تا سطح بیرونی نمونه امتداد
مییابد.

شکل -1مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.25درصد

شکل -۷مدل عددی نمونههای با تخلخل  6.25درصد

()1LH6.25_A

()1LH6.25_B

 -۴-9مدل عددی نمونههای با تخلخل  12.5درصد
شکل  ،8شکست نمونه شبه سنگی حاوی دو حفره بزرگ دایروی با تخلخل  12.5درصد ( 2LH12.5_A1و
 )2LH12.5_A2را به همراه نمونههای متناظر آزمایشگاهی آنها نشان میدهد .ترک اولیه از باالی حفره باالیی شروع میشود
و سپس ترک بین دو حفره رشد ایجاد شده و نهایتاً شکست نمونه رخ میدهد.

شکل  -۸مدل عددی نمونههای با تخلخل  12.5درصد ( 2LH12.5_A1و  )2LH12.5_A2همراه با تست آزمایشگاهی
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 -۵-9مدل عددی نمونههای با تخلخل  18.75درصد
شکل  ، 9بیانگر نحوه شکست نمونه شبه سنگی حاوی سه حفره بزرگ دایروی با تخلخل  18.75درصد است
( 3LH18.75_A1و  .) 3LH18.75_A2مطابق این شکل ،ترک اولیه از پایین حفره پایینی شروع میشود .سپس ترکها
گسترش مییابند و سرانجام نمونه دچار شکست میشود.

شکل  -3مدل عددی نمونههای با تخلخل  18.75درصد ( 3LH18.75_A1و  )3LH18.75_A2با تست آزمایشگاهی

 -۴مقایسه بین نتایج مدلسازی عددی با تستهای آزمایشگاهی
در شکل  ،1،منحنی تنش-کرنش مدلهای عددی شبه سنگی با درصد تخلخل  12.5 ، 6.25 ، 6.18 ، 0و  18.75درصد
ترسیم شده است .مطابق این نمودار ،با افزایش تخلخل از صفر تا حدود  6.2درصد ،مقاومت کششی نمونه حدود  8،درصد
کاهش مییابد .همچنین این مقاومت با افزایش تخلخل تا  2،درصد ،کاهش محسوسی دارد .مقادیر مقاومت کششی نمونههای
آزمایشگاهی و مدلسازی عددی نمونههای شبه سنگی در جدول  1آمده است .شکل  11منحنی مقاومت کششی در برابر درصد
تخلخل را برای نتایج حاصل از آزمونهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی نشان میدهد .نحوه تغییر مقاومت کششی نمونه با
تخلخل صفر تا تخلخل  6.2درصد ،بهصورت خطی و از تخلخل  6.2تا  18.75درصد ،بهصورت نمایی است.
جدول  -9مقاومت کششی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی در برابر تخلخل
درصد تخلخل

مقاومت کششی حاصل از تست
آزمایشگاهی ()MPa

مقاومت کششی حاصل از مدلسازی عددی
()MPa

0
6.2
12.5
18.75

5.516
1.34
0.82
0.54

5.52
1.05
0.62
0.35
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شکل -6۰منحنی تنش کرنش نمونه های شبه سنگی حاصل از مدلسازی عددی
6

5
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Numerical
Experimental
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)Linear ( Tend Line

)Tensile Stress (MPa
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4

2
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شکل  -66مقاومت کششی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی در برابر تخلخل

نتیجهگیری
در این تحقیق ،برای بررسی مکانیسم شکست نمونههای شبه سنگی حاوی تخلخلهای مختلف تحت آزمون برزیلی،
مدلهای عددی با نرمافزار  UDECبر مبنای روش عددی المان مجزا استفاده شد .ساختار مدلهای عددی بر اساس آزمونهای
برزیلی از قبل انجام گرفته بر روی نمونههای شبه سنگی میباشد .نرمافزار  UDECمطابقت قابل قبولی از لحاظ الگوی شکست
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 نتایج مدلسازی عددی نشان داد که اندازه و موقعیت قرارگیری.و رشد ترک با تست های آزمایشگاهی از قبل انجام گرفته دارد
 شکست کششی معموالً از باال یا پایین حفره.حفره در نمونه شبه سنگی بر الگوی شکست و مقاومت کششی تأث یرگذار است
 این. مقاومت کششی کاهش مییابد، با افزایش تخلخل. گسترش مییابند،شروع میشود و ترکها تا سطح تماس نمونه و فک
 مقاومت کششی با روند خطی بهشدت کاهش مییابد و، درصد6.2 تغییر بهگونهای است که از نمونه بدون تخلخل تا تخلخل
، به دلیل حل کرنش مسطحUDEC  نرمافزار. بهصورت نمایی کاهش محسوسی دارد، درصد18.75 سپس با افزایش تخلخل تا
.مقاومت کششی نمونههای شبه سنگی را کمتر از تستهای آزمایشگاهی نشان میدهد
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Application of Distict Element Method in Fracture Mechanism of
Pseudo-Rock Samples Using Brazilian Test

Abstract
Physical and mechanical characteristics such as porosity, compressive and tensile strength and elasticity
modulus are including parameters of rock mass in fracture criterion. Generally, porosity and voids are
common weakness factors of rock mass. Investigation of crack propagation mechanism is most
important phase in rock engineering. In this paper, Brazilian tensile tests of pseudo-rock samples were
conducted using Distinct Element Method (UDEC Software). These samples contain different number,
arrangement and size of holes. Porosity percentages of samples were 0, 6.18, 6.25, 12.5 and 18.75.
Results of numerical modelling were compared with corresponding pre-available laboratory ones. Crack
initiation, propagation and coalescence in numerical models had good conformity with experimental
tests. Typically, tensile cracks were initiated in bottom or top of the holes, propagated parallel to
loading axis and finally reached to the sample surface. By increasing porosity values from zero to 6.2
percent, tensile strength decreases in linear mode intensively. Exponential decreasing of tensile strength
was observed for porosity values between 6.2 to 18.75 percent. Due to plain strain analysis of UDEC
software, tensile strength are estimated less than experimental tests values.
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مطالعه آزمایشگاهی استفاده از بازدارندههای ترمودینامیکی برای جلوگیری
از تشکیل پدیده هیدرات گازی در پاالیشگاه ششم پارس جنوبی
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چکیده
در این پژوهش استفاده از بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی در پاالیشگاه
ششم پارس جنوبی بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .برای این منظور از چندین نمونه گاز
استفاده خواهد شد .سپس شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات با استفاده از روش کاهش دما و جستجوی
فشار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .برای این منظور با استفاده از یک سامانه آزمایشگاهی فشار باال آزمایشها
در دما و فشارهای مختلف انجام شود .برای محاسبه دما و فشار تعادلی تشکیل هیدرات در حضور متانول به آب
تزریقی به راکتور مطابق با شرایط آزمایش به ترتیب  2، ،%15 ،%1، ،%5و  25متانول اضافه میکنیم و دوباره
آزمایش را تکرار میکنیم .این آزمایشها در دو فشارهای مختلف مربوط به گاز خروجی از برج متانزدا انجام
شده است .نتایج نشان داد که نقاط تعادلی بدست آمده همخوانی مناسبی با داده های واقعی مجتمع دارند.
همچنین روش کتز برای پیش بینی نقاط تعادلی در برابر نتایج آزمایشگاهی دارای خطا می باشد .روش مطیعی
از همخوانی باالتری ن سبت به روش کوبایوشی دارا بود .ظرفیت ذخیره سازی گاز پاالیشگاه پارس جنوبی با باال
رفتن فشار افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :بازدارندههای ترمودینامیکی ،هیدرات گازی ،پاالیشگاه ،پارس جنوبی ،نقطه شبنم

