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علی صفایی*، فریدون اسماعیل زاده1، دانشگاه شیراز  محمدرضا اسماعیلی نسب2، دانشگاه مرودشت 

يکی از مش��کالت اكثر مخازن نفتی، نفت دوست3 بودن آنهاست كه باعث شده نفت به سطح سنگ مخزن چسبيده 
و توليد نش��ود. در زمينه ی ازدياد برداش��ت4 از مخازن نفتی يکی از راه حل ها، تغيير ترشوندگی5 سنگ است. معموالً 
برای تغيير ترش��وندگی از روش های گرمايی و شيميايی استفاده می ش��ود. در اين تحقيق، جهت تغيير ترشوندگی 
 ،)SLS( سديم لوريل سولفات ،)EDTA( مخازن ماسه سنگی6 نفتی، اثر مواد شيميايی اتيلينيدامين تتراستيك اسيد
سديم دودسيل س��ولفات )SDS(، پلی وينيل الکل )PVA( و پلی وينيل پروليدن )PVP( بررسی شده است. همچنين 
به دليل تشابه جنس شيشه و ماسه سنگ، از شيشه استفاده شده است. از روش های اندازه گيری ترشوندگی می توان 
به اندازه گيری مس��تقيم زاويه ی تماس7، روش Amott، روش Amott-Harvy و روش USBM اشاره كرد. در اين 
پژوهش، ابتدا به روش غوطه وری8، پليمرها بر س��طح س��نگ پوش��ش داده شده و سپس توسط اندازه گيری زاويه ی 
تماس شيش��ه و نفت در حضور آب، تغيير ترش��وندگی بررسی شده اس��ت. به عالوه متغير شوری9 نيز در روند انجام 

اين فرآيند مشاهده گرديد و در پايان بهترين مواد شيميايی و بهترين شرايط برای تغيير ترشوندگی مشخص شد.

واژگان كلیدی:
مخازن نفتی ماسه سنگی، ترشوندگی، 

زاویه ی تماس، روش پوشش دهی 
غوطه وری

تاریخ ارسال نویسنده: 97/02/11
تاریخ ارسال به داور: 97/02/24

تاریخ پذیرش داور: 97/04/15

مطالعه ی مقایسه ای و آزمایشگاهی مواد شیمیایی مختلف در ازدیاد برداشت؛ 
تغییر ترشوندگی مخازن نفتی ماسه سنگی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

ح��دود 40 درصد مخازن جهان ماسه س��نگی هس��تند که ذاتاً آب دوس��ت 
می باش��ند. اما به دلیل در تماس بودن نفت و س��نگ مخزن در طول س��الیان 
طوالنی، ماسه سنگ اجزای سنگین نفت را جذب کرده و نفت دوست شده 
اس��ت. نتیجه آنکه نفت به س��نگ مخزن چس��بیده و بازیافت نفت کاهش 
می یابد. البته ترش��وندگی س��نگ مخزن، بس��تگی زیادی به ترکیب نفت، 
ش��یمی س��طح س��نگ مخزن و حضور یا عدم حضور یک ف��از آبی دارد. 
به ع��الوه اینکه ترکیب فاز آب، فش��ار، دما و مدت زم��ان در تماس بودن 
سیال و س��نگ از جمله متغیرهای مؤثر هستند ]1[. همچنین هرچه ترکیبات 
نفت مخزن س��نگین تر و پیچیده تر باشند، سنگ مخزن نفت دوستی بیشتری 

خواهد داشت ]2[.

