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بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر
بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال
میثم حقگو و آرزو جعفری

*

گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/3/24 :

تاريخ پذيرش95/11/24 :

چكيده
فـنآوری جدیــد و منحصــر بــه فــرد نانــو ایــن ظرفیــت و پتانســیل را دارد کــه تغییــرات چشـمگیری در حوزههــای متنــوع نفــت و گاز
ایجــاد نمایــد و تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه حضــور نانــوذرات در آب تزریقــی بــه میادیــن نفتــی باعــث افزایــش بازیافــت نفــت
میشــود .از آنجایــی کــه تولیــد از مخــازن شــکافدار ســهم قابــل توجهــی از تولیــد نفــت در دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ در
ایــن تحقیــق تاثیــر پارامترهــای مختلــف شــکاف از قبیــل :طــول ،زاویــه ،موقعیــت و تعــداد شــکاف هنــگام تزریــق نانوســیال حــاوی 1
درصــد وزنــی نانــوذره ســیلیکا در مجموعــه میکرومــدل بررســی شــد .قبــل از تزریــق ،بررس ـیهای مرتبــط بــا پایــداری نانوســیالهای
مــورد اســتفاده کــه شــامل آب مقطــر و محلــول حــاوی  1درصــد وزنــی نانــوذره ســیلیکا و محلــول حــاوی 1درصــد وزنــی نانــوذره
ســیلیکا و  3درصــد وزنــی نمــک  NaClبودنــد ،بــه صــورت کیفــی و کمــی انجــام شــد و نتایــج نشــان دهنــده پایــداری مناســب نانــوذره
ســیلیکا میباشــد .پــس از طراحــی و ســاخت میکرومدلهــای مختلــف و نیــز تهیــه ســیاالت بمنظــور تزریــق درون میکرومــدل،
فرآینــد تزریــق توســط دوربیــن عکــس بــرداری شــد .بــا توجــه بــه آنالیــز تصویرهــای گرفتــه شــده در بازههــای زمانــی مشــخص
میــزان بازیافــت نفــت در هــر فرآینــد تزریــق محاســبه میشــود .همچنیــن بهمنظــور بررســی مکانیسـمهای موثــر بــر ازدیــاد برداشــت
نفــت اندازهگیریهــای مرتبــط بــا گرانــروی ســیال تزریقــی و میــزان کشــش میــان ســطحی انجــام گرفتــه اســت .بررســی دادههــای
میکروســکوپی تاثیــر نانــوذره بــر تغییــر ترشــوندگی محیــط بــه حالــت آبدوســت در بخشهایــی از میکرومــدل را نشــان میدهــد کــه
ایــن امــر باعــث افزایــش ضریــب بازیافــت میکروســکوپی نفــت میشــود .نتایــج آزمایشــگاهی حاصــل از مطالعــه پارامترهــای موثــر
شــکاف ثابــت میکنــد کــه بــا افزایــش طــول شــکاف از  2بــه  6 cmمیــزان بازیافــت نفــت تــا  %8/42هنــگام تزریــق آب مقطــر کاهــش
یافتــه اســت و وجــود شــکافهای عمــود بــر مســیر جریــان میــزان بازیافــت نفــت بیشــتری بــه میــزان  %3/38را بــرای حالــت تزریــق
نانوســیال حــاوی نانــوذره ســیلیکا نشــان داد .همچنیــن هرچــه شــکاف بــه محــل تولیــد نفــت نزدیکتــر باشــد میــزان تولیــد نفــت
بیشــتر میشــود و وجــود دو شــکاف مــوازی نیــز تولیــد نفــت را بــه میــزان  %4/2افزایــش داده اســت.

كلمات كليدي :شکاف ،پایداری ،نانوذره سیلیکا ،ازدیاد برداشت نفت ،تغییر ترشوندگی.
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر...
مقدمه

بــازده کلــی هــر روش ازدیــاد برداشــت نفــت شــامل
دو بخــش بــازده جابهجایــی میکروســکوپیک و

ماکروســکوپیک اســت [ ]1کــه مقــدار جابجایــی کلــی
برابــر بــا حاصلضــرب جابجایــی میکروســکوپیکی

و ماکروســکوپیکی میباشــد .بــازده جابهجایــی

میکروســکوپیک مرتبــط بــه جابهجایــی نفــت در مقیــاس

خلــل و فــرج اســت و بــازده جابهجایــی ماکروســکوپیک

بــا میــزان تمــاس ســیال جابهجــا شــونده در مخــزن
در یــک دیــد حجمــی مرتبــط میشــود [ .]2در روش
ســیالبزنی آب ،بــه دلیــل زیــاد بــودن کشــش ســطحی

بیــن آب و نفــت در محیــط متخلخــل و پاییــن بــودن
ویســکوزیته آب ،بازیافــت نفــت کــم اســت [ .]3الزم بــه
ذکــر اســت کــه نیــروی مویینگــی یکــی از عوامــل بــدام

افتــادن نفــت در حفــرات محیــط متخلخــل میباشــد.

نیــروی مویینــه بــه دلیــل وجــود کشــش ســطحی در
مایعــات بــه وجــود میآیــد کــه کاهــش کشــش ســطحی

بیــن ســیاالت درون محیــط متخلخــل ،باعــث افزایــش
عــدد مویینگــی و در نتیجــه کاهــش نیروهــای مویینگــی
و اشــباع نفــت باقیمانــده میگــردد [ .]4شــایان ذکــر

اســت کــه نانــوذرات بــا تاثیــر بــر نیروهــای مویینــه و

کاهــش میــزان نفــت باقیمانــده ،1بازیافــت میکروســکوپی

نفــت را افزایــش میدهنــد.