 -6مقدمه
ذخایر گاز ثبت شده جهان تا ابتدای سال  2،14میالدی برابر  177/16تریلیون متر مکعب برآورد شده است که 27/8
تریلیون متر مکعب از این ذخایر در کشور ما واقع شده و ایران با داشتن  15/7درصد از گاز جهان بعد از کشور روسیه ()26/7
در مقام دوم قرار دارد.
گاز طبیعی و نفت خام به طور طبیعی در مخازن زیرزمینی در تماس با آب میباشند .مولکولهای آب به خاطر داشتن
پیوندهای هیدروژنی قوی با وجود آوردن حفرههایی تشکیل ساختار شبه شبکهای میدهند .این ساختار که به عنوان شبکه
هیدرات خالی شناخته می شود ناپایدار است .در شبکه کریستالی آنها مولکولهای گاز (مهمان) با قطرهای مولکولی کوچکتر از
قطر حفرهها ،درون قفسهایی که به وسیله مولکولهای آب (میزبان) و به واسطه پیوندهای هیدروژنی بین آنها ایجاد شده
محبوس شده و به دلیل برهمکنش به وجود آمده بین مولکول های مهمان و میزبان ساختار ایجاد شده پایدار میگردد و این
ماده کریستالی تشکیل شده شبیه یخ به عنوان هیدرات گازی شناخته می شود [.]1
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هیدرات های گازی یا کریستال های هیدرات ترکیبی برفک گونه از آب و گاز میباشند که در ابتدا ممکن است با یخ یا
برفک معمولی اشتباه گرفته شود و فرمول عمومی آنها بصورت  M.n H2Oمیباشد که  Mشامل مولکول تشکیل دهنده
هیدرات میباشد .این ترکیبات که در دماهای پایین و فشارهای نسبتاً باال تشکیل میشوند از خانواده کالتریتها 1هستند.
کالتریتها از ترکیب تعدادی مولکول میزبان و یک یا چند مولکول مهمان تشکیل می شوند .پایداری این ترکیبات به حضور هر
دو جزء وابستگی کامل دارد و مولکولها میزبان با تشکیل حفرههایی مولکول های مهمان را در خود جای می دهند .در پدیدة
تشکیل هیدرات گازی مولکولهای آب که نقش مولکول های میزبان را بازی می کنند با تشکیل پیوند هیدروژنی با یکدیگر
فضاهای توخالی را به وجود میآورند که در دما و فشارهای خاص مولکول های مهمان که از نظر ابعاد مناسب این حفره ها و
فضاهای توخالی هستند ،می توانند درون این حفره ها قرار گیرند و کریستال هیدرات را به وجود آورند .گازهای بسیاری وجود
دارند که میتوانند نقش مولکول های مهمان را بازی کنند ،از آن جمله می توان به گازهای متان ،2اتان ،1پروپان ،4دیاکسید
کربن ،سولفید هیدروژن 5و غیره اشاره کرد.
ذکر این نکته ضروری است که ،در این نوع کریستال ها هیچ نوع پیوند شیمیایی بین مولکول های آب و مولکولها گاز که
درون حفره ها قرار می گیرند به وجود نمی آید و پایداری کریستال هیدرات وابسته به پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب
(مولکولها میزبان) و نیروهای واندروالس که بین مولکولها میزبان -مهمان به وجود می آید ،است .نتایج تحقیقات انجام شده تا
سال  195،مشخص کرده است که برای تشکیل هیدرات سه شرط الزم است:
آب به صورت فاز مایع یا یخ
وجود مولکول های گازی کوچک نظیر متان ،اتان ،پروپان و آرگون
فشارهای باال و دماهای پایین
کریستال های هیدرات زمانی برای نخستین بار در مقیاس صنعتی مورد توجه قرار گرفتند که عامل انسداد و گرفتگی
خطوط انتقال گاز طبیعی معرفی شدند.
سالمت و همکاران ( )119،در پژوهشی اثر افزودن بازدارنده های سینتیکی با غلظت های مختلف برروی زمان القای تشکیل
هیدرات گازی سولفید هیدروژن در یک راکتور با قابلیت تنظیم دمای خودکار مورد بررسی دادند .با توجه به اینکه کاهش دما در
برج های سرد واحد تبادل دو دمایی  H2S-H2Oدر تولید آب سنگین باعث افزایش ضریب جداسازی دو تریم و در نتیجه افزایش
بازدهی فرایند می شود لذا استفاده از افزودنی هایی که زمان تاخیر تشکیل هیدرات را افزایش می دهند کمک شایانی درجهت
کاهش دمای بخش سرد خواهد کرد در آزمایشها انجام شده با استفاده از بازدارنده ی سینتیکی ال تیروزین 6و پلی وینیلدن
پیرولیدن 7با افزایش زمان تاخیر غلظت بهینه این مواد جهت عبور ماده فرآیندی ازبرج های سرد بدون تشکیل هیدرات تعیین
شده است [.]2
طباطبایی نژاد و خداپناه ( )119،در تحقیقی بررسی اثر تشکیل رسوب واکس برروی هیدرات را مورد بررسی قرار دادند.
هدف توسعه یک مدل ترمودینامیکی با قابلیت پیش بینی هم زمان تعادل فازهای واکس و هیدرات همچنین بررسی تاثیر
تشکیل رسوب واکس برروی هیدرات می باشد مدل ترمودینامیکی ارائه شده برای واکس برمبنای تئوری محلول های جامدمی
باشدکه به طور موفقیت آمیزی با مدل هیدرات ترکیب شده و برای پیش بینی هم زمان پنج فاز مایع هیدروکربن  -مایع آب –
بخار واکس و هیدرات به کاررفته است به منظور بررسی تاثیر تشکیل واکس بر روی هیدرات نمونه های نفتی مختلف مورد
1

-Clathrate
-CH4
3 -C H
2 6
4 -C H
3 8
5 -H S
2
6 - L-Tyrosine
7 - PVP
2
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استفاده قرارگرفته است .نتایج نشان می دهد که تشکیل رسوب واکس می تواند ترمودینامیک و همچنین سینتتیک تشکیل
هیدرات را تحت تاثیر قرار دهد از نقطه نظر ترمودینامیکی تشکیل واکس باعث حذف بعضی از ترکیبات هیدروکربنی سنگین
شده و بنابراین با انتقال مرز فازی هیدرات از اجزای سبک ناحیه آزاد هیدرات را کاهش می دهد [.]1
بردول و همکاران ( )1194در یک پژوهش پیش بینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور بهبود دهنده  1و  1دیاکسوالن
با استفاده از الگوریتم  GPو  PSOرا مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور  1و  -1دی
اکسوالن پیش بینی شده است .آنتالپی تشکیل توسط یک رابطه تجربی ساده که تابعی از فشار و غلظت بهبود دهنده با استفاده
از الگوریتم یهینه سازی توده ذرات

1

و برنامه ریزی ژنتیک 2ارائه شده است .محدوده فشار در میان هفت غلظت متفاوت بین

 2/،6و  14/،5مگاپاسکال میباشد .میانگین خطای مطلق دمای تشکیل هیدرات  ،/26کلوین است که نشان دهنده توانایی
باالی این رابطه برای پیش بینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور  1و  -1دی اکسوالن است [.]4
اسلون ( )2،،9در مقاله ای شرایط تعادل سه فازی ( هیدرات –مایع – بخار) برای سیستم کلرو دی فلورو متان –اب در
محدوده دمایی  278تا  289کلوین و فشار  2تا  8بار به صورت تجربی تعیین کردند .در ادامه به مدل سازی ترمودینامیکی
شرایط تشکیل برای پیش بینی فشار تعادلی هیدرات کلرو دی فلورو متان(با نام تجاری ) R22پرداختند .به این منظور از دو
معادله حالت  RSKو  VPTاستفاده شد .نتایج به دست امده از مدل خطایی در حدود  %1با داده های ازمایشگاهی به دست
امده هم پوشانی داشته و تطابق مناسبی میان نتایج تجربی و محاسباتی وجود دارد [.]5

 -2روش تحقیق
واحد  1،5یک واحد مرکاپتان زدایی و تنظیم نقطه شبنم 1می باشد خوراکی که در واحد  1،4آماده شده است آبی کمتر
از  ،/1 mole%دارد این مقدار برای اطمینان از عدم تشکیل یخ و هیدرات در مناطق سرد واحد  1،5است .اندازه گیری آب در
خوراک ورودی نشان می دهد که بعضاً مقدار آب کمتر از مقدار مشخص شده است ولی با این وجود انسدادی در مسیر گاز
خوراک در ورودی مبدل کلد باکس و جریان خروجی از کلد باکس و باالی برج دی متانایزر به صورت دوره ای مشاهده میشود.
جریان دوم گاز پس از ورود مجدد به مبدل کلد باکس ،تا دمای  -86سانتی گراد سرد شده و به عنوان مایع رفالکس از باال
وارد برج دی متانایزر میشود تا بازیابی اتان و محصوالت سنگین بهتر انجام شود .برج دی متانایزر دارای  11سینی میباشد و
در فشار عملیاتی  1،بار کار می کند تا بتواند به طور مؤثری متان را از دیگر ترکیبات سنگین جدا کند .دمای باالی برج حدود
 -86سانتی گراد و پایین برج  6،درجه سانتیگراد است مایعات ته برج به منظور جداسازی اتان توسط پمپ های 105-P-

 101A/Bبه برج دی اتانایزر فرستاده میشود.
4

گاز خروجی از باالی برج دی متان (گاز فروشی ) جهت صادرات به واحد  1،6فرستاده میشود ولی قبل از ان وارد مبدل
کلد باکس شده تا دمای افزایش یابد سپس وارد قسمت کمپرسور دستگاه توربواکسپندر شده فشار ان افزایش یافته و به واحد
 1،6ارسال میشود.

