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چكيده
امــروزه بــه دلیــل افــت فشــار مخــازن نفتــی ،انــرژی طبیعــی مخــزن قــادر بــه تولیــد نفــت باقــی مانــده نمیباشــد .از ایــن رو
متخصصــان صنعــت نفــت همــواره بــه فکــر روشــی بــرای تخلیــه نفــت باقیمانــده در مخــزن هســتند .تزریــق شــیمیایی در دهههــای
اخیــر کاربــرد فراوانــی در ازدیــاد برداشــت نفــت داشــته اســت .امــا ایــن روش همــواره بــا محدودیتهایــی همــراه بــوده اســت .هــدر
رفتــن ســورفکتانت و پلیمــر در طــی عملیــات تزریــق در مخــازن بــه عنــوان مهمتریــن مســأله در امکانپذیــر بــودن عملیــات تزریــق
مــواد شــیمیایی محســوب میشــود .تالشهــای بســیاری بــرای کاهــش جــذب ســورفکتانت جهــت اقتصــادی بــودن اینگونــه عملیــات
صــورت گرفتــه اســت .اضافــه کــردن پلیمــر بــه مــواد شــیمیایی تزریقــی بــه دلیــل کنتــرل بهتــر ضریــب تحرکپذیــری آب  -نفــت
و همچنیــن ،تأثیــر بــر میــزان جــذب ســورفکتانت بــه طــرق مختلــف بــه عنــوان کاربــردی تریــن روش ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .در ایــن مطالعــه تأثیــر دمــا بــر روی جــذب ســورفکتانت شــیمیایی تریتــون ایکــس 100-مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
بهعــاوه ،تأثیــر پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده بــر روی جــذب ایــن ســورفکتانت نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تأثیــر افزایــش دمــا بــر روی کاهــش جــذب ســورفکتانت مثبــت بــوده و بــا افزایــش دمــا میــزان
جــذب ســورفکتانت کاهــش پیــدا میکنــد .بــا افــزودن پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده بــر محلــول ســورفکتانت ،چگالــی جــذب بــه
مقــدار قابــل توجهــی کاهــش یافــت.
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مقدمه

اســتفاده از ســورفكتانت تنهــا بــه عنــوان مــواد فعــال

ســطحي يكــي از روش هــاي نويــن ازديــاد برداشــت نفــت
از طريــق تغييــر ترشــوندگي ســنگ مخــزن كربناتــه از

حالــت نفــت دوســت بــه آبدوســت مــي باشــد .ايــن مواد
بــا توانايــي قرارگيــري در فصــل مشــترك آب  -نفــت و يــا

نفــت  -ســنگ از طريــق مكانيس ـمهاي مختلــف كاهــش

نیــروی كشــش بیــن ســطحي و تغييــر ترشــوندگي بــه
جابــه جايــي نفــت بــه تلــه افتــاده و متعاقبــاً ازديــاد
برداشــت نفــت كمــك ميكنــد [.]1

مــواد فعــال ســطحی کــه جهــت ازدیــاد برداشــت نفــت

در صنعــت نفــت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بیشــتر
منشــاء شــیمیایی دارنــد؛ امــا بعضــا مشــاهده شــده اســت

کــه از مــواد فعــال ســطحی کــه منشــاء طبیعــی دارنــد

نیــز بــرای ازدیــاد برداشــت نفــت اســتفاده شــده اســت.

از محدودیتهــای اســتفاده از مــواد فعــال ســطحی ،بــاال

بــودن هزینــه آنهــا و حجــم زیــاد مــورد نیــاز آنهــا بــرای
تزریــق در مخــازن میباشــد .از ایــن رو بایــد میــزان

جــذب آنهــا بــر روی ســطح حفــرات موجــود در فضــای
متخلخــل مخــازن ،بــه انــدازهای باشــد کــه از لحــاظ

اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه باشــد .از طــرف دیگــر در
صــورت جــذب نشــدن ایــن مــواد بــر روی ســطح حفــرات،

بازدهــی آنهــا جهــت کاهــش نیــروی کشــش بیــن
ســطحی و تغییــر ترشــوندگی ،کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

لــذا انتخــاب مــواد بایــد بــه گونــهای باشــد کــه هــم از
لحــاظ اقتصــادی قابــل اســتفاده باشــد و هــم کارایــی

کافــی داشــته باشــد.

فعــال ســطحی تریتــون ایکــس 100-در کاهــش نیــروی

کشــش بیــن ســطحی تأثیــر بیشــتری داشــت .عــاوه بــر
ایــن ،ازدیــاد برداشــت نفــت بــا افــزودن محلــول آلکالیــن

بــه مــاده فعــال ســطحیها افزایــش پیــدا میکــرد [.]2

ویکتــور و لیمــان تأثیــر دمــا را بــر روی جــذب مــاده ی
فعــال ســطحی ســولفانیت و یــک مــاده فعــال ســطحی