نانــو ذرات میتواننــد از طریــق کاهــش کشــش ســطحی

بیــن ســیال تزریقــی و نفــت [ ،]5تغییــر میــزان
ترشــوندگی محیــط متخلخــل [ ]6همچنیــن تشــکیل

خودبهخــود امولســیون [ ]7باعــث آزاد شــدن نفــت
از داخــل حفرههــا شــده و بــه افزایــش بازیافــت نفــت

کمــک کننــد .در تحقیــق صــورت گرفتــه توســط زرگــر
و همــکاران [ ]8غلظتهــای ثابــت نانــوذره ســیلیکای
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نانوســیال در مغــزهای حــاوی  5درصــد وزنــی نمــک
 NaClتاثیــر غلظــت نانــوذرات بــر تغییــرات ترشــوندگی

و کشــش بیــن ســطحی را مــورد بررســی قــرار دادنــد ،در
ایــن بررس ـیها نشــان داده شــد کــه بــا افزایــش غلظــت

نانــوذره ســیلیکا از  1تــا  4درصــد وزنــی عــاوه بــر تغییــر
در ترشــوندگی جدارههــای محیــط متخلخــل توانســته
اســت میــزان کشــش بیــن ســیاالت را تــا میــزان 15برابــر

کاهــش دهــد .رفیعــی نشــان داد کــه مــاده فعــال
ســطحی کاتیونــی توانســته اســت میــزان بازیافــت نفــت

را نســبت بــه اســتفاده از مــواد فعــال ســطحی آنیونــی و
خنثــی بیشــتر افزایــش دهــد و بهمنظــور بررســی اثــر

نانــوذرات مختلــف در غلظــت ثابــت مــاده فعــال ســطحی
کاتیونــی ،تاثیــر بهتــر نانــوذره تیتانیــوم مشــاهده شــد
[ .]11بهمنظــور انتخــاب میــزان غلظــت نانوســیلیکای
مــورد اســتفاده رجــب و همــکاران نشــان دادنــد کــه

غلظــت نانوســیلیکا تــا میــزان  0/5درصــد وزنــی بــه
افزایــش بازیافــت نفــت در هنــگام تزریــق درون مغــزهای

بــا تخلخــل  30درصــد و تراوایــی  642 mDکمــک کــرده
اســت؛ امــا غلظــت  1درصــد وزنــی نانوســیلیکا باعــث

کاهــش اثــر تغییــر ترشــوندگی و کشــش ســطحی محیــط
ســیال و نفــت میشــود [ .]12در آزمایــش دیگــری کــه

توســط مغــزی و همــکاران صــورت گرفــت تاثیــر غلظــت

نانوســیلیکا از  0/1درصــد وزنــی تــا  5درصــد وزنــی مــورد

بررســی قــرار گرفــت و نتایــج تاثیــر مثبــت افزایــش

غلظــت نانوســیلیکا بــر بازیافــت نفــت تــا میــزان بهینــه
 3درصــد وزنــی را نشــان میدهــد ،امــا افزایــش غلظــت

نانــوذره از  3بــه  5درصــد وزنــی ســبب کاهــش تراوایــی
عبــور ســیال شــده و در نتیجــه بازیافــت نفــت را کاهــش
میدهــد [ .]13لــذا در ایــن پژوهــش از غلظــت  1درصــد

وزنــی نانــوذره ســیلیکا بهــره گرفتــه شــده اســت.

آبدوســت و آب گریــز در بــازهای از غلظــت مــاده فعــال

وجــود مخــازن شــکافدار ســبب شــده اســت کــه مطالعــه

همــکاران [ ]9تاثیــر مکانیســم تغیییــر ترشــوندگی محیط

انجــام گیــرد کــه ایــن مطالعــات توســط مغــزه انجــام

ســطحی  SDSمــورد بررســی قــرار گرفــت .هندانینگــرات و

در رابطــه بــا تزریــق نانــو ســیال در حالــت وجــود شــکاف

بــا اســتفاده از اندازهگیــری زاویــه تمــاس را هنــگام

گرفتــه اســت [.]14

اســتفاده از نانــوذره ســیلیکا بررســی کردنــد .روســتایی

و همــکاران [ ]10در آزمایشهــای حــاوی تزریــق
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شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

152

وجــود شــکاف درون میکرومــدل بــه دلیــل تراوایــی باالتــر

نفــت در فراینــد ازدیــاد برداشــت نفــت بــا اســتفاده از نانــو

ســبب ایجــاد مســیرهای متفاوت ســیال تزریقــی و در نتیجه

ســیال و بررســی مکانیزمهــای تاثیرگــذار هنــگام اســتفاده از

موجــود در کشــور شــکافدار میباشــد؛ لــذا تحقیقاتــی در

ذکــر اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده تــا

جــاروب نفــت میشــود ،بــا توجــه بــه اینکــه عمــده مخــازن

میکرومدلهــای ناهمگــن دارای شــکاف میباشــد .شــایان

ارتبــاط بــا تزریــق برخــی مــواد شــیمیایی نظیــر پلیمــر و

کنــون؛ نانــوذرات بــا مکانیزمهــای متفاوتــی میتواننــد

اســت [ .]16-15کریمــی و همــکاران [ ]17بهمنظوربررســی

موثــر هنــگام تزریــق نانوســیال در حضــور یــا عــدم حضــور

چندیــن میکرومــدل بــا زوایــا و طولهــای مختلــف اســتفاده

اندازهگیــری گرانــروی ســیال تزریقــی و نیــز اندازهگیــری

مــاده فعــال ســطحی در حالــت وجــود شــکاف انجــام شــده

تاثیــر ویژگیهــای شــکاف بــر زمــان میانشــکنی نفــت از

کردنــد ،شــایان ذکــر اســت کــه نــوع فرآینــد مــورد بررســی
تزریــق امتزاجــی گاز بوده اســت .نتایــج حاصــل از آزمایشها

نشــان داد کــه بــا افزایش طول شــکاف مســیر حرکت ســیال
از تزریــق بــه تولیــد کوتاهتــر میشــود .رزمــی و همــکاران از

میکرومدلهایــی مشــابه کــه دارای شــکافهایی بــا طــول،
زاویــه و تعــداد متفاوتــی بودنــد جهــت تزریــق مــاده فعــال

ســطحی بــا غلظتهــای مختلــف اســتفاده کردند و مشــاهده

باعــث افزایــش برداشــت شــوند .جــدول  1مکانیزمهــای
نمــک را نشــان میدهــد .بدیــن منظــور از آزمایشهــای
میــزان کشــش میــان ســطحی ســیال تزریقــی و نفــت
اســتفاده میشــود .همچنیــن بهمنظــور بررســی کیفــی

میــزان تغییــر ترشــوندگی دیــواره محیــط متخلخــل از آنالیز

عکسهــا در مقیــاس حفرههــا میتــوان بهــره گرفــت.
مواد و روشها
مواد و سیاالت بهکار رفته

شــد وجــود شــکاف باعــث کاهــش زمــان میانشــکنی نفــت

در آزمایشهــای انجامشــده از نانــوذره ســیلیکا بهدلیــل

راســتای جریــان میباشــد ،بازیافــت نفــت بیشــتری را باعــث

اســت کــه انــدازه نانــوذرات

 13-11میباشــد.

