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 چکیده 

سورفکتسیالب بهازنی  آن،  نت  عمده  مزایای  ویژهدلیل  کشش  به  )بینکاهش  نفتIFTسطحی  تغییر  (  و  شورآب   / خام 

حاضر با هدف بررسی  است. تحقیق  شناخته شده   فرآیند ازدیاد برداشت نفت موثر در های  یکی از روشترشوندگی به عنوان  

با طول زنجیره کاتیونی    امیدازولیوممایع یونی از خانواده    های بر پایهسورفکتانت    های موجود در فاز آبی بر کاراییاثر نوع یون

برای بررسی همزمان این دو مکانیسم کار چسبندگی و پیوستگی و ضریب  است.  نجام شدهاسم  یمتفاوت در بهبود این دو مکان

  4SO2Naو    NaClهای  در حضور الکترولیت  mim][Cl 18[C[  و   C]mim][Cl] 12های  نتاسورفکتپخش شوندگی محاسبه شد.  

از مایعات یونی )کم، کارایی  (CMCبر اساس غلظت بحرانی مایسل )   . ه اندمورد بررسی قرارگرفت ،  CMCتر از  سه غلظت 

CMC    از  بیشتر  وCMC در تغییر ترشوندگی و بهبود ضریب پخش شوندگی نفت بر روی سنگ کربناته دولومیتی مورد )

افزایش طول زنجیر وابسته به نوع نمك می باشد اگرچه اهمیت   مایع یونی با عملکرد    دادنتایج نشان  بررسی قرار گرفت.

کاهش کشش بین سطحی عملکرد محلول در تغییر ترشوندگی  نت بیشتر از نوع نمك بوده است. به طور کلی،  اغلظت سورفکت

برابر    IFTبا    mim][Cl]/NaCl12[Cکمترین کشش بین سطحی و باالترین فعالیت سطحی برای محلول   .را بهبود داده است

mN/m  0.6   در غلظت های باالتر ازCMC  آنیون  نمك با  ه اثر هم افزایی  بدست آمده است که نشان دهند-Cl  مایع یونی  و  

mim][Cl]12[C   می باشد که باعث تغییر ترشوندگی سنگ کربناته دولومیتی از حالت شدیدا    در کاهش کشش بین سطحی

مایع یونی با  برای    باالترین ضریب پخش شوندگیاین دو مکانیسم باعث گردید    . نفت دوست به حالت آب دوست شده است

   د.یبدست آ NaCl  ( و در حضور نمك mim][Cl]12[Cزنجیر کوتاه تر )طول 

 

 تغییر ترشوندگی  سطحی،بینکشش ،ضریب پخش شوندگی ، شوری،نتاسورفکت ،مایعات یونیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه
 در  موجود  ی دوکربنیه  مخازن   از  یاد یز  اریبس  تعداد  در

  ی دوست  نفت   تیماه  یدارا  آنها  یها  سنگ  ساختار  که  ایدن

خصوص    باشدیم شکافدار مخازنبه    قی تزر  ،کربناته 

  راندمان  بردن  باال   جهت  ی مناسب  نهیگز  تواندینم  شوراب

  آب   با   مخازن  گونه این در  .باشد  مخازن  نی ا  از   نفت  دیتول

 به  آب   1خودی به خود آشام  ،مخزن  سنگ   شدن  دوست

  منجرتواند    یم  جهیدر نت  که  افتاد  خواهد  اتفاق  ماتریس

و  در    ها ف  شکا سمت  به آن  در  موجود  نفت  شدن خارج به

  در  ر ییتغ  جادیا  بابه عبارتی،    .گرددتولید    افزایش   تینها

تغییر    سنگ   تیماه با  شوندگی  پخش  ضریب  بهبود  و 

یا   و  دوستی  آب  سمت  به  دوستی  نفت  از  ترشوندگی 

توان امکان برداشت نفت   یم کاهش کشش بین سطحی 

 را فراهم کرد.

درک درست و انتخاب مناسب سورفکتانت در  به منظور  

تزریق ش  حین  با  یی ایمیمواد  ابتدا    د یمختلف، 

مختلف    طیمواد در شرا  نی هر کدام از ا موثر    ی هاسمیمکان

اثر بخش    یها   سمیمکان. از بین  رندیقرار گ  یمورد بررس

  ن ی ب  کشش  کاهش   یی،ایمیمواد ش  ی حاو  ی هامحلول  یبرا

  یترشوندگ  رییتغی و  نفت  و  ی آب  فاز  دو  انیم  ( IFTی )سطح

است.   برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  دو    بااز  این  بهبود 

حین   سمیمکان ش  ق یتزر  در  مخازن  ییایمیمواد  و    به 

توان نفت به  ی، مبهبود ضریب پخش شوندگی  همچنین

 کرد.   تیهدا یدیدام افتاده در مخزن را به سمت چاه تول

با افزایش قیمت نفت و رسیدن  با توجه به  از سویی دیگر،  

مخازن خود،   اکثر  عمر  دوم  نیمه  به  ایران  ه  ب  نفتی 

مله  با بازدهی باال از جکارگیری روش های ازدیاد برداشت  

جدید   نسل  از  از  هاسورفکتانتاستفاده  شیمیایی  ی 

   2ی ونی  عات یما   امروزه  است.    برخوردار شده اهمیت ویژه ای  

عملکرد بهتر  از جمله کارآیی باال،    مطلوب  خواص  لیدل  به

و با سازگاری بیشتر با محیط زیست  تر  غلظت پاییندر  

به   معمولهاسورفکتانتنسبت    ن یگزیجا عنوان    به ،  ی 

رایجهاسورفکتانت  ی برا   یمناسب و  متعارف  نظر    ی  در 

  یها سورفکتانت  متیق  ،نیز   نهیاز نظر هز.  ندده اش گرفته  

 
1 Imbibition 
2 Ionic liquid 

یونی  پایه   بر ق  مایع  ها   مت یمشابه    ی ونی  یسورفکتانت 

 . [1] است

معموال در مرحله ثانویه برداشت نفت به منظور حفظ فشار  

شور تزریق  از  شود.  آمخزن  می  استفاده  دلب  در    ل یبه 

و   بودن  ارزان  و  مح  یرسازگاهمچنین  دسترس    طیبا 

شورستیز تزریق  عالقه  آ،  مورد  های  روش  از  یکی  ب 

اخیر،    در سالیان  به گونه ای که  است  بوده  پژوهشگران 

آب  عنوان    3هوشمند تزریق  روشبه  از    ثالثیه   های یکی 

نفت ازدیاد است  برداشت  گرفته  قرار  توجه  آبمورد   . 

