مقاالت پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از سورفکتانت و نانو ذرات سلیسیماکسید در پایداری
امولسیون آب نفت
امین احمدی* ،دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مسجدســلیمان   رضا علیپور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

چکیده

اطالعات مقاله

در این تحقیق تاثیر همزمان نانو ذرات سیلیسیماکســید به همراه ســورفکتانت بر تغییر ترشــوندگی سطحی
تاریخ ارسال به د   اور99/08/25 :
مغزهی کربناته و میزان انرژی ســطحی بین آب و نفت بررســی شده است .سپس امولسیون حاصل از ترکیب
تاریخ پذیرش د   اور99/09/08 :
آب و نفت مورد اســتفاده آنالیز و پایداری امولسیون بررسی شده است .مکانیزم ازدیاد برداشت به روش تزریق
مواد شیمیایی عالوه بر اینکه بر تغییرات ترشوندگی متمرکز است ،همواره باید سیال تولیدی نهایی مورد آنالیز
واقع شود .سیال تولیدی در سطح به صورت امولسیون آب و نفت است و این امولسیون باید بتواند جدا شود تا
نفت و آب به صورت جداگانه مورد اســتفاده قرار بگیرند .عالوه بر این ،امولسیون تولیدی باید بتواند سریعا در
مخزن تشــکیل شــود تا باعث بهبود ازدیاد برداشت نفت شود .همچنین حبابهای امولسیونی باید به اندازهی
کافی ریز باشــند تا موجب آســیب به سازند نشوند .نتایج نشان داده اســت که ترکیب سورفکتانت در غلظت
بهینهی 1.8درصد وزنی توانایی کاهش زاویهی تماس به اندازهی  30درجه را دارا میباشــد ،همچنین ترکیب
3.6درصد وزنی نانوذره به همراه 1.8درصد وزنی ســورفکتانت زاویهی تماس را تا  18درجه کاهش داده است.
نانوذرات به کار رفته امولســیون با قطرات آب ریزتری نسبت به سورفکتانت ایجاد میکنند که این خود نقش
مهمی در ازدیاد برداشت نفت دارد .نتایج نشان داد که میانگین قطر ذرات امولسیونی با افزایش درصد حجمی واژگان کلید ی:
آب ،زیاد شده و تغییرات کلی قطر آنها بین  20تا  120میکرون است .در نهایت امولسیون تشکیل شده توسط ازدیــاد برداشــت ،ســورفکتانت ،نانوذره،
امولسیون ،پایداری امولسیون.
سورفکتانت پایداری بیشتری نسبت به امولسیون تشکیل شده توسط نانوذره را دارا میباشد.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/08/24 :

