
ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 163 

69

با کاهش کش��ف ذخایر نفتی، گس��ترش صنایع و اس��تفاده بیشتر از 
نفت، روش های ازدیاد برداش��ت از مخازن نفتی بیش��تر مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در بس��یاری از روش ه��ای ثالثیه ازدیاد برداش��ت، تزریق 
س��یال به مخزن ص��ورت می گیرد. تزریق این م��واد باعث تغییر خواص 
سیستم سیال و سنگ می ش��ود. این تغییرات می تواند به صورت کاهش 
کش��ش بین سطحی، انبساط نفت، کاهش گرانروی نفت و تغییر خاصیت 
ترشوندگی دیده ش��ود ]1[. عواملی نظیر pH ، ترکیب نفت خام، ترکیب 
آب نم��ک موج��ود در مخزن، فش��ار و دمای مخزن در تعیین ش��رایط 

ترشوندگی نقش دارند ]۲[ .
از جمله موادی که قابلیت ترشوندگی سنگ مخزن را تغییر می دهند، 
س��ورفکتانت ها هس��تند ]4 .3[. س��ورفکتانت ها مولکول های دو قسمتی 
هستند که دارای یک سر قطبی آب گریز می باشند که این سر آب گریز یک 
شاخه هیدروکربنی شامل زنجیره ای با 8 تا 18 کربن بوده و به یک قسمت 
قطبی یا یونی آب دوست اضافه می شود. قسمت آب دوست سورفکتانت ها 
می تواند یونی، غیر یونی یا خنثی باشد. زنجیره هیدروکربنی سورفکتانت 
واکنش ضعیفی با مولکول های آب در محیط های آبی داشته و گروه دارای 
سر قطبی یا یونی، واکنش قوی با مولکول های دو قطبی آب یا یون های 
دو قطب��ی موج��ود در محلول ها دارند ]5[. س��ورفکتانت ها به س��ه گروه 
کاتیونی، آنیونی، غیر یونی و آمفوتری تقس��یم می شوند. اخیراً تحقیقات 

زیادی در زمینه افزودن مواد فعال س��طحی ب��ه آب تزریقی در عملیات 
سیالب زنی انجام شده اس��ت، به طوری که این مواد به دلیل فعالیت باال 
در فصل مش��ترک آب و نفت توانایی جداسازی اجزای نفت خام چسبیده 
به سطح سنگ را دارا می باش��ند]6[. کومار1 و همکارانش انحالل پذیری 
مایسالر ترکیبات آلی جذب شده توسط سورفکتانت های آنیونی را عامل 
اصلی تغییر ترشوندگی دانستند ]7[. امانی، بیوسورفکتانت رامنولیپید را 
به عنوان عامل ازدیاد برداشت میکروبی نفت تولید کرد. سيالب زني با آب 
ازدیاد برداش��ت 61/8 درصد را نش��ان داد و سپس سيالب زني با محلول 
بیو سورفکتانت ازدیاد برداشت را به میزان 6/76 درصد افزایش داد]8[. 
 R-NH3 Cl و   R-N)CH3(3 Br ن��وع  کاتیون��ی  س��ورفکتانت های 
می توانند ترش��وندگی س��نگ را با ی��ک فرآیند برگش��ت ناپذیر واجذبی 
کربوکسیالت های جذب ش��ده در سطح کربناته به وسیله مکانیسم بین 
س��ورفکتانت و یون منفی کربوکس��یالت، از حالت نفت تر به حالت آب تر 
تغییر دهند]9[. نقش غلظت بحرانی مایسل در سيالب زني با سورفکتانت 
با امواج آلتراس��وند و تأثیر غلظت س��ورفکتانت بر روی از دیاد برداش��ت 
نفت مطالعه ش��د. امواج صوتی باعث بهبود فرآیند س��يالب زني با آب و 
س��ورفکتانت ش��د و میزان ازدیاد برداش��ت را به ترتیب 11 و 1۲ درصد 
افزایش داد. تش��کیل مایسل در طی فرآیند سيالب زني با سورفکتانت در 
حضور امواج آلتراس��وند مهمترین مکانیزم افزایش برداش��ت است]1۰[. 
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سورفکتانت شاخه دار بسیار موثرتر از سوفکتانت خطی عمل می کند. در 
س��يالب زني با یک حجم حفره از محلول سورفکتانت سولفات دودسیل 
دو درص��د وزنی باعث ازدیاد برداش��ت نفت به میزان ۲6/6 درصد بعد از 

سيالب زني گرديد ]11[.
ش��نگ۲ مروری بر وضعیت س��ورفکتانت در تکنولوژی ازدیاد برداشت 
داش��ت]1۲[. تأثیر سه نوع س��ورفکتانت دی اتانول آمید نارگیل3، آلکیل 
پلی گلیکوزاید4 و س��دیم الکیل پروپوکسی س��ولفیت5 بر ازدیاد بردشت 