شود که با  به آبی گفته مییا آب مهندسی شده  هوشمند

ت ویژه یافته است. این  خاصییا غلظت آنها  ها و  یون  تغییر

 سنگ کربناته را از حالت نفت  4تواند ترشوندگی می  آب

  دوست تغییر داده و آشامآبو یا    دوست به حالت خنثی

. با این  [4-2]  آب را به شبکه ماتریسی سنگ افزایش دهد 

  باو واکنش آن  ها و شوری آب تزریقی  وجود نقش یون

یونی    انواع مایعات  ویژه  به  ها  خوبی  سورفکتانت  به 

 خص نیست.مش

سه     سطحیبینلشکربلوکی و همکاران با بررسی کشش

و       mim][Cl] 8[Cیونی  مایع      دو    و    خام نفت     نمونه

py][Cl] 8[C    نمك حضور  عدم  و  حضور  با    2MgClدر 

نتیج  ppm  15000غلظت   این  هم    رسیدند   هبه  اثر  که 

وابسته به ترکیب نفت و    یونیمایعو    2MgClافزایی نمك  

 .[5]نوع مایع یونی می باشد 

ی  رو   بر  مطالعه  با   همکاران  و   هزاوه  ینیالعابد  نیز  یعل

یعیما پای  ونات    یها بنامپیریدینیم     و    ومیدازولیامهی بر 

mim][Cl] 8[C    ،mim][Cl] 12[C   ،    py][Cl] 8[C   و  

[Cl[]py 12Cرو بر  /   نفت  یسطحنیبکشش   ی [  خام 

نمکلمح نمک  NaCl  یول  محلول  اآب  یو  به    ن یسازند 

مایع  دندیرس  هجینت   نی شتریب  mim][Cl] 12[C  یونیکه 

داشته  یسطحنی بکاهش کشش نرا  و  دو    زیاست  در هر 

افزا با    دروکربن، یه  لیآلک  ره یزنج  شیخانواده 

 . [6] استکمتر شده یسطحنیبکشش

،    m][Cl]mi 12[C        یونیمایع    نوع      چهار    مطالعه

mim][Cl] 18[C    ،py][Cl] 8[C    و  py][Cl] 18[C    در نمونه

که  آب بود  مطلب  این  بیانگر  یونی  سازند  مایع 

][Cl] mim18[C    در عملکرد   کاهش  بهترین 

3 Smart water 
4 Wettability 
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داشته است و    خام  محلول آبی و نفت  یسطحنیبکشش

با  سیالب یا  یونی  مایعاین  زنی  ثالثیه  مرحله  )در 

نفت(   با سیالبازدیادبرداشت  مقایسه  با  در    شورآب زنی 

ثانویه(در  ) نشان    % 13افزایش    مرحله  را  نفت  بازیافت 

 . [7] استداده

همکاران  و  براری  روش    اخیرا  با  اتمسفریك  شرایط  در 

غلظت بحرانی مایسل    ،کشش بین سطحی اندازه گیری  

(CMC5  ) دو مایع یونی  ][Cl] mim12[C    و][Cl] mim18[C  

اند  مقایسه نموده  4SO2Naو    NaCl  نمك های   در حضور را  

[8]  . 

انتخاب   در  مهم  موارد  از  در   سورفکتانت  یکی  مناسب 

فرآیند ازدیادبرداشت نفت هدر رفت آنها به علت جذب بر  

سنگ   سطح  آنجاییکه  از  باشد.  می  سنگ  سطح  روی 

باشد   می  مثبت  بار  دارای  انتخاب    [9]کربناته  با 

سورفکتانت های کاتیونی می توان برای این گونه مخازن  

در این پژوهش، در ادامه  هدر رفت را کاهش داد. بنابراین  

  کاتیونی   بررسی سیستماتیك بررسی کارایی مایعات یونی

][Cl] mim12[C    و][Cl] mim18[C  با اندازه گیری کشش ،

نیرو  کار  تماس،  زاویه  و  کار  بین سطحی  ی چسبندگی، 

نیروی پیوستگی و ضریب پخش شوندگی محاسبه شده  

است. طراحی آزمایش به این صورت بوده است که با توجه  

این دو مایع یونی که در پژوهش قبلی بدست    CMCبه  

، سه غلظت از مایعات یونی که شامل قبل  [8]آمده است 

بوده   CMCو بعد از نقطه    CMC، در نقطه CMCاز نقطه 

مورد بررسی   4SO2Naو    NaClاست در حضور نمك های 

یونی،  قرار   مایع  کاتیونی  زنجیر  اثر طول  تا  است  گرفته 

غلظت آنها و اثر نوع نمك  بر تغییر ترشوندگی و ضریب  

 پخش شوندگی مشخص گردد.

