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مقدمه
روش هاي جاري و متداول اکتشاف و تولید نفت خام نشان مي دهند 
که قادر به تأمین نیاز انرژي جمعیت رو به رش��د جهان نیس��تند. بنابراین، 
صنایع نفت و گاز با چالش هاي جدي در این زمینه مواجه هس��تند و باید 
در تکنولوژي بر داش��ت نفت،نوآوري صورت گیرد تا درخواست هاي 
انرژي بش��ر را به طور مقتضي پاسخگو باشد. نانو تکنولوژي مي تواند در 

این زمینه راه حل هاي مناسبي ارائه دهد.
نانو تکنولوژي استعداد و ظرفیت بهبود مکانیزم هاي ازدیاد برداشت 
و فرایند هاي وابس��ته ب��ه آن را داراس��ت. این تکنیك، کارب��رد مواد، 
 روش ها و تجهیزاتي را معرفي مي کند که در آن ها مقیاس طول بحراني،

100-1 نانومتر اس��ت. بررسي هاي انجام شده در این زمینه نشان مي دهد 
که نانو تکنولوژي قادر اس��ت به عنوان یك رک��ن اصلي و تعیین کننده 
در توس��عه تکنولوژي براي اس��تحصال انرژي هاي فس��یلي در خدمت 
بش��ر قرار گیرد]1[. نانو تکنولوژي تأثیرات بس��یار زیادي در اکثر صنایع 
ش��امل الکترونیك، ارتباطات راه دور، دارو س��ازي و غیره داشته، لیکن 
تاکنون به طور گس��ترده و وس��یع در فرایند هاي اکتشاف و تولید نفت و 

گاز استفاده نشده است]2[.
گروه جدیدي از این س��یاالت که عموماً سیاالت هوشمند5 نامیده 

مي شوند، با به کارگیري نانو تکنولوژي قابل تهیه هستند. این نوع سیاالت 
بیش��تر در صنایع نفت و گاز قابل استفاده اند]3و4[.نانو امولسیون یکي از 
سیاالت هوشمند است که مي تواند نفت هاي خاِم باقیمانده در قعر سنگ 
مخزن را بازیابي نماید. نانو امولس��یون که یك خانواده از امولسیون ها با 
اندازه قطرات در محدوده 500-50 نانومتر است، به دلیل خصوصیات و 
ویژگي هاي منحصر به فرد، توجهات زیادي را در سال هاي اخیر به خود 
معطوف داشته اس��ت. حضور اندازه قطرات بسیار کوچِك فاِز پراکنده 
در آن ها باعث شده که پدیده جدا شدن فازها در این خانواده از مواد در 

کوتاه مدت روي ندهد.
در س��ال 1970، مفهوم جدیدي از امولسیون بر اساس خصوصیات 
آن معرفي گردید. این خانواده ی جدید از امولس��یون ها به نانو امولسیون 
معروف بوده و گاهي به آن، ریز امولس��یون6 و یا بسیار ریز امولسیون نیز 
گفته مي ش��ود. به واس��طه اندازه ریز قطرات فاز معلق، نانو امولس��یون ها 
معموالً نیمه ش��فاف یا کاماًل شفاف هستند. همانند میکرو امولسیون هاي 
ب��ه کار رفته در صنایع، نانوامولس��یون ها به خوب��ي در صنایع نفت و گاز 
شناخته شده اند.نانوامولس��یون ها حاوي مواد شیمیایي مورد مصرف در 
حوزه هاي نفتي بوده و در عملیات چاه،جهت بازداري از تشکیل رسوب، 
اسید شویي ونیز پاک کننده و بر طرف کننده رسوبات،کاربردهاي وسیع 
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بررسي آزمايشگاهي سياب زني محيط هاي متخلخل نفتي با نانوامولسيون

نانوامولسیون ها یك خانواده از مواد امولسیوني هستند که اندازه قطرات آنها در محدوده 500- 50 نانومتر قرار داشته و به خاطر خواص  منحصر به فردي که 
از خود نش��ان مي دهند، توجهات زیادي را به خود معطوف ساخته اند. خواص فیزیکي و شیمیایي نانو امولسیون ها نشان مي دهد که مي توان آنها را به طور 
موثر براي بازیابي نفت خام هاي بجا مانده)اس��یر ش��ده(1در منافذ ریِز س��نگ مخزن، که به دلیل نیروهاي مویینگي پس از بازیابي هاي اولیه و ثانویه در قعر 
زمین باقیمانده اند، به کار برد. هدف از مقاله حاضر، شناخت توانایي و درک مکانیزم عمل نانوامولسیون ها در به حرکت در آوردن و جابجا کردن نفت هاي 
اس��یر ش��ده در محیط متخلخل بستر شني است. بدین منظور، با استفاده از نوعي روغن س��نتزي2 و یك سري مواد فعال سطحي، نانو امولسیون هاي روغن 
در آِب پایدار تهیه گردید. آزمایش های سیالب زني3که در محیط بستر شني4 با نانوامولسیون ها صورت گرفته نشان داد که مي توان آنها را به عنوان سیال 
جابجا کننده ی نفت براي فرآیند ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار داد. بازیابي نفت تا بیش از 22 درصد نفت درجا، افزون بر روش سیالب زني با آب در 

