شماره  ،102آذر و دی 1397

133
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 -1گروه مهندسی نفت ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 -2گروه مهندسی شیمی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
تاريخ دريافت96/7/13 :

تاريخ پذيرش97/3/28 :

چكيده
یکــی از روشهــای کارآمــد جهــت ازدیــاد برداشــت از مخــزن نفتــی ،تزریــق ســورفکتانت در حضــور مــاده قلیایــی اســت .زاویــه تمــاس
آب و ســنگ مخــزن در حضــور ســورفکتانت کاهــش مییابــد .از طرفــی ایــن مــاده ،کشــش بینســطحی را تغییــر میدهــد .مــواد
قلیایــی در مجــاورت ســورفکتانتها بــه کاهــش کشــش بینســطحی و تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کمــک میکننــد .در ایــن
تحقیــق ،اثــر غلظــت ( 0/5 ،0/3 ،0/1 ،0/05درصــد وزنــی) و زمــان مانــدگاری ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد در
حضــور غلظتهــای متفــاوت از مــاده قلیایــی کربنــات ســدیم ( 2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5درصــد وزنــی) روی کشــش بینســطحی و تغییــر
ترشــوندگی ســنگهای کربنانــه مخــزن نفتــی آســماری مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج حاصلــه از ایــن آزمایشــات نشــان داد کــه
ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد باعــث کاهــش کشــش بینســطحی و تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن بــه وضعیــت
آبدوســتی میشــود .همچنیــن در حضــور مــاده کربنــات ســدیم کشــش بینســطحی و زاویــه تمــاس بــه مقــدار بیشــتری کاهــش
مییابــد کــه از عوامــل تاثیرگــذار بــر میــزان برداشــت نفــت اســت .بــا افزایــش زمــان مانــد ســنگ مخــزن در تمــاس بــا محلــول حــاوی
ســورفکتانت و کربنــات ســدیم تــا  7روز ،حداقــل زاویــه تمــاس از  59°بــه  46°کاهــش یافــت .در غلظــت مایســل  0/3درصــد وزنــی
از دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد در مجــاورت کربنــات ســدیم بــا بهینــه غلظــت  0/5درصــد وزنــی بیشــترین کاهــش کشــش
بینســطحی ایجــاد شــد.
كلمــات كليــدي :مخــزن آســماری ،ازدیــاد برداشــت ،کربنــات ســدیم ،دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد،

ســورفکتانت.
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افتــاده میشــود .ســیالبزنی بــا ســورفکتانت بــه عنــوان

هنگامــی کــه نفــت بــا اســتفاده از فشــار داخــل خــود

یکــی از روشهــای ازدیــاد برداشــت در حــدود ده ســال

گفتــه میشــود .در ایــن مرحلــه ممکــن اســت از  ۳۰تــا

ســورفکتانتها مولکولهــای دو قســمتی هســتند .یــک

مرحلــه اولیــه ،مرحلــه ثانویــه برداشــت نفــت شــروع

یــک شــاخه هیدروکربنــی شــامل زنجیــرهای بــا  ۸تــا ۱۸

بــا آب اســت .پــس از ســیالبزنی ،نفــت مخــزن بــه

یونــی ،غیــر یونــی یــا خنثــی باشــد .زنجیــره هیدروکربنــی

کشــش ســطحی در مخــزن باقــی میمانــد .نیروهــای

محیطهــای آبــی داشــته و گــروه دارای ســرقطبی یــا

در حفرههــای ســنگ مخــزن را کنتــرل میکننــد [2

یــا یونهــای دوقطبــی موجــود در محلولهــا دارنــد.

مخــزن اســتخراج میشــود ،بــه آن بازیافــت اولیــه نفــت

اســت کــه در سراســر جهــان شــناخته شــده اســت [.]7

 %۵۰کل نفــت مخــزن اســتخراج شــود [ .]1بعــد از اتمــام

ســر غیرقطبــی آب گریــز دارنــد کــه ایــن ســر آب گریــز

میشــود .از روشهــای موثــر در مرحلــه دوم ،ســیالبزنی

کربــن اســت .قســمت آب دوســت ســورفکتانتها میتوانــد

علــت وجــود نیروهــای مویینــه بیــن ســیاالت ،ســنگ

ســورفکتانت واکنــش ضعیفــی بــا مولکولهــای آب در

ویســکوز و نیروهــای موئینگــی میــزان نفــت باقیمانــده

یونــی ،واکنــش قــوی بــا مولکولهــای دو قطبــی آب

و  .]3پــس از اســتخراج بــه کمــک روشهــای مرحلــه

ســورفکتانتها بــه گروههــای آنیونــی ،کاتیونــی ،غیــر

بــه صــورت اســتخراج نشــده در مخــزن باقــی بمانــد .در

[ 8و  .]9بــه علــت قــرار گرفتــن مولکــول ســورفکتانت بین

ســوم صــورت میگیــرد .یکــی از روشهــا در ایــن مرحلــه،

اتفــاق میافتــد و باعــث ازدیــاد برداشــت میشــود [.]7

اســت .اســتفاده از مــواد شــیمیایی ماننــد ســورفکتانتها،

هســتند کــه جهــت ازدیــاد برداشــت اســتفاده میشــوند.