 بخش آزمایشگاهی

 مشخصات مواد 

  همانگونه که در بخش مقدمه بیان شده است مواد فعال

اند  ها استفاده شد، عبارت سطحی که در این پژوهش از آن

مایعنتاسورفکت از   پایه  بر  خانواده  های  از  یونی 

به -متیل-3-دودسیل-1های  نامایمیدازولیوم 

)یمیدازولیوما و  mim][Cl] 12[Cکلرید        -3-اکتادسیل-1( 

 
5 Critical micelle concentration  
6 Dead oil 

ساختار  (.  mim][Cl] 18[Cکلرید )  ازولیوم   ایمید    متیل

با آنیون یکسان    ایمیدازولیوماین دو مایع یونی از خانواده  

آورده    1طول زنجیر کاتیونی متفاوت در شکل    کلراید و 

   4SO2Naو    NaCl  مورد استفاده  نمك هایشده است. و  

است. برای بررسی    خریداری شده  شرکت مرک آلمان    از

  M  0.7با قدرت یونی یکسان )هایی  نوع نمك، از محلول

-و نزدیك به قدرت یونی آب خلیج فارس( استفاده شده

-خام استفاده شده در این پژوهش، نفتنفت  .[8]  است

،  43/ 4و با ترکیب درصدهای    32با درجه سنگینی    6رده م

اشباع    7/ 5و    10/ 1،  40/ 0 ترکیبات  برای  ترتیب  ،  به 

 می باشد.  آروماتیك، رزین و آسفالتین

 
)سمت چپ( و   mim12[C [Cl][ساختار  ۱شکل 

][Cl] mim18[C  )سمت راست( 

شده     استفاده  های   رخنمون  از،  نیز سنگ  کوه    رشته 

همانگونه که در  است.  تهیه شده    باباکوهی استان فارس

داده شده است    2شکل   به شکل  ابتدا  این سنگ  نشان 

به صورت  و   مغزه داده شدهنازک  ای  ه الیهسپس    برش 

کار  ای برای آزمایش تغییر ترشوندگی بهاست. سنگ الیه

 است.گرفته شده

 
انجام شده  ای الیهبرش و )سمت راست(  مغزهعکس  2شکل 

 (سمت چپبرای انجام آزمایش زاویه تماس )

 آنالیز سنگ 

میکروسکوپ  برای تصویربرداری دقیق از سطح سنگ از  

استفاده شده   (SEM-FE)  7الکترونی روبشی گسیل میدانی 

  است. برای مشخص کردن درصد عناصر و جنس سنگ 

7 Field Emission Scanning Electron Microscope  
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که    (EDX)  8پرتو ایکس  انرژیپراش   طیف سنجیاز    نیز

یك روش تحلیلی که برای تجزیه و تحلیل ساختاری، یا  

خصوصیات شیمیایی یك نمونه است به کار گرفته شده  

پروفایل   بررسی  و  عناصر  پراکندگی  چگونگی  است. 

مخ نواحی  بین  عناصر  غلظت  نمونهتغییرات  با   تلف  نیز 

ای( تصویربرداری   صفحه  )یا  ای  نقشه  آنالیز  انجام    9با 

 .فتپذیر 

 نفت دوست مقاطع نازك  نحوه تهیه  

آب در  شوری  تزریقیمیزان  جنس    ،های  و  ساختار 

  دما ،  ترکیبات مختلف موجود در نفت خام،  مخزنسنگ

فشار مخزن از مؤثرترین فاکتورها در ترشوندگی مخزن  و 

و جنس  باشند. از میان موارد فوق، ترکیب محلول آبی  می

برای    رخوردار می باشد.  ب سنگ مخزن از اهمیت بیشتری  

آن ساختمان  که  مخازنی  کلسیت  مثال  جنس  از  ها 

نمونهمی با  مقایسه  در  کوارتزباشد  تر  نفت،  های  دوست 

  .[12-10]هستند 

نازک  مقاطع  از  پژوهش  این  در    نفت  10در  دوست 

نوع نفت خام به    .آزمایشات ترشوندگی استفاده شده است

آسفالتین   جمله  از  قطبی  و  سنگین  ترکیبات  خصوص 

نقش ویژه ای در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن دارند به  

همین دلیل برای تهیه سنگ مخزن و تغییر ترشوندگی  

تر   بیش  در  دوست(  )نفت  اولیه  حالت  به  مخزن  سنگ 

موارد از نفت های سنگین با درصد آسفالتین باال استفاده  

ست. به عبارتی، می توان با انتخاب نفت سنگین.  ا  می شده

.  [13]  دادکاهش  را  میزان تغییر ترشوندگی و زمان آن  

آن، بر  ب  عالوه  معمول،  طور  ها  هیته  یرابه  با    ییسنگ 

تعادل    جاد یمخزن با هدف ا  طیبه شرا  ك ینزد  یترشوندگ

ب  یکینامیترمود و    ن یما  نفت  آب سازند،    ی ونها یسنگ، 

  یابتدا با آب سازند )معموال با شور  11ی شدگ  ری پ  ندیفرآ

م  اریبس انجام  خام،  نفت  با  سپس  و  از  شود.    یباال( 

تاثیر   یونها  حضور  هوشمند  آب  مطالعات  در  آنجاییکه 

این   هدف  و  دارد  ترشوندگی  تغییر  عملکرد  در  بسزایی 

نفت   مابین  ترمودینامیکی  تعادل  بررسی  فقط  پژوهش 

بوده است    4SO2Naو    NaClخام، سنگ کربناته با دو نمك  

 با آب سازند انجام نشده است.   پیرشدگی فرآیند  

 
8 Energy Dispersive Spectroscopy 
9 Mapping 
10 Thin section 

، ابتدا  هابه منظور نفت دوست کردن مغزه در این پژوهش،  

  ( درجه  30حدود  آب دوست )با زاویه تماس  مقاطع نازک  

ها را درون  آن  شده و سپس  12درون نمونه نفت غوطه ور 

برای تسریع    قرار داده و نفت خام    حاوی  سیلندر پیستون 

سیلندر  حالت نفت دوست،    در فرآیند تغییر ترشوندگی به 

  C  70˚جه حرارت  رپیستون به مدت بیش از دو ماه در د

بعد از دو    قرار داده شده است.  13آی پی اس  2500  و فشار

ماه با انجام تست زاویه تماس از نفت دوست شدن مقاطع  

است  شده  حاصل  حدود    اطمینان  تماس    160)زاویه 

می  .درجه( قرار  سنگ  سطح  روی  نفت  گیرد  زمانیکه 

نفت   در  موجود  رزین  و  رویآسفالتین  سنگ    بر  سطح 

 گردند. و باعث تغییر ترشوندگی سنگ می جذب شده

 (CAزاویه تماس)و     IFT  اندازه گیری 

روش   از  ترشوندگی  تغییر  بررسی  برای  پژوهش  این  در 

گیری  مستقیم   تماساندازه  است   زاویه  شده    استفاده 

 شامل )  تزریق سیستم شامل مورد استفاده  دستگاه.  [13]

