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مقایســ ه آزمایشــگاهی عملکــرد پلیمــر
پلیآکریلآمیــد و مــاده فعالســطحی
زیســتی رامنولیپیــد در ازدیــاد برداشــت
نفــت بــا اســتفاده از میکرومدلهــای
شیشــهای همگــن و ناهمگــن
سمیرا امیری ،1صفورا کریمی* ،1مجتبی شفیعی 1و محمدرضا عصاری
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 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور ،دزفول ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور ،دزفول ،ایران
تاريخ دريافت1399/5/29 :

تاريخ پذيرش1399/10/23 :

چكيده
در ســالیان اخیــر مطالعــات زیــادی در مـــورد اســتفاده از مـــواد فعالســطحی در زمینـه افزایــش برداشــت از مخــازن نفتــی انجــام شــده
اســت کـــه عمومـاً شـــامل مقایســه عملكــرد مــاده فعالســطحی زیســتی بـــا مــاده فعالســطحی شــیمیایی بـــوده اســت .ولــی تاکنــون
تحقیقــات اندکــی در مــورد مقایســه عملكــرد مــواد فعالســطحی زیســتی و پلیمرهــا و همچنیــن ،تأثیــر دمــا بــر برداشــت نفــت
صــورت گرفتــه اســت .لـــذا در ایــن تحقیــق ،بــه بررســی آزمایشــگاهی اثــر دمــا بــر عملکــرد مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد بـــا
تزریـــق در میكرومــدل شیش ـهای و مقایســه عملکــرد آن بــا پلیمــر پلیاکریلآمیــد آنیونــی پرداختــه شــده اســت .بــرای ایــن منظــور
نتایــج حاصــل از ســیالبزنی بهکمــک مــاده فعالســطحی زیســتی موردنظــر بــا نتایــج ســیالبزنی بــا آب شــور و پلیآکریلآمیــد
مقایســه شــده اســت .آزمایشــات در دو دمــای  25و  75 °Cو در دو میکــرو مــدل همگــن و ناهمگــن انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه
در مــدل همگــن درصــد ازدیــاد برداشــت در اثــر ســیالبزنی بــا مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد در دو دمــای مــورد مطالعــه
بهترتیــب  48و  %62اســت کــه در مقایســه بــا آب بهترتیــب  9و  %13/7افزایــش برداشــت نفــت داشــته اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
در ســیالبزنی بــا پلیمــر مقادیــر بهترتیــب  61و  %70بهدســت آمــد .در مــدل ناهمگــن نیــز شــرایط بــه همیــن صــورت بهدســت
آمــد .بدیــن ترتیــب کــه درصــد ازدیــاد برداشــت در اثــر ســیالبزنی بــا مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد در دو دمــای مــورد
مطالعــه بهترتیــب  41و  %51بــود کــه در مقایســه بــا آب عملکــرد باالتــر و در مقایســه بــا پلیمــر عملکــرد پایینتــری داشــت .بهطــور
کلــی ،در دمــای باالتــر میــزان ازدیــاد برداشــت در هــر دو مــدل همگــن و ناهمگــن تحــت ســه ســیالبزنی انجــام شــده ،بیشــتر بــود.
كلمات كليدي :ازدیاد برداشت نفت ،میکرومدل شیشهای ،سیالبزنی ،رامنولیپید ،پلیمر
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مقدمه

یکــی از مســائل مهــم در بخــش انــرژی و اقتصــاد کالن
مملکتــی ،نگهــداری از ذخیــره نفــت خــام کشــور بهعنوان

ثــروت اکنــون و میراثــی بــرای آینــدگان اســت .ایــن
مســأله مهــم بــا مدیریــت یکپارچــه مخــازن بــا اهــداف
حداکثرســازی ســودآوری مخــازن ،بیشــینه کــردن

بازیافــت آنهــا و حداقــل نمــودن هزینههــای تولیــد انجام

خواهــد شــد [ .]1امــروزه بــهدلیل محــدود بــودن مخــازن
نفــت ســبک در دنیــا ،ازدیــاد برداشــت نفــت از مخــازن
نفت ســنگین مورد توجه قرار گرفتـــه اســـت .در فرآینـــد
برداشــت اولیــه از مخــازن نفــت ســنگین فقــط امــكان

برداشــت حــدود  %5نفــت وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از
روشهــای ازدیــاد برداشــت ثانویــه ایــن میــزان بــه حــدود

 %10-15میرســد [ .]4-2یکــی از روشهــای مؤثــر در
افزایــش برداشــت نفــت ،اســتفاده از مــواد فعالســطحی

اســت .بــا تزریــق ایــن مــواد و اســتفاده از ســاز و کارهــای

حاکــم بــر ایــن فرآینــد میتــوان میــزان نفــت بیشــتری
را از درون مخــازن برداشــت کــرد .بــا توجــه بــه اینكــه

ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفتــی بــا اســتفاده از فـنآوری

زیســتی از روش هـــای جدیــد در جهـــت افزایــش تولیــد

نفــت از مخــازن اســت ،اســتفاده از مــواد فعالســطحی
زیســتی در ســالیان اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار

گرفتــه اســت [ .]9-5فعالکنندههــای ســطحی زیســتی

یکــی از فرآوردههــای مهــم در میکروبیولــوژی صنعتــی
میباشــند کــه توســط میکروارگانیســمها بهویــژه
باکتریهــا ،قارچهــا و مخمرهــا تولیــد میشــوند .ایــن

ترکیبــات فعالســطحی بهدلیــل دارا بــودن مزایایــی از

قبیــل کاهــش کشــش ســطحی و بیــن ســطحی ،مقاومــت
دمایــی و تجزیهپذیــری در صنایــع مختلــف ماننــد نفــت

و پتروشــیمی ،داروســازی ،پزشــکی ،کشــاورزی ،آرایشــی و

نســاجی اهمیــت بســیار دارنــد .بنــا بــه دالیلی نظیــر تنوع
زیــاد ،کــم خطــر بــودن بــرای محیــط زیســت ،ســمیت
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میکروبــی نفــت اســت .در ایــن میــان ،رامنولیپیــد 1یکــی

از مهمتریــن و قویتریــن انــواع مــواد فعالســطحی

زیســتی اســت کــه توســط بعضــی از باکتریهــا ماننــد
ســودمناس آرجینــوزا تولیــد میشــوند .رامنولیپیــد جــزء
2

گــروه گلیکولیپیدهــای قــرار میگیرنــد کــه حــاوی یــک
یــا دو مولکــول رامنــوز در اتصــال بــه یــک یــا دو مولکــول

بتــا هیدروکســی کربوکســیلیک اســید میباشــند .ایــن
3

مــواد فعالســطحی زیســتی میتواننــد كشــش ســطحي
آب را تــا

mN/m

 25کاهــش دهنــد [ .]10بخــــش

آبدوســت رامنــوز بــه وســيله اتصــال گليکوزيــدی بــــه

دنبالــه اســيد چــرب ليپيــدی متصــل اســت .رامنوليپيدهــا

بهصـــورت ترکيبــی از انـــواع مختلــف تولیــد میشــوند.
رامنوليپيدهــای اصلــی باکتــری ســودمناس آرجینــوزا
شــامل رامنولیپیــد نــوع  ،1نــوع  ،2نــوع  3و نــوع 4

میباشــند .رامنولیپیــد نــوع  1يـــک مونــو رامنوليپيــد بــا

يــک واحــد رامنــوز اســـت؛ درحالیکــه رامنولیپیــد نــوع
 3شــامل دو واحــد رامنــوز و بهعنــوان دی رامنوليپيــد

شــناخته میشــود .عالوهبــر ايــن ،رامنولیپیــد نــوع
 2و نــوع  4توســط باکتــری ســودمناس آرجینــوزا در
مقاديــر بســيارکم توليــد میشــوند .ايــن رامنوليپيدهــا

تنهــا شــامل يــک بتاهیدروکســی کربوکســیلیک اســید

هســتند [ .]11مــواد فعالســطحی زیســتی بــا کاهــش
کشــش ســطحی نفــت و ســنگ بســتر ،باعــث کاهــش
نیــروی مویینگــی (کــه مانعــی بــرای خــروج نفــت از

خــال منافــذ ســنگ بســتر اســت) میشــوند .همچنیــن،
امولســیونکنندگی مــواد فعالســطحی زیســتی بــه جــدا
شــدن نفــت از ســطح ســنگ کمــک میکنــد .ایــن

درحالــی اســت پلیمرهــا ســبب افزایــش ویســکوزیته آب
میشــوند و بــا تزریــق آنهــا بــه درون ســنگ مخــزن،
الیــه نفتــی را تقریبــاً بهطــور کامــل از جــداره ســنگ

مخــزن جــدا کــرده و ســیال تزریقــی بــا جــداره تمــاس

پیــدا میکنــد.