مقدمه

مطابــق پیشبینیهای بهعمل آمــده ،افزایش تقاضای جهانــی برای انرژی
همچنان ادامه خواهد داشــت و اگرچه استفاده از انرژیهای جایگزین مانند
انرژیهای هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آتی افزایش مییابد،
ولی این افزایش در مقایسه با انرژیهای فسیلی کم بوده و نقش اصلی منابع
انــرژی تجدیدپذیر حداقل تا دو دهــهی آینده نقش تکمیلی و حامی خواهد
بــود .با درک این واقعیت که میزان تقاضای انرژی جهانی در ســالهای آتی
به باالترین میزان خود خواهد رســید ،نیاز به ایجاد یک تحول علمی و عملی
در هستهی اصلی علوم مهندســی نفت و گاز ،جهت افزایش میزان بهرهوری
بیش از پیش احســاس می شــود ]1[.در این میان ،علم نانو به عنوان علمی
که هدف آن بازنگری در ســاختار تولیدی مــواد و بهینه کردن فرآیند تولید
و بهرهبرداری از آنها اســت ،این پتانسیل را دارد که انقالبی عظیم در تمامی
فناوریهای حال حاضر بشــری از جمله بهرهبرداری از منابع هیدروکربوری
ایجاد کرده و با استفاده از قابلیتهای گستردهی خود فناوریهایی پربازدهتر
و سالمتر نسبت به آنچه امروزه شاهد هستیم ،معرفی کند ]2[.طبق مطالعات
آماری انجام شــده ،متوسط برداشــت اولیه در مخازن سراسر جهان چیزی
ی عهد 
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در حدود  3-30درصد اســت ،در حالی که متوسط برداشت اولیه در مخازن
ایران چیزی در حدود 0– 3درصد میباشد ]3[.تزریق سورفکتانتها به درون
مخزن ســبب تشکیل امولسیون آب و نفت شــده که این امر ازدیاد برداشت
را بهبود میدهد .مهمترین چالش برای تزریق امولســیونها پایداری آنها در
مخازن اســت .عالوه بر این موارد انتقال نفت سنگین توسط خط لوله یکی از
مهمترین و مناسبترین روشهای انتقال بوده و ویسکوزیتهی باالی ترکیبات
ســنگین نفتی و رسوبگذاری آنها در مسیر انتقال ،بارزترین مشکل این نوع
انتقال اســت ]4[.امولسیون کردن نفتهای ســنگین در آب یکی از بهترین
روشهای حل این مشکل محسوب میشود.
در ایــن مطالعه تاثیر توامان نانوذرات اکسیدســیلیس و ســورفکتانت SDS
بر کاهش کشــش ســطحی و ترشــوندگی ســنگ به همراه میزان پایداری
امولسیونها برای نفت مخزن آسماری و سنگ کربناتهی آن اجرا خواهد شد.
در این تحقیق متغیر تابع هدف تغییر ترشــوندگی و کاهش انرژی سطحی به
همراه پایداری امولســیون حاصله اســت .در واقع بهینهسازی در این مطالعه
دارای ســه جزء است .متغیرهای مورد اســتفاده برای این تابع میزان انرژی
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سطحی بین ســیاالت و تغییر زاویهی تماس ســیال تزریقی با سطح سنگ
و زمان جدایش امولســیون هســتند .کاهش انرژی سطحی و کاهش زاویهی
قطره ســیال آب با سطح ســنگ به معنی تغییر ترشوندگی از نفتدوست به
آبدوست است.
 Bishhanو همــکاران( )2013بــه تاثیر نانوذرههای آبدوســت لیپوفیلیک
پلیســیلیکون LHPبر میزان ترشوندگی سنگ مخزن پرداختند .نتایج نشان
داد ،هنگامی که  LHPدر یک محیط متخلخل تزریق شود چهار پدیده اتفاق
میافتد که عبارتند از :جذب ،دفع ،انســداد و انتقال .این چهار پدیده ،ســه
اثر عمده بر طبیعت جریان نفوذی در ســنگ مخــزن دارند .ابتدا دیوارههای
آبگریز حفرات به واسطهی جذب سطحی ،LHPآبدوست شده و نفوذپذیری
نسبی فاز نفت افزایش مییابد .دوم به واسطهی جذب سطحی  LHPو تغییر
ترشوندگی منجر به جابجایی نفت از حفرات کوچک میشود که هر دو اثری
مطلوب بر افزایش برداشت خواهند داشت.
اثر نهایی که تاثیری نامطلوب بر برداشــت نفت از مخزن دارد ،جذب  LHPبر
سطح متخلخل و انسداد دهانهی حفرات است که میتواند به کاهش تخلخل
و نفوذپذیری کلی محیط منجر شود.
 Onyekonwuو همــکاران( )2010توانایــی ســه نوع متفــاوت از نانوذرات
پلیســیلیکون ( )PNSPرا در ازدیاد برداشت مطالعه کردند .نتایج آزمایشات
انجام شــده به وسیلهی  PNSPو سیال حامل اتانول نشان داد که  NWPNو
 HLPNواسطههای خوب برای افزایش برداشت هستند.
 Rasheeو همکاران( )2009دو دسته آزمایش به منظور بررسی اثر نانوذرات
بر کاهش ویســکوزیتهی نفت سنگین انجام دادند .دستهی  CO2متشکل از
گاز دیاکسیدکربن اول با استفاده از نانوسیال به عنوان سیال پایه و نانوذرهی
 CuOو پلیدیمتیلسیکلوکســان به عنوان توزیعکننده و دســتهی دوم با
اســتفاده از نانوسیال  VRIمتشکل از ســیال کاهندهی ویسکوزیته  VRIبه
عنوان ســیال پایه و نانوذرهی  CuOو پلیدیمتیلسیکلوکســان  PDMSبه
عنوان توزیعکننده.
کمال و همکاران در سال( )2015بیان کردند که به طور کلی نیروی محرکهی
پراکندگی نانوذرات اختالف فشار جداسازی ساختاری یا کشش فیلم است که
نشاندهندهی اختالف فشــار بین جلوی فیلم مثلثی شکل نسبت به تودهی
فاز آبی است.
 Al-Anssariو همکاران( )2017در تحقیقی به تغییر ترشوندگی سنگ مخزن
کربناته با اســتفاده از ترکیب نانوذرات و سیالبزنی سورفکتانت پرداختهاند.
نتایج تحقیقات آنها نشــان داد که فرموالســیون سدیمدودسیلســولفات و
نانوذرات سیلیکا میتوانند قابلیت ترشوندگی نفتدوستی کلسیت را به شدت
از نفتدوست به آبدوستی سنگ مخزن تغییر دهد.
حسینی و همکاران( )2019در مطالعهای به بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات

سیلیس و آلومینای پراکنده در کشش بین سطحی پرداختهاند .نتایج حاصل
از مطالعات آنها نشــان داد که نانوذرات باعث تغییر ترشــوندگی سنگهای
ماسهســنگی و کربناته از حالت نفتدوست به آبدوست میشوند .همچنین
در نمونههای ماسهســنگی بیش از نمونههای سنگ کربناته اثر میگذارند و
نانوذرات آلومینا پتانسیل بیشتری برای تغییر قابلیت ترشوندگی سنگ دارند.
در این مطالعه ،با بررســی مشــکالت عمده و رایج در فرآیند برداشــت نفت
به كمک مواد شــيميایی ،نقش نانوذرات در بهبــود نتایج حاصل مورد بحث
و بررســی قرار میگيرد .با بررســــی مطالعات انجام شــده در این زمينه به
عنوان نتيجهی كلی میتوان گفت كه حضــــور نانــوذرات در خالل فرآیند
برداشــت نفت به كمک مواد شــــيميایی عمدتا باعث افزایــش پایداری و
اثرگذاری مواد شــــيميایی در شــرایط ســــخت مخزن نفتی در قالب سه
سازوكار كنترل تحرکپذیری ،كاهش كشش بين سطحی سنگ مخزن نفتی
و تغيير ترشــوندگی سطح سنگ مخزن شده كه در نهایت به افزایش بيشتر
درصد بازیافت نفت نســبت به حالت ســنتی منجر میشود .جهت پاسخ به
تقاضای روزافزون انرژی و با توجه به آمار موجود دربارهی کمبود آن ،بايد به
موازات اکتشاف مخازن جديد ،برداشــت حداکثری از مخازن انجام شود .در
این تحقیق به تاثیر همزمان نانوذرات سیلیسیماکســید به همراه سورفکتانت
بر تغییر ترشــوندگی سطحی مغزهی کربناته و میزان انرژی سطحی بین آب
و نفت میپردازیم.

روش پژوهش

در ابتدا نمونههای مغزههای کربناته از سازند آسماری یکی از میادین نفتی در
ایران تهیه میشــوند .سپس از نمونهی مغزه یک سطح ورقهای جدا میشود.
پس از آن نانوسیال با غلظت مختلف و همچنین سورفکتانت با غلظت مختلف
تهیه میشــود .جهت مخلوط شدن مناسب نانوسیال از دستگاه اولتراسونیک
استفاده میشود .سپس میزان انرژی سطحی بین نانوسیال با نفت با استفاده
از دستگاه قطرهی آویخته تعیین و غلظت بهینهی نانواکسیدسیلیس به همراه
سورفکتانت به دست میآید .پس از آن میزان پایداری برای همهی غلظتها
و غلظت بهینه تعیین میشود.

آزمایشها
مواد اولیه

محیط متخلخل

از مغزههاي كربناتهی متلعق به يك مخزن كربناتهی شــكافدار در ايران به
عنوان محيط متخلخل اســتفاده شده اســت .اين مغزهها كه به منظور انجام
آزمایشهای اندازهگيري زاويهی تماس در ابعاد مختلف برش داده شــدهاند
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داراي نفوذپذيري بين  0,1تا  1ميليدارســي و ميانگين تخلخل 16,5درصد شــامل پير كردن تيغهها در نفتخام و سپس شستشوي تودهی نفتي جمع
شــده بر سطح خارجي ســنگ بوده كه دما و مدت زمان پير كردن سطوح با
بودهاند.
توجه به نوع هر آزمايش تعيين شده است.
سورفکتانت

در این مطالعه از ســورفکتانت یونی سدیمدودسیلبنزنسولفونات ( )SDSدر
غلظتهــای  1.5 ،0.5و  2جهت اســتفاده در تغییر انرژی بین ســطحی و
ترشوندگی سطح کربناته استفاده شده است.

