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مطالعهی مقایسهای و آزمایشگاهی مواد شیمیایی مختلف در ازدیاد برداشت؛
تغییر ترشوندگی مخازن نفتی ماسهسنگی
علی صفایی* ،فریدون اسماعیلزاده ،1دانشگاه شیراز محمدرضا اسماعیلینسب ،2دانشگاه مرودشت

چکیده
یکی از مش��کالت اکثر مخازن نفتی ،نفتدوست بودن آنهاست که باعث شده نفت به سطح سنگ مخزن چسبیده
و تولید نش��ود .در زمینهی ازدیاد برداش��ت 4از مخازن نفتی یکی از راهحلها ،تغییر ترشوندگی 5سنگ است .معموالً
برای تغییر ترش��وندگی از روشهای گرمایی و شیمیایی استفاده میش��ود .در این تحقیق ،جهت تغییر ترشوندگی
مخازن ماسه سنگی 6نفتی ،اثر مواد شیمیایی اتیلینیدامینتتراستیکاسید ( ،)EDTAسدیملوریلسولفات (،)SLS
سدیمدودسیلس��ولفات ( ،)SDSپلیوینیلالکل ( )PVAو پلیوینیلپرولیدن ( )PVPبررسی شده است .همچنین
بهدلیل تشابه جنس شیشه و ماسهسنگ ،از شیشه استفاده شده است .از روشهای اندازهگیری ترشوندگی میتوان
به اندازهگیری مس��تقیم زاویهی تماس ،7روش  ،Amottروش  Amott-Harvyو روش  USBMاشاره کرد .در این
پژوهش ،ابتدا به روش غوطهوری ،8پلیمرها بر س��طح س��نگ پوش��ش داده شده و سپس توسط اندازهگیری زاویهی
تماس شیش��ه و نفت در حضور آب ،تغییر ترش��وندگی بررسی شده اس��ت .بهعالوه متغیر شوری 9نیز در روند انجام
این فرآیند مشاهده گردید و در پایان بهترین مواد شیمیایی و بهترین شرایط برای تغییر ترشوندگی مشخص شد.
3

مقدمه

ح��دود  40درصد مخازن جهان ماسهس��نگی هس��تند که ذاتاً آبدوس��ت
می باش��ند .اما بهدلیل در تماس بودن نفت و س��نگ مخزن در طول س��الیان
طوالنی ،ماسهسنگ اجزای سنگین نفت را جذب کرده و نفتدوست شده
اس��ت .نتیجه آنکه نفت به س��نگ مخزن چس��بیده و بازیافت نفت کاهش
مییابد .البته ترش��وندگی س��نگ مخزن ،بس��تگی زیادی به ترکیب نفت،
ش��یمی س��طح س��نگ مخزن و حضور یا عدمحضور یک ف��از آبی دارد.
بهع�لاوه اینکه ترکیب فاز آب ،فش��ار ،دما و مدت زم��ان در تماس بودن
سیال و س��نگ از جمله متغیرهای مؤثر هستند [ .]1همچنین هرچه ترکیبات
نفت مخزن س��نگینتر و پیچیدهتر باشند ،سنگ مخزن نفتدوستی بیشتری
خواهد داشت [.]2
 -1معرفی

در تحقیقات بسیاری اعم از دانش��گاهی و صنعتی ،تغییر ترشوندگی سنگ
به روشهای ش��یمیایی ،نقش بسیار مهمی در بازیافت نفت از مخازن دارند
[ .]3-8همانگونه که قب ً
ال گفته شد در تحقیق حاضر جهت تغییر ترشوندگی
س��نگ از مواد شیمیایی استفاده شده اس��ت .مکانیزمهایی که در این روش
موجب افزایش بازیافت نفت از مخزن میشوند تغییر ترشوندگی و کاهش
کش��ش بینسطحی 10فاز آب و نفت اس��ت .در سنگ آبدوست ،فاز آب
منافذ ریز را اش��غال کرده و منافذ بزرگ با فاز نفت پر میش��وند .در سنگ
آبدوس��ت ،بیش��ت ِر ِ
نفت درون منافذ قبل از میانشکن شدن جبههی آب،
جابجا میش��ود و پس از میانشکن شدن ،جریان نفت بسیار کم است .نفت
باقیمانده توسط نیروهای موئینگی به دام میافتد .اما در مخازن نفتدوست،
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()alisafaei1125@gmail.com
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واژگان کلیدی:

