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بســیاری از بزرگ تریــن میادیــن نفتــی دنیــا کربناتــه هســتند کــه اکثــر آنهــا به طــور طبیعــی 
نفت دوســت می باشــند. روش هــای متــداول ازدیــاد برداشــت نفــت در ایــن مخــازن بــازده کمتــر از 
1۰ درصــدی دارد. بنابرایــن ازدیــاد برداشــت ازآنهــا نیازمنــد توســعه ی فن آوری هــای جدیــد اســت؛ 
ــوذرات  ــتفاده از نان ــازن اس ــت از مخ ــاد برداش ــش ازدی ــود و افزای ــد بهب ــای جدی ــی از روش ه یک
جهــت تغییــر ترشــوندگی ســنگ از نفت دوســت بــه آب دوســت اســت کــه ســبب تســهیل فرآینــد 
جداســازی ســیال هیدروکربنــی از ســنگ مخــزن شــده و تولیــد را افزایــش می دهــد. ایــن پژوهــش 
اثــر نانــوذرات TiO2 و SiO2 اصــالح شــده بــر تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه را بررســی 
ــه روش ســل ژل ســنتز  ــوم و ســیلیکا ب ــوذرات اکســید تیتانی ــدا نان ــن منظــور در ابت ــرای ای ــد. ب می کن
شــده و بــرای بهبــود خــواص آب دوســتی آنهــا از اتصــال عاملــی و ســرمایش بعــد از اتمــام هیدرولیــز 
اســتفاده شــده اســت. ســاختار نانــوذرات ســنتز شــده بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکتــرون روبشــی2 
)SEM( بررســی گردیــده اســت. نانــوذرات TiO2 و SiO2 ســنتز شــده به ترتیــب قطرهــای 3۵ و 
ــا غلظت هــای مختلــف تهیــه  ــا اســتفاده از ایــن نانــوذرات نانوســیاالتی ب 2۰ نانومتــر دارنــد. ســپس ب
شــده اند و زاویــه ی تمــاس قطــره ی نرمــال هپتــان بــا ســنگ در حضــور آب قبــل و بعــد از قــراردادن 
ــال  ــاس نرم ــه ی تم ــدا زاوی ــه در ابت ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــری ش ــیال اندازه گی ــنگ ها در نانوس س
هپتــان بــا ســنگ صفــر درجــه اســت و پــس از قــراردادن ســنگ در نانوســیال SiO2 اصــالح شــده بــا 
غلظت هــای ۰/۰33، ۰/۰7 و ۰/33، زاویــه ی تمــاس به ترتیــب تــا ˚123،˚12۵و˚1۵۵ تغییــر کــرده و 
ــه ی تمــاس  ــا غلظت هــای مشــابه زاوی ــراردادن ســنگ در نانوســیال TiO2 اصــالح شــده ب پــس از ق
ــر  ــی تغیی ــوذرات مذکــور توانای ــن نان ــر کــرده اســت؛ بنابرای ــا ˚1۵1، ˚13۵ و˚11۵ تغیی ــب ت به ترتی
ــت  ــد جه ــد و می توانن ــت را دارن ــه آب دوس ــت ب ــت نفت دوس ــه از حال ــنگ کربنات ــوندگی س ترش

ازدیــاد برداشــت نفــت بــه کار رونــد.

نفتـی دنیـا کربناتـه هسـتند کـه اکثـر  از بزرگ تریـن میادیـن  بسـیاری 
آنهـا به طـور طبیعـی شـکاف دار3، نفت دوسـت4 و بـا نفوذپذیـری کـم۵ 
می باشـند. برداشـت نفـت از ایـن مخـازن محـدود بـه اسـتخراج نفـت به 
دام افتـاده در سـازندهای بـا نفوذپذیـری کـم اسـت ]1[؛ بیشـتر مخـازن 
کربناتـه ترجیحـاً نفت دوسـت هسـتند و در سـیالب زنی معمـول آب در 
ایـن مخـازن، سـیال پیشـران از میـان کانال هـای به وجـود آمـده در اثـر 
نسـبت تحرک پذیـری نامطلـوب به سـمت چـاه تولیـدی حرکـت کـرده 
و از کنـار مقـدار زیـادی از نفـت مخـزن عبـور کـرده و آنهـا را پوشـش 
مخـازن  ایـن  در  آب  بـا  سـیالب زنی  روش  بـازده  بنابرایـن  نمی دهـد. 
نسـبتاً کـم اسـت. وجـود شـکاف ها می توانـد بـازده جاروب زنی۶ سـیال 
تزریقـی را کاهـش دهـد و در نتیجـه برداشـت نفـت از مخـازن کربناتـه 

کاهـش می یابـد ]2[.
مثـل  شـیمیایی  مـواد  بـا  می تـوان  را  آب  بـا  سـیالب زنی  روش  بـازده 
سـورفکتانت ها، حالل هـا و پلیمرهـا افزایـش داد. بـا افـزودن ایـن مـواد 
بـه سـیال تزریقی، ترشـوندگی سـنگ به سـمت آب دوسـتِی بیشـتر تغییر 