 نقاط مورد نمونه گیری

گاز ورودی به مبدل کلد باکس



گاز خروجی از برج دی متانایزر

1 - PSO
2 - GP
3 - Dew Point and mercaptans removal
4 - Sale gas
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 )6گاز ورودی به مبدل کلد باکس
این گاز ،گاز خروجی از واحد  Dehydrationیا همان واحد  1،4می باشد که ورودی به واحد  1،5می باشد گازی که در
واحد  1،4خشک شده است و آماده ورود به واحد  1،5و در نهایت برج دی متان می باشد.

 )2گاز خروجی از برج
که این گاز در اصل گاز فروش یا همان  Export gasپاالیشگاه می باشد ،که عموماً شامل هیدروکربنهای سبک ) (C1 &C2

است که همانطور که در فصول قبل ذکر شد ،یکی از مکانهایی که مستعد تشکیل هیدرات است ،این نقطه می باشد.
Test set # 1
Unit: Dew pointing & mercaptans removal Unit 105
Temperature of laboratory: 22 ºC
Sampling bomb: stainless steel bomb
Vapor
𝑔𝑚
𝑡𝑖𝑙

1.5

Train 1
Feed

Test set # 2
Unit: Dew pointing & mercaptans removal Unit 105
Temperature of laboratory: 22 ºC
Sampling bomb: stainless steel bomb
Vapor
𝑔𝑚
𝑡𝑖𝑙
𝑔𝑚
𝑡𝑖𝑙

Train 2

3.5

Feed

3.4

Top of Dematanizer

Test set # 3
Unit: Dew pointing & mercaptans removal Unit 105
Temperature of laboratory: 22 ºC
Sampling bomb: stainless steel bomb

Vapor
𝑔𝑚
𝑡𝑖𝑙
𝑔𝑚
𝑡𝑖𝑙

Train 2

0.5

Feed

4.6

Top of Dematanizer

در این تحقیق با توجه مشکالت بیشتر در ردیف اول گازی پاالیشگاه از نمونه این ردیف گازی استفاده شده است .با توجه به
اینکه آزمایش ها مربوط به تعیین شرایط تشکیل هیدرات توسط یک دستگاه خاص انجام شده است به معرفی دستگاه پرداخته
خواهد شد .در ضمن ابتدا موادی که در این سری آزمایش ها استفاده خواهد شد را معرفی خواهیم کرد.

 موادموادی که در آزمایش ها به کار رفته شامل دو قسمت می باشد:
 گاز پاالیشگاه گاز پارس جنوبی
 آب دیونیزه
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 سیلندر گاز پاالیشگاهسیلندر گاز  2لیتری با ترکیب درصد جدول زیر از گاز پاالیشگاه نمونه گیری شده است:
جدول ( :)6مواد ورودی به آزمایش
Unit

Analysis

3.736177

mol%

N2

0.688712

mol%

CO2

90.942186

mol%

Methane

4.297314

mol%

Ethane

0.324344

mol%

Propane

0.007253

mol%

i-butane

0.004014

mol%

n-butane

0.000000

mol%

i-pentane

0.000000

mol%

n-pentane

0.000000

mol%

C6

9439.1

𝟑𝒎Kcal/N

GHV

10.5

mg/SCM

Total Sulphur

(𝑪° )at

+

HC Dewpoint

<-30

55 bar

-70

(𝑪° )at 55 bar

Water Dewpoint

6.3

mg/SCM

Water Content

1.3

mg/SCM

H2S

8.0

mg/SCM

RSH

150

Ml

Deionized water

 شرح دستگاه تشکیل هیدراتشرایط عملیاتی دستگاه فشار باال و دمای پایین و جنس تمامی قطعات از کربن استیل است که با اتصال سنسورهای دما و
فشار به کامپیوتر داده ها در بازههای زمانی یک ثانیه پردازش و ثبت می شوند .سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده در این
تحقیق در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( :)6سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده
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در این دستگاه بصورت دقیق و قابل تنظیم اختالط خوبی بین فازهای آب و گاز برقرار می شود .برای انجام آزمایش ها از
یک محفظه دو جداره استفاده میشود .جدار داخلی این محفظه مجهز به چهار عدد کالر ()1/2"ASTM A105 CLASS 3000
با شیرهای سوزنی فشار باال است که این شیرها جهت تزریق آب و گاز و همچنین تخلیه آنها مورد استفاده قرار میگیرند .در
جداره پوسته خارجی نیز چند منفذ برای ورود و خروج سیال مبرد تعبیه شده است .سیال مبرد توسط یک حمام مجهز به
کنترل کننده قوی دما در دمای پایین ثابت میماند .راکتور تشکیل هیدرات به همراه تمامی اتصاالت و لوله های انتقال سیال
مبرد به خوبی عایق شده اند .برای اختالط کامل میان آب و گاز از سیستم همزن با یک الکتروموتور استفاده میشود.

 شرح آزمایشابتدا راکتور تشکیل هیدرات را با آب دیونیزه شستشو داده و سپس اجازه می دهیم تا کامل خشک و آب تخلیه می شود.
جهت تخلیه هوای داخل راکتور از یک طرف نمونه گاز مورد آزمایش را وارد کرده واز مسیر دیگر تخلیه کامل هوای داخل
راکتور انجام میگیرد سپس  15،میلی لیتر آب دریا را با سرنگ دقیق 5،سیسی در سه مرحله وارد راکتور تشکیل هیدرات
می کنیم .مبدل حرارتی را روشن کرده و همزدن را آغاز میکنیم و صبر می کنیم تا دمای راکتور به دمای اولیه برسد .با
استفاده از سیلندر گاز ،راکتور تشکیل هیدرات را تا فشار مورد نظر برای انجام آزمایش از گاز مورد نظر پر می کنیم .و حال شیر
سوزنی تزریق گاز را می بندیم اتصاالت بین سیلندر و رآکتور را جدا می کنیم .هنگامی که دمای راکتور ثابت شد نرم افزار ثبت
و جمع آوری داده ها را فعال کرده و داده های دما و فشار سیستم بطور خودکار ثبت می شود .و به آرامی دمای سیرکوالتور را
پایین می آوریم الزم به ذکر است که کل مسیر چرخش سیال مبرد به دور راکتور کامل عایق است اما باز هم هدر روی انرژی
مشاهده می شود و دما سیرکوالتور ورآکتور هیچگاه یکسان نمی شود .لحظه تشکیل هیدرات و ادامه فرآیند از طریق تغییرات
دما و فشار راکتور مشاهده می شود .در هنگام تشکیل هیدرات به دلیل گرمازا بودن فرآیند دمای راکتور اندکی افزایش می یابد
و همچنین به دلیل مصرف گاز جهت تولید هیدرات فش ار راکتور بطور پیوسته کاهش می یابد .بعد از تشکیل هیدرات فشار
راکتور بطور پیوسته کاهش می یابد و دمای سیستم تقریباً ثابت می ماند .بعد از آنکه تغییرات فشار داخل راکتور با زمان بسیار
ناچیز شد ( ،)،/1 bar/hrفرض می شود که تشکیل هیدرات پایان یافته است .و با باال بردن دمای سیرکوالتور به آرامی دمای
سیستم را باال می بریم تا در یک نقطه منحنی (سرمایش وگرمایش) یا (جذب و دفع) همدیگر را قطع کنند که آن را نقطه
تعادلی هیدرات گویند .و با پر کردن رآکتور در فشار های دیگری نقاط تعادلی دیگر بدست می آید .برای محاسبه دما و فشار
ت عادلی تشکیل هیدرات در حضور متانول به آب تزریقی به راکتور مطابق با شرایط آزمایش به ترتیب  2، ،%15 ،%1، ،%5و 25
متانول اضافه میکنیم و دوباره آزمایش را تکرار میکنیم .این آزمایشها در دو فشارهای مختلف مربوط به گاز خروجی از دی
متانایزر انجام شده است.

