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باتوج��ه به اینکه به کم��ک روش های طبیعی و ثانویه تنها می توان 35 درصد 
نف��ت درجای مخ��زن را تولید کرد و 65 درصد آن دس��ت نخ��ورده بر جای 
می مان��د، اس��تفاده از روش ه��ای ازدیاد برداش��ت نفت بس��یار حیاتی به نظر 

می رسد ]1[.
س��یالب زنی پرکاربردتری��ن روش ثانویه تولید نفت در مخازن در خش��کی و 
دریا به ش��مار می رود. با این حال وقتی اشباع آب در ناحیه ی متخلخل مخزن 
افزای��ش می یاب��د، در اثر نیروی موئینگ��ی، نفت موج��ود در گلوگاه ها بلوکه 
می شود و نمی تواند به سمت چاه تولیدی حرکت کند. در نتیجه ی این فرایند، 
میزان بازیافت نفت کاهش پیدا می کند. برای غلبه بر این فرایند اس��تفاده از 
سورفاکتنت های شیمیایی و طبیعی می تواند موثر باشد؛ زیرا سورفاکتنت ها با 
کاهش نیروی کشش بین سطحی سیاالت و همچنین تغییر دادن ترشوندگی 
س��نگ باعث می ش��وند که نیروی موئینگی در فضای متخلخل کاهش یابد و 

نفت بتواند به حرکت درآید]2[.
تزریق س��ورفاکتنت یکی از روش های ازدیاد برداش��ت نفت است که به دلیل 
خاصی��ت س��ورفاکتنت می تواند تأثير باالیی در افزایش بازیافت نفت داش��ته 
باش��د. از بزرگ ترین معایب استفاده از سورفاکتنت ها قیمت باالی آنهاست و 
با توجه به اینکه در حجم بس��یار بزرگی باید تزریق ش��ود، در خیلی از موارد 

مقرون به صرفه نمی باشند ]3[.
ش��ادی زاده و دیمه در س��ال 2011 بر روی ازدیاد برداش��ت نفت در مخازن 

کربناته با اس��تفاده از دو س��ورفاکتنت طبیعی عصاره ی برگ درخت ِسدر1 و 
رزماری2 کار کردند و مشاهده کردند که هر دو سورفاکتنت در افزایش میزان 
بازیافت نف��ت موثر بودند، به طوری که س��ورفاکتنت عصاره ی ِس��در میزان 
بازیافت نفت درجای مخزن را 15/49 درصد و سورفاکتنت  عصاره ی رزماری 

میزان بازیافت نفت را 12/39 درصد افزایش داد ]4[.
پ��وردل و هم��کاران در س��ال 2012 از عص��اره ی حنا برای ازدیاد برداش��ت 
نفت اس��تفاده کردند. آنها ای��ن ماده را خصوصاً برای کاهش نیروی کش��ش 
بین س��طحی آب و الکل به کار بردند. نتایج تحقیقات آنها نشان از تأثير باالی 