کـرده یـا کشـش سـطحی بیـن سـیال تزریقـی و نفـت کاهـش می یابـد. 
سـورفکتانت ها بـرای کاهـش کشـش سـطحی بیـن نفـت و آب بـه کار 
می رونـد امـا به علـت هزینـه ی زیـاد و جـذب سـطحی به سـطح سـنگ، 
اسـتفاده از آنهـا محـدود شـده  اسـت ]4و3[. همچنین اسـتفاده از آنها در 

محیط هـای بـا شـوری و دمـای زیـاد چالش برانگیـز اسـت ]۵[.
بـه کار  جاروب زنـی  بـازده  و  تحرک پذیـری7  افزایـش  بـرای  پلیمرهـا 
می رونـد. تقریبـاً تمـام پروژه هـای تزریـق پلیمـر در مخـازن ماسه  سـنگی 
بـه کار رفتـه و مخـازن کربناتـه همچنـان چالشـی بـزرگ در انجـام ایـن 

فرآینـد محسـوب می شـوند ]۶[.
بـا توجـه بـه اینکـه تنها افزایش مقـدار کمـی در ضریب ازدیاد برداشـت 
نفـت منجـر بـه افزایش سـود میلیـارد دالری خواهد شـد انگیزه ی بسـیار 
زیـادی برای توسـعه ی روش های نوین برداشـت نفـت باقی مانده در این 
مخـازن به وجـود آمده اسـت. یکی از روش هـاي بهبود بـازده در فرآیند 
سـیالب زني بـا آب، تغییـر ترشـوندگی سـنگ مخـزن از نفت دوسـت به 

آب دوسـت است ]7و8[.
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بیـش از 8۵ درصـد از مخـازن ایران کربناته هسـتند که اکثـر آنها به طور 
طبیعـی نفت دوسـت می باشـند. در ایـن مخـازن تراوایـی نسـبی فـاز آب 
زیـاد و تراوایـی نسـبی فـاز نفت کـم بـوده و کارآیی روش سـیالب زنی 

آبـی در ایـن دسـته از مخازن کم اسـت ]۹و7[.
یکـی از ایده هـای جدیـدی کـه بـرای تولیـد بیشـتر نفـت مطـرح شـده 
تغییـر ترشـوندگی سـنگ های نفت دوسـت بـه آب دوسـت اسـت ]1۰[. 
اگـر بتوان با روشـی، سـطوح سـنگ مخزن را آب دوسـت کـرد، با نفوذ 
بیشـتر آب در خلـل و فـرج، تراوایی فاز آب کاهـش و تراوایی فاز نفت 
افزایـش می یابـد کـه ایـن پدیـده منجر بـه ازدیاد برداشـت نفـت خواهد 

]12و11[. شد 
نانـوذرات نسـبِت سـطح به حجم بسـیار زیـادی دارند که باعث می شـود 
انـرژی سـطحی زیادی داشـته باشـند و می توانند پس از جذب شدنشـان 
روی یـک سـطح جامـد، انـرژی سـطحی و ترشـوندگی سیسـتم را تغییر 

.]13[ دهند 
غلظـت  ماننـد  بسـیاری  عوامـل  بـه  نانوسـیال  بـا  سـیالب زنی  موفقیـت 
نانـوذرات در سـیال پایـه، نـوع، انـدازه و شـکل نانـوذرات، نـوع سـیال 
پایـه، pH، دمـا، مـواد افزودنی و حالل بسـتگی دارد کـه باید همه ی این 
عوامـل بررسـی شـوند. در سـال های اخیر مطالعـات آزمایشـگاهی برای 
بررسـی عملکـرد ایـن مـواد در فرآینـد ازدیـاد برداشـت آغـاز شـده اما 
اسـتفاده از نانوسـیال مناسـب و مقدار بهینـه و عوامل مؤثر بـر آن نیازمند 

بررسـی بیشـتری اسـت ]1۵و14[.
جـو8 و همـکاران جهـت تغییـر ترشـوندگی سـطح ماسه سـنگ، جـذب 
نانـوذرات آب دوسـت پلی سـیلیکون را بررسـی کـرده و نتیجـه گرفتنـد 
کـه ایـن نانـوذرات عوامـل مؤثـری جهـت ازدیاد برداشـت نفت هسـتند 
آب دوسـت  نانـوذرات  از  همـکاران  و  هندرانینگـرات۹   .]1۶ -18[
سـیلیکا بـرای ازدیـاد برداشـت در مخـازن ماسه سـنگی اسـتفاده کردنـد 
و متغیرهـای مؤثـر بـر فرآینـد ازدیـاد برداشـت مثـل انـدازه و غلظـت 
نانـوذرات، ترشـوندگی اولیـه ی سـنگ و دمـا را بررسـی کـرده و نتیجـه 
ازدیـاد  نانـوذرات،  انـدازه ی  کاهـش  و  دمـا  افزایـش  بـا  کـه  گرفتنـد 
برداشـت افزایـش می یابـد ]14و۵[. کریمـی و همـکاران اثـر نانـوذرات 
ZrO2 بـر تغییـر ترشـوندگی سـنگ مخـزن کربناتـه را بررسـی کـرده 

نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ  و نشـان دادنـد کـه ایـن 
کربناتـه از حالـت شـدیداً نفت دوسـت بـه حالت شـدیداً آب دوسـت را 
دارنـد ]1۹[. گیرالـدو1۰ و همـکاران اثـر نانـوذرات Al2O3 را بـر تغییـر 
و  بررسـی کـرده  را  میانگیـن  ترشـوندگی  بـا  ماسه سـنگ  ترشـوندگی 
نشـان دادنـد ایـن نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالت 
نفت دوسـت بـه آب دوسـت را دارنـد ]2۰[. صفـری11 و همـکاران اثـر 
ترشـوندگی  تغییـر  در  را  پلی سـیلیکون  نانـوذرات آب دوسـت  جـذب 
نانـوذرات  کـه  گرفتنـد  نتیجـه  و  کـرده  بررسـی  ماسه سـنگ  سـطح 
تزریـق  بـا  نفـت  برداشـت  ازدیـاد  بـرای  مؤثـری  عامـل  پلی سـیلیکون 
آب هسـتند. طبـق تصاویـر میکروسـکوپ الکتـرون عبـوری، نانـوذرات 
پلی سـیلیکون روی دیـواره ی حفـرات مشـاهده شـدند ]21[. فنـگ12 و 

همـکاران تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالـت مایع دوسـت بـه حالـت 
گازدوسـت توسـط نانوذرات و سـورفکتانت ها را بررسـی کردند ]12[؛ 
همچنیـن موسـوی و همـکاران اثـر نانـوذرات سـیلیکای فلوئورینـه را بر 
تغییـر ترشـوندگی مخـازن گاز میعانـی بررسـی کـرده و نشـان دادند این 
نانـوذرات توانایـی تغییـر ترشـوندگی سـنگ از حالـت مایع دوسـت بـه 

حالـت گازدوسـت را دارنـد ]22[.
آورد؛  به وجـود  محدودیت هایـی  اسـت  ممکـن  نانـوذرات  از  اسـتفاده 
مثـاًل تهیـه ی نانوسـیال پایـدار نیازمنـد اسـتفاده از پایدارکننده هـا و مـواد 
افزودنـی اسـت یـا ممکن اسـت نانـوذرات به خوبی جذب سـطح سـنگ 
نشـوند تـا خاصیـت آنـرا بـه حالـت آب دوسـتی تغییـر دهنـد؛ بـا اصالح 
ایـن مشـکالت را بهبـود بخشـید وخـواص  نانـوذرات می تـوان  سـطح 
شـیمیایی و فیزیکـی متفاوتـی را در سـطح آنهـا ایجـاد کـرد، بـا تغییـر 
شـیمیایی در سـطح نانوذرات می توان از آگلومره شـدن آنها جلوگیری 

کـرده و ویژگی هـای آنهـا را بهبـود بخشـید ]23-2۵[.
در این مقاله برای تغییر ترشـوندگی سـنگ کربناته از نانوذرات سـیلیکا 
و اکسـید تیتانیـوم و اصـالح سـطح آنهـا جهـت افزایـش آب دوسـتی 
نانـوذرات را می تـوان توسـط روش هـای  اسـتفاده شـده اسـت. سـطح 
مختلفـی اصـالح کـرد. در ایـن پژوهـش از اتصال های عاملی با اسـتفاده 
از Tween80 و سـرمایش پـس از هیدرولیـز بـرای ایـن منظـور اسـتفاده 
از  اسـتفاده  بـا  نانـوذرات سـنتز شـده  انـدازه و شـکل  اسـت.  گردیـده 
میکروسـکوپ الکتـرون روبشـی )SEM( بررسـی شـده اسـت؛ سـپس 
بـا اسـتفاده از ایـن نانـوذرات نانوسـیاالتی بـا غلظت هـای مختلـف تهیـه 
شـده و پـس از قـرار دادن سـنگ ها در نانوسـیاالت ترشـوندگی سـنگ 
از حالـت نفت دوسـت بـه آب دوسـت تغییـر یافتـه اسـت. بـرای تعییـن 
بـا  نفـت  قطـره ی  تمـاس  زاویـه ی  اندازه گیـری  از  ترشـوندگی سـنگ 

سـنگ در حضـور آب در غلظت هـای مختلـف اسـتفاده شـده اسـت.

1- مواد و روش ها
1-1- مواد

اسـید14  نیتریـک   ،)%۹8(  )TTIP( ایزوپروپوکسـاید13  تیتانیـوم 
)۶۵%(، اتانـول )۹۹/۵%(، نرمـال هپتـان1۵ )99%(، آمونیـاک )2۵%( و 
Tween 8017 کـه همگـی از شـرکت Merck خریـداری شـده اند در 
 )C10H22( هپتـان  نرمـال  تمـاس  زاویـه ی  اندازه گیـری  آزمایش هـای 

