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ام��روزه نان��وذرات به دلی��ل داش��تن خ��واص منحصر به فرد وابس��ته 
به اندازه ی خود که با خواص این مواد در مقیاس بزرگ متفاوت اس��ت 
به یکی از مواد اولیه در صنعت تبدیل ش��ده اند ]1[ و پیوسته کاربردهای 
تازه و جالبی از آنها در حال شکل گیری است ]2[. مطالعات پیشین روی 
پتانسیل استفاده از نانوذرات در صنعت نفت نشان داده اند که این ذرات 

توانایی پخش شدن در محیط متخلخل را دارند.
تع��داد قابل توجهی از مخازن دنی��ا کربناته اند و ترش��وندگی حدود 
80 درصد این مخازن خنثی یا نفت-دوس��ت اس��ت که این عامل باعث 
جلوگیری از خروج نفت از حفره های ریز و در نتیجه کاهش برداش��ت 

نفت از این مخازن در حین سیالب زنی می شود ]3[.
در س��ال های اخی��ر اس��تفاده از نان��وذرات در صنع��ت نف��ت به نحو 
چش��م گیری افزایش یافته و دامنه ی آن در تغییرات ترشوندگی نیز خود 
را نشان داده است. چندین بررسی در مورد تغییر ترشوندگی در مخازن 
ماسه س��نگی انجام شده ]6-4[ اما در مخازن کربناته تنها تعداد معدودی 

کار تحقیقاتی و آزمایشگاهی انجام شده است.
خصوصی��ات و کارآیی نانو ذرات عمدتاً وابس��ته به انرژی س��طوح 
این ذرات اس��ت و با جذب این ذرات توس��ط س��طح س��نگ تغییرات 
قابل توجهی در انرژی س��طوح و ترشوندگی س��طح پدید خواهد آمد. 
غلظت نان��وذرات موجود در نانو س��یاالت روی زاویه ی تماس س��یال 
مخزن با سطح سنگ بس��یار اثرگذار خواهد بود. وفائی و همکاران ]7[ 
در 2005 تغییرات زاویه ی تماس را تابعی از غلظت نانوذرات دانس��تند 
ک��ه این عامل به ماهی��ت مواد و اندازه ی ذرات بس��تگی دارد. در یک 
غلظت یکس��ان ذرات کوچک ت��ر باعث تغییرات بیش��تری در زاویه ی 
تماس می ش��وند. در واقع نانوذراتی با ان��دازه ی کوچک تر انرژی آزاد 

بیشتری نسبت به ذرات بزرگ تر دارند ]8[.
به ه��ر حال در اکث��ر این موارد، باید محلول ح��اوی نانوذرات در فاز 
آبی پایدار باش��ند تا بتوانند به ذرات اجازه ی حرکت دهند ]9[. بنابراین 
فهم دقیق نیروهای موج��ود در مقیاس بین ذره ای جهت آنالیز پایداری3 
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در س��ال های اخی��ر با توج��ه به افزایش تقاضای جهانی برای س��وخت های فس��یلی، نیاز به مطالع��ات نوین از جمله 
نانوتکنول��وژی برای ارائه ی راهکار جهت افزایش برداش��ت از ذخایر نفتی موجود ض��رورت می یابد. نانوذرات با خواص 
منحصر به فرد وابس��ته به اندازه ی خود، توانایی تغییر ترشوندگی س��نگ مخزن در فرآیندهای ازدیاد برداشت را دارد. 
با تغییر ترش��وندگی سنگ های نفت-دوست به آب-دوست توسط نانو ذرات، دسترسی سیال تزریقی به منافذ با فشار 
موئینگی باال تسهیل می شود. جهت تغییر ترشوندگی سنگ مخزن، باید پایداری محلول حاوی نانوذرات تا زمان انتقال 
س��یال تزریقی به ناحیه ی هدف حفظ شود. متغیر میانگین اندازه ی نانوذرات معلق در محلول های حاوی این مواد، در 
تعیین کنش و واکنش های میان ذره ای و پایداری یک محلول نانو، نقش��ی اساس��ی ایفا می کند. متغیر غلظت محلول، 
عامل مؤثر بر اندازه ی ذرات معلق در محلول اس��ت. با تعیین اندازه ی ذرات در غلظت های مختلف محلول های حاوی 

نانوذرات، می توان معیاری از میزان پایداری محلول های مورد نظر را به دست آورد.
در ای��ن تحقیق از نانو ذرات گاماِ آلومینا جهت تغییر ترش��وندگی نمونه ی س��نگ کربناته یک��ی از مخازن نفتی ایران 
اس��تفاده ش��ده است. با بررسی داده های آزمایش PSA )آنالیز اندازه ی ذرات( و آنالیز نیروهای دافعه و جاذبه مشخص 
شد که افزایش غلظت باعث کاهش اندازه ی نانوذرات در محلول می شود. با بررسی پایداری محلول های نانوگاماآلومینا 