مطالعات اخیر به دست آمده است.
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و گسترده اي دارند.
تفاوت عمده میکروامولسیون ها نسبت به نانوامولسیون ها،صرف نظر 
از اندازه ف��از پراکنده در آن ها، به پایداري امولس��یون در آن ها مربوط 
مي شود. اساساً پایداري یك سیستم امولسیوني از دو منظر ترمودینامیکي 
و سینتیکي قابل بررسي است. میکرو امولسیون ها پایداري ترمودینامیکي 
دارند، در حالي که نانوامولسیون ها از پایداري سینتیکي برخوردارند. اگر 
یك سیس��تم امولس��یوني پایداري ترمودینامیکي داشته باشد، یعني نوع 
اجزاو نس��بت آن ها به گونه اي است که به محض اینکه آن اجزا در کنار 
هم قرار گیرند، خود به خود تشکیل میکروامولسیون مي دهند. به عبارت 
دیگر، سطح انرژي یك سیستم میکروامولسیوني کمترین مقدار را داشته 
و اج��زاي آن تمایل دارند به آن وضعیت درآین��د و لذا، همواره پایدار 
مي ماند. این پایداري معموالً با زمان تغییري نمي کند، گرچه یافتن اجزاي 
مناسب یك میکروامولسیون تشکیل دهنده،به سادگي امکان پذیر نیست. 
ساختن میکروامولسیون جهت کاربردهاي صنعتي،از لحاظ صرف وقت 
و هزینه معموالًمقرون به صرفه نیس��ت.به ویژه آنکه میزان مصرف مواد 
فعال س��طحي براي س��اخت میکروامولسیون معموالًبیش��تر از مقداري 
اس��ت که در تهیه نانوامولس��یون مصرف مي گردد. یك نانوامولس��یون 
اگرچه به طور ترمودینامیکي پایدار نیست، لیکن به لحاظ سینتیکي پایدار 
محسوب مي شود. علت آن این است که قطرات فاز پراکنده در آن بسیار 
ریز هس��تند و لذا نیروي ثقل وارد بر قطرات به قدري کوچك است که 
قادر نیستند در مدت زمان کوتاهي قطرات را به هم متصل نموده و منجر 
به جدا شدن دوسیال از هم شوند. هرچند اندازه قطرات نانوامولسیون ها 
در دراز مدت رش��د مي کند و ل��ذا در مدت زمان هاي طوالني)چند ماه( 
ممکن اس��ت دو س��یال از هم جدا ش��وند، لیکن در مص��ارف صنعتي 
نیازي به انتظار کش��یدن طوالني مواد و معطل نگهداش��تن آن ها قبل از 
مصرف نخواهد بود. بر این اس��اس، براي مصارف صنعتي بهتر است از 
نانوامولسیون به جاي میکروامولسیون استفاده گردد. زیرا اوالً براي یافتن 
اجزای مناس��ب به صرِف وقِت طوالني نیاز نخواهد بود، ثانیاً با مصرف 
کمتر س��ورفکتانت مي توان به یك سیستم نانوامولسیوني مناسب دست 
یافت. به طور خالصه، مزیت هاي اس��تفاده از نانوامولس��یون ها نسبت به 

میکروامولسیون ها عبارت است از:
 می��زان مصرف مواد فعال س��طحي براي س��اخت نانو امولس��یون 
15-10 درص��د بوده ک��ه کمتر از مق��دار مورد نیاز آن براي س��اخت 

میکروامولسیون )40-30 درصد(است.
 یافتن اجزاي مناسب و نسبت بهینه مواد براي ساخت میکروامولسیون 
معموالً وقت گیر و زمان بر اس��ت که این، براي مصارف صنعتي اضوالً 

یك ضعف محسوب می شود.
 چنانچ��ه نیاز به نس��بت اج��زاي خاصي در امولس��یون باش��د، این 
احتمال وجود دارد که تش��کیل میکروامولس��یون با آن نسبت ها به دالیل 

ترمودینامیکي امکان پذیر نباش��د. زیرا الزم است که سطح انرژِي سیستم 
به کمترین مقدار برسد تا میکروامولسیون تشکیل گردد. به عبارت دیگر 
ممکن اس��ت نس��بت اجزاي مورد نیاز، همان نس��بت بهینه براي تشکیل 
میکروامولسیون نباشد، و لذا میکروامولسیون تشکیل نگردد. درحالي که 
معموالًبراي ساختن نانوامولسیون با هرنسبت اجزا، این امکان وجود دارد. 