ثالثیه مورد بررسی قرار گرفت ]13[.
مواد قلیایی نیز موادی هس��تند ک��ه باعث افزایش pH محلول و تولید 
یون های با بار منفی در محلول می شوند. از معمول ترین این مواد می توان 
از هیدروکس��ید س��دیم، کربنات س��دیم، بی کربنات س��دیم و متابورات 
س��دیم نام برد. واکنش این یون های دارای ب��ار منفی مواد قلیایی با فاز 
هیدروکربنی باعث امولسیون س��ازی شده و همچنین در صورت مجاورت 
ب��ا س��ورفکتانت باعث بهبود عملکرد س��ورفکتانت مي گ��ردد. در نتیجه 
می توان گفت که حضور مواد قلیایی به تنهایی یا در محلول سورفکتانت 
باعث کاهش نیروهای مویینه و در نتیجه، کاهش نسبت تحرک و افزایش 
بازیافت نفت می شود. صابون تولید شده از واکنش بین ترکیبات اسیدی 
موجود در نفت خام و قلیای تزریقی، یکی از مکانیزم های ازدیاد برداشت 
با س��يالب زني قلیايي اس��ت. تولی��د صابون با پخش اس��ید در نفت خام 

)HA0( به آب بر طبق حاللیت زیر مدل می شود:

HA0 
kD  HAw                                         )1(

HA0 و HAw غلظت اسید در نفت و آب می باشد و kD ضریب تفکیک 

HA بین نفت و آب است.

اسید در آب باعث ایجاد سورفکتانت آنیونی قابل حل )-A( می شود.
HAw 

ka   H+ + A-                  )۲(
ای��ن واکنش یک��ی از منابع قلیايی مصرفی جهت تولید صابون اس��ت 

:]14[
HAw+OH- ka  H2O+A-                                                                                                      )3(

کش��ش س��طحی، تولید امولس��یون و ترش��وندگی در حی��ن فرآیند 
س��يالب زني با قلیا بر روی نفت س��بک و نیمه سنگین مورد بررسی قرار 
گرف��ت. افزودن 1 درصد از هیدروکس��ید س��دیم، ازدیاد برداش��ت را به 
می��زان ۲5/48 درصد افزایش داد. تغییر زاوی��ه تماس از 1۰9 درجه به 
36/8 درجه، تغییرات ترش��وندگی و در نتیجه ازدیاد برداشت را به همراه 

دارد]15[.
گاهی در عملیات ازدیاد برداش��ت از تزریق قلیا-س��ورفکتانت استفاده 
می شود. ژانگ6 و همکارانش نیز از یک سورفکتانت آنیونی به همراه یک 
ماده قلیایی جهت تغییر ترشوندگی سنگ کربناته استفاده کردند و نتایج 

خوبی در تغییر ترش��وندگی س��نگ مخزن از نفت دوس��ت به آب دوست 
به دست آوردند]16[. لیو7 و همکارانش در سال ۲۰۰7 تأثیر حضور ماده 
قلیایی بر فرآیند س��يالب زني سورفکتانت را در مورد نفت سنگین کانادا 
بررس��ی کردند. مواد قلیایی مورد اس��تفاده در آزمایش آنها هیدروکسید 
س��دیم و کربنات س��دیم بود که اس��تفاده از قلیا در محلول سورفکتانت 
موجب کاهش کش��ش بین سطحی و افزایش در برداشت نفت شد]17[. 
فرایند س��يالب زني قلیا- س��ورفکتانت در میکرومدل مورد بررس��ی قرار 
گرفت. از کربنات س��دیم برای فراهم س��ازی محلول قلیایی استفاده شد. 
ابتدا کش��ش بین سطحی محلول قلیا- سورفکتانت و نفت در غلظت های 
مختل��ف اندازه گیری ش��د و از غلظت بهینه برای تزری��ق به میکرومدل 
اس��تفاده گردي��د که نتایج، افزایش در برداش��ت نفت ب��ا حضور قلیا در 
محلول س��ورفکتانت را نش��ان داد]18[. ازدیاد برداش��ت با سيالب زني 
همراه با مخلوط س��ورفکتانت س��ولفیت آلکیلین بنزن8 و س��ولفیت اتر 

پروپوکسیلیتت9 و ماده قلیایی مورد مطالعه قرار گرفت]19[. 
در م��واردی نظیر م��واد ش��یمیایی پلیمر-س��ورفکتانت جهت ازدیاد 
برداشت استفاده شده است. جباری و همکارانش به این نتیجه رسیدند که 
با افزایش غلظت پلیمر و سورفکتانت بازده جاروبی افزایش می یابد]۲۰[. 
ازدیاد برداشت جهت دو نوع نفت با API متفاوت با تزریق سورفکتانت و 