کمتــر و قابلیــت بازگشــت بــه محیــط زیســت ،اســتفاده
از مــواد فعالســطحی زیســتی بــر فعالکنندههــای
شــیمیایی ترجیــح داده میشــود .یــک زمینــه مهــم در

اســتفاده از مــواد فعالســطحی زیســتی ،ازدیــاد برداشــت

1. Rhamnolipid
2. Pseudomonas Aeruginosa
3. Hydroxy-fatty Acidβ
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در اثــر افزایــش ویســکوزیته ســیال تزریقــی ،ســیال از روی
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میتــوان مــواردی از جملــه امــکان مطالعــه مشــاهدهای،

نفــت عبــور نکــرده و پدید ه انگشــتی شــدن اتفــاق نمیافتد

امــکان ایجــاد و اســتفاده از محیطهــای متخلخــل متنــوع

میدهــد .همچنیــن میتــوان گفــت کــه ترشــوندگي

آزمایــش ،اســتفاده کمتــر از حجــم ســیال مخــزن و ســیال

تغييــر میکنــد کــه ســبب افزايــش میــزان بازيافــت نفــت

بررســی وقایــع و مکانیزمهــای جابهجایــی فازهــا در

و بهصــورت عرضــی در ســنگ مخــزن جــاروب را انجــام

محيــط متخلخــل بهمیــزان بیشــتری بهســمت آبدوســت
میشــود .پلیمــر و مــاده فعالســطحی زیســتی هــر دو
مــاده فعالســطحی بــوده و بــا تزریــق محلــول مــاده

و متفــاوت و شــبه واقعــی ،طوالنــی نبــودن مــدت زمــان

تزریقــی ،امــکان تکــرار آزمایــش بــه دفعــات ،امــکان

محیطهــای متخلخــل متفــاوت در مقیــاس حفــره را نــام

بــرد و از آنجــا کــه بــازد ه در مقیــاس حفــره در فرآیندهــای

فعالســطحی بــه درون ســنگ مخــزن ،قســمت آبگریــز

ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز اهمیــت ویــژهای

پیــدا میکنــد و ســر آبدوســت آن در فــاز آبــی قــرار

اهمیــت دســتگاه میکرومــدل بهعنــوان تنهــا دســتگاه

مولکولهــای ایــن مــواد بــا ســطح نفتدوســت تمــاس

میگیــرد .ایــن امــر موجــب افزایــش برهمکنــش دیــواره

دارد و کنتــرل کننــده بــازده نهایــی مخــزن اســت،

موجــود بــرای مطالعــه در مقیــاس حفــره تلقــی میشــود.

ســطح ســنگ و فــاز آبــی شــده و نتیجــه آن ایــن اســت که

میکرومــدل شیش ـهای بــا حــک کــردن الگــوی شــبکهای

میشــود .ایــن پدیــده ســبب تغییــر ترشــوندگی ســطح

ســنگ روی شیشــه ســاخته میشــود .ابعــاد حفــره و

از برهمکنــش دیــواره ســطح ســنگ و فــاز نفتــی کاســته

روزنــه بــه آبدوســت شــده و نتیجـ ه آن جــدا شــدن نفــت

چســبید ه بــه جــداره و بازیافــت بیشــتر نفــت اســت .ایــن
اختــاف عملکــرد ایــن دو دســته از مــواد ،محققــان حاضــر
را بــر آن داشــت بــه مقایسـ ه تأثیــر آنهــا در ازدیاد برداشــت

بپردازنــد .اســتفاده از روشهــای آزمایشــگاهی در زمینــه

و یــا بــا اســتفاده از عکسهــای حاصــل از مقطــع نــازک
گلوگاههــا در میکرومــدل شیشــهای در حــدود چندیــن

میکــرون اســت .از نظــر ترشــوندگی ،ميكرومدلهــای
شيشــهاي معمــوالً بســیار آبدوســت هســتند ،زیــرا

خصوصیــات شیمیســطح شیشــه شــبیه بــه ماسهســنگ
اســت [ .]12الزم بــه ذکــر اســت بــا وجــود مزایــای ذکــر

ازدیــاد برداشــت نفــت بهعلــت هزینههــای کمتــر و امــکان

شــده در اســتفاده از میکرومدلهــای شیشــهای ،بهدلیــل

میکرومــدل شیشــهای یــک محیــط متخلخــل شــفاف

از نفــت ســنگین و پمپهــای قــوی ،احتمــال شکســتن

و شــیوه جابهجایــی فازهــا در مقیــاس حفــره اســتفاده

آزمایشــات در ایــن تجهیــزات در فشــار اتمســفری انجــام

تکــرار بیشــتر ،امــری ضــروری و مقــرون بهصرفــه اســت.
اســت کــه بــرای بررســی و مطالعـ ه رفتــار حرکــت ســیال
میگــردد .شــفاف بــودن ایــن دســتگاه آن را بــرای دیــدن

پاییــن بــودن تحمــل فشــار شیشــه ،در صــورت اســتفاده
میکرومــدل تحــت فشــار بــاال وجــود دارد .از ایـنرو ،اغلــب

میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه آزمایشــات میکرومدلهــا

وقایــع در مقیــاس حفــره ارزشــمند و در مقایســه بــا ســایر

بیشــتر بــر پایــه مشــاهدات کیفــی اســتوار اســت ایــن

ی اســت کــه انجــام
بســیار متمایــز میکنــد .ایــن درحال ـ 

ایجــاد نمیکنــد .عالوهبــر آن ،مطالعــات نشــان میدهــد

دســتگاهها در مطالعــات مهندســی مخــازن نفــت گاز
دادن آزمایــش بــرروی ســنگ واقعــی ایــن امــکان را فراهم

نمیکنــد .میدانیــم کــه در مخــازن زیرزمینــی از قبیــل

نفــت ،گاز و آب ،نحــوه حرکــت ســیاالت مشــخص ناســت.
بنابرایــن ،اســتفاده از میکرومــدل شیشــهای میتوانــد

امــکان انجــام مطالعــات پایــه و توســعه تئوریهــای انتقــال
پدیدههــا و نیــز مشــاهده کمــیو کیفــی وقایــع در ایــن
سیســتمها مشــخص کنــد .از مزایــای ایــن دســتگاه

مطلــب خطــای عــددی قابــل مالحظ ـهای در محاســبات

کــه بــرای بررســی حرکــت ســیال در محیــط متخلــل
مخصوصـاً زمانــی کــه از ســیال مایــع اشــباع شــده اســت،
اختــاف فشــار دو طــرف محیــط متخلخــل تعیینکننــده
جریــان اســت و میــزان فشــار ورودی و خروجــی بهتنهایــی
تأثیــر چندانــی بــر نحــوه حرکــت ســیال نخواهد داشــت .از

ایـنرو ،تمــام آزمایشــات ســیالبزنی در فشــار اتمســفری
انجــام میشــود [.]14-12
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بنابرایــن اســتفاده از میکرومــدل شیشــهای میتوانــد

ســطوح مخــزن ،موجــب بهبــود بــازده جــاروب نفــت

انتقــال پدیدههــا و نیــز مشــاهده کمــیو کیفــی وقایــع

آمیــد آبکافتــی پایــداری مناســبی در شــوری ،دمــا

امــکان انجــام مطالعــات پایــه و توســعه تئوریهــای

در ایــن سیســتمها مشــخص کنــد .امــا شیشــه بهدلیــل
داشــتن جنــس ظریــف توانایــی تحمــل فشــار بــاالی
مخــازن را نــدارد و اگــر فشــار افزایــش یابــد شیشــه

شکســته میشــود و دلیــل اســتفاده از فشــار اتمســفری

ایــن موضــوع اســت.