 -9نتایج و بحث
در آزمایش اول گاز با فشار وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد ،این آزمایش بدون حضور متانول حدود  9ساعت به
طول انجامید و در حدود  186نقطه در این  9ساعت ثبت گردید .که در نهایت در فشار  47/2بار و دمای  14/7درجه
سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت گردید.
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شکل ( :)2آزمایش تعادلی بدون حضور متانول

در آزمایش دوم گاز با فشار  4،/2بار و در حضور  5درصدی متانول وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد ،در این
آزمایش حدود  186نقطه ثبت گردید .که در نهایت در فشار  18/6بار و دمای  14/4درجه سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت گردید.

شکل ( :)9آزمایش تعادلی در حضور  ۵درصدی متانول

در آزمایش سوم گاز با فشار  11/1بار در حضور  1،درصدی متانول وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد ،در این
آزمایش حدود  128نقطه ثبت گردید .که در نهایت در فشار  11/12بار و دمای  12/4درجه سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت
گردید.

شکل ( :)۴آزمایش تعادلی در حضور  6۰درصدی متانول
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در آزمایش چهارم گاز با فشار 24/4بار در حضور  15درصدی متانول وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد  ،در این
آزمایش حدود  14،نقطه ثبت گردید .که در نهایت در فشار  21/5بار و دمای  1،/7درجه سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت گردید.

شکل ( :)۵آزمایش تعادلی در حضور  6۵درصدی متانول

در آزمایش پنجم گاز با فشار  15/1در حضور  2،درصدی متانول بار وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد ،در این
آزمایش حدود  77نقطه ثبت گردید .که در نهایت در فشار  14/1بار و دمای  6/1درجه سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت گردید.

شکل ( :)1آزمایش تعادلی در حضور  2۰درصدی متانول

در آزمایش ششم گاز با فشار  9/1در حضور  25درصدی متانول بار وارد سیلندر مربوط به تشکیل هیدرات شد ،در این
آزمایش حدود  58نقطه ثبت گردید .که در نهایت در فشار  7/6بار و دمای  5/4درجه سانتیگراد نقطه تعادلی ثبت گردید.
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شکل ( :)۷آزمایش تعادلی در حضور  2۵درصدی متانول

نقاط دما -فشار تعادلی هیدرات گاز پاالیشگاه ششم ورودی کلد باکس در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( :)2نقاط دما -فشار تعادلی هیدرات گاز پاالیشگاه ششم ورودی کلد باکس
درصد متانول

شماره آزمایش

نقطه تعادلی تشکیل هیدرات

شروع آزمایش

)P(bar

)T(C

)P(bar

)T(C

-

-

47/2

15

5،/1

28/5

بدون حضور متانول

1

18/6

14/4

4،/2

25/6

%5

2

11

12/4

11/9

18/2

%1،

1

21/5

1،/7

24/4

17/1

%15

4

14/1

6/1

15/1

19/6

%2،

5

7/6

5/4

9/1

6/8

%25

6

شکل ( :)۸نمودارتعادلی دما – فشار گاز پاالیشگاه ششم ورودی کلد باکس

نمودار فوق مربوط به نمودار کلی برای دما و فشارهای تشکیل هیدرات برای مجتمع گاز می باشد که در این شکل می توان
دما و فشار های مختلف را با هم مقایسه نمود.
45
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در این قسمت جهت محاسبه حجم گاز ذخیره شده در هیدرات با توجه به اینکه حجم کل راکتور  6،،ccمیباشد و و ابتدا
 15،ccآب دیونیزه به مخزن اضافه شده و حجم اشغال شده توسط گاز  45،ccمیباشد .برای محاسبه حجم گاز ذخیره شده
در هیدرات تعداد مول ) (nگاز را در شرایط واقعی شروع آزمایش و پایان تشکیل هیدرات (شروع تجزیه) با استفاده از معادله
پنگ رابینسون 1و نرم افزار  Hysysابتدا ضریب تراکم پذیری ) (zرا در فشار و دما آزمایش و آنالیز گاز محاسبه کرده و سپس با
استفاده از معادله  PV=ZNRTدر شرایط واقعی مقدار  nرا در دو ثابت محاسبه کرده [ ]6سپس  nرا به دست آورده می
شود ،جدول (.)1
جدول ( :)9محاسبات گاز ذخیره شده در شبکه هیدرات
شرایط استاندارد

حجم گاز

Z

ذخیره

n
)(K mol

نقطه پایان تشکیل هیدرات
n
)(Kmol

Z

P
)(Kpa

T
)(K

N
)(Kmol

Z

P
)(Kpa

T
)(K

آزمایش

(23۸/6۵ Kو )6 atm

نقطة شروع آزمایش

148/667

،/9876

،/،192

،/،81،

،/8876

1579/99

269/45

،/1،،16

،/8975

5،1،

1،1/65

1

117/111

،/9876

،/،111

،/،665

،/9،55

1،،،

269/55

،/،798

،/9128

4،2،

298/75

2

111/111

،/9876

،/،11

،/،512

،/9254

216،

269/85

،/،642

،/9212

119،

291/15

1

8،

،/9876

،/،،8

،/،4،7

،/9195

191،

27،/،5

،/،484

،/9198

244،

29،/45

4

79/21

،/9876

،/،،7

،/،245

،/9892

64،

269/85

،/،215

،/9517

151،

292/75

5

78/667

،/9876

،/،،6

،/،125

،/98،2

61،

268/65

،/،181

،/9741

91،

279/95

6

با ترکیب درصد زیر که در ابتدای فصل نیز به آن اشاره شد با توجه به محدوده فشار کاری این پایان نامه از روش کتز در
فشار  11بار (آزمایش شماره  )1تخمین دمای تشکیل هیدرات بیان شده است ،جدول ( .)4ابتدا دمای تشکیل هیدرات را 28،
درجه کلوین فرض میکنیم و در این دما پارامتر  yi/Kvsiرا محاسبه میکنیم [ ]7که که مجموع این پارامتر برابر یک نشد و
حدس دما را ادامه می دهیم تا اینکه در دمای  275کلوین مجموع پارامتر فوق نزدیکتر به عدد یک می باشد و این دما  ،دمای
تشکیل هیدرات با استفاده از روش کتز می باشد ،که اختالف زیادی با دمای تشکیل هیدرات در حالت واقعی و شرایط
آزمایشگاه دارد.

- Peng-Robinson
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جدول ( :)۴محاسبه دمای تشکیل هیدرات با استفاده از روش کتز
Yi/Kvsi

مقدار Kvsi
برای فرض 1
275K

Yi/Kvsi

∞
∞
0.75
∞
0.21
0.01
0.002
0.972

∞
∞
1.2
∞
0.015
0.0041
0.018
-

∞
∞
0.57
0.091
0.052
0.003
∞
0.716

مقدار Kvsi
برای فرض 2
283K

Yi/Kvsi

∞
∞
1.6
0.47
0.061
0.024
∞
-

∞
∞
0.535
0.2
0.1
0.007
∞
0.842

مقدار Kvsi
برای فرض 1
280 K

yi

∞
∞
1.7
0.21
0.031
0.011
∞
-

3.736177
0.688712
90.942186
4.297314
0.324344
0.007253
0.004014
-

component

ردیف

N2
Co2
Methane
Ethane
Propane
i-butane
n-butane
-

1
2
3
4
5
6
7
کل

دلیل اصلی تفاوت میان دماهای بدست آمده روش کتز و حالت آزمایشگاه این است که در روش کتز از اثر نیتروژن ،دی
اکسید کربن و اتان صرف نظر شده است در صورتی که این مواد هم در تشکیل هیدرات نقش دارند.
جدول ( :)۵داده های مربوط به مقایسه روش کتز و حجم ثابت برای آزمایش 9
Isochoric
)T(K
285/55