و پمپ سرنگ، شفاف،   محفظه  نور، منبع تزریق(، سوزن 

ارتفاع و جابه جایی   دقیق برای تنظیم جك های مختلف 

نرم افزار پردازشگر تصویر  و  دوربین قطره در تمام جهات،

،  IFTبرای اندازه گیری    طور خالصهبه  باال می باشد. دقت با

شود. پس از آن  قطره مورد نیاز در نوک نازل قرار داده می 

شود. نکته قابل ذکر در مورد  قطره شناسایی و پایش می

تشکیل قطره  قطره  یك  باید  اپراتور  که  است  این  شده 

کافی ایجاد کند. حجم کافی    مناسب در نوک نازل با حجم 

در   گرانش  و  شناوری  نیروهای  آن  در  که  است  حجمی 

نوک   از  شدن  جدا  آستانه  در  قطره  و  دارند  قرار  تعادل 

به باشد.  اندازهسوزن  یك  انجام  و  منظور  معتبر  گیری 

است و متوسط  حداقل سه بار تکرار شده دقیق، هر داده

 آن گزارش شده است. 
ل سیاالت جهت خیس کردن  ترشوندگی به صورت تمای 

تعریف   ناپذیر  امتزاج  سیاالت  حضور  در  جامد  سطوح 

سنگگسترهشود.  می سطوح  در  ترشوندگی  مخزن  ی 

حالت نفتشامل  آب  دوستهای  باشد.  می  دوستتا 

شکل  در  که  است    3  همانگونه  شده  داده   زاویهنشان 

 بر روی  پایین قطره نفت خام از یك نددا قرار با تماس

11 Aging 
12 Soak 
13 PSI 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3


 

5 

 

ت و نمك  انشامل سورفکت آبی محیط در که سنگ  سطح

 (C˚  25)تقریبا    اتاق اتمسفری و دمای باشد در فشارمی

 .است شده گیریازهاند

 
 شماتیک نیروهای وارد بر سطح 3شکل 

همانگونه که ذکر شد زاویه تماس بین قطره نفت و سطح  

دوست است،  نفت شدت به سنگ در لحظه صفر که سنگ 

است. بنابراین برای  درجه اندازه گیری شده  160برابر با  

و مایعات یونی، زاویه   بررسی عملکرد یون های مختلف 

های  تماس در زمان مختلفی که سنگ در تماس با محلول

است.   شده  گیری  اندازه  است  شده  گرفته  قرار  آبی 

یب پخش  های تعادلی زاویه تماس برای محاسبه ضرداده 

 شوندگی استفاده شده است.  

 ۱4شوندگیضریب پخش

ترتیب به جداشدن ماده  به  ۱6و پیوستگی     ۱5کار چسبندگی 

. در  [14]در یك سیستم غیرهمگن و همگن اشاره دارد  

باشد و  واقع کار پیوستگی در مفهوم انرژی آزاد سطح می

 همان انرژی است که یك ماده برای تشکیل سطح جدید 

کشش بین سطحی  ر کمی دو برابر کند و از نظصرف  باید

( 1که در رابطه )  [15]باشد  می  (cbγی )نفتفاز  و    یآبفاز  

 بیان شده است. 

cbCW 2= (1) 

فاز  کار چسبندگی کاری است که باید برای جداسازی دو   

فصل در  صرف  مجاور  یکدیگر  از  جامد   / سیال  مشترک 

معادله یانگ دوپر طبق  -شود که توسط زاویه تماس در 

 :[15]( محاسبه می شود 2رابطه )

( ))cos(1  += cbAW (2) 

پخش ضریب  معرف  نیرو  دو  این  کار    شوندگی اختالف 

 :[16] محاسبه می شود( 3باشد که طبق رابطه )می

(3) 
CAC WWS −= 

مشخص است ضریب پخش   3تا  1همانگونه که از روابط 

برای محاسبه آن    شوندگی یك مشخصه کمی است که 

 
14 Spreading coefficient  
15 Adhesion work 

کشش گیری  اندازه  به  تماس  بین نیاز  زاویه  و  سطحی 

 .[17]باشد می

 بحث و نتایج 

 مشخص کردن نوع سنگ 

و   سنگ  جنس  تعیین  عناصر  برای  درصد  یکنواختی 

نازک سنگ  تشکیل دهنده آن، از سه نقطه مختلف مقطع

آزمایش آزمایش،    Fe-SEMو    Mapو    EDXهای  مورد 

شده شکل  گرفته  در  نتایج  و  جدول    4است  آورده    1و 

 است. شده

کربنات  و پایدارترین   کربناته کانی( یك  3CaCO) کلسیت

تشکیل   اکسیژن و  کربن ،کلسیمباشد که از  می   کلسیم

است. گونه   آراگونیت   شده  دو  از    بلورهای  معمولیکی 

است که دارای   کلسیت  کانی   دیگرگونه  و   بنات کلسیمکر

 ساختار بلوری متفاوت نسبت به کلسیت می باشد. 

 که دارای نرخ استوکیومتری  )3CaMg(CO(2(دولومیت  

منیزیم است بیشتر بر   در مقادیر نسبتاً مساوی کلسیم و 

آهك   در  منیزیم  جایگزینی  فرآیند   آهك  یا سنگ اثر 

 شود.تشکیل می ۱7 شدگیپیش از سنگ

دهنده دولومیت )یا سنگ آهك دولومیتی(  عناصر تشکیل

باشد  می (MgO) و اکسید منیزیم   (CaO) عمدتاً آهك 

ولی ممکن است عناصر دیگری چون اکسیدهای پتاسیم،  

 .در ساختمان آنها یافت شودآهن و سدیم نیز 
 3 نقطه  2 نقطه ۱ نقطه

   

   
  Mapو )شکل های ردیف باال(  Fe-SEMنتیجه آنالیز  4شکل 

 از نمونه سنگ مورد استفاده )شکل های ردیف پایین( 

،  نمونه سنگ  EDX  هایبا توجه به نتایج حاصل از آنالیز 

و   کلسیم  کربن،  اکسیژن،  از  عمده سنگ  منیزیم  بخش 

دهنده دولومیتی بودن سنگ  که نشان  تشکیل شده است 

16 Cohesion work 
17 Lithification 

 سنگ       

 نفت 

 محلول آبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
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مشاهده کرد  توان  می عالوه بر آن  .  می باشدمورد آزمایش  