دو نوع پلی اکریل آمید سولفونیت مورد مطالعه قرار گرفت]۲1[. 
محققان بس��یاری بر روی سيالب زني با تزریق پلیمر-سورفکتانت- 
قلیا مطالعه کردند. نتایج آزمایش ها در س��يالب زني میکرومدل نشان 
داد که سیس��تم پلیمر-س��ورفکتانت- قلیا با ترکیبات اس��یدی نفت 
تش��کیل امولسیون آب-نفت در نفت س��نگین را می دهد و این باعث 
افزایش ازدیاد برداشت به میزان ۲۰ درصد می شود]۲۲[.  مدل سازی 
و بهینه س��ازی س��يالب زني با قلیا- س��ورفکتانت-پلیمر مورد مطالعه 
ق��رار گرفت. در این سیس��تم امولس��یون بین دو ف��از آب و نفت قرار 
می گیرد. مدل با بس��یاری از نتایج آزمایشگاهی مربوط به سيالب زني، 
صحت سنجی ش��د و نتایج خوبی داشت]۲3[. دو سیستم سيالب زني 
با قلیا- س��ورفکتانت-پلیمر و قلیا- کمک حالل-پلیمر بر روی نمونه 
نفت خ��ام یکس��ان م��ورد آزمایش قرار گرفت. س��يالب زني ب��ا قلیا- 
سورفکتانت-پلیمر، ازدیاد برداشت را به میزان 84/5 درصد نشان داد 
و س��يالب زني با قلیا- کمک حالل-پلیمر ازدیاد برداشت را به میزان 
8۰ تا 9۰ درصد نش��ان داد]۲4[.  در مطالعه ای با سيالب زني پلیمر-

س��ورفکتانت-قلیا پیش��نهاد ایجاد چاه افقی شده اس��ت که به عنوان 
کانال هدف جهت انتقال سیستم ترکیب سه تایی جهت نفت باقیمانده 
است. هدف از این کار جلوگیری از اتالف ترکیب در چاه تزریق است. 
تحت این ش��رایط ازدیاد برداش��ت به میزان 48/87 درصد نسبت به 
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س��يالب زني با آب و به می��زان ۲۲/4 درصد به میزان س��يالب زني با 
پلیمر-سورفکتانت-قلیا افزایش نشان داد]۲5[.

در این تحقیق تأثیر افزودن ماده قلیایی )هیدروکسید سدیم، کربنات 
س��دیم( بر محلول سورفکتانت سولفات دودس��یل سدیم به منظور تغییر 
ترشوندگی در مخزن نفت آسماری مورد بررسی قرار گرفت. از آنجايی که 
خصوصیات مخازن متفاوت مي باش��د، این مطالعه ارزشمند است. در این 
راس��تا پارامتره��ای مختلفی از قبیل تأثیر حضور س��ورفکتانت بر میزان 
تغییرات ترش��وندگی س��نگ مخزن و تأثیر حضور م��اده قلیایی در کنار 
سورفکتانت بر افزایش آب دوستی سنگ مخزن مورد بررسی قرار گرفت. 

همچنين عملکرد دو ماده قلیایی با هم مقایسه گرديد.

1-مواد و روش ها
1-1-مواد اولیه و دستگاه ها

هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم به عنوان دو ماده قلیایی و سولفات 
دودس��یل س��دیم به عنوان س��ورفکتانت با خلوص باالتر از 99 درصد از 
ش��رکت مرک خریداری و مورد اس��تفاده قرار گرف��ت. در این تحقیق از 
نفت یکی از مخازن جنوب کشور در آزمایش ها استفاده شد. نفت مخزن 
با درجه API ، 3۰/13 جزء نفت های نس��بتاً س��بک است. جرم حجمی 
آن در 15 درجه س��انتي گراد برابر 859 گرم بر میلی لیتر می باشد. نمونه 
س��نگ مورد اس��تفاده در اين تحقيق از رخنمون س��ازند آس��ماري و از 
منطقه تنگ ماغر در اس��تان خوزس��تان گرفته شده است. همه سنگ ها 
از يك جنس و كربناته مي باش��ند. س��نگ ها ابتدا کاماًل شس��ته شدند و 
درون گرمخانه در دمای 8۰ درجه س��انتي گراد خش��ک ش��دند. سپس 
س��نگ ها جهت تهیه مغزه به آزمایش��گاه خواص س��نگ شرکت ازدیاد 
برداشت فارس برده شد. با استفاده از دستگاه تهیه مغزه، مغزه های 1/5 
اینچی با ارتفاع ۲۰ س��انتی متر تهیه ش��د. مغزه ها با دس��تگاه برش، به 
صورت 1/5 اينچي و مقطع 3 ميليمتري برش داده شده اند. تخلخل آن 
 14/4 درصد، تراوایی 16/4 میلی دارسی و حجم خلل و فرج آن 15/84 

سانتی مترمکعب است.