مخازن نفتی ماسهسنگی ،ترشوندگی،
زاویهی تماس ،روش پوششدهی
غوطهوری

میانشکن ش��دن جبههی آب تزریقی زودهنگام بوده و بخش قابلتوجهی
از نفت پس از زمان میانش��کنی بازیافت میگردد و باعث می ش��ود بخش
زیادی از نفت باقیمانده توسط نیروهای موئینگی به دام بیافتد .بنابراین تغییر
ترشوندگی بهسمت آبدوستی و همچنین کاهش نیروی موئینگی از طریق
کاهش کش��ش بینس��طحی باعث بهبود بازیافت نفت میگردد که البته در
این تحقیق روی تغییر ترش��وندگی بحث ش��ده اس��ت .مواد شیمیایی مورد
اس��تفاده گروههای عاملی آبدوستی دارند که پس از جذب سطحی روی
سنگ ،ترشوندگی نفت را از نفتدوست به آبدوست تغییر میدهند.
در این تحقیق ،ابتدا غلظت بهینه برای هر ماده ی شیمیایی جهت تغییر ترشوندگی
بهدس��ت آمده و سپس برای بررسی متغیر ش��وری از غلظت بهینه استفاده شده
اس��ت .الزم بهذکر اس��ت که تغییر زاویهی تماس در تمامی مراحل بر حس��ب
زمان ،اندازهگیری شده تا سرعت تغییر ترشوندگی نیز بهدست آید.
 -2مواد و روشها
 -1-2مواد

نفتخام آس��فالتینی یکی از مخازن جنوب کش��ور (میدان سروستان) تهیه
ش��ده که حاوی  10درصد وزنی آس��فالتین ب��وده و وزن مخصوص 0/85
دارد .همچنین بهدلیل تش��ابه زیاد ماسهس��نگ و شیشه ،جهت بررسی تغییر
ترش��وندگی از شیشه اس��تفاده ش��ده که حاوی بیش از  90درصد سیلیس
اس��ت .جهت انج��ام آزمایشها ،س��طح شیش��هها را با بنزن شس��ته و آنها
را ب��ه مدت دو س��اعت درون کوره ا ی ب��ا دمای  90درجهی س��انتیگراد
قرار داده ان��د .اندازهگیری زاویهی تماس شیش��ه و نفت در حضور فاز آبی،
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زاویهای  30-40درجه را نش��ان میدهد .س��پس جهت تغییر ترش��وندگی
شیش��هها به نفتدوس��ت ،آنه��ا را درون نمون��هی نفت گذارده و س��پس
بهمدت چه��ار روز در کوره ای با دمای  90درجهی س��انتیگراد قرار داده
میش��وند .پس از آن ،زاویهی تماس نفت و شیشهی نفتدوست در حضور
فاز آبی اندازهگیری ش��ده که ح��دود  150-160درجه را نش��ان میدهد.
شکل 1-زاویهی تماس را قبل و بعد از غوطهوری در نفتخام نشان میدهد.
همچنین جهت تغییر ترش��وندگی ،مواد شیمیایی اتیلینیدامینتتراستیکاسید
( ،)EDTAسدیملوریلس��ولفات ( ،)SLSسدیمدودسیلس��ولفات (،)SDS
پلیوینیلال��کل ( )PVAو پلیوینیلپرولی��دن ( )PVPاس��تفاده ش��دهاند.
اتیلینیدامینتتراستیکاس��ید با فرمول  C10H16N2O8مادهای ش��یمیایی است
که برای اهداف صنعتی و دارویی اس��تفاده میشود .این مادهی جامد یک
آمینو کربوکس��یلیک اسید بیرنگ و محلول در آب است .باز مزدوج این
اسید ،اتیلندیآمینتترا استات است .از این ماده بهگستردگی جهت انحالل
آهک استفاده میشود [ .]9سولفات الریل سدیم با فرمول NaC12H25SO4
یا سدیمدودسیلسولفات با فرمول  NaC12H25SO4از پاککنندههای سنتزی
با قدرت زیاد و بهطور دقیقتر جزء سورفاکتنتهاس��ت (مواد فعالسطحی
ی��ا مواد مؤث��ر) .این م��اده ترکیب ش��یمیایی امولس��یونکننده ،پُفدهنده،
تسریعکنندهی انحالل و کفکنندگی است که از آن در صنایع شویندگی،
دترژنته��ا یا مواد غذایی اس��تفاده میش��ود و مواد فعالکنندهی س��طحی
آنیونی در تولید ش��امپو اس��ت [11و .]10پلیوینیلالکل با فرمول شیمیایی
 )C2H4O)nپلمیری مصنوعی ،س��فیدرنگ ،فاقد بو و محلول در آبس��ت که
از آن در کاغذس��ازی ،منس��وجات و انواع پوششها استفاده میشود [.]12
پلیوینیلپرولیدن با فرمول شیمیایی  )C6H9NO)nکه به نامهای پوویدون یا
پلیویدون نیز شناخته میشود بهصورت پودر و محلول آبی عرضه میگردد.
شکل پودری آن سفید یا ش��یریرنگ است که میتواند رطوبت محیط را
ت��ا  40درصد وزن خود کند .بهدلیل حضور حلقهی آمیدی بس��یار قطبی و
امکان تش��کیل پیوند هیدروژنی ،این پلیمر در آب و بس��یاری از حاللهای
قطبی دیگر حل میش��ود .پووی��دون در  PHهای مختلف پایدار اس��ت و
پایداری حرارتی خوبی نیز دارد .این پلیمر وینیلی زیستتخریبپذیر نیست
و زیستسازگاری خوبی دارد [.]13