1- معرفی
در تحقیقات بسیاری اعم از دانش��گاهی و صنعتی، تغییر ترشوندگی سنگ 
 به روش های ش��یمیایی، نقش بسیار مهمی در بازیافت نفت از مخازن دارند

]8-3[. همان گونه که قباًل گفته شد در تحقیق حاضر جهت تغییر ترشوندگی 
س��نگ از مواد شیمیایی استفاده شده اس��ت. مکانیزم هایی که در این روش 
موجب افزایش بازیافت نفت از مخزن می شوند تغییر ترشوندگی و کاهش 
کش��ش بین سطحی10 فاز آب و نفت اس��ت. در سنگ آب دوست، فاز آب 
منافذ ریز را اش��غال کرده و منافذ بزرگ با فاز نفت پر می ش��وند. در سنگ 
آب دوس��ت، بیش��تِر نفِت درون منافذ قبل از میان شکن شدن جبهه ی آب، 
جابجا می ش��ود و پس از میان شکن شدن، جریان نفت بسیار کم است. نفت 
باقیمانده توسط نیروهای موئینگی به دام می افتد. اما در مخازن نفت دوست، 

میان شکن ش��دن جبهه ی آب تزریقی زودهنگام بوده و بخش قابل توجهی 
از نفت پس از زمان میان ش��کنی بازیافت می گردد و باعث می ش��ود بخش 
زیادی از نفت باقیمانده توسط نیروهای موئینگی به دام بیافتد. بنابراین تغییر 
ترشوندگی به سمت آب دوستی و همچنین کاهش نیروی موئینگی از طریق 
کاهش کش��ش بین س��طحی باعث بهبود بازیافت نفت می گردد که البته در 
این تحقیق روی تغییر ترش��وندگی بحث ش��ده اس��ت. مواد شیمیایی مورد 
اس��تفاده گروه های عاملی آب دوستی دارند که پس از جذب سطحی روی 

سنگ، ترشوندگی نفت را از نفت دوست به آب دوست تغییر می دهند.
در این تحقیق، ابتدا غلظت بهینه برای هر ماده ی شیمیایی جهت تغییر ترشوندگی 
به دس��ت آمده و سپس برای بررسی متغیر ش��وری از غلظت بهینه استفاده شده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که تغییر زاویه ی تماس در تمامی مراحل بر حس��ب 

زمان، اندازه گیری شده تا سرعت تغییر ترشوندگی نیز به دست آید.

2- مواد و روش ها
2-1- مواد

نفت خام آس��فالتینی یکی از مخازن جنوب کش��ور )میدان سروستان( تهیه 
ش��ده که حاوی 10 درصد وزنی آس��فالتین ب��وده و وزن مخصوص 0/85 
دارد. همچنین به دلیل تش��ابه زیاد ماسه س��نگ و شیشه، جهت بررسی تغییر 
ترش��وندگی از شیشه اس��تفاده ش��ده که حاوی بیش از 90 درصد سیلیس 
اس��ت. جهت انج��ام آزمایش ها، س��طح شیش��ه ها را با بنزن شس��ته و آنها 
را ب��ه مدت دو س��اعت درون کوره ا ی ب��ا دمای 90 درجه ی س��انتی گراد 
قرار داده ان��د. اندازه گیری زاویه ی تماس شیش��ه و نفت در حضور فاز آبی، 

)alisafaei1125@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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زاویه ای 40-30 درجه را نش��ان می دهد. س��پس جهت تغییر ترش��وندگی 
شیش��ه ها به نفت دوس��ت، آنه��ا را درون نمون��ه ی نفت گذارده و س��پس 
به مدت چه��ار روز در کوره ای با دمای 90 درجه ی س��انتی گراد قرار داده 
می ش��وند. پس از آن، زاویه ی تماس نفت و شیشه ی نفت دوست در حضور 
 فاز آبی اندازه گیری ش��ده که ح��دود 160-150 درجه را نش��ان می دهد. 
شکل-1 زاویه ی تماس را قبل و بعد از غوطه وری در نفت خام نشان می دهد. 
همچنین جهت تغییر ترش��وندگی، مواد شیمیایی اتیلینیدامین تتراستیک اسید 
 ،)SDS( سدیم دودسیل س��ولفات ،)SLS( سدیم لوریل س��ولفات ،)EDTA(