1-2-تهیه محلول ها
محلول ها جهت انجام آزمایش ها درون آب مقطر با خلوص 99 درصد 
س��اخته شد. مواد ش��یمیایی ابتدا بوسیله ترازوی حس��اس اندازه گیری 
گرديد. س��پس به آب مقطر اضافه و به وس��یله هم��زن کاماًل یکنواخت 
ش��د و در نهایت برای قرارگیری در ش��رایط مخزن در دمای 8۰ درجه 

سانتي گراد درون آون قرار داده شد.

1-3-نفت دوست شدن سطح مقطع ها
سطح مقطع های برش داده شده جهت اندازه گیری زاویه تماس، ابتدا 
باید کاماًل صیقل داده ش��وند. سطح مقطع ها با استفاده از سنباده صیقل 
داده و س��پس به وس��یله آب مقطر 8۰ درجه س��انتي گراد شسته شد تا 
ذرات ریز روی س��طح س��نگ زدوده شود. س��طح مقطع ها جهت حذف 
ذرات آس��فالتینی با تولوئن شست و ش��و داده می ش��وند. در ادامه، سطح 
مقطع ها جهت خشک ش��دن مجدداً درون آون به مدت ۲4 ساعت قرار 
داده ش��د. س��طح مقطع های شست  و شو داده ش��ده پس از خشک شدن 
جهت نفت دوست ش��دن، مدت ۲۰ روز به عنوان زمان برای نفت دوست 
شدن در نظر گرفته شد. زاویه تماس نفت و سنگ بعد از این زمان اندازه 
گیری ش��د که مقدار 155 درجه بود و اطمینان حاصل ش��د که س��نگ 

نفت دوست شده است.

1-4-مرحله خیساندن سطح مقطع های نفت دوست شده
سطح مقطع های نفت دوست شده، جهت تداعی مرحله تزریق و تأثیر 
س��یال تزریقی بر سطح س��نگ به مدت 7۲ ساعت درون محلول های 
س��ورفکتانت-قلیا که از قبل س��اخته ش��ده بودند، قرار گرفت. برای 
نمونه های مختلف تغییر زاویه تماس در زمان های ماند ۲4، 48 و 7۲ 
س��اعت اندازه گیری شد و بیشترین تغییر بعد از ۲4 ساعت دیده شد. 

 2  شرایط اولیه سنگ مخزن 1  شماتیک دستگاه زاویه تماس ]26[.
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با افزایش زمان ماند س��نگ در محلول س��ورفکتانت-قلیا تغییر بسیار 
کمی دیده شد. بنابراین، زمان ماند 7۲ ساعت برای تمام آزمایش های 

در نظر گرفته شد.

1-5-دستگاه اندازه گیری زاویه تماس
از دس��تگاه اندازه گی��ری زاویه تماس ک��ه توانای��ی اندازه گیری زاویه 
تماس یک قطره مایع بر روی س��طح جامد در حضور یک س��یال دیگر 
را دارد، استفاده ش��د. اندازه گیری زاویه تماس به وسیله قرار دادن قطره 
نفت بر روی سطح مقطع نفت دوست در حضور محلول سورفکتانت-قلیا 
اندازه گیری شده اس��ت. شماتیک دس��تگاه اندازه گیری زاویه تماس در 

شکل-1 نشان داده است.

2-نتایج و بحث
تغییرات ترش��وندگی س��نگ مخ��زن یک��ی از مکانیس��م های اصلی 
سيالب زني قلیا - سورفکتانت می باشد. لذا بررسی عملکرد بهینه این دو 
ماده شیمیایی هر کدام به تنهایی و همراه هم یکی از اهداف محققان در 
س��ال های اخیر بوده است. در این تحقیق تأثیر این دو ماده شیمیایی بر 
تغییرات ترشوندگی به وسیله روش زاویه تماس بررسی می شود و غلظت 

بهینه برای بهترین عملکرد به دست می آید. 

2-1-شرایط اولیه سنگ مخزن
س��طح مقطع های برش داده ش��ده پس از شست و ش��و، به مدت ۲۰ روز 
درون نفت قرار گرفتند تا کاماًل نفت دوس��ت ش��وند. شکل-۲ قطره نفت را 
در ش��رایط اولیه بر س��طح س��نگ نمایش می دهد که س��نگ مخزن کاماًل 
نفت دوس��ت شده اند و زاویه ی 155 درجه را با سطح سنگ به وجود می آورد 
که نشان دهنده نفت دوست شدن کامل سنگ می باشد. در این مرحله سنگ 

نفت دوست شده و هنوز در محلول سورفکتانت-قلیا قرار نگرفته است.