چــن و همکارانــش ،بــه مطالعــه مقایسهــای بیــن
ســیالبزنی آلکالیــن غیرآلی/پلیمــر ،ســیالبزنی
آلکالیــن آلــی /پلیمــر بــرای بهبــود بازیافــت نفــت از طریق

ســیالبزنی میکرومــدل پرداختنــد .نتایــج آنهــا نشــان

داد کــه بازیابــی نفــت بــا اســتفاده از ســیالبزنی اتیلــن
دیامیــن HPAM-بیشــتر از ســیالبزنی NaOH-HPAM

و ســیالبزنی  Na2CO3-HPAMاســت .امولســیون کــردن
بــه وضــوح در ســیالبزنی اتیلــن دیآمیــنHPAM-

دیــده میشــود (از طریــق ســیالبزنی میکرومــدل)
کــه در ســیالبزنی
Na2CO3-HPAM

کــردن

NaOH

NaOH-HPAM

و ســیالبزنی

مشــاهده نشــد .همچنیــن ،اضافــه

و

Na2CO3

میتوانــد بهطــور قابــل

توجهــی ویســکوزیته پلیمــر را کاهــش دهــد درحالــی

کــه افــزودن اتیلــن دیآمیــن ویســکوزیته پلیمــر را

کمیافزایــش میدهــد [ .]13یوســفوند و همکارانــش نیــز،

ازدیــاد برداشــت نفــت بــا اســتفاده از پلیمــر /نانوســیلیکا

را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه نانوســیلیکا قــادر
اســت ازدیــاد برداشــت را بهبــود بخشــد زیــرا نانــوذرات

قادرنــد ویســکوزیته ســیال تزریــق شــده را افزایــش دهنــد

و همچنیــن ،ترشــوندگی روزنههــا را بــه آبدوســت

تغییــر دهنــد .در بهتریــن حالــت در ســیالبزنی پلیمــری

بهوســیله نانــوذرات نانوســلیکا ( %٣۵ )NPFازدیاد برداشــت

نفــت بهبــود یافــت [ .]14معصــوم شــعبان و همکارانــش

مــروری بــر پلیمرهــای محلــول در آب بهعنــوان عوامــل

کنترلکننــده تحرکپذیــری بــر ازدیــاد برداشــت نفــت
انجــام دادنــد .در فرآینــد ازدیــاد برداشــت نفــت ،پلیمرهــا
بــا افزایــش گرانــروی فــاز آبــی یــا کاهــش نفوذپذیــری

از طریــق جــذب ســطحی زنجیرههــای پلیمــری روی

میشــوند .نتایــج بــه ایــن صــورت بــود کــه پلــی اکریــل
و ســرعت بــرش زیــاد نــدارد و گرانــروی آن در شــرایط

مخــزن بهویــژه شــوری زیــاد کاهــش مییابــد .از طرفــی

دیگــر ،گرانــروی محلــول آبــی پلیمــر در مجــاورت عامــل

قلیایــی ماننــد ســدیم هیدروکســید بهبــود مییابــد.

در نتیجــه ،ســیالبزنی پلیمری-قلیایــی نســبت بــه

ســیالبزنی پلیمــری بهتنهایــی دارای ضریــب بازیافــت

بهتــری اســت [ .]15یوســفوند و همکارانــش ،بــه بررســی

پایــداری و ســیالبزنی ذرات نانوســیلیکا ،در محلــول
NaCp/HPAM /SDS

بــرای بازیابــی نفــت ســنگین

پرداختنــد .آزمونهــای پایــداری آنهــا نشــان داد نمــک
عامــل اصلــی بیثباتــی در محلــول پلیمری/نانوســیلیکا/

نمــک اســت .عالوهبــر آن ،آزمونهــای جــذب نشــان
داد کــه  %٤٢/۱٤۵از  SDSروی ســطح ذرات نانوســیلیکا
جــذب شــده اســت .بهطــور کلــی ،نتایــج نشــان داد

کــه ســیالبزنی پلیمر/نانوســیلیکا /مــاده فعالســطحی
در بهتریــن حالــت حــدود  %٣٧بازیابــی نفــت را بهبــود

بخشــید [ .]16مــرادی و همکارانــش محدودیتهــای
ســختی پلیمــر پلیاکریآلمیــد هیدرولیــز شــده ( )HPAMرا

در دماهــای مختلــف مطالعــه کردنــد .براســاس نتایــج آنهــا
شــوری ،ســختی و دمــا متقابـ ً
ا زنجیــره پلیمــری را تحــت

تأثیــر قــرار میدهنــد و بهصــورت مســتقل نمیتواننــد
مــورد بررســی قــرار گیرنــد .همچنیــن ،از لحــاظ
مالحظــات اقتصــادی ،پاییــن بــودن غلظــت پلیمــر مــورد

نیــاز بــا هــدف قــرار دادن گرانــروی مهــم اســت .از ایـنرو،
 HPAMبــرای مخــازن بــا شــوری بــاال توصیــه نمیگــردد.

گرچــه تعریــف شــوری بــاال بــا توجــه بــه محدودیتهــای
موجــود و شــرایط مخــزن متفــاوت اســت [ .]17امانــی

ســیالبزنی بــا مــاده فعالســطحی زیســتی یــک لیپــو

پپتیــد ســیکلیک را درون میکرومدل شیشـهای انجــام داد.
ایــن مــاده فعالســطحی زیســتی فعالیــت ســطحی خوبــی

را از خــود نشــان داد بهطوریکــه توانســت در غلظــت
 50 mg/pکشــش ســطحی آب را از  69بــه  26 mN/mو

کشــش بیــن ســطحی را از  38بــه  2 mN/mکاهــش دهــد.
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همچنیــن ،آزمایشهــای جابهجایــی نفــت خــام درون

بــه افزایــش آبدوســتی قابــل نســبت دادن اســت.

حــدود  %10/1بهبــود بــر ازدیــاد برداشــت نفــت بــا تزریق

نفــت افزایــش یافتــه و ســبب ازدیــاد برداشــت نفــت

میکرومــدل نشــان داد بعــد از ســیالبزنی بــا آب در

محلــول مــاده فعالســطحی زیســتی بهدســت میآیــد

[ .]18امانــی ســیالبزنی بــا مــاده فعالســطحی زیســتی
رامنولیپیــد توســط میکرومــدل شیشــهای را انجــام داد.

در ایــن تحقیــق ،رامنولیپیــد کشــش ســطحی را از
 70 mN/mبــه 28 mN/mکاهــش داد .ایــن ویژگــی تأییــد
میکنــد رامنولیپیــد پتانســیل خوبــی بــرای کاربــرد در

ازدیــاد برداشــت بــهروش میکروبــی دارد .همچنیــن در
آزمایشهــای مشــاهدهای ،اثــر رامنولیپیــد در ازدیــاد

برداشــت نفــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .نتایــج نشــان
میدهــد بــا تزریــق رامنولیپیــد بــا غلظــت ،120 mg/p

در حــدود  %5ازدیــاد برداشــت بــرای نفــت خــام حاصــل
میشــود [.]10

آدو و همکارانــش بــه بررســی آزمایشــگاهی اســتفاده
ترکیبــی از شــوری کنتــرل شــده و مــواد فعالســطحی
زیســتی در ازدیــاد برداشــت نفــت پرداختنــد .بــرای

ایــن امــر از دو مــادهی رامنولیپیــد و پروتئیــن آنزیــم

بهصــورت جداگانــه اســتفاده کردنــد .نتایــج نشــان داد

کــه در اثــر افزایــش شــوری رامنولیپیــد ،کشــش بیــن
ســطحی ســیال افزایــش مییابــد .در آزمایــش حاللیــت،

درصورتیکــه شــوری بــاال باشــد نمیتــوان از رامنولیپیــد
اســتفاده کــرد .در آزمایــش امولسیونســازی هــر دو مــاده

میتواننــد نفــت را امولســیون کننــد کــه بهصــورت کلــی

پروتئیــن آنزیــم در شــوری بــاال عملکــرد موفقتــری دارد
و در مــدت زمــان کوتاهــی کــه بــا نفــت در تمــاس اســت
آن را امولســیون میکنــد .درحالیکــه رامنولیپیــد در

شــوری پاییــن عملکــرد امولسیونســازی موفقتــری دارد.
نتایــج اندازهگیــری کشــش بیــن ســطحی در آزمایشــات