اس��تفاده ش��ده اند.   )PVP( پلی وینیل پرولی��دن  و   )PVA( پلی وینیل ال��کل 
اتیلینیدامین تتراستیک اس��ید با فرمول C10H16N2O8 ماده ای ش��یمیایی است 
که برای اهداف صنعتی و دارویی اس��تفاده می شود. این ماده ی جامد یک 
آمینو کربوکس��یلیک اسید بی رنگ و محلول در آب است. باز مزدوج این 
اسید، اتیلن دی آمین تترا استات است. از این ماده به گستردگی جهت انحالل 
 NaC12H25SO4  آهک استفاده می شود ]9[. سولفات الریل سدیم با فرمول
یا سدیم دودسیل سولفات با فرمول NaC12H25SO4 از پاک کننده های سنتزی 
با قدرت زیاد و به طور دقیق تر جزء سورفاکتنت هاس��ت )مواد فعال سطحی 
ی��ا مواد مؤث��ر(. این م��اده ترکیب ش��یمیایی امولس��یون کننده، پُف دهنده، 
تسریع کننده ی انحالل و کف کنندگی است که از آن در صنایع شویندگی، 
دترژنت ه��ا یا مواد غذایی اس��تفاده می ش��ود و مواد فعال کننده ی س��طحی 
آنیونی در تولید ش��امپو اس��ت ]11و10[. پلی وینیل الکل با فرمول شیمیایی 
C2H4O(n( پلمیری مصنوعی، س��فیدرنگ، فاقد بو و محلول در آبس��ت که 

از آن در کاغذس��ازی، منس��وجات و انواع پوشش ها استفاده می شود ]12[. 
پلی وینیل پرولیدن با فرمول شیمیایی C6H9NO(n( که به نام های پوویدون یا 
پلی ویدون نیز شناخته می شود به صورت پودر و محلول آبی عرضه می گردد. 
شکل پودری آن سفید یا ش��یری رنگ است که می تواند رطوبت محیط را 
ت��ا 40 درصد وزن خود کند. به دلیل حضور حلقه ی آمیدی بس��یار قطبی و 
امکان تش��کیل پیوند هیدروژنی، این پلیمر در آب و بس��یاری از حالل های 
قطبی دیگر حل می ش��ود. پووی��دون در PH های مختلف پایدار اس��ت و 
پایداری حرارتی خوبی نیز دارد. این پلیمر وینیلی زیست تخریب پذیر نیست 

و زیست سازگاری خوبی دارد ]13[.

2-2- آماده سازی محلول های مواد شیمیایی
در آغاز جهت به دس��ت آوردن غلظت بهینه ی مواد ش��یمیایی، از هر نمونه، 
غلظت های 1، 3، 5، 7 و 9 درصد وزنی س��اخته شدند. به دلیل حاللیت زیاد 
مواد ش��یمیایی در آب، آب مقطر به عنوان حالل تمامی مواد اس��تفاده شده 

است. جهت تهیه ی غلظت های مذکور:
0/02، 0/06، 0/1، 0/14 و 0/18 گرم EDTA در 20 میلی لیتر آب،

0/06، 0/1، 0/14 و 0/18 گرم SLS در 20 میلی لیتر آب،
0/06، 0/1، 0/14 و 0/18 گرم SDS در 20 میلی لیتر آب،

0/2، 0/06، 0/1، 0/14 و 0/18 گرم PVA در 20 میلی لیتر آب و
0/06، 0/1، /014 و 0/18 گرم PVP در 20 میلی لیتر آب مخلوط شده اند.

2-3- اندازه گیری زاویه ی تماس
برای اندازه گیری زاویه ی تماس از دس��تگاه نش��ان داده ش��ده در شکل-1 
اس��تفاده می ش��ود. اندازه گیری بدین صورت انجام می شود که ابتدا نمونه ، 
درون آکواری��وم حاوی آب قرار داده می ش��ود. س��پس نمونه را  به نحوی 
روی دو ضامن نگهدارنده قرار می دهند که حداقل یک س��طح نمونه درون 
آب قرار داش��ته باش��د. سپس تزریق توسط س��وزنی که در ته آکواریوم به 
یک پمپ س��رنگی متصل است بدین ترتیب انجام می شود که قطره ی نفت  
را درون آکواریوم می اندازیم . قطره به دلیل کمتر بودن چگالی آن نس��بت 
به آب، ش��روع به باال رفتن می کند تا به نمونه برس��د. س��پس شکل قطره ی 
نفت روی سطح نمونه را با دوربینی با کیفیت باال ثبت کرده و با استفاده از 

نرم افزار آنالیز شکل، زاویه ی تماس را اندازه می گیریم.