2-2-تأثیر قلیا بر زاویه تماس
مواد قلیایی با تولید س��ورفکتانت درجا موجب تغییر در ترش��وندگی 
س��نگ می ش��وند. تأثیر دو نوع ماده قلیایی با قدرت متفاوت بر تغییرات 
ترش��وندگی به وس��یله تغییرات زاویه تماس بررسی ش��د. از دو نوع ماده 
قلیایی کربنات س��دیم و هیدروکسید سدیم برای بررسی تغییرات زاویه 

استفاده شد.
س��طح مقطع ه��ا ابتدا به م��دت ۲۰ روز درون نفت ق��رار داده و کاماًل 
نفت دوست شدند. سپس س��طح مقطع های نفت دوست شده به مدت 3 
روز جهت خیس��اندن درون محلول قلیا با غلظت های متفاوت قرار گرفت 
و س��پس زاویه تماس اندازه گیری شد. ش��کل-3 زاویه تماس بین نفت 
و س��نگ نفت دوست ش��ده قرار گرفته در محلول کربنات سدیم را نشان 
می ده��د. زاوی��ه تم��اس از 155 درجه در آب مقطر ب��ه 7۰ درجه برای 
محلول ppm 8۰۰۰ کاهش یافت. روند کاهش زاویه تماس ابتدا با شیب 
کم دنبال ش��د و س��پس در غلظت ه��ای ب��االی ppm 4۰۰۰ از کربنات 

سدیم، زاویه تماس از 11۰ درجه به 7۰ درجه کاهش یافت. 
دلیل تغییرات زاویه تماس و تغییر ترش��وندگی به وسیله ماده قلیایی، 
تولید س��ورفکتانت درجاست. زمانی که یک قلیا در مجاورت نفت اسیدی 
قرار می گیرد، قلیا با نفت اسیدی واکنش داده و سورفکتانت درجا تولید 
می کند. س��ورفکتانت درجا با قرارگیری در س��طح س��نگ موجب تغییر 
زاویه تماس سطح سنگ به سمت آب دوست می شود. کربنات سدیم جزء 
قلیاهای نس��بتاً قوی یا متوسط تقسیم بندی می شود و دارای pH بین 9 
تا 11 اس��ت. بنابراین وقتی غلظت از ppm 4۰۰۰ باالتر می رود، به دلیل 
س��ورفکتانت زیادی که تولید می ش��ود، سیس��تم، تغییرات ترشوندگی 
بیش��تری نس��بت به غلظت های کم از خود نش��ان می ده��د. همانگونه 
 که در ش��کل-3 نش��ان داده شده اس��ت، بهترین غلظت کربنات سدیم،

ppm 8۰۰۰ بود که کمترین زاویه تماس را به خود اختصاص داد.

ش��کل-3 نمودار تغیی��رات زاویه تماس با تغییر غلظت هیدروکس��ید 

 4  تأثیر سورفکتانت بر زاویه تماس 3  تأثیر غلظت های متفاوت کربنات سدیم و هیدروکسید سدیم بر زاویه تماس
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سدیم را نشان می دهد. با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم زاویه تماس 
ابت��دا تا 78 درجه در غلظت ppm ۲۰۰۰ کاهش یافت و س��پس دوباره 
زاویه تماس با افزایش غلظت هیدروکس��ید سدیم تا 13۰ درجه افزایش 
پیدا کرد. هیدروکس��ید س��دیم یک باز قوی است که pH در غلظت های 
باال تا 13/5 هم افزایش می یابد. بنابراین با درجه باالیی نفت اس��یدی را 
هیدرولیز می کند. ابتدا با افزایش غلظت به دلیل تولید سورفکتانت درجا، 
زاویه تماس کاهش می یابد که نقطه کمینه به عنوان نقطه بهینه شناخته 
می شود. در غلظت های باالی ppm ۲۰۰۰ به دلیل هیدرولیز قوی و تولید 

سورفکتانت ناقص دوباره زاویه تماس افزایش می یابد.

2-3-تأثیر سورفکتانت بر زاویه تماس
از س��ورفکتانت آنیونی سولفات دودسیل سدیم برای اندازه گیری تأثیر 
سورفکتانت بر تغییرات ترشوندگی سنگ مخزن استفاده شد. محلول هایی 
با غلظت صفر تا ppm 1۰۰۰ از س��ورفکتانت برای آزمایش ها تهیه ش��د. 
تغیی��رات زاویه تماس در غلظت های مختلف س��ورفکتانت در ش��کل-5 
نش��ان داده شده اس��ت. با توجه به شکل-4  زاویه تماس ابتدا با افزایش 
 غلظت سورفکتانت کاهش یافت و از 155 درجه به 9۲ درجه برای غلظت 

ppm 75۰ رسید. سپس دوباره تا 1۲7 درجه افزایش پیدا کرد.