Katz
)T(K
275

)P(Bar

شماره آزمایش

11

1

در جدول ( ) 6مقایسه مربوط به نتایج روش های محاسباتی و آزمایشگاه آمده است و همانطور که مشخص است ،تفاوت
زیادی بین اعداد بدست آمده وجود دارد که این به دلیل مالحظاتی است که در روشهای محاسباتی وجود دارد.
جدول ( :)1مقایسه روش های محاسباتی و حجم ثابت
مقایسه روش های محاسباتی و روش آزمایشگاهی
مطیعی

کوبایوشی

حجم ثابت

)T(K

)T(K

)T(K

279/69

)P(bar

شماره آزمایش

254/54

288/15

47/2

1

279

254/45

287/55

18/6

2

278/7

254/14

285/55

11

1

277/8

254/19

281/85

21/5

4

276/8

251/85

279/25

14/1

5

276/7

251/،4

278/65

7/6

6
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شکل ( :)3داده های روش های محاسباتی و حجم ثابت

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میکنید برای نمونه گاز مورد بررسی در این تحقیق روش محاسباتی مطیعی از دقت
باالتری برخوردار است [.]8

نتیجهگیری
از یک طرف به دلیل وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور و مشکالت و هزینه های باالی انتقال گاز ،نیاز به یافتن روشی
مناسب جهت انتقال آن به شدت احساس میشود .در سال های اخیر به خاط ر ظرفیت باالی هیدرات ها در جذب گاز و پایداری
آن ها در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد انتقال گاز از طریق هیدرات به جای انتقال آن ها به صورت گاز مایع یا فشرده شده
مورد مطالعه قرار گرفته است .در مقوله انتقال گاز طبیعی به کمک هیدرات بحث تشکیل و تجزیه هیدرات و شرایط آنها مورد
بررسی قرار می گیرد ،تا بتوان گازهایی که به صورت هیدرات در مخازن ذخیره جمع آوری شده اند را در بازار مصرف مورد
بهرهبرداری قرار داد .از طرف دیگر رفع پدیده هیدرات در گاز باالخص در مجتمعهای پاالیشگاهی (گازوگاز مایع) نیاز به داشتن
اطالعات دقیق از شرایط ترمودینامیکی گاز و اثر مواد باز دارنده بر تشکیل هیدرات بوده است .در پژوهش حاضر استفاده از
بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل پدیده هیدرات گازی در پاالیشگاه ششم پارس جنوبی بطور آزمایشگاهی
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:
 داده های تعادلی برای نمونه گاز پاالیشگاه پارس جنوبی بدست آمد. نقاط تعادلی بدست آمده همخوانی مناسبی با داده های واقعی مجتمع دارند. روش کتز برای پیش بینی نقاط تعادلی در برابر نتایج آزمایشگاهی دارای خطا می باشد. روش مطیعی از همخوانی باالتری نسبت به روش کوبایوشی دارا بود. موقع گرم کردن باید دما را آرام باال برد در غیر اینصورت خطای زیادی مشاهده می شود. -ظرفیت ذخیره سازی گاز پاالیشگاه پارس جنوبی با باال رفتن فشار افزایش می یابد.

48

سال دوم ،شماره سیزده و چهارده ،بهمن و اسفند 6931

منابع
[ ]2سالمت ،یوسف؛ عبدالرضا مقدسی؛ حسین قدسی و محمد ایل بیگی .)119،( .بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن بازدارنده های
سینتیکی بر زمان تاخیر تشکیل هیدرات گازی سولفید هیدروژن ،اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران ،تهران ،دانشگاه
صنعتی شریف ،انجمن مهندسی شیمی ایران ،صفحه .1-7
[ ]1طباطبایی نژاد ،سیدعلیرضا و الناز خداپناه .)119،( .بررسی اثر تشکیل رسوب واکس برروی هیدرات ،اولین همایش ملی
هیدرات گازی ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،انجمن مهندسی شیمی ایران ،صفحه .1-9
[ ]4بردول ،رقیه؛ جعفر جوانمردی و علی اکبر روستا .)1194( .پیشبینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور بهبود دهنده  1و
 -1دیاکسوالن با استفاده از الگوریتم  GPو  ،PSOچهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند ،تهران ،شرکت هم اندیشان انرژی
کیمیا.2-8 ،
[1] E.D. Sloan. (1998). Clathrate Hydrates of Natural Gases, Second ed, Mrcel,New York, P. 33.
[5] E. Dendy Sloan. (2009). Molecular Hydrogen Storage in Novel Binary Clathrate Hydrates.
Colorado School of Mines, P. 44.
[6] Ripmeester JA, Ratcliffe CI. (1999). 129Xe NMR studies of clathrate hydrate: new guest for
structure II and structure H, J Phys Chem;94: P.6
[7] D.L. Katz. (1945). Prediction of condition for hydrate formation in natural gases. Trans. AIME, P.
160.
[8] R. Kobayashi, K.V. Song and E.D. Sloan. (1987). Phase Behavior of Water/Hydrocarbon Systems.
quoted in Bradley, H.B., Petroleum Engineers Handbook, and Richardson: Society of Petroleum
Engineers, P. 55.

49

ماهنامه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

5،

سال دوم ،شماره سیزده و چهارده ،بهمن و اسفند 6931

مطالعه آزمایشگاهی بررسی بهبود بازیافت نفت با استفاده از سورفکتانت
کاتیونی و پلیمر با فرآیند سیالب
ربابه پرواز ،اسداهلل ملک

زنی1

زاده2

گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران.

چکیده
در این پژوهش بررسی بهبود بازیافت نفت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی و پلیمر با فرآیند سیالب زنی بطور
آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .لذا در این کار از سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل
آمونیوم برماید ) (CTABو پلیمر زانتان گام در غلظتهای  1،، ،5،و  15، ppmاستفاده شده است .همچنین
ضریب تخلخل در کل آزمایشها  %1،درنظر گرفته شد .نتایج آزمایشها نشان داد که تزریق سورفکتانت
کاتیونی و پلیمر زانتان گام کشش سطحی بین نفت و سنگ بستر را کاهش داده و باعث جدا شدن نفت از سنگ
مخزن شد که برداشت نفت از مخزن را بهبود بخشیده است .بیشترین درصد بازیافت نفت برای حالت تزریق
سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با غلظت  15، ppmبا مقدار  %6،/88بدست آمد.
کلمات کلیدی :سورفکتانت ،پلیمر ،بازیافت نفت ،سیالبزنی ،مخازن نفتی.

 -6مقدمه
عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده است ،به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل
مالحظهای کاهش یافته ،به همین دلیل شرکت های نفتی از روشهای ازدیادبرداشت با استفاده از فناوریهای نوین برای
بهرهوری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده میکنند .روش برداشت ثانویه از برداشت مقداری بیشتر از نفت از مخزن با
روش های مرسوم تزریق آب یا گاز امتزاج ناپذیر به درون مخزن حکایت میکند .معموالً فرایند برداشت ثانویۀ انتخابی در ادامۀ
برداشت اولیه اجرا می شود ،ولی این روش را میتوان هم زمان با روش برداشت اولیه نیز اعمال کرد .شاید بتوان سیالب زنی را
معمول ترین روش برداشت ثانویه نفت نامید .توجه داشته باشید که قبل از اجرای یک پروژة برداشت ثانویه باید به وضوح اثبات
شود که فرایندهای برداشت طبیعی در آن مخزن برای برداشت نفت ناکافی اند وگرنه این خطر هست که هزینۀ نسبتا زیاد
پروژة برداشت ثانویه به هدر رود .با توجه به اینکه منابع نفتی که به راحتی قابل دسترسی هستند رو به کاهش بوده ،از طرفی
تقاضا برای نفت در حال افزایش است .لذا روشهای پیچیدهتری برای بهبود تکنیکهای تعیین مشخصات مخزن و فرآیندهایی
که منجر به ازدیاد برداشت می شوند مورد نیاز است ،با توجه به اینکه افزایش تنها مقدار کمی در ضریب ازدیاد برداشت منجر به
میلیاردها دالر سود اضافی خواهد شد .انگیزه بسیار باالیی برای توسعه تکنیکها و روشهای نوین مکانیابی و تعیین مشخصات
دقیق نفت باقیمانده در این مخازن به وجود آمده است [ .]1در سیالبزنی معمول ،آب ،به عنوان سیال پیشران از میان کانالهای
به وجود آمده در اثر نسبت تحرک پذیری نامطلوب به سمت چاه تولیدی حرکت کرده و از کنار مقدار زیادی از نفت مخزن عبور