در سطح سنگ یکسان    و پیکربندی آن  که توزیع عنصری

در    نیست خطا  به  منجر  تواند  می  زاویه    های آزمونکه 

گردد. آزمون    تماس  هر  خطا،  درصد  کاهش  زاویه  برای 

در حداقل چهار نقطه مختلف سنگ گرفته شده و    تماس

ه  شدگزارش    داده ها  ۱8  آنها همراه با انحراف معیار  میانگین

 .است

 دوست  نازك آباز نمونه مقاطع EDXنتیجه آنالیز  ۱ جدول

Ca S Si Al Mg O N C اتم 

 1نقطه 14/19 26/5 15/58 61/7 19/0 12/0 16/0 37/9

 2نقطه 07/16 47/3 66/47 24/9 81/1 80/7 23/0 72/13 دوست آب

 3نقطه 15/13 19/2 75/44 23/11 51/0 51/2 22/0 44/25

 

 کشش بین سطحی 

شد  همان بیان  مقدمه  بخش  در  که  این  گونه  از  هدف 

نیروهای سطحی در حضور غلظت   های  پژوهش بررسی 

گزارش    CMCبا توجه به  .  مختلف از مایعات یونی می باشد

یونی مایع  دو  این  برای  سطحی  ،  [7]   شده  بین  کشش 

  CMC( برابر باCهای )غلظتدر  محلول های مورد بررسی  

و بیشتر از   آورده    3و    2  های   در جدول،  CMCو کمتر 

است میهمان  .شده  مشاهده  که  بین  گونه  کشش  شود 

 .  گیردسطحی مایعات یونی تحت تاثیر نوع نمك قرار می

یونی   مایع  پایین  بسیار  حاللیت  توجه  قابل  نکته 

mim][Cl]18[C    در محلول نمکی می باشد که باعث شد

(  ppm  500حداکثر غلظت مورد بررسی این مایع یونی )

mim][Cl]12[C  (ppm  1000 )مایع یونی  به مراتب کمتر از  

 د.  انتخاب گرد

برای مایع  آورده شده است    2همان گونه که در جدول  

  NaClنمك    (mim][Cl]12[Cتر )یونی با طول زنجیره کوتاه

سطحی  بهتری    عملکرد بین  کشش  کاهش  خود  در  از 

با طول زنجیر    یونی   نشان داده است در صورتی که مایع

حضور    (mim][Cl]18[C)  تر  بزرگ اثر    4SO2Naدر 

. کمترین کشش بین  (3)جدول    داشته است تری  مطلوب

  ( C  25˚در دمای اتاق )   سطحی و باالترین فعالیت سطحی

محلول     mN/mبرابر    IFTبا    mim][Cl]/NaCl12[Cبرای 

و بیشترCMC  (ppm  273    )از    بیشتر در غلظت های     0.6

 بدست آمده است. 

  ی ونیات  عیاثر ما  یبررس  ی برا  [18]  و همکاران  ۱9  ولیساکت

  نفت  سطحی  ن یب و الکتام  بر کشش  ومیدازولیخانواده ام

 
18 Standard deviation 

شور محلولی  /    خام سد  یبا  سورفکتنت  -می باال، 

ماSDS)   سولفات لیدودس و  - 3-لیبوت-1  ی ونیات  عی( 

- 3-لیبوت-1،  ([Cl][C4 mim])  دکلری   ومیدازولامی  لیتم

،  ([PF6] [C4 mim])  هگزافلوئوروفسفات  ومیدازولامی  لیتم

                                   دروژن هی    ومیدازولامی    لیمت-3-لیهگز-1

  لیمت-3-لیاکت-1،  ([HSO4][C6 mim])      سولفات

کپروالکتام [Cl][C8 mim])  دکلری   ومیدازولامی  ،)  

بوت[C6H11COO][CP])  تهگزانوئی و    روالکتام ی( 

نمک[C6H11COO][BT])  تهگزانوئی محلول  در  را    ی( 

NaCl  که    دند یرس  جه ینت  ن ای  به  و  دادند؛   قرار   یمورد بررس

ام  یونیاتعیما خانواده  از    ومیدازولیمخصوصا 

  SDSاز    شتر ینفت / آب را به مراتب ب  سطحینبیکشش

  نی ا  رو عالوه ب  دهند  یباال کاهش م   یشور  طیتحت شرا

بزرگتر    لیآلک  رهیطول زنج  با   یونی  ات عمای  که   شد مشاهده

  خام  نفت  سطحی   ن بی  کاهش کشش  ی بر رو   یبهتر   ریتأث

کاهش کشش بین سطحی بیشتر مشاهده    .اندشته  دا  آب  / 

پژوهش   به  نسبت  پژوهش  این  در  و    واباالنیسشده 

خانواده را می توان به استفاده از مایع یونی از    همکاران

 بزرگتر نسبت داد.   ل یآلک رهیطول زنجبا  ومیدازولیام
حاوی  محلول های  نفت خام و کشش بین سطحی 2  جدول

mim][Cl] 12[C 

IFT (mN/m) 

CMC 

(ppm) 
 C>CMC نمك

(1000 

ppm) 

C=CMC 
C<CMC 

(200 ppm) 

6/0 6/0 3/1 273 NaCl 

4/1 6/1 1/4 524 4SO2Na 

 

 

19 Sakthivel  
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حاوی  محلول های  نفت خام و کشش بین سطحی 3 جدول
mim][Cl] 18[C 

IFT (mN/m) 

CMC 

(ppm) 
 C>CMC نمك

( 500  

ppm) 
C=CMC C<CMC 

(65%CMC) 

0/4 8/4 7/13 289 NaCl 

5/1 2/2 5/6 417 4SO2Na 

 بررسی تغییرات ترشوندگی

از   مورد    CMCو    IFTبررسی  پس  آبی  های  محلول 

در  محلولآزمایش،   و    CMC  غلظت های های مورد نظر 

دوست  های نفتآن آماده شده و سنگ کمتر و بیش تر از

  ور شده ها غوطه برای بررسی تغییرات ترشوندگی در آن

نمك  است.   دو  حضور  در  تماس  زاویه  و    NaClنتایج 

4SO2Na    مورد یونی  مایع  دو  برای  مجزا  بخش  دو  در 

 بررسی آورده شده است. 

 mim][Cl] 12[Cالف( 

سنگ نمونه  ترشوندگی  محلول  تغییرات  شامل  با  های 

  NaClحضور نمك  در    mim][Cl] 12[Cغلظت های مختلف  

داده  5  شکلدر    4SO2Naو   نیز    4در جدول    شد.نشان 

زاویه تماس همراه با عکس قطره در حالت  انحراف معیار  

 ساعت( آورده شده است.  177تعادل )پس از 

معیار که   انحراف  است  پراکندگی  های  شاخص  از  یکی 

  چه مقدارطور میانگین  بهها  داده  دهنده آن است کهنشان  

صفر  فاصله دارند. انحراف معیار نزدیك به   از مقدار متوسط

ها به میانگین  دادهبیانگر پراکندگی اندک  و نزدیکی    باشد

در  می بزرگ  باشد  معیار  انحراف  که  دهنده  حالی  نشان 

داده توجه  قابل  میپراکندگی  بهباشدها  توجه  با    اینکه   . 