پایداري دراز مدت و س��هولت تهیه نانوامولسیون ها از یك سیال غلیظ 
مادراز دیگر مزایاي نانوامولس��یون ها محس��وب مي شود.نانوامولس��یون ها 
همان طور که اش��اره شد،از نظر ترمودینامیکي ناپایدار هستند و سیستم هاي 
چند ف��ازِي معلق، متش��کل از دو یا بیش��تر از مایعات نامحلول هس��تند]5[. 
میکروامولس��یون های ایزوتروپی��ك که ش��فاف یا نیمه ش��فاف هس��تند، 
مخلوط هاي پایدارترمودینامیکي متش��کل از روغن در آب مي باش��ند که 
به طور طبیعي در حضور ماده فعاِل سطحِي کمکي تشکیل مي گردند]6- 8[.

فراین��د  در  نانوامولس��یون ها  خصوصی��ات  و  پای��داري  می��زان 
امولسیون س��ازي،به روش تهیه، ترتیِب افزایش اج��زا و ماهیت فازهاي 
تولید شده در حالل بستگي دارد. نانو امولسیون ها به طور طبیعي تشکیل 
نمي شوند]9-13[. نانو امولس��یون ها گرچه از نظر ترمودینامیکي ناپایدار 
هس��تند، لیکن مي توانند پایداري س��ینیکي قابل قبولي داش��ته باشند. در 
حقیقت،اندازه کوچ��ك قطرات معلق،پدیده جدا ش��دن فازها به دلیل 

تفاوت دانسیته را عماًل بي اثر کرده است.
 Ostwald در نانوامولسیون ها تمایل به پدیده ی رشد قطرات با مکانیزم
ripieningوجود دارد، مکانیزمي که توسط آن، سیال موجود در قطرات 

کوچك با باالترین سطح انرژي، به قطرات بزرگ تر ملحق مي گردد و 
در نهایت باعث رشدقطرات امولسیون مي شود. براي مواد فعال سطحِي 
غی��ر یوني، توزیع ان��دازه ذرات متأثر از نس��بت بخش آب دوس��ت به 
روغن دوس��ت7 در سیستم نانو امولسیون است.یکي از خصوصیات مهم 
نانوامولسیون ها که عالقه مندی زیادي براي کاربرد آن در حوزه هاي نفتي 
وجود دارد، مقاومت عالي این مواد دربرابر رس��وب دهي و نیز تش��کیل 
خامه8 اس��ت که مي ت��وان آن را به عدم جدا ش��دن فازها در تانك هاي 
ذخیره و یا در خالل انتقال از طریق خطوط تغذیه مواد ش��یمیایي مربوط 
دانست.اندازه قطرات نانو امولسیو ن ها کوچکتر از روزنه ی ورود به منافذ 
در بسترهاي شني و در سنگ هاي مخزن بوده که این، به معني امکان نفوذ 

بسیار خوب امولسیون بدون نیاز به فیلتراسیون سیال است.
هدف از این تحقیق ساخت و تعیین خصوصیات نانوامولسیون هایي 
است که در شرایط دماي مخزن پایدار هستند. تشکیل نانو امولسیون هاي 
پای��دار با مص��رِف حداقل مق��داِر مواِد فع��اِل س��طحي، از بزرگترین 
چالش های پیش رو براي به کارگیري این مواد در فرایند ازدیاد برداشت 
به ش��مار م��ی رود. به منظور بررس��ي راندم��ان اثر نانوامولس��یوِن روغن 
در آب جه��ت ازدی��اد برداش��ت، آزمایش های مختلف��ي جهت تعیین 
خصوصی��ات نانوامولس��یون از نظر فیزیکي و ش��یمیایي و توزیع اندازه 
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قط��راِت روغِن معلق ش��ده در فاز آب صورت گرف��ت. روغن معدني 
وتعدادي از مواد فعال س��طحي براي تهیه امولسیون هاي روغن در آب 
مورد اس��تفاده قرار گرفتند. س��پس،مطالعه کاملي در خواص فیزیکي و 
شیمیایي نانوامولسیون ها، شامل مواد فعال سطحِي غیر یوني9 آب نمك 
و روغن معدني صورت گرفت. یك سري از آزمایش های سیالب زني 
با اس��تفاده از نانو امولسیون هاي تهیه شده به اجرا در آمد. میزان بازیافت 
به دس��ت آمده، توسط موازنه جرم محاس��به گردید. نتایج امید بخشي با 
میزان بازیافت بیش از 22 درصد از نفت درجای اولیه ، اضافه بر آنچه که 

از سیالب زني با آب معمولي مشاهده شده، حاصل گردید.