در غلظت های مختلف مشخص شد که تا غلظت 0/7 درصد وزنی، محلول ها پایداری خود را حفظ می کنند.
نتایج آزمایش SEM حاکی از جذب ش��دن نانوذرات گاماآلومینا روی س��طح سنگ کربناته است. با بررسی اثر غلظت 
نانوذره ی گاماآلومینا بر ترشوندگی سطح مغزه ی کربناته، مشاهده شد که در غلظت های 0/1،  0/3 و 0/5درصد وزنی، 

زاویه ی تماس از 119، به ترتیب به 54/5، 50/5 و 40 تغییر یافت.
سپس با انجام آزمایش های سیالب زنی مغزه روی نمونه ی سنگ کربناته و تزریق سیال حاوی ذرات نانو در غلظت 0/3 

درصد وزنی پس از تزریق آب نمک، برداشت از مغزه 9 درصد افزایش یافت.
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محلول ه��ای نانوذرات امری ضروری اس��ت. بس��یاری از نویس��ندگان 
کنش ه��ای موجود میان ذرات در چنین مقیاس��ی را به صورت نیروهای 
جاذبه و دافعه معرفی کرده اند که هر کدام پتانس��یل جاذبه ای یا دافعه ای 
مربوط به خود را دارند ]10[. طبق تحقیقات خیالر این نیروها به صورت 

زیر معرفی می شوند ]11[:
 نیروی دافعه ی الیه دوگانه ی الکترو استاتیک4

 نیروی جاذبه ی واندروالس5
 نیروی دافعه ی بورن6

و پتانس��یل مجموع برابر جمع پتانس��یل های مرب��وط به تک تک این 
نیروها خواهد بود:

Vtotal= VDLR+VBR+VLVA                                                        )1(
که در واق��ع برابر انرژی مجموع کنش و واکنش نیز هس��ت. نیروی 
بورن از دس��ته نیروهای دافعه ای کوتاه برد اس��ت که ناشی از همپوشانی 
ابر الکترونی در زمان نزدیک ش��دن ذرات به یکدیگر است. در فواصل 
بزرگ تر از یک نانومتر، این نیرو قابل چشم پوش��ی اس��ت ]11[. نیروی 
جاذبه ی وان دروالس به عنوان عامل پتانسیل جاذبه ای، مانع از گسیختگی 
میان ذرات می ش��ود. اگر ذرات به صورت کره ای ش��کل درنظر گرفته 
ش��ود، پتانسیل جاذبه ای ایجاد ش��ده میان آنها بدین صورت خواهد بود 

]13و12[:

 

3 

 

 یجازهه ذرات اانند بذرات در فاز آبی باید پایدار باشند تا بتواکثر این موارد، محلول حاوی نانوهر حال در به
های محلول 3آنالیز پایداری جهت ایذرهدر مقیاس بیننیروهای موجود  ین فهم دقیقابنابر. [9] حرکت دهند

صورت ا بهرهای موجود میان ذرات در چنین مقیاسی بسیاری از نویسندگان کنش ری است.وامری ضر نانوذرات
. [10] نداردرا ود خای مربوط به ای یا دافعههر کدام پتانسیل جاذبهاند که نیروهای جاذبه و دافعه معرفی کرده

 :[11] شوندصورت زیر معرفی میها بهاین نیرو ،خیالربنابر تحقیقات 
  4الکترو استاتیکنیروی دافعه الیه دوگانه 

  5واندروالسنیروی جاذبه 

 6بورن نیروی دافعه 
 

 ها خواهد بود:تک این نیروهای مربوط به تکو پتانسیل مجموع برابر جمع پتانسیل
𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿        (1)  

 
 برد استای کوتاههست. نیروی بورن، از دسته نیروهای دافعهکه در واقع برابر انرژی مجموع کنش و واکنش نیز 

 یک تر ازگ. در فواصل بزراستهمپوشانی ابر الکترونی در زمان نزدیک شدن ذرات به یکدیگر  ناشی ازکه 
ای، مانع از اذبهپتانسیل ج عنوان عاملدروالس بهاذبه واننیروی ج. [11] پوشی استچشم، این نیرو قابلمترنانو

شده  ای ایجاد، پتانسیل جاذبهگرفته شودنظر در ای شکلصورت کرهبه اگر ذرات شود.تگی میان ذرات میگسیخ
 :[12و13] ین صورت خواهد بودمیان آنها بد