می شـوند. اسـتفاده  نفـت  نماینـده ی  به عنـوان 

2- سنتز نانوذرات آب دوست به روش سل ژل
TiO2 2-1- سنتز نانوذرات

در ایـن پژوهـش نانـوذرات بـه روش سـل ژل سـنتز شـده اند. ایـن روش 
کـه شـامل واکنش هـاي هیدرولیز و تراکـم پیش ماده هاي آلکوکسـیدي 
اسـت روشـي مطمئن بــراي سـنتز اکسـیدهاي فلزي بسـیار ریز مي باشد. 
بـرای تهیـه ی نانـوذرات TiO2 بـه روش سـل ژل ابتـدا محلولـی شـامل 
1۰ میلی لیتـر تیتانیـوم ایزوپروپوکسـاید )TTIP( )۹8%( در اتانـول تهیـه 
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بـا ذرات جامـد  دارد کـه  را  مایعـی  نقـش  اتانـول  اینجـا  در  می شـود. 
کلوییـدی، سوسپانسـیونی پایـدار را جهت تشـکیل سـل فراهـم می کند. 
زمانـی کـه محلولـی شـامل 3 میلی لیتـر اسـید نیتریـک در آب دی یونیزه 
شـده تحت هم زدن شـدید در دمای  C°۶۰ به آن اضافه می شـود فرآیند 
هیدرولیـز آغـاز می گـردد. هیدرولیـز TTIP یـک محلول شـیری رنگ 
به وجـود مـی آورد. بـرای اصـالح سـطح نانـوذره ی و تولیـد نانـوذره ی 
سـورفکتانت  به عنـوان   )HLB=1۵( Tween8 مقـداری   آب دوسـت، 
غیریونـی بـه محلـول اضافـه مي شـود. ایـن ملکـول سـورفکتانت شـامل 
دو قسـمت مجـزای سـاختمانی اسـت؛ یک قسـمت آب دوسـت )چربی 
گریـز( و یـک قسـمت آب گریـز )چربی دوسـت(. قسـمت آب گریـز 
اسـت کـه  زنجیـره ی هیدروکربنـی  یـک  اکثـر سـورفکتانت ها شـامل 

معمـوالً شـامل 18- 12 کربـن و به صـورت آروماتیـک اسـت.
ــز  ــر آب گری ــرده و س ــری ک ــمت آب جهت گی ــت به س ــر آب دوس س
نتیجــه  در  و  می کنــد  جهت گیــری  آب  از  خــارج  به ســمت 
ســورفکتانت ها در ســطح تجمــع یافتــه و آنــرا تحــت تأثیــر قــرار 
می دهنــد. محلــول حاصــل به مــدت 24 ســاعت و در دمــای 8۰۰-

7۰۰ درجــه، بــا هــدف جداســازي کامــل ناخالصي هــاي آلــي در 
ــوبات  ــود. رس ــار ش ــات آن بخ ــا مایع ــود ت ــرار داده می ش ــن ق گرمک
ــول شســته شــده و به مــدت 3 ســاعت در  ــا آب مقطــر و اتان حاصــل، ب
یــک گرمکــن در دمــای C°8۰ خشــک می شــود و یــک پــودر ســفید 
ــاعت در  ــدت ۶ س ــل به م ــودر به حاص ــت پ ــد. در نهای ــت می آی به دس
ــردن  ــینه ک ــدف از کلس ــود. ه ــینه می ش ــای  C°8۰۰ کلس ــا دم ــوره ب ک
آنســت کــه هم زمــان بــا تهیــه ی ســل، مــواد آلــی دیگــری هــم اســتفاده 

ــوند. ــدا ش ــوذرات ج ــد از نان ــه بای ــردد ک گ
طریـق  از  می توانـد  نانومتـر  مقیـاس  در   TiO2 کلوئیـد  آماده سـازی 
تیتانیـوم در یـک محیـط آبـی انجـام  هیدرولیـز و تراکـم آلکوکسـید 
بـرای  و  می شـوند  هیدرولیـز  آلکوکسـیدها  آب،  حضـور  در  گـردد. 
ایـن  می گردنـد.  ترکیـب  سـه بعدی  اکسـیدی  شـبکه ی  یـک  تشـکیل 

داد: نشـان  زیـر  به صـورت  می تـوان  را  واکنش هـا 

                )1(

               )2(

کـه R اتیـل، ایزوپروپیل، n بوتیل و ... اسـت. کاتیون هـای چهار ظرفیتی 
 Ti)OH(4 به اندازه ای اسـیدی هسـتند که جوانه زنی هیدروکسـید پایـدار

نمی افتد.
بـار جزئـی مثبـت دارنـد.  طبـق واکنـش-2 مولکول هـای آب همیشـه 
به طـور همزمـان  بنابرایـن واکنش هـای اکسـایش و کاهـش می تواننـد 
طـی هسـته زایی و رشـد برای تشـکیل اکسـید آبـی)TiO2·nH2O(  پیش 
بـه شـرایط  تعـداد مولکول هـای آب وابسـته   n اینجـا عـدد  رونـد. در 

آزمایـش اسـت.

SiO2 2-2- سنتز نانوذرات
بـرای سـنتز نانوذرات SiO2 در ابتـدا 2 میلی لیتر از TEOS  در ۵  میلی لیتر 
اتانول خالص حل شـده و به مدت 3۰ دقیقه با اسـتفاده از مگنت شـدیداً 
محلولـی  هیدرولیـز،  سـرعت  افزایـش  بـرای  سـپس  می شـود.  هـم زده 
شـامل 2/7 میلی لیتـر آمونیـاک در اتانـول بـه آن اضافـه می شـود و ایـن 
محلـول به مـدت دو سـاعت در دمـای C°۶۰ هم زده می شـود. پس از آن 
Tween80 بـه محلـول اضافـه شـده و به مـدت 2 سـاعت دیگـر هـم زده 
می شـود. محصـول نهایـی به مدت 24 سـاعت در یخچال قرارداده شـده 
و سـپس بـرای حـذف حالل هـا به مـدت 24 سـاعت در گرمکـن قـرار 
داده می شـود کـه در نهایـت نانـوذرات سـیلیکای آب دوسـت به دسـت 

می آینـد.