 زاویه تماس با افزایش غلظت سورفکتانت ابتدا کاهش و سپس افزایش 
یافت. دلیل افزایش زاویه تماس بعد از نقطه کمینه مهم است. دلیل این 
افزایش تش��کیل مایسل است. وقتی غلظت س��ورفکتانت به یک غلظت 
خاص می رسد، تش��کیل مایس��ل می دهد. زمانی که غلظت فعال کننده 
سطحی در آب به یک مقدار مشخص برسد، یک تراکم کروی )مایسل ها( 
از 5۰ ت��ا 1۰۰ مولکول همراه ش��کل خواه��د داد. غلظتی که در آن این 
اتفاق می افتد، غلظت بحرانی مایس��ل ها نامیده می ش��ود. در این غلظت 
به دلیل جمع ش��دن مولکول های سورفکتانت و بیرون ماندن سر قطبی، 
مولکول های سورفکتانت قادر به جذب بر سطح سنگ نفت دوست نیستند 

و بنابراین قادر به تغییر ترشوندگی سنگ نمی باشند. در تحقیقات مشابه 
نیز بیان ش��ده وقتی س��ورفکتانت ها از حالت مونومری به حالت مایسل 

درمی آیند، دیگر جذب سنگ نمی شوند]۲7[.

2-4-تأثیر قلیا بر نقطه مایسل سورفکتانت
سورفکتانت ماده ای گران قیمت است که وقتی به مخزن تزریق می شود 
بر روی س��طح س��نگ جذب می گردد و راندمان ازدیاد برداش��ت پایین 
می آید. جهت بهبود بازدهی س��ورفکتانت از قلیا به عنوان ماده فدا شونده 
اس��تفاده شد. قلیا دارای مکانیسم هایی اس��ت که مشابه با مکانیسم های 
تولید به وس��یله سيالب زني سورفکتانت اس��ت. قلیا و سورفکتانت هر دو 
موجب تغییرات در ترشوندگی سنگ می شوند. در طراحی آزمایش ها قلیا 
و سورفکتانت نیاز به کمی پیش بینی اولیه و همچنین استفاده از پیشینه 
تحقیق داشت. بر این اساس از غلظت ثابت کربنات سدیم و هیدروکسید 
س��دیم در آزمایش ها برای تأثیر قلیا بر نقطه مایسل استفاده شد. غلظت 
ppm ۲۰۰۰ برای بررس��ی تأثیر قلیا بر نقطه مایس��ل سورفکتانت به کار 

گرفته ش��د و غلظت س��ورفکتانت مش��ابه با بخش قب��ل یعنی محلول 
سورفکتانت بدون قلیا استفاده شد. 

ش��کل-5 تأثیر کربنات سدیم بر محلول سورفکتانت را نشان می دهد. 
با توجه به ش��کل، زاویه تماس ابتدا با افزایش غلظت از 1۲۰ درجه برای 
 5۰۰ ppm ۲5۰ س��ورفکتانت به 1۰3 درجه ب��رای غلظت ppm غلظت
سورفکتانت کاهش یافت و سپس بعد از این نقطه شروع به افزایش کرد. 
تأثیر ماده قلیایی هیدروکس��ید سدیم بر محلول سورفکتانت در شکل-6 
 ۲۰۰۰  ppm نش��ان داده شده اس��ت. تأثیر هیدروکسید سدیم با غلظت
بر محلول س��ورفکتانت در تغییرات ترش��وندگی )زاویه تماس( مشابه با 
کربنات س��دیم است و روندی مشابه را نش��ان می دهد با این تفاوت که 
کمینه زاویه تماس در محلول س��ورفکتانت به اضافه هیدروکسید سدیم 

مقدار کمتری در مقایسه با محلول سورفکتانت و کربنات سدیم بود. 

 6  تأثیر هیدروکسید سدیم به میزان ppm 2000 بر نقطه مایسل سورفکتانت 5  تأثیر کربنات سدیم به میزان ppm 2000 بر نقطه مایسل سورفکتانت
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 با اضافه ش��دن ماده قلیایی، نقطه مایسل سولفات دودسیل سدیم از 
ppm 75۰ به ppm 5۰۰ کاهش یافت. مقایس��ه شکل های-5 و 6  نشان 

می دهد که هیدروکسید سدیم تأثیر بیشتری نسبت به کربنات سدیم بر 
محلول س��ورفکتانت داشت و موجب تغییر اندکی بیشتر در زاویه تماس 
ش��د که این موضوع به دلیل این اس��ت که هیدروکسید سدیم نسبت به 

کربنات سدیم یک باز قوی تر است و قدرت هیدرولیز قوی تری دارد.

2-5-تأثیر غلظت قلیا بر ترشوندگی به وسیله سورفکتانت
از غلظت ppm 5۰۰ به عنوان غلظت بهینه سورفکتانت در شرایط حضور 
ماده قلیایی اس��تفاده شد. ش��کل-7 تغییرات زاویه تماس در غلظت های 
مختلف هیدروکسید سدیم در غلظت ppm 5۰۰ از سورفکتانت سولفات 

دودسیل سدیم را نشان می دهد.
تأثیر هیدروکس��ید س��دیم درون محلول س��ورفکتانت بر زاویه تماس 
چش��م گیر بود. با افزایش غلظت هیدروکس��ید س��دیم تولید سورفکتانت 
درجا افزایش می یابد و در نتیجه موجب تغییر ترش��وندگی از نفت دوست 
به آب دوس��ت می ش��ود. در غلظت ppm 4۰۰۰ هیدروکس��ید سدیم در 
حضور س��ورفکتانت س��ولفات دودسیل س��دیم زاویه تماس به 33 درجه 
رس��ید. زاویه تماس 33 درجه تغییر ترشوندگی را از نفت دوست قوی به 
آب دوست قوی نشان می دهد و این باعث ازدیاد برداشت نفت خواهد شد.