[ ]19صــورت گرفتــه اســت از دو میکرومــدل بــا ســاختار

آزمایشهــای مختلــف بــه آن نمــک ســدیم کلریــد و

زاویــه شــکاف کــه تاثیــر بیشــتری بــر میــزان بازیافــت دارد

جهــت نفــت دوســت کــردن میکــرو مــدل و از تولوئــن

 90درجــه در شــکافهایی بــا طــول یکســان بررســی شــد.

شستشــوی میکــرو مــدل استفادهشــده اســت .همچنیــن

تزریــق نانوســیال بررســی نشــده اســت؛ هــدف اصلــی ایــن

آن  340 cpاســت .بهطــور کلــی مــواد اســتفاده شــده در

میشــود و در نهایــت مدلــی کــه دارای زاویــه عمــود بــر

پایــداری مناســب بــا خلــوص  %98بهــره گرفتــه شــده
nm

میشــود [ .]18در تحقیقــی کــه توســط فرزانــه و همــکاران

در ایــن تحقیــق ســیال پایــه آب مقطــر بــوده کــه در

مربــع و لــوزی اســتفاده شــده اســت .در ایــن مطالعــه ابتــدا

نانــوذره اضاف ـه شــده اســت .از تریکلــرو متیــل ســیالن

مــورد بررســی قــرار گرفــت و تاثیــر ســه زاویــه صفــر 45 ،و

عــاوه بــر نفــت دوســت کــردن میکــرو مــدل جهــت

از آنجایــی تاکنــون تاثیــر پارامترهــای شــکاف همزمــان بــا

از نفــت بــا درجــه  19 °APIاستفادهشــده کــه گرانــروی

تحقیــق تاثیــر پارامترهــای شــکاف بــر میــزان بازیافــت

ایــن پژوهــش در جــدول  2نشــان داده شــدهاند.

جدول  1مکانیزمهای تاثیرگذار بر بازیافت نفت.
نوع مکانیزم

علت

مراجع

افزایش گرانروی سیال تزریقی

با حضور نانوذرات به همراه نمک گرانروی
سیال تزریقی تغییر میکند

اوگلو و همکاران []20

کاهش کشش بین سطحی

حضور نمک یا نانوذره در سطح تماس
سیال تزریقی با نفت

روستایی و همکاران[ ،]10رزمی و همکاران []18

تغییر ترشوندگی دیواره داخلی مدل

برهم کنش و جذب نانوذرات به دیواره
مدل یا وجود فشار جداسازی ساختاری

هندانینگرات و همکاران [ ،]9روستایی و
همکاران [ ،]10مغزی و همکاران []13

بررسی آزمایشگاهی تأثیر...
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جدول  2مشخصات مواد مورد استفاده.
ماده

وزن مولکولی ()g/mol

چگالی ()g/cm3

نانوذره سیلیکا

60/08

2/4

نمک (سدیم کلرید)

58/44

2/16

تری کلرو متیل سیالن

149/47

1/273

Merck

تولوئن

92/14

0/87

مجتمع صنایع شیمیایی مجللی

متانول

32/04

0/79

سود

40

2/13

آب مقطر

18

1

آمادهسازی نانوسیاالت

در آزمایشهــای تزریــق ،دو ســیال کــه یکــی حــاوی

نانــوذره و دیگــری بــدون نانــوذره اســت اســتفاده
شــدهاند .در تمامــی آزمایشهــا از تــرازوی دیجیتالــی بــا

دقــت  0/1 mgجهــت وزن کــردن و از همــزن مغناطیســی

استفادهشــده اســت .بــرای تهیــه محلــول حــاوی نانــوذره
مراحــل زیــر انجــام میشــود:

ابتــدا نانــوذره ســیلیکا بــا درصــد وزنــی مشــخص بــه مدت

 20دقیقــه توســط همــزن مغناطیســی بــا دور 500 rpm

درون آب مقطــر هــمزده میشــود ،در مرحلــهای بعــد
نانــو ســیال بــه مــدت  60 min-45توســط دســتگاه
التراســونیک ( )20 kHz ،400 Wســونیک میشــود .در
صــورت اســتفاده از نمــک ابتــدا ســدیم کلریــد بــا غلظــت
مشــخص بــه آب مقطــر اضافــه شــده و تــا انحــال کامــل

بــا همــزن مغناطیســی هــم زده میشــود ســپس مراحــل

گفتــه شــده بهمنظــور افــزودن نانــوذره تکــرار میشــود.
شرح دستگاه

بهمنظــور بررســی تاثیــر نانوســیال در فرآینــد ازدیــاد

برداشــت نفــت در ایــن تحقیــق از ســامانه میکرومــدل
(شــکل )1اســتفاده شــده اســت .قبــل از هر مرحلــه تزریق

بــرای جلوگیــری ازبــه دام افتــادن حبابهــای هــوا هنــگام
اشــباع از ســیال مــورد نظــر بایــد بــا اســتفاده از پمــپ خال

میکرومــدل را از هــوا خالــی نمــود .همچنیــن از پمــپ
خــأ جهــت تخلیـهای میکــرو مــدل شیشـهای از ســیاالت

شــوینده هــم چــون آب و تولوئــن اســتفاده میشــود .از

پمــپ تزریــق ســرنگی مــدل  SP1000HPMکــه دارای

شرکت سازنده
US-NANO
Merck

Merck
Merck

-

حداقــل و حداکثــر ســرعت تزریــق  0/5و 1000 cc/hr

در ســاعت و دقــت حرکــت پــدال  20 nmاســت و توســط
شــرکت فنــاوران نانومقیــاس در ایــران ســاخته شــده

اســت ،جهــت اشــباع میکــرو مــدل از نفــت و تزریــق
ســیاالت بــه درون بســتر متخلخــل اســتفاده میشــود.

دقــت ایــن پمــپ در آزمایشــگاه توســط ســرنگ کمحجــم
و دقیــق همیلتــون بــا در نظــر گرفتــن بازههــای زمانــی
مشــخص و بررســی حجــم تزریقــی در نــرخ تزریــق پاییــن
تأییدشــده اســت .از آنجایــی کــه بــرای تحلیــل اطالعــات

و بدســت آوردن بازیافــت نفــت نیــاز بــه عکسهایــی بــا

کیفیــت بــاال ضــروری اســت لــذا از دوربیــن حرفــهای
شــرکت کانــن مــدل  EOS 7Dجهــت عکسبــرداری از
فرآینــد تزریــق کــه مجهــز بــه لنــز ماکــرو میباشــد،

اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور ثبــت اطالعــات وذخیــره
کــردن آنهــا همزمــان بــا انجــام آزمایــش و حیــن عکــس

بــرداری از رایانــه اســتفاده میشــود و کار آنالیــز دادههــا

و عکسهــا در انتهــا صــورت میگیــرد.
میکرومدل شیشهای

میکــرو مــدل شیش ـهای وســیلهای جهــت نمایــش یــک
محیــط متخلخــل در دو بعــد بــا ضخامــت  160 μmاســت.