این ماده در کاهش نیروی کشش بین سطحی آب و الکل داشت ]5[.
امیرپور در سال 2013 با استفاده از چهار سورفاکتنت سی تَب3 ، اِس دی اس4 
، تریتون ایکس5 100و عصاره ی برگ درخت س��در تغییرات ترش��وندگی در 
سنگ های کربناته و همچنین افزایش بازیافت نفت در این مخازن با استفاده 
از تزری��ق س��ورفاکتنت را مورد بررس��ی ق��رار داد. او در مطالعه ی خود از دو 
مغزه ی کربناته و یک مغزه ی ماسه س��نگی اس��تفاده ک��رد. مغزه های کربناته 
از میدان های آزادگان و بینک انتخاب ش��دند و مغزه ی ماسه سنگی از میدان 
اهواز انتخاب ش��د. اميرپور تغییرات ترشوندگی را با استفاده از دو روش کمی 
زاویه ی تماس و روش USBM مورد بررس��ی ق��رار داد. نتایج حاصل از این 
مطالعه در جدول-1 آورده ش��ده اس��ت. همانطور که مشاهده می شود میزان 
نفت باقی مانده در مغزه های مورد اس��تفاده با استفاده از هر چهار سورفاکتنت 
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اس��تفاده از تزریق ش��یمیایی برای افزایش بازیافت در مخازن نفتی در دهه های اخیر بس��یار رواج داشته 
است. اما این مواد هرچند در تغییر ترشوندگی و کاهش نیروی کشش بین سطحی آب و نفت موثر بوده اند 
ولی هزینه ی باالی آنها و آس��یب هایی که بر محیط زیست وارد می کنند، همواره دغدغه ی اصلی صنعتگران 
بوده اس��ت. در این مطالعه هدف اصلی، بررس��ی تأثير س��ورفاکتنت طبیعی عصاره ی برگ درخت زالزالک 
بر روی تحرک پذیری س��یاالت مخزن و همچنین، ازدیاد برداش��ت نفت می باشد. برای این کار غلظت های 
مختلفی از این س��ورفاکتنت با آب س��ازندی تهیه گردید. با اس��تفاده از تست pH و هدایت سنجی، غلظت 
بحرانی محلول مش��خص ش��د. تزریق در مغزه ی کربناته با استفاده از غلظت بحرانی سورفاکتنت انجام شد. 
نتایج به دست آمده در قالب منحنی های بازیافت نفت، افت فشار در طول مغزه و جریان جزئی ارائه گردیدند. 
بعد از آنالیز این منحنی ها، مش��خص شد که این سورفاکتنت تأثير باالیی در افزایش بازیافت نفت، تشکیل 
امولسیون و کاهش اشباع نفت باقی مانده در مغزه داشته است. لذا استفاده از این سورفاکتنت طبیعی به دلیل 
کم هزینه بودن و س��ازگار بودن با محیط زیست، می تواندگزینه ای خوب برای تحقیقات عملیاتی در حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت باشد.
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مقاالت پژوهشی

ب��ه می��زان قابل توجهی کاهش یافته اس��ت. همچنین طب��ق نتایج حاصل از 
اندازه گیری زاویه ی تماس، هر چهار س��ورفاکتنت توانایی تغییر ترش��وندگی 
از نفت دوس��ت به آب دوست را داشتند، اما سورفاکتنت طبیعی عصاره ی سدر 

تأثير گذارتر از بقیه بود ]6[.
احمدی و همکاران در س��ال 2013 از عصاره ی برگ درخت بلوبری به عنوان 
س��ورفاکتنت اس��تفاده کردند و نتایجی که به آن دست یافتند به این صورت 
بود که این س��ورفاکتنت درمق��دار یک درصد وزنی قادر بود نیروی کش��ش 

بین سطحی آب و نفت سفید را تا 60 درصد کاهش دهد ]7[.
احمدی و ش��ادی زاده در س��ال 2014 از عصاره ی برگ درخت سدر به عنوان 
س��ورفاکتنت طبیع��ی اس��تفاده کردن��د. آنه��ا از غلظت8 درص��د وزنی  این 
س��ورفاکتنت در آب نمک تهیه ش��ده از آب مقطر و س��دیم کلرید در غلظت 
ppm 15000 اس��تفاده و بیان کردند که این غلظت از سورفاکتنت قادر است 

بازیافت نفِت درجای مغزه را تا 81 درصد افزایش دهد ]8[.
سمیرا عمادی و شادی زاده در سال 2015 با استفاده از سورفاکتنت طبیعی 
عصاره ی برگ س��در و نانو سیلیکا برای کنترل تحرک پذیری سیال موجود در 
مخزن میدان آزادگان به منظور ازدیاد برداش��ت نفت اس��تفاده کردند. روش 
کار آنها بدین گونه بود که ابتدا غلظت بحرانی س��ورفاکتنت و نانوس��یلیکا را 
با اس��تفاده از تست pH و هدایت سنجی تعیین کردند. مقدار غلظت بحرانی6  
ب��رای س��ورفاکتنت طبیعی عص��اره ی برگ س��در برابر با 5% وزن��ی و برای 
نانوس��یلیکا برابر با ppm 1000 تعیین ش��د. با اس��تفاده از غلظت بحرانی 
عملیات س��یالب زنی مغزه را آغاز کردند و میزان بازیافت نفت با اس��تفاده از 
تزری��ق آب، تزریق عصاره س��در و تزریق نانوس��یلیکا را اندازه گیری نمودند. 
سورفاکتنت طبیعی عصاره ی برگ سدر تأثير خوبی در افزایش بازیافت نفت 

داشته است]9[.
س��اران و شادی زاده در س��ال 2016 از عصاره ی گیاه ش��یرین بیان به منظور 
ازدیاد برداش��ت نفت و تغییر ترشوندگی سطح مغزه اس��تفاده کردند. آنها از 

روش اشباع خودبه خودی بهره بردند. نتایج کار آنها به این صورت بود که این 
س��ورفاکتنت در غلظت4 درصد وزنی قادر بود بازیاف��ت نفت را تا 10 درصد 
افزایش داده و همچنین ترش��وندگی س��طح مغزه را از نفت دوس��ت به میانه 

تبدیل کند]10[.
امروزه در بس��یاری از کش��ورهای صاحب صنعت نفت اس��تفاده از روش های 
ازدیاد برداش��ت نفت برای تولید نفت باقی مانده در مخزن بس��یار رواج یافته 
اس��ت. دلی��ل این امر ب��ه کافی نبودن ان��رژی طبیعی مخرنی ب��رای تولید و 
همچنین کم بازده بودن روش های ثانویه است. در بسیاری از تحقیقات انجام 
شده در دهه ی گذشته، از مواد شیمیایی برای تزریق در مخازن نفتی و ازدیاد 
برداشت استفاده شده اس��ت. در این مطالعه می خواهیم سورفاکتنت طبیعی 
جدی��دی را معرف��ي كنيم که در ص��ورت کارامد بودن، به دلی��ل وفور آن در 
منطقه ی خاورمیانه و کش��ورایران، می تواند از لحاظ اقتصادی بس��یار مناسب 
باشد. همچنین از لحاظ زیست محیطی نیز کمترین اثر منفی را داشته باشد.

هدف این مطالعه بررس��ی تأثي��ر عصاره ی برگ درخ��ت زالزالک بر تغییرات 
ترش��وندگی و همچنین ازدیاد برداشت مخازن کربناته می باشد. برای نیل به 

این هدف، آزمایش ها و ارزیابی های زیر انجام می شوند:
 تست هدایت سنجی و pH برای تعیین غلظت بحرانی محلول

 تست اندازه گیری تخلخل و نفوذپذیری مطلق مغزه
 اندازه گیری زاویه ی تماس به منظور بررسی تغییرات ترشوندگی

 تزریق س��ورفاکتنت در غلظت بحرانی به مغزه ی کربناته و بررس��ی میزان 
ازدیاد برداشت نفت

1- روش کار و مواد مورد استفاده
1-1- فاز نفتی 

نفت خام مورد استفاده در این مطالعه از سازند سروک در میدان X تهیه شده 
است. مشخصات نفت سازند در جدول-2 آورده شده است.

 1  نتایج حاصل از تزریق چهار سورفاکتنت مختلف در مغزه هاي کربناته و ماسه سنگی. درصد کاهش نفت باقی مانده )Sor%( در این جدول نسبت به حالت تزریق آب 
بدون سورفاکتنت محاسبه شده است. ]6[.

TX-100SDSCTABسدر )Cedr(بدون سورفاکتنتنوع مغزه

)S( ماسه سنگی
Sor%2824182119/5 در غلظت بحرانی سورفاکتنت

)%wt( 20/50/50/2-غلظت بحرانی سورفاکتنت

Sor 14352530-درصد کاهش

)C1( کربناته
Sor%3629242315 در غلظت بحرانی سورفاکتنت

)%wt( 410/50/5-غلظت بحرانی سورفاکتنت

Sor 19333658-درصد کاهش

)C2( کربناته
Sor%33/528242620 در غلظت بحرانی سورفاکتنت
)%wt( 40/510/2-غلظت بحرانی سورفاکتنت

Sor 17282240-درصد کاهش
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1-2- فاز آبی 
در این مطالعه از آب س��ازند سروک استفاده شده که چگالی و ویسکوزیته ی 

آن در دمای محیط درجدول-3 آورده شده است.

1-3- مغزه ی مورد استفاده
 مغزه ی مورد بررس��ی در این مطالعه از س��ازند س��روک میدان X تهیه شد. 
جنس مغزه از کلسیت و دولومیت تشکیل شده است. مشخصات مغزه ی مورد 

نظر در جدول-4 آورده شده است.

1-4- سورفاکتنت مورد مطالعه )عصاره ی برگ زالزالک7(: 
زالزالک نوعی درخت اس��ت که دارای برگ ها و میوه هایی ترش مزه می باش��د. 
این درخت در بس��یاری از مناطق جنوبی ایران و همچنین در بیش��تر مناطق 
خاورمیان��ه به وفور یافت می ش��ود. عصاره ی برگ ها و میوه ه��ای این درخت 
دارای مولکول هایی با س��اختار یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی هستند که 
می تواند به عنوان سورفاکتنت مورد استفاده قرار گیرد. زالزالک، َخفجه،کیالک، 
یا کویج، نام های مختلف این گیاه اس��ت. ای��ن گیاه دارای دو نوع زرد و قرمز 

)شغالی( می باشد.
عصاره ی برگ درخت زالزالک از ش��رکت داروس��ازی ابن ماس��ویه تهیه شده 
اس��ت]11[. س��اختار ش��یمیایی ترکیبات موجود در این عصاره در شکل-2 

آورده شده است.

2-اندازه گیری غلظت بحرانی
تعداد زیادی مولکول ماده فعال س��طح می توانند در توده محلول به هم وصل 
ش��ده و تش��کیل توده ای به نام میس��ل دهند. با توجه به خواص طبقه بندی 
ش��ده ي سطوح، مواد فعال س��طحی قادرند که در خصوصیات سطح و مابین 
سطوح، تغییراتی ایجاد کنند. قرار گرفتن مواد فعال سطحی در فصل مشترک 
بین فازها و جذب، موجب کاهش کش��ش سطحی بین سطوح می شوند. مواد 
فعال س��طحی به دلیل ساختارش��ان پس از تجمع در فصل مش��ترک، باعث 
کاهش انرژی آزاد سیس��تم می گردند که پس از جذب، سبب تشکیل میسل 
می شوند. فعالیت سطحی و خواص میسلی مواد فعال سطحی یک توانایی مهم 
بوده که مورد توجه دانش��مندان قرار گرفته است. میسلی شدن در مواد فعال 
سطحی در محلول ها بعد از یک غلظت بحرانی که همان غلظت بحرانی میسل 
می باشد، اتفاق می اُفتد. این غلظت بحرانی میسل به ساختمان مولکولی ماده 
فعال س��طحی، ساختار آبگریزی )مانند طول زنجیر هیدروکربنی، شاخه ای یا 
زنجیری بودن، اشباعی یا غیراشباعی بودن زنجیر(، فشار، pH ،درجه حرارت و 
مواد افزودنی آلی و الکترولیت ها بستگی دارد. معموالً غلظت بحرانی یک ماده 
به عنوان موثرترین غلظت آن ماده شناخته می شود و برای ازدیاد برداشت نفت 
به كمك تزریق ش��یمیایی نیز از این غلظت استفاده می شود ]6[. از روش های 
 pH :مختلفی برای به دس��ت آوردن این غلظت استفاده می شود که عبارتند از
سنجی، هدایت سنجی، اندازه گیری نیروی کشش بین سطحی، کدورت سنجی 
و سایر روش ها. اندازه گیری غلظت بحرانی به این صورت است که غلظت های 
مختلفی از محلول یک ماده بر حس��ب خاصیت اندازه گیری شده بر روی یک 
نمودار رس��م می ش��ود و از نقاط موجود دو روند مختلف را نشان می دهند. از 
این نقاط دو خط مس��تقیم به صورت رگرس��یون عبور داده می ش��ود و محل 

برخورد این دو خط، غلظت بحرانی را بر روی محور افقی نشان می دهد.
در این مطالعه از روش های pHس��نجی و هدایت س��نجی که پیش��تر توسط 

 1  الف: عصاره ی برگ درخت زالزالک، ب: درخت و میوه ی زالزالک

 4  مشخصات پتروفیزیکی مغزه ی مورد استفاده

)cm( طول)cm( قطر)md( تراوایی گازی)md( تراوایی مطلق)cm3( حجم فضای خالی)%( جنستخلخل
کلسیت+دولومیت7/853/673/41/912/1113/49

 2  مشخصات نفت خام سازند سروک

)wt %( مشخصاتمقادیر
)Asphaltene(3/2آسفالتن

)Resins(6/1رزین
)Aromatics(42/7آروماتیک

)Saturates( 48اشباع

)g/cm2( چگالی
25 °C0/87
76 °C0/75

)cp( ویسکوزیته
25 °C4/6
76 °C3/7

 3  مشخصات آب سازند سروک

)gr/cm3( چگالی)cp(ویسکوزیته

1/151/385نفت خام سازند سروک
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امیرپ��ور]6[ و عمادی ]9[ برای به دس��ت آوردن غلظت بحرانی س��ورفاکتنت 
طبیعی عصاره ی برگ درخت س��در به کار گرفته شد، استفاده شده که نتایج 
آن در ش��کل های-3 و 4 مش��خص است. قابل ذکر اس��ت که برای تزریق در 
مغ��زه ی کربناته از مق��دار 3/84 % که میانگین غلظت های به دس��ت آمده با 

استفاده از این دو روش است، استفاده شد.

3-نتایج و بحث 
3-1- تأثیر سورفاکتنت بر روی چگالی و ویسکوزیته ی محلول

با اف��زودن عصاره ی برگ درخت زالزالک به آب س��ازندی، چگالی آن اندکی 
کاه��ش پیدا می کن��د که علت آن، پایین بودن چگالی عصاره نس��بت به آب 
س��ازندی است. نسبت چگالی و ویسکوزیته ی س��یاِل جابه جاکننده به سیال 
جابه جا ش��ونده، از جمله پارامترهای تأثيرگذار در جابه جایی ماکروس��کوپی 
و میکروس��کوپی مخزن می باشد. شایان ذکر اس��ت که نسبت ویسکوزیته ی 

سیاالت، عامل بسیار مهمتری در مقایسه با نسبت چگالی سیاالت می باشد.
تحرک پذیری س��یاالت در مخزن، با ویس��کوزیته ی آنها نیز در ارتباط است؛ 
هرچه تحرک پذیری س��یال جابه جاکننده نسبت به سیال جابه جاشونده کمتر 

باش��د، یعنی تحرک پذیری کمتر از یک باشد، ضریب جابه جایی باالتر خواهد 
بود.

در ای��ن مطالعه ب��ا افزودن عصاره ی مورد نظر به آب س��ازندی، ویس��کوزیته 
افزای��ش می یاب��د و این می تواند تأثير مثبتی در بازده جابه جایی کل داش��ته 
باش��د. شکل های-5 و 6 به ترتیب تأثير غلظت های مختلف این سورفاکتنت بر 

روی چگالی سیال و ویسکوزیته را نشان می دهند.

3-2-ارزیابی بازیافت نفت
بعد از مشخص کردن غلظت بحرانی، تزریق به مغزه ی کربناته با دبی مشخص 

آغاز می شود. این قسمت شامل دو مرحله است:
 تزریق آب سازند

 تزریق محلول عصاره ی برگ زالزالک با غلظت %3/84
دبی تزریق برابر با 0/5 سی س��ی بر دقیقه انتخاب ش��د. نتایج آزمایش��گاهی 
هرکدام از موارد باال در این قسمت تحلیل و ارزیابی می شوند. برای هر تزریق، 
س��ه مورد می��زان بازیافت نفت، افت فش��ار و جریان جزئی بررس��ی خواهند 
ش��د. منحنی بازیافت نفت، روش��ی بسیار مناس��ب برای ارزیابی تأثيرگذاری 

 pH   3 غلظت های مختلف سورفاکتنت؛ غلظت بحرانی برابر با 4/15 %

 4  هدایت الکتریکی غلظت های مختلف سورفاکتنت؛ غلظت بحرانی برابر با 3/54 %

 5  مشخصات فیزیکی و شیمیایی سورفاکتنت مورد استفاده

برگ درخت زالزالکمحصول

عصاره برگمورد استفاده

مایعحالت فیزیکی

قهوه ای روشن تا تیرهرنگ

محلول در آبانحالل پذیری

)g/ml( 1- 1/05چگالی

pH6/5- 4/5

 2  ساختار شیمیایی ترکیب های سازنده ی عصاره ی برگ درخت زالزالک ]11[
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تزریِق انجام ش��ده است؛ زیرا افزایش بازیافت نفت نش��ان از تأثير گذار بودن 
ماده ی استفاده شده می باشد. منحنی افت فشار مشخص می کند که در طول 
س��یالب زنی مغزه چه موقع امولس��یون تشکیل می ش��ود. در نهایت، با کمک 
منحنی