2-3- تهیه ی نانوسیاالت
نانوسـیاالت حاوی سوسپانسـیونی از نانوذرات در یک سیال پایه هستند. 
بـرای تهیـه ی نانوسـیال، نانوذرات به شـکل پودر با آب یون زدایی شـده 
مخلـوط می شـوند و توسـط امـواج فراصـوت پایـدار خواهنـد شـد. در 
ایـن آزمایش هـا شـش نانوسـیال بـا غلظت هـای حجمـی مختلـف تهیـه 
شـده اند. مقـدار نانـوذرات اسـتفاده شـده بـرای هـر دو نـوع نانـوذرات 
سـیلیکا و اکسـید تیتانیـوم ۰/۰33، ۰/۰7، ۰/33 درصـد وزنی بوده که در 

جـدول-1 مشـاهده می کنید.
سوسپانسیون های نانوذرات در ابتدا با استفاده از هیتر استیرر به مدت یک 
ساعت در دمای  C°۵۰ هم زده می شود و سپس با استفاده از هموژنایزر 
به مدت 2۰ دقیقه هم زده شده و در حدود یک ساعت با استفاده از حمام 
فراصوت مقدار توده ای شدن آنها کاهش یافته و از پخش شدن ذرات 

پودری در محلول آبی اطمینان حاصل می گردد.

3- آماده سازی سنگ ها
ــذ  ــزه ی اخ ــه ی مغ ــا، نمون ــن آزمایش ه ــتفاده در ای ــورد اس ــنگ م س
شــده از ســازند کربناتــه اســت و در آزمایشــگاه به صــورت ورقه هایــی 
مربع شــکل به طــول 3 ســانتی متر و ضخامــت 2 میلی متــر تهیــه شــده 
ــی و  ــاًل صیقل ــاس کام ــه ی تم ــری زاوی ــت اندازه گی ــا جه ــطح آنه و س

غلظت )wt %(نانوذرات

TiO2 اصالح شده

۰/۰33

۰/۰7

۰/33

SiO2 اصالح شده

۰/۰33

۰/۰7

۰/33

نانوسیاالت تهیه شده برای تغییر ترشوندگی سنگ1
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ــته  ــر شس ــن و آب مقط ــا تولوئ ــا ب ــپس نمونه ه ــت. س ــده اس ــن ش همگ
شــده، در گرمکــن بــا دمــای C° ۶۰ به مــدت 24 ســاعت خشــک 
می شــوند، در درون نانوســیاالت داخــل ظــروف دربســته ی پالســتیکی 
قــرار داده می شــوند. درب ظــرف را محکــم می بندنــد و به مــدت 
ــوذرات  ــا نان ــد ت ــرار می دهن ــای C°8۰ ق ــا دم 48 ســاعت در گرمکــن ب
جــذب ســطح ســنگ شــوند و ســطوح آن را از نفت دوســتی بــه 
ــدت  ــای C°۶۰ به م ــا در دم ــپس نمونه ه ــد. س ــر دهن ــتی تغیی آب دوس
یــک ســاعت خشــک می شــوند و بــرای اندازه گیــری زاویــه ی تمــاس 

آمــاده می گردنــد.

4- اندازه گیری زاویه ی تماس
ترشـوندگی سـنگ  تغییـر  نانـوذرات در  تأثیـر جـذب  بررسـی  جهـت 
مخـزن از آزمایـش زاویه ی تماس اسـتفاده شـده اسـت. در این آزمایش 
زاویـه ی تمـاس نرمـال هپتـان )در حضـور آب( بـا سـطح سـنگ مخـزن 
قبـل و پـس از اصـالح ترشـوندگی توسـط عکس بـرداری، اندازه گیری 

است. شـده 
بـرای اندازه گیـری زاویـه ی تمـاس نفـت بـا سـطح سـنگ در حضـور 
دوربیـن  یـک  شـامل  تمـاس  زاویـه ی  اندازه گیـری  دسـتگاه  از  آب 
Canon  700D و یـک محفظـه بـرای قـرار دادن سـنگ و قطـره ی نفـت 
اسـتفاده شـده اسـت. برای هر نمونه سـنگ زاویه ی تماس چهار نقطه ی 
مختلـف اندازه گیـری شـده و مقـدار میانگیـن آنهـا گـزارش گردیـده 
اسـت. در شـکل-1 تصویـر دسـتگاه اندازه گیـری زاویـه ی تماس نشـان 

داده شـده اسـت.

5- بحث و نتایج
5-1- بررسی شکل و اندازه ی نانوذرات

تصویـر SEM بـرای بررسـی سـاختار نانـوذرات بـه کار بـرده می شـود. 
 8۰۰°C سـنتز شـده که در دمای TiO2 نانوذرات SEM شـکل-2 تصویر
 3۵ نانـوذرات  ایـن  میانگیـن  قطـر  می دهـد.  نشـان  را  شـده اند  کلسـینه 
میلی متـر اسـت. شـکل-3 تصویـر SEM نانـوذرات SiO2 سـنتز شـده را 
نشـان می دهدکـه به شـکل کـروی و با قطـر میانگین 2۰ میلی متر هسـتند. 

