گزارشهای صنعتی

کاربرد فناوری نانـو در

فرآیندهایازدیاد
برداشت نفـتخام
تهیهکننده:
شرکت ایدهسازان عصر آفتاب

در طول عمر یک مخزن نفتی میتوان در طی سه دوره نفت خام را
استخراج نمود .در مرحله اول نیروهای طبیعی درون خود مخزن باعث
استخراج نفت از درون چاه میشود .عوامل مختلفی در طی این دوره
در تولید نفت خام و ســرازیر شدن نفت به سمت چاه تولیدی نقش
دارند.
با گذشــت زمان و با تولید نفت ،افت فشار در یک مخزن نفتی ایجاد
میشود که به منظور تثبیت فشــار و ادامه تولید نفت ،سیاالتی به
درون مخزن تزریق میشود .در این مرحله که به مرحله ثانویه شهرت
دارد ،تزریق به دو صورت تزریق آب و یا تزریق گاز انجام میشــود.
پس از این مرحله و برداشــت بیشــتر نفت از مخزن ،فشار درون
مخزن دچار افت بیشتر شده بطوریکه دیگر با روشهای معمول ذکر
شده نمیتوان نفت را برداشــت کرد .به همین دلیل در مرحله سوم
روشهای مختلفی به منظور افزایش تولید نفت مورد اســتفاده قرار
میگیرد که به روشهای ازدیاد برداشــت نفت خام یا Enhanced Oil
 Recoveryکه به اختصار  EORگفته میشود ،معروف هستند .در این
مرحله از روشهــای مختلفی از جمله تزریق امتزاجی /غیرامتزاجی
گاز ،روشهای حرارتی ،روشهای شــیمیایی و یــا روشهای نوین
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(مانند روشهای میکروبی و غیره) برای ازدیاد برداشت نفت استفاده
میشود .انتخاب روش مناسب ازدیاد برداشت نفت خام به متغیرهای
زیادی از جمله شرایط دورهی عمر مخزن ،نوع نفت خام درون مخزن،
نوع سنگ مخزن ،در دســترس بودن سیال تزریقی وغیره بستگی
دارد.
اســتفاده از مواد شــیمیایی در فرآیندهای  EORیکی از روشهای
متداول است .در این روش ،موادی از جمله پلیمرها ،مواد فعال سطحی
و حالل ها و ترکیبات مختلف شیمیایی به منظور تزریق به درون چاه
جهت کاهش کشش سطحی دو فاز ،ایجاد یک نسبت پویایی مناسب و
بهبود تحرک نفت خام در مخازن مورد استفاده قرار میگیرند.
روشهای شیمیایی دارای پتانسیل زیادی در فرآیندهای  EORهستند
زیرا توانایی افزایش بازدهی برداشت نفت خام را دارند .اما استفاده از
این مواد خالی از اشکال نیست ،زیرا این فرآیندها پیچیده و هزینهبر
بوده و عمدتا با کاهش تراوایی پس از سیالبزنی همراه هستند و اتالف
مواد تزریقی در این روشها معموال زیاد است .به همین دلیل تنها در
صورت وجود توجیه اقتصادی ،قابلیت استفاده از این روشها وجود
دارد.
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چند سالی بیش نیست که استفاده از فناوری
نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشــت نفت مورد
توجه قرار گرفته اســت ،اما در این مدت کوتاه
به یکــی از اولویتهای کاربــردی فناوری نانو
در صنایع باالدســتی نفت تبدیل شــده است.
اســتفاده از نانومواد به منظور ازدیاد برداشــت
نفت جــزء روشهــای نوین ازدیاد برداشــت
تقســیمبندی میشــود .نانــوذرات بــه دلیل
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 2پتانســیلهای فناوری نانــو در ازدیاد
برداشت نفت