1- بخش تجريي
1-1- مواد

چهار ماده فعال س��طحي غیر یوني ش��امل ترجیتولS-5-15)جرم 
15-S-9جرم ملکولي 515(، ترجیتول( 15-S-7ترجیتول ،)ملکولي 415

)جرم ملکولي 584( و ترجیتول S-12-15)جرم ملکولي 738( با مقادیر 
HLB به ترتیب 10/6، 12/1، 13/3 و 14/7 از ش��رکت سیگما آلدریچ 

آلمان تهیه گردید. تمامي مواد فعال سطحي فوق با خلوص 99/9درصد 
Nice Chemical بودند. روغن معدني با خلوص 98 درصد از ش��رکت

هندوس��تان تهیه ش��د و به عنوان فاز آلي در س��اخت نانو امولس��یون ها 
مصرف گردید. کلرور س��دیم )NaCl( با خلوص 99 درصد از شرکت 
Qualigens Fine Chemical هندوستان تهیه شد و براي تهیه آب نمك 

مورد استفاده قرار گرفت.نمونه نفت خام جمع آوري شده از حوزه نفتي 
احمدآباد هندوس��تان براي آزمون هاي سیالب زني مورد استفاده قرار 
گرفت. همچنین آب اس��مز معکوس ش��ده توس��ط سیس��تم آب ساز 

میلي پور10براي تهیه محلول ها به کار گرفته باشد.

1-2- روش هاي آزمون
1-2-1- تعيين غلظت بحراني مايسل هاي مواد فعال سطحي

اندازه گیري کشش سطحي، یك روش آزمون مکمل بسیار مفید 
ب��راي تعیین غلظت بحراني مایسل ها11به ش��مار م��ی رود. این روش، 
به ویژه زماني ارزش��مند اس��ت که تنها، مقدار اندک��ي از مواد فعال 
س��طحي براي انجام آزمایش در دس��ترس باش��د. در مطالعه حاضر، 
کش��ش س��طحي محلول هایي با غلظت متفاوت از مواد فعال سطحي 
 DU Nouy توسط یك تنسومتِر12 قابل برنامه ریزي که مجهز به حلقه
بود و تحت فشار اتمسفر کار مي کرد، اندازه گیري گردید. در خالل 
آزم��ون، دما در 298 درجه کلوین ثابت نگهداش��ته ش��د. قبل از هر 
اندازه گیري، حلقه پالتیني، کاماًل با اس��تن تمیز شد وبا شعله خشك 
  ± 0.1mN/mگردید. در تمام��ي آزمون ها انحراف معیارها13کمتر از

بودند.

1-2-2- تهيه نانو امولسيون
نانو امولس��یون ها توسط روش امولسیون س��ازي با اعمال انرژي باال، 
متش��کل از دو مرحله تهی��ه گردید. در مرحل��ه اول یك مخلوط غلیِظ 
حدواسط14 تهیه ش��د و در مرحله دوم، مقدار روغن الزم براي به دست 
آوردن غلظت نهایي مطلوب اضافه گردید. ابتدا براي به دس��ت آوردن 
مخلوط حد واسط، اجزاي ماده فعال سطحي، روغن و آب نمك توسط 
همزن مغناطیسي مخلوط شدند و سپس نانو امولسیون با افزودن باقیمانده 

فاز روغن به این مخلوط حد واسط تحت همزدن به دست آمد.

1-2-3- اندازه گيري ابعاد قطرات
توزیع اندازه ذرات نانو امولسیون هاي تهیه شده با چهار ماده فعال سطحي 
غیر یوني، تقریبا 5 ساعت پس از تهیه هر نانو امولسیون توسط روش پراکنش 
لیزر15 با یك دستگاه زتا سایزر16 ورژن 6 اندازه گیري شد. تعیین توزیع اندازه 
قطرات بر اس��اس بهترین تطابق بین داده هاي حاصل از آزمون ها و تئوري 
ماي17 به دس��ت آمد.در برنامه کامپیوتري به کار رفته در این اندازه گیري،از 
ضریب شکس��ت نوري18معادل 1/465 براي فاز روغن و ضریب شکستي 
معادل 1/33 براي دیسپرسانت )ّآب( در خالل اندازه گیري ها استفاده گردید. 
ابتدا نانو امولسیون هادر آب مقطر رقیق گردیدند تا به غلظت قطرات کمتر 
از 0/05 در صد وزني برس��ند، این امر جهت حذف اثرات ناشي از شکست 
متعدد نور صورت گرفت. سپس،محلول،پیش از اندازه گیري، جهت افزایش 
همگوني به آرامي هم زده ش��د. در ادامه،قطراتي از مخلوط نانو امولس��یون 
به آرامي به داخل ظرف نمونه وارد ش��د تا غلظت آن توسط دستگاه، بهینه 
شناخته شود. تمامي آزمایش ها در دماي  C°25 اندازه گیري شد. به موازات 
آن و پس از تهیه امولس��یون ها، مورفولوژي قطرات توسط میکروسکوپ 

الکتروني و به کمك آنالیز تصویري19شناسایي و ثبت گردید.