نانیونیــک در فضــای متخلخــل بــا روشهــای اســتاتیکی
و دینامیکــی بررســی کردنــد .آزمایشهــا در بــازه دمایــی
 95 °C-25انجــام گرفتنــد .نتایــج بــه دســت آمــده
حاکــی از آن بــود کــه در دماهــای بــاال ،انحــال کانــی هــا
باعــث رســوب مــاده فعــال ســطحی ســولفانیت میشــد و

اســتفاده از ایــن مــاده فعــال ســطحی بــه عنــوان افزودنــی
شــیمیایی نیازمنــد اســتفاده از یــک مــاده فعــال ســطحی

دیگــر نیــز میباشــد .همچنیــن ،آنهــا دریافتنــد کــه در
دماهــای پایینتــر بــا افزایــش دمــا ،جــذب مــاده فعــال

ســطحی نانیونیــک کاهــش مییابــد و در دماهــای باالتــر

بــا افزایــش دمــا ،میــزان جــذب افزایــش مییابــد [.]3

ژانــگ و همــکاران ،تأثیــر دمــا را بــر روی جــذب دو مــاده

فعــال ســطحی آنیونیــک و نانیونیــک بــر روی ســنگ

کربناتــه بررســی کردنــد .آنهــا مطالعــه خــود را در بــازه
دمایــی  105 °C- 25انجــام دادنــد .نتیجــه آنهــا بــه ایــن
صــورت بــود کــه بــا افزایــش دمــا چگالــی جــذب مــاده
فعــال ســطحی نانیونیــک کاهــش و چگالــی جــذب مــاده

فعــال ســطحی نانیونیــک افزایــش مییافــت [.]4

ســمیری و گلســتان تأثیــر دمــا و الــکل را بــر روی جــذب

مــاده فعــال ســطحی تریتــون ایکــس 100-بــر روی ژل
ســیلیکا بررســی کردنــد .آنهــا بــرای ایــن کار از ســه

دمــای مختلــف  318 ،308و  328 Kاســتفاده کردنــد.

قربانیــان و همــکاران بــه بررســی تأثیــر مــواد فعــال

نتایــج آنهــا نشــان داد کــه بــا افزایــش دمــا میــزان جــذب

ســطحی آب و نفــت و ازدیــاد برداشــت نفــت پرداختنــد.

مییابــد.]5[ .

ســطحی بــر روی ترشــوندگی ســطح ســنگ ،کشــش بیــن

آنهــا در مطالعــه خــود از مــاده فعــال ســطحی تریتــون
ایکــس 1 100-و  CTABو محلــول آلکالیــن اســتفاده

کردنــد .نتایــج حاصــل شــده حاکــی از آن اســت کــه
مــاده فعــال ســطحی  CTABتأثیــر بیشــتری بــر تغییــر
ترشــوندگی از نفــت دوســتی بــه آب دوســتی دارد و مــاده

ایــن مــاده فعــال ســطحی بــر روی ژل ســیلیکا کاهــش

مــازن و همــکاران جــذب مــاده فعــال ســطحیهای

SDS

و تریتــون ایکــس 100-را بــه صــورت جداگانــه و مخلــوط

بــر روی شــیل و ماســه ســنگ مــورد بررســی قــرار دادنــد.
1. TritomX-100
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آنهــا از روش اندازهگیــری کشــش ســطحی بــه بررســی

نتایــج مطالعــه آنهــا بدیــن صــورت بــود کــه افــزودن

و ماســه پرداختنــد .نتیجــه آنهــا بــه ایــن صــورت بــود کــه

شــدید نیــروی کشــش بیــن ســطحی شــد و تأثیــر هــر دو

میــزان جــذب ایــن دو مــاده فعــال ســطحی بر روی شــیل
میــزان جــذب مــاده فعــال ســطحی تریتــون ایکــس100-

بــر روی شــیل بســیار بیشــتر از میــزان جــذب آن بــر روی
ماســه ســنگ بــود [.]6

کریمــی و همــکاران ،تأثیــر نانوســیال را بــر روی تغییــر

ترشــوندگی ســنگهای کربناتــه مــورد بررســی قــرار

دادنــد .آنهــا در مطالعــه خــود از نانوســیال زیرکنیــوم

اکســید بــه همــراه مــاده فعــال ســطحی نانیونیک اســتفاده

کردنــد .نتایــج مطالعــه آنهــا نشــان داد کــه ایــن نانوســیال

بــه همــراه مــاده فعــال ســطحی نانیونیــک توانایــی تغییــر
دادن ترشــوندگی ســطح ســنگ کربناتــه را از حالــت نفــت

دوســتی شــدید بــه آب دوســتی شــدید دارد [.]7

آلکالیــن بــه مــاده فعــال ســطحیها باعــث کاهــش

نــوع مــاده فعــال ســطحی بــر روی تغییــر ترشــوندگی از

نفــت دوســت بــه آب دوســت ،مثبــت بــود [.]9

در چنــد دهــه اخیــر تزریــق مــواد شــیمیایی بــه صــورت
گســترده در ازدیــاد برداشــت از مخــازن مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت کــه هــدف آن افزایــش ضریــب

جابهجایــی حجمــی در مخــازن ناهمگــن و کاهــش نفــت
اشــباع باقیمانــده میباشــد [ .]10عملیــات تزریــق
مــواد شــیمیایی در چندیــن کشــور ب ـهکار بــرده شــده و

بازدهــی آن از جهــات اجرایــی و اقتصــادی مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و موفقیــت آمیــز ارزیابــی شــده اســت.