 0/14 ،0/1 ،0/06و  0/18گرم  SLSدر  20میلیلیتر آب،
 0/14 ،0/1 ،0/06و  0/18گرم  SDSدر  20میلیلیتر آب،
 0/14 ،0/1 ،0/06 ،0/2و  0/18گرم  PVAدر  20میلیلیتر آب و
 014/ ،0/1 ،0/06و  0/18گرم  PVPدر  20میلیلیتر آب مخلوط شدهاند.
 -3-2اندازهگیری زاویهی تماس

برای اندازهگیری زاویهی تماس از دس��تگاه نش��ان داده ش��ده در شکل1-
اس��تفاده میش��ود .اندازهگیری بدین صورت انجام میشود که ابتدا نمونه،
درون آکواری��وم حاوی آب قرار داده میش��ود .س��پس نمونه را به نحوی
روی دو ضامن نگهدارنده قرار میدهند 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 میشود که قطرهی نفت
را درون آکواریوم میاندازیم  .قطره به دلیل کمتر بودن چگالی آن نس��بت
به آب ،ش��روع به باال رفتن میکند 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
نرمافزار آنالیز شکل ،زاویهی تماس را اندازه میگیریم.

 1شماتیک کلی دستگاه اندازهگیری زاویهی تماس

 -2-2آمادهسازی محلولهای مواد شیمیایی

در آغاز جهت بهدس��ت آوردن غلظت بهینهی مواد ش��یمیایی ،از هر نمونه،
غلظتهای  7 ،5 ،3 ،1و  9درصد وزنی س��اخته شدند .بهدلیل حاللیت زیاد
مواد ش��یمیایی در آب ،آب مقطر بهعنوان حالل تمامی مواد اس��تفاده شده
است .جهت تهیه ی غلظتهای مذکور:
 0/14 ،0/1 ،0/06 ،0/02و  0/18گرم  EDTAدر  20میلیلیتر آب،