اندازهگیری کشش بین سطحی

کشش بین سطحی در واقع هم در سیستم تغییر ترشوندگی و هم در امولسیون
تشکیل شده نقش مهمی را ایفا میکند .نانوذرات یا سورفکتانت مورد استفاده
با کاهش انرژی بین سطحی و همچنین تغییر ترشوندگی سطح ،سبب کنده
نانو اکسیدسلیسیم
شــدن و دریافت بیشتر نفت از حفرات ســنگ مخزن میشوند .در اینگونه
ذرات نانوســیلیس با توجه به ســاختار خود به دو نوع تقسیم میشوند :نوع سیســتمها کاهش انرژی بین ســطحی در واقع یعنی نفت و آب موجود در
 Pذرات متخلخل و نوع  Sذرات کروی .در نوع  Pســطح نانوســیلیس شامل محیط به یک جنس تبدیل شدهاند و فرآیند تزریق آب میتواند نفت بیشتری
تعدادی از منافذ با میزان 0.611میلیلیتر بر گرم است .در این تحقیق از نوع را تولید کند .از طرفی این مواد شیمیایی میتواند سبب تشکیل امولسیون در
 Pاستفاده شد که در شکل 1نشان داده شده است.
محل و درون مخزن شــود که باید قطرات امولسیونی ریزتر تشکیل شوند .در
این پژوهش نیز کشــش سطحی به عنوان یک معیار قابل اندازهگیری در نظر
گرفته شده و توسط دستگاه قطرهی آویخته اندازهگیری شد.

تعیین ترشوندگی و زاویهی تماس

در ابتدا به بررســی نتایج تغییر تر شــوندگی ســطح مغزهی آهکی پرداخته
و ســپس غلظت بهینهی ســورفکتانت و نانوذره را تعییــن میکنیم .غلظت
بهینهی ســورفکتانت غلظتی اســت که پس از آن تغییر چندانی در زاویهی
تماس رخ نمیدهد .همین غلظت نیز برای نانوذره تعیین میشود .پس از آن
اثر همزمان نانوذره و ســورفکتانت را بررســی خواهیم کرد .شکل 2شماتیک
 1نانو ســیلیس تجاری تهیه شده از نوع کروی
اجزای دســتگاه اندازهگیری زاویهی تماس را نشان میدهد .در نهایت میزان
کیفیت حبابها در امولسیون خروجی برای دو نوع مادهی نانو و سورفکتانت
نفت
بررسی شده است .در این قسمت ابتدا سعی در تعیین غلظت بهینهی میزان
خواص نفت مورد استفاده در این تحقیق در جدول 1آورده شده است.
سورفکتانت برای تزریق در تحقیقات آینده به درون مغزهها با استفاده از تست
زاویهی تماس داریم .در غلظتهای مختلف برای ســطح تماس آب یا نفت از
 1خواص نفتخام موجود
سورفکتانت استفاده شده است .شــکل 3میزان تغییرات زاویهی تماس برای
 APIدرصد آسفالتین درصد واکس درصد سولفور گرانروی در دمای  30درجه چگالی
آب و نفت را نشان میدهد .همانطور که نشان داده شده است در ابتدا سطح
0.9579
1.39 pa.s
3.7
1.4
12.6
16.2
ســنگ تقریبا نفتدوســت بوده و زاویهی تماس آب با سنگ بین  80تا 90
درجه میباشــد .با تهیهی محلول سورفکتانتی و تزریق آن به درون سیاالت،
آناليز و اندازهگيريها
آمادهسازي سطوح كربناتهی نفتـتر
همانطور که مشاهده میکنیم زاویهی تماس آب با سنگ کاهش یافته که به
تيغههــاي موردنيــاز بــراي انجــام آزمايشهــاي زاويهی تمــاس در ابعاد خوبی کارآیی سورفکتانت  SDSرا نشان میدهد .همانطور که دیده میشود
20×30×30ميليمتــر از مغزههاي كربناته برش داده شــدهاند .پس از برش در غلظت 1/8درصد وزنی از محلول سورفکتانت در آب میزان زاویهی تماس
كليهی ســنگها به وســيلهی تولوئن و با استفاده از دستگاه
به کمتر از  30درجه رسیده است .همچنین شکل 3نحوهی تغییرات زاویهی
شسته شده و در آون خشك شــدهاند .فرآيند نفتـتر كردن سطوح كربناته