𝑉𝑉 =  −𝐿𝐿𝐴𝐴
12𝑥𝑥)2(           (2)  

 
 بین ذرات است. عدبُبدون ترتیب شعاع ذرات و فاصلهبه xو  rرهای غیمتکه 

 شود:تعریف می 3-یطبق رابطه A متغیر

(3) A=𝜋𝜋2𝑞𝑞2𝜆𝜆 
 

دوگانه  یپتانسیل مربوط به الیه است. والسدروانبیانگر بار الکتریکی ذرات و ثابت معادله  𝜆𝜆و  qهای متغیرکه 
 خواهد بود: 4-یطبق رابطه گیری از فرمول کلمبالکترواستاتیکی با انتگرال

𝑉𝑉 =  𝑞𝑞1𝑞𝑞2
4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑑𝑑           (4)  

                                                                               )2(
که متغیرهای r و x به ترتیب شعاع ذرات و فاصله ی بدون بُعد بین ذرات است.

متغیر A طبق رابطه ی-3 تعریف می شود:

 

3 

 

 یجازهه ذرات اانند بذرات در فاز آبی باید پایدار باشند تا بتواکثر این موارد، محلول حاوی نانوهر حال در به
های محلول 3آنالیز پایداری جهت ایذرهدر مقیاس بیننیروهای موجود  ین فهم دقیقابنابر. [9] حرکت دهند

صورت ا بهرهای موجود میان ذرات در چنین مقیاسی بسیاری از نویسندگان کنش ری است.وامری ضر نانوذرات
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 برد استای کوتاههست. نیروی بورن، از دسته نیروهای دافعهکه در واقع برابر انرژی مجموع کنش و واکنش نیز 
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ای، مانع از اذبهپتانسیل ج عنوان عاملدروالس بهاذبه واننیروی ج. [11] پوشی استچشم، این نیرو قابلمترنانو

شده  ای ایجاد، پتانسیل جاذبهگرفته شودنظر در ای شکلصورت کرهبه اگر ذرات شود.تگی میان ذرات میگسیخ
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ک��ه متغیرهای q و λ بیانگر بار الکتریکی ذرات و ثابت معادله وان دروالس 
است. پتانسیل مربوط به الیه ی دوگانه ی الکترواستاتیکی با انتگرال گیری از 

فرمول کلمب طبق رابطه ی-4 خواهد بود:
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ری سودمند جهت کنترل و مشخص ابزا DLVOی ، قضیهآبی موارد پخش کردن نانو ذرات در حالل در است.
های موجود بین سطوح تئوری نیروین ا. [14-16] استشدن این ذرات و نیروهای بین آنه ی پخشکردن پدیده

ی والس و نیروی دافعهدری واننیروی جاذبهثیر نماید و در واقع تأع را توصیف میدر یک محیط مای باردارای کره
 :بر است بابین ذرات برا طبق این قضیه پتانسیل مجموع کند.واستاتیک را بررسی میالکتر
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د میان ی برخوراین قضیه، بیانگر چگونگ .نظر گرفته شودپایداری باید حرکت براونی ذرات نیز درجهت بررسی 

ت حرکا ، ذراتطبق این قضیه در بالک سیال .دهدرا توضیح می حاوی ذرات پخش شدهذرات در سیستم 
خوردهای جاد برای ثباع که این امر های پرسرعت ایجاد شدهتوسط اتماند که در اثر بمباران اتمی دارتصادفی 

 .[17] دشوتصادفی می
م هیا بهذرات  ین برخوردها در نهایت به پایداریشود که ابین ذرات می 8ایجاد برخوردباعث ، 7راونیحرکت ب

و  مع ذراتتوانند باعث تجا با توجه به انرژی و جهت خود میهبرخوردهر یک از  شود.می منجر 9چسبیدن آنها
تصال اورت عدم انجامد. در صبه ناپایداری سیستم می نهایتدر شوند که در این صورت ایجاد اتصال بین آنها 

 د.، پایداری خود را حفظ خواهد کرذرات در اثر برخورد، سیستم
 کنش و تواند در تعیینهای حاوی این مواد میلق در محلولنانوذرات مع یاندازهگیری میانگین اندازه

کته که ین ناجه به ی پایداری یک محلول نانو، نقشی اساسی داشته باشد. با توای و بررسذرههای میانواکنش
این ذرات معلق در  یثر بر اندازهمحلول، یکی از عوامل مؤ PHدمای سیستم و  شوری حالل، عالوه بر مقدار
توان می، های حاوی نانوذراتهای مختلف از محلولذرات در غلظت یهاست، با تعیین اندازهآن محلول غلظت