جهــت ســاخت میکــرو مــدل ابتــدا طــرح موردنظــر بــا
اســتفاده از نرمافــزار  Corel Drawطراحــی شــده ســپس
توســط لیــزر بــر روی یــک شیشــه حکاکــی میشــود و

پــس از انجــام حکاکــی بــا اســتفاده از ســمباده مخصــوص
ســطح لیــزر شــده تمیــز میشــود تــا طــرح بهصــورت

یکدســت بــر روی شیشــه حــک شــود.

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

154

رایانه

دوربین تصویربرداری
میکرومدل
پمپ خأل
ظرف مواد زائد

منبع نور

پمپ سرنگی

شکل  1سامانه میکرومدل.

ســپس دو ســر شیشــه بهمنظــور ایجــاد مجــرای ورود و

تصاویــر مقطــع نــازک ســنگ دولومیتــی تهیهشــده،

ســوراخ میشــود .در مرحلــه بعــد شیشــه دیگــری بــه ابعاد

پنــج نقط ـهای اســت .از آنجایــی کــه هــدف اصلــی ایــن

خــروج ســیال بــه محیــط متخلخــل بــا اســتفاده از متــه
یکســان بــا شیشـه حکشــده روی هــم قــرار داده و بــرای
چســباندن بهیکدیگــر درون کــوره قــرار داده میشــوند و

بــا اســتفاده از کــوره  WiseThermبــا اعمــال زمانبنــدی
مشــخص دمــای کــوره تــا  700°Cبــاال مــیرود کــه در

ایــن دمــا دو ســطح شیشــه بــه یکدیگــر چســبیده و تنهــا
فضــای خالــی حکاکــی شــده و متــه شــده بازمیمانــد.

از آنجایــی کــه ســطح شیشــه دارای خاصیــت آبدوســتی

میباشــد بایــد مراحــل زیــر بــرای نفتدوســت کــردن

مدلهــا انجــام گیــرد [.]22-21

میکــرو مــدل بــا محلولــی شــامل  0/5درصــد وزنی ســدیم

هیدروکســید (ســود) شســته میشــود و بــه مــدت 1 hr

میکرومــدل در حالــت اشــباع در ســیال قرار داده میشــود.

بهمنظــور از بیــن بــردن تمامــی باقــی ماندههــا میکــرو
مــدل بــا آب مقطــر شســته شــده و ســپس بــه مــدت

حداقــل  15 minدر آون بــا دمــای  200°Cقــرار داده
میشــود .محلــول رقیــق  %2تــری کلــرو متیــل ســیالن

و  %98دی هیــدرات تولوئــن تهیــه میشــود ،ســپس بــه
مــدت  5 minمیکــرو مــدل بــا محلــول رقیــق گفتهشــده

اشــباع میشــود .بهمنظــور پــاک کــردن میکرومــدل از
ســیاالت ســیلیکونی اضافــی ،میکــرو مــدل بــا متانــول کــه

ســیالی شــوینده و فــرار اســت ،شستشــو داده میشــود.

بهمنظــور حفــظ نگهداشــتن الیــهای ســیلیکونی میکــرو
مــدل بــه مــدت یــک ســاعت درون آون بــا دمــای 100 °C

قــرار داده میشــود.

در ایــن تحقیــق طــرح دولومیتــی ناهمگــن کــه از

مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت و الگــوی تزریــق 1/4

پژوهــش بررســی پارامترهــای شــکاف میباشــد لــذا
از چندیــن بســتر متخلخــل شــکاف دار اســتفاده شــده

اســت .شــکل  2طرحهــای مــورد اســتفاده در ایــن
تحقیــق را نشــان میدهــد کــه مشــخصات ایــن مدلهــا
در جــدول  3ارائــه شــدهاند.

نتایج و بحث
آنالیز پایداری

بهمنظــور بررســی پایــداری نانوســیاالت بــکار رفتــه از دو
روش کیفــی و کمــی اســتفاده شــده اســت .در آزمایــش 1

غلظــت  1درصــد وزنــی نانــو ذره ســیلیکا درون آب مقطــر
ســونیک شــده اســت و در آزمایــش  2پــس از افــزودن
 3درصــد وزنــی نمــک  NaClدرون همــزن مغناطیســی،

نانــو ذره ســیلیکا بــا غلظــت  1درصــد وزنــی اضافــه شــده
و ســونیک میشــود .بــه منظــور بررســی کیفــی میــزان
پایــداری از محلولهــای ســاخته شــده در بازههــای

زمانــی مشــخص عکــس گرفتــه شــده اســت کــه شــکل 3

پایــداری بــاالی نانــوذره ســیلیکا در زمانهــای مختلــف را

نشــان میدهــد ،امــا هنگامیکــه از نمــک بــا غلظــت 3

درصــد وزنــی اســتفاده میشــود؛ بهدلیــل برهمخــوردن
تعــادل الکتریکــی محیــط میــزان پایــداری محلــول

ســاخته شــده کاهــش مییابــد و همانطــور کــه در
شــکل-4د مشــخص اســت پــس از مــدت زمــان تقریبــا

دو روز رســوب اتفــاق افتــاده اســت.
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شکل  2میکرومدلهای مورد استفاده در این تحقیق.
جدول  3خصوصیات میکرومدلهای مورد استفاده.
طرح تخلخل ()%

ابعاد ()cm2

زاویه شکاف (درجه)

طول شکاف ( )cmضخامت شکاف ()mm

فاصله از محل تزریق ()cm

1

38

6×6

-

-

-

-

2

38/2

6×6

0

2

0/525

4/25

3

38/4

6×6

0

4

0/525

4/25

4

38/6

6×6

0

6

0/525

4/25

5

38/2

6×6

90

2

0/525

4/25

6

38/4

6×6

90

4

0/525

4/25

7

38/6

6×6

90

6

0/525

4/25

8

38/4

6×6

45

4

0/525

4/25

9

38/4

6×6

90

4

0/525

2/83

10

38/4

6×6

90

4

0/525

5/65

11

38/8

6×6

90

4

0/525

-

12

38/8

6×6

90

4

1/05

4/25

13

39/6

6×6

90

4

2/1

4/25
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الف

ب

ج

د

الف

ب

ج

د

شکل  3بررسی پایداری آزمایش  1در زمانهای( :الف) اولیه( ،ب)  1ساعت( ،ج)  1روز و (د)  7روز.