نشــان داد کــه کاهــش کشــش ســطحی در طــی فرآینــد
ســیالبزنی بــه منظــور بهبــود ازدیــاد برداشــت ،در

نتیجــهی اســتفاده از رامنولیپیــد و پروتئیــن آنزیــم

بســیار قــوی اســت .بهطــور کلــی ،تأثیــر رامنولیپیــد بــر
تولیــد نفــت بــه ترکیبــی از مکانیزمهــای کاهــش کشــش

ســطحی ،امولسیونســازی و ســوق دادن ترشــوندگی

بهطوریکــه در نتیجــهی ایــن مکانیزمهــا ،تحــرک
میشــود [ .]19کامــارا و همــکاران ،بــه مطالعــ ه کاربــرد
مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد ،کــه از باکتــری

ســودمناس آرجینــوزا ســاخته شــده بــود؛ در فرآینــد

ازدیــاد برداشــت میکروبــی پرداختنــد .ایــن باکتــری از

خــاک گرفتــه شــده بــود .رامنولیپیــد توانســت کشــش
ســطحی آب را بهطــور مؤثــری از  72بــه 35/26 mN/m

کاهــش دهــد و نشــان داد کــه ایــن مــاده فعالســطحی
زیســتی ظرفیــت خوبــی بــرای امولسیونســازی نفــت (بــا

نــرخ امولسیونســازی )%69دارد .بهتریــن نتیجــه مربــوط

بــه حالتــی بــود کــه غلظــت مــاده فعالســطحی زیســتی

 %100باالتــر از  CMCو نفــت دارای درجـهی 21/90 API

بــود .بــا توجــه بــه آزمایشــات انجــام گرفتــه بهتریــن

نتیجــه بازیافــت نهایــی  50/45±0/79برداشــت نفــت بــود

کــه  11/90±0/39مربــوط بــه ازدیــاد برداشــت میکروبــی
( )MEORبــود .مقایســه نتایــج حاصــل از رامنولیپیــد بــا

دیگــر مــواد فعالســطحی زیســتی ســنتز شــده نشــان

داد کــه رامنولیپیــد بهصــورت مؤثــر میتوانــد در روش
ازدیــاد برداشــت میکروبــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

[ .]20خــادم الحســینی و همکارانــش بــه بررســی کارآیــی
انــواع مــواد فعالســطحی در ازدیــاد برداشــت نفــت بــا
تزریــق در میکرومــدل شیشــهای پرداختنــد .در ایــن

پژوهــش ،از مــواد فعالســطحی رامنولیپیــد،

SDS

و

 SDBSاســتفاده کردنــد .رامنولیپیــد مــورد اســتفاده بــا

 %40برداشــت نفــت و کاهــش کشــش ســطحی آب بــه
 28 mN/mبیشــترین تأثیــر را بــر ازدیــاد برداشــت نفــت

نســبت بــه بقیـهی مــواد فعالســطحی داشــت [ .]5ملــک
محمــودی و همکارانــش بــه بررســی پاکســازی خــاک
آلــوده بــه نفــت خــام بــهروش زیســتی بــا اســتفاده از

رامنولیپیــد پرداختنــد .در ایــن پژوهــش ،از رامنولیپیــد و
مــاده فعالســطحی  SDSاســتفاده کردنــد و در نهایــت،

برداشــت توســط رامنولیپیــد و  SDSبهترتیــب 75/17

و  %76/92بــوده اســت .همچنیــن ،رامنولیپیــد توانســت

کشــش ســطحی آب را بــه  26/8 mN/mبرســاند.

سمیرا امیری و همکاران
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در نتیجــه ،رامنولیپیــد را جایگزیــن خوبــی بــرای

آزمایشــات در دو دمــای  25و  75 °Cانجــام گرفتــه اســت.

پیشــنهاد داد [ .]11ژوالــی لــی و همــکاران بــه بررســی

رامنولیپیــد تولیــد و ســپس آزمایشهــای مربــوط بــه

مــواد فعالســطحی شــیمیایی در صنعــت میتــوان
آزمایشــگاهی تأثیــر پلیمــر در مقیــاس میکروســکوپی بــر
تغییــر ترشــوندگی در مخــازن کربناتــه پرداختنــد .نتایــج

بهدســت آمــده از آزمایشــات متعــدد صــورت گرفتــه
توســط ایشــان حاکــی از ایــن بــود کــه تزریــق پلیمــر

عالوهبــر آنکــه از طریــق مکانیــزم اصلــی در ســطح
ماکروســکوپیک مبنــی بــر افزایــش گرانــروی ،تحــرک

در مطالعــه حاضــر ،ابتــدا مــاده فعالســطحی زیســتی

ازدیــاد برداشــت نفــت و مقایســه عملکــرد آن بــا آب و

پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد آنیونــی انجــام گرفتــه اســت .در
ادامــه ،روش انجــام آزمایشــات و نتایــج بهدســت آمــده

گــزارش شــده اســت.
مواد و روشها

نفــت را افزایــش میدهــد ،بلکــه در ســطح میکروســکوپی

در مطالعــ ه حاضــر ابتــدا میکرومدلهــای شیشــهای

بهعنــوان عاملــی مضاعــف ،موبیلیتــی نفــت را بهبــود

آب در دو دمــای  25و

 1انجــام

بهدســت آمــده همچــون زاویههــای تمــاس و نیــروی

پلیاکریلآمیــد صنعتــی انجــام شــد .ســپس ،عملکــرد

دمــا و غلظــت پلیمــر ،ترشــوندگی بهمیــزان بیشــتری

عملیاتــی یکســان بــر ازدیــاد برداشــت مــورد بررســی

مطالعــات انجــام شــده در زمینــه ازدیــاد برداشــت نفــت،

مقایســه گردیــد .در نهایــت ،بــا تحلیــل نتایــج بهدســت

در مقایســه بــا ســایر مــواده فعالســطحی بهویــژه مــواد

مشــخص شــد کــه بــرای انجــام یــک فرآینــد ازدیــاد

بیــن عملکــرد ایــن مــاده فعالســطحی زیســتی بــا

دمــای بــاال) کــدام ســیالبزنی عملکــرد بهتــری خواهــد

نگرفتــه اســت .عالوهبــر آن ،تأثیــر دمــا بــر عملکــرد مــواد

مواد الزم

نیــز پلیمــر موجــب تغییــر ترشــوندگی شــده و در نتیجــه

طراحــی و ســاخته و ســپس آزمایشهــای ســیالبزنی
C

°

 75و فشــار

atm

میبخشــد .همچنیــن ایشــان بــا اندازهگیــری دادههــای

شــد .در ادامــه ،آزمایشهــای ســیالبزنی پلیمــری بــا

چســبندگی مشــاهده کردنــد کــه در صــورت افزایــش

مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد در شــرایط

بــه آبدوســتی تغییــر مییابــد [ .]21بــا توجــه بــه

قــرار گرفــت و نتایــج آن بــا ســیالبزنی پلیمــری و آبــی

مــاده فعالســطحی زیســتی رامنولیپیــد کارآیــی خوبــی

آمــده از دو دیــدگاه ماکروســکوپی و میکروســکوپی

فعالســطحی شــیمیایی دارد .امــا تاکنــون مقایســهای

برداشــت مناســب در شــرایط مخــزن (بهعنــوان مثــال

پلیمرهــا در فرآینــد ازدیــاد برداشــت نفــت صــورت

داشــت.

فعالســطحی زیســتی در پژوهشهــای گذشــته کمتــر

ماده فعالسطحی زیستی

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و اغلــب تحقیقــات بــه

رامنولیپیــد مــورد اســتفاده در تحقیــق حاضــر از طریــق

دمــا بــر عملکــرد مــاده فعالســطحی زیســتی و همچنیــن

اســت .دســتگاههای مــورد نیــاز ایــن کشــت عبارتنــد از:

کــردن نتایــج و اســتفاده از آنهــا در طراحــی فرآیندهــای

ندارنــد .جریــان هــوا در ایــن هــود آرام اســت .جریــان هــوا

ســنگین ،بهتــر اســت شــرایط آزمایشــگاهی بــه شــرایط

المــپ  UVجهــت اســتریل کــردن درون هــود تعبیــه
شــده اســت .از محیــط هــود بــرای انجــام کشــتها در
فضــای اســتریل اســتفاده شــده اســت .دســتگاه شــیکر
انکوباتورکــه کار رشــد باکتریهــا و تولیــد رامنولیپیــد در
ایــن دســتگاه انجــام میشــود.