1 Oil Zone
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 1اهمیت فناوری نانو در صنایع نفت و گاز
در ســالهای اخیــر با گســترش علــم نانو،
شــرکتهای بزرگ نفتی ســعی در استفاده از
فناوری نانو در بخشهای مختلف صنایع نفت و
گاز دارند .پتانسیلهای زیاد فناوری نانو موجب
شــده اســت که بخش عمدهای از فعالیتهای
تحقیق و توســعه شــرکتهای بزرگ نفتی به
استفاده از فناوری نانو معطوف شود.
بر اســاس رصد فناوری که به سفارش ستاد
توسعه فناوری نانو با موضع بررسی فعالیتهای
ده شــرکت برتر نفتی جهان 1در حوزه فناوری
نانو انجام شــده است ،مشخص گردید که این
شــرکتها در مجمــوع  835پتنــت در حوزه
فناوری نانو و صنایع مختلف نفتی (باالدســتی
و پاییندســتی) در ادارات مختلف ثبت اختراع
در سراسر جهان ثبت نمودهاند که نشاندهنده
اهمیت فناوری نانو در حوزههای مختلف صنایع
نفت و گاز اســت .سهم هر شرکت از پتنتهای
مرتبط با فنــاوری نانو و دارای کاربرد در حوزه
صنایــع نفت و گاز در نمودار  1قابل مشــاهده
است.
بر اساس اطالعات استخراج شده از پتنتهای
فوق ،تعــداد پتنتهایی که در حــوزه صنایع
باالدستی و پاییندســتی نفت به ثبت رسیده
اســت تقریبا برابر بوده است که بیانگر اهمیت
فنــاوری نانــو در هــر دو حوزه باالدســتی و
پاییندستی است.

Time

نمـــودار  .1سهم شرکتهای بزرگ نفتی از پتنتهای مرتبط با فناوری نانو و دارای کاربرد در
صنایع نفت و گاز

تواناییهــا و پتانســیلهای مختلفی که دارند،
میتوانند کاندیدای مناســب به منظور استفاده
در فرایندهای ازدیاد برداشــت نفت باشند .به
عنــوان مثال اکثر روشهای شــیمیایی دارای
کاهش تراوایی شدید پس از تزریق هستند و با
رسوب در درون سنگ مخزن باعث بسته شدن
خلل و فرج سنگ مخزن میشوند .اما نانوذرات
به دالیلی که در ادامه آورده شــده است ،دارای
کاربرد در فرآیندهای ازدیاد برداشت هستند:
اندازه کوچک این مواد که موجب ورود آسان
آنها به خلل و فرج سنگ مخزن شده و بدون به
دام افتــادن ،نفت را از درون خلل و فرج خارج
میکند.
قابلیت تغییر خواص ســیال پایه و ایجاد یک
نسبت پویایی مناسب در آن
توانایی پایدارسازی امولسیونها
انتقــال ســریع و بهتر گرمــا در روشهای
حرارتی

ســازگازی بیشــتر با محیطزیست نسبت به
سایر مواد شیمیایی
تحمل دما و فشار باال به دلیل مقاومت بیشتر
در برابر تخریب نسبت به بقیه مواد
 3کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد
برداشت نفت

بر اســاس تحلیل پتنت انجام شــده ،از میان
پتنتهــای مربوط بــا فناوری نانــو در حوزه
باالدســتی صنایع نفت ،حــدود  %8از پتنتها
مرتبط بــا کاربرد فناوری نانــو در فرآیندهای
ازدیاد برداشــت نفت بوده اســت .بــا توجه به
گســترده بودن حوزه کاربرد فنــاوری نانو در
صنایع نفت و گاز این میزان ( 8درصد) ســهم
باالیی محسوب میشود .همچنین باید در نظر
داشت که در دســتهبندی زیر تنها پتنتهایی
که کاربرد مستقیم در  EORداشته لحاظ شده
اســت و بســیاری از پتنتهای مرتبط با تولید
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نمودار  .2سهم فناوری نانو در بخشهای مختلف صنایع باالدستی نفت (برگرفته از پتنتها)
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اســتفاده از فناوری نانوفیلتراسیون جهت
جداسازیوبازیابیپلیمرهادرسیالبزنیپلیمر

نمــودار  .3سهم هر شـرکت از پتنـتهای فناوری نانو در EOR

نفت و گاز ( )Oil and Gas Productionنیز که
کاربردهای غیرمستقیمی در فرآیندهای ازدیاد
برداشــت دارند در دسته دیگری قرار گرفتهاند
(نمودار .)2
در میان شرکتهای بزرگ نفتی هفت شرکت
بیکر هیوز ،2رویال داچ شــل ،3کنکو فیلیپس،4
شــامبرژر ،5انی ،6شــورون 7و بیپــی 8دارای
پتنتهایی هســتند کــه در آن از نانومواد در
فرآیندهای  EORاستفاده شده است .نمودار 3
نشاندهنده سهم هر کدام از شرکتهای مذکور
در این حوزه است.