 2ال��ف) قطرهی نفت قبل از پوش��شدهی با مواد ش��یمیایی ب) بعد
از پوش��شدهی با  EDTAپ) بعد از پوش��شدهی ب��ا  SLSت) بعد
از پوش��شدهی با  SDSث) بعد از پوش��شدهی ب��ا  PVAج) بعد از
پوششدهی با PVP
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اﻟﻒﺑﺮاي EDTA
ﻏﻠﻈﺖ-ﺑﻬﻴﻨﻪ
-3اﻟﻒ2 :
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اندازهگی��ری زاویهی تم��اس ،اولین معیار برای ارزیابی میزان ترش��وندگی
اس��ت .همانطور که قب ً
ال نیز گفته ش��د ابتدا نمونهه��ا بهمدت چهار روز در
گرمکن قرار داده میش��وند تا ترش��وندگی آنها به نفتدوس��ت تغییر یابد.
تمام��ی فرآیندهای غوط��هوری در دم��ای  90درجهی س��انتیگراد انجام
ش��دهاند .س��پس نمونهها بهمدت  48س��اعت درون محلولهای تهیه ش��ده
از پنج مادهی ش��یمیایی مذکور قرار داده میش��وند ت��ا فرآیند جذب مواد
شیمیایی روی س��طح نمونهها انجام گردد .برای اندازهگیری زاویهی تماس
از روش قطرهی خوابیده ی 11نفت روی شیش��ه در حضور فاز آبی اس��تفاده
ش��ده است .الزم بهذکر است که تمامی اندازهگیریها در شرایط استاندارد
انجام ش��دهاند .پس از مشخص شدن غلظت بهینه برای هر مادهی شیمیایی،
جهت آمادهس��ازی محلوله��ای جدید با درجهی ش��وریهای 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.
 -3نتایج و بحث
 -1-3اندازهگیری زاویهی تماس برای هر غلظت بهینه

-3ت :ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮايPVA

7

پس از غوطهوری نمونهها در نفت برای تغییر ترش��وندگی از آبدوس��ت
به نفتدوس��ت ،با اندازهگیری زاویهی تماس نفت و شیشههای مختلف در
حض��ور آب ،زاویهای حدود  146درجه اندازهگیری ش��د .همچنین پس از
غوط��هوری نمونهها در محلول مواد ش��یمایی مذکور ،ترش��وندگی تمامی
نمونهه��ا از نفتدوس��ت به آبدوس��ت تغییر کرد .ش��کل 2-اندازهگیری
دهی
پوش��ش
قبل ودر بعد از
وزﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪزاویه
نظردرﺻﺪ وزﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
مورد0/7
شیمیاییﻏﻠﻈﺖ
مواد PVAدر
هاﻧﻬﺎباﻳﺖ
نمونهدر
وزﻧﻲ و
درﺻﺪ
ﻏﻠﻈﺖ 0/5
تماسSDS
ﺷﺪه،یﻣﺎدهي
اﻧﺪ .نشان
خوبی
ﻧﺘﻴﺠﻪ را را ب
دهد.ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ SDS ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺗﺎ 30
ی ﻧﻈﺮ
ﺑﺪون مدر
ﻧﺸﺎنهداده
ﺗﻐﻴﻴﺮ ً
غلظت
ذکر ﺗﺎشد42جهت
 PVPﺑﺎکه قب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦنگونه
درﺟﻪ و هما
هایداﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ
بهینه،ﻣﻮرد
غلظت ﻣﻮاد
کردن در ﺑﻴﻦ
مشخصﻧﺘﻴﺠﻪ را
درﺟﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ال زاوﻳﻪ
مختلفی بررس��ی و ارزیابی شدند که در ش��کل 2-غلظتهای بهینهی مواد
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PVPSLS
 PVAث(
 SDSت(
مختلف پ(
موادب( SLS
EDTA
اﻟﻒ(
ﻣﺨﺘﻠﻒ
آوردنﻣﻮاد
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي
ﻏﻠﻈﺖ
ﺷﻜﻞ  :3ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
 EDTAب)
الف)
برای
بهینه
غلظت
دست
 3به

پ)  SDSت)  PVAث) PVP

از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد .در ﺷﻜﻞ 4-زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس در ﻏﻠﻈﺖ

درﺻﺪﺷﻮري
0/-3 3-2ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاد  PVP ،SLS ،EDTAدر ﻏﻠﻈﺖ
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8