1-2-4- دستگاه هاي آزمون و روش هاي سياب زني با نانو امولسيون
دس��تگاه آزمون س��یالب زني، از یك ظرِف فلزي ِافق��ي به عنوان 
نگهدارنده بستر شني20، تعدادي اس��توانه براي ذخیره سازي نفت خام و 
محلول هاي ش��یمیایي)مورد نیاز در طي آزمایش(، یك پمپ جابجایي 
مثبت و تعدادي استوانه ی مدرج جهت حجم سنجي و جمع آوري نمونه ها 
براي اجراي آزمایش های بازیابي نفت تشکیل گردیده است)شکل-1(.

 در این ش��کل، پمپ جابجای��ِي مثبت، مجموع��ه اي از پمپ هاي 
س��رنگي Teledyne Isoاست.همچنین،سیس��تم کنت��رل و اندازه گیري 
ِآن،از ترانس دیوس��رهاي فش��ار متفاوت و یك کامپیوترتش��کیل شده 
 .r= 3/5 cm و L=35 cm اس��ت.اندازه و ابعاد هندس��ي مدل عبارتن��داز
آزمون هاي سیالب زني در بستر ش��ني براي ارزیابي میزان تأثیر گذاري 
عملیات س��یالب زني با میکرو امولس��یون ها به کار گرفته شد. براي تهیه 
بسترهاي شنِي یکنواخت و مش��ابه، در سراسر آزمون، شن هاي با اندازه 
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ذرات)م��ش(70-60 به داخل ظرف نگهدارنده بس��تر ش��ني که به طور 
عمودي روي یك لرزش ساز21 نصب و از آب نمك پُر شده بود، ریخته 
ش��د. براي این منظور، ابتدا ظرف نگهدارنده از ش��ن پُر ش��ده و سپس 
به مدت یك س��اعت تحت لرزش نگهداشته شد.بس��تر شني پُرشده در 
حالت مرطوب،نخست با نفت سنگین سیالب زني شد تا اینکه تولید آب 
در آن متوق��ف گردید)درصد آب در خروجي کمتر از 1 درصد بود(. 
میزان اشباع شدگی آب اولیه بر اساس موازنه جرم تعیین شد. بستر شني 
پُر ش��ده در حالت مرطوب با نفت خام در فشار psig 400 براي رسیدن به 
اشباع ش��دگی آب غیر قابل بازیافت سیالب زني شد و اشباع شدگی آب 
اولیه بر اس��اس موازنه جرم تعیین گردید. سیالب زني با آب در حالي که 
ظرف بس��تر ش��ني در وضعیت افقي قرار داشته و س��رعت تزریق ثابت 
بود،به اجرا گذاش��ته ش��د. براي کلی��ه آزمون ه��اي جابجایي22نفت،از 
س��رعت جریان تزریق مشابه استفاده گردید. پس از سیالب زني با آب، 
یك حجم از نانو امولسیون به میزانPV(0/5 PV معادل حجم منافذ بستر 
شني( تزریق ش��د و به دنبال آن،PV 2تزریق آب صورت گرفت.همین 
روش س��یالب زني براي سیستم هاي نانو امولسیون متفاوت، تحت میزان 
نمك گوناگون به اج��را در آمد.تراوایي موثر نفت(ko) و تراوایي موثر 
آب)kw)، به ترتیب در شرایط اشباع شدگی آب غیر  قابل کاهش)Swi( و 
اشباع شدگی نفت باقیمانده )Sor( با استفاده از قانون دارسي اندازه گیري 
ش��د. تراوایي بستر ش��ني با معادله دارس��ي)معادله-1( که براي جریان 
س��یاالت در محیط هاي متخلخل به کار می رود، ارزیابي گردید. برطبق 

این معادله، براي یك سیس��تم خطي در آرایش افقي، سرعت جریان با 
تراوایي به صورت زیر مربوط مي گردد:

q=
kA dp
µ dx

                  )1(

که q س��رعت جریان حجميA،(cm3/sec) س��طح مقطع کلي بستر 
dp گرادیان فشار)آتمسفر 

dx
شنيµ،(cm2) ویسکوزیته سیال )سانتي پوآز(،ِ

بر سانتي متر( وk تراوایي بر حسب دارسي است.

1-2-5- محاسبه بازيابي نفت توسط سياب زني با نانو امولسيون
ضریب بازیابي نفت23به دو روش محاس��به ش��د؛ یکي،با استفاده از 
روش جابجایي نفت ثانویه و دیگري،باتکنیك جابجایي نفت ثالثیه که 

کاًل شامل دو مرحله است:
ال��ف- مرحله اول، که مطابقت با روش بازیابي ثانویه دارد، ش��امل 
تزریق آب نمك به داخل بستر شني است؛ در این روش، مقدار مشخصي 
از نفت بازیابي مي ش��ود و بقیه در بستر شني باقي مي ماند. در این روش، 
آب نمك به تنهایي نفت باقي مانده در بستر شني را تحت کشش سطحِي 
باال و در غی��اب اثر متقابِل هر نوع ماده ش��یمیایِي دیگر،مي راند. مقدار 