5-2- ترشـــوندگی ســـطح ســـنگ کربناته قبـــل از اصالح 
ترشـــوندگی با نانوســـیال

از  برداشت  ازدیاد  بهبود  روش ها  از  یکی  شد  گفته  که  همان طور 
از  آن  مخزن  سنگ  ترشوندگی  تغییر  نفت دوست،  کربناته ی  مخازن 
به آب دوست است. ترشوندگی یک سیستم سیال- سنگ  نفت دوست 
در  توانایی پخش شدن یک سیال روی سطح سنگ  به صورت  مخزن 
تعیین کننده ی  نه تنها  ترشوندگی  می شود.  تعریف  دیگر  سیال  حضور 
جریان  نحوه ی  در  اصلی  عامل  یک  بلکه  است؛  سیال  اولیه ی  توزیع 
سیال در مخزن است و نقش مهمی در تولید نفت و گاز دارد. معموالً 
سطح  تماس  سطح  زاویه ی  اندازه گیری  با  شدن  پخش  به  تمایل  این 

بیان می شود ]2۶و27[. زاویه ی تماس بزرگی خاصیت   )θ( جامد-مایع
ترشوندگی را نشان می دهد. با کاهش زاویه ی تماس، ترشوندگی سیال 

دستگاه اندازه گیری زاویه ی تماس1

2800 °C سنتز شده و کلسینه شده در دمای TiO2 نانوذرات SEM

SEM نانوذرات SiO2 سنتز شده3
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مایع افزایش می یابد. زاویه ی تماس صفر درجه بیانگر ترشوندگی کامل 
است  مطلق  غیرترشوندگی  معرف  درجه   18۰ تماس  زاویه ی  و  است 
)شکل- 4( ]7[؛ خاصیت ترشوندگی سنگ های مخزن نسبت به سیاالت 
اهمیت خاصی دارد؛ زیرا توزیع این سیاالت در محیط متخلخل تابعی از 
خاصیت ترشوندگی است. در اثر نیروهای جاذبه، فاز ترکننده به اشغال 
منافذ کوچک تر سنگ و فاز غیرترکننده به اشغال کانال های بازتر تمایل 

دارد ]28[.
قبل از اصالح ترشوندگی سنگ مخزن قطرات نرمال هپتان در حضور 
آب روی سنگ مخزن قرار داده شد و مشاهده گردید که قطرات نفت 
به سرعت روی سطح سنگ پخش شدند که نشان دهنده ی نفت دوستی 
با سطح  این حالت زاویه ی تماس قطره ی نفت  شدید سنگ است. در 

سنگ صفر درجه است )شکل-۵(.

5-3- ترشــوندگی ســطح ســنگ کربناتــه پــس از اصــالح 
ترشــوندگی بــا نانوســیال

سـنگ های کربناتـه به طـور طبیعـی نفت دوسـت هسـتند. سـطح سـنگ 

کربناتـه بـار الکتریکـی کامـاًل منفـی کربنـات و کامـاًل مثبـت کلسـیم 
دارد؛ مولکول هـای آب بـار جزئـی مثبـت و جزئی منفـی دارند. رزین ها 
و آسـفالتین مولکول هایـی بـا یـک سـر قطبـی )بـا بـار کامـاًل منفـی( و 
یـک سـر غیرقطبی هسـتند. سـنگ های کربناتـه در رقابـت مولکول های 
آب بـا بعضـی مولکول هـای یـک سـر قطبـی موجـود در نفـت )رزین ها 
و آسـفالتین( تمایـل بـه جـذب ایـن مولکول هـا دارنـد. پـس از جـذب 
)کـه  آن  دیگـر  سـر  سـنگ،  سـطح  روی  مولکـول،  قطبـی  سـر  ایـن 
غیرقطبـی بـوده( سـایر مولکول هـای غیرقطبـی نفـت را جـذب می کنـد 
افزایـش  نفت دوسـتی  جهـت  کربناتـه  سـنگ  تمایـل  بدین صـورت  و 
می یابـد؛ بنابرایـن می تـوان گفـت سـنگ های کربناتـه نفت دوسـت بوده 
و تراوایـی نسـبی آب در آنهـا زیـاد و تراوایـی نسـبی نفـت کـم اسـت 
و کارآیـی روش سـیالب زنی آبـی در ایـن دسـته از مخـازن کـم اسـت 
توسـط  نفـت  قطبـی موجـود در  ]2۹[. شـکل-۶ جـذب مولکول هـای 