)EDTA ( 0.3% wt
)SLS (0.3 %wt

30
30
35
35

)PVA (0.7 % wt

42
42

)PVP ( 0.3 % wt

)SDS ( 0.5 % wt

 4مقایسهی زاویهی تماس ایجاد شده توسط هر ماده در غلظت بهینهی
مربوط به آن

ﺷﻜﻞ :4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎده در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ را ﻫﻢ

)Contact Angle (degree

35

40

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎدهي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻫﺮ ﻣﺎده را در ﺷﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ppm ،80000ppm

 140000ppm ،120000ppm ،100000و  160000ppmآزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮده و زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪ از ﻏﻮﻃﻪوري

-5اﻟﻒ:ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ EDTA

-5اﻟﻒ:ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ EDTA

-5اﻟﻒ:ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ EDTA

-5ب :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SLS

-5ب :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SLS

-5ب :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SLS
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شیمیایی مشخص شدهاند .طبق شکل 3-مشخص است که غلظت بهینه برای
 0/3 ،EDTAب��رای  0/3 ،SLSب��رای  0/5 ،SDSبرای  0/7 ،PVPو برای
 PVPنیز 0/3درصد وزنی بوده است.
همچنین میتوان غلظتهای بهینهی 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-زاویهی تماس در غلظت بهینهی هر
ماده مختلف آورده ش��ده است .مشاهده میش��ود که مواد EDTA، SLS،
 PVPدر غلظ��ت  0/3درصد وزنی بهینه ش��ده ،مادهی  SDSدر غلظت 0/5
درص��د وزنی و در نهایت  PVAدر غلظت 0/7درصد وزنی بهترین نتیجه را
نش��ان دادهاند .ب��دون در نظر گرفتن غلظت بهین��ه SDS ،بهترین نتیجه را با
تغیی��ر زاویهی تماس تا  30درجه و همچنین  PVPبا تغییر زاویه تا  42درجه
بدترین نتیجه را در بین مواد مورد بررسی داشتهاند.
 -2-3تأثیر شوری

-5پ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SDS

-5پ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SDS

-5پ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ SDS
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-5ت :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ PVA

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ PVA
-5ت :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ10

10

-5ث :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ PVP

-5ث :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ PVP

با مشخص ش��دن غلظتهای بهینه برای هر مادهی شیمیایی میتوان از آنها
در بررس��ی تأثیر شوری بر ترش��وندگی اس��تفاده کرد .جهت این بررسی،
غلظ��ت بهینهی ه��ر م��اده را در ش��وریهای مختل��ف ،100000 ،80000
 140000 ،120000و  160000 ppmآزمای��ش کرده و زاویهی تماس پس
از غوطهوری بعد از  48ساعت اندازهگیری شد که نتیجهی آن در شکل5-
قابلمشاهده است.
همانگونه که در این شکلمشاهده می شود بهصورت کلی با افزایش شوری،
زاویهی تماس بیشتر شده و عملکرد مواد شیمایی در تغییر ترشوندگی کمتر
خواهد شد .همچنین میتوان مشاهده کرد که با افزایش شوری تا مقداری
مشخص برای  EDTA، PVAو  ،PVPزاویهی تماس افزایش یافته و پس از
آن با افزایش ش��وری ،زاویهی تماس روندی کاهش��ی خواهد داشت .الزم
بهذکر است که روند کاهشی دوم تا مقداری بیشتر از مقادیر زاویهی تماس
در شوری کم خواهد بود .همچنین در مواد  SLSو  ،SDSبا افزایش شوری
نسبت به حالت آب مقطر ،زاویهی تماس افزایش مییابد ،اما در شوریهای
نزدیک به ش��وری مخزن ،طبق ش��کل 5-با تغییرات شوری ،زاویهی تماس
تغییرات چندانی نداشته است.
نتیجهگیری