شکل  4بررسی پایداری آزمایش  2در زمانهای( :الف) اولیه( ،ب)  1ساعت( ،ج)  1روز و (د)  2روز.

در روش کمــی بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتری

نتایــج میــزان جــذب نــور عبــوری برحســب درصــد بــرای

محلولهــای ســاخته شــده را طــی زمانهــای مختلــف

شــده اســت ،هنگامیکــه میــزان جــذب نــور عبــوری

مــدل  Optizen 3220 UVمیــزان جــذب نــور عبــوری از

اندازهگیــری کــرده و میــزان پایــداری نانــو ســیاالت
تخمیــن زده شــد .در ابتــدا بهمنظورانتخــاب طــول مــوج

بهینــه بــرای انجــام مشــاهدات میــزان جــذب ،بــازهای از
طــول موجهــا ( 190تــا  )1100 nmانتخــاب شــد کــه
در طــول مــوج  230 nmمیــزان بیشــینه جــذب بــرای
دو نمونــه ســیال بدســت آمــد؛ لــذا در محاســبات میــزان

جــذب از ایــن طــول مــوج بهــره گرفتــه شــده اســت.

(الف) آزمایش 1

کاهــش شــدید دارد یعنــی زمانــی اســت کــه ذرات معلــق
در فــاز مایــع در حــال رســوب کــردن هســتند و شــفافیت

ســیال افزایــش یافتــه و بــه شــفافیت آب مقطــر نزدیــک
شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر نتایــج کیفــی و کمــی

بیانگــر پایــداری بــاالی ســیال آزمایــش  1و پایــداری
تقریبــا 2روزه ســیال آزمایــش  2میباشــند.

زمان ()min

1

100
(الف) آزمایش 2

3/6
3/4
3/2
3
2/8
2/6
2/4
2/2
2

میزان جذب ()%

10000

 2نمونــه ســیال در زمانهــای مختلــف در شــکل  5ارائــه

شکل  5میزان جذب نور عبوری برحسب درصد برای  2نمونه سیال (الف) (آب مقطر /سیلیکا ( )%1ب) (آب مقطر /سیلیکا  / %1نمک
 )%3 NaClدر زمانهای مختلف
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بهدلیــل وجــود پیوندهــای قطبــی باعــث کاهــش ناحیــه

آزمایش گرانروی و کشش سطحی

تمــاس بیــن دو فــاز یــا بعبارتــی کاهــش میــزان کشــش

بهمنظــور محاســبه میــزان گرانــروی ســیاالت مــورد

ســطحی مــی شــود .دلیــل تاثیــر ناچیــز و منفــی نانــو ذره

اســتفاده از گرانــروی ســنج بروکفیلــد اســتفاده شــد تــا از

ســیلیکا را میتــوان آبدوســت بــودن نانــوذره ســیلیکای

گرانــروی بهعنــوان یکــی از خــواص مهــم ســیال تزریقــی

بــه کار رفتــه شــده دانســت .همــان طــور کــه احمــدی و

کــه بــه بررســی مکانیزمهــای موثــر بــر ازدیــاد برداشــت

همــکاران در آزمایشهــای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کمــک میکنــد اســتفاده شــود .جــدول  4نتایــج گرانــروی

کــه اســتفاده از نانــوذره ســیلیکای آبگریــز قــدرت بهتــری

مربــوط بــه دو آزمایــش را نشــان میدهــد و همانطــور

بــرای کاهــش میــزان جــذب مــاده فعــال ســطحی ب ـهکار

کــه مشــخص اســت حضــور نانــو ذره و نمــک توانســته

رفتــه شــده دارد و بــه عبارتــی وجــود نانــوذره ســیلیکای

اســت میــزان گرانــروی ســیال تزریقــی را افزایــش دهــد.

آبدوســت نتوانســته میــزان جــذب نانــو ذره روی ســطح

جدول  4مقادیر اندازهگیری شده گرانروی سیاالت.
غلظت نانوذره ()%wt

غلظت نمک ()%wt

گرانروی ()cP

1

0

2

1

3

4

محیــط متخلخــل را کاهــش دهــد کــه ایــن امــر بــه دلیــل
خاصیــت آبدوســتی نانــو ذره ســیلیکا میباشــد کــه میــزان
کشــش بیــن ســطحی دو ســیال آب و نفــت را تغییــری

نمیدهــد [.]23

بــا توجــه بــه ســیالهای تزریقــی کــه شــامل آب مقطــر و

آزمایشهای انجام شده در میکرومدل

محلــول حــاوی  1درصــد وزنــی نانــوذره ســیلیکا و محلــول

الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی آزمایشهــای انجــام

حــاوی  1درصــد وزنــی نانــوذره ســیلیکا و  3درصــد وزنــی

شــده درون میکرومــدل در دمــا و فشــار محیــط و بــا

نمــک  NaClبودنــد 3 ،آزمایش کشــش ســطحی با اســتفاده
از روش قطــره آویــزان و بهرهگیــری از نرمافــزار

اســتفاده از پمــپ ســرنگی بــا نــرخ تزریــق 0/05 cc/hr

PAT

انجامشــده اســت .در ابتــدا بــه منظــور محاســبه میــزان

انجــام شــد تــا میــزان کشــش ســطحی بیــن ســیالهای

بازیافــت نفــت ،تزریــق آب مقطــر و نانوســیال حــاوی 1

تزریقــی و نفــت بهدســت آیــد (جــدول  .)5نتایــج نشــان

درصــد وزنــی نانــوذره ســیلیکا درون میکرومــدل شــماره

میدهــد کــه اســتفاده از نانــو ذره ســیلیکا تاثیــری بــر

 1صــورت گرفــت کــه نتایــج در جــدول  6نشــان از تاثیــر

میــزان کشــش بیــن ســطحی نــدارد؛ امــا اســتفاده از نمــک

مثبــت نانــوذره میدهــد.