 1  شماتیک کلی دستگاه اندازه گیری زاویه ی تماس

 2  الــف( قطره ی نفت قبل از پوشــش دهی با مواد شــیمیایی ب( بعد 
از پوشــش دهی با EDTA پ( بعد از پوشــش دهی بــا SLS ت( بعد 
از پوشــش دهی با SDS ث( بعد از پوشــش دهی بــا PVA ج( بعد از 

PVP پوشش دهی با
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اندازه گی��ری زاویه ی تم��اس، اولین معیار برای ارزیابی میزان ترش��وندگی 
اس��ت. همان طور که قباًل نیز گفته ش��د ابتدا نمونه ه��ا به مدت چهار روز در 
گرمکن قرار داده می ش��وند تا ترش��وندگی آنها به نفت دوس��ت تغییر یابد. 
تمام��ی فرآیندهای غوط��ه وری در دم��ای 90 درجه ی س��انتی گراد انجام 
ش��ده اند. س��پس نمونه ها به مدت 48 س��اعت درون محلول های تهیه ش��ده 
از پنج ماده ی ش��یمیایی مذکور قرار داده می ش��وند ت��ا فرآیند جذب مواد 
شیمیایی روی س��طح نمونه ها انجام گردد. برای اندازه گیری زاویه ی تماس 
از روش قطره ی خوابیده ی11 نفت روی شیش��ه در حضور فاز آبی اس��تفاده 
ش��ده است. الزم به ذکر است که تمامی اندازه گیری ها در شرایط استاندارد 
انجام ش��ده اند. پس از مشخص شدن غلظت بهینه برای هر ماده ی شیمیایی، 
جهت آماده س��ازی محلول ه��ای جدید با درجه ی ش��وری های متفاوت از 
غلظت بهینه اس��تفاده خواهد ش��د تا بهترین محلول برای هر موادش��یمیایی 
مش��خص گردد. در پایان نیز عملکرد مواد ش��یمیایی با یکدیگر مقایس��ه و 

ارزیابی خواهند شد.

3- نتایج و بحث
3-1- اندازه گیری زاویه ی تماس برای هر غلظت بهینه

پس از غوطه وری نمونه ها در نفت برای تغییر ترش��وندگی از آب دوس��ت 
به نفت دوس��ت، با اندازه گیری زاویه ی تماس نفت و شیشه های مختلف در 
حض��ور آب، زاویه ای حدود 146 درجه اندازه گیری ش��د. همچنین پس از 
غوط��ه وری نمونه ها در محلول مواد ش��یمایی مذکور، ترش��وندگی تمامی 
نمونه ه��ا از نفت دوس��ت به آب دوس��ت تغییر کرد. ش��کل-2 اندازه گیری 
زاویه ی تماس قبل و بعد از پوش��ش دهی نمونه ها با مواد شیمیایی مورد نظر 

را به خوبی نشان می دهد.
 همان گونه که قباًل ذکر شد جهت مشخص کردن غلظت بهینه، غلظت های 
مختلفی بررس��ی و ارزیابی شدند که در ش��کل-2 غلظت های بهینه ی مواد 

 SLS )ب EDTA )3  به دست آوردن غلظت بهینه برای مواد مختلف الف 
PVP )ث PVA )ت SDS )پ
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  PVPث)  PVAت)  SDSپ)  SLSب)  EDTAدست آوردن غلظت بهينه براي مواد مختلف الف) هب :3شكل 

  
ترشوندگي را هم ماده در تغيير د و بهترين ي مواد مختلف را با هم مقايسه كرهاي بهينهتوان غلظتهمچنين مي

تماس در غلظت  يزاويه 4- در شكل د.ر تغيير ترشوندگي باهم مقايسه كراز لحاظ غلظت كمينه و هم از نظ
 درصد 3/0در غلظت  EDTA ،SLS ،PVPشود كه مواد مشاهده مي آورده شده است.هر ماده مختلف  يبهينه