تغییرات  اثرق در این تحقیدست آورد. ههای گوناگون بیداری محلول مورد نظر را در غلظتمعیاری از میزان پا
 شده است.رسی بر ذراتحاوی نانو هایپایداری محلولروی  غلظت نانوذرات
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ک��ه در این فرمول متغیرهای d و 
فاصل��ه ی بی��ن ذرات و ثابت دی الکتریک اس��ت. در م��وارد پخش کردن 
نان��و ذرات در ح��الل آبی، قضیه ی DLVO ابزاری س��ودمند جهت کنترل 
و مشخص کردن پدیده ی پخش ش��دن این ذرات و نیروهای بین آنهاست 
]16-14[. این تئوری نیروهای موجود بین س��طوح ک��ره ای باردار در یک 
محیط مایع را توصیف می نماید و در واقع تأثیر نیروی جاذبه ی وان دروالس 
و نیروی دافعه ی الکترواس��تاتیک را بررسی می کند. طبق این قضیه پتانسیل 

مجموع بین ذرات برابر است با:
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توان می، های حاوی نانوذراتهای مختلف از محلولذرات در غلظت یهاست، با تعیین اندازهآن محلول غلظت

تغییرات  اثرق در این تحقیدست آورد. ههای گوناگون بیداری محلول مورد نظر را در غلظتمعیاری از میزان پا
 شده است.رسی بر ذراتحاوی نانو هایپایداری محلولروی  غلظت نانوذرات
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، 1-ز کشور اسپانیا خریداری شد. در شکلا 995/99 و درصد خلوص g/cc65/3چگالی ای شکل، کرهبا ذرات 
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جهت بررسی پایداری باید حرکت براونی ذرات نیز درنظر گرفته شود. این 
قضیه، بیانگر چگونگی برخورد میان ذرات در سیس��تم حاوی ذرات پخش 

ش��ده را توضیح می دهد. طبق ای��ن قضیه در بالک س��یال، ذرات حرکات 
تصادفی دارند که در اثر بمباران اتمی توس��ط اتم های پرسرعت ایجاد شده 

که این امر باعث ایجاد برخوردهای تصادفی می شود ]17[.
حرک��ت براونی7 باعث ایجاد برخورد8 بین ذرات می ش��ود که در نهایت به 
پایداری ذرات یا به هم چس��بیدن آنها9 منجر می شود. هر یک از برخوردها 
ب��ا توجه به انرژی و جهت خود می توانند باعث تجمع ذرات و ایجاد اتصال 
بین آنها ش��وند که در این صورت در نهایت به ناپایداری سیستم می انجامد. 
در ص��ورت عدم اتص��ال ذرات در اثر برخورد، سیس��تم، پایداری خود را 

حفظ خواهد کرد.
اندازه گی��ری میانگی��ن ان��دازه ی نانوذرات معل��ق در محلول ه��ای حاوی 
ای��ن مواد می توان��د در تعیین کن��ش و واکنش های میان ذره ای و بررس��ی 
پایداری یک محلول نانو، نقش��ی اساس��ی داش��ته باش��د. با توجه به اینکه 
نکت��ه ع��الوه بر ش��وری ح��الل، دم��ای سیس��تم و PH محل��ول، یکی از 
عوام��ل مؤثر ب��ر ان��دازه ی ذرات معل��ق در محل��ول غلظت آنهاس��ت، با 
تعیی��ن ان��دازه ی ذرات در غلظت ه��ای مختل��ف از محلول ه��ای ح��اوی 
نان��وذرات، می ت��وان معی��اری از میزان پای��داری محلول م��ورد نظر را در 
غلظت ه��ای گوناگون به دس��ت آورد. در این تحقیق اث��ر تغییرات غلظت 
 نانوذرات روی پایداری محلول های حاوی نانوذرات بررس��ی ش��ده است.

1- مواد و روش تحقیق

10-20 nm اندازه ی ، γ-Al2O3 ماده ی نانو گاماآلومینا بافرمول ش��یمیایی
 160-90، ب��ا ذرات کره ای ش��کل، چگالی 
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 مواد و روش تحقیق -1

، g/2m90-160ی ، سطح مقطع ویژهnm10-20ی اندازه ، 3O2Al-γفرمول شیمیایی باآلومینا -نانو گاما یماده
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، س��طح مقطع وی��ژه ی
g/cc 3/65 و درصد خلوص 99/995 از کش��ور اس��پانیا خریداری شد. در 
ش��کل-1 تصویر TEM ذرات گاماآلومینای اس��تفاده ش��ده ارائه گردیده 
اس��ت. در تمامی آزمایش ها آب مقطر ب��رای تهیه ی محلول های نانو به کار 

رفته است.