جدول  5مقادیر اندازهگیری شده کشش سطحی سیاالت.
غلظت نانوذره ()%wt

غلظت نمک ()%wt

کشش سطحی ()mN/m

0

0

22/8

1

0

23

1

3

18/7

جدول  6نتایج آزمایشهای تزریق در میکرومدل ساده.
آزمایش

زمان میانشکنی ()min

بازیافت نهایی نفت ()%

آب مقطر

45

17/2

نانو سیال

84

33/4
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حالــت بــدون شــکاف ( )%17/2اســت کــه علــت ایــن امــر

بررسی طول شکاف

در بررس ـیهای اولیــه مشــخص شــد کــه انتخــاب زاویــه
شــکاف در نتایــج مربــوط بــه شــکافهای بــا طــول

مختلــف تاثیرگــذار اســت .لــذا انتخــاب زاویــه صفــر

درجــه بعنــوان مرجعــی در بررســی طــول کافــی نبــوده و
نتایــج آن بــه درســتی اثــر طــول را مشــخص نمیکــرد،

از طرفــی تاثیــر دو پارامتــر طــول و زاویــه بــر یکدیگــر

یکــی از نتایــج مهــم تحقیــق اســت کــه بدیــن منظــور

دوازده آزمایــش انجــام گرفــت کــه در جــدول  7نتایــج
آزمایشهــا نشــان داده شــده اســت .متغیرهــای ایــن
آزمایشهــا زاویــه و طــول شــکاف اســت و از طرفــی دیگــر

بهمنظــور مشــاهده تاثیــر نانوســیال از دو ســیال آب

مقطــر و آب مقطــر حــاوی  1درصــد وزنــی نانــو ســیلیکا
اســتفاده شــد.

بــا افزایــش طــول شــکاف هنــگام تزریــق آب مقطــر
در مدلهــای دارای شــکاف در مســیر جریــان (صفــر

درجــه) میــزان بازیافــت نفــت تــا  8/42درصــد کاهــش
یافتــه اســت ،امــا نکتــه قابــل توجــه بازیافــت نزدیــک

نفــت در حالــت شــکاف کوتــاه ( )%16/32در مقایســه بــا

آن اســت کــه تمایــل جبهــهای ســیال قبــل از رســیدن

بــه شــکاف همچنــان وجــود دارد .بــه عبارتــی ســیال
تزریقــی دیرتــر حضــور شــکاف را احســاس میکنــد؛ امــا

در شــکافهای بلندتــر ســیال بالفاصلــه پــس از رســیدن

بــه شــکاف از مســیرهای بــا منافــذ کوچکتــر حرکــت

نکــرده و بازیافــت پاییــن در میکرومــدل بــا شــکاف بلنــد
تــا میــزان  %7/9را بوجــود آورده اســت .شــکل  6مســیر

میکروســکوپی حرکــت آب مقطــر در شــکاف بــا طــول
 6 cmرا نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل
مشــخص اســت آب مقطــر در مواجهــه بــا گلوگاههــای

دارای نیــروی مویینــه باالتــر نیــروی الزم بــرای جــاروب

نفــت را نداشــته و تولیــد از شــکاف بدلیــل نیــروی مویینــه
پایینتــر صــورت میگیــرد .اســتفاده از نانــوذره میــزان
بازیافــت نفــت را افزایــش داده اســت؛ امــا در مــدل بــا

شــکاف بــه طــول  2 cmمیــزان بازیافــت نفــت تــا میــزان
( )%4/28بهبــود یافتــه اســت .بعبــارت دیگــر نانــوذره

ســیلیکا توانســته اســت میــزان بازیافــت نهایــی نفــت را

 1/26برابــر افزایــش دهــد.

جدول  7نتایج آزمایشهای انجام شده برای پارامتر طول.
شماره آزمایش

سیال تزریقی

زاویه شکاف (درجه)

طول شکاف ( )cmزمان میانشکنی ()min

بازیافت نهایی نفت ()%

1

آب مقطر

0

2

34

16/32

2

نانوسیال

0

2

43

20/6

3

آب مقطر

0

4

17

10/67

4

نانوسیال

0

4

17

10/9

5

آب مقطر

0

6

14

7/9

6

نانوسیال

0

6

14

8/1

7

آب مقطر

90

2

30

14/5

8

نانوسیال

90

2

44

21/8

9

آب مقطر

90

4

26

12/3

10

نانوسیال

90

4

28

14/28

11

آب مقطر

90

6

21

11

12

نانوسیال

90

6

24

11/5
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ب
الف
شکل  6تاثیر نانوذره بر بدام افتادگی نفت در شکاف زاویه  45درجه هنگام تزریق( :الف)آب مقطر(ب)نانوسیال (آب مقطر /سیلیکا .)%1

و عــدم تمایــل بــرای تشــکیل زبانههــای دیگــر را دارد.

بررسی زاویه شکاف

ولــی هنــگام تزریــق آب مقطــر نفــت درون شــکاف بــه دام

در بررســی آزمایشهــای مرتبــط بــا طــول متوســط و

افتــاده اســت کــه ایــن امــر بــه علــت وجــود مســیرهای

بلنــد مشــاهده شــد کــه ســیال تزریقــی طــول مشــخصی

بــا نیــروی مویینــه کــم در دو ســمت ناحیــه بــدام افتــاده

از شــکاف را شســته اســت و شــکاف بلنــد نســبت بــه

اســت؛ درحالیکــه هنــگام تزریــق نانوســیال ایــن موضــوع

شــکاف متوســط راندمــان پایینتــری دارد و از آنجایــی

مشــاهده نشــده اســت .شــکل  7تصاویــر میکروســکوپی

کــه عمــده مخــازن موجــود در ایــران دارای شــکافهایی

تزریــق ســیالهای مختلــف را نشــان میدهــد ،کــه

بــا طــول متوســط و بلنــد میباشــند []24؛ در بررســی

نشــاندهنده تاثیــر نانــوذره بــر تغییــر ترشــوندگی محیــط

پارامترهــای بعــدی شــکاف از طــول  4 cmبهــره گرفتــه

نســبت بــه حالــت بــدون نانــوذره اســت کــه بــا کاهــش

شــد .پــس از ثابــت فــرض کــردن طــول شــکاف بــه میزان

ضخامــت الیــه نفتــی ایــن موضــوع را مشــخص میکنــد.

 ،4 cmزوایــا از صفــر بــه  45و  90درجــه تغییــر پیــدا کرد.