تزریــق ســورفکتانت و پلیمــر یکــی از مهمتریــن عملیــات

دهقــان و همــکاران ،تأثیــر ترکیــب مــاده فعــال ســطحی،

تزریــق مــواد شــیمیایی بهخصــوص در مخــازن بــا

ســنگین اســیدی بــا اســتفاده از مطالعــات آزمایشــگاهی

ایجــاد رســوب بــا آب نمــک موجــود در ســازند پیشــنهاد

روی فاکتــور بازیافــت نفــت بررســی کردنــد و بــه ایــن

کشــش ســطحی آب و نفــت و تغییــر خــواص ترشــوندگی

 15درصــد وزنــی ،مــاده فعــال ســطحی آنیونیــک قــادر

نســبت حرکتپذیــری آب و نفــت اســتفاده میگــردد.

میباشــد .بهعــاوه ،افــزودن ســدیم متابوریــت بــه

پلیمــری اتصــال برقــرار کنــد ،ترکیــب ســورفکتانت و

نیــروی کشــش بیــن ســطحی آب-نفــت و افزایــش تولیــد

اســتفاده جداگانــه هــر کــدام داشــته باشــد [ 11و .]12

بــر روی کانیهــای کربناتــه را مــورد ارزیابــی

پلیمــر و آلکالیــن ( )ASPرا بــر روی ازدیــاد برداشــت نفــت

شــوری آب بــاال اســت کــه اســتفاده از آلکالیــن بــه دلیــل

بررســی کردنــد .آنهــا تأثیــر شــوری ،دمــا و فشــار را بــر

نمیشــود .در ایــن روش ،از ســورفکتانت بــرای کاهــش

نتیجــه رســیدند کــه در دمــا و شــوری هــای بــاال حــدود

ســنگ اســتفاده میشــود و از پلیمــر جهــت کاهــش

بــه جابــه جایــی بهتــر نفــت در مغــزه ماســه ســنگی

از آنجــا کــه ســورفکتانت میتوانــد بــا رشــتههای

مــاده فعــال ســطحی آنیونیــک باعــث کاهــش شــدید

پلیمــر میتوانــد خــواص و عملکــرد متفاوتــی نســبت بــه

میشــود [.]8

احمــد و همــکاران میــزان جــذب ســورفکتانت کاتیونــی

دهقــان و همــکاران ،بــه بررســی تأثیــر یــک مــاده فعــال

C12

ســطحی پایــه ســولفانیتی و دو مــاده فعــال ســطحی پایــه
ســولفاتی بــر روی کاهــش نیــروی کشــش بیــن ســطحی

و تغییــر ترشــوندگی در دمــا و شــوری بــاال پرداختنــد.
ســدیم متابوریــت بــه عنــوان آلکالیــن بــرای ترکیــب بــا
مــاده فعــال ســطحیها مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

بــرای ارزیابــی ترشــوندگی از تس ـتهای زاویــه تمــاس و
آمــوت اســتفاده شــد و بــرای اندازهگیــری نیــروی کشــش

بیــن ســطحی از روش قطــره چرخــان اســتفاده گردیــد.

قــرار دادنــد .آنهــا عملکــرد جــذب ایــن ســورفکتانت را

در ســازندهای کربناتــه بررســی کردنــد و بیــان کردنــد

کــه میــزان جــذب ایــن ســورفکتانت بــه فاکتورهایــی
ماننــد  pHمحلــول ،ترکیــب الکترولیــت آب ســازندی و

نــوع کانیهــای موجــود در ســازند کربناتــه بســتگی دارد.
میــزان جــذب ایــن ســورفکتانت بــر روی کلســیت در

pH

پاییــن ،بســیار کــم بــوده و برابــر بــا  0/5 mg/m2اســت.
امــا اگــر ســازند کربناتــه دارای ســیلیکا یــا رس باشــد،
میــزان جــذب ســورفکتانت افزایــش پیــدا میکنــد [.]13
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جینکســون وانــگ و همــکاران بــه بررســی جــذب

اســت کــه تزریــق مــواد شــیمایی شــامل پلیمــر و آلکالیــن

ســورفکتانت-پلیمر پرداختنــد .آنهــا مطالعــات خــود را

میــزان بازیابــی نفــت را  13تــا  ٪ 20افزایــش دهــد .کــه

ســورفکتانت شــیمیایی در مخــازن کربناتــه در تزریــق

در ســه مرحلــه انجــام دادنــد :تزریــق ســورفکتانت بــه
تنهایــی ،تزریــق پلیمــر بعــد از تزریــق ســورفکتانت و

تزریــق همزمــان پلیمــرو ســورفکتانت بــه صــورت ترکیبی

[ .]14آنهــا در ایــن مطالعــه از ســورفکتانت بتاییــن 1کــه

از نــوع آمفوتریــک میباشــد و پلیمــر ســولفونات پلــی
اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده اســتفاده کردنــد .آنهــا نتایج
خــود را بــه ایــن صــورت بیــان کردنــد کــه در تزریــق
ســورفکتانت در مرحلــه اول میانگیــن جــذب آن بــر ســطح

ســنگ  0/163میلــی گــرم بر گــرم ســنگ و درمرحله دوم

کــه بعــد از ســورفکتانت ،پلیمــر تزریــق شــد میانگیــن
جــذب آن  0/079میلــی گــرم بــر گــرم ســنگ و در
مرحلــه ســوم کــه تزریــق ســورفکتانت و پلیمــر بــه صورت
مخلــوط انجــام شــد ،میانگیــن جــذب برابــر 0/083 mg/g

میباشــد.