 1     تصویر TEM ذرات نانو گاما- آلومینا
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مغزه ی کربناته مورد استفاده در این تحقیق که از یک مخزن در جنوب ایران 
تهیه شد، به قطر 3/65 و طول 5/7 سانتی متر ، تخلخل 16/4 درصد و نفوذپذیری 
0/81 میلی دارسی است. نمک NaCl با درصد خلوص 99/9 درصد تهیه شده 
از شرکت مرک آلمان، برای سنتز آب نمک ppm 10 180000 به عنوان سیال 

اش��باع اولیه در مغزه و نیز در محفظه ی دس��تگاه اندازه گیری زاویه ی تماس 
اس��تفاده شد. نفت خام اس��تفاده شده برای اش��باع مغزه با گرانروی cp 16 و 
چگال��ی gr/cc 0/86، از یک مخزن در جنوب ایران تهیه ش��د. به علت عدم 

 pendant drop تأثیر قطرات نفت س��فید11 روی زاویه ی تماس، در دس��تگاه
برای اندازه گیری زاویه ی تماس از این قطرات استفاده شد.

1-1- تهیه ی محلول های نانو گاما-آلومینا
برای س��اخت محلول های نان��و گاماآلومینا، ابتدا دو محل��ول با درصدهای 
وزنی 4 و 1/5 درصد به مدت 30 دقیقه با همزن مغناطیس��ی به هم زده شدند. 
س��پس جهت پخش کردن ذرات نانو در محلول ها، ه��ر کدام از محلول ها 
 UIP 500hd به مدت 180 دقیقه در دس��تگاه هموژنایزر التراس��ونیک مدل
قرار داده شد که طی این فرآیند با کنترل دمای محلول ها، از تبخیر آب آنها 
جلوگیری ش��د. سپس محلول 1/5 درصد به محلول های یک و  0/7 و 0/5 
درصد و محلول0/4 درص��د به محلول های 0/3 و 0/1 و 0/01 درصد رقیق 
گردیدند و هر کدام از محلول ها برای آماده س��ازی نهایی به مدت 30 دقیقه 

با همزن مغناطیسی به هم زده شدند.

2-1- آنالیز اندازه ی ذرات12
ب��ا انج��ام آزمایش های PSA )آنالی��ز اندازه ی ذرات( و ثابت نگه داش��تن 
عوام��ل دیگر، در درصد وزنی های مختلف نانوذره ی گاماآلومینا، اندازه ی 
 PSA میانگی��ن ذرات در محلول در زمان مش��خص ثبت ش��د. از دس��تگاه
م��دل Scatterscope1 Quix جهت تعیین میانگین اندازه ی ذرات موجود 
در محلول ه��ای حاوی ماده ی نانو گاماآلومین��ا با درصدهای وزنی مختلف 
اس��تفاده ش��د. این آزمایش ها در فاصل��ه ی زمانی کوتاهی پ��س از تهیه ی 
محلول ها انجام ش��د ت��ا وضعیت برهم کنش نیروهای بی��ن ذرات نانو بعد از 

پخش شدن در سیال آبی بررسی شود.

3-1- اندازه گیری رسانايی محلول13
از دستگاه اندازه گیری رسانایی مدل  Sartorius PP-20جهت اندازه گیری 
و مقایسه ی میزان رسانایی محلول های حاوی نانوذرات با درصدهای وزنی 
مختلف اس��تفاده ش��د. برای محلول های ناپایدار، این متغیر هم در باال و هم 
در پایین ظرف محتوی محلول اندازه گیری شد تا تأثیر نانوذرات بر رسانایی 

به طور مستقیم مشاهده شود.

4-1- آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی14
Leo-1455-VP  مدل )SEM( از دس��تگاه میکروسکوپ الکترونی روبش��ی
جهت بررسی و مقایسه ی سطح نمونه ی قرص های کربناته قبل و بعد از نفت-
دوست شدن و همچنین بررسی پوشش ذرات نانو روی سطح آنها استفاده شد.