وقتیکــه زوایــه تمــاس محلــول آبــی روی دیــواره مــدل

جــدول  8نتایــج آزمایشهــای انجــام شــده مربــوط بــه

کاهــش یابــد ،بــه معنــای پراکندگــی ذرات بــر روی ســطح

ایــن بخــش را نشــان میدهــد .بــا افزایــش زاویــه شــکاف

اســت .بــا حرکــت نانوســیال ،نانــوذرات روی ســطح داخلی

میــزان زمــان میانشــکنی افزایــش مییابــد و وجــود

میکرومــدل کامــا پخــش میشــوند و الیههایــی از ذرات

شــکاف عمــود بــر جریــان باعــث جــاروب حجــم بیشــتری

را تشــکیل میدهنــد؛ بطوریکــه هرچــه ذرات کوچکتــر

از نفــت میشــود .بررســی حرکــت جبهــه ســیال تزریقــی

بیشــتر شــوند ،نیــروی الکترواســتاتیکی بهدلیــل دافعــه

درون شــکاف مشــخص میکنــد کــه در هــر دو حالــت

افزایــش مییابــد.

تزریــق ســیال تمایــل بــه شســتن نفــت درون شــکاف

جدول  8نتایج آزمایشهای انجام شده به منظور بررسی تاثیر زاویه شکاف.
آزمایش

سیال تزریقی

زاویه شکاف (درجه)

طول شکاف ()cm

زمان میانشکنی ()min

بازیافت نهایی نفت ()%

3

آب مقطر

0

4

16

10/67

4

نانوسیال

0

4

16

10/9

9

آب مقطر

90

4

26

12/3

10

نانوسیال

90

4

28

14/28

13

آب مقطر

45

4

22

12/1

14

نانوسیال

45

4

27

14/1
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الف
شکل  7تاثیر نانوسیال بر کاهش ضخامت الیه نفتی هنگام تزریق( :الف) آب مقطر (ب) نانوسیال (آب مقطر /سیلیکا .)%1

نیــروی مشــترک بیــن ســه فــاز نفــت ،محلــول آبــی و

تزریــق باشــد ،ســیال پــس از خــروج از شــکاف تمایــل

محلــول آبــی حــاوی نانــوذرات کاهــش یابــد کــه ایــن

تولیــدی دارد کــه همیــن امــر ســبب بازیافــت پاییــن

نانــوذرات جامــد باعــث میشــود کــه زاویــه تمــاس
خــود موجــب تشــکیل فیلمــی میشــود کــه ایــن فیلــم

بعنــوان یــک الیــه جداکننــده عمــل کــرده و فازهایــی
چــون آب یــا نفــت را از ســطح مــدل جــدا میکنــد.

همچنیــن هنــگام تزریــق نانوســیال بــه ســبب کاهــش

میــزان نیــروی الزم جهــت جــاروب نفــت میــزان نفــت
بــدام افتــاده کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن ســبب افزایش
میــزان بازیافــت نفــت میشــود.

زیــادی بــه انگشــتی شــدن و حرکــت بــه ســمت مــکان

نفــت تــا میــزان  %11شــده اســت .امــا هنگامیکــه از
نانــو ســیال (آب مقطــر /ســیلیکا  )%1اســتفاده شــده

اســت عــاوه بــر تشــکیل مســیرهای چنــد زبانــهای

میــزان جــاروب میکروســکوپی ســیال نیــز افزایــش یافتــه
اســت کــه همیــن امــر ســبب افزایــش بازیافــت نفــت بــه

میــزان  %13/5شــده اســت .امــا در مدلــی کــه شــکاف

نزدیــک بــه مــکان تولیــدی اســت؛ ســیال تزریقــی قبــل
از رســیدن بــه شــکاف دارای جــاروب باالیــی میباشــد.

بررسی موقعیت و تعداد شکاف

بهمنظــور بررســی تاثیــر موقعیــت شــکاف از شــکافهایی

بــا زاویــه  90درجــه به علــت راندمــان باالتر و طــول 4 cm

ولــی تمایــل بــه پدیــده انگشــتی شــدن همچنــان ســبب

کاهــش میــزان بازیافــت نفــت میشــود.

در موقعیتهایــی نزدیــک بــه مــکان تزریــق و نیــز تولیــد

وجــود شــکاف نزدیــک بــه مــکان تولیــدی باعــث افزایــش

را نشــان میدهــد .هنگامیکــه شــکاف نزدیــک مــکان

شــده و میــزان بازیافــت نفــت افزایــش یافتــه اســت.

نفــت اســتفاده شــد کــه جــدول  9نتایــج ایــن آزمایشهــا

زمــان میانشــکنی بــرای هــر دو حالــت تزریــق ســیاالت

جدول  9نتایج آزمایشهای انجام شده به منظور بررسی مکان شکاف.
آزمایش

سیال تزریقی

موقعیت شکاف

زمان میانشکنی ()min

بازیافت نهایی نفت ()%

1

آب مقطر

فاصله  1/3تا محل تزریق

20

11

2

نانوسیال

فاصله  1/3تا محل تزریق

27

13/5

3

آب مقطر

فاصله  1/3تا محل تزریق

30

14/5

4

نانوسیال

فاصله  1/3تا محل تزریق

34

16/4

5

آب مقطر

دو شکاف موازی

38

16/7

6

نانوسیال

دو شکاف موازی

42

18/3
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همانگونــه کــه از شــکل  8مشــخص اســت ،در مــدل

بیــن ســیال تزریقــی و نفــت را کاهــش دهــد و بــا توجــه

اول چنــد شــاخهای میشــود و هنــگام ورود بــه شــکاف دوم

شــاخه و پخــش شــدگی عرضــی بیشــتری را بــه وجــود

دارای دو شــکاف ســیال تزریقــی پــس از ورود بــه شــکاف

بــه شــکل  9ســیال تزریقــی توانســته اســت مســیری چنــد

حجــم مناســبی از فضــای بیــن دو شــکاف را جــاروب کــرده

آورد و پدیــده انگشــتی شــدن کــه در انتهــای مــدل صورت

مــکان تولیــدی بصــورت مســیری واحــد حرکت کرده اســت

همانگونــه کــه نتایــج ارایــه شــده در ایــن تحقیــق

ســبب بازیافــت نفــت بیشــتری شــده اســت .امــا هنگامیکه

میــزان نفــت باقیمانــده درون میکرومــدل میباشــد .لکــن

عــاوه بــر تشــکیل مســیرهای چنــد زبانـهای میــزان جاروب

از نفــت بهدلیــل گیــر افتــادن در فضاهایــی کــه امــکان

ســبب افزایــش بازیافــت نفت به میــزان  %13/5شــده اســت .اما

(الــف) نفــت بــدام افتــاده ناشــی از وجــود منافذ مــرده درون

اســت؛ امــا ســیال پــس از ورود بــه شــکاف دوم بــه ســمت

میگیــرد دارای شــدت کمتــری میباشــد.