نفت خام از طریق موازنه جرم زیر محاسبه مي شود.
حجم نفت باقي مانده در بستر شني= حجم نفت تزریق شده- حجم 

نفت خارج شده
ب- مرحله دوم، با هدف بازیابي مقدار نفت ذخیره ش��ده در بس��تر 
شني انجام گرفت که با روش بازیابي ثالثیه مطابقت دارد. در این روش، 
میکرو امولس��یون در مرحله چهارم به بس��تر تزریق مي گردد.این محلول 
داراي اثر کاهش دهنده کشش سطحي بین سیاالِت در تماس باهم بوده 
و در نتیجه، حجم نفت بازیابي شده افزایش مي یابد.ضریب بازیابي کلي، 
از جمع کردن مقادیر نفت بازیابي ش��ده در هر مرحله)فرایند جابجایي 
ثانویه و ثالثیه( به دست آمده )معادله 1( و به صورت درصد بیان مي شود.
RFTotal=RFSM + RFTM

 RFTotal= ضریب بازیابي نفت کلي برحسب درصد 
 RFSM=ضریب بازیابي نفت به روش ثانویه برحسب درصد 
RFTM=ضریب بازیابي نفت به روش ثالثیه برحسب درصد  

2-نتايج و بحث
2-1- غلظت بحراني مايسل

به خوبي مشخص ش��ده که مواد فعال سطحي، کشش سطحي آب 
را به واس��طه جذب شدن در سطح مشترک مایع – گاز کاهش مي دهند. 
غلظت بحراني مایس��ل که یک��ي از پارامترهاي اصلي ب��راي مواد فعال 
سطحي است، غلظتي است که در آن، محلوِل ماده فعاِل سطحي شروع 

به تشکیل مایسل هاي بزرگتر مي کند.

  1   تجهیزات دستگاهي براي آزمایش جریان نانو امولسیون در بستر شني

ثبات فشار

بستر شنی

استوانه فلزی حامل بستر شنی      نفت خام

حجمی از سیال نانو امولسیونیجمع آوری کننده       پمپ جابجایی

  2   الف(كشــش ســطحي مواد فعال سطحي مورد اســتفاده با تغییرات 
غلظت و محاسبه غلظت بحراني مایسل .ب( اندازه توزیع عملي ذرات 

براي ساختار نانو امولسیوني با مواد فعال سطحي غیریوني مختلف
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کشش سطحِي محلوِل چهار نوع ماده فعاِل سطحي شامل ترجیتول 
 15-S-12 15 و ترجیت��ول-S-915، ترجیت��ول-S-7 15، ترجیت��ول-S-5

اندازه گیري ش��ده و به عنوان تابعي از غلظت محلول در شکل-2 ترسیم 
ش��ده است. غلظت در نقطه عطف منحني، غلظت بحراني مایسل است. 

براي مواد فعال س��طحِي غیر یونِي اتوکس��یله، غلظت بحرانِي مایس��ل با 
افزای��ش عدد اتوکسیالس��یون افزایش مي یاب��د]14[. در تحقیق حاضر 
نیز،همین نتیجه حاصل شد که با به کارگیري مواد فعال سطحي غیر یوني 
همراه با افزایش عدد اتوکسیالس��یون، غلظت بحراني مایس��ل افزایش 
می یابد که این مقادیر، براي مواد فعال س��طحي با درجه اتوکسیالسیون 

5، 7، 9، 12 به ترتیب 0/002، 0/0031، 0/0042 و 0/0051است.
 

2-2- توزيع اندازه ذرات
با توس��عه روش ساخت نانو امولس��یون، در این تحقیق، از یك سري 
مواد فعال س��طحي اتوکسیله غیر یوني اس��تفاده گردید. براي دستیابي به 
نانو امولسیون هاي پایدار سینتیکي با شعاع قطرات کوچك، مراحل و مسیر 
ساخت امولسیون بسیار مهم است. عموماً تمامي مواد فعال سطحي غیر یوني 
با عددHLB آنها مش��خص مي شوند. این عدد که به طور تجربي به دست 
مي آید، نسبت بخش آبدوس��ت به آبگریز ماده فعال سطحي را به منظور 
فراهم آوردن بهترین انطباق با یك روغن جهت تولید ماکزیمم پایداري در 
امولسیون مشخص مي کند]15[.توزیع اندازه قطرات در نانو امولسیون هاي 
حاوي 2 درصد وزنِي نمك براي چهار ماده فعال س��طحي غیریوني نظیر 
15-S- 15 و ترجیتول-S-9 15، ترجیتول-S-7 15، ترجیتول-S-5ترجیتول