 -1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
 -2نویسنده مسئولasad.malekzadeh@gmail.com :
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کرده و آنها را پوشش نمیدهد ،در نتیجه برداشت نفت کاهش مییابد .سیالبزنی مواد فعال سطحی یا دیگر مواد شیمیایی به
علت هزینه باالی مواد تزریقی ،پتانسیل خوردگی آنها ،تلفات مواد تزریقی در طی حرکت درون مخزن محدود شدهاند ،هنگامی
که این مواد تزریقی در گلوگاه های حفره ها گیر بیفتند ،کنترل تحرک پذیری از دست خارج میشود ،نفوذپذیری مطلق کاهش
یافته و برداشت نفت کم میشود و تلفات مربوط به مواد افزایش می یابد [.]2
در سال  ،1189عالمزاده و وثوقی ،بکارگیری نانوذرات سیلیس ( )SiO2در مرحله سیالبزنی آبی و نحوه تأثیر آن روی
تغییرات ترشوندگی مخازن و میزان برداشت نفت را مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش از نانوذرات سیلیکا با ابعاد 14
نانومتر استفاده شد .با استفاده از این نانوذره میتوان ترشوندگی سطوح سنگهای کربناته در مخازن را تغییر داده و از حالت
نفتدوست یا مختلط به آبدوست تبدیل کرد .بدین منظور تغییرات آبدوستی با استفاده از روش زاویه تماس روی مغزههای
شنی و کربناته ارزیابی شده است .همچنین این کار روی مغزههای اشباع شده با آبنمک و نفت که آبنمک و نانوذره با دو
غلظت مختلف به آن ها تزریق شده است نیز صورت گرفته است .با مقایسه نتایج زاویه تماس مشاهده شد که با افزایش غلظت،
زاویه تماس کوچک شده که این امر به معنای افزایش آبدوستی و به موجب آن افزایش خاصیت ترشوندگی مغزه میباشد .در
مرحله بعد تاثیر افزایش غلظت نانوذره سیلیس مورد آزمایش قرار گرفت که در این مرحله با استفاده از دادههای بدست آمده
میزان برداشت نفت در حالت بدون استفاده از نانوذره و در حالت استفاده از نانوذره با درصد وزنیهای  ،/1، ،/،5 ، ،/،1و ،/5
مورد بررسی قرار گرفت .با مقایسه نتایج بدست آمده مشخص شد که وجود نانوذره میزان بازیافت نفت را افزایش میدهد.
همچنین با افزایش درصد وزنی نانوذره تا  .،/1درصد میزان بازیافت نفت بیشتر خواهد شد ولی در حالت تزریق نانوذره با درصد
وزنی  ،/5تاثیر چندانی در میزان برداشت نفت مشاهده نخواهد شد [.]1
در سال  2،،5االو -سلی یک مطالعه آزمایشگاهی از سیالبزنی همزمان الکل ،کاهش دهنده کشش سطحی و پلیمر را انجام
داد و توانست  %2،نفت باقی مانده را استخراج کند .با این کار ،پس از تزریق آب در حالت ثانویه بازیافت نفت به مقدار  %45و
تزریق مواد کاهش دهنده کشش سطحی به همراه پلیمر در مرحله ثالثیه بازیابی نهایی نفت به مقدار  %65افزایش یافت [.]4
در سال  ،2،،6حمودا و گوماری آزمایشهایی بر روی مغزههای دولومیتی نفتدوست انجام دادند و برای این کار محلول
هایی حاوی سورفکتانت را بکار گرفتند .آنها با اندازه گیری شاخص ترشوندگی توانایی این مواد را در بهبود ترشوندگی سنگ به
سمت نفت دوست کمتر مورد بررسی قرار دادند [.]5
در سال  ،2،،7اسکروچی و همکاران نانوذرات تک جداره کربن ،نانولولههای کربنی چند جداره و سیلیکا در فرآیند ازدیاد
برداشت نفت استفاده کردند .استفاده از مواد فوق به واسطه این که از قویترین مواد فعال کننده سطحی هستند ،میتواند در
این زمینه بسیار مفید واقع شود .این مواد با نفت واکنش داده و خواص آن را تعدیل کرده و باعث حرکت بهتر نفت در مخزن
میشوند .در این زمینه لوئیس ویالمیزار و همکارانش اثر  pHو افزودن نمک و سورفکتانت بر نانوذرات مذکور را نیز مورد بررسی
قرار دادند .نتایج حاصله نشان داد که  pHو نمک اثر قابل توجهی بر عملکرد فرآیند ندارند در صورتی که افزودن سورفکتانت به
دلیل کاهش کشش سطحی نفت و آب ،نفت و سنگ میتواند میزان برداشت نفت را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد [.]6
در سال  ،2،،9استفان ایگلر و همکاران اثر بخشی چهار نوع سورفکتانت را در بهبود بازیافت نفت بررسی کردند و این
آزمایش ها با استفاده از جریان سیاالت درون مغزه ماسه سنگی انجام گرفت .آنها در محیطهای متخلخل اشباع از نفت ،مقدار
نفت باقی مانده از فرآیند سیالب زنی را به وسیله تزریق پلیمر و تزریق سورفکتانت اندازهگیری کرده و افزایش بازیافت نفت را در
مقابل زمان محاسبه نمودند .پس از تالشها و تحقیقات گستردهای که با استفاده از تستهای مختلف از جمله اندازهگیری تنش
بینسطحی  IFTو رفتار جذب در خاک رس انجام شد نشان داد که که اثر بخشی غلظت کم  -1نفتانول و  -1بوتانول حل شده
در آلکیل پلی گلیسوساید منجر به افزایش قابل توجه بازیافت نفت به میزان %4،و کاهش چشمگیر  IFTشد [.]7
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در سال  ،2،1،تورمود اسکوج و همکاران در طی یک بررسی مفصل ،مقایسهای بین حرکت نفت در مخزن توسط نانوذرات
سیلیکا و نانوذرات  1CDGداشتند  .نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان داد که در صورت استفاده از نانوذرات سیلیکا در
غلظتهای پایین ،افزایش قابل توجهی در میزان برداشت نفت نخواهد داشت ولی در صورتی که از نانوذره مذکور در غلظت
 6،،ppmاستفاده شود ،میزان برداشت نفت به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد .استفاده از نانوذره  CDGدر هر غلظتی به
مقدار قابل توجهی باعث ازدیاد برداشت نفت خواهد شد [.]8
کریمی و همکاران در سال  2،12اثر نانوسیال زیرکونیم اکسید )ZrO2(2بر روی ترشوندگی مخازن کربناته شکافدار به
عنوان یکی از عوامل اصلی در ازدیاد برداشت نفت مورد مطالعه قرار دادند .بر این اساس چندین نانوسیال متشکل از نانوذرات
 ZrO2و مخلوط سورفکتانتهای غیریونی ساخته شد .اثر نانوسیال بر ترشوندگی سنگ کربناته به کمک تست اندازهگیری زاویه
تماس و تست آشام خود به خودی مورد بررسی قرار گرفت .آنها نشان دادند که نانوسیال تهیه شده میتواند به طور قابل
توجهی باعث تغییر ترشوندگی سنگ از وضعیت به شدت نفتدوست به وضعیت به شدت آبدوست شود .به منظور مشخصهیابی
سنگها از تحلیل میکروسکوپ روبش الکترونی ( 1)SEMاستفاده شد .نتایج نشان دهنده تاثیر این نانوسیالها و جذب نانوذرات
بر روی سطح سنگ بود .همچنین آنها مشاهده کردند که تغییر ترشوندگی توسط جذب و رشد نانوذرات  ZrO2بر روی سطح
سنگ یک فرآیند بسیار آهسته میباشد که نیاز به یک دوره زمانی دو روزه دارد [.]9
مغزی و همکاران در سال  2،14اثر نانو ذرات سیلیکا بر روی کارایی محلول پلیمر پلی آکریل آمید و نمک در فرایند
سیالبزنی برای بازیافت نفت سنگین مورد آزمایش قرار دادند .سیالبزنی بر روی یک میکرو مدل شیشهای اشباع از نفت و با
شوری 4های مختلفی از محلول پلیمر بدست آمده ،انجام شد .همچنین هر آزمایش مجدداً با همان میزان شوری ولی با حضور
نانوذرات سیلیکا تکرار گردید .آزمایش ها نشان دادند که با افزایش میزان شوری محلول پلیمر ،بازیابی نفت کاهش خواهد یافت.
اما حضور نانوذرات سیلیکا در هر آزمایش می تواند افت بازیابی را کمتر نماید .همچنین ویسکوزیته محلول پلیمر با یک غلظت از
نمک ،کمتر از ویسکوزیته همین محلول پلیمر در حضور نانوذرات سیلیکا میباشد [.]1،