شکل-8 نمودار زاویه تماس محلول سورفکتانت با تغییر غلظت کربنات 
 5۰۰ ppm سدیم را نش��ان می دهد. با افزایش غلظت کربنات سدیم از
به ppm 4۰۰۰ به عنوان یک باز متوس��ط در غلظت ثابت از سورفکتانت 
سولفات دودسیل سدیم، زاویه تماس کاهش یافت و از 139 درجه به 8۲ 
درجه رس��ید. س��پس با افزایش غلظت ماده قلیایی کربنات سدیم، زاویه 

تماس دوباره افزایش یافت. 
با مقایس��ه زاویه تماس در نقطه بهینه در محلول س��ورفکتانت بدون 
ماده قلیایی و س��ورفکتانت همراه با ماده قلیایی به وضوح مشخص است 
که می توان با توجه به تغییر ترشوندگی از نفت دوست قوی به آب دوست 
قوی در غلظت ppm 4۰۰۰ هیدروکس��ید س��دیم همراه با سورفکتانت 
سولفات دودسیل س��دیم، این نقطه را به عنوان نقطه بهینه سناریو برای 

فرآیند سيالب زني تعیین کرد.

2-6-سیالب زني مغزه
2-6-1-آماده سازی سنگ ها جهت انجام آزمایش ها

مغزه به وس��یله دستگاه برش به صورت استوانه ای و متناسب با محفظه 
نگهدارنده دس��تگاه س��یالب زنی مغزه برش زده، با آب مقطر شست وشو 
داده و سپس در تولوئن قرار داده شد. این مرحله چندین بار تا جایی که 
تغییر رنگی در تولوئن ایجاد نشود، ادامه یافت. پس از خشک کردن مغزه 
در آون به مدت چهار روز، ابعاد و وزن مغزه ی خشک شده اندازه گیری و 

با داشتن ابعاد مغزه حجم بالک آن به دست آمد.
مغزه موردنظر داخل نگهدارنده مغزه دس��تگاه س��یالب زنی مغزه قرار 
داده ش��د و آب به مق��دار چند برابر حجم مغزه ب��ه آن تزریق گردید تا 
مغزه کاماًل با آب اش��باع ش��د و بعد از اینکه اشباع حاصل شد، با داشتن 
پارامترهای اختالف فشار تزریق و دبی تزریق با استفاده از رابطه دارسی 

 7  تغییرات زاویه تماس برای غلظت های مختلف هیدروکســید ســدیم در غلظت 
ثابت سورفکتانت سولفات دودسیل سدیم

 8  تغییــرات زاویــه تماس برای غلظت های مختلف کربنات ســدیم در غلظت ثابت 
سورفکتانت سولفات دودسیل سدیم

 9  میزان برداشت نفت در سیالب زني مغزه
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تراوایی مطلق اندازه گیری گردید. س��پس ب��رای تعیین تخلخل از روش 
وزنی استفاده شد. بدین منظور وزن نمونه ی تر اشباع شده مغزه با ترازوی 
دیجیت��ال تعیین گردید که اختالف آن با وزن حالت خش��ک مغزه برابر 
با وزن کل آب اش��باع ش��ده درون خلل و فرج و حفره های مغزه است. با 
داش��تن این وزن و دانسیته آب و رابطه دانسیته، حجم آب اشباع درون 
مغزه حساب گردید که همان حجم خلل و فرج مغزه می باشد. درنهایت، 

تخلخل به دست آمد.
مغزه اشباع شده از آب درون نگهدارنده مغزه دستگاه سیالب زنی قرار 
گرفت. محاس��به مقدار اشباع اولیه آب از طریق تزریق نفت مرده مخزن 
به مغزه به اندازه چند برابر حجم حفره های سنگ و خروج آب موجود در 
آن تا زمانی که به حداقل اشباع آب در سنگ برسیم و دیگر هیچ آبی از 
مغزه تولید نشود و همه سیال خروجی از مغزه نفت شود، جاصل شد . در 
این فرایند آب و نفت خروجی از سنگ در یک استوانه ُمدّرج جمع آوری 
و نهایتاً حجم کل آب خارج شده و جمع شده در استوانه اندازه گیری شد. 
با تفاضل حجم خلل و فرج مغزه و آب تولید ش��ده در این مرحله، حجم 
آب اولیه کاهش ناپذیر به دست آمد. با تقسیم این حجم آب اولیه بر حجم 