12  در شکل-2 نمایش داده شده است. قُطر متوسط و اندیس توزیع اندازه 

قَطرات از فراواني اندازه قطرات محاسبه گردید.
 در هر حالت، صرفاً منحني درصد ش��دت در مقاب��ل توزیع اندازه 
ذرات براي شفاف س��ازي نشان داده شده اس��ت. معموالً اثرات اندازه، 
ناشي از تأثیرات متقابل چس��بندگي بین ذرات است که مي توان گفت 
هنگامي ک��ه ذرات به ط��ور قابل توجهي کوچکتر از 10 نانومتر باش��ند، 
قابل توج��ه خواهند ب��ود. دو فاکت��ور متفاوت بر توزیع ان��دازه قطرات 
تأثیر گذار است: 1- تغییر شکل پذیري قَطره با اندازه قُطر کاهش مي یابد 

2- عرض منحني توزیع اندازه قطرات با اندازه قطره کم می شود.
در حالتي ک��ه HLBک��م اس��ت)10/6(، نانو امولس��یون قطرات��ي با 
متوسط Z معادل 429/456 نانومترتشکیل مي شود که بزرگتر از قطرات 
نانو امولس��یون هایي اس��ت که با HLB باالتر تش��کیل مي شود)متوسط 
ان��دازه قطرات Z براي HLB هاي مع��ادل 12/1، 13/3 و 14/7 به ترتیب 
305/607، 226/582 و 22/812 مي باش��د(.قطر متوسطZ در واقع، قطر 
هیدرودینامیك متوس��ط ذرات بوده و بر طبق اس��تاندارد بین المللي، در 
زمینه شکست نور محاسبه مي گردد.در محاسبه قطر متوسطZ،به پارامتر 
ش��دت تأثیر بیشتري داده شده و به همین خاطر، به حضور ذرات درشت 
حساس است. بدین جهت، پارامتر مناسبي براي مطالعه بررسي فرایندهاي 

تجمع ذرات و یا تبلور خواهد بود.
 وابستگي اندازه ذرات به HLB،نوعي انعطاف پذیري در فرموالسیون 
نانو امولس��یون ها فراهم م��ي آورد. نتایج تحلیل ان��دازه ذراِت مواد فعال 
س��طحِي غیر یون��ي در جدول-1 آورده ش��ده اس��ت. هرچهHLBمواد 

 1   نتایج اندازه گیري اندازه ذرات نانو امولسیوني

درصد حجمي قطرات با 
قطر مشخص) شعاع بر 

حسب نانومتر(
ضریب توزیع اندازه عرض از مبدا

قطرات
قطر متوسط
z-نام نمونهقطرات

14/440/9080/498429/45615-S-5 ترجیتول

500/9490/387305/60715-S-7 ترجیتول

43/210/9580/755226/58215-S-9 ترجیتول

49/590/9570/53822/81215-S-12 ترجیتول

 ،15-S-7 15، ترجیتول-S-5 3   تصویر نانو امولسیونهاي تهیه شده با ترجیتول  
ترجیتول S-9-15 و ترجیتول S-12-15  )از راست به چپ(

  4   رابطه بین قطرهاي متوسط Z  )نانومتر( بر حسب مقادیر HLB مواد 
فعال سطحي غیر یوني

میزان HLB مواد فعال سطحی غیر یونی
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فعال س��طحي افزایش یابد، قطر متوس��ط Z آن ها کاهش نشان مي دهد. 
در صورتی که مواد فعال س��طحي به کار رفته ی غیر یوني اتوکسیله باشند، 
با افزایش میزان HLB، درجه اتوکسیالس��یون افزایش مي یابد. بنابراین، 
فعالیت مواد فعال س��طحي نیز افزایش یافته،اندازه ذرات نانو امولس��یون 
کاهش نش��ان مي دهد و یك توزیع ان��دازه کوچکتري را با افزایش در 
HLB فراه��م خواهد آورد.تصاویر نانو امولس��یون در ش��کل-3 آورده 

شده است. در ش��کل-4 نیز ارتباط بین مقادیر HLB مواد فعال سطحي 
و قطر متوس��طZ ذره ارائه گردیده اس��ت. تصویر الکترومیکروسکوپ 

نانو امولسیون ترجیتول S-9-15  در شکل-5 نشان داده شده است.

2-3- سياب زني با نانو امولسيون و بازيابي نفت
در آزمایش س��یالب زني، پس از تزریق آب به بسترش��ني، بس��تر با 

حجم هاي متفاوتي از نانو امولسیون تحت سیالب زني قرار گرفت.
ش��کل-6 بیانگ��ر مق��دار نف��ت بازیاب��ي ش��ده در مقاب��ل حج��م 
نانوامولسیون )برحسب ضرایبي از حجم تهي بستر24( تزریقي به بستر است. 
ارقام بازیابي نفت حاصل ازسیالب زني با آب نشان مي دهد که تزریق آب 
با یك خروج زود هنگام و جریان کانالیزه شده در بستر شني همراه بوده و 
به همین خاطر، بازیابي نفت بسیار کمي حاصل شده است.در خالل تزریق 
نانو امولس��یون، درصد آب در جریان خروج��ي به تدریج کاهش یافته و 
سپس دو باره در انتهاي سیالب زني به 100 درصدرسید. پس از تزریق نانو 
امولسیون، قطرات نفِت اسیر شده در منافذ بستر شني به علت کاهش یافتن 