و پدیــده انگشــتی شــدن اتفــاق میافتــد کــه همیــن امــر

نشــان میدهــد ،هــدف اســتفاده از نانــوذرات ،تغییــر در

از نانــو ســیال (آب مقطر /ســیلیکا  )%1اســتفاده شــده اســت

همانطــور کــه از شــکل  10مشــخص اســت؛ میــزان زیــادی

میکروســکوپی ســیال نیــز افزایــش یافته اســت که همیــن امر

تولیــد ندارنــد بازیافــت نشــده باقــی میماننــد .شــکل 10

در مدلــی کــه شــکاف نزدیــک به مــکان تولیدی اســت؛ ســیال

مــدل هنــگام تزریــق نانوســیال حــاوی  1درصــد وزنــی نانــو

میباشــد .ولــی تمایــل بــه پدیــده انگشــتی شــدن همچنــان

تفــاوت نیــروی موئینــه دو منفــذ کــه دارای تراوایــی مختلف

تزریقــی قبــل از رســیدن بــه شــکاف دارای جــاروب باالیــی

ســبب کاهــش میــزان بازیافــت نفــت میشــود.

ذره ســیلیکا را نشــان میدهــد .شــکل ( 10ب) نیــز مویــد

هســتند ،مــی باشــد .شــایان ذکــر اســت کــه همیــن امــر
ســبب بــه دام افتــادن نفــت میشــود .در شــکل ( 10ج) نیــز

تاثیر شوری

پــس از انجــام آزمایشهــای طــول و زاویــه شــکاف
بهمنظــور بررســی اثــر شــوری آب تزریقــی در مــدل
دارای شــکاف عمــود بــر جریــان و طــول  4 cmبه نانوســیال

تزریقــی بــه میــزان  3درصــد وزنــی نمــک  NaClکــه
نمایانگــر شــوری آب دریــا میباشــد []25؛ اضافــه شــد.

اســتفاده از نمــک توانســته اســت میــزان کشــش ســطحی

منفــذی بــا قطــر کــم نشــان داده شــده اســت و بــه همیــن

دلیــل نیــروی موئینــه زیــاد اســت و ســیال تزریقــی قــادر به

ورود بــه منفــذ نخواهــد بــود .لــذا محققیــن در تــاش انــد
تــا بــا اســتفاده از روشهــای هیبریــدی از جملــه ترکیــب
نانــوذرات بــا ســایر مــواد شــیمیایی ماننــد پلیمرهــا و مــواد

فعــال ســطحی ،تــا حــد امــکان میــزان نفــت باقیمانــده را

کاهــش دهنــد.

شکل  8تزریق آب مقطر در مدل دارای دو شکاف با زاویه  90درجه وطول .4 cm
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ب

الف

شکل  9تزریق( :الف) (آب مقطر /سیلیکا ( )%1ب) (آب مقطر /سیلیکا  %1و نمک  )%3 NaClدر مدل دارای زاویه  90درجه وطول .4 cm

الف

ج

ب

شکل  10نفت بدام افتاده درون مدل (الف) منافذ مرده (ب) تفاوت نیروی موئینه دو منفذ موازی (ج) منافذ ریز.

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه پایــداری محلولهــای

نانوســیال (آب مقطــر /ســیلیکا  )%1بیشــتر از یــک هفتــه
میباشــد ،امــا اضافــه کــردن نمــک بــه ســیال تزریقــی

ســبب کاهــش میــزان پایــداری تــا تقریبــا دو روز شــده

اســت .همچنیــن افزایــش نمــک بــه ســیال تزریقــی
ســبب کاهــش کشــش ســطحی بیــن ســیاالت میشــود

و میــزان گرانــروی را نیــز افزایــش میدهــد .بررســی

پارامترهــای شــکاف نشــان داد کــه شــکافهای بــا طــول
کــم تمایــل ســیال بــه پخششــدگی عرضــی را افزایــش
میدهنــد کــه همیــن امــر ســبب افزایــش زمــان میــان

شــکنی و درنتیجــه افزایــش بازیافــت نفــت میشــود .بــا
افزایــش زاویــه شــکاف از صفــر بــه  90ســهم تولیــد نفــت

از ماتریکــس افزایــش مییابــد؛ بهطوریکــه هنــگام
تزریــق آب مقطــر در شــکاف کوتــاه میــزان بازیافــت تغییر

 %1/82را داشــته اســت .هنگامیکــه شــکاف در مکانــی

نزدیــک بــه مــکان تولیــد قــرار گرفــت نســبت بــه حالــت

وجــود شــکاف در نزدیکــی محــل تزریــق میــزان بازیافــت
نفــت بــرای حالــت تزریــق آب مقطــر بــه میــزان  %2/5و
بــرای حالــت تزریــق نانوســیال (آب مقطــر /ســیلیکا )%1

بــه میــزان  %1/9افزایــش یافتــه اســت .وجــود دو شــکاف
مــوازی ســبب تولیــد حجــم بیشــتری از نفــت میشــود.

هرچــه شــکافها بــه مــکان تولیــدی نزدیکتــر باشــند
میــزان بازیافــت نفــت افزایــش بیشــتری مییابــد .افزایــش
ضخامــت شــکاف باعــث افزایــش میــزان تخلخــل مدلهــا

میشــود ،امــا ســیال تزریقــی همچنــان نیــروی کافــی

بــرای جــاروب نفــت موجــود در شــکاف را بهصــورت

کامــل نــدارد .بــا بررســی تزریــق در حالــت وجــود
نانــوذره ســیلیکا نیــز مشــاهده شــد نانــوذره ســیلیکا از
طریــق تغییــر در ترشــوندگی محیــط توانســته اســت

میــزان نفــت بیشــتری از میکرومدلهــا را جــاروب کنــد

کــه از مکانیسـمهای تاثیرگــذار بــر بازیافــت نفــت پدیــده
تغییــر ترشــوندگی جــداره شیشــه بــه ســبب وجــود

نانــوذره ســیلیکا میباشــد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان مقالــه از ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو

بــه دلیــل حمایــت مالــی از ایــن تحقیــق کمــال تشــکر و
قدردانــی را دارنــد.
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