در جدول شده  گزارش  معیار  های  مراتب    4  انحراف  به 

از   تماس   کمتر  زاویه  در  ایجاد شده  باشد  تغییرات  می 

تغییرات زاویه تماس قابل اعتماد  توان نتیجه گرفت که  می

 و صحیح بوده است. 

که در   زاویه تماس اندازه گیری شده در زمانهای مختلف

های  آورده شده است نشان می دهد که در غلظت  4شکل  

از   تر  قابل  CMCپایین  عملکردمالحظهتفاوت  بین   ای 

NaCl    4وSO2Na    وجود دارد در صورتی که افزایش غلظت

mim][Cl]12[C    به غلظتCMC    و بیشتر از آن تاثیر نمك

زاویه   توانسته است  یونی  مایع  این  و  است  یافته  کاهش 

تماس را از حالت شدیداً نفت دوست به حالت شدید آب  

دوست تغییر دهد. می توان نتیجه گیری کرد که اهمیت  

بیشتر از نوع نمك بوده   mim][Cl]12[Cت  ناغلظت سورفکت

توان بیان کرد که  می  5و شکل    4با توجه به جدول   است.

ترشوندگی    IFTکاهش   تغییرات  بر  مثبتی  داشته  تاثیر 

بدترین عملکرد برای محلول با مقدار    است به طوری که 

IFT  .باالتر مشاهده شد 

 
های حاوی تغییرات ترشوندگی نمونه سنگ با محلول 5شکل 

mim][Cl] 12[C 

عملکرد مایع یونی در    CMCدر غلظت های کمتر از نقطه  

توان آنرا  بوده است که می  4SO2Naبهتر از    NaClحضور  

از   به کشش بین سطحی پایین تر این محلول نسبت داد. 

آنجایی که بخش کاتیونی دونمك مشابه می باشد بنابراین  

و    Cl-می توان این تغییرات را به تفاوت میان آنیون های  
-2

4SO  این تغییرات نشان دهنده اثر هم افزایی    .نسبت داد

در کاهش کشش بین سطحی    mim][Cl]12[Cو    Cl-آنیون  

 و در نهایت زاویه تماس می باشد.

   mim][Cl] 18[Cب( 

طورب غلظت  آزمایشات   مشابه        ه    مختلف     هایبرای 

mim][Cl] 18[C    در حضور نمكNaCl    4وSO2Na    انجام

شکل   در  نتایج  و  جدول    6شد  است.    5و  شده  آورده 

یونی   مایع  یونی    mim][Cl]12[Cبرخالف  مایع 

mim][Cl]18[C    نمك در حضور  را  تری  مناسب  عملکرد 

4SO2Na    جدول نتایج  است.  داده  بین    2نشان  )کشش 

دهد کاهش  )زاویه تماس( نشان می  6سطحی( و شکل  

کشش بین سطحی عملکرد محلول در تغییر ترشوندگی  

ای که محلول هایی که کمترین  بهبود داده است به گونهرا  

اند بیشترین تغییر ترشوندگی  کشش بین سطحی را داشته

نمود ایجاد  ارا  )ه  از  ب   4SO2Naند  باالتر  و  برابر  غلظت  ا 

CMC  .)  از سویی دیگر، از آنجایی که سطح سنگ کربناته

باشد   بار مثبت می  آنیون سولفات در  [9]دارای  ، وجود 

تواند منجر به کاهش بار مثبت سطحی و در  محلول می
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افزایش   و  الکترواستاتیك  تعامل  کاهش  به  منجر  نتیجه 

های سرگروه ایمیدازولیوم مایع یونی با  ترکیبی حلقهمیل

گردد. این پدیده در  آسفالتین و رزین چسبیده سنگ می

نهایت منجر به برداشتن آسفالتین و رزین از سطح سنگ   

ت تغییر  به  و  شود.  می  دوست  آب  حالت  به  رشوندگی 

کم   مقدار  دیگر،  حاوی  بین    IFTعبارت  آبی  مایع 

نفت  سورفکتانت تعامل  و  کاهش  همچنین  و  خام 

خام و سطح سنگ،  الکترواستاتیك بین اجزای قطبی نفت

 دهند. دوست تغییر میترشوندگی را به سمت آب

 
 mim][Cl] 12[Cتعادلی محلول نمکی شامل  CAگیری شده از های اندازه داده 4جدول 

mim][Cl] 12/ [C 4SO2Na mim][Cl] 12NaCl / [C   زمان

(hr ) C>CMC C=CMC C <CMC C>CMC C=CMC C <CMC 

160  ±4 0 

119  ±  3  138  ±  5  134  ±  6  100  ±  7  126  ±  4  128  ±  3  1 

45  ±  3  45  ±  5  124  ±  5  37  ±  4  34  ±  3  107  ±  5  5 

40  ±  6  45  ±  4  99  ±  4  38  ±  5  33  ±  2  68  ±  4  22 

42  ±  4  46  ±  5  113  ±  7  38  ±  2  36  ±  3  77  ±  2  46 

37  ±  4  43  ±  5  95  ±  5  38  ±  3  33  ±  2  58  ±  3  64 

31  ±  3  42  ±  3  71  ±  5  35  ±  2  35  ±  3  55  ±  1  105 

30  ±  3  41  ±  4  70  ±  5  33  ±  5  34  ±  4  54  ±  2  177 

      

 شکل 

 تعادلی

 

( و داده های آزمایشگاهی  4  )رابطه   انگ یقانون  با توجه به  

و کشش بین سطحی بین نفت خام و    (θ)   زاویه تماس 

آن نسبت به  ، می توان به اهمیت ویژه  (ob)   محلول آبی

( و کشش  bsمحلول آبی و سنگ ) کشش بین سطحی  

به گونه ای    پی برد  (osبین سطحی نفت خام و سنگ ) 

تغییر   باعث  سیال/سیال  بین سطحی  کاهش کشش  که 

 ترشوندگی سنگ کربناته به سمت آب دوستی شده است.