کشش سطحي بین نفت و آب به حرکت در آمدند.
 به هم پیوستن این قطرات موجب افزایش موضعي در اشباع شدگی نفت 
گردید. پشت سِر توده نفتِي در حال حرکت، ماده فعال سطحي جریان داشته 

که از اسیر شدن مجدد نفِت در حال حرکت در منافذجلوگیري مي کند.
تأثیر نانو امولس��یون ها در حالي که غلظت هاي متفاوت آب نمك در 
فرایند بازیابي نفت مشارکت داشتند، با به اجرا گذاشتن سه دسته آزمون هاي 

سیالب زني در بستر شني آزمایش شد. 
در تحقیق حاضر،س��یالب زني با آب تقریباً 50 درصد نفت درجای 
اولیه 25را بازیابي کرد که این مقدار زیاِد بازیابي به علت تراوایي)37درصد( 
و نفوذ پذیري زیاد بس��تر ش��ني بوده است.در طي س��یالب زني با آب،به 
محض آنکه درصد آب در خروجي به بیش از 95 درصد رس��ید، تزریق 
آب متوقف شده و عملیات سیالب زني با نانو امولسیون آغاز شد. متعاقباً، 
آب رانشي نیز تزریق گردید. میزان بازیافت نفت و درصد آب در خروجي 
در مقابِل حجم نانو امولسیون تزریق شده )بر حسب ضریبي از حجم تهي 
بستر شني(  با سه نوع نانو امولسیون، در جدول-2و شکل-6 ارائه گردیده 
است.   مشخص گردید هنگامي که نسبت حجم آب تزریقي به حجم تهي 
بس��تر شني به 0/15 مي رسد، آب، شروع به بیرون زدن زود هنگام مي کند 
و درص��د آب خروجي س��ریعاً به بیش از 90 درصد مي رس��د. در خالل 
تزریق نانو امولسیون، درصد آب به تدریج کاهش یافته و سپس در انتهاي 

س��یالب زني مجدداً به 100 درصدبالغ مي ش��ود. شکل-6 همچنین نشان 
مي دهد، بازیابي نفت تجمیع شده که به کمك سیالب زني با نانو امولسیوِن 
ساخته شده از ماده فعال سطحِي ترجیتول S-12-15به دست مي آید،بیشتر از 
نفت هاي بازیابي شده توسط سایر نانو امولسیون هاست که این امر به خاطر 

خواص فیزیکي و شیمیایي برتر این نوع مواد فعال سطحي مي باشد.

نتيجه گيري
به منظور بررس��ي راندمان نانو امولس��یون هاي روغ��ن- آب در ازدیاد 

برداشت نفت، مطالعات وسیعي صورت گرفت و مشخص گردید:
1- هنگامي که درجه اتوکسیالس��یون مواد فعال سطحي غیر یوني و یا 
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به عبارت دیگر، میزان HLB آنها افزایش مي یابد، متوسط اندازه قطرات نانو 
امولسیون کاهش نشان مي دهد. اندازه کوچك نانو امولسیون به نفوذ بهتر و 
موثرتر ماده فعال سطحي به داخل منافذ بستر شني و درون حفرات ریز ماتریس 

سنگ مخزن کمك مي کند و نتیجتاً راندمان بازیابي نفت بیشتر خواهد بود.
2- مکانیزم عمل نانوامولسیون ها، میزان تحرک آب در محیط متخلخل را 

کاهش داده و در نتیجه،باعث بهبود راندمان جاروب عمودي و سطحي مي گردد.
3- میزان بازیابي نفت در هنگام استفاده از نانوامولسیون هاي حاوي مواد 
فع��ال س��طحيS-9، 15-S-7-15 وS-12-15به ترتیب برابر ب��ا 22/62، 22/9 
و 23/30 درص��د حاصل گردید که بیش ازمقدار به دس��ت آمده از طریق 

سیالب زني با آب است.

       منــــابع

       پا نویس ها
1. trapped oil
2. synthetic mineral oil
3. flooding
4. sand pack
5. smart fluids
6. miniemulsion
7. HLB, hydrophile Lipophile Balance
8. creaming 
9. nonionic surfactants

10. Millipore water purification system
11. critical micelle concentration
12. tensiometer
13. standard deviation
14. concentrated precursor
15. Laser diffraction method
16. Zetasizer instrument
17. Mie theory
18. refractive index

19. image processing
20. sandpack holder
21. vibrator
22. displacement tests
23. recovery factor
24. sandpack pore volume
25. OOIP, original oil in place
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