مورد اســتفاده نیــز با هم تفاوتهــای زیادی
داشته اســت .از انواع نانوساختارهای مختلفی
کــه در این حوزه مورد اســتفاده قــرار گرفته
اســت ،میتوان به نانوذرات کلوئیدی ،نانوذرات
فلزی و یا اکســید فلزی ،انواع نانوساختارهای
ســیلیکایی ،نانوذرات غیر آلی ،نانوساختارهای
آلومینا ،نانولولهکربنی ،غشــاهای نانو ساختار و
نانوساختارهای کاتالیستی اشاره کرد.
فعالیتهایی که این شــرکتها در این حوزه
انجام دادهاند بســیار متنوع بوده اســت که از
جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 4فناوری و نوع مواد مورد اســتفاده در
فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت

اســتفاده از فناوری نانوفیلتراسیون برای
تصفیه آب و کنترل شــوری آن برای تزریق
درون مخزن

راهبردهای شرکتهای مختلف برای استفاده
از فناوری نانو در این حوزه با توجه به نیاز آنها
بســیار متفاوت بوده است .به تبع آن بر اساس
اهداف مختلف این شــرکتها نانوساختارهای
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مورد استفاده قرار میگیرد ،یکی از متداولترین
روشهای ازدیاد برداشــت نفت اســت .در این
فرآینــد تامین آب با درصد شــوری مناســب
برای تزریق بصورت تنها یا همراه با ســایر مواد
شــیمیایی ماننــد مواد فعال ســطحی ،عاملی
مهــم در این فرایند اســت .در این فناوری که
در ســال  2007توسط شــرکت بیپی به ثبت
رسیده است ،9از نانوفیلتراسیون برای تهیه آب
و یا کاهش شوری و حذف یونهای دوظرفیتی
موجود در آن استفاده شده است .در این فناوری
از دو فرایند اســمز معکوس و نانوفیلتراسیون
استفاده میشود و این امکان را میدهد که آب
تزریق با شوری مناسب و بدون حضور یونهای
سنگین بدست آید .آب مصرفی در این مراحل
میتواند آب دریا ،آب رودخانه ،آب بدست آمده
از خود مخزن نفتی ،آب فاضالب ،سفرههای آب
زیرزمینی و یا تمامی آبهای غیرقابل شــرب
باشــد .این فناوری میتواند نقــش مهمی در
کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی و بهرهگیری
از آبهای غیرقابل استفاده به منظور تزریق به
درون مخزن و برداشــت نفت و کاهش هزینه
ایفا کند .یکی دیگر از شــرکتهای بزرگ نفتی
که به اســتفاده از این فناوری به منظور حذف
مواد جامد موجود در آب و کنترل شــوری آن
روی آورده اســت ،شرکت رویال داچ شل است.
این شرکت از نانوفیلتراسون ،میکروفیلتراسیون
و اســمز معکوس به منظور کاهش سختی آب،
حذف یونهای چندظرفیتــی موجود در آن و
کنترل شوری آن استفاده کرده است.۱۲ ،10،۱۱

تزریــق آب بــه درون مخزن نفتــی یا همان
ســیالبزنی با آب که به منظور تامین فشــار و
ایجاد نیروی الزم برای برداشــت نفت از مخزن

فناوری دیگری که توســط شرکت بیپی در
سال  2010به ثبت رسیده ،۱۳مربوط به استفاده
از فناوری نانوفیلتراســیون به منظور جداسازی
و بازیابی پلیمرها در ســیالب زنی پلیمر است.
این کار منجر به کاهــش هزینههای عملیاتی
طی فرایندهای تزریــق پلیمر به منظور ازدیاد
برداشت نفت میشــود .غشای ساخته شده در
این پتنــت از جنس پلی اتر ســولفات ،۱۴پلی
وینیلیدن فلوراید ۱۵و پلی اکریلونیتریل ۱۶است
که دارای سایز حفراتی بین  20تا  800نانومتر
است.
استفاده از نانوفیلتراسیون جهت شکستن
امولســیونهای آب و نفت تشکیل شده در
جریان تزریق سورفکتانت به مخزن