ی اســت کــه
دمــای محیــط محــدود شــدهاند .ایــن درحالـ 

کشــت میکروبــی ســودوموناس آرجنیــوس تولیــد شــده

پلیمــر بســیار تأثیرگــذار اســت .از طرفــی ،بــرای کاربــردی

هــود میکروبــی کــه برخــاف هودهــای شــیمیایی خروجی

ازدیــاد برداشــت مرحلــه ســوم در مخــازن واقعــی نفــت

درون هــود توســط یــک پمــپ برقــرار میشــود و یــک

عملیاتــی نزدیکتــر گــردد .از ایــنرو در ایــن مطالعــه،
تأثیــر دمــا بــر عملکــرد مــاده فعالســطحی زیســتی

رامنولیپیــد و پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد و آب شــور مــورد
بررســی و آزمایــش قــرار گرفتــه اســت .بــرای ایــن منظور،
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همچنیــن ،از دســتگاه اتوکالوبــرای اســتریل کــردن مــواد و

و همــکاران [ ]22اســتفاده شــده اســت .در ای ـنروش ،ابتــدا

ایــن کشــت در جــدول  1آورده شــده اســت.

بهطــور كامــل همگــن شــود .ســپس کم ـیاز نمونــه (100

وســایل اســتفاده میشــود .ســایر مــوارد مــورد نیــاز بــرای

ســعي شــد نمونــه میکروبــی ســودوموناس آرجنیــوس
تــا  )200 mgبــه درون ظرفهــای 50ميليليتــری از محيــط

نفت و پلیمر مورد استفاده

همانطــور کــه پیــش از نیــز اشــاره شــد ،عملکــرد مــاده

فعالســطحی زیســتی در آزمایشــات ســیالبزنی بــا

نتایــج ســیالبزنی بــا آب شــور بــا غلظــت  15000 ppmو

پلیمــر مقایســه شــده اســت .نفــت مــورد اســتفاده در ایــن
آزمایــش از یکــی از چاههــای نفــت بنگســتان برداشــت

شــده اســت کــه جــز نفــت خــام ســنگین محســوب
میشــود .مشــخصات فیزیکــی مــواد اســتفاده شــده در

دمــای محیــط در جــدول  2آورده شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت بــرای شستشــوی مــدل نیــز از محلولهــای
اتانــول و تولوئــن اســتفاده شــده اســت.

غنيســازي انتخابــي ريختــه شــد و در دماي  30 °Cو ســرعت
rpm

 200بهمــدت  7تــا  10روز در شــیکرانکوباتور قــرار داده

شــد .تركيــب محيــط كشــت غنيســازي در جــدول  1آمــده
اســت .محيــط كشــت مــورد نیــاز در دمــاي C

°

 121و فشــار

 1/5 atmبهمــدت  20 minســترون شــد .روغــن ســويا نيــز

در هميــن شــرايط ســترون و بهصــورت جداگانــه بــه محيــط

كشــت افــزوده شــد .پــس از  7تــا  10روز گرمخانهگــذاري در
شــرایط بــاال و زمانيكــه امولســيون نســبتاً پايــداري تشــكيل
شــد ،از محيــط كشــت در ســرم فيزيولــوژي غلظتهــای

مختلــف تهيــه و از آنهــا روي محيط جامد آگار مغذی كشــت
1

داده شــد و پليتهــا در دمــاي C

°

 30بهمــدت 24-36 h

گرمخانهگــذاري شــدند .ســپس تــك پرگنههــای

روشها

تشــكيل شــده از روي پليــت جداســازي و بــا نهايــت دقــت،

تولید رامنولیپید

بــرای تولیــد رامنولیپیــد از روش گفتــه شــده توســط عباســی

خالصســازي انجــام گرفــت.

جدول  1مقدار مواد مورد نیاز برحسب گرم بر لیتر برای کشت میکروبی در تولید رامنولیپید
محیط پیش کشت محیط کشت محیط نهایی

نوع مواد
سولفات آمونیوم ( ) NH 4 NO 3

-

3

-

پتاسیم دی هیدروژن فسفات ( ) KH 2 PO 4

0/25

0/3

0/25

سولفات منیزیم هفت مولکول آب ( ) MgSO 4 .7H 2O

0/25

0/3

0/25

عصاره مخمر

1

0/5

1

روغن سویا

-

100

40

نیترات سدیم

3

-

3

گلوکز

40

-

-

جدول  2مشخصات فیزیکی موارد استفاده شده در سیالبزنی
نفت

پلی اکریل آمید

رامنولیپید

غلظت ()ppm

-

2000

120

API

23/48

-

-

چگالی ()cm3/g

0/9158

0/9969

0/9967

ویسکوزیته ()cp

135/2982

110/1604

0/9863
1. Nutrient Agar
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ايــن كلنيهــا بــراي بررســي توانايــي توليد بيوســورفكتانت

( )Canon EOS 7بــا قابلیــت اتصــال بــه سیســتم کامپیوتــر

بــه درون محيــط توليــد ،تكتــك كلنيهــا در محيطــي

دمــای بــرروی میکرومــدل و یــک پمــپ خــأ بــرای

مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .پيــش از تلقيــح باكتريهــا

بــا تركيــب نشــان داده شــده در جــدول  1كشــت داده
شــدند (پيــش كشــت محيــط توليــد) و بهمــدت يــك
شــب در  30 °Cو  200 rpmگــرم خانهگــذاري شــدند.

روز بعــد بــه ميــزان  %2حجمــي -حجمــي از محيــط
پيشكشــت بــه درون ظرفهــاي  250 mLداراي 50 mL
از محيــط توليــد تلقيــح گردیــد و در  30 °Cو 200 rpm

بهمــدت  4-7روز گرمخانهگــذاري شــد.

جهــت پــردازش تصاویــر ،سشــوار صنعتــی بــرای تنظیــم
تزریــق و جــاری کــردن ســیال درون میکرومــدل تشــکیل

شــده اســت .میکرومدلهــای مــورد اســتفاده در مطالع ـه
حاضــر بــه دو صــورت همگــن و ناهمگــن در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه توســط نرمافــزار ُکــ ِرل طراحــی شــده
اســت .مشــخصات میکرومدلهــا و همچنیــن شــکل آنهــا

بهترتیــب در جــدول  3و شــکل  2آورده شــده اســت.
در ابتــدا و انتهــای میکرومدلهــا همانطــور کــه در

شــکل  2نشــان داده شــده اســت ،مســیرهایی بــرای ورود

آزمایشات سیالبزنی

مجموعــهی آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده شــکل  1از

یــک میکرومــدل شیشــهای ،یــک منبــع تولیــد کننــده

نــور تعبیــه شــده در زیــر میکرومــدل ،پمــپ ســرنگی بــا
ســرعت تزریــق قابــل تنظیــم ،یــک دوربیــن کیفیــت بــاال

و خــروج ســیال طراحــی شــده اســت .بــرای مــدل همگــن

بــه منظــور توزیــع یکنواختتــر ســیال درون میکرومــدل
و همچنیــن ،خــروج راحتتــر آن از سیســتم شــبکهای
بــرای ایــن مســیرها در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شکل  1مجموعه آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایش سیالبزنی

جدول  3مشخصات میکرومدلهای شیشهای مورد استفاده در مطالعه حاضر (اندازهها برحسب میلیمتر)
مشخصات

قطر گلوگاه

قطره حفرهها

تخلخل ()%

طول

عرض

عمق

نوع مدل
همگن
ناهمگن

0/26

1/53

67/44

100

50

0/072

ناحیه اول

0/77

2/07

67/44

80

80

0/07

ناحیه دوم

0/17

1/25

ناحیه سوم

0/07

0/45
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(الف)

(ب)
شکل  2تصویر میکرومدلهای طراحی شده در نرم افزار ُک ِرل :الف) همگن و ب) ناهمگن

در مــدل ناهمگــن بــه خاطــر شــکل خــاص ایــن مــدل،

امانــی و همــکاران [ ]15اســت .نتایــج ســیالبزنی

بــرای انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی ابتــدا میکرومــدل