بررسی نتایج این پژوهش نشان میدهد:
بهترین عملکرد در بین مواد ش��یمیایی مورد بررسی مربوط به  SDSبوده
اس��ت .ضمن اینک��ه غلظت بهینه ب��رای  0/5 ،SDSدرصد وزن��ی بوده که
 5مقایس��هی تأثیر شوری بر تغییرات ترش��وندگی الف)  EDTAبا غلظت  0/3مقداری قابلقبول است.
ﺷﻜﻞ  :5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﻟﻒ(  EDTAﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ ب(  SLSﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
دی��دگاه اقتص��ادی ،م��ادهای عملکرد بهت��ری دارد ک��ه بتواند در
درصد وزنی ب)  SLSبا غلظت  0/3درصد وزنی پ)  SDSبا غلظت  0/5درصد از
 0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ پ(  SDSﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/5درﺻﺪ وزﻧﻲ ت(  PVAﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/7درﺻﺪ وزﻧﻲ ث(  PVPﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ

وزنی ت)  PVAبا غلظت  0/7درصد وزنی ث)  PVPبا غلظت  0/3درصد وزنی

ﺷﻜﻞ  :5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﻟﻒ(  EDTAﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ ب(  SLSﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ پ(  SDSﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/5درﺻﺪ وزﻧﻲ ت(  PVAﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/7درﺻﺪ وزﻧﻲ ث(  PVPﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 5ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ،زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد

 0/3درﺻﺪ وزﻧﻲ

ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ
ﻣﻘﺪاري ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي  PVA ،EDTAو  ،PVPزاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري زاوﻳﻪي

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 5ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ،زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد
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 پژوهشی- مقاالت علمی

 با افزایش شوری نسبت به حالتSDS  وSLS  همچنین در مواد.خواهد بود
 زاویهی تماس افزای��ش مییابد اما در ش��وریهای نزدیک به،آب مقط��ر
 زاویهی تماس تغییرات، با تغییرات ش��وری5- طبق ش��کل،ش��وری مخزن
.چندانی نداشته است

 در، با توجه به بررس��یها. نتایج بهتری داش��ته باش��د،غلظته��ای کم
اندازهگی��ری تغیی��ر ترش��وندگی با اس��تفاده از غلظته��ای مختلف و
 با تغییر زاویهی تماسSLS  وEDTA مقایسهی آنها میتوان دریافت که
. درصد وزنی عملکرد قابلقبولی داشتند0/3  درجه و با غلظت40 تا
 باید به عملکرد مواد ش��یمیایی در،با توجه به ش��وری بس��یار زیاد مخزن
 پیشنهادها، نتایج نش��ان میدهند که با افزایش ش��وری.ش��وریهای زی��اد توجه کرد
ً  مث.عملکرد مواد شیمیایی در تغییر ترشوندگی کاهش یافته است
PH  دما و، تأثیر متغیرهای دیگری از جمله فشار،میتوان عالوه بر شوری
 درPVA ال
. درجه کاهش محلول را در تغییر ترشوندگی با استفاده از مواد شیمیایی بررسی کرد90  تنها توانس��ته زاویهی تماس را ت��ا100000ppm ش��وری
 تنها در حالت اس��تاتیک بحث شد که فقط شامل،در خصوص آزمایش
 با مقایسهی عملکرد مواد در شوریهای زیاد درمییابیم که معموالً در.دهد
 میتوان جهت بررسی تأثیر تغییر ترشوندگی. اندازهگیری زاویهی تماس بود. بدترین نتایج را خواهیم داش��ت1200000ppm  ت��ا100000 غلظته��ای
 س��یالبزنی،12 آزمایشهایی مثل آش��ام خودبهخودی،همچنین میتوان مش��اهده کرد که با افزایش ش��وری تا مقداری مشخص بر بازیافت نف��ت
. را انجام داد14 یا سیالبزنی در میکرومدل13 زاویهی تماس افزای��ش یافته و پس از آن با مغزه،PVP  وEDTA، PVA ب��رای
میت��وان تأثیر مخلوط چندین مادهی ش��یمیایی در تغییر ترش��وندگی را
 ضمن اینکه. زاویهی تماس روندی کاهشی خواهد داشت،افزایش ش��وری
.روند کاهش��ی دوم تا مقداری بیشتر از مقادیر زاویهی تماس در شوری کم بهطور همزمان بررسی کرد
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