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مطالعه سيالب زنی نانوذرات و سورفكتانت در ازدياد برداشت نفت 
توسط ميكرومدل پنج نقطه ای

مهدی زلقی *  دانشگاه علوم و تحقيقات   
مرادی  شركت نفت مناطق مركزی

رضا خراط، هاشمی  دانشگاه نفت تهران 

تاکنون مطالعات آزمایشگاهی بسیاری برای بررسی تغییر ترشوندگی و کاهش کشش سطحی به کمک روش های شیمیایی انجام گرفته است. ترشوندگی و کشش 
بین سطحی تأثیر زیادی روی بازده جابه جایی میکروسکوپی نفت از مخازن دارند. ازاین رو، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و کاهش کشش بین سطحِی سیاالت توسط 
سیالب زنی شیمیایی یکی از روش های مناسب برای بهبود بازیافت نفت از مخازن می باشد. در سیالب زنی شیمیایی، مواد شیمیایی برای افزودن به سیال تزریقی و باهدف 
بهبود خواص مهم سیال تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش ها نشان می دهد که استفاده از عوامل شیمیایی مانند سورفکتانت و نانوذرات می تواند با کاهش کشش 

بین سطحی و تغییر ترشوندگی از حالت نفت دوست به حالت آب دوست یا میانه باعث افزایش بازیافت نفت شود.
 در این تحقیق، آزمایش ها در میکرومدِل پنج نقطه ای با اشباع اولیه نفت انجام شده است. بازده جابه جایِی میکروسکوپی به کمک سیالب زنی شیمیایی در جهت ارزیابی 
بازده تولید نفت در اثر تزریق نانوذرات به همراه سورفکتانت و به منظور تغییر ترشوندگی و کاهش کشش بین سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که 
بازده تولید نفت با افزودن نانوذرات به سورفکتانت افزایش می یابد. بر اساس مشاهدات کمی و کیفی، استفاده از نانو ذرات به همراه سورفکتانت بازیافت نفت بیشتری نسبت 

به سیالب زنی سورفکتانت دارد.
بهبود بازیافت نفت، میکرومدل پنج نقطه ای، نانوذرات، سورفکتانت

)mmzallaghi@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
بازده کلی هر روش ازدیاد برداشت نفت شامل دو بخش بازده جابه جایی 
میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک است. بازده جابه جایی میکروسکوپیک 
ب��ه جابه جایی نفت در مقیاس خلل و فرج مربوط اس��ت و بازده جابه جایی 
ماکروس��کوپیک با میزان تماس س��یال جابه جا ش��ونده در مخزن در یک 
دید حجمی مرتبط می شود. در روش س��یالب زنی آب، به دلیل زیاد بودن 
کشش سطحی بین آب و نفت در محیط متخلخل و پایین بودن ویسکوزیته 
آب، بازیافت نفت کم اس��ت. نیروی مویینگی یکی از عوامل به دام افتادن 
نفت در حفرات محیط متخلخل می باشد. بنابراین، کاهش کشش سطحی 
بین سیاالت درون محیط متخلخل، باعث افزایش عدد مویینگی و در نتیجه، 
کاهش نیروهای مویینگی و اشباع نفت باقیمانده می گردد. از طرف دیگر، 
بازیافت نفت در مخازن با ترشوندگی حالت آب دوست و یا میانه، بیشتر از 
مخازن با ترشوندگی حالت نفت دوست می باشد. به طورکلی، ترشوندگی 
محیط متخلخل و کشش سطحی بین سیاالت، اثر زیادی بر بازده جابه جایی 
میکروسکوپی و بازیافت نفت از مخزن دارد. طی سال های اخیر، استفاده از 
روش های شیمیایی جهت تغییر خصوصیات محیط متخلخل برای افزایش 

برداشت نفت مورد توجه بسیار قرار گرفته است]1,2,3[.
کاربرد س��ورفکتانت باعث کاهش کشش سطحی بین سیاالت محیط 
متخلخل و همچنین، تغییر ترشوندگی سطح محیط می گردد. نانوذرات نیز 

جهت تغییر ترشوندگی محیط متخلخل به کار می رود. اثرات ترکیبی تغییر 
ترش��وندگی و کاهش کشش سطحی به وسیله نانو ذرات و سورفکتانت در 
محیط متخلخل با توجه به شیمی سطح و واکنش بین سیال و سطح سنگ 
مورد توجه قرار می گیرد. به طورکلی، تغییر ترشوندگی در ازدیاد برداشت 
توسط س��ورفکتانت و نانوذرات به صورت آزمایشگاهی انجام شده است. 
کاربرد موفق این روش، به شرایط مخزن هدف بستگی خواهد داشت]3,4[.

 )SDS(در این تحقیق، عملکرد نانوذرات س��یلیکا و سورفکتانت آنیونی
جهت تغییر ترشوندگی و کاهش کشش سطحی بین سیاالت محیط متخلخل 
در میکرومدل پنج نقطه ای و همچنین، بازده جابه جایی میکروسکوپی بازیافت 

نفت مورد بررسی قرار گرفته است.

1- روش انجام آزمايش ها
میکروم��دِل یک محیط متخلخِل دوبعدِی مصنوعی، برای شبیه س��ازی 
محیط متخلخل در مقیاس کوچک مورد اس��تفاده قرار می گیرد که امکان 
بررس��ی و مشاهده وقایع در مقیاس ُحفرات را فراهم می کند. میکرومدل ها 
معموالً با حکاکی الگوهای جریان بر روی شیشه هایی ساخته می شوند که 
ش��کل و هندسه دقیقی دارند، اما اندازه و ارتباط حفرات در آن محدودیت 
دارد. از میکرو مدل ها می توان برای مش��اهده جریان س��یال و مکانیزم های 
حرکت س��یال و س��طوح تماس س��یاالت در محیط متخلخل و همچنین، 
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به منظور مشاهده فرآیندهای انتقال ذرات و مواد شیمیایی در مقیاس خلل و 
فرج استفاده کرد]5[.

در این تحقیق، از میکرومدل با الگوی پنج نقطه ای به عنوان محیط متخلخل 
استفاده شده است که 6 سانتیمتر طول و 6 سانتیمتر عرض دارد. مدل دارای 
عمق 65 میکرومت��ر، اندازه گلوگاه مناف��ذ 320 میکرومتر و تخلخل 43/5 

درصد می باشد)شکل-1(.
تصویربرداری در ابعاد حفرات از نحوه توزیع سیاالت در محیط میکرومدل 
بعد از آزمایش های سیالب زنِی انجام شده، صورت می گیرد. در شکل-2، 
منافذ میکرومدل قبل از آزمایش ها و هنگام اشباع با نفت نشان داده شده است.