و ناهمگــن حــاوی نفــت در دو دمــای  25و  75 °Cتوســط

مســیرها بــرروی قطــر اصلــی در نظــر گرفتــه شــدهاند.
توســط پمــپ ســرنگی و پمــپ خــأ بــا نفــت اشــباع شــده

اســت .ســپس ســیال مــورد نظــر (آب ،محلــول پلیمــری

و یــا محلــول مــاده فعالســطحی زیســتی) بــا دبــی

شــامل درصــد برداشــت نفــت در میکرومدلهــای همگــن

هــر ســه مــاد ه آب و پلیمــر و رامنولیپیــد در شــکل 3

نشــان داده شــده اســت .در شــکلهای  4و  5نیــز تصاویــر

ماکروســکوپی ســیالبزنی توســط ســه مــاده مذکــور

 1 µL/minدر میکرومــدل تزریــق شــد .همزمــان بــا

بهترتیــب در میکرومــدل همگــن و ناهمگــن نشــان داده

عکــس گرفتــه و عکسهــا جهــت پــردازش بــه کامپیوتــر

دمــا در ســه مــادهی آب ،پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد و

انجــام آزمایشهــا و در بــاز ه زمانــی  5 minاز میکرومــدل
منتقــل شــدند .بــرای پــردازش تصاویــر از نرمافــزار

شــده اســت .در شــکل  %3برداشــت نفــت نســبت بــه

رامنولیپیــد در دو دمــای  25و  75 °Cنشــان داده شــده

()V.1.51اIMAGE Jااســتفاده و درصــد برداشــت بــا

اســت .در شــکل  4تصاویــر ماکروســکوپی برداشــت نفــت

تمامیآزمایشــات در دو دمــای  25و  75 °Cو در غلظــت

مربــوط بــه مــدل ناهمگــن در دو دمــای یــاد شــده ،نشــان

اســتفاده از روش تحلیــل پیکســل محاســبه شــد.
بهینــه انجــام گرفــت کــه نتایــج آن در قســمت بعــد ارائــه
شــده اســت.

نتایج و بحث

بــه منظــور انجــام آزمایشــات ابتــدا الزم اســت کــه
غلظتهــای بهینــ ه عملیاتــی را بهدســت آوریــم .بــرای
ایــن منظــور آزمایشــات اولیــه بــرای ســیالبزنی پلیمــر

بــا غلظتهــای  2000 ،1000و  2500 ppmانجــام شــد
و مشــاهده شــد کــه در غلظــت  2000 ppmبرداشــت
توســط پلیاکریلآمیــد هیدرولیــز شــده بیشــتر اســت.

همچنیــن ،بــا انجــام آزمایشــات مختلف غلظــت 120 ppm

بــرای ســیالبزنی توســط محلــول رامنولیپیــد انتخــاب
شــد .ایــن مقــدار در تطابــق بــا غلظــت انتخابــی توســط

در مــدل همگــن و در شــکل  6تصاویــر ماکروســکوپی
داده شــده اســت .همانطــور کــه در شــکلهای  3تــا 5

مشــخص اســت ،میــزان برداشــت نفــت بــرای هــر ســه

مــاده و در هــر دو میکرومــدل در اثــر افزایــش دمــا تغییــر
یافتــه و در دمــای باالتــر بیشــتر بــوده اســت .هنگامیکــه

دمــا افزایــش پیــدا میکنــد ،ویســکوزیته مــواد و نفــت

کاهــش یافتــه و حرکــت ســیاالت بهبــود مییابــد و
درصــد برداشــت افزایــش پیدا میکنــد .در دمــای C

°

%25

برداشــت توســط آب شــور در مــدل همگــن  %39و در
دمــای  %48/3 75 Cبــوده اســت .در دمــای C

°

°

 25درصــد

برداشــت توســط رامنولیپیــد در مــدل همگــن  %48و
در دمــای

C

°

 %62 75بــوده اســت .در دمــای

C

°

%25

برداشــت توســط پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد در مــدل

همگــن  %61و در دمــای

C

°

 %70 75بــوده اســت.
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شــکل  3درصــد ازدی��اد برداش��ت نف��ت ( )%توســط آب ،رامنولیپیــد و پلیاکریــل آمیــد در میکرومدلهــای همگــن و ناهمگــن در
دو دمــای مــورد آزمایــش

شــکل  4تصاویــر ماکروســکوپی برداشــت نفــت در میکرومــدل همگــن توســط( :الــف و د) آب شــور( ،ب و ه) رامنولیپیــد و (ج و و) پلــی
اکریــل آمیــد در دو دمــا

شــکل  5تصاویــر ماکروســکوپی برداشــت نفــت در میکرومــدل ناهمگــن توســط( :الــف و د) آب شــور( ،ب و ه) رامنولیپیــد و (ج و و) پلــی
اکریــل آمیــد در دو دمــا
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شــکل  6تصاویــر میکروســکوپی برداشــت نفــت در میکرومــدل توســط( :الــف و د) آب شــور( ،ب و ه) رامنولیپیــد و (ج و و) پلیاکریــل
آمیــد در دو دمــا

همچنیــن ،مقــدار برداشــت نفــت توســط پلیمــر و مــاده

بيشــتري از نفــت بــه تلــه افتــاده در تمــاس اســت کــه

دمــا بیشــتر بــوده کــه ایــن مســأله بیانگــر نقــش مؤثــر

بــا تزريــق آب ميشــود و پدیــد ه انگشــتی شــدن در

فعالســطحی زیســتی نســبت بــه آب شــور در هــر دو

ایــن دو مــاده در ازدیــاد برداشــت اســت .بهعــاوه،
تصاویــر ماکروســکوپی نشــان میدهنــد کــه آب تزريــق

شــده بــا حجــم اندکــي از نفــت در تمــاس اســت.

همچنیــن جبهــه جريــان پخششــدگي عرضــي بســيار

کمــي دارد و تمايــل آن بــراي نفوذپذيــري بســيار ناچيــز

اســت .بهطوریکــه بــا بــاز شــدن مســيري بهســمت
قســمت خروجــي محيــط متخلخــل ،آب از ايــن مســير

بــراي گــذر از بســتر متخلخــل اســتفاده میکنــد .لــذا،
قســمت عمــده نفــت درون میکرومــدل در معــرض جبهــه

ســيال تزريقــي واقــع نشــده کــه منجــر بــه کاهــش

بــازده جــاروب و لــذا ،ميــزان پایيــن برداشــت نفــت
ميشــود .در فرآينــد ســيالبزني محلولهــای پلیمــر
و مــاده فعالســطحی زیســتی ،ســيال تزريقــي مســير

بيشــتري را در میکرومــدل طــي ميکنــد و بــا حجــم

منجــر بــه ميــزان بيشــتري از برداشــت نفــت ،در مقايســه
ســیالبزنی بــا ایــن مــواد فعالســطحی رخ نمیدهــد.

بدیــن معنــا کــه بهدلیــل اختــاف ویســکوزیته نفــت و
ســیال تزریقــی ،اگــر نفــت ویســکوزتر از ســیال تزریقــی
باشــد ،ســیال از روی آن بهصــورت انگشــت یکدســت

حرکــت کــرده و در عــرض میکرومــدل حرکــت نمیکنــد

و نفــت زیــادی درون میکرومــدل باقــی میمانــد .افــزوده
شــدن مــواد فعالســطحی بــه آب مقطــر ســبب کاهــش

ویســکوزیته (گرانــروی) ســیال تزریقــی و بهبــود نســبت
تحــرک دو فــاز میشــود و محلــول تزریقــی میتوانــد

بــه نقــاط کمتــراوا نفــوذ کنــد .لــذا ،توســعه جانبــي

جبهــه ســيال تزريقــي بیشــتر و حرکــت آن پيوســتهتر
شــده کــه خــود باعــث افزايــش بــازده جــاروب و
افزايــش ميــزان برداشــت نفــت ميشــود .در فرآینــد

ســيالبزني بــا پلیمــر ،پلیمــر تزريقــي تمايــل بيشــتري

سمیرا امیری و همکاران
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بــه پخــش شــدن داشــته و توانســته بخــش بيشــتري را

نفــت افزايــش مييابــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت

کنــد و لــذا نفــت بيشــتري را در مســير حرکــت خــود

بیــن ســطحی داشــته و در هــر دو دمــای  25و 75 °C

در میکرومــدل ،در مقايســه بــا دو مــاده دیگــر ،جــاروب
جابهجــا ميکنــد .در دمــای باالتــر بــا وجــود کاهــش

آمــده رامنولیپیــد توانایــی بیشــتری در کاهــش کشــش
اینرونــد یکســان اســت.