 PVPغلظت بهينه براي:ث-3

 PVAغلظت بهينه براي:ت-3

 4  مقایسه ی زاویه ی تماس ایجاد شده توسط هر ماده در غلظت بهینه ی 
مربوط به آن
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وزني بهترين  درصد7/0در غلظت  PVAيت وزني و در نها درصد 5/0در غلظت  SDS يوزني بهينه شده، ماده
 30تماس تا  يبهترين نتيجه را با تغيير زاويه SDSگرفتن غلظت بهينه،  بدون در نظراند. نتيجه را نشان داده

  اند.را در بين مواد مورد بررسي داشتهدرجه بدترين نتيجه  42با تغيير زاويه تا  PVPو همچنين  درجه
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  مربوط به آن يتماس ايجاد شده توسط هر ماده در غلظت بهينه يزاويه يمقايسه :4شكل
  

  ثير شوريتأ - 3-2
ثير شوري بر ترشوندگي توان از آنها در بررسي تدميي شيميايي هاي بهينه براي هر مادهبا مشخص شدن غلظت

 ppm 80000،ppmمختلفهاي ي هر ماده را در شورياين بررسي، غلظت بهينه جهت د.استفاده كر

100000 ،ppm120000 ،ppm140000  وppm160000 وري ي تماس بعد از غوطهرده و زاويهآزمايش ك
  .استمشاهده قابل 5-در شكل آن يشد كه نتيجه گيرياندازهساعت  48بعد از 
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شیمیایی مشخص شده اند. طبق شکل-3 مشخص است که غلظت بهینه برای 
EDTA، 0/3  ب��رای SLS، 0/3  ب��رای SDS، 0/5  برای PVP، 0/7 و برای 

PVP نیز 0/3درصد وزنی بوده است.

همچنین می توان غلظت های بهینه ی مواد مختلف را با هم مقایس��ه و بهترین 
م��اده در تغییر ترش��وندگی را هم از لحاظ غلظت کمین��ه و هم از نظر تغییر 
ترش��وندگی تعیین کرد. در ش��کل-4 زاویه ی تماس در غلظت بهینه ی هر 
 EDTA، SLS، ماده مختلف آورده ش��ده است. مشاهده می ش��ود که مواد
PVP در غلظ��ت 0/3 درصد وزنی بهینه ش��ده، ماده ی SDS در غلظت 0/5 

درص��د وزنی و در نهایت PVA در غلظت 0/7درصد وزنی بهترین نتیجه را 
نش��ان داده اند. ب��دون در نظر گرفتن غلظت بهین��ه، SDS بهترین نتیجه را با 
تغیی��ر زاویه ی تماس تا 30 درجه و همچنین PVP با تغییر زاویه تا 42 درجه 

بدترین نتیجه را در بین مواد مورد بررسی داشته اند.

3-2- تأثیر شوری
با مشخص ش��دن غلظت های بهینه برای هر ماده ی شیمیایی می توان از آنها 
در بررس��ی تأثیر شوری بر ترش��وندگی اس��تفاده کرد. جهت این بررسی، 
غلظ��ت بهینه ی ه��ر م��اده را در ش��وری های مختل��ف 80000، 100000، 
120000، 140000 و ppm 160000 آزمای��ش کرده و زاویه ی تماس پس 
از غوطه وری بعد از 48 ساعت اندازه گیری شد که نتیجه ی آن در شکل-5 

قابل مشاهده است.
همان گونه که در این شکل مشاهده می شود به صورت کلی با افزایش شوری، 
زاویه ی تماس بیشتر شده و عملکرد مواد شیمایی در تغییر ترشوندگی کمتر 
خواهد شد. همچنین می توان مشاهده کرد که  با افزایش شوری تا مقداری 
مشخص برای EDTA، PVA و PVP، زاویه ی تماس افزایش یافته و پس از 
آن با افزایش ش��وری، زاویه ی تماس روندی کاهش��ی خواهد داشت. الزم 
به ذکر است که روند کاهشی دوم تا مقداری بیشتر از مقادیر زاویه ی تماس 
در شوری کم خواهد بود. همچنین در مواد SLS و SDS، با افزایش شوری 
نسبت به حالت آب مقطر، زاویه ی تماس افزایش می یابد، اما در شوری های 
نزدیک به ش��وری مخزن، طبق ش��کل-5 با تغییرات شوری، زاویه ی تماس 

تغییرات چندانی نداشته است.