شماتیک کلی دس��تگاه میکرومدِل مورد اس��تفاده در انجام آزمایش ها 
در ش��کل -3 نشان داده شده اس��ت. این سیستِم آزمایشگاهی، جهت انجام 
آزمایش های فش��ار پایین )فشار اتمسفر( مورد اس��تفاده قرار گرفته و کلیه 
آزمایش ها در دمای محیط، فشار اتمسفر و دبی تزریِق ثابت انجام شده است.

2- مواد مورد استفاده در آزمايش ها
Hydrophilic fumed Silica در انجام آزمایش ها از نانوذرات سیلیکا

)AEROSIL 300( با خلوص 99/8 درصد اس��تفاده شده است. اندازه 
اولیه متوسط ذرات، 7 نانومتر و چگالی آن، 50 گرم بر لیتر می باشد.

همچنین، سورفکتانت مورد استفاده، سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل 
ب��ا فرم��ول ش��یمیایی   )Sodium Dodecyl Sulfate )SDS(( س��ولفات 

NaC12H25So4 قابل حل در آب می  باشد)جدول-1(.

در این تحقیق از نفت سازند کژدمی یکی از میادین جنوب غربی ایران که 
مشخصات آن در جدول-2 نشان داده شده، استفاده گردیده است.

همه آزمایش های س��یالب زنی با دب��ی 0.0005ml/min)معادل حرکت 
یک فوت در روز سیال در مخزن( انجام شده است. مقدار نفت تولیدی در 
همه آزمایش های سیالب زنی از داده های پمپ و آنالیز عکس ها با نرم افزار 
فتوشاپ به دست آمده است. برای آنالیز میزان نفت تولیدی در طی فرآیند 

تزریق، در زمان های مختلف عکس برداری شده است)شکل-4(.

ب��رای انجام هر آزمایش، ابتدا میکرومدل، توس��ط آب، اتانول و تولوئن 
ُشسته و خشک گردیده و سپس، تحت سناریوی بعدی مورد آزمایش قرار 
می گیرد. میکرومدل ابتدا توسط نفت اشباع گردیده و سپس، محلول شیمیایی 
مورد نظر تزریق می گردد. آزمایش ها بدون حضور اشباع آب اولیه صورت 

گرفته است.
سوسپانس��یون آب و غلظت ه��ای  مختلف نانوذرات س��یلیکا توس��ط 
دس��تگاه فراصوت )Ultrasonic(تهیه ش��ده اس��ت. این سوسپانسیون طی 
مدت زمان آزمایش ها پایدار بوده و ته نش��ینی مش��اهده نگردید. نانوذرات 
در غلظت ه��ای 500ppm, 1000ppm, 3000ppm و س��ورفکتانت نی��ز 
در غلظت ه��ای 400ppm زیر نقطه ی غلظت بحرانی مایس��الر)CMC( و 
 ،)CMC( 1000 ب��االی نقطه غلظت بحرانی مایس��الرppm 2000, وppm
جهت انجام آزمایش ها به کار رفته است. با اندازه گیری نقطه غلظت بحرانی 
  450ppm در ش��وری معادل  مقدار تقریبی )CMC(مایس��الر
 به دس��ت آمده اس��ت. همه آزمایش های س��یالب زنی در ش��وری معادل

2   حفرات میکرومدل قبل و بعد از اشباع توسط نفت

1  شماتیک مدل مورد استفاده در این تحقیق

 

  مدل مورد استفاده در اين تحقيق شماتيك1شكل

انجام  زنيِ سيالب هاي آزمايشتصويربرداري در ابعاد حفرات از نحوه توزيع سياالت در محيط ميكرومدل بعد از 
و هنگام اشباع با نفت نشان داده شده  ها منافذ ميكرومدل قبل از آزمايش ،2- در شكل. يردگ مي،صورت شده
  .است

 

  توسط نفت حفرات ميكرومدل قبل و بعد از اشباع -2شكل
اين . استنشان داده شده  3- شكلها در  مورد استفاده در انجام آزمايش شماتيك كلي دستگاه ميكرومدلِ

كليه  ومورد استفاده قرار گرفته ) فشار اتمسفر( فشار پايين هاي جهت انجام آزمايش ،آزمايشگاهي سيستمِ
 .شدهاستثابت انجام  در دماي محيط، فشار اتمسفر و دبي تزريقِ ها آزمايش

 

  مدل مورد استفاده در اين تحقيق شماتيك1شكل

انجام  زنيِ سيالب هاي آزمايشتصويربرداري در ابعاد حفرات از نحوه توزيع سياالت در محيط ميكرومدل بعد از 
و هنگام اشباع با نفت نشان داده شده  ها منافذ ميكرومدل قبل از آزمايش ،2- در شكل. يردگ مي،صورت شده
  .است

 

  توسط نفت حفرات ميكرومدل قبل و بعد از اشباع -2شكل
اين . استنشان داده شده  3- شكلها در  مورد استفاده در انجام آزمايش شماتيك كلي دستگاه ميكرومدلِ

كليه  ومورد استفاده قرار گرفته ) فشار اتمسفر( فشار پايين هاي جهت انجام آزمايش ،آزمايشگاهي سيستمِ
 .شدهاستثابت انجام  در دماي محيط، فشار اتمسفر و دبي تزريقِ ها آزمايش

3   دستگاه میکرومدل مورد استفاده]5[.

  
  .]5[ميكرومدل مورد استفادهدستگاه  - 3شكل

  ها آزمايش مواد مورد استفاده در

درصد استفاده  99.8خلوصبا Hydrophilic fumed Silica (AEROSIL 300)از نانوذرات سيليكا ها در انجام آزمايش
 .باشد گرم بر ليتر مي 50آن، نانومتر و چگالي 7،اندازه اوليه متوسط ذرات. شده است

 Sodium(آنيوني سديم دودسيل سولفاتمورد استفاده، سورفكتانت سورفكتانت ،همچنين Dodecyl 

Sulfate(SDS) ( با فرمول شيمياييNaC12H25So4 باشد  قابل حل در آب مي)1-جدول(.  

  ها مشخصاتسورفكتانتمورداستفادهدرآزمايش1 -جدول

CMC 
(at salinity=12000ppm) 

CMC (D‐water)  وزن ملكولي)g/mol(  سورفكتانت  

450  2400  288.38  SDS  
 

نشان داده  2- آن در جدولمشخصات  كهايران  يكي از ميادين جنوب غربيدر اين تحقيق از نفت سازند كژدمي 
  .است گرديدهاستفاده شده، 

  ها مشخصاتنفتمورداستفادهدرآزمايش -2 جدول
ضريب  gr/cc(  Bo, stb/bbl(چگالي   )c.p(ويسكوزيته  API⁰  )C⁰(دما 

  حجمي سازند نفت
  1.6  0.6747  0.4072  31  درجه 25
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 انجام گردیده است.
مبنای انتخ��اب غلظت نانوذرات برای س��یالب زنی در تحقیق، ش��امل 
آزمایش های سیالب زنی نانو در مغزه سنگ مخزن، رفتار فازی محلول نانو 
ذرات، اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس می باشد که نشان می دهد 
غلظت های باالتِر نانوذرات در سیال تزریقی تأثیر چندانی بر افزایش بازیافت 

نفت از مخزن نخواهد داشت]6[. 

3-  سيالب زنی در ميكرومدل
برای ش��روِع آزمایش ها، میکرومدل را توس��ط محلول سیالن و تولوئن 

نفت دوس��ت ک��رده و س��پس، آن را با نفت، اش��باع و آماده س��یالب زنی 
می نماییم]7[. نتایج سیالب زنی در میکرومدل تحت سناریوی های مختلف 

در ادامه، نشان داده شده است.
ابتدا، س��یالب زنی میکرومدل با نفِت اش��باع ش��ده توس��ط آب با شوری 
12000ppm انجام شده است. نتیجه آزمایش در شکل-5 نشان داده شده است.

طبق محاس��بات، ب��ازده تولید حدود 27 درصد می باش��د ک��ه تا زمان 
میان ش��کنی، بازیافت انجام شده اس��ت و بعد از آن، تولیدی نشده است. 
همان طورکه مش��اهده می ش��ود، بازده تولیِد نهایی در حالت تزریِق آب، 
تقریب��اً برابر با میزان بازده تولید در زمان میان ش��کن ش��دن می باش��د. در 
روش سیالب زنِی آب، به دلیل زیاد بودن کشش سطحی بین آب و نفت، 
نفت دوست بودن محیط متخلخل و پایین بودن ویسکوزیته آب، بازیافت 

نفت اندک است.
تصویربردای میکروسکوپی نشان می دهد که در سیالب زنی با آب، یک 
فیلِم نفت روی دیواره میکرومدل باقی می ماند. این مورد می تواند نشان دهنده 
نفت دوس��ت بودن محیط میکرومدل باشد که به دلیل چسبیدن الیه نفتی به 

دیواره های محیط بازیافت نفت کم می باشد)شکل-6(.
طی س��یالب زنی آب در محیط میکرومدِل نفت دوس��ت، جبهه آب از 
قس��مت وس��ط منافذ عبور کرده و نفت زیادی روی دیواره های منافذ باقی 
می ماند که  این مقدار  نفت در محیط به دام می افتد و بازیافت نمی گردد. در 

نتیجه، بازده جابه جایی نفت ضعیف می باشد)شکل-7(.
در ادام��ه، تحت س��ناریوهای مختلف با غلظت های متف��اوت نانوذرات 
 سیلیکا و سورفکتات آزمایش ها انجام شده است. نتایج آزمایش ها در نمودار

 شکل-8 نشان داده شده است.
با توجه به نمودار ش��کل-8، افزودن س��ورفکتانت و نانوذرات باعث 
افزایش زمان میان ش��کن ش��دن می گردد و تولید نهایی نفت از حالت 
تزریِق آب بیشتر می شود. این امر می تواند به دلیل کاهش کشش سطحی 
بین س��یاالت و تغییر ترش��وندگی در محیط متخلخل باش��د. همچنین، 
با توج��ه به نمودار تولید س��ورفکتانت با غلظت ه��ای مختلف، می توان 
نتیج��ه گرفت که افزایش غلظت س��ورفکتانت باالتر از غلظت بحرانی 
مایس��الر)CMC( اگرچه بازیافت نفت را تاح��دی زیاد می کند، اما در 
کشش س��طحی تغییر زیادی ایجاد نمی نماید که این مطلب در ادامه، با 
اندازه گیری کش��ش سحطی بین آب و نفت توسط روش قطره آویزان، 
دقیق تر بررسی خواهد شد. سیالب زنی نانوذرات به تنهایی باعث افزایش 
بازیافت نفت گردیده و همچنین، افزودن نانوذرات به س��ورفکتانت در 
سیال تزریقی باعث تولید بیشتر شده است که این امر می تواند در نتیجه 
تغییر ترش��وندگی بیشتر به سمت آب دوس��تی و یا کاهش بیشتر نیروی 
مویینگی در اثر مقدار خیلی کِم کش��ش بین س��طحی در س��یالب زنی 

همزمان نانوذرات و سورفکتانت باشد. 
به طورکلی، سیالب زنی نانوذرات به همراه سورفکتانت با تغییر ترشوندگی 
به سمت آب دوستی و کاهش زیاد کشش بین سطحی، بیشترین بازیافت را در 

سناریو های سیالب زنی نشان می دهد.

4    عکس برداری طی مراحل مختلف فرآیند سیالب زنی.

انجام شده ) روز سيال در مخزنمعادل حركت يك فوت در (0.0005ml/minزني با دبي  سيالب يها همه آزمايش
افزار فتوشاپ  ها با نرم هاي پمپ و آناليز عكس زني از داده سيالب هاي آزمايشمقدار نفت توليدي در همه . است

برداري شده  عكسهاي مختلف  در زمان ،طي فرآيند تزريق دربراي آناليز ميزان نفت توليدي . دست آمده است هب
  .)4- شكل(است

 

  زني سيالببرداري طي مراحل مختلف فرآيند  عكس -4شكل
تحت  ،سته و خشك گرديده و سپسو تولوئن شُاتانول توسط آب،  ،ابتدا ميكرومدل ،براي انجام هر آزمايش

 شيميايي محلول ،ابتدا توسط نفت اشباع گرديده و سپسميكرومدل . گيرد سناريوي بعدي مورد آزمايش قرار مي
  .بدون حضور اشباع آب اوليه صورت گرفته است ها آزمايش. گردد مينظر تزريق  مورد

اين . تهيه شده است)Ultrasonic( هاي مختلف نانوذرات سيليكا توسط دستگاه فراصوت سوسپانسيون آب و غلظت
هاي  غلظت درنانوذرات . نشيني مشاهده نگرديد پايدار بوده و ته ها زمان آزمايش سوسپانسيون طي مدت

500ppm,1000pp,3000ppm 400هاي  و سورفكتانت نيز در غلظتppm غلظت بحراني  ي زير نقطه
كار  هب ها جهت انجام آزمايش ،)CMC( باالي نقطه غلظت بحراني مايسالر 1000ppmو2000pppو)CMC(مايسالر

 450ppmتقريبي  مقدار12000ppmمعادلدر شوري ) CMC(گيري نقطه غلظت بحراني مايسالر اندازهبا . رفته است
  .انجام گرديده است 12000ppmزني در شوري معادل  سيالب هاي همه آزمايش .دست آمده است هب

سنگ زني نانو در مغزه  سيالب هاي شامل آزمايش ،زني در تحقيق انتخاب غلظتنانوذرات براي سيالبمبناي 
دهد  باشد كه نشان مي گيري كشش سطحي و زاويه تماس مي رفتار فازي محلول نانو ذرات، اندازه ،مخزن
  .]6[ثير چنداني بر افزايش بازيافت نفت از مخزن نخواهد داشتأنانوذرات در سيال تزريقي ت هاي باالترِ غلظت

  

  

  1  مشخصات سورفکتانت مورد استفاده در آزمایش ها

وزن ملکولی سورفکتانت
)g/mol(

CMC 
)D-water(

CMC )at  
salinity=12000ppm(

SDS288/382400450

  2  مشخصات نفت مورد استفاده در آزمایش ها

Bo, stb/bbl ضریب 
)C⁰( دماAPI⁰)c.p( ویسکوزیتهچگالی )gr/cc(حجمی سازند نفت

25 درجه1/60/67470/407231

5   سیالب زنی با آب 

  زني در ميكرومدل سيالب

اشباع  ،را با نفتآن ،ده و سپسكردوست  نفتتوسط محلول سيالن و تولوئن را ميكرومدل ها، آزمايش براي شروعِ
نشان داده ادامه، هاي مختلف در  وييني در ميكرومدل تحت سنارز سيالب نتايج .]7[نماييم ميزني  وآماده سيالب

  .شده است

 12000اشباع شده توسط آب با شوري  زني ميكرومدل با نفت سيالب ،ابتدا ppm نتيجه . انجام شده است
  .نشان داده شده است 5- شكلآزمايش در 

 

  زني با آب  سيالب-5شكل
بازيافت انجام شده است و بعد از  ،شكني باشد كه تا زمان ميان درصد مي 27بازده توليد حدود ،طبق محاسبات

برابر با  تقريباً ،آب نهايي در حالت تزريقِ بازده توليد ،شود طوركه مشاهده مي همان. توليدي نشده است ،آن
زياد بودن كشش سطحي دليل  به ،آب نيِز در روش سيالب. باشد شكن شدن مي ميزان بازده توليد در زمان ميان

  .اندكاستبازيافت نفت  ،محيط متخلخل و پايين بودن ويسكوزيته آب دوست بودن بين آب و نفت، نفت

نفت روي ديواره ميكرومدل باقي  زني با آب يك فيلمِ دهد كه در سيالب يتصويربرداي ميكروسكوپي نشان م
دوست بودن محيط ميكرومدل باشد كه به دليل چسبيدن اليه نفتي  دهنده نفت تواند نشان اين مورد مي .ماند مي

  .)6-شكل(باشد هاي محيط بازيافت نفت كم مي به ديواره

WATER FLOOD



69

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 115 / شهریور ماه 1393

تصویربردای با میکروسکوپ دیجیتال از منافذ میکرو مدل نشان می دهد 
که پس از سیالب زنی با سورفکتانت، فیلم نفتی روی دیواره نازک تر شده 
است. نازک شدن فیلم نفتی روی دیواره می تواند به دلیل تغییر ترشوندگی 

محیط در اثر سورفکتانت تزریقی باشد)شکل-9(.
سیالب زنی س��ورفکتانت باعث کاهش کشش بین سطحی سیاالت در 
محیط متخلخل می گ��ردد. در نتیجه، می تواند نیروی مویینگی که یکی از 

عوامل به دام افتادن نفت در ُحفرات محیِط متخلخل است را کاهش داده و 
موجب بهبود بازیافت نفت و کاهش اشباع نفت باقیمانده  گردد.

همچنین، تصاویر میکروسکوپی نشان می دهد که سیالب زنی نانوذرات 
باعث تغییر ترش��وندگی محیط میکرومدل به س��وی آب دوستی گردیده 
به طوری که دیواره های محیط میکرومدل که نفت دوس��ت شده بوده است 
را ُشس��ته است. س��یالب زنی نانوذرات به همراه س��ورفکتانت، تغییر بیشتر 

ترشوندگی به سمت شدیداً آب دوست را به دنبال دارد)شکل-10(. 
در سیالب زنی نانوذرات، با جذب ذرات بر روی دیواره محیط، فیلم نفتی 
روی دیواره حفرات از بین می رود و محیط میکرومدل آب دوست می گردد. 
همچنان که در ش��کل-11 مشاهده می گردد، در س��یالب زنِی نانوذرات با 
س��ورفکتانت، نفِت به دام افتاده در ُحفرات کم بوده و در نتیجه، اشباع نفِت 

باقیمانده کاهش می یابد.
برای بررس��ی دقیق تر اثر نانو ذرات و سورفکتانت بر کشش بین سطحی 
با اس��تفاده از روش قطره آویزان، مقدار کش��ش س��طحی بین نفت و آب 
اندازه گیری شده است. برای این آزمایش، محلول نانوذرات و سورفکتانت 
در غلظت های مختلف تهیه و مقدار کشش بین سطحی بین قطره آب و نفت 
اندازه گیری شده است. در این آزمایش، غلظت سورفکتانت از 100ppm تا 
 1000ppm6000 بوده و همچنین، از نانو ذرات سیلیکا با غلظت ثابتppm

استفاده شده است)شکل-12(.
طبق نتایج به دست آمده از اندازه گیری در غلظت های مختلف، مشاهده 
می شود که با افزایش غلظت سورفکتانت، کشش سطحی بین آب و نفت 
 )CMC(کاهش می یابد. این کاهش، تا غلظت نقطه بحرانی سورفکتانت
چش��م گیر اس��ت اما بعد از این نقطه، مقدار آن ثابت می شود و تغییر در آن 
مشاهده نمی ش��ود. افزودن نانوذرات به س��ورفکتانت باعث کاهش بیشتِر 
کشش بین سطحی می گردد. طبق نموداِر اندازه گیری، افزودن نانوذرات در 
غلظت های باالتر از غلظت بحرانی، نه تنها باعث کاهش کشش بین سطحی 
نمی ش��ود، بلک��ه افزایش جزئی آن را نی��ز به دنب��ال دارد. در نتیجه، تزریق 
سورفکتانت پایین تر از نقطه بحرانی و نانوذرات با غلظت بهینه می تواند بهترین 

نتیجه در بهبود بازیافت نفت از نظر فنی و اقتصادی را داشته باشد.
ترشوندگی نیز توسط اسالیدهای شیشه ای که با اندازه های یکسان آماده 
شده و نفت دوست شده اند و سپس در محلول های با غلظت مختلف نانوذرات 

قرار گرفته اند، آزمایش می شود)شکل-13(.
محلول های نانوسیال با غلظت های مختلف از نانوذرات سیلیکا آماده شده 
و هر یک از اس��الید ها بع��د از اندازه گیری زاویه تماس اولیه، جهت تعیین 
ترش��وندگی در یک محلول با غلظت مش��خص برای مدت معین گذاشته 
ش��د. در بازه های زمانی خاص، زاویه تماس برای بررس��ی اثر نانوذرات بر 

ترشوندگی اندازه گیری و ثبت گردید)شکل-14(.
مش��اهده می گردد که با افزایش غلظت نانوذرات، زوایه تماس بین قطره 
نفت و س��طح جامد کاهش می یابد و به سمت حالت ترشوندگی میانه و یا 
حالت ترشوندگی آب دوست تغییر می کند. همچنین، افزودن سورفکتانت به 
محلول نانوذرات، باعث کاهش بیشتر زاویه تماس و افزایش حالت ترشوندگی 

7  حركت سیال طی سیالب زنی با آب

 

  )زني با آب البيبعد از س -3و2زني آب،  قبل از سيالب -1( زني با آب ديواره حفرات قبل و بعد از سيالب -6شكل

نفت زيادي  و جبهه آب از قسمت وسط منافذ عبور كرده ،دوست نفت ني آب در محيط ميكرومدلِز طي سيالب
 .گردد افتد و بازيافت نمي نفت در محيط به دام مي اين مقدار  ،ماند كه در نتيجه هاي منافذ باقي مي روي ديواره
  .)7- شكل(باشد ميجايي نفت ضعيف  هبازده جاب ،در نتيجه

 

 زني با آب سيالب طيحركت سيال – 7شكل

انجام شده  ها هاي متفاوت نانوذرات سيليكا و سورفكتات آزمايش تحت سناريوهاي مختلف با غلظت ،در ادامه
  .نشان داده شده است 8- نمودار شكلدر  ها نتايج آزمايش. است

6   دیــواره حفــرات قبل و بعد از ســیالب زنی بــا آب )1- قبل از 
سیالب زنی آب، 2و3- بعد از سیالب زنی با آب(

 

  )زني با آب البيبعد از س -3و2زني آب،  قبل از سيالب -1( زني با آب ديواره حفرات قبل و بعد از سيالب -6شكل

نفت زيادي  و جبهه آب از قسمت وسط منافذ عبور كرده ،دوست نفت ني آب در محيط ميكرومدلِز طي سيالب
 .گردد افتد و بازيافت نمي نفت در محيط به دام مي اين مقدار  ،ماند كه در نتيجه هاي منافذ باقي مي روي ديواره
  .)7- شكل(باشد ميجايي نفت ضعيف  هبازده جاب ،در نتيجه

 

 زني با آب سيالب طيحركت سيال – 7شكل

انجام شده  ها هاي متفاوت نانوذرات سيليكا و سورفكتات آزمايش تحت سناريوهاي مختلف با غلظت ،در ادامه
  .نشان داده شده است 8- نمودار شكلدر  ها نتايج آزمايش. است

1 2 3

8    نتایج آزمایشات سیالب زنی نانوذرات و سورفکتانت

 

  زني نانوذرات و سورفكتانت نتايج آزمايشات سيالب - 8شكل

گرددو توليد  ن ميشكن شد باعث افزايش زمان ميان و نانوذرات افزودن سورفكتانت،8- شكلبا توجه به نمودار 
و  دليل كاهش كشش سطحي بين سياالت تواند به ميامر اين . شود ميآب بيشتر  حالت تزريقِ نهايي نفت از

 ،هاي مختلف توليد سورفكتانت با غلظت نمودار توجه به با،همچنين. باشددر محيط متخلخل  تغيير ترشوندگي
بازيافت نفت را  چهاگر) CMC(افزايش غلظت سورفكتانت باالتر از غلظت بحراني مايسالركه نتيجه گرفتتوان  مي

گيري  با اندازه ،در ادامهاين مطلب كه  نمايد اما در كشش سطحي تغيير زيادي ايجاد نمي ،كند زياد مي تاحدي
زني نانوذرات  سيالب .تر بررسي خواهد شد دقيق ،آويزان كشش سحطي بين آب و نفت توسط روش قطره

افزودن نانوذرات به سورفكتانت در سيال تزريقي باعث  ،و همچنين هتنهايي باعث افزايش بازيافت نفت گرديد به
دوستي و يا كاهش  سمت آب نتيجه تغيير ترشوندگي بيشتر بهتواند در  مياين امر كه  توليد بيشتر شده است

زني همزمان نانوذرات و سورفكتانت  سطحي در سيالب كشش بين بيشتر نيروي مويينگي در اثر مقدار خيلي كمِ
  . باشد

دوستي و كاهش زياد كشش  سمت آب همراه سورفكتانت با تغيير ترشوندگي به زني نانوذرات به سيالب ،طوركلي هب
  .دهد زني نشان مي هاي سيالب بيشترين بازيافت را در سناريو ،سطحي ينب

 ،زني با سورفكتانت پس از سيالبدهد كه  مدل نشان مي تصويربرداي با ميكروسكوپ ديجيتال از منافذ ميكرو
تغيير ترشوندگي  دليل بهتواند  نازك شدن فيلم نفتي روي ديواره مي. تر شده است فيلم نفتي روي ديواره نازك

  .)9-شكل(محيط در اثر سورفكتانت تزريقي باشد
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11   كاهــش نفــِت بــه دام افتــاده در ســیالب زنی نانــوذرات بــا 
سورفکتانت

 

  ينانوذرات با سورفكتانتزن البيدامافتادهدرس بهكاهشنفت -11شكل
مقدار  ،آويزان سطحي با استفاده از روش قطره كشش بينذرات و سورفكتانت بر  ر اثر نانوت براي بررسي دقيق

محلول نانوذرات و سورفكتانت در  ،براي اين آزمايش .گيري شده است كشش سطحي بين نفت و آب اندازه
 ،آزمايشدر اين . ري شده استگي سطحي بين قطره آب و نفت اندازه هاي مختلف تهيه و مقدار كشش بين غلظت

استفاده  ppm1000ثابتبا غلظت  سيليكا نانو ذرات از ،بوده و همچنين ppm6000تا 100غلظت سورفكتانت از 
  .)12-شكل(شده است

 

  اندازه گيري كشش سطحي بين نفت وآب -12شكل

غلظت سورفكتانت  افزايشبا شود كه  مشاهده مي،هاي مختلف گيري در غلظت دست آمده از اندازه هنتايج بطبق 
گير  چشم) CMC(تا غلظت نقطه بحراني سورفكتانت ،اين كاهش.يابد كشش سطحي بين آب و نفت كاهش مي

افزودن نانوذرات به . شود ن مشاهده نميشود و تغيير در آ قدار آن ثابت ميم ،اما بعد از اين نقطهاست 

آب دوست می گردد. این آزمایش موید آن است که سیالب زنی نانو ذرات 
باعث تغییر ترش��وندگی به سمت آب دوستی ش��ده و یکی از مکانیزم های 

افزایش بازیافت نفت در این روِش ازدیاد برداشت می باشد.
در ش��کل-15 نمودار مقایسه ای تزریق نانوذرات و سورفکتانت نشان 
داده شده است. رنگ آبی نشان دهنده میزان تولید تا زمان میان شکن شدن 
و رنگ نارنجی نش��ان دهنده تولید نهایی از ابتدای تزریق تا بعد از زمان 

میان شکن شدن پس از تزریق 1/4 حجم منافذ محیط متخلخل می باشد.
افزایش غلظت نانوذرات در مقدار بهینه سورفکتانت باعث بهبود بازده 
جابه جایی میکروس��کوپی از طریق تغییر ترش��وندگی و کاهش کشش 
س��طحی می گردد. از طرفی، به دلیل مقرون به صرفه نبودن تزریق س��یال 
با غلظت های باالی مواد شیمیایی، سیالب زنی با سورفکتانت در غلظت 
نزدیک نقطه غلظت بحرانی و نان��وذرات با غلظت تقریبی 0/02درصد 
وزنی پیش��نهاد می ش��ود. اگرچه س��یالب زنی با غلظت های باالتر بازده 
بیشتری را نشان می دهد، اما به دلیل اثربخشی کم، احتمال جذب زیاد در 
غلظت های باال و آسیب های احتمالی در اثر جذب در محیط متخلخل، 

این نوع سیالب زنی توصیه نمی گردد.
در سیالب زنی نانوذرات به همراه سورفکتانت، با کاهش بیشتِر کشش 
بین س��طحی آب و نفت و تغییر ترشوندگی محیط متخلخل، بازده تولید 
نفت افزایش می یابد. در واقع، نانوذرات به همراه سورفکتانت، با کاهش 
بس��یار زیاد کش��ش بین س��طحی به طور قابل  مالحظه ای بر نیروی های 

مویینگی غلبه می کند.
با توجه به نمودارها، زمان میان ش��کن ش��دن با افزودن سورفکتانت و 
نانوذرات افزایش می یابد که اس��تفاده از نانوذرات تأثیر بیش��تری بر این 
امر دارد. افزایش زمان میان ش��کن شدن در حالت تزریق سورفکتانت و 
نانوذرات می تواند به دلیل کاهش بیشتر کشش سطحی و تغییر ترشوندگی 
محیط به س��مت آب دوست باش��د. همچنین، میزان تولید پس از زمان 
میان شکن شدن در حالت تزریق سورفکتانت و نانوذرات در مقابل تزریق 
آب افزایش می یابد، درحالی که در س��ناریوی تزریق آب، بعد از زمان 

میان شکن شدن، تولید نفت صورت نمی گیرد.
به طورکلی، نانوذرات با تغییر رفتار فازی،کاهش کشش سطحی و تغییر 
ترشوندگِی سطِح محیِط متخلخل، باعث بهبود جابه جایی نفت و افزایش 

جابه جایی میکروسکوپیک می گردند. 

نتيجه گيری
 استفاده از س��ورفکتانت و نانوذرات باعث افزایش زمان میان شکن 
ش��دن س��یال تزریقی و افزای��ش بازیافت نف��ت می گ��ردد. همچنین، 
درسیالب زنی سورفکتانت و نانوذرات، پس از زمان میان شکنی،  بازیافت 

نفت بهبود می یابد.
 در آزمایش تزریق آب، مکانیزم های جابه جایی پیستونی و جریان فیلم 
درگوشه هاس��ت که اکثر نفت توسط مکانیزم پیستونی جابه جا می گردد 
و یک فیلم نفت��ی روی دیواره محیط میکرومدل باقی می ماند. در تزریق 
سورفکتانت و نانوذرات، الیه نفت روی دیواره ی ُحفرات نازک و حتی 

9    پس از سیالب زنی با سورفکتانت

 

  زني با سورفكتانت پس از سيالب -9شكل
تواند  مي ،در نتيجه .گردد سطحي سياالت در محيط متخلخل مي كشش بين باعث كاهشزني سورفكتانت  سيالب

موجب  را كاهش داده و استمتخلخل  فرات محيطدام افتادن نفت در ح نيروي مويينگي كه يكي از عوامل به
  .گردد بهبود بازيافت نفت و كاهش اشباع نفت باقيمانده 

زني نانوذرات باعث تغيير ترشوندگي محيط ميكرومدل  دهد كه سيالب تصاوير ميكروسكوپي نشان مي ،همچنين
سته شُ را است دوست شده بوده هاي محيط ميكرومدل كه نفت ديوارهكه  طوري هبهديدوستي گرد به سوي آب

دنبال  را به دوست آب شديداً ترشوندگي به سمت بيشترتغيير ،همراه سورفكتانت زني نانوذرات به البيس. است
  . )10-شكل(دارد

 

  زني با نانوذارت سيالب -10شكل
رود و محيط  فيلم نفتي روي ديواره حفرات از بين مي،با جذب ذرات بر روي ديواره محيط،زني نانوذرات در سيالب
نانوذرات با  زنيِ در سيالب ،گردد مشاهده مي 11-در شكل كه انهمچن. گردد دوست مي آب ميكرومدل
  .يابد باقيمانده كاهش مي اشباع نفت ،فرات كم بوده و در نتيجهدام افتاده در ح به نفت ،سورفكتانت

10   سیالب زنی با نانوذارت

 

  زني با سورفكتانت پس از سيالب -9شكل
تواند  مي ،در نتيجه .گردد سطحي سياالت در محيط متخلخل مي كشش بين باعث كاهشزني سورفكتانت  سيالب

موجب  را كاهش داده و استمتخلخل  فرات محيطدام افتادن نفت در ح نيروي مويينگي كه يكي از عوامل به
  .گردد بهبود بازيافت نفت و كاهش اشباع نفت باقيمانده 

زني نانوذرات باعث تغيير ترشوندگي محيط ميكرومدل  دهد كه سيالب تصاوير ميكروسكوپي نشان مي ،همچنين
سته شُ را است دوست شده بوده هاي محيط ميكرومدل كه نفت ديوارهكه  طوري هبهديدوستي گرد به سوي آب

دنبال  را به دوست آب شديداً ترشوندگي به سمت بيشترتغيير ،همراه سورفكتانت زني نانوذرات به البيس. است
  . )10-شكل(دارد

 

  زني با نانوذارت سيالب -10شكل
رود و محيط  فيلم نفتي روي ديواره حفرات از بين مي،با جذب ذرات بر روي ديواره محيط،زني نانوذرات در سيالب
نانوذرات با  زنيِ در سيالب ،گردد مشاهده مي 11-در شكل كه انهمچن. گردد دوست مي آب ميكرومدل
  .يابد باقيمانده كاهش مي اشباع نفت ،فرات كم بوده و در نتيجهدام افتاده در ح به نفت ،سورفكتانت
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12  اندازه گیری كشش سطحی بین نفت وآب

 

  ينانوذرات با سورفكتانتزن البيدامافتادهدرس بهكاهشنفت -11شكل
مقدار  ،آويزان سطحي با استفاده از روش قطره كشش بينذرات و سورفكتانت بر  ر اثر نانوت براي بررسي دقيق

محلول نانوذرات و سورفكتانت در  ،براي اين آزمايش .گيري شده است كشش سطحي بين نفت و آب اندازه
 ،آزمايشدر اين . ري شده استگي سطحي بين قطره آب و نفت اندازه هاي مختلف تهيه و مقدار كشش بين غلظت

استفاده  ppm1000ثابتبا غلظت  سيليكا نانو ذرات از ،بوده و همچنين ppm6000تا 100غلظت سورفكتانت از 
  .)12-شكل(شده است

 

  اندازه گيري كشش سطحي بين نفت وآب -12شكل

غلظت سورفكتانت  افزايشبا شود كه  مشاهده مي،هاي مختلف گيري در غلظت دست آمده از اندازه هنتايج بطبق 
گير  چشم) CMC(تا غلظت نقطه بحراني سورفكتانت ،اين كاهش.يابد كشش سطحي بين آب و نفت كاهش مي

افزودن نانوذرات به . شود ن مشاهده نميشود و تغيير در آ قدار آن ثابت ميم ،اما بعد از اين نقطهاست 

13  اسالیدهای شیشه ای نفت دوست و اندازه گیری زاویه تماس

افزودن نانوذرات در  ،گيري اندازه طبق نمودارِ. گردد سطحي مي كشش بين سورفكتانت باعث كاهش بيشترِ
را نيز بلكه افزايش جزئي آن  ،شود سطحي نمي تنها باعث كاهش كشش بين نه ،هاي باالتر از غلظت بحراني غلظت

تواند بهترين  تر از نقطه بحراني و نانوذرات با غلظت بهينه مي تزريق سورفكتانت پايين ،در نتيجه. دنبال دارد به
  .بهبود بازيافت نفت از نظر فني و اقتصادي را داشته باشدر د نتيجه

انـد و سـپس در    دوست شـده  هاي يكسان آماده شده ونفت اي كه با اندازه اساليدهاي شيشهترشوندگي نيز توسط 
  .)13-شكل(شود ، آزمايش مياند هاي با غلظت مختلف نانوذرات قرار گرفته محلول

 

  گيري زاويه تماس دوست و اندازه اي نفت اساليدهاي شيشه -13شكل

گيري  ها بعد از اندازه ه شده و هر يك از اسيالدسيليكا آمادهاي مختلف از نانوذرات  ال با غلظتيهاي نانوس محلول
در . جهت تعيين ترشوندگي در يك محلول با غلظت مشخص براي مدت معين گذاشته شد ،زاويه تماس اوليه

  .)14-شكل(گرديدگيري و ثبت  اثر نانوذرات بر ترشوندگي اندازه براي بررسيزاويه تماس  ،هاي زماني خاص بازه

 

  تغييرات زاويه تماس بين نفت و سطح جامد -14شكل
يابد و  د كاهش ميگردد كه با افزايش غلظت نانوذرات، زوايه تماس بين قطره نفت و سطح جام مشاهده مي

افزودن سورفكتانت به  ،همچنين. كند دوست تغيير مي آب ترشوندگي حالتوندگي ميانه و يا سمت حالت ترش به

14   تغییرات زاویه تماس بین نفت و سطح جامد

افزودن نانوذرات در  ،گيري اندازه طبق نمودارِ. گردد سطحي مي كشش بين سورفكتانت باعث كاهش بيشترِ
را نيز بلكه افزايش جزئي آن  ،شود سطحي نمي تنها باعث كاهش كشش بين نه ،هاي باالتر از غلظت بحراني غلظت

تواند بهترين  تر از نقطه بحراني و نانوذرات با غلظت بهينه مي تزريق سورفكتانت پايين ،در نتيجه. دنبال دارد به
  .بهبود بازيافت نفت از نظر فني و اقتصادي را داشته باشدر د نتيجه

انـد و سـپس در    دوست شـده  هاي يكسان آماده شده ونفت اي كه با اندازه اساليدهاي شيشهترشوندگي نيز توسط 
  .)13-شكل(شود ، آزمايش مياند هاي با غلظت مختلف نانوذرات قرار گرفته محلول

 

  گيري زاويه تماس دوست و اندازه اي نفت اساليدهاي شيشه -13شكل

گيري  ها بعد از اندازه ه شده و هر يك از اسيالدسيليكا آمادهاي مختلف از نانوذرات  ال با غلظتيهاي نانوس محلول
در . جهت تعيين ترشوندگي در يك محلول با غلظت مشخص براي مدت معين گذاشته شد ،زاويه تماس اوليه

  .)14-شكل(گرديدگيري و ثبت  اثر نانوذرات بر ترشوندگي اندازه براي بررسيزاويه تماس  ،هاي زماني خاص بازه

 

  تغييرات زاويه تماس بين نفت و سطح جامد -14شكل
يابد و  د كاهش ميگردد كه با افزايش غلظت نانوذرات، زوايه تماس بين قطره نفت و سطح جام مشاهده مي

افزودن سورفكتانت به  ،همچنين. كند دوست تغيير مي آب ترشوندگي حالتوندگي ميانه و يا سمت حالت ترش به

15   نمودار مقایسه ای تأثیر نوع سیال تزریقی

اين آزمايش . گردد ميدوست  بآحالت ترشوندگي باعث كاهش بيشتر زاويه تماس و افزايش  ،محلول نانوذرات
هاي  دوستي شده و يكي از مكانيزم سمت آب زني نانو ذرات باعث تغيير ترشوندگي به سيالب مويد آن است كه

  .باشد ازدياد برداشت مي زايش بازيافت نفت در اين روشِاف

دهنده ميزان  رنگ آبي نشان .اي تزريق نانوذرات و سورفكتانت نشان داده شده است نمودار مقايسه 15-در شكل
شكن  دهنده توليد نهايي از ابتداي تزريق تا بعد از زمان ميان شكن شدن و رنگ نارنجي نشان توليد تا زمان ميان

  .باشد مي حجم منافذ محيط متخلخل 1.4پس از تزريق  شدن

 

  سيال تزريقيتأثير نوع اي  نمودار مقايسه -15شكل

جايي ميكروسكوپي از طريق تغيير  هافزايش غلظت نانوذرات در مقدار بهينه سورفكتانت باعث بهبود بازده جاب
هاي  صرفه نبودن تزريق سيال با غلظت مقرون بهدليل  به ،از طرفي. گردد ترشوندگي و كاهش كشش سطحي مي

زني با سورفكتانت در غلظت نزديك نقطه غلظت بحراني و نانوذرات با غلظت تقريبي  سيالب ،باالي مواد شيميايي
اما  ،دهد هاي باالتر بازده بيشتري را نشان مي زني با غلظت اگرچه سيالب. شود درصد وزني پيشنهاد مي 0.02

محيط  هاي احتمالي در اثر جذب در هاي باال و آسيب مال جذب زياد در غلظتدليل اثربخشي كم، احت به
  .گردد توصيه نميزني  ،اين نوع سيالبمتخلخل

و تغيير ترشوندگي سطحي آب و نفت  كشش بين هش بيشترِبا كا ،همراه سورفكتانت زني نانوذرات به در سيالب
با كاهش بسيار زياد  ،همراه سورفكتانت نانوذرات به ،در واقع. يابد افزايشميبازده توليد نفت  ،محيط متخلخل

  .كند مي هاي مويينگي غلبه بر نيروياي  مالحظه  طور قابل هسطحي ب كشش بين

يابد كه استفاده از  شكن شدن با افزودن سورفكتانت و نانوذرات افزايش مي زمان ميان ،با توجه به نمودارها
فكتانت و نانوذرات رشكن شدن در حالت تزريق سو افزايش زمان ميان. داردثير بيشتري بر اين امر أنانوذرات ت
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در غلظت های باال ُشسته می شود که نشان از آب دوست شدن می باشد.
 سورفکتانت باعث کاهش کشش سطحی بین سیاالت محیط متخلخل 
 )CMC(می گردد. با افزایش غلظت سورفکتانت تا نقطه غلظت بحرانی
مقدارکش��ش بین سطحی کاهش می یابد و بعد از آن، ثابت شده و تغییر 
محسوسی ندارد. محلول همزمان نانوذرات و سورفکتانت باعث کاهش 
بیشتر مقدار کشش بین سطحی سیاالت تا نقطه غلظت بحرانی می گردد 
که بعد از این نقطه، افزایش اندکی در مقدار کشش بین سطحی مشاهده 

می گردید.
  نانوذرات سلیکا باعث تغییر ترشوندگی دیواره محیط از نفت دوستی 
به آب دوستی می گردد. با افزایش غلظت نانوذرات، زاویه تماس کاهش 
یافته و شدت آب دوست ش��دن بیشتر می گردد. همچنین، سورفکتانت 

ترشوندگی را به مقدار اندکی تغییر می دهد.
 نانوذرات و سورفکتانت توسط دو مکانیزم اصلی یعنی کاهش کشش 
سطحی و تغییر ترشوندگی باعث بهبود بازده جابه جایی میکروسکوپی 
ش��ده و بازیافت نفت از محیط متخلخ��ل را افزایش می دهند؛ درنتیجه، 

اشباع نفت باقیمانده کاهش می یابد.
 نانوذرات و سورفکتانت باکاهش کشش بین سحطی باعث کاهش 
نیروی مویینگی ش��ده و همچنین، با تغییر ترشوندگِی محیط متخلخل، 
باع��ث افزایش میزان تماس س��یال جابه جاکننده با محیط ش��ده و بازده 

جابه جایی را زیاد می کند؛ درنتیجه، بازیافت نفت افزایش می یابد.