ویســکوزیته مــواد ،از آنجــا کــه ویســکوزیته نفــت نیــز

شــکل  6تصاویــر میکروســکوپی ســیالبزنی آب شــور و

نتیجــه افزایــش برداشــت شــده اســت [ 28و  .]29در

نشــان میدهــد .مطابــق شــکل در ســیالبزنی بــا آب

دو دمــای مــورد آزمایــش ارائــه شــده اســت .همانطــور

اســت امــا هنــوز الیـ ه نازکــی از نفــت به دیــواره چســبیده

رامنولیپیــد کشــش ســطحی نفــت و آب را کاهــش

الیــه نفتــی دیــده شــده اســت کــه بیانگــر تأثیــر مثبــت

بیشتریــن کاهــش را در کشــش ســطحی آب ایجــاد

همــان وضعيتپــس از ســيالبزني پلیمــری مشــاهده

کاهــش زیــادی دارد باعــث بهبــود حرکــت نفــت و در

محلولهــای پلیمــری و مــاده فعالســطحی زیســتی را

جــداول  4و  5تغییــرات ویســکوزیته و کشــش ســطحی در

شــور قســمت عمــد ه نفــت از روی دیــواره جــاروب شــده

کــه مالحظــه میشــود ،در هــر دو دمــای  25و 75 °C

اســت .در تزریــق رامنولیپیــد کاهــش بیشــتر ضخامــت

داده اســت .همچنیــن در اثــر افزایــش دمــا ،رامنولیپیــد

ایــن مــاده فعالســطحی در تغییــر ترشــوندگی اســت.

کــرد .بهطــور کلــی ،در فرآينــد تزريــق محلولهــای

شــد .بــا توجــه بــه شــکل ،پلیمــر تزريقــي الیــه نفتــی
را تقریبــاً بهطــور کامــل از جــداره جــدا کــرده و ســیال

کشــش بيــن ســطحي نفــت و آب را کاهــش ميدهنــد.

گفــت کــه ترشــوندگي محيــط متخلخــل ،در مقایســه بــا

و حفــرات شــده و ايــن امــکان فراهــم ميشــود کــه

آبدوســت تغييــر کــرده اســت کــه ســبب افزايــش میــزان

بــه تلــه افتــاده در ايــن مناطــق را جابهجــا کنــد .بديــن

فعالســطحی بــه درون میکرومــدل ،قســمت آبگریــز

درجــا داشــته ،مســير بيشــتري را بــراي حرکــت در بســتر

میکرومــدل تمــاس پیــدا میکننــد و ســر آبدوســت آن

حــاوی مــواد فعالســطحی ،مولکولهــاي ایــن مــواد در
ســطح مشــترک نفــت و آب تزريقــي قــرار ميگيرنــد و

تزریقــی بــا جــداره تمــاس پیــدا کــرده اســت و میتــوان

ايــن امــر ســبب کاهــش فشــار مويينگــي در داخــل منافــذ

ســایر مــواد فعالســطحی ،بهمیــزان بیشــتری بهســمت

محلــول بــه ســادگي بــه داخل حفــرات نفــوذ کــرده و نفت

بازيافــت نفــت شــده اســت .بــا تزریــق محلــول مــاده

ترتيــب ،ســيال تزريــق شــده دسترســي بيشــتري بــه نفت

مولکولهــای ایــن مــواد بــا ســطح نفتدوســت شــده

متخلخــل طــي ميکنــد و در نتيجــه ميــزان برداشــت

در فــاز آبــی قــرار میگیــرد.

جدول  4ویسکوزیته نفت ،آب شور ،محلول پلیمری و محلول رامنولیپید در دو دمای مورد آزمایش
ویسکوزیته مواد ()cp

دما
نفت

آب شور

محلول پلیمری

محلول رامنولیپید

25 °C

135/2982

0/9877

110/1604

0/9863

75 °C

14/2062

0/4643

33/2854

0/4479

جدول  5کشش بین سطحی نفت و آب شور ،محلول پلیمری و محلول رامنولیپید در دو دمای مورد آزمایش
کشش سطحی بین نفت و مواد ()mN/m

دما
آب شور

محلول پلیمری

محلول رامنولیپید

25 °C

27/322

35/769

20/428

75 °C

23/907

25/855

10/594
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ایــن امــر موجــب افزایــش برهمکنــش دیــواره ســطح

نیــز بــر تغییــر ترشــوندگی مؤثــر بــوده اســت چراکــه در

برهــم کنــش دیــواره ســطح میکرومــدل و فــاز نفتــی کاســته

بیشــتری از ســطح جــدا میگــردد .ایــن نتایــج بــرای

بهســمت آبدوســت شــده و نتیجــ ه آن جــدا شــدن نفــت

در فرآینــد ســیالبزنی آب ،بهدلیــل پاییــن بــودن

میکرومــدل و فــاز آبــی شــده و نتیجــه آن ایــن اســت کــه از

میشــود .ایــن پدیــده ســبب تغییــر ترشــوندگی ســطح روزنه

چســبیده بــه جــداره و بازیافــت بیشــتر نفــت اســت .نتایــج
فــوق بــرای دمــای  25 °Cبــوده و ایــن نتایــج در دمــای 75 °C

دمــای باالتــر ویســکوزیته نفــت کاهــش یافتــه و نفــت
هــر دو مــدل همگــن و ناهمگــن صــادق بــوده اســت.
ویســکوزیته آب در مقایســه بــا نفــت محبــوس ،تحــرک
آب بهخوبــی صــورت نمیگیــرد .در نتیجــه ،ســرعت

نیــز برقــرار اســت .بهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه نتایج بهدســت

ســیال تزریقــی بــاال اســت و ســیال فرصــت نفــوذ بــه

آبدوســتی ،کاهــش کشــش بیــن ســطحی و کاهــش

خــود را بــه انتهــا (انتهــای میکرومــدل) میرســاند .در

آمــده میتــوان گفــت کــه تغییــر ترشــوندگی بهســمت

ویســکوزیته در اثــر افزایــش دمــا و افزایش ویســکوزیته آب در

ســایر نقــاط حفــرات را نــدارد و از کوتاهتریــن مســیر

ســیاالبزنی پلیمــر ،افزایــش ویســکوزیته ســیال تزریقــی

اثــر افــزودن مــاده فعالســطحی بــه آن و تهیـ ه محلولهــای

بــا بهبــود تحــرک ،باعــث میشــود ســیال تزریقــی

کــه برآینــد آنهــا موجــب افزایــش برداشــت نفــت شــده و

شــده و نفــت بــه دام انداختــه در حفــرات را شســته و

فعالســطحی ،ســاز و کارهــای حاکــم بــر فرآینــد هســتند

ایــن نتیجــه بــرای پلیمــر تأثیر بیشــتری داشــته و تأثیــر آنها

بــرروی رامنولیپیــد بیشــتر از آب بــوده اســت.
نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــا انجــام چنــد آزمــون ســیالبزنی در
میکرومدلهــای شیشــهای همگــن و ناهمگــن و در دو
دمــای  25و  ، 75 °Cعملکــرد رامنولیپیــد بــا عملکــرد

پلیمــر و آب در همیــن شــرایط مقایســه شــد .بررس ـیها

نشــان داد کــه در دمــای باالتــر ،درصــد برداشــت نفــت
توســط هــر ســه مــاده و در هــر دو مــدل همگــن و

ناهمگــن بیشــتر بــوده اســت .برداشــت کلــی توســط پلیمر
پلیاکریلآمیــد نســبت بــه رامنولیپیــد و رامنولیپیــد

نســبت به آب شــور بیشــتر بــوده اســت .تغییر ترشــوندگی
یــا آبدوســتی بــرای پلیمــر از رامنولیپیــد و آب بیشــتر

اســت .بــه همیــن خاطــر باعــث برداشــت بیشــتر شــده

اســت .ســطح هرچــه آبدوســتتر باشــد ،آب راحتتــر
جایگزیــن نفــت میگــردد و برداشــت بیشــتر میشــود.