34

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 186


تماس با افزایش غلظت ســورفکتانت  SDSبه همراه نانوذره را نشان میدهد.
همانطور که دیده میشــود با افزایش میــزان غلظت ،زاویهی تماس کاهش
یافته که این کاهشیافتگی در غلظت 1/8درصد به حداقل میرسد که کمتر
از  20درجه است .همچنین مشاهده میشود ترکیب 3.6درصد وزنی نانوذره
به همراه 1.8درصد وزنی ســورفکتانت زاویهی تماس را تا  18درجه کاهش

داده اســت .بنابراین ما باید میزان استفاده از سورفکتانت را در این شرایط به
این غلظت محدود کنیم و بیشتر از آن صرفه ندارد .همچنین تغییرات انرژی
بین ســطحی بین آب و نفت اندازهگیری شــد و این مقدار از 66 dyn/cm 2
به تقریبا میزان 15 dyn/cm2در غلظت بهینهی سورفکتانت رسیده است.

 2شــماتیک دستگاه زاویهی تماس

 3تغییرات زاویهی تماس بین آب و ســطح ســنگ در حضور نانوذره و سورفکتانت
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مقاالت پژوهشی

 4تغییرات تنش برشــی برحســب نرخ برشی برای امولسیون حاوی نانوذره

 5تغییرات ویســکوزیته بر حسب نرخ برشــی برای امولسیون حاوی نانوذره و سورفکتانت

گرانروی امولسیون

نتایج رئولوژیکی برگرفته از دســتگاه رئومتر در اشــکال 4و  5آمده اســت.
کلیهی این تســتها در شــرایط  PHخنثی و تقریبا برابر  7.5آنالیز شدهاند.
همانطور که مشــاهده میشود در شــکل 4تغییرات تنش برشی بر حسب
نرخ برشی برای ســه غلظت مختلف نانوذره نشان داده شده است .با افزایش
درصد وزنی نانوذرات میزان تنش برشــی بیشتر میشود منتهی این افزایش
مقدار به صورت کم اســت .همانگونه که مشاهده میشود در غلظتهای 2
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و  3.6نانوذرات میزان تنش برشــی به ترتیب به  63 ،60و  67رســیده است.
شــکل 5میزان تغییرات گرانروی امولسیون حاوی ســورفکتانت و نانوذره را
نشــان میدهد .همانطور که دیده میشــود با افزایش برش میزان گرانروی
کاهش مییابد که نشان از نازکشدگی برش در غلظتهای مختلف امولسیون
دارد .برای امولســیون تهیه شده با سورفکتانت میزان گرانروی حداقل بوده و
برای امولسیون تهیه شده با نانوذره میزان گرانروی بیشتر است.
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 6تصاویر امولســیونها با استفاده از دوبین دینوالیت

 7تغییرات قطر متوســط حبابهای امولســیون بر حسب میزان درصد حجمی آب

توزیع قطر ذرات امولسیون

توزیع قطر ذرات امولسیونی در محلول از اهمیت باالیی برخوردار است .برای
این منظور با اســتفاده از دوربین دینوالیت قطر متوســط ذرات امولســیون
ارزیابی و سپس با استفاده از برنامهی آنالیز تصویر متلب میانگین قطر حفرات
امولسیون استنتاج شــد .این تصاویر برای امولسیون حاصل از سورفکتانت و
امولســیون حاصل از نانوذره و سورفکتانت هنگامی که محلولهای تهیه شده
در تماس با مغزههای کربناته بوده اســت ،در شــکل 6نشان داده شده است.
همانطور که مشــاهده میشود در امولسیونهای تشکیل شده از غلظتهای
وزنی مختلف ســورفکتانت قطر میانگیــن ذرات یا حبابهای امولســیونی
بیشتر از امولســیونهای حاصل از نانوذره است .بنابراین به کار بردن نانوذره
توانســته اســت امولســیون با قطر کمتر تولید کند که این برای استفادهی
بهتر میباشــد ،چراکه حبابهای ریزتر توانایــی بالک کردن و حبس کردن
نفــت کمتری در مخزن دارند .میزان آب موجود در امولســیون آب در نفت،
یکی از پارامترهای موثر بر بازده امولسیونزدایی و ناپایداری امولسیون است.
تشــکیل امولسیونهای بسیار پایدار ،به میزان آســفالتن و رزین ،میزان آب