این فناوری که توســط شرکت رویال داچ شل
در سال  2011به ثبت رسیده است ،۱۷در مورد
جداسازی فاز آلی هیدروکربنی از مخلوط شامل
امولســیون آب و نفت اســت .روش کار در این
فناوری به این صورت است که در ابتدا با تنظیم
کردن شــوری مخلوط اجازه خــروج آب و فاز
آلی را از امولســیون را میدهد و در مرحله بعد

نفت از فاز آبی نمکی جدا خواهد شــد .فاز آبی
بدست آمده در این مرحله برای موارد استفاده
دیگــر مانند ترکیب شــدن با ســورفکتانت به
منظور تزریق به درون چاه برای ازدیاد برداشت
نگهداری خواهد شد.
استفاده از نانوذرات بعنوان عامل تشکیل
ژل در تزریق پلیمر یا استفاده از نانوذرات در
جهت کنترل سرعت تشکیل ژل

وجود شکافها در بسیاری از مخازن به خصوص
مخازن نفتی ایران یک امر طبیعی اســت .این
شکافها هم میتوانند نقش مثبت و هم منفی
در تولید نفت از یک مخزن داشته باشند .اگر به
دلیل شــکاف موجود در یک مخزن ،آب همراه
با نفت افزایش یابد و یا در تزریق آب به منظور
ازدیاد برداشت نفت هرزروی زیاد باشد ،در این
صورت وجود شکاف در یک مخزن نقش منفی
در تولید نفت دارد و جداســازی آب از نفت بر
روی سطح زمین بسیار پیچیده خواهد شد .به
همین دلیل اســتفاده از ژلهای پلیمری برای
مدیریت آب مخزن میتواند ســودمند باشــد.
این ژلها در تماس با آب متورم شده ولی حل
نمیشوند و با بستن شکافها اجازه افزایش آب
در مخــزن را میگیرند .ژلهای نانوکامپوزیتی
با پایه پلی اکریل آمیــد یک از پرمصرفترین
این مواد اســت .نانوکامپوزیتها باعث افزایش
مقاومت شبکه ژلهای پلیمری ،افزایش تمایل
به جــذب آب ،افزایــش عمق نفــوذ ،افزایش
مقاومــت مکانیکی و پایــداری حرارتی باالیی
میشــوند .همچنین گرانروی این نوع پلیمرها
مانند آب اســت و به همین دلیل با پمپهای
معمولی قابل تزریق به مخازن هستند.
با توجه به موارد گفته شــده اســتفاده از این
نوع ژلها توســط بسیاری از شرکتهای نفتی
مورد توجه قــرار گرفته اســت .در پتنتی که
در سال  2012توسط شــرکت کونکوفیلیپس
فایل شــده اســت ،۱۸از نانوذرات مختلف برای
کنترل سرعت ژلشــدگی استفاده شده است.
در این پتنت برای تهیه یک ســاختار پلیمری
تجزیهپذیر دو روش ارائه شــده است :مخلوط
کــردن یک مونومــر ،یک آغازگــر ،یک عامل
اتصالدهنده عرضی ۱۹و یک عامل ژلشــدگی
و دیگــری مخلوط کردن یک پلیمر ،یک عامل
اتصالدهنده عرضی و یک عامل ژلشــدگی .با
تجزیه ســاختار پلیمری تولید شده به صورت
کلــی یا جزئی تحت شــرایط دمایــی باال و یا
تغییرات  ،pHعامل ژلشــدگی خارج میشود
که این امــر موجب اتصال عرضی با یک پلیمر
دیگر و تولیــد ژل جدید میشــود .این عمل
باعــث افزایش زمان تجزیــه و تخریب ذرات و
زمان ژلشــدگی میشود .این روش در مخازن
عمیق به برداشت بیشــتر نفت کمک میکند.
شــکل مقابل بیانگر مراحل ساخت یک نانوژل
اصالح شده سطحی است.