نتیجه گیری
بررسی نتایج این پژوهش نشان می دهد:

 بهترین عملکرد در بین مواد ش��یمیایی مورد بررسی مربوط به SDS بوده 
اس��ت. ضمن اینک��ه غلظت بهینه ب��رای SDS، 0/5 درصد وزن��ی بوده که 

مقداری قابل قبول است.
 از دی��دگاه اقتص��ادی، م��اده ای عملکرد بهت��ری دارد ک��ه بتواند در 

 5  مقایســه ی تأثیر شوری بر تغییرات ترشــوندگی الف( EDTA با غلظت 0/3 
درصد وزنی ب( SLS با غلظت 0/3 درصد وزنی پ( SDS با غلظت 0/5 درصد 
وزنی ت( PVA با غلظت 0/7 درصد وزنی ث( PVP با غلظت 0/3 درصد وزنی
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غلظت ه��ای کم، نتایج بهتری داش��ته باش��د. با توجه به بررس��ی ها، در 
اندازه گی��ری تغیی��ر ترش��وندگی با اس��تفاده از غلظت ه��ای مختلف و 
مقایسه ی آنها می توان دریافت که EDTA و SLS با تغییر زاویه ی تماس 

تا 40 درجه و با غلظت 0/3 درصد وزنی عملکرد قابل قبولی داشتند.
 با توجه به ش��وری بس��یار زیاد مخزن، باید به عملکرد مواد ش��یمیایی در 
ش��وری های زی��اد توجه کرد. نتایج نش��ان می دهند که با افزایش ش��وری، 
عملکرد مواد شیمیایی در تغییر ترشوندگی کاهش یافته است. مثاًل PVA در 
ش��وری 100000ppm تنها توانس��ته زاویه ی تماس را ت��ا 90 درجه کاهش 
دهد. با مقایسه ی عملکرد مواد در شوری های زیاد درمی یابیم که معموالً در 
غلظت ه��ای 100000 ت��ا 1200000ppm بدترین نتایج را خواهیم داش��ت. 
همچنین می توان مش��اهده کرد که  با افزایش ش��وری تا مقداری مشخص 
ب��رای EDTA، PVA و PVP، زاویه ی تماس افزای��ش یافته و پس از آن با 
افزایش ش��وری، زاویه ی تماس روندی کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه 
روند کاهش��ی دوم تا مقداری بیشتر از مقادیر زاویه ی تماس در شوری کم 

خواهد بود. همچنین در مواد SLS و SDS با افزایش شوری نسبت به حالت 
آب مقط��ر، زاویه ی تماس افزای��ش می یابد اما در ش��وری های نزدیک به 
ش��وری مخزن، طبق ش��کل-5 با تغییرات ش��وری، زاویه ی تماس تغییرات 

چندانی نداشته است.

پیشنهادها 
 PH می توان عالوه بر شوری، تأثیر متغیرهای دیگری از جمله فشار، دما و 

محلول را در تغییر ترشوندگی با استفاده از مواد شیمیایی بررسی کرد.
 در خصوص آزمایش ، تنها در حالت اس��تاتیک بحث شد که فقط شامل 
اندازه گیری زاویه ی تماس بود. می توان جهت بررسی تأثیر تغییر ترشوندگی 
بر بازیافت نف��ت، آزمایش هایی مثل آش��ام خودبه خودی12، س��یالب زنی 

مغزه13 یا سیالب زنی در میکرومدل14 را انجام داد.
 می ت��وان تأثیر مخلوط چندین ماده ی ش��یمیایی در تغییر ترش��وندگی را 

به طور همزمان بررسی کرد.
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