خلل و فرج های مغزه، میزان اشباع اولیه آب حاصل گردید.
بعد از به دست آوردن اشباع اولیه آب به وسیله تزریق نفت مرده مخزن، 
مغزه از دس��تگاه خارج ش��د و درون یک ظرف پیرک��س محتوی نمونه 
نفت خ��ام مخزن قرار گرفت. ظرف سربس��ته به مدت 3۰ روز درون آون 
در دمای 1۲۰ درجه س��انتي گراد قرار داده شد.)به طور استاندارد عموماً  
دمای پیرش��دگی حدود 9۰ درجه سانتي گراد بوده که جهت پیرشدگی 
س��ریع تر می توان دما را افزایش داد(. پس از انجام مراحل باال برای مغزه 

موجود، مغزه، آماده انجام آزمایش بازیافت نفت شد.

2-6-2- انجام آزمایش های بازیافت نفت
آزمایش های بازیافت نفت با فرآیند س��یالب زنی با آب و س��یالب زنی 
ب��ا محلول قلیا-س��ورفکتانت در نقطه بهینه غلظت ص��ورت گرفت. ابتدا 
آب تزریق ش��د و پس از آنکه دیگر نفتی تولید نش��د و خروجی فقط آب 
ب��ود ) میزان تزریق آب 3/5 حجم حف��ره بود(، ۲/5 حجم حفره محلول 
قلیا- س��ورفکتانت به مغزه تزریق ش��د. نفت تولیدی با اس��تفاده از یک 
دریافت کنن��ده جزیی دریافت ش��د تا جایی که دیگر نفتی تولید نش��د و 

خروجی فقط محلول قلیا- سورفکتانت شد. میزان بازیافت با تقسیم نفت 
تولید شده در هر مرحله به نفت اولیه درون مغزه به دست آمد. 

با استفاده از سيالب زني آب حدود 3۲ درصد برداشت نفت حاصل شد 
و بعد با تزریق محلول قلیا- س��ورفکتانت به مغزه، ۲۰ درصد افزایش در 

برداشت نفت به دست آمد. شکل-9 سيالب زني مغزه را نشان می دهد.
با شروع سيالب زني قلیا- سورفکتانت مقدار نفت باقیمانده بیشتری از 
مغزه تولید ش��د که دلیل این موضوع تغییر ترشوندگی از نفت دوست به 
آب دوست اس��ت. ابتدا وقتی آب تزریق می شود، درون محیط متخلل به 
دلیل نفت دوس��ت بودن س��نگ، آب از وسط خلل و فرج حرکت می کند 
و نف��ت کناره ه��ا درون محیط متخلخ��ل باقی می ماند. ب��ا تزریق قلیا- 
سورفکتانت و تغییر ترش��وندگی به سمت آب دوست، آب از کنار خلل و 
ف��رج حرکت می کند و نفت باقیمان��ده درون مغزه را حرکت می دهد. در 

نتیجه، افزایش در برداشت نفت رخ می دهد.

نتیجه گیری
 حض��ور مغزه های کربناته درون نفت خام ب��ه مدت طوالنی موجب 
نفت دوس��ت شدن س��نگ می ش��ود که این امر داللت بر نفت دوست 
بودن س��نگ مخزن در گذش��ت سالیان زیاد اس��ت. تأثیر دو نوع قلیا 
هیدروکس��ید س��دیم و کربنات س��دیم به عن��وان دو م��اده قلیایی با 
قدرت متفاوت بر س��طح س��نگ بررسی ش��د. افزایش غلظت کربنات 
س��دیم موجب تغییرات ترش��وندگی به س��مت خنثی ش��د. افزایش 
غلظت هیدروکس��ید سدیم موجب تغییر ابتدایی ترشوندگی به سمت 
آب دوس��ت گردید و س��پس زاویه تماس تا 13۰ درجه افزایش یافت. 
حضور محلول س��ورفکتانت موجب تغییر ترش��وندگی از نفت دوست 
به س��مت ترش��وندگی خنثی گردید و س��پس با تش��کیل مایسل در 
غلظت های باالی ppm 75۰ سنگ مخزن آب دوست شد. زاویه تماس 
از 155 به 9۲ کاهش یافت. تأثیر قلیا بر نقطه مایس��ل قابل توجه بود. 
حضور یک غلظ��ت ثابت قلیا در محلول س��ورفکتانت موجب کاهش 
غلظت مایسل شد و غلظت مایسل در هر دو نوع قلیا از ppm 75۰ به 
ppm 5۰۰ کاهش یافت. با س��يالب زني آب حدود 3۲ درصد برداشت 

نفت رخ داد و با تزریق محلول قلیا به س��ورفکتانت ۲۰ درصد افزایش 
ازدیاد برداشت مشاهده شد.
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