 -2روش تحقیق
 مواد مورد استفاده در این پژوهش )6نفت خام
از نفت خام میدان نفتی بیبیحکیمه برای استفاده در این آزمایشها ،نمونهگیری به عمل آمد .اطالعات فیزیکی و شیمیایی
آن از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بدست آمد .در جدول های ( )1و ( )2به ترتیب ویژگیهای نفت مصرفی و درصد اجزاء
نفت خام ذکر شده است.
جدول ( :)6ویژگیهای نفت مورد استفاده در آزمایش ها.
دانسیته نفت ()API

گرانروی نفت ()cp

دمای مخزن ()˚F

فشار مخزن ()psi

26/8

22/1

215

6114

جدول ( :)2درصد اجزاء نفت خام.
ترکیبات

C1

C2

C1

iC4

nC4

iC5

nC5

C6

C 7+

H2 S

CO

درصد مولی

18/7

4/11

4/17

1/،6

2/45

2/698

1/51

5/19

49/51

4/،18

4/144

2-

Colloidal dispersion gels
3- Zirconium oxide
3- Scanning electron microscope
1- Salinity
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 )2آب دریا
از آب خلیج فارس (بندر گناوه) به عنوان حالل سورفکتانت و پلیمر و انجام فرآیند سیالبزنی استفاده شد.

 )9سورفکتانت
در این پژوهش از سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید ( )CTABشرکت مرک آلمان در غلظتهای 1،، ،5،
و  15، ppmاستفاده شده است که برخی از ویژگیهای آن در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)9برخی از ویژگی های سورفکتانتهای بکار رفته در این پژوهش
فرمول مولکولی

جامد
C19H42BrN

شکل ظاهری
رنگ

سفید

جرم مولکولی )(gr/mol

164/46

دانسیته ) (gr/ccدر  25درجه سانتی گراد

1/،2±،/،2

ماهیت یونی

سورفکتانت کاتیونی

 )۴پلیمر
در این پژوهش از پلیمر زانتان گام خریداری شده از شرکت گام تک تبریز در غلظتهای  1،، ،5،و  15، ppmاستفاده
شده است که برخی از ویژگی های پلیمر زانتان گام در جدول ( )4آورده شده است.
جدول ( :)۴ویژگی های پلیمر زانتان گام
فرمول ساختاری

C35H49O29

شکل ظاهری

پودر

رنگ

کرم روشن

دانسیته ) (gr/ccدر  25درجه سانتی گراد

1/،2±،/،2

 PHدر دمای  25درجه سانتی گراد

6-8

ویسکوزیته در دمای  25درجه سانتی گراد )(cp

11 - 15

 بررسی فرآیند تزریق سورفکتانتو پلیمر بر فرآیند سیالبزنیبه منظور انجام آزمایشهای مورد نظر در فرآیند برداشت نفت از مخازن ،دستگاهی طراحی و ساخته شد که در شکل ()2
نشان داده شده است.
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شکل ( :)2دستگاه برای فرآیند سیالبزنی آبی

 انجام آزمایش تزریق سورفکتانت و پلیمراولین مرحله پر کردن  core-holderاز ذرات سیلیس است که از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگر با دقت الزم انجام
نشود تخلخل مورد نظر بدست نخواهد آمد .پس از این مرحله  core-holderبا نفت اشباع شده و پس از آنcore-holder ،

آماده تزریق سورفکتانت شده که برای این منظور سورفکتانتکاتیونی و پلیمر به آب اضافه شده و مخزن آب که مخلوطی از آب
و سورفکتانت است با این مواد پر شده و به  core-holderاشباع از نفت تزریق میشود .کلیه آزمایش های تزریق در فشار
 15barانجام خواهد شد .با روشن شدن کمپرسور فشار مخزن آب به  15بار رسیده و عملیات تزریق سورفکتانت انجام خواهد
شد .با وارد شدن فشار به مخزن آب ،مخلوط آب و سورفکتانت از پایین مخزن حرکت کرده و با عبور از مسیر بین core-

 holderو مخزن آب ،از پایین وارد  core-holderشده و با عبور از فضای بین ذرات سیلیس ،نفت موجود در فضای بین ذرات را
شسته و همراه خود به سمت باال جابجا میکند .به مرور زمان نفت به باالی مخزن رسیده و کم کم از باالی  core-holderخارج
میگردد .نفتی که از باالی مخزن خارج می شود با استفاده از بورت اندازه گیری شده و زمان متناظر با آن ثبت شد که این کار
تا زمانی که از باالی  core-holderآب خارج میشود ادامه خواهد یافت .پس از آن از قسمتهای مختلف داخل core-holder

نمونه ای از دانههای سیلیس گرفته شده و برای انجام تست  ATRآماده خواهد شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

 -9نتایج و بحث
 -2-۴-2اثر تزریق سورفکتانت کاتیونی ) (CTABبر میزان بازیافت نفت
نمودارهای ( )1و ( )2دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری
متیل آمونیوم برماید با غلظت  5،ppmرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود با افزودن سورفکتانت کاتیونی به آب دریا
و تزریق به مخزن ازدیاد برداشت نفت نسبت به زمان نسبت به آب دریا و روند افزایشی دارد .لذا در این شرایط برداشت نفت
برای تزریق سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید  11،سی سی بوده و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده
رسوخ  255/69دقیقه بوده میباشد .همچنین درصد بازیافت نفت نیز در این حالت  11/19درصد بوده است .که برای تزریق آب
دریا درصد بازیافت نفت  21درصد میباشد و همچنین تخلخل  1،درصد میباشد.
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نمودار ( :)6دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با غلظت ۵۰ ppm
و درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)2درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با
غلظت  ۵۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( )1و ( )4دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان و بازیافت نفت برای حالت تزریق آب و تزریق سورفکتانت
کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با غلظت  1،،ppmرا نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش
غلظت سورفکتانت میزان برداشت و پدیده رسوخ نسبت به آزمایش شماره قبل بیشتر شده است که میتوان این پدیده را مربوط
به کاهش کشش سطحی بین نفت و سنگ مخزن در اثر اعمال تزریق سورفکتانت کاتیونی همراه با آب دریا دانست .میزان
برداشت نفت در این حالت  165سیسی و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ  288/18دقیقه بوده است .درصد بازیافت
نفت نیز در این شرایط  42/45درصد بوده است .درصد بازیافت نفت برای تزریق آب دریا همانند سایر آزمایشهای انجام شده
 21درصد و تخلخل نیز  1،درصد میباشد.
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نمودار ( :)9دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با غلظت ppm

 6۰۰و درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)۴درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با
غلظت  6۰۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( )5و ( )6دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای حالت تزریق آب و تزریق سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل
تری متیل آمونیوم برماید با غلظت  15،ppmرا نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش غلظت سورفکتانت
کاتیونی میزان برداشت نفت با گذشت زمان روند افزایشی دارد .لذا درصد بازیافت نفت در این آزمایش نسبت به آزمایشهای
قبلی افزایش چشم گیری دارد .میزان برداشت نفت در این حالت  217سی سی بوده و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ
 1،6/61دقیقه بوده است .درصد بازیافت نفت نیز در این شرایط  6،/88درصد میباشد .درصد بازیافت نفت برای تزریق آب دریا
همانند سایر آزمایشهای انجام شده  21درصد و تخلخل نیز  1،درصد میباشد.
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نمودار ( :)۵دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با غلظت ppm

 6۵۰و درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)1درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با
غلظت  6۵۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

 اثر تزریق پلیمر بر میزان بازیافت نفتنمودار ( )7و ( )8دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای حالت تزریق آب و تزریق پلیمر زانتان گام با غلظت
 5،ppmرا نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود با افزودن پلیمر زانتان گام به آب دریا و تزریق به مخزن نفتی میزان
برداشت نفت و درصد بازیافت نفت نسبت به آب دریا افزایش می یابد .میزان برداشت نفت در این شرایط  1،7/5سی سی بوده
و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ  218/18دقیقه بوده است .درصد بازیافت نفت نیز در این حالت  27/59درصد بوده
است .درصد بازیافت نفت برای تزریق آب دریا همانند سایر آزمایشهای انجام شده  21درصد و تخلخل نیز  1،درصد میباشد.