5-1-آزمايش زاويه ی تماس
قرص های کلس��یت در ابعاد قطر cm 1/2 و طول cm 0/4 از نمونه ی س��نگ 
 180000 ppm کربناته تراشیده ش��د و به مدت دو هفته در محلول آب نمک
قرار داده شدند. برای ایجاد شرایط نفت-دوستی، قرص ها در داخل نفت خام 

 3    شماتیک کلی دستگاه سیالب زنی با مغزه

 4    مقایســه ی نتایج آزمایش آنالیــز اندازهری ذرات برای محلول های حاوی 
نانو گاما-آلومینا با درصدهای وزنی مختلف

Pendant Drop 2     شماتیک کلی اجزای دستگاه 
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مخ��زن به مدت دو هفته دردم��ایoC 60 قرار گرفتند که دمای اعمال ش��ده 
جهت کاهش زمان فرآیند نفت-دوست شدن سطح این قرص ها بوده است. 
سپس قرص های کلس��یت پس از تماس طوالنی با نفت خام، با تولوئن شسته 
ش��ده و با دستگاه خشک کن خشک شدند. برای بررسی نفت-دوست شدن 
قرص های کلسیت، آزمایش زاویه ی تماس با دستگاهPendant Drop  روی 

آنها انجام شد که شماتیک کلی این دستگاه در شکل-2 آمده است.

6-1- سیالب زنی مغزه
از دستگاه سیالب زني مغزه براي تزریق آب و نفت به نمونه ی سنگ استفاده 
شد. قسمت هاي مختلف این دستگاه شامل پمپ تأمین کننده ی فشار تزریق، 
مخازن آب، محفظه ی نگهدارنده ی نمونه ی س��نگ، سنس��ور اندازه گیري 
فش��ار است. در شکل-3 شماتیک دستگاه سیالب زني مغزه ی مورد استفاده 

در این تحقیق نشان داده شده است.
برای خارج ک��ردن هرگونه آلودگی، مغزه به مدت یک هفته در در دس��تگاه 
سوکس��له15 با تولوئن شس��ته شد. سپس نمونه ی تمیز ش��ده طی 48 ساعت در 
خشک کن16 با دمای C° 150 قرار داده شد. جهت تخلیه ي هواي داخل حفرات 
مغزه در مرحله ی اشباع اولیه ی سنگ، از یک پمپ خالء استفاده گردید. سپس 
مغزه با آب نمک س��نتز شده اشباع گردید. در ادامه، تزریق نفت خام به مغزه تا 
رسیدن اشباع آب نمک داخل مغزه به اشباع آب کاهش ناپذیر انجام شد. بعد از 
آماده سازی اشباع اولیه ی سیاالت در مغزه، pv 17 4 آب به عنوان فرآیند برداشت 

ثانویه تزریق ش��د و در مرحله ی بعد جهت بررسی اثر نانوذرات گاماآلومینا بر 
افزایش ریکاوری، pv 4 س��یال حاوی نانوذرات ب��ا غلظت 0/3 درصد درصد 

وزنی به مغزه تزریق شد.

2- نتايج
نتایج آزمایش های آنالیز اندازه ی ذرات در شکل های-6و5و4 آمده است. 
همان طور که مشخص اس��ت با افزایش غلظت نانو گاماآلومینا در محلول، 
میانگی��ن اندازه ی ذرات کاهش می یابد که نش��ان دهنده ی غلبه ی نیروهای 

دافعه بر نیروهای جاذبه بین ذرات نانو در درصدهای وزنی باالتر است.
برای بررس��ی وضعیت پایداری نانو گاماآلومین��ا در محلول های حاوی این 
مواد، پس از ساختن محلول هایی با درصدهای وزنی مختلف نانو، پایداری 
آنها به صورت مش��اهده ای و همچنین اندازه گی��ری هدایت الکتریکی، در 
زمان های مختلف بررسی شد. طبق شکل-7 همه ی محلول ها در مدت چهار 

روز پس از ساخته شدن کاماًل پایدار بودند.
در پای��ان روز پنج��م، محلول 1/5 درصد ناپایداری از خود نش��ان داد و در 
پایان روز هش��تم به صورت کام��اًل ناپایدار و دوفازی درآمد. )ش��کل-8(. 
محل��ول یک درصد تا پایان روز یازدهم پایدار بود، در پایان روز دوازدهم 
به میزان نامحسوس��ی ناپایدار ش��د و در روز هفدهم به ص��ورت دوفازی و 
ناپایدار درآمد. اما برای سایر محلول ها با درصدهای وزنی 0/1، 0/2، 0/3، 
0/5 و 0/7 در تمام مدت بررس��ی ها )21 روز( هیچ گونه ناپایداری مشاهده 

نشد.
در محلول های ناپایدار که غلظت نانوذرات در قسمت پایین استوانه ی مدرج بیشتر 
است توسط دستگاه اندازه گیری رسانایی مشاهده شد که رسانایی قسمت پایین 
بیشتر از رسانایی قسمت باالست. از این پدیده به عنوان معیاری برای تأیید شروع 

 5    نتایــج آزمایش های آنالیــز اندازه ی ذرات برای محلول های 0/01، 0/1، 
0/2، 0/3 و 0/4 درصد وزنی

 

9 

 