سـطح سـنگ کربناتـه را نشـان می دهـد.
ــد.  ــر دارن ــا نانومت ــرون ت ــر از میک ــری کمت ــع قط ــنگ توزی ــرات س حف
ــد،  ــا 1۰۰ نانومتــر دارن ــه آنکــه نانــوذرات قطــری از یــک ت ــا توجــه ب ب
به علــت  و  بــوده  کوچک تــر  حفــرات  انــدازه ی  کوچک تریــن  از 
ــیال  ــق در س ــورت معل ــه، به ص ــروی جاذب ــتقل از نی ــاد، مس ــبکی زی س
نفوذپذیــری در  بــا  باقی مانــده و وارد الیه هــای کم تــراوا  تزریقــی 
حــد میکرودارســی می شــوند، ایــن ذرات در برخــورد بــا فــاز ناپیوســته 
)ماننــد ســنگ و نفــت( یــک فیلــم نــازک تشــکیل می دهنــد و بــا 
واردکــردن فشــار بــر ســطح جدایــی دو فــاز موجــب جدایــش نفــت از 
ســطح ســنگ و خــروج نفــت از حفــرات ریزتــر بــه حفــرات بزرگ تــر 
و رانــده شــدن نفــت بــه مســیرهای بزرگ تــر و در نتیجــه تولیــد بیشــتر 
ــر  ــرای تغیی ــبی ب ــه ی مناس ــور گزین ــواد مذک ــن م ــد. بنابرای ــد ش خواه

ــتند ]3۰و31[. ــوندگی هس ترش
ــنگ  ــطح س ــوندگی س ــر ترش ــوذرات روی تغیی ــر نان ــی اث ــرای بررس ب
ــل  ــش قب ــه در بخ ــف )ک ــای مختل ــا غلظت ه ــیاالت ب ــه نانوس کربنات
گفتــه شــد( تهیــه گردیــده و ســنگ ها در آنهــا قــرار داده شــد. ســپس 
ســنگ مخــزن بــه مــدت دو روز درون نانوســیاالت تهیــه گردیــده قــرار 

زاویه ی تماس )درجه(غلظت )wt %(نانوذرات

TiO2 اصالح شده

۰/۰331۵1

۰/۰713۵

۰/3311۵

SiO2 اصالح شده

۰/۰33123

۰/۰712۵

۰/331۵۵

زاویــه ی تمــاس قطــره ی نفــت بــا ســطح ســنگ در حضــور آب پــس از جــذب 2
نانــوذرات بــه ســطح ســنگ

نمایش خاصیت ترشوندگی4

5

اندازه گیری زاویه ی تماس قطره ی نفت با سنگ در حضور آب قبل 
از جذب نانوذرات به سطح سنگ )e،d،c،b،:a( مراحل تزریق قطره از 

زیر با استفاده از سرنگ، روی سطح سنگ

جذب مولکول های قطبی موجود در نفت توسط سطح سنگ کربناته6



84 

ــان روی  ــال هپت ــرات نرم ــا قط ــاس ب ــه ی تم ــش زاوی ــد و آزمای داده ش
آن انجــام گردیــد. جــدول- 2 زاویــه ی تمــاس قطــره ی نفــت بــا ســطح 
ســنگ در حضــور آب پــس از جــذب نانــوذرات بــه ســطح ســنگ را 

ــد. ــان می ده نش
پـس از قـراردادن سـنگ در نانوسـیال SiO2 اصالح شـده بـا غلظت های 
 1۵۵ 12۵ و̊   ̊،123 ۰/۰33، ۰/۰7 و ۰/33 زاویـه ی تمـاس بـه ترتیب تا̊ 
تغییـر کـرده اسـت )جـدول-2(. غلظـت ۰/33% از ایـن نانـوذرات قادر 
اسـت خاصیـت ترشـوندگی را از شـدیداً نفت دوسـت به حالـت کامـاًل 

آب دوسـت تغییـر دهد )شـکل-7(.
بــا  شــده  اصــالح   TiO2 نانوســیال  در  ســنگ  قــراردادن  از  پــس 
تــا  به ترتیــب  تمــاس  زاویــه ی   ۰/33 و   ۰/۰7  ،۰/۰33 غلظت هــای 
ــن  ــه ۰/۰33% از ای ــت؛ زمانی ک ــرده اس ــر ک ˚1۵1، ˚13۵ و ˚11۵ تغیی
نانــوذرات بــه کار مــی رود بیشــترین تغییــر در زاویــه ی تمــاس مشــاهده 
ــاختارها روی ســطح  ــود کــه  دلیــل آن افزایــش تشــکیل نانوس می ش
ســنگ اســت )شــکل-8(. بنابرایــن نانــوذرات مذکــور بــا جــذب روی 
ــه را  ــنگ کربنات ــوندگی س ــر ترش ــی تغیی ــه توانای ــنگ کربنات ــطح س س
از حالــت نفت دوســت بــه آب دوســت دارنــد و می تواننــد جهــت 
ازدیــاد برداشــت نفــت بــه کار رونــد. در واقــع زمانــی کــه یــک ســنگ 
آب دوســت اســت یعنــی در حضــور نفــت تمایــل آب بــرای چســبیدن 
ــز  ــرات ری ــه در حف ــوده و در نتیج ــت ب ــتر از نف ــنگ بیش ــطح س ــه س ب
ــه  ــر ب ــن کار منج ــت. ای ــد داش ــود خواه ــنگ ها آب وج ــراف س و اط
رانــده شــدن نفــت از حفــرات ریزتــر بــه حفــرات بزرگ تــر و همچنیــن 
رانــده شــدن نفــت بــه مســیرهای بزرگ تــر و در نتیجــه افزایــش تولیــد 