)cos( obbsos += (4) 

 

 
های حاوی محلولتغییرات ترشوندگی نمونه سنگ با  6شکل 

mim][Cl] 18[C 

 

 

 

  کار چسبندگی و پیوستگی

های  مقادیر کار پیوستگی و کار چسبندگی برای محلول

و    پیوستگی  هایکار نشان داده شد. 7مورد نظر در شکل 

با کاهش کشش بین سطحی کاهش می یابد    چسبندگی

  ی کمتر ر یمقاد به یتعادل تماس  ه یدر صورتیکه هرچه زاو 

چسبندگی    کند   لیم کار  دوست(،  آب    افزایش)حالت 

به    یابدمی نزدیك شدن ضریب پخش شوندگی  باعث  و 

گردد می  صفر  بهسمت  مایع.  دم  طول  کلی،  یونی  طور 

به کاتیونی(  انفعاالت)بخش  و  فعل  بر  و    شدت  اتصال 

گریزی آن تاثیر گذار می باشد. در صورت عدم  خاصیت آب

وجود یون در محلول، با افزایش طول زنجیره مایعات یونی  

یابد   می  بهبود  سطحی(  بین  )کشش  سطحی  خواص 

. در صورتیکه در این پژوهش چنین نتیجه ای در  [19]

های  کنشهمحضور نمك بدست نیامده است. در کل، بر

و   سورفکتانت  گردهمایی  به  الکترواستاتیك  و  آبگریز 
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مشترک بسیار وابسته به نوع نمك  ها در فصلچیدمان آن

می باشد به گونه ای که در یك نمونه ممکن است که اثر  

باشد   داشته  بیشتری  تاثیرگذاری  الکترواستاتیك  متقابل 

برهم دیگر،  مورد  یك  در  صورتیکه  آبگریز  کنشدر  های 

دهنده  تاثیر غالب را داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان

برهم این  تاثیر  که  است  موضوع  بر  کنشاین    IFTها 

نیروهای  نفت کار  و  ترشوندگی  تغییر  نتیجه  در  و  خام 

چسبندگی و پیوستگی وابسته به نوع نمك و طول زنجیره  

مشخص است   6مایع یونی دارد. با توجه به شکل   آلکیل

  mim][Cl] 12[Cدگی و پیوستگی مایع یونی  که کار چسبن

C]18 به مراتب بهتر از  مایع  یونی    NaClدر حضور نمك  

mim][Cl]  سطحی    بوده بین  کشش  آن  دلیل  که  است 

 باشد. پایین و تغییر ترشوندگی به سمت آب دوست می

 mim][Cl] 18[Cتعادلی محلول نمکی شامل  CAگیری شده از های اندازه داده 5جدول 

mim][Cl] 18/ [C 4SO2Na mim][Cl] 18NaCl / [C زمان  

(hr ) C>CMC C=CMC C <CMC C>CMC C=CMC C <CMC 

160  ±  4  0 

125  ±  5  414  ±  5  153  ±  7  130  ±  4  141  ±  7  5±139  1 

118  ±  5  102  ±  7  132  ±  4  139  ±  4  109  ±  5  131  ±  4  5 

48  ±  4  103  ±  4  132  ±  7  136  ±  4  125  ±  4  105  ±  8  22 

39  ±  3  46  ±  4  125  ±  4  145  ±  5  131  ±  8  125  ±  7  46 

39  ±  4  45  ±  4  107  ±  4  123  ±  4  117  ±  5  105  ±  2  64 

38  ±  3  48  ±  5  105  ±  7  116  ±  5  111  ±  7  99  ±  4  105 

39  ±  4  44  ±  3  107  ±  3  115  ±  4  113  ±  2  4   ±98 177 

      

 شکل 

 تعادلی

 

 
محاسبه مقادیر کار پیوستگی و کار چسبندگی برای   7شکل 

 18[C [Cl][mimو  C]mim][Cl] 12محلول شورآب شامل 

 ضریب پخش شوندگی

بهتر   درک  آزمایشبرای  مورد  های  محلول  ،  عملکرد 

نمونه سنگ توسط اختالف    پخش شوندگیمقادیر ضریب  

و    استشده محاسبهبین کار چسبندگی و کار پیوستگی  

به علت آنکه این پارامتر   نشان داده شد.   8  در شکلنتایج  

تغییر   و  سطحی  بین  کشش  کاهش  عملکرد  همزمان 

ترشوندگی را در نظر می گیرد معیار مناسبی برای مقایسه  

برای  میها    نتاسورفکتعملکرد   عملکرد  بهترین  باشد. 

حالتی بدست می آید که این ضریب به سمت صفر میل  

  کند.
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محاسبه ضریب پخش شوندگی نمونه سنگ محلول   8شکل 

 18[C [Cl][mimو   C]mim][Cl] 12شورآب شامل 

ض مینتایج  نشان  شوندگی  پخش  کهریب  بهترین    دهد 

برای  تر    عملکرد  کوتاه  زنجیر  طول  با  یونی  مایع 

([C12mim][Cl]  )  با غلظتppm  1000    در حضور نمك

NaCl   .آمده است فرآیند آب  بدست    NaClهوشمند،  در 

فعال به غیر  نمك  یا  )  20عنوان  و  منفی  کارآیی  با  نمکی 

ترشوندگی(  بی تغییر  فرآیند  در  های  اثر  برهمکنش  در 

شود؛  شناخته می  مابین فازهای آبی و نفتی و سطح سنگ  

شود که آب دریا باید با حذف این  از این رو، پیشنهاد می

نمك برای دستیابی به تغییر ترشوندگی مناسب، اصالح  

چنین  .  [20]شود   یونی  مایع  حضور  در  که  صورتی  در 

نشده  پدیده مشاهده  متناقص  استای  رفتار   .IL    در ها 

های بین مولکولی شامل نیروی  کنشدرجه اول به برهم

و   واندروالس  جاذبه  نیروی  الکترواستاتیك،  دافعه 

میشکنبرهم تعیین  آبگریز  این  های  کنار  در  شود. 