 
 رصد وزنید 4/0و  3/0، 2/0، 1/0، 01/0 یهامحلول یذرات برا یاندازه زیآنال یهاآزمایش جینتا :5شکل 

 
 

 6    نتایــج آزمایش های آنالیز اندازه ی ذرات برای محلول های 0/5، 0/7، 1 
و 1/5 درصد وزنی

 

10 

 

 
 یدرصد وزن 5/1و  1، 7/0، 5/0 یهامحلول یذرات برا یاندازه زیآنال یهاآزمایش جینتا: 6شکل 

 

هایی با حلولپس از ساختن م های حاوی این مواد،آلومینا در محلول-داری نانو گامابرای بررسی وضعیت پای
در  تریکی،گیری هدایت الکو همچنین اندازه ایصورت مشاهدهنها بهپایداری آ های وزنی مختلف نانو،درصد
پایدار  کامالً  وز پس از ساخته شدنر چهارها در مدت محلول یهمه 7-بق شکلط .شدهای مختلف بررسی زمان
 .بودند
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ناپایداری در محلول هایی که ظاهر پایدار به نظر می رسیدند استفاده شد.
با اندازه گیری زاویه ی تماس بین س��طح سنگ کربناته و قطره ی نفت آزاد شده 
روی آن در فاز آب، نوع ترشوندگی سیستم های مختلف تعیین شد. در شکل-

6 نتایج آزمایش زاویه ی تماس نش��ان داده شده است. طبق شکل-A-9 زاویه ی 
تماس برای نمونه ی قرص کلسیت نفت-دوست شده، حدود o 119 به دست آمد 
که نفت-دوست شدن آن را تأیید می کند. برای نمونه قرص های در معرض تماس 
قرار داده شده با محلول های نانو γ-Al2O3 با درصد وزنی 0/1، 0/3 و 0/5 درصد 

وزنی، زاویه ی تماس به ترتیب °54/5، °50/5 و °40 به دست آمد )شکل- 9(.
مقایسه ی تصاویر SEM در شکل A-10 و B-10 قبل و بعد از قرار دادن نمونه ی 
قرص کلسیت در نفت خام، حاکی از جذب مواد نفتی روی سطح  سنگ است 
که دلیلی دیگر برای اثبات نفت-دوس��ت ش��دن نمونه هاست. می توان دید که 
سطح قرص کلسیت قبل از قرار گرفتن در نفت خام ذراتی با گوشه های تیز دارد؛ 
در حالی که نمونه ی قرص کلس��یت نفت-دوست شده سطح نسبتاً صافی دارد. 
طبق شکل C-10، تصویر SEM با بزرگ نمایی 5000 حاکی از تشکیل الیه ای 
از نانوذرات گاماآلومینا روی سطح قرص کلسیت قرار داده شده در محلول نانو 
γ-Al2O3 است که با تغییر انرژی سطح نمونه ی سنگ، باعث تغییر ترشوندگی 

آن شده است.
همان طور که اشاره شد جهت بررسی تأثیر نانوذرات گاماآلومینا به عنوان یک عامل 
ازدیاد برداش��تی، آزمایش سیالب زنی با مغزه انجام شد. پس از آماده سازی اشباع 
اولیه ی سیاالت در مغزه، pv 4 آب به عنوان برداشت ثانویه تزریق شد و در مرحله ی 
بعد جهت بررسی اثر نانوذرات گاماآلومینا بر افزایش برداشت، pv 4 سیال حاوی 
نانوذرات با غلظت 0/3 درصد وزنی به مغزه تزریق ش��د که با تزریق س��یال حاوی 

ذرات نانو، میزان برداشت از 66 به حدود 75/7 درصد افزایش یافت )شکل-11(.

نتیجه گیری
اگر نانو ذرات به صورت کره هایی باردار درنظر گرفته ش��وند که توسط 
ابری با بار مخالف احاطه ش��ده اند، نیروهای جاذب��ه و دافعه ای میان آنها 
وج��ود دارد. با افزایش غلظت نانوذرات در سیس��تم، فاصله ی آنها کمتر 
ش��ده و طبق رابطه ی موجود برای VDLR، نی��روی دافعه میان آنها افزایش 

 8    ناپایداری محلول 1/5 درصد در روز هشتم

 9    نتایــج آزمایش زاویــه ی تماس برای قرص های کلســیت )A( قبل از تماس 
 0/3 )C( 0/1 بعــد از تماس با محلول های نانو گاماآلومینا با درصد وزنی )B(

0/5 )D( و

 10    تصاویر آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح کلسیتی )A( قبل از 
در تمــاس گرفتن با نفت مخــزن )B( بعد از در تماس گرفتن با نفت مخزن 