استفاده از نانوســیاالت هوشمند بر پایه
ژل به منظــور کنترل هرزروی ســیال در
عملیاتهای سیالبزنی

با توجه به پیچیدگی شــرایط یک مخزن در
مناطــق مختلف آن ،اســتفاده از ســیالهای
هوشــمند برای ایجاد یک حرکت پیســتونی
یکنواخــت درون مخــزن به منظــور ازدیاد
برداشت نفت بسیار مفید است .همیشه حرکت
سیال از درون شکافها و ترکهای موجود در
یک مخزن نسبت به مســیرهای دیگر توسط
ســیال تزریقی در ارجحیت اســت .به همین
دلیل بــرای جلوگیری از ایــن عمل و کنترل
بهتر حرکت سیال تزریقی در درون مخزن به
ترتیب این شــکافها باید از بزرگ به کوچک
مورد توجه قرار گیرند و حرکت سیال در درون
آنها کنترل شود .این کار باعث میشود که در
فرایندهای ازدیاد برداشت نفت سطح بیشتری
از مخزن در تماس با ســیال تزریقی قرار گیرد
و بازدهی جاروبی ۲۰ایــن فرایند افزایش یابد.
ایده اصلی بکار رفته در این فناوری که توسط
شــرکت شــامبرژر در ســال  2004به ثبت
رسیده اســت ،۲۱همگنســازی رفتار مخزنی
اســت که ســیال درون آن تزریق شده است.
استفاده از سیاالت برشی-ژل شوندگی ۲۲برای
کاهش ابعاد روزنه شکافهای بزرگ ،ایده این
پتنت است .در این حالت تنشهای برشی و در

surface-modified
nanogel

nanogel

نتیجه نرخ تنش در مرزهای شکافها بیشینه
خواهد شــد و در نتیجه سیال در دیوارهها ژل
خواهد شــد ،ابعاد روزنه موثر شکافها کاهش
خواهــد یافت و هرزروی ســیال نفتی کاهش
می یابد .سیال هوشمند مورد استفاده در این
پتنت از طریق حل کــردن یک یا چند پلیمر
درون یک فاز آبی به همراه نانوذرات ســیلیکا
بدست میآید .این پلیمرها شامل چندین گروه
عاملی اســت که باعث ژلشدگی و استفاده از
ایــن پلیمرها تحت شــرایط دمایی مورد نظر
میشــود و به صورت قرص مورد استفاده قرار
میگیرند و بصورت ناگهانی و با سرعت زیاد به
ژل تبدیل میشوند.
 5ســرمایهگذاریها و ســایر فعالیتهای
علمی و فنی شرکتهای بزرگ نفتی

هر چنــد فعالیتهای شــرکتهای نفتی به
طور کامل اعالم نمیشــود ،اما از میان اخبار و
اطالعرسانی رسمی شرکتها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
شرکت  Royal Dutch Shellو دولت عمان با
سرمایهگذاری  53میلیون دالر از سال 2014
در حال اجرای طرحی هستند که با استفاده از
فناوری نانو به کمک انرژی خورشــید اقدام به
تولید بخار برای استفاده در فرآیندهای ازدیاد
برداشت نفت حرارتی نمایند.

cross-linking

activated ester
containing polymer

نمایی شماتیک از تشکیل ژلهای نانویی
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گزارشهای صنعتی
 با همکاری دانشگاهConocoPhillips شرکت
 پــروژهای با بودجه2008 کانــزاس از ســال
 هزار دالر جهت شبیهســازی400 ســالیانه
اثرات نانومواد در فرآیندهای ازدیاد برداشــت
شروع کرده اســت که نتایج این فعالیتها در
.قالب پتنتهایی منتشر شده است
2013  در سالMIT  و دانشگاهEni شرکت
 برنامه مشترکی،طی توافقنامهای چهارســاله
را در حــوزه انرژی شــروع نمودند که یکی از
ســرفصلهای اصلی این برنامه توسعه فناوری
نانوامولسیون ها جهت استفاده در فرآیندهای
.ازدیاد برداشت است
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