موجود در نفت بستگی دارد .با افزایش میزان آب ،امولسیون قدری ناپایدارتر
شــده و بازده جداســازی نیز افزایش پیدا مييابد .همچنین نیروی جاذبهی
دوقطبی وابســتگی شــدیدي به اندازه و فاصلهی بین قطرات دارد ،بنابراین
در یک امولســیون همگن با اندازهی قطرات یکســان ،فاصلهی بین قطرات
متناســب با معکوس کسر حجمی آب پراکنده اســت .همچنین اثر جاذبهی
دوقطبی با افزایش مقــدار آب ،افزایش مییابد ،چون فاصلهی بین قطرات با
افزایش مقدار آب کاهش پیدا میکند .در شــکل 7میزان توزیع قطر حفرات
برای امولسیونهای مختلف بر حسب درصد حجمی آب موجود در امولسیون
نشان داده شده است.
در این شــکل مشاهده میشــود به صورت کلی با افزایش درصد حجمی آب
میزان قطر متوســط ذرات امولسیونی بیشــتر میشود و برای امولسیونهای
تشــکیل شده با نانوذره قطر متوسط آنها در محدودهی  20-40میکرون بوده
و برای امولسیونهای حاصل از سورفکتانت در محدودهی  20-100میکرون
است که در نهایت تغییرات کلی قطر ذرات بین  20تا  120میکرون میباشد.
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مقاالت پژوهشی

 8پایداری امولســیون با گذشت زمان

 9کیت امولسیون

 10تغییرات پایداری امولســیونهای سورفکتانتی با زمان

 11تغییرات پایداری امولســیون نانو با زمان

اســت .با گذشت زمان این پارامتر کمتر میشود و امولسیون میشکند .مقدار
برای تعیین کمی پایداری امولسیون از رابطهی 1استفاده میکنیم.
پایداری ســورفکتانت برای غلظتهای مختلف سورفکتانت  SDSدر شکل10
رابطهی (:)1
نشان داده میشود .مشاهده میشود که در غلظت بهینه که همان  1.8است،
پایداری امولسیون نیز خوب است و تقریبا تا  5ساعت برابر با  1بوده و حداقل
در این رابطه Hoil ،حداکثر ارتفاع سیال نفتی و سیاه رنگ و  Hwنیز ارتفاع آب به میزان  0.85تا  22ســاعت میرسد .شکل 11نیز مقدار پایداری امولسیون
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را برای غلظتهای مختلف نانوذرات نشــان میدهد .همانطور که مشــاهده
میشــود ،نانوذرات در غلظتهای صفــر و  3.6در زمانهای مختلف توانایی
زیادی در پایداری امولسیونی به میزان قابلتوجهی از خود نشان ندادند.

نتیجهگیری

در این تحقیق تاثیر همزمان نانوذرات سیلیسیماکســید به همراه سورفکتانت
بر تغییر ترشــوندگی سطحی مغزهی کربناته و میزان انرژی سطحی بین آب
و نفت بررســی شد .پس از آن امولســیون حاصل از ترکیب آب و نفت مورد
اســتفاده آنالیز و پایداری امولسیون بررسی شده اســت .همانطور که بیان
شــد ،مکانیزم ازدیاد برداشــت به روش تزریق مواد شیمیایی عالوه بر اینکه
بر تغییرات ترشــوندگی متمرکز است ،همواره باید سیال تولیدی نهایی مورد
آنالیز واقع شود .سیال تولیدی در سطح به صورت امولسیون آب و نفت است
و این امولســیون باید بتواند جدا شــده تا نفت و آب به صورت جداگانه مورد
اســتفاده قرار بگیرند .عالوه بر این ،امولســیون تولیدی باید بتواند سریعا در

مخزن تشــکیل شود تا باعث بهبود ازدیاد برداشت شود .همچنین حبابهای
امولســیونی باید به اندازهی کافی ریز باشند تا موجب آسیب به سازند نشوند.
به طور کلی این نتایج از این پژوهش حاصل شده است:
ترکیــب ســورفکتانت در غلظت بهینهی  1.8درصد وزنــی توانایی کاهش
زاویهی تماس به اندازهی  30درجه را دارا میباشد.
ترکیــب  3.6درصد وزنــی نانوذره به همراه  1.8درصد وزنی ســورفکتانت
زاویهی تماس را تا  18درجه کاهش داده است.
نانوذرات به کار رفته ،امولسیون با قطرات آب ریزتری نسبت به سورفکتانت
ایجاد میکنند که این خود نقش مهمی در ازدیاد برداشت دارد.
میانگین قطر ذرات امولســیونی با افزایش درصد حجمی آب زیاد شــده و
تغییرات کلی قطر آنها بین  20تا  120میکرون است.
امولســیون تشکیل شده توســط ســورفکتانت پایداری بیشتری نسبت به
امولسیون تشکیل شده توسط نانوذره دارد.
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