)C( بعد از تماس با محلول نانوذرات گاماآلومینا و جذب نانوذرات روی آن

 7    پایداری محلول های نانو گاماآلومینا

 11    نتیجه ی آزمایش ســیالب زنی با  تزریق pv 4 آب و pv 4 محلول 0/3 
درصد وزنی نانو گاما-آلومینا به مغزه ی کربناته

 

14 

 

 
به  نایلومآ-نانو گاما یدرصد وزن 3/0 محلول pv4 آب و pv4 قیبا  تزر یزنالبیس آزمایش یجهینت:11شکل 
 کربناته یمغزه

 

 گیرینتیجه
اند، ابری با بار مخالف احاطه شده توسطکه  گرفته شوندنظر دار درهایی بارصورت کرهاگر نانو ذرات را به
آنها کمتر شده و  یفاصله ،با افزایش غلظت نانوذرات در سیستم .ای میان آنها وجود داردفعهنیروهایی جاذبه و دا

از طرفی چون این ذرات در سطح  یابد.نیروی دافعه میان آنها افزایش می ،VDLRموجود برای  یطبق رابطه
کولن، نیروی دافعه  یفاصله، بر اساس رابطهاهش ند، با افزایش غلظت و کدارخارجی خود بار الکتریکی 

شود. نتایج والس نیز میدرنیروی جاذبه وان افزایششود. همین کاهش فاصله، باعث ای تشدید میذرهبین
ذرات در محلول  یاندازهآلومینا در محلول، میانگین -که با افزایش غلظت ذرات نانو گاما دادنشان  هاآزمایش
 7/0وزنی بیش از  هایز درصدها حفظ شد. اما ادرصد وزنی، پایداری محلول 7/0و تا غلظت  یابدمیکاهش 

هم چسبیدن ذرات در اثر برخورد به یکدیگر، با و بهتر کچهای کواندازهدر  براونی حرکاتدلیل افزایش امکان به
 .کاهش یافتپایداری ذرات نانو در محلول گذشت زمان 

-اماگنو ذرات ده نااساسی برای ازدیاد برداشت از مخازن کربناته، با استفا یعنوان مکانیزمتغییر ترشوندگی به
 :ردکتوان استنباط نتایج زیر را میاز این مشاهدات سنگ کلسیتی بررسی شد.  یآلومینا روی نمونه
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می یاب��د. از طرفی چون این ذرات در س��طح خارجی خود بار الکتریکی 
دارند، با افزایش غلظت و کاهش فاصله، بر اساس رابطه ی کولن، نیروی 
دافعه بین ذره ای تش��دید می ش��ود. همین کاهش فاصل��ه، باعث افزایش 
نیروی جاذبه وان دروالس نیز می ش��ود. نتایج آزمایش ها نش��ان داد که با 
افزایش غلظت ذرات نانو گاماآلومینا در محلول، میانگین اندازه ی ذرات 
در محلول کاهش می یابد و تا غلظت 0/7 درصد وزنی، پایداری محلول ها 
حفظ ش��د. اما از درصد ه��ای بیش از 0/7  درصد وزن��ی به دلیل افزایش 
امکان حرکات براونی در اندازه های کوچک تر و به هم چس��بیدن ذرات 
در اثر برخورد به یکدیگر، با گذشت زمان پایداری ذرات نانو در محلول 

کاهش یافت.
تغییر ترش��وندگی به عنوان مکانیزمی اساسی جهت ازدیاد برداشت از مخازن 

کربناته، با استفاده نانو ذرات گاما آلومینا روی نمونه ی سنگ کلسیتی بررسی 
شد. از این مشاهدات می توان نتایج زیر را استنباط کرد:

 ماده ی نانو گاما آلومینا را می توان به عنوان عاملی مؤثر در تغییر ترشوندگی 
سنگ های کربناته از نفت-دوست به آب-دوست درنظر گرفت.

 آنالی��ز تصاویر SEM قرص کلس��یت، قبل و بع��د از در معرض تماس قرار 

گرفتن نمونه با ذرات نانو، جذب ذرات نانو گاما آلومینا را روی سطح سنگ 
تأیید می کند.

  ب��ا تزریق نانوذرات گام��ا آلومینا به عنوان فرآیند ازدیاد برداش��ت، میزان 
برداش��ت با مکانیزم تغییر ترشوندگی س��طح منافذ مغزه، حدود 9/7 درصد 
افزای��ش یافت. بنابراین می توان نانوذره ی گام��ا آلومینا را به عنوان گزینه ای 

مناسب برای فرآیندهای ازدیاد برداشت درنظر گرفت. 
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