نفــت می شــود ]1۶و32[.
به دلیـل وجـود  نانـوذرات  ایـن  بـا  تغییـر خاصیـت ترشـوندگی سـنگ 
گروه هـای هیدروکسـیل نانـوذرات TiO2 و SiO2 اسـت. در ایـن فرآیند 
مولکول های آب حفره های اکسـیژن سـطح نانوذرات را اشـغال کرده و 
گـروه OH تولیـد می کننـد که سـبب به وجود آمدن سـطح آب دوسـت 
می شـود )شـکل-۹(. تعـادل گـروه هیدروکسـیل و اکسـیژن در سـطح 
نانـوذرات ترشـوندگی سـطح را کنتـرل می کنـد ]33[. جـذب نانوذرات 
سـیلیکا و اکسـید تیتانیـوم توسـط سـطح سـنگ کربناتـه در شـکل-1۰ 

نشـان داده شـده است.

نتیجه گیری
تغییــر ترشــوندگی  ایــن پژوهــش یــک روش جدیــد و مؤثــر در 
نانــوذرات  از  اســتفاده  بــا  نفت دوســت  کربناتــه ی  مخــزن  ســنگ 
ــوذرات  ــن نان ــذب ای ــد. ج ــه می ده ــده ی TiO2 و SiO2 ارائ ــالح ش اص
می توانــد بــرای تشــکیل یــک ســطح زبــر بــا انــرژی ســطحی بــاال بــرای 
ــل  ــده و غیرقابل مشــاهده مث دیواره هــای داخلــی میکروکانال هــای پیچی
محیــط متخلخــل ســنگ ها بــه کار رود. ایــن ســطوح آب دوســت/

ــه کاهــش مقاومــت  ــد به طــرز چشــمگیری منجــر ب ــز می توانن نفت گری
جریــان ســیال در مخــزن شــوند. بــرای بررســي تغییــر ترشــوندگی 

 اندازه گیری زاویه ی تماس قطره ی نرمال هپتان با سنگ در حضور 7
SiO2 0/33% آب بعد از قرار دادن سنگ در نانوسیال

اندازه گیری زاویه ی تماس قطره ی نفت با سنگ در حضور آب پس 8
TiO2 0/033% از قرار دادن سنگ در نانوسیال

تولید گروه هیدروکسیل در سطح سنگ در اثر حضور نانوذرات 9
]7[ TiO2

سطح 10 روی  تیتانیوم  اکسید   )b و  سیلیکا   )a نانوذرات  جذب 
سنگ کربناته
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ســنگ، دو نــوع نانــوذره ی مختلــف تهیــه شــده اند. در ابتــدا نانــوذرات 
اکســید تیتانیــوم و ســیلیکا بــه روش ســل ژل ســنتز شــده و بــرای بهبــود 
خــواص آب دوســتی آنهــا از اتصــال عاملــی بــا اســتفاده از Tween80 و 
ســرمایش پــس از اتمــام هیدرولیــز اســتفاده شــده کــه ایــن عوامــل بــر 
انــدازه و شــکل نانــوذرات مؤثــر اســت. انــدازه و شــکل نانــوذرات ســنتز 
شــده بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکتــرون روبشــی )SEM( مشــاهده 
ــوذرات TiO2 و SiO2 ســنتز شــده به ترتیــب قطــر 3۵ و  شــده اســت. نان
2۰ نانومتــر دارنــد. ســپس بــا اســتفاده از ایــن نانــوذرات نانوســیاالتی بــا 
غلظت هــای مختلــف تهیــه شــده اند و پــس از قــرار دادن ســنگ ها 
در دمــای مخــزن )C °8۰( در نانوســیاالت زاویــه ی تمــاس قطــره ی 
ــوذرات  ــف نان ــای مختل ــور آب در غلظت ه ــنگ در حض ــا س ــت ب نف
ــتفاده  ــورت اس ــه در ص ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــده اس ــری ش اندازه گی

ــیال  ــت نانوس ــش غلظ ــا افزای ــه ب ــده ک ــالح ش ــوذرات TiO2 اص از نان
تأثیــر آن روی تغییــر ترشــوندگی نیــز بیشــتر شــده، زاویــه ی تمــاس از 
صفــر تــا 1۵1 درجــه تغییــر کــرده اســت. می تــوان گفــت کــه ایــن نانــو 
ــری  ــر عملکــرد بهت ســیال کــه قطــر بیشــتری دارد در غلظت هــای کمت
 SiO2 روی تغییــر ترشــوندگی دارد و در صــورت اســتفاده از نانــوذرات
اصــالح شــده کــه بــا افزایــش غلظــت نانــو ســیال تأثیــر آن روی تغییــر 
ــه  ــا 1۵۵ درج ــر ت ــاس از صف ــه ی تم ــه، زاوی ــش یافت ــوندگی افزای ترش
تغییــر کــرده اســت؛ پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن نــوع 
نانوســیال کــه قطــر کمتــری دارد در غلظت هــای بیشــتر خاصیــت 
نشــان  نتایــج  کلــی  به طــور  می دهــد.  تغییــر  بهتــر  را  ترشــوندگی 
می دهنــد کــه نانــوذرات اصالح شــده ی آب دوســت توانایــی تغییــر 
ــد. ــت را دارن ــه آب دوس ــت ب ــت نفت دوس ــنگ از حال ــوندگی س ترش
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