نفــت باقیمانــده روی ســطح دیــواره در ســیالبزنی

پلیمــر کمتــر از آب و مــاده فعالســطحی زیســتی بــوده
اســت و نتایــج نشــان داد کــه پلیمــر توانایــی بیشــتری

در آبدوســت کــردن ســطوح میکرومــدل داشــته اســت.

بنابرایــن ،برداشــت توســط ایــن مــاده بیشــتر اســت .دمــا

کندتــر حرکــت کــرده و نفــوذ بــه حفــرات بیشــتر

برداشــت نفــت افزایــشیابــد .ویســکوزیته آب شــور
در دمــای  0/98 cp 25 °Cاســت کــه در دمــای 75 °C

بــه مقــدار  /46 cpرســیده اســت وکاهــش ویســکوزیته را
شــاهد بودیــم .همچنیــن ،کاهــش  %12/5کشــش بیــن
ســطحی را داشــتیم .بنابرایــن ،آب شــور در اثــر باالرفتــن

دمــا بــا کاهــش ویســکوزیته و نیــز کاهــش کشــش بیــن

ســطحی ســبب افزایــش برداشــت نفــت میگــردد.

ویســکوزیته پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد از 110/160 cp
در دمــای

C

°

 25بــه مقــدار  33/285 cpدر دمــای

C

°

75

رســید کــه افــت قابــل مالحظ ـهای اســت .همچنیــن در

اثــر بــاال رفتــن دمــا ،کاهــش  %27/7در کشــش بیــن
ســطحی پلیمــر و نفــت مشــاهده شــد .از ایــنرو ،ایــن

پلیمــر در اثــر باالرفتــن دمــا بــا کاهــش ویســکوزیته بــه
مقــدار زیــاد و همچنیــن ،کاهــش کشــش بیــن ســطحی
ســبب افزایــش برداشــت نفــت شــده اســت .در نهایــت،

ویســکوزیته رامنولیپیــد در دمــای
و در دمــای

C

°

 75بــه مقــدار

C

cp

°

25

cp

0/986

 0/447رســیده

اســت کــه بــا کاهــش ویســکوزیته همــراه بــوده اســت.

همچنیــن ،کشــش بیــن ســطحی مــاده فعالســطحی
زیســتی و نفــت در اثــر بــاال رفتــن دمــا  %48کاهــش

داشــته اســت .بنابرایــن ،ایــن مــاده فعالســطحی زیســتی
در اثــر باالرفتــن دمــا بــا کاهــش ویســکوزیته و همچنیــن
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 بــه همیــن دلیــل اســت کــه.افزایــش دمــا کمتــر اســت
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Introduction
Nowadays, due to the shortage of light oil reservoir
in the world, enhancement oil recovery (EOR) in
heavy oil reservoirs has received more attention.
According to the studies, primary recovery in heavy
oil reservoirs is limited to 5 percent which increases
to about 10-15 percent by using EOR methods [1-3].
One of the suggested solutions to this problem is the
use of biosurfactants, called Microbial Enhancement
Oil Recovery (MEOR). Biosurfactants are important
products of industrial microbiology which are
produced by microorganisms. Due to high diversity,
low risk to the environment, lower toxicity and ability
to return to ecosystem, the use of biosurfactants is
preferred to chemical surfactants. They decrease
capillary pressure by decreasing Interfacial Tension
(IFT) between oil and reservoir rock. Also, their
emulsifying ability cause to separate oil from rock
surfaces. One of the most important and powerful
biosurafcatants for this purpose is Rhamnolipid,
which is produced by pseudomonas aeruginosa [4]. In
the present study, firstly, Rhamnolipid Biosurfactant
was produced. Then, EOR tests were implemented
in two homogeneous and non-homogeneous glass
micromodels. Finally, Rhamnolipid Biosurfactant
performance as EOR injected fluid was compared with
saltwater and anionic polyacrylamide polymer in the
same condition.

Accepted: November/17/2020

Materials and Methods
In this study, first of all glass micromodel was designed
and made then saltwater flooding tests was performed
in 1atm and two different temperature of 25 °C and
75 °C as the reference experiment. After that, flooding
tests were conducted using polyacrylamide polymer
and rhamnolipid at the same operating condition.
Finally, the results were compared in term of quality
and quantity.
Here, produced oil from Bangestan wells was
used which is considered as heavy oil. Physical
specifications of used materials in ambient temperature
are summarized in Table 1.
Table 1 Physical specification of used material for flooding
Oil

Polyacrylamide

Rhamno�
lipid

Concentration
(ppm)

-

2000

120

API

23.48

-

-

Density (g/
cm2)

0.9158

0.9969

0.9967

Viscosity
(centipoise)

135.298

110.1604

0.9863
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Flooding Test
Two homogeneous and non-homogeneous micromodels
were considered in this research which is designed by
Corel software. First, micromodels were saturated by
oil using syringe and vacuum pumps. Then, EOR fluid
(saltwater, polymer solution, or biosurfactant solution) was

injected to the micromodels in 1 μl⁄min. Simultaneously,
in each 5 minutes, photos were taken from micromodels
and transferred to computer to analyze. The temperature
was controlled by an industrial drier. Figure 1 shows a
schematic of the experimental setup.

Fig. 1 Schematic of experimental setup.

Results and Discussion Phase Composition Analysis
Figure 2 shows the obtained results of flooding tests in
two homogeneous and nonhomogeneous micromodels
and 25 °C and 75 °C for three EOR fluid. Moreover,
the microscopic photos taken during flooding test are
shown in Fig. 3.

Fig. 2 Enhanced oil recovery percentage by saltwater,
polymer and Rhamnolipid biosurfactant flooding in two
micromodels and two temperature

According to the results, the more temperature, the
more oil recovery percentage resulted for three solution. Moreover, oil recovery percentage by polymer
and biosurfactant had higher value than saltwater,
which it indicates effective role of these two materials in EOR. Macroscopic images showed that injected
saltwater touched with a small volume of oil and forward flow had little transverse diffusion and a very low
tendency to diffuse (fingering phenomenon).
In flooding process of polymer and biosurfactant
solution, the injected fluid traveled longer distance
through micromodel, resulting in more recovery of
trapped oil. Furthermore, adding surfactant to water
caused viscosity reduction and improvement of
mobility ratio. On the other word, rhamnolipid solution
could penetrate into low permeability pores and
consequently oil recovery enhanced. Polymer also had
higher tendency to diffuse and can sweep much more
part in the micromodel in comparison to other two
materials. Tables 2 and 3 show the changes in viscosity
and surface tension at the two tested temperatures.
Table 2 Viscosity changes at two temperature
Viscosity (centipoise)

Temp.

Rhamnolipid solution

Polymer
solution

saltwater

oil

0.9863

110.1604

0.9877

135.2982

25

0.4479

33.2854

0.4643

14.2062

75

Table 3 Surface tension recorded at two temperature
Surface tension between oil and substance (mN/m)

Fig. 3 Microscopic photo of oil recovery in micromodel
by: a,d) Saltwater, b,e) Rhamnolipid, c,f) Polymer
micromodels and two temperature

Temp.

Rhamnolipid solution

Polymer solution

saltwater

20.428

35.769

27.322

25

10.594

25.855

23.907

75
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As illustrated in Table 3, in both temperature,
Rhamnolipid reduced surface tension between oil
and water. Generally, the more temperature, the less
interfacial tension. This can be justified that surfactant
lies on a surface of oil and injected water and
consequently decreases interfacial tension between oil
and water. It reduces the capillary pressure in the pores
and cavities, which leads to easily penetration of the
solution into the pores and displaces the trapped oil in
this area. Wettability change was greater as a result of
polymer injection than Rhamnolipid and water.
Conclusions
In this paper, several flooding tests were implemented in
homogeneous and nonhomogeneous glass micromodel
at two temperature of 25 and 75 °C and performance
of Rhamnolipid biosurfactant and polymer and water
were compared. Results showed at higher temperatures,
oil recovery percentage by all three material in two
homogeneous and nonhomogeneous micromodels
was greater. The greatest total recovery was related
to Polyacrylamide tests. On the other words, polymer
was more capable to make the surface of micromodels
water wet. Besides, the effect of temperature is not
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negligible. So that the more temperature, the less oil
viscosity and the more oil separation from micromodel
surface. These results were true for both homogeneous
and nonhomogeneous micromodels.
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