58

سال دوم ،شماره سیزده و چهارده ،بهمن و اسفند 6931

نمودار ( :)۷دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و پلیمر زانتان گام با غلظت  ۵۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)۸درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب پلیمر زانتان گام با غلظت  ۵۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( )9و ( )1،دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای حالت تزریق آب و تزریق پلیمر زانتان گام با غلظت
 1،،ppmرا نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش غلظت پلیمر زانتان گام میزان برداشت نفت نسبت به
آزمایشهای قبل افزایش می یابد .میزان برداشت نفت در این شرایط  117سیسی بوده و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده
رسوخ  219/21دقیقه بوده است .درصد بازیافت نفت نیز در این شرایط  1،/15درصد بوده است .درصد بازیافت نفت برای
تزریق آب دریا همانند سایر آزمایشهای انجام شده  21درصد و تخلخل نیز  1،درصد میباشد.
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نمودار ( :)3دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و پلیمر زانتان گام با غلظت  6۰۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)6۰درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب پلیمر زانتان گام با غلظت  6۰۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( )11و ( )12دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای حالت تزریق آب و تزریق پلیمر زانتان گام با غلظت
 15،ppmرا نشان میدهد .همان طور که مشاهده می شود با افزایش غلظت پلیمر نسبت به حالت قبل میزان برداشت نفت
افزایش می یابد که میتوان این افزایش را در نتیجه کاهش کشش سطحی نفت و سنگ مخزن با افزودن پلیمر به آب دریا و
تزریق به مخزن نفتی دانست .میزان برداشت نفت برای این آزمایش  166سی سی بوده و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده
رسوخ  259/14دقیقه بوده است .درصد بازیافت نفت نیز در این شرایط  42/57درصد بوده است .درصد بازیافت نفت برای تزریق
آب دریا همانند سایر آزمایشهای انجام شده  21درصد و تخلخل نیز  1،درصد میباشد.
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نمودار ( :)66دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و پلیمر زانتان گام با غلظت  6۰۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

نمودار ( :)62درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب پلیمر زانتان گام با غلظت  6۰۰ ppmو درصد تخلخل %9۰

جدول ( )5مقایسه دادههای بدست آمده از آزمایشهای انجام شده برای تزریق سورفکتانت آنیونی ،کاتیونی و پلیمر را نشان
میدهد .که با تجزیه و تحلیل نتایج و مقایسه دادههای بدست آمده از آزمایشها درصد بازیافت نفت بصورت زیر میباشد:
تزریق سورفکتانت کاتیونی > تزریق سورفکتانت آنیونی > تزریق پلیمر > تزریق آب دریا
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جدول ( :)۵مقایسه دادههای بدست آمده از آزمایشهای انجام شده برای تزریق آب ،سورفکتانت کاتیونی و پلیمر
تخلخل

رسوخ

برداشت

بازیافت

آزمایش

حجم مخزن
)(cm3

(دقیقه)

(سی سی)

(درصد)

()%

178/15
255/62
288/18
1،6/61
218/18
219/21
259/14

9،
11،
165
217
1،7/5
117
166

21
11/19
42/45
6،/88
27/59
1،/15
42/57

تزریق آب
تزریق سورفکتات کاتیونی با غلظت 5، ppm
تزریق سورفکتات کاتیونی با غلظت 1،، ppm
تزریق سورفکتات کاتیونی با غلظت 15، ppm
تزریق پلیمر با غلظت 5، ppm
تزریق پلیمر با غلظت 1،، ppm
تزریق پلیمر با غلظت 15، ppm

1299/،56
1299/،56
1299/،56
1299/،56
1299/،56
1299/،56
1299/،56

%1،
%1،
%1،
%1،
%1،
%1،
%1،

 بررسی طیفهای بدست آمده از آنالیز ATRشکلهای ( )1تا ( )8آنالیز  ATRبرای تزریق آب ،سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید و پلیمر
زانتان گام با غلظتهای متفاوت را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود پیکهای با شمارههای  1و  2در کل شکلهای
ذکر شده مربوط به تست  ATRبیانگر ترکیبات قطبی نفت و پیکهای  1و  4مربوط به ترکیبات غیرقطبی نفت میباشند .با
دقت در شکل و مقایسهی غلظتهای سورفکتانت کاتیونی و پلیمر در هر آزمایش نسبت به تست تزریق آب میتوان نتیجه
گرفت با افزودن سورفکتانت و پلیمر به آب ،پیکهای موجود در نمودار  ATRکاهش مییابد زیرا میزان ترکیبات قطبی و غیر
قطبی نفت در آزمایش با ضریب برداشت بیشتر ،به میزان بیشتری کاهش یافته است .سورفکتانت و پلیمر با وارد شدن به مخزن
به دلیل کاهش کشش سطحی می توانند موجب جذب سطحی ترکیبات قطبی و غیرقطبی نفت مثل آسفالتین و پارافین شوند و
نقش موثری در جهت کاهش و حذف این ترکیبات از نفت داشته باشند؛ که کاهش پیکهای موجود در شکل  ATRنیز به
منزلهی کاهش میزان این ترکیبات از نفت میباشد .همچنین سورفکتانتها موجود در فرآیند سیالبزنی به دلیل دارا بودن
خاصیت قطبی توانایی حل کردن و شستشوی ترکیبات قطبی نفت خام و کاهش میزان این ترکیبات از نفت را داراست .حذف
ترکیبات مذکور که از جمله ترکیبات سنگین موجود در نفت خام به حساب میآیند موجب کاهش گرانروی نفت و انتقال روانتر
آن درون مخزن و در نتیجه افزایش برداشت نفت میشود.

شکل ( :)9آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی با غلظت  ۵۰ppmو تخلخل %9۰
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شکل ( :)۴آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی با غلظت  6۰۰ppmو تخلخل %9۰

شکل ( :)۵آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفکتانت کاتیونی با غلظت  6۵۰ppmو تخلخل %9۰

شکل ( :)1آنالیز  ATRبرای تزریق آب و پلیمر با غلظت  ۵۰ppmو تخلخل %9۰
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شکل ( :)۷آنالیز  ATRبرای تزریق آب و پلیمر با غلظت  6۰۰ppmو تخلخل %9۰

شکل ( :)۸آنالیز  ATRبرای تزریق آب و پلیمر با غلظت  6۵۰ppmو تخلخل %9۰

 -۴نتیجهگیری
 اندازه گیری برداشت نفت در حالت تزریق آب ،سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید و پلیمر زانتانگام نشان داد که با افزایش غلظت میزان بازیافت نفت میشود.
 با انجام فرآیند سیالبزنی و تزریق آب ،سورفکتانت کاتیونی و پلیمر درصد بازیافت نفت برای سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل آمونیوم برماید نسبت به آب دریا و پلیمر زانتان گام روند افزایشی بیشتری دارد.
 بیشتری ن میزان برداشت نفت و درصد بازیافت نفت در شرایطی که سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیومبرماید با غلظت  15، ppmبدست میآید .در این شرایط میزان برداشت نفت  217سیسی و درصد بازیافت نفت %6،/88
میباشد.
 در غلظتهای متفاوت سورفکتانت کاتیونی و پلیمر میزان بازیافت نفت از مخزن افزایش یافته که تأثیر این مورد بر نمودار ATRکاهش طول پیکهای قطبی و غیرقطبی نفت میباشد .علت کاهش طول پیکها نیز ،کاهش و حذف ترکیبات قطبی و
غیرقطبی موجود در نفت مثل آسفالتینها و پارافینها میباشد .آبِ همراه با سورفکتانتها و پلیمر ،ترکیبات قطبی نفت خام را
شستشو داده و میزان این ترکیبات را در نفت به مقدار بسیار کمی میرساند که کاهش طول پیکهای قطبی نیز به همین دلیل
است.
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