کربناتهسطح  ترشوندگی    رییتغها،  کنشبرهم را    سنگ 

چگالیم به  گروه  یتوان  و  جامد  سطح  عاملیهابار    ی 

تغییرات ترشوندگی    نسبت داد.  نیز  متصل به سطح سنگ 

  از حدود  NaCl / [Cl][C12 mim]سنگ کربناته در حضور  

با    34˚  به    160˚ از    NaCl /[Cl][C18 mim]در مقایسه 

است  134˚  به  160˚  حدود توجه  بهبود    لیدلبه.  قابل 

با    2۱  و ساختار تنگ چین )فشرده(   جانمایی مایع یونی 

 
20 Non-active 

نمك    تر کوتاه  لیآلک  رهیزنج حضور  بهترین    NaClدر 

عملکرد در بین محلول های مورد آزمایش برای ترکیب  

[C12 mim][Cl] / NaCl    با برابر  بین سطحی  با کشش 

mN/m 0.6 .بدست آمده است 

 گیری نتیجه
های موجود در فاز  در  این پژوهش  با بررسی اثر نوع یون

با طول   امیدازولیومآبی بر کارایی مایعات یونی از خانواده 

بین   کشش  کاهش  بهبود  در  متفاوت  کاتیونی  زنجیره 

سطحی و تغییر ترشوندگی با محاسبه کار چسبندگی و  

شوندگی   پخش  ضریب  و  ذیل  پیوستگی  حاصل  نتایج 

 :استشده

آنالیزهای   از  حاصل  بر    Fe-SEMو    Mapو    EDXنتایج 

روی نمونه سنگ نشان داد بخش عمده سنگ از اکسیژن،  

دهنده  یزیم تشکیل شده است که نشانکربن، کلسیم و من

بر   باشد. عالوه  آزمایش می  دولومیتی بودن سنگ مورد 

در   آن  پیکربندی  و  عنصری  توزیع  که  شد  مشاهده  آن 

تواند یکی از دالیل رفتار  سطح سنگ یکسان نیست که می

در   شده  انجام  های  پژوهش  در  شده  گزارش  متناقض 

 آب هوشمند باشد. تزریق فرآیند 

کشش سطحی  کاهش  آبی  بین  محلول  و  خام   نفت 

عملکرد محلول در تغییر ترشوندگی را بهبود داده است  

گونه بین  به  کشش  کمترین  که  هایی  محلول  که  ای 

را داشته ایجاد  سطحی  را  ترشوندگی  تغییر  بیشترین  اند 

  ند.ه انمود

(  mim][Cl]12[Cتر )برای مایع یونی با طول زنجیره کوتاه

ری در کاهش کشش بین سطحی  عملکرد بهت  NaClنمك  

از خود نشان داده است در صورتی که مایع یونی با طول  

اثر    4SO2Na( در حضور  mim][Cl]18[Cزنجیر بزرگ تر )

 تری داشته است.  مطلوب

فعالیت سطحی   باالترین  و  بین سطحی  کمترین کشش 

محلول     mN/mبرابر    IFTبا    mim][Cl]/NaCl12[Cبرای 

بدست آمده است که    CMCاز    در غلظت های باالتر  0.6

در    mim][Cl]12[Cو   Cl-نشان دهنده اثر هم افزایی آنیون 

زاویه تماس  کاهش  کاهش کشش بین سطحی و در نهایت  

 باشد.می

21 Closed packed structure 
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بهبود ضریب پخش شوندگی و    برای  به شرایط مطلوب 

صفر  به  نزدیك  شوندگی  پخش  غلظت  ضرایب  اهمیت   ،

 است.نت بیشتر از نوع نمك بوده اسورفکت

بین   شوندگی  پخش  ضریب  بهبود  در  عملکرد  بهترین 

mim][Cl] /  12[Cهای مورد آزمایش برای ترکیب محلول

NaCl  .بدست آمده است 

 تشکر  و تقدیر

  این تحقیق با استفاده از گرنت اعطایی دانشگاه صنعتی

 انجام شده BNUT/393055/98 نوشیروانی بابل با شماره

 است.
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 Effect of cationic chain length part of ionic liquid based on the 

imidazolium on the spreading coefficient of crude oil on dolomitic rock 

surface in the presence of sulfate and chloride ions 
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 School of Chemical Engineering, Enhanced Oil Recovery (EOR) and Gas Processing Research Centre, Babol Noshirvani 

University of Technology, Babol, Iran 

 

 

 

Surfactant flooding is one of the most effective methods of the enhanced oil recovery (EOR) technique since it 

can reduce the interfacial tension (IFT) and wettability of the crude oil oil/rock/formation brine system. The aim 

of this study is to investigate the effect of ions (NaCl and Na2SO4) on the efficiency of two ionic liquids (ILs) 

namely 1-dodecyl-3-methyl imidazolium chloride ([C12mim][C])) and 1-octadecyl-3-methyl imidazolium chloride 

([C18mim][Cl]) with different alkyl chain lengths on the IFT reduction and wettability alteration using works of 

adhesion and cohesion and spreading coefficient. Based on the critical micelle concentration (CMC) 

measurements, the efficiency of ILs at three different concentrations of less than CMC, CMC and more than CMC 

are investigated on the possible change in the wettability and even on the improving the oil spreading coefficient 

on dolomitic carbonate rock surface. The results show that the performance of IL with longer chain length depends 

on the salt type, although the importance of surfactant concentration is dominant compared with salt type effect. 

To sum up, it seems that the IFT reduction can improve the performance of the solution for wettability alteration. 

The worth mentioning point is that the highest spreading coefficient is obtained for the IL with shorter chain length 

([C12mim] [Cl]) in the presence of NaCl salt.  

   
 

Keywords: Ionic liquids, Surfactant, Salinity, Spreading coefficient, Interfacial tension, Wettability alteration 
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