فنــگ و همــکاران بیــان کردنــد کــه اضافــه کــردن پلیمــر

بــه محلــول ســورفکتانت میــزان کاهــش کشــش ســطحی
بیــن آب و نفــت را تســریع میکنــد .آزمایشهــای
ســیالبزنی ســندپک در مطالعــات آنهــا نشــان داده

کــه پــس از ســیالب زنــی صــورت میگیــرد میتوانــد
در مقایســه بــا تزریــق پلیمــر بــه تنهایــی و در شــرایط

مشــابه بــه میــزان چشــمگیری بیشــتر خواهــد بــود [.]15

جــذب و حفــظ پلیمرهــا و ســورفکتانتها توســط ســنگ
مخــزن در عملیــات تزریــق مــواد بــه عنــوان عامــل مؤثــر

در موفقیــت آمیــز بــودن ازدیــاد برداشــت از مخــازن
شــناخته میشــود زیــرا کــه بــا کاهــش مــواد افزاینــده

و همچنیــن ،کاهــش گرانــروی باعــث پاییــن آمــدن
نهایــی بازیابــی نفــت میشــود .بــه همیــن جهــت ،جــذب
ســطحی نشــاندهنده هــدر رفتــن عنصــر فعــال شــیمیایی
از محلــول و درنهایــت ،کاهــش کلــی حجــم ترزیقــی

خواهــد بــود .بازدهــی عملیــات تزریــق مــواد شــیمیایی
میتوانــد تحــت تأثیــر جنبههــای اجرایــی و بــه خصــوص

جنبــه اقتصــادی قــرار بگیــرد .از ایــن رو ،هرچــه میــزان
جــذب پلیمــر و ســورفکتانت کمتــر باشــد ،مقــدار مــاده
شــیمیایی تزریقــی و همچنیــن ،هزینــه نهایــی کمتــر

خواهــد بــود [ .]18-16در جــدول  ،1میادیــن و مخازنــی
کــه بــه منظــور ازدیــاد برداشــت نفــت در آنهــا از تزریــق
مــواد شــیمیایی ،پلیمــر و آلکالیــن اســتفاده شــده اســت،

آورده شــدهاند.

جدول  1میادین نفتی مختلف در دنیا که تحت تزریق مواد شیمیایی به منظور ازدیاد برداشت نفت قرار گرفتهاند [.]19
میدان نفتی

مخزن

سال تزریق

نوع ماده تزریقی

نتیجه

چاتورنارد (فرانسه)

بخش ماسه سنگی
چاتورنارد

1977

آب و پلیمر

بازیافت  140000هزار
بشکه نفت

چاتورنارد (فرانسه)

بخش ماسه سنگی
چاتورنارد

1980

مواد کاهشدهندة کشش
سطحي

بازیافت  120000هزار
بشکه نفت

میدان نفتی داکینگ چین

X5-Z

1995

ASP

کاهش تولید آب از ٪96
به ٪80

میدان نفتی داکینگ چین

X2-X

1998

ASP

کاهش تولید آب از ٪98
به ٪80

میدان مرمول عمان

-

2012

پلیمر و ماده ی فعال
سطحی نانیونیک

تولید بیش از  12میلیون
بشکه

1. Betaine
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در افزایــش بازیابــی نفــت از مخــازن کربناتــه ،ســورفکتانت

شــمالی ،ســازند گــدوان در اســتان خوزســتان تهیــه شــده

چــرا کــه ســورفکتانتها قادرنــد کشــش ســطحی بیــن

پــودر شــده نشــان مــی دهــد .جــدول  2مشــخصات مغــزه

پتانســیل باالیــی در عملیــات تزریــق مــواد شــیمیایی دارد
آب و نفــت را کاهــش داده و ترشــوندگی را در جهــت آب
دوســت بــودن ســنگ تغییــر دهنــد .اهــداف ویــژه ایــن
مطالعــه بــه شــرح زیــر میباشــد:

اســت .شــکل  1مغــزه ی مــورد نظــر را همــراه بــا حالــت
ی مــورد اســتفاده را نشــان مــی دهــد.
فازآبی

فــاز آبــی مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه محلــول آب

• بررســی میــزان جــذب ســورفکتانت تریتــون ایکــس

مقطــر بــا ســدیم کلریــد میباشــد .ایــن محلــول در

ایــن ســورفکتانت

سورفکتانت تریتون ایکس 100 -

 100بــر روی ســنگ کربناتــه در غلظتهــای مختلــف• بررســی تأثیــر پلیمــر اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده بــر

روی میــزان جــذب ســورفکتانت تریتــون ایکــس100-در

غلظــت بحرانــی

• بررســی تأثیــر دمــا بــر روی میــزان جــذب مــاده فعــال

ســطحی مــورد نظــر:

غلظــت  180000 ppmســاخته شــد.