و پیشــرفته در ازدیــاد برداشــت نفــت اســت [ .]4ایــن

کــه گــروه آلکیلــی بــا زنجیــره بلنــد دارنــد در آب حــل

و همچنیــن تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن ســبب

بلنــد آلکیلــی انحاللپذیــری ضعیفــی در هیدروکربنهــای

 -ســورفکتانت -پليمــر روشــی نویــن بــوده و فقــط در

بــه دو یــا بیــش از دو عــدد افزایــش مییابــد ،قابلیــت

اصلــی ایــن روش ،کاهــش کشــش بینســطحی و بهبــود

[ .]10ســورفکتانتهای کاتیونــی نــوع

هــدف اصلــی همــه روشهــای ازدیــاد برداشــت افزایــش

یــک فرآینــد برگشــتناپذیر واجذبــی کربوکســیالتهای

جابهجایــی در مقایســه بــا ســیالبزنی آب معمولــی

ســورفکتانت و یــون منفــی کربوکســیالت ،از حالــت نفــت

دوم هنــوز هــم حــدود  ۳۰الــی  %۵۰نفــت میتوانــد

یونــی ،آمفوتــری (دوقطبــی) و پلیمــری تقســیم میشــوند

اینجاســت کــه اســتخراج نفــت بــه کمــک روش مرحلــه

ی بیــن ایــن دو فــاز
آب و نفــت کاهــش کشــش ســطح 

ازدیــاد برداشــت بــا روش ســیالبزنی مــواد شــیمیایی

ســورفکتانتهای کاتیونــی از جملــه مــواد شــیمیایی

آلکالینهــا و پلیمرهــا یکــی از روشهــای متــداول

ســورفکتانتهای کاتیونــی بــه صــورت متــداول زمانــی

مــواد بــا تغییــر در کشــش بینســطحی ســیاالت مخــزن

میشــوند .ســورفکتانتهای کاتیونــی بــا یــک زنجیــره

تولیــد بیشــتر نفــت میشــوند .ســیالبزنی آلکالیــن

نفتــی دارنــد .هنگامــی کــه تعــداد زنجیرهــای آلکیلــی

مقیــاس آزمایشــگاهی انجــام گرفتــه اســت .مکانیســم

انحــال آن در هیدروکربنهــای نفتــی افزایــش مییابــد

نســبت تحــرک اســت [.]5

بازدهــی جــاروب حجمــی اســت و بهبــود بازدهــی
اســت [ .]6نفــت باقیمانــده در فرآینــد ســیالبزنی

بــا آب بــه راحتــی جابهجــا و بازیابــی نمیشــود [.]3
ســیالبزنی بــا مــواد شــیمیایی بعــد از روشهــای
متــداول باعــث جداســازی نفــت باقیمانــده و بــه تلــه

R-N(CH3 )3 Br

و  R-NH3 Clمیتواننــد ترشــوندگی ســنگ را از طریــق

جــذب شــده در ســطح کربناتــه بــه وســیله مکانیســم بین
تــر بــه حالــت آب تــر تغییــر دهنــد [ .]11مــواد قلیایــی

بــا بــازی ســاختن بســتر و افزایــش بــار منفــی بــر روی
ســطح ســنگ ،از رســوب مــواد ســورفکتانت جلوگیــری
میکنــد .قلیــا در مجــاورت مــواد ســورفکتانتی ســبب
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افزایــش کارایــی ســورفکتانت و تاثیــر بیشــتر بــر روی

میدهــد .افزایــش غلظــت ســورفکتانت در ایــن ســیالها

کاهــش کشــش بینســطحی و تغییــر ترشــوندگی ســنگ

بــا ثابــت مانــدن غلظــت پلیمــر باعــث افزایــش گرانــروی

جهــت بررســی ســیالبزنی پلیمرهــای مختلــف و ترکیبــی

ســورفکتانت ثابــت باشــد و غلظــت پلیمــر افزایــش یابــد،

میشــود [ .]12جبــاری و رمضانــی یــک میکرومــدل
از پلیمــر و ســورفکتانت ســاختند .نتایــج آنهــا نشــان داد

میکــرو حبابهــا میشــود .در صورتیکــه مقــدار
انــدازه حبابهــا کاهــش مییابــد [.]15

کــه اضافــه شــدن ســورفکتانت بــه محلــول پلیمــری،

اســپان  40بــه عنــوان ســورفکتانت بــه نمونــه نفــت خــام

چشــمگیری افزایــش میدهــد [ .]3از ســورفکتین کــه

افزایــش دمــا ،گرانــروی و تنــش برشــی کاهــش مییابــد.

میــزان جــاروب نفــت را در مســیرهای بســته بــه طــور

نــوروز زده شــد .نتایــج آزمایشــات نشــان داد کــه بــا

نوعــی بیوســورفکتانت اســت جهــت بررســی تغییــرات

افزایــش کســر حجمــی و غلظــت ســورفکتانت ،گرانــروی

داد کــه تزریــق ســورفکتین بعــد از ســیالبزنی بــا آب در

و همکارانــش [ ]17تاثیــر ســه نــوع ســورفکتانت کاتیونــی،

عــدد موئینگــی نســبت نیروهــای ویســکوز بــه نیرویهــای

کربناتــه را بررســی نمودنــد .ســورفکتانت کاتیونــی باعــث

کشــش ســطحی اســتفاده شــد .نمونــه میکرومــدل نشــان

و تنــش برشــی را کاهــش میدهــد [ .]16وفایــی ســفتی

حــدود  10/1درصــد ازدیــاد برداشــت نفــت را موجــب شــد.

آنیونــی و غیــر یونــی بــر تغییــر ترشــوندگی ســطوح

موئینگــی میباشــد کــه در معادلــه  1آورده شــده اســت.

تغییــر بــار ســطحی کلســیت و در نتیجــه تغییــر شــرایط

در ایــن معادلــه  μو  vبــه ترتیــب ویســکوزیته و ســرعت

و غیــر یونــی ســطح را آب دوســت میکننــد .یکــی

و نفــت و  θزاویــه تمــاس بــا ســطح اســت .بــا کاهــش

علــت ویســکوزیته کــم گاز ،بخشــی از مخــزن جــاروب

افزایــش مییابــد .در حقیقــت تغییــر ایــن عوامــل باعــث

ایــن مشــکل کمــک میکنــد .ترکیــب فــوم همــراه بــا

نفــت میشــود [.]2

فــوم میشــود .بــا افزایــش غلظــت نفــت ،فــوم زایــی و

()1

Nc=μv⁄δcosθ

نفــت دوســت بــه آب دوســت شــدند .ســورفکتانت آنیونــی

ســیال جــا بــه جــا کننــده δ ،کشــش بیــن ســطحی آب

از روشهــای ازدیــاد برداشــت ،تزریــق گاز اســت .بــه

کشــش بینســطحی و زاویــه تمــاس ،عــدد موئینگــی

نمیشــود .تزریــق فــوم بــا افزایــش ویســکوزیته بــه حــل

تغییــر در ترشــوندگی سیال-ســنگ و ازدیــاد برداشــت

نانــو ذرات و ســورفکتانت باعــث پایــداری بســیار بــاالی

امانــی [ ]13بیوســورفکتانت رامنولیپیــد را تولیــد کــرد و

پایــداری فــوم کاهــش مییابــد [.]18

پــس از آن در فرآینــد ازدیــاد برداشــت نفت از آن اســتفاده

ارشــادی و همکارانــش [ ]19هیبریــد نانــو ســاختار

افزایــش  %6/76ازدیــاد برداشــت نفــت میشــود .فرآینــد

را بــه دو روش ســل-ژل و آب گرمایــی ســنتز کردنــد

ازدیــاد برداشــت نفــت مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .نتایــج

امولســیون تهیــه شــده حــاوی آب ،هیبریــد سیلیســیم

ســدیم در آب نمــک تزریقــی وجــود دارد ازدیــاد برداشــت

اســت .ســه نــوع ســورفکتانت خنثــی (تریتــون ،)X-100

باعــث افزایــش ترشــوندگی ســنگ شــد [ .]14از میکــرو

(ســدیم دودســیل بنــزن ســولفونیک اســید) اســتفاده

در چاههــای کــم فشــار اســتفاده میشــود .اســتفاده از

مشــخص شــد کــه بهتریــن ســورفکتانت ســدیم دودســیل

کــرد .نتایــج آزمایــش او نشــان داد کــه رامنولیپیــد باعــث

سیلیســیم اکســید و نانــو لولههــای کربنــی چنــد دیــواره

ســیالبزنی بــا آب بــا شــوری کــم و ســورفکتانت جهــت

و پایــداری امولســیون را مــورد بررســی قــرار دادنــد.

آزمایشــات نشــان داد زمانیکــه فقــط نمــک کلریــد

اکســید و نانــو لولههــای کربنی چنــد دیواره و ســورفکتانت

بیشــتری صــورت میگیــرد و اســتفاده از ســورفکتانت

کاتیونــی (ســتیل تــری متیــل آمونیــوم برومایــد) و آنیونی

حبابهــای پایــدار بــا پلیمــر جهــت کنتــرل هــرزروی

شــد .بــا بررســی پایــداری امولســیونهای تهیــه شــده،

ایــن روش هزینههــای فرآینــدی تحریــک چــاه را کاهــش

بنــزن ســولفونیک اســید اســت.
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آنالیزهــای کشــش ســطحی و زاویــه تماس بــر روی تغییر

کاهــش مییابــد [ .]26چگینــیزاده و همکارانــش []27

نشــان داد کــه از ایــن مــاده میتــوان در جهــت ازدیــاد

میــزان نمــک ،غلظــت ســورفکتانت ،کمــک حــال ،کمــک

ترشــوندگی ســنگ صــورت گرفــت .نتایــج آزمایشــات

برداشــت مخــازن نفتــی کمــک گرفــت .آزمایشــاتی
توســط حیــدری [ ]20در جهــت بررســی تاثیــر دمــا و

بــه بررســی انــواع ســورفکتانت و تغییــر شــرایط دمــا،
ســورفکتانت و شــاخههای جانبــی بــر عملکــرد آنهــا در

فرآینــد ازدیــاد برداشــت پرداختنــد.

زمــان بــر روی تغییــر ترشــوندگی نمونــه ســنگ بنگســتان

مدلــی جهــت ســیالبزنی بــا ســورفکتانت بــا ســه جــزء

انجــام شــد .از ســورفکتانت  C19TABاســتفاده شــد .بهینــه

یــک مخــزن همگــن ،دو بعــدی و دمــا ثابــت بــدون گاز

آمــد.

ســطحی ،ویســکوزیته نفــت و غلظــت تزریــق بررســی

صــورت گرفــت .آنالیــز کششســطحی و زاویــه تمــاس

(آب ،نفــت و ســورفکتانت) مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

غلظــت ســورفکتانت مقــدار  0/05درصــد وزنــی بــه دســت

آزاد جهــت مدلســازی فــرض شــد .تغییــرات کشــش

ترکیــب الــکل پروکســی ســوافیت و اولفیــن ســولفون

شــد .در نهایــت مقایســهای بیــن میــزان بازیافــت بــا

ازدیــاد برداشــت اســتفاده شــد .نســبت  3بــه  1ایــن

نفــت بــا ســورفکتانت افزایــش یافــت [ .]28از نرمافــزار

در محــدوده  C15تــا  C28بــه عنــوان ســورفکتانت جهــت

دو ترکیــب بهتریــن بــازده را نشــان داد [ .]21تغییــر
ترشــوندگی (نفــت دوســت بــه آبدوســت) بــا  14نــوع

مختلــف از ســورفکتانت مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ســورفکتانت کاتیونــی از نــوع

R-N+(CH3)3

بهتریــن

بــازده ازدیــاد برداشــت را نشــان دادنــد [ .]22مــروری

ســیالبزنی بــا آب و ســورفکتانت صــورت گرفــت .بازیافت
 STARSجهــت مدلســازی ســیالبزنی ســورفکتانت در
مخــزن هتــروژن اســتفاده شــد .نتایــج مدلســازی نشــان

داد کــه اســتفاده از ســیالبزنی بــا آب  %33بازیافــت را
افزایــش داد در صورتیکــه بــا اســتفاده از ســیالبزنی بــا

ســورفکتانت ایــن میــزان بــه  %70رســید [.]29

بــر روشهــای ازدیــاد برداشــت بــا ســیالبزنی آلکالیــن،

از آنجاییکــه درآمــد اصلــی کشــور مــا از فــروش نفــت

ســورفکتانتها و مکانیــزم عمــل آنهــا بررســی شــده اســت

بنابرایــن مطالعــه بــر روی روشهایــی کــه موجــب ازدیــاد

از روغــن پالــم تولیــد شــد .تاثیــر آن بــر ازدیــاد برداشــت

بــه دلیــل اینکــه بســیاری از مخــازن نفتــی کشــور مرحلــه

متفــاوت از ســورفکتانت ،ازدیــاد برداشــت بیــن  25تــا

بررســی و مطالعــه روشهــای ثالثیــه ازدیــاد برداشــت بــر

اکثــر ســورفکتانتهای متــداول مــورد اســتفاده در

در ایــن پژوهــش افــزودن مــاده قلیایــی بــه محلــول

[ ]25یــک ســورفکتانت آنیونــی از روغــن نارگیــل تولیــد

ازدیــاد برداشــت نفــت از مخــزن آســماری مــورد بررســی

ســورفکتانت و پلیمــر صــورت گرفتــه اســت .تقســیمبندی

اســت ،افزایــش برداشــت نفــت بســیار اهمیــت دارد.

[ .]23ســورفکتانت آنیونــی آلفا-ســولفونیتد اتیــل اســتر

برداشــت نفــت از مخــازن کشــور شــود ،ارزشــمند اســت.

بررســی شــد .آزمایشــات ســیالبزنی بــا غلظتهــای

برداشــت اولیــه و ثانویــه را پشــت ســر گذاشــتهاند،

 %27را در برداشــت [.]24

روی آنهــا مــورد توجــه اســت.

صنعــت نفــت گــران قیمــت هســتند .پــال و همکارانــش

کردنــد .بــا افــزودن  0/8درصــد وزنــی از ایــن مــاده ،میزان
ازدیــاد برداشــت  %20افزایــش یافــت .ســورفکتانتهای
 C18DmCB ،C16DmCB ،C14DmCBو  C12DmCBســنتز
شــدند و جهــت فرآینــد ازدیــاد برداشــت نفــت مــورد

اســتفاده قــرار گرفتنــد .کشــش ســطحی بیــن نفــت خــام
و محلــول ســورفکتانت بــا افزایــش طــول شــاخه کربنــی

ســورفکتانت و تاثیــر آن بــر مکانیســمهای موثــر بــر

قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا پارامترهــای مختلفــی

از قبیــل تاثیــر حضــور ســورفکتانت بــر میــزان تغییــرات
ترشــوندگی ســنگ مخــزن و تاثیــر حضــور مــاده قلیایــی

در کنــار ســورفکتانت بــر افزایــش آب دوســتی ســنگ
مخــزن بررســی شــد .آنالیزهــای کشــش ســطحی و زاویــه

تمــاس در ایــن پژوهــش انجــام شــد.

مطالعه تأثیر کربنات سدیم ...
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تجهیزات

روش کار

مواد

بــرای اندازهگیــری میــزان ســورفکتانت و کربنــات

مــاده قلیایــی کربنــات ســدیم ( )Na2CO3و ســورفکتانت

کاتیونــی بــا نــام دو دســیل تــری متیــل آمونیــوم برومیــد
()DTAB

بــا خلــوص بــاالی  %99از شــرکت مــرک

خریــداری شــد .تولوئــن جهــت آمادهســازی و شستشــوی
ســطوح ســنگهای کربناتــه تهیــه شــد .از آب مقطــر
نیــز بــه عنــوان ســیال پایــه بــرای تهیــه محلولهــای
ســورفکتانت و کربنــات ســدیم در درصدهــای وزنــی

مختلــف اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش از نمونــه

ســدیم مــورد نیــاز بــرای ســاخت محلولهــای از
تــرازوی دیجیتــال بــا دقــت  0/1 mgاســتفاده شــد .بــرای

اندازهگیــری دانســیته و گرانــروی نفــت و محلولهــای
آلکاالیــن -ســورفکتانت در فشــار و دمــای اتمســفر از

دســتگاه  SVM3000متعلــق بــه آزمایشــگاه شــرکت نفــت
اســتفاده شــد.

آمادهسازی سنگها جهت انجام آزمایش

بــرای ایــن مرحلــه ابتــدا مغزههــای کربناتــه مخــزن

نفــت یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب غربــی ایــران بــا
درجــه  APIبرابــر  ،29کــه نفــت نســبتاً ســبکی میباشــد

دایــره و بــه قطــر  2 cmو ضخامــت  5تــا  10 mmبــه

محیــط  25°Cمعــادل  0/8816 g/ccاســت کــه نتایــج

صیقــل دادن ســطح نمونههــای ســنگ از ســمباده بســیار

نفــت شــرکت نفــت مربوطــه بهدســت آمدهانــد .میــزان

آلودگیهــا و پــاک شــدن ســطح آنهــا بــا آب مقطر شســته
شــده ســپس درون تولوئــن قــرار گرفتنــد و مجــددا ً بــا آب

آســماری تهیــه شــد و بــه قطعــات کوچــک بــه شــکل

اســتفاده شــده اســت .دانســیته نفــت فــوق در دمــای

وســیله دســتگاه بــرش ،بریــده شــد .پــس از آن بــرای

فــوق بــا اســتفاده از دســتگاه  SVM3000در آزمایشــگاه

نــرم اســتفاده شــد .بــرای عــاری شــدن ســنگها از کلیــه

آســفالتین ناچیــز و برابــر  %0/9اســت.

ســنگ مخــزن مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق نیز ســنگ
مخــزن کربناتــه و از نــوع دولومیتــی از مخــزن آســماری

میباشــد .نمونههــای ســنگ بــه صــورت مغزههــای

اســتوانهای بهطــول حــدود

cm

 10از انبــار مغــزه

تحویــل گرفتــه شــد و ســپس بــه وســیله دســتگاه بــرش

آزمایشــگاه بــه صــورت مقاطــع بــه قطــر حــدود 2 cm

و ضخامــت حــدود  5تــا  10 mmبــرش زده شــد .مغــزه

دارای تراوایــی  ،11/4 mDتخلخــل  %15/7و حجــم خلــل

و فــرج  8/9 ccاســت .نمایــی از ســنگهای بــرش داده
شــده و آمــاده بــرای انجــام آزمایشــات ترشــوندگی در

شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

مقطــر شستشــو داده شــد تــا ســطوح ســنگها کامــ ً
ا

تمیــز شــوند .بعــد از ایــن مرحلــه ســنگها بــه مــدت

چهــار روز در آون بــا دمــای  65°Cگذاشــته شــدند تــا
کام ـ ً
ا خشــک شــوند .جهــت نفــت دوســت شــدن بــرای
مــدت  20روز درون بشــر غوطــه ور در نفــت خــام مخــزن

آســماری در آون در دمــای  65°Cقــرار گرفــت .قبــل از

قــرار گرفتــن مقطعهــا در محلولهــای ســورفکتانت و
قلیــا ،مقطــع در محفظــه نگهدارنــده مربوطــه روبــروی

دوربیــن قــرار گرفتــه و بــا یــک ســوزن (ســرنگ) بســیار
ریــز یــک قطــره نفــت در حضــور آب مقطــر زیــر مقطــع

رهــا کــرده کــه بــه دلیــل چگالــی کمتــر بــاال رفتــه و روی
مقطــع میچســبد بــا گرفتــن عکــس از حالــت قطــره،

زاویــه تمــاس آب و ســنگ و در نتیجــه ترشــوندگی
ســنگ در شــرایط اولیــه قبــل از تاثیــر قلیــا -ســورفکتانت

اندازهگیــری شــد.

تهیه محلولهای سورفکتانت و آلکاالین
شکل  1نمایی از مغزههای برش زده شده برای انجام آزمایشات
ترشوندگی

بــرای تهیــه محلولهــای ســورفکتانت و قلیــا بــا غلظــت

وزنــی معیــن ،ابتــدا مقــدار مــاده شــیمیایی الزم توســط
تــرازوی دقیــق بــا دقــت  ۰/۱ mgوزن شــده ،بــه درون
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یــک بالــون ژوژه منتقــل شــده و بــا افــزودن آب مقطــر

 ،0/0001مجهــز بــه نرمافــزار بــرای محاســبه اطالعــات

بــه ویــژه بــرای ســورفکتانت کاتیونــی دو دســیل تــری

میباشــد .همچنیــن محفظــه دســتگاه قابلیــت چرخــش

بــه حجــم رســیده اســت .جهــت همگــن نمــودن محلــول،
متیــل آمونیــوم برومیــد ،از همــزن مغناطیســی و همــزدن

دســتی بــا حــرارت دادن مالیــم اســتفاده شــده اســت.
خیساندن مقطعها

بــه صــورت آنالیــن و دوربیــن بــا قــدرت تفکیــک بــاال
تــا  16000 rpmرا دارا میباشــد.

نتایج و بحث

مقطعهــای نفــت دوســت شــده را درون محلولهــای

بــه منظــور اندازهگیــری زاویــه تمــاس و تعییــن میــزان

در محلــول پــس از  5 ،3 ،1و  7روز مقطعهــا از محلــول

مختلفــی بــرای غلظــت مــاده آلکالینــی و ســورفکتانتهای

تهیــه شــده قــرار داده و بــا توجــه بــه زمــان مانــد آنهــا
خــارج شــده و جهــت اندازهگیــری زاویــه تمــاس بــا

دوربیــن مربوطــه اســتفاده شــدند.

ترشــوندگی ســنگ مخــزن مــورد اســتفاده ،ســطوح
مــورد اســتفاده در نظــر گرفتــه شــده اســت .هــم چنیــن

زمــان مانــد ســنگ در محلــول ســورفکتانت در حضــور
مــاده آلکالینــی در غلظــت بهینــه نیــز بــه عنــوان یــک

آنالیزها

متغیــر موثــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

اندازهگیری زاویه تماس

اثــر غلظــت ســورفکتانت و مــاده قلیایــی بــر زاویــه

از دوربیــن عکاســی ســاخت شــرکت  Sanyoبــرای تهیــه

تمــاس ســنگ

تصاویــر از قطــره آب بــر روی برشهــای از پیــش آمــاده

شــده از مغــزه اســتفاده شــده اســت .تصاویــر ذخیره شــده

بــر روی دوربیــن بــه رایانــه منتقــل شــده و ســپس بــا
اســتفاده از نرمافــزار اتوکــد مــورد بررســی و آنالیــز قــرار
گرفتهانــد تــا بــا اســتفاده از ابزارهــای ایــن نرمافــزار
زاویــه تمــاس بیــن قطــرات آب و ســنگ را اندازهگیــری

کنــد .دســتگاه زاویــه تمــاس در دمــای محیــط و فشــار
اتمســفر ،زاویــه ایجــاد شــده بیــن ســطح مشــترک نفــت
و محلــول مــورد مطالعــه و ســطح ســنگ را بــه روش

تصویربــرداری اندازهگیــری میکنــد.

بــه منظــور آمادهســازی ســنگ و اطمینــان از نفــت
دوســت بــودن آن پــس از شستشــو و تمیــز کــردن آن،
مقطــع ســنگ مخــزن را بــه مــدت  20روز در نفــت خــام
مخــزن آســماری قــرار داده تــا ســنگ نفــت دوســت شــود.

پــس از  20روز زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن اندازهگیــری
شــد .همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود
زاویــه تمــاس آب بــا ســنگ مخــزن در مجــاورت قطــره

نفــت  110°میباشــد کــه میتــوان گفــت ســنگ نفــت
دوســت شــده اســت.

اندازهگیری کشش بین سطحی

بــرای اندازهگیــری کشــش بینســطحی ســیاالت و نفــت
مــورد آزمایــش در ایــن پژوهــش از دســتگاه کششســنج
قطــره چرخــان اســتفاده شــده اســت .ایــن دســتگاه

متصــل بــه دوربیــن بــا قابلیــت زوم باالســت کــه تصاویــر
ثبــت شــده را بــه رایانــهای کــه بــه آن متصــل اســت

منتقــل میکنــد ،ســپس توســط نرمافــزار مربوطــه
محاســبات صــورت گرفتــه و مقــدار کشــش بینســطحی
را مشــخص میکنــد .ایــن دســتگاه دارای ویژگیهــای

از قبیــل قابلیــت اندازهگیــری کشــش بینســطحی تــا

شکل  2زاویه تماس سنگ و آب در شرایط اولیه

ســپس نمونههــای ســنگ  1روز در محلولهــای
ســورفکتانت بــا غلظتهــای  0/3 ،0/1 ،0/05و 0/5

درصــد وزنــی قــرار داده شــد .آنالیــز زاویــه تمــاس بــرای
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تمــام نمونههــا انجــام شــد .نتایــج در شــکل  3آورده

بــه ترتیــب برابــر بــا  1 ،2 ،2و  1درصــد وزنــی از کربنــات

در حضــور ســورفکتانت و بــا افزایــش درصــد وزنــی آن

مقــدار زاویــه تمــاس مشــاهده میشــود .بــا توجــه بــه

شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل  3دیــده میشــود

زاویــه تمــاس ســنگ بــا آب کاهــش یافتــه اســت .ایــن

نشــان دهنــده تغییــر ترشــوندگی ســنگ بــه ســمت آب
دوســتی اســت.

ســپس بــا افــزودن درصدهــای مختلــف وزنــی از مــاده
قلیایــی کربنــات ســدیم ،تاثیــر افــزودن آن به ســورفکتانت
در کاهــش زاویــه تمــاس ســنگ مــورد مطالعــه قــرار

گرفــت .بدیــن منظــور کربنــات ســدیم بــا درصدهــای

وزنــی  2 ،1/5 ،1 ،0/5و  %2/5بــه ســورفکتانتهای
کاتیونــی اضافــه شــد و ســپس ســنگ بــه مــدت  1روز
درون محلولهــای تهیــه شــده قــرار داده شــد .بــا توجــه

بــه نتایــج آزمایــش در شــکل  4دیــده میشــود کــه

حضــور کربنــات ســدیم در محلــول ســورفکتانت دودســیل
تــری متیــل آمونیــوم برمیــد باعــث کاهــش زاویــه تمــاس

و در نتیجــه باعــث افزایــش آب دوســتی ســنگ مخــزن
شــده اســت .بــا افزایــش آب دوســتی ســنگ مخــزن،

میــزان ازدیــاد برداشــت افزایــش خواهــد یافــت.

در محلــول ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم

برمیــد مقادیــر بهینــه کربنــات ســدیم در غلظتهــای
 0/3 ،0/1 ،0/05و  0/5درصــد وزنی از محلول ســورفکتانت

ســدیم بــه دســت آمــد .کــه در ایــن مقادیــر کمتریــن

نتایــج میتــوان دریافــت کــه در غلظتهــای باالتــر از
ســورفکتانت میــزان کمتــری از کربنــات ســدیم مــورد

نیــاز اســت .مقــدار زاویــه تمــاس پــس از  1روز قــرار دادن
ســنگ در محلــول ســورفکتانت بــا غلظتهــای ،0/05

 0/3 ،0/1و  0/5درصــد وزنــی بــدون کربنــات ســدیم بــه
ترتیــب برابــر بــا  ،75 ،81 ،87و  71بــه دســت آمــد.

در صورتیکــه بــا افــزودن کربنــات ســدیم بــه محلــول

ســورفکتانت ایــن مقادیــر کاهــش چشــمگیری داشــت.

کمتریــن زوایــای تمــاس کــه در مقادیــر بهینــه کربنــات
ســدیم همــراه بــا ســورفکتانت در درصدهــای وزنــی ،0/05

 0/3 ،0/1و  %0/5بــه دســت آمــده اســت بــه ترتیــب برابــر

بــا  62° ،69° ،76°و  59°میباشــد .بیشــترین مقــدار

کاهــش در حضــور کربنــات ســدیم بــرای ســورفکتانت

کاتیونــی دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد برابــر بــا
 13°بــوده اســت .کمتریــن میــزان زاویــه تمــاس پــس
از  1روز مانــدن ســنگ در محلــول  0/5درصــد وزنــی
ســورفکتانت در حضــور کربنــات ســدیم بــا بهینــه غلظتــی

 1درصــد وزنــی ،اندازهگیــری و مقــدار  59°بهدســت
آمــده اســت (شــکل .)5
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2/5
درصد وزنی کربنات سدیم
شکل  4تاثیر افزودن کربنات سدیم به محلول سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید

شکل  5کمترین زاویه تماس بین آب و سنگ مخزن پس از  1روز در حضور کربنات سدیم و سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید
تاثیــر زمــان مانــد ســنگ در محلــول ســورفکتانت و

بیشــترین کاهــش هــم بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت و

ابتــدا تاثیــر محلولهــای ســورفکتانت در درصدهــای وزنــی

کاهــش زاویــه تمــاس در عــدم حضــور کربنــات ســدیم

زمــان مانــد نســبت مســتقیم دارد ،بهطوریکــه بیشــترین

کربنــات ســدیم بــر زاویــه تمــاس

از پیــش مشــخص شــده بــر روی زاویــه تماس بــدون حضور
کربنــات ســدیم در گــذر زمــان مــورد بررســی قــرار گرفــت.

نتایــج در جــدول  1گــزارش شــده اســت .نکتــه مشــترک
در تاثیــر زمــان مانــد ،افزایــش میــزان کاهــش زاویــه

تمــاس بــا ماندن بیشــتر ســنگ در محلــول ســورفکتانت در

حضــور و عــدم حضــور کربنــات ســدیم اســت .اما بیشــترین
میــزان کاهــش در زاویــه تمــاس در روز اول اتفــاق افتــاده

اســت و پــس از آن محلــول ســورفکتانت به تنهایــی کارایی
زیــادی در کاهــش زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن نــدارد و

زاویــه بــه مقــدار کمــی کاهــش پیــدا مــی کنــد .همچنیــن

بــرای محلــول ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم
برمیــد بــا بیشــترین غلظــت یعنــی غلظــت  0/5درصــد

وزنــی بــود کــه از  ( 110°بــا غلظــت صفــر ســورفکتانت) به
 71°در روز اول رســیده و ســپس در روز هفتــم بــه زاویــه
 63°کاهــش پیــدا کــرد .بــرای غلظتهــای  0/1 ، 0/3و

 0/05درصــد وزنــی ســورفکتانت هــم زوایــای تمــاس بــه
ترتیــب از  ،81° ،75°و  87°در روز اول بــه  78° ،70°و 82°

در روز هفتــم رســید .بنابرایــن در عــدم حضــور کربنــات
ســدیم پــس از روز اول کاهــش زاویــه تمــاس خیلــی کــم و

بــا شــیب کاهشــی بســیار مالیــم اســت.

جدول  1تاثیر زمان ماند سنگ در محلول سورفکتانت کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیوم برمید بر روی زاویه تماس بدون کربنات سدیم
زمان (روز)
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پــس از تعییــن مقادیــر بهینــه کربنــات ســدیم در هــر

مــی کنــد کــه ایــن امــر میتوانــد نشــاندهنده پایــداری

در محلــول بــر میــزان کاهــش زاویــه تمــاس ،تغییــر

برمیــد در حضــور مــاده آلکالینــی کربنــات ســدیم باشــد.

درصــد وزنــی از ســورفکتانت تاثیــر زمــان مانــد ســنگ

بیشــتر ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم

ترشــوندگی ســنگ مخــزن مــورد بررســی قــرار گرفــت.

بــا توجــه بــه شــکل  ،6دیــده میشــود کــه بــا افزایــش

بدیــن منظــور ســنگ بــه مــدت  7روز درون محلولهــای

غلظــت ســورفکتانت در غلظــت بهینــه کربنــات ســدیم

بــا مقادیــر بهینــه ســورفکتانت و کربنــات ســدیم قــرار

زاویــه تمــاس کاهــش مییابــد.

گرفــت و در بازههــای زمانــی دو روزه پــس از روز اول

آنچــه در آزمایشــات دیــده میشــود ،کاهــش زاویــه

تاثیــر مثبتــی در بهبــود کارایی ســورفکتانت پــس از  1روز

ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد

یافــت .البتــه بیشــترین کاهــش در زمــان مانــد یــک روزه

همانطــور کــه مشــاهده میشــود بیشــترین میــزان

زاویــه تمــاس در حضــور غلظــت بهینــه کربنــات ســدیم

پــس از آن ســورفکتانت کارایــی زیــادی در کاهــش زاویــه

تــری متیــل آمونیــوم برمیــد بــا بیشــترین غلظــت 0/5

حضــور کربنــات ســدیم در محلــول ســورفکتانت تاثیــر

زاویــه تمــاس اندازهگیــری شــد .حضــور کربنــات ســدیم

تمــاس بــا افزایــش زمــان مانــد ســنگ در محلــول

داشــت و زاویــه تمــاس بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش

در حضــور و عــدم حضــور کربنــات ســدیم اســت .امــا

بــرای همــه غلظتهــا اتفــاق افتــاد .بیشــترین کاهــش

کاهــش در زاویــه تمــاس در روز اول اتفــاق افتــاده اســت و

( 1درصــد وزنــی) بــرای محلــول ســورفکتانت دودســیل

تمــاس ســنگ مخــزن نــدارد .شــایان ذکــر اســت کــه

درصــد وزنــی بــود کــه زاویــه از ( 110°بــا غلظــت صفــر

مثبتــی در بهبــود کارایــی ســورفکتانت پــس از  1روز

هفتــم بــه زاویــه  46°کاهــش پیــدا کــرد .همچنیــن بــرای

ســدیم پــس از  1روز تــا حــدودی ادامــه داشــته و زاویــه

هــم در حضــور غلظــت بهینــه کربنــات ســدیم متناســب

زوایــای تمــاس بعــد از یــک روز ،ســه روز و هفــت روز

زوایــای تمــاس بــه ترتیــب از  69° ، 76°و  62°در روز

متیــل آمونیــوم برمیــد بــا غلظــت  0/5درصــد وزنــی در

در حضــور کربنــات ســدیم پــس از روز اول زاویــه تمــاس

در شــکل  7نشــان داده شــده اســت.

ســورفکتانت) بــه  59°در روز اول رســید و ســپس در روز

داشــته اســت و تغییــرات ترشــوندگی در حضــور کربنــات

غلظتهــای  0/1 ،0/05و  0/3درصــد وزنــی ســورفکتانت

تمــاس بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت.

بــا آنهــا ( 2 ،2و 1درصــد وزنــی بهینــه کربنــات ســدیم)،

مانــد در محلــول بــا غلظــت ســورفکتانت دودســیل تــری

اول بــه  55° ،66°و  52°در روز هفتــم رســید .بنابرایــن

حضــور کربنــات ســدیم بــا غلظــت بهینــه  1درصــد وزنــی

همچنــان بــا شــیب کاهشــی قابــل توجهــی کاهــش پیــدا
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شکل  7زاویه تماس آب و سنگ مخزن الف) بعد از  1روز ب) بعد از  3روز ج) بعد از  1هفته در محلول سورفکتانت دودسیل تری متیل
آمونیوم برمید با غلظت  0/5درصد وزنی در حضور کربنات سدیم با غلظت بهینه  1درصد وزنی
تاثیر سورفکتانت و ماده قلیایی بر کشش بینسطحی

پــس از تعییــن تغییــرات ترشــوندگی بــا اســتفاده از
ســورفکتانت و مــاده قلیایــی الزم اســت تــا مکانیســم موثر

دیگــر در افزایــش میــزان برداشــت نفــت یعنــی کشــش
بیــن ســطحی محلولهــای متشــکل از ســورفکتانت و
مــاده قلیایــی و نفــت مخــزن آســماری مــورد بررســی قرار

گیــرد .ابتــدا غلظــت بحرانــی مایســل بــرای ســورفکتانت
مــورد نظــر محاســبه میشــود .غلظــت بحرانــی مایســل

1

بــرای ســورفکتانت در واقــع غلظتــی اســت کــه در آن
بــا افــزودن بیشــتر ســورفکتانت هیچگونــه تاثیــری بــر

کاهــش کشــش بیــن ســطحی صــورت نخواهــد گرفــت و
افــزودن بیــش از حــد از لحــاظ اقتصــادی عملــی بیهــوده

و نادرســت مــی باشــد .لــذا در درصدهــای وزنــی مختلــف
از ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد بــا

اســتفاده از روش قطــره چرخــان ،کشــش بینســطحی

نفــت مخــزن آســماری و محلــول ســورفکتانت محاســبه
شــد تــا غلظــت بحرانــی مایســل بــه دســت آیــد.

بدیــن منظــور در درصدهــای وزنــی ،0/2 ،0/1 ،0/05
 0/5 ،0/3و  1از ســورفکتانت میــزان کشــش بینســطحی
اندازهگیــری شــد .همانطــور کــه در شــکل  8مشــاهده
میشــود بــا افــزدون درصــد وزنــی بیشــتر از  %0/3از
ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد
کشــش بینســطحی محلــول ســورفکتانت و نفــت مخــزن
آســماری کاهــش محسوســی نداشــته و کمتــر نمیشــود.
لــذا بــرای انجــام آزمایشــات در حضــور کربنــات ســدیم
بــه عنــوان متغیــر و جهــت بهینهســازی درصــد وزنــی
ایــن مــاده آلکالینــی غلظــت ســورفکتانت دودســیل
تــری متیــل آمونیــوم برمیــد 0/3درصــد وزنــی در نظــر
گرفتــه میشــود .یــک غلظــت مایســل بــرای ســورفکتانت

وجــود دارد کــه بــا افزایــش غلظــت باالتــر از آن میــزان
کشــش ســطحی تغییــر نمــی کنــد .زیــرا زمانیکــه غلظــت
ســورفکتانت بــه غلظــت مایســل بحرانــی میرســد ،ســطح
نفــت-آب بــا مولکولهــای ســورفکتانت اشــباع میشــود.
اگــر بــاز هــم ســورفکتانت اضافــه شــود ،مولکولهــای
ســورفکتانت تودههــای کــروی بــه نــام مایســل ایجــاد
میکننــد و کشــش ســطحی تغییــر نخواهــد کــرد .ایــن
رونــد در مطالعــه ســایر پژوهشــگران نیــز مشــاهده شــد
[ 30 ،25 ،24و .]31

پــس از تعییــن غلظــت بحرانی مایســل برای ســورفکتانت،

کربنــات ســدیم در درصدهــای وزنــی ،0/2 ،0/1 ،0/05
 0/5و  %1بــه ترتیــب بــه محلــول آب مقطــر حــاوی
 %0/3ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد

افــزوده میشــود تــا آزمایشــات کشــش بینســطحی

اینبــار جهــت بررســی تاثیــر کربنــات ســدیم انجــام
شــود .همانطــور کــه در شــکل  9دیــده میشــود کشــش
بینســطحی نفــت مخــزن آســماری و محلــول متشــکل از
ســورفکتانت در غلظــت بحرانــی مایســل بــا افزایــش درصــد

وزنــی مــاده قلیایــی کربنــات ســدیم تــا یــک غلظــت بهینــه

کاهــش یافتــه و ســپس افزایــش مییابــد .همانطــور کــه
در نتایــج آزمایشهــا دیــده میشــود کربنــات ســدیم در

هــر دو مکانیســم مربــوط بــه افزایــش برداشــت نفــت یعنــی
تغییــر ترشــوندگی و کاهش کشــش بیــن ســطحی در حضور
ســورفکتانت رفتار مشــابهی از خود نشــان داده اســت .در واقع

کربنــات ســدیم بــا واکنــش دادن بــا اســید موجــود در نفــت

باعــث ایجــاد ســورفکتانت درجــا شــده و در کنار ســورفکتانت
موجــود در محلــول بــه کاهــش کشــش بینســطحی و
افزایــش میــزان آب دوســتی ســنگ کمــک میکنــد.

)1. CMC (Crictal Micelle Concentration
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شکل  8تغییرات کشش بین سطحی نفت مخزن آسماری بر حسب درصدهای وزنی سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید
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شکل  9تغییرات کشش بینسطحی نفت مخزن آسماری بر حسب درصد وزنی سدیم کربنات برای محلولهای بهینه مایسل سورفکتانت

امــا نکتــه حائــز اهمیــت همانطــور کــه در شــکلها

نتيجهگيري

دیــده میشــود غلظــت بهینــه کربنــات ســدیم اســت.

ســورفکتانت یکــی از مــواد موثــر در تغییــر ترشــوندگی

مایســل وجــود دارد کــه بیشــترین میــزان کاهــش کشــش

غلظــت محلــول ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل

کــه مــاده آلکالینــی نیــز دارای یــک غلظــت بحرانــی

درصــد وزنــی و خیســاندن ســنگ مخــزن بــه مــدت یــک

 OH-را در مخــزن آزاد ســازد تــا بــا واکنــش بــا اســید

بــه  71°رســید .افــزودن مــاده قلیایــی کربنــات ســدیم

را تولیــد کنــد کــه بیشــترین میــزان کاهــش کشــش

زاویــه تمــاس گردیــد .همچنیــن در هــر درصــد وزنــی از

کشــش بینســطحی در غلظــت بهینــه  0/5درصــد وزنــی

بــه دســت آمــد کــه در آن بیشــترین میــزان کاهــش

آمونیــوم برمیــد بــا غلظــت بهینــه مایســل  0/3درصــد

غلظــت دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد بــه 0/5

همانطــور کــه بــرای ســورفکتانت یــک غلظــت بحرانــی

ســنگ مخــزن بــه ســوی آب دوســتی اســت .بــا افزایــش

بینســطحی در آن اتفــاق میافتــد بــه نظــر میرســد

آمونیــوم برمیــد در محــدوده مــورد آزمایــش تــا 0/5

اســت کــه در آن غلظــت میتوانــد مناســبترین میــزان

روز در آن ،زاویــه تمــاس ســنگ مخــزن و آب از 110

نفــت میــزان مناســب از غلظــت ســورفکتانت درجــا

بــه محلــول ســورفکتانت و آب منجــر بــه کاهــش بیشــتر

بینســطحی نفــت و آب حاصــل شــود .کمتریــن مقــدار

ســورفکتانت یــک غلظــت بهینــه بــرای کربنــات ســدیم

کربنــات ســدیم بــرای ســورفکتانت دودســیل تــری متیــل

زاویــه تمــاس حاصــل میشــود بهطوریکــه بــا افزایــش

وزنــی برابــر بــا  0/096 mN/mاســت.

درصــد وزنــی در غلظــت بهینــه کربنــات ســدیم ،زاویــه
تمــاس از  71°بــه مقــدار حداقــل  59°رســید .در واقــع
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بــا افزایــش درصــد وزنــی ســورفکتانت در مجــاورت

آب بــه میــزان چشــمگیری کشــش بینســطحی کاهــش

آب دوســت تــر شــده و هــم مقــدار کمتــری از کربنــات

غلظــت بهینــه از کربنــات ســدیم وجــود دارد کــه در آن

کربنــات ســدیم هــم زاویــه تمــاس کاهــش یافته و ســنگ
ســدیم جهــت کاهــش بهینــه میــزان زاویــه تمــاس مــورد

نیــاز میباشــد .بــا افزایــش زمــان مانــد ســنگ مخــزن در
تمــاس بــا محلــول حــاوی ســورفکتانت و کربنــات ســدیم

تــا  7روز ،حداقــل زاویــه تمــاس از  59بــه  46°کاهــش
یافــت .بــا افزایــش زمــان مانــد ســنگ در محلــول ،تغییــر
ترشــوندگی ســنگ بــه ســمت آب دوســتی مشــاهده

میشــود .در حالیکــه میتــوان گفــت زمــان مانــد

ســنگ در محلــول ســورفکتانت بــه تنهایــی ،بیشــتر از 1

مییابــد .در واقــع بــرای کشــش بینســطحی نیــز یــک

بیشــترین میــزان کاهــش کشــش بیــن ســطحی اتفــاق
میافتــد کــه در ایــن تحقیــق در غلظــت مایســل 0/3

درصــد وزنــی از دودســیل تــری متیــل آمونیــوم برمیــد در
مجــاورت کربنــات ســدیم بــا بهینــه غلظــت  0/5درصــد

وزنــی بیشــترین کاهــش کشــش بیــن ســطحی ایجــاد
شــد .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن تحقیــق ایــن اســت

کــه ســورفکتانت کاتیونــی دودســیل تــری متیــل آمونیــوم

برمیــد در هــر دو مکانیســم تغییــر ترشــوندگی و کاهــش

روز کارایــی چندانــی در کاهــش زاویــه تمــاس نــدارد .کــه

کشــش بینســطحی در حضــور کربنــات ســدیم موثــر

و افزایــش نســبی پایــداری آن در حضــور غلظتهــای

بازیافــت نفــت خواهــد داشــت .میــزان بازیافــت نفــت

ایــن امــر نشــان دهنــده بــاال رفتــن کارایــی ســورفکتانت

بهینــه کربنــات ســدیم اســت .حضــور ســورفکتانت در آب
باعــث کاهــش کشــش بینســطحی آب و نفــت میشــود
کــه در غلظــت بحرانــی مایســل ســورفکتانت ،کمتریــن
مقــدار کش ـشبین ســطحی ایجــاد میشــود .بــا افزایــش
درصــد وزنــی کربنــات ســدیم بــه محلــول ســورفکتانت و

عمــل میکندکــه ایــن امــر تاثیــر بــه ســزایی در افزایــش

بــرای تزریــق آب مقطــر  %53اســت .ســپس بــا تزریــق
محلــول آلکالین-ســورفکتانت در ادامــه میــزان بازیافــت

نفــت  %18افزایــش یافتــه و بازیافــت نهایــی بــه %71
رســید.
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