تریتــون ایکــس  100یــک ســورفکتانت نانیونیــک
میباشــد کــه دارای یــک زنجیــره آب دوســت اکســید

پلــی اتیلــن (بــه طــور متوســط دارای  9/5واحــد اتیلــن
اکســید) و یــک زنجیــره آروماتیکــی آب گریــز میباشــد.

خصوصیــات کلــی ایــن مــاده در جــدول  3آورده شــده
اســت .شــکل  2نیــز ظــرف حــاوی ایــن مــاده و ســاختار

روش تحقیق

مولکولــی آن را نشــان میدهــد.

مغزه کربناته

مغــزه مــورد اســتفاده در آزمایشــات از میــدان آزادگان

شکل  1مغزه کربناته و پودر شده آن

جدول  2مشخصات مغزه مورد استفاده
()cm

()cm

تراوایی گازی
()md

تراوایی مطلق

حجم 3فضای خالی

تخلخل

جنس

طول

قطر

7/54

3/67

5/6

2/43

9/5

11/91

انیدریت+دولومیت

()md

()%

( )cm

جدول  3مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده فعال سطحی مورد استفاده
فرمول شیمیایی

)C14H22O(C2H4O)n(n = 9-10

جرم مولکولی

647 g/gmol

حالت فیزیکی

سیال ویسکوز و بدون رنگ

دانسیته

07/1 g/cm3

دمای ذوب

6 °C

فشار بخار

کمتر از 1 mmHg

دمای اشتعال

251 °C
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شکل  2ساختار شمیایی و ظرف حاوی ماده ی فعال سطحی
پلی اکریل آمید نانیونیک

بــاری خنثــی ایجــاد میکننــد .جــدول  4و شــکل 3

1

پلــی اکریــل آمیــد نانیونیــک پــس از حــل شــدن در آب،
دارای هیــچ بــار الکتریکــی نیســت و محلولــی بــا خاصیــت

بــه ترتیــب خصوصیــات و شــکل ایــن مــاده را نشــان

میدهــد.

جدول  4مشخصات پلیمر مورد استفاده
نام

Partially hydrolized polyacrilamide

حالت فیزیکی

پودر گرانول سفید

قابلیت انحالل

محلول در آب

وزن مولکولی (میلیون دالتون)

15-25

ناخالصی غیرقابل حل

< ٪ 0/2

درجه ی هیدرولیز

20-30

زمان انحالل

()min

کمتر از 60

فرمول شیمیایی

[]-)CH2CH(CONH2-

نوع

نانیونیک

منومرهای آزاد

 %0/05حداکثر

شکل  3پلیمر پلی آکریل آمید هیدرولیز شده

1. Nonionic Polyacrylamide
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مراحل انجام کار به صورت زیر میباشد:

آزمایشهــا 3 g ،از پــودر ســنگ مــورد نظــر در یــک بشــر

• شســت و شــوی مغــزه بــا سوکســله و ترکیب ســیالهای

قــرار داده شــد و  60 gاز محلــول ســورفکتانت و آب نمــک

• خشــک کــردن مغــزه بــا آون و پــودر کــردن آن بــه

در غلظتهــای  50تــا  1000 ppmاز ســورفکتانت مــورد

• تهیــه غلظتهــای مختلــف مــاده فعــال ســطحی تریتــون

زمــان داده شــد و بعــد از آنکــه در مــدت  12 hمحلــول

بــا محلــول آب نمــک در غلظــت 180000 ppm

و چگالــی جــذب بــه کمــک دســتگاه اســپکتروفوتومتر و

تولوئــن و متانول

وســیله آســیاب کــن

(غلظــت  50تــا  )1000 ppmو پلیمــر ( 250تــا )2500 ppm

• جــدا کــردن  3 gپــودر ســنگ و مخلــوط کــردن آن بــا

 60 gمحلــول مــاده فعــال ســطحی و پلیمــر

در غلظــت  180000 ppmبــه آن اضافــه شــد 11 .آزمایــش
نظــر انجــام شــد .مــدت  24 hبــرای هــر کــدام از تسـتها
مــورد نظــر بــه تعــادل رســید ،مقــداری از آن برداشــته شــد

معادلــه زیــر اندازهگیــری شــد.

()1

τ = ))C i − C e ( × M s / ) M c (( × 10−3

• انجــام آزمایــش جــذب در غلظــت هــای مختلــف مــاده

در ایــن معادلــه  τبرابــر بــا چگالــی جــذب و برحســب

• اندازهگیــری  CMCمحلولهــای مــاده فعــال ســطحی

بــر حســب  Ms ،ppmجــرم محلــول و  Mcجــرم پــودر

فعــال ســطحی در دماهــای مختلــف

و پلیمــر بــه کمــک روشهــای هدایــت ســنجی و

pH

Ci

 ،mg/gو  Ceبــه ترتیــب غلظــت اولیــه و غلظــت تعادلــی
ســنگ بــر حســب  gمیباشــد.

• تهیــه غلظــت  CMCو تکــرار آزمایــش در دماهــای ،80

شــکل ( 4الــف) دادههــای مربــوط بــه ایــن آزمایــش را

• اضافــه کــردن پلــی اکریــل آمیــد بــه محلــول مــاده

ایــن شــکل پیداســت ،بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت،

 90و 100 °C

فعــال ســطحی در غلظــت  CMCو تکــرار آزمایشهــا در

چهــار دمــای مختلــف و شــوری 180000 ppm

• ارزیابــی نتایــج و نمودارهــا و بیــان نتایــج کلــی و

پیشــنهادات

چگالــی جــذب نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .رونــد
افزایــش تــا حــدود غلظــت  500 ppmشــدیدا ً صعــودی
اســت امــا بعــد از آن تقریبــاً ثابــت میشــود .چگالــی
جــذب در ایــن دمــا نهایتــاً بــه  4/008 mg/gمیرســد.

آزمایشهــای قبــل بــا همــان غلظتهــا در دمــای 90 °C

بحث و نتایج

ابتــدا میــزان جــذب ســورفکتانت در غلظــت نمــک

در دمــای  80 °Cنشــان میدهــد .همانطــور کــه از

ppm

تکــرار شــدند و نتایــج آنهــا در شــکل ( 4ب) آورده شــده
اســت .افزایــش  10درجـهای دمــا ســبب شــده اســت کــه

 180000و دماهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار خواهــد

چگالــی جــذب اندکــی کاهــش یابــد .همانطــور کــه دادهها

شــده بــا اســتفاده از ســورفکتانت تریتــون ایکــس 100-

در محلــول افزایــش یافتــه اســت .مقــدار چگالــی جــذب در

گرفــت .ســپس ،غلظــت بحرانــی محلولهــای ســاخته

نشــان میدهنــد ،مقــدار غلظــت ســورفکتانت باقیمانــده

و پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده محاســبه

ایــن دمــا بــه  3/86 mg/gکاهــش یافتــه اســت .آزمایشهــا

هیدرولیــز شــده در غلظــت بحرانــی بــا ســورفکتانت،

مقــدار غلظــت باقــی مانــده ســورفکتانت در ظــرف مــورد

 180000 ppmمحاســبه میشــود.

بیشــتر بــود و ایــن بــدان معناســت کــه افزایــش 10

میشــود و بــا اضافــه کــردن پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد

در دمــای  100 °Cو در غلظتهــای اولیــه تکــرار شــدند.

میــزان جــذب در دماهــای مختلــف و در غلظــت نمــک

آزمایــش نســبت بــه دمــای  ،90 °Cدر همــه مــوارد اندکــی

ارزیابی تأثیر دما بر روی جذب ماده فعال سطحی

درجــهای دمــا توانســته اســت چگالــی جــذب را کاهــش

تأثیــر دمــا بــر روی جــذب ســورفکتانت ،بــا انجــام آزمایــش
در دماهــای  90 ،80و  100 °Cمــورد ارزیابــی قــرار گرفــت

و نتایــج آن در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .در ایــن

دهــد .دادههــای حاصــل از آزمایــش در شــکل ( 4ج) آورده
شــده اســت .چگالــی جــذب در ایــن دمــا نهایتـاً بــه mg/g

 3/65کاهــش یافتــه اســت.

شماره  ،108آذر ودی 1398
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شــکل  4چگالــی جــذب ســورفکتانت تریتــون ایکــس 100-در مقابــل غلظــت آن در شــوری  180000 ppmو دماهــای مختلــف( :الــف)
( 80 °Cب) ( 90 °Cج) 100 °C

در شــکلهای ( 4الــف)(-ج) چگالــی جــذب مــاده فعــال

آنهــا بســیار ریــز میباشــد و بــه راحتــی میتواننــد بــر

مییابــد ،ولــی رونــد افزایــش آن یکنواخــت نیســت و
تقریب ـاً تــا اندکــی بعــد از غلظــت بحرانــی ( )CMCرونــد

از غلظــت بحرانــی بــه خاطــر اینکــه ذرات حالــت کلوئیدی

ســطحی بــا افزایــش غلظــت مــاده فعــال ســطحی افزایش

افزایــش جــذب بــا شــیب تنــد صــورت میگیــرد و بعــد
از آن ،نمــودار تقریبـاً افقــی شــده و بــا شــیب بســیار کنــد

افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن تغییــر رونــد میتوانــد بــه

ایــن علــت باشــد کــه تــا قبــل از غلظــت بحرانــی ،ذرات
مــاده فعــال ســطحی حالــت کلوئیــدی ندارنــد و انــدازه

روی ذرات پــودر ســنگ نشســته و جــذب آن شــوند .بعــد

و لختــه شــدن را دارنــد دیگــر قــادر بــه جــذب شــدن بــر
روی ذرات ریــز پــودر ســنگ را نخواهنــد داشــت.

غلظــت بحرانــی مــاده ی فعــال ســطحی تریتــون ایکــس
 100و پلیمــر پلــی آکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده

بــرای بــه دســت آوردن غلظــت بحرانــی مــاده فعــال
ســطحی و پلیمــر مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه از
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روشهــای  pHســنجی و هدایتســنجی اســتفاده شــد .در

از  2/7بــه  2/02 mg/gکاهــش دهــد .جــدول  5و شــکل

مختلفــی از مــاده فعــال ســطحی و پلیمــر اندازهگیــری

میدهــد.

ایــن روشهــا ،ابتــدا  pHو هدایــت الکتریکــی غلظتهــای
و در برابــر غلظتهــا بــر روی یــک نمــودار رســم شــد.
دادههــای رســم شــده روی نمــودار دارای دو رونــد

 5دادههــا و نتایــج حاصــل از ایــن آزمایشهــا را نشــان

نتیجهگیری

مختلــف بودنــد کــه بــا رســم دو خــط بــرازش منحنــی از

• تأثیــر دمــا بــر روی چگالــی جــذب ســورفکتانت و

رســم اتصــال خطــی از ایــن نقطــه بــر روی محــور افقــی،

دمــا میــزان جــذب ســورفکتانت و پلیمــر کاهــش پیــدا

آنهــا و بــه دســت آوردن محــل تقاطــع آنهــا و در نهایــت،

پلیمــر معکــوس میباشــد بــه گونــهای کــه بــا افزایــش

غلظــت بحرانــی محلولهــا بــه دســت آورده شــد .غلظــت

کــرد .در ایــن مطالعــه تسـتها در دماهــای  90، 80و

برابــر بــا  450و  1300 ppmاندازهگیــری شــد.

دمــای  100 °Cچگالــی جــذب حداکثــر بــود.

°C

بحرانــی مــاده فعــال ســطحی و پلیمــر مذکــور بــه ترتیــب

 100انجــام شــد .نتایــج حاصــل بــه گونـهای بــود کــه در

بررسی تأثیر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی کاهش

• بــرای بهینهســازی آزمایشهــا ،غلظــت بحرانــی

بــرای ارزیابــی تأثیــر پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده

 pHو هدایــت ســنجی مشــخص گردیــد کــه بــه ترتیــب

 1300 ppmاز ایــن پلیمــر بــه محلــول ســورفکتانت تهیــه

اســتفاده از ایــن غلظتهــا ،میــزان چگالــی جــذب مــورد

جذب سورفکتانت

بــر روی جــذب ســورفکتانت تریتــون ایکــس ،100غلظــت
شــده بــا غلظــت  450 ppmاضافــه شــد و محلولــی بــا

غلظــت  875 ppmاز ترکیــب مــاده فعــال ســطحی و

پلیمــر تهیــه شــد .ترکیــب حاصــل بــه مــدت  24 hبــر
روی همــزن مغناطیســی در دمــای  90 °Cقــرار داده شــده

و بعــد از آن بــه مــدت  12 hوقــت داده شــد تــا بــه تعــادل

برســد .بعــد از اینکــه محلــول بــه تعــادل رســید ،مقــداری

از آن بــرای اندازهگیــری غلظــت ســورفکتانت برداشــته
شــد .بــا کمــک دســتگاه اســپکتروفوتومتر ،غلظــت مــاده

فعــال ســطحی و پلیمــر اندازهگیــری شــد .جــداول و

نمودارهــای زیــر نتایــج حاصــل از ایــن آزمایشهــا را
نشــان میدهــد .همانطــور کــه از دادههــا پیــدا اســت،
ترکیــب پلیمــر و ســورفکتانت توانســته اســت مقــدار

جــذب ســورفکتانت بــر روی پــودر ســنگ را کاهــش داده
و چگالــی جــذب را در دمــای  80 °Cاز  2/95بــه ، 2/2

در دمــای  90 °Cاز  2/8بــه  ،2/1و در دمــای 100 °C

ســورفکتانت و پلیمــر مــورد اســتفاده بــا اســتفاده از روش
برابــر بــا  450و  1300 ppmبــود .یــک بــار دیگــر بــا
ارزیابــی قــرار گرفــت کــه در دمــای  100 °Cبیشــترین

کاهــش چگالــی جــذب وجــود داشــت.

• تأثیــر پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیز شــده بــر روی
جــذب ســورفکتانت مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .ایــن

پلیمــر در غلظــت  1300 ppmتهیــه گردیــد و بــه محلــول
ســورفکتانت اضافــه شــد .نتایــج آزمایشهــا مشــخص

کــرد کــه پلــی اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــدهتاثیر مثبــت
بــر روی کاهــش جــذب ســورفکتانت دارد.

• در مقایســه بــا مطالعــات قبلــی کــه تأثیــر دمــا را بــر

روی مــاده فعــال ســطحی نانیونیــک بررســی کردهانــد،

ایــن مطالعــه نیــز نتایــج اکثــر آنهــا را تصدیــق میکنــد

بــه گونـهای کــه بــا افزایــش دمــا ،میــزان جــذب اینگونــه
مــاده فعــال ســطحیها و بــه ویــژه مــاده فعــال ســطحی

تریتــون ایکــس 100-کاهــش مییابــد.
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جدول  5مقادیر اولیه و باقی مانده ماده فعال سطحی/پلیمر در دماهای  90، 80و  100 ˚Cو شوری 180000 ppm
شماره آزمایش

1

2

3

ماده استفاده شده

Surfactant

Polymer

Surfactant+Polymer

مقدار اولیه ماده فعال سطحی/پلیمر ()ppm

450

1300

875

مقدار باقی مانده ماده فعال سطحی/پلیمر ()ppm@80˚C

302/6

1174

765

2/948

2/52

2/2

309/6

1180

769/2

2/808

2/4

2/116

315/1

1184

773/8

2/698

2/32

2/024

چگالی جذب ماده فعال سطحی/پلیمر
()ppm@80˚C

مقدار باقی مانده ماده فعال سطحی/پلیمر ()ppm@90˚C

چگالی جذب ماده فعال سطحی/پلیمر
()ppm@90˚C

مقدار باقی مانده ماده فعال سطحی/پلیمر ()ppm@100˚C

چگالی جذب ماده فعال سطحی/پلیمر
()ppm@100˚C

2/52

الف
S+P

2/4

2/808

3
2/5
2
1/5

ب

0/5
S+P

دما100 °C :
شوری180000 ppm :

2/32

2/698

0
3
2/5
2
1/5

ج

0/5
S+P

P

مواد

S

چگالی جذب ()mg/g

2/024

P

مواد

S

چگالی جذب ()mg/g

دما90 °C :
شوری180000 ppm :
2/116

P

مواد

S

چگالی جذب ()mg/g

دما80 °C :
شوری180000 ppm :
2/2

2/948

3/5
3
2/5
2
1/5
0/5
0

0
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INTRODUCTION

MATERIALS

Surface active agents used for EOR processes in

In this study, materials which are used are as fol-

the petroleum industry are mostly of chemical

lows:

origin, but it has been occasionally observed that

Core plug: Carbonate core (Lithology: Dolomite

surface active agents of natural origin have also

+ Anhydrite)

been used [1, 2].

Liquid phase: Distilled water+ NaCl (Salinity:

One of the limitations of using surfactants is their

180000 ppm)

high cost and high volume required for injections

Surface active agent: TritonX-100

into the reservoirs [3]. Therefore, their adsorp-

Polymer: Hydrolyzed Polyacrylamide

tion rate on the surface pores in the porous media should be economically viable. On the other

EXPERIMENTAL PROCEDURE

hand, if these materials are not absorbed, their

At the first, the mentioned core plug was cleaned

efficiency will be reduced to change the surface

by Soxhlet and cleaning fluid toluene and meth-

wettability [4].

anol. Then, the cleaned plug was dried and

Therefore, the choice of materials must be such

crushed. preparing different concentration of

that it is both economically viable and efficient.

TritonX-100 (50-1000 ppm) and Hydrolyzed Poly
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acrylamide (250-2500 ppm) solution is the next

concentration and repeating experiments at four

step. The next stage is separating 3 g of rock

different temperatures and salinity 180000 ppm

powder and mixing it with 60 g of surfactant at

is the final step.

different temperatures. After that, adsorption
experiments at different concentrations of

RESULTS AND DISCUSSION

surfactant at different temperatures was made.

Table 1 and Figure 1 indicate the results of

The pH and conductivity measurement methods

nine experiments at different temperatures. As

were used to measuring CMC of surfactant

observed, the adsorption density decreases by

and polymer and the experiments repeated

increasing temperature, and addition of polymer

at 80, 90 and 100 centigrade degree. Adding

to the surfactant causes that the adsorption

polyacrylamide to the surfactant solution at CMC

density is reduced.

Table 1: Adsorption density of Surfactant, polymer and surfactant+polymer at 80, 90 and 100 C̊.
Exp.No

1

2

3

Used Material

Surfactant

Polymer

Surfactant+Polymer

)Initial surfactant/Polymer (ppm

450

1300

875

Residual Surfactant/Polymer (ppm) @ 80 C̊

302.6

1174

765

Adsorption Density of Surfactant/
Polymer(mg/gr) @ 80 C̊

2.948

2.52

2.2

Residual Surfactant/Polymer (ppm) @90 C̊

309.6

1180

769.2

Adsorption Density of Surfactant/
Polymer(mg/gr) @ 90 C̊

2.808

2.4

2.116

Residual Surfactant/Polymer (ppm) @100 C̊

315.1

1184

733.8

Adsorption Density of Surfactant/
Polymer(mg/gr) @ 100 C̊

2.698

2.32

2.024

Figure 1: Effect of Hydrolyzed Polyacrylamide on Tritonx-100 adsorption at different temperatures.
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CONCLUSIONS
1: The effect of temperature on the adsorption
density is reversed such that as the temperature
increases, the adsorption density of polymer and
surfactant decreases.
2: The results of the experiments showed that
the hydrolyzed polyacrylamide had a positive effect on the reduction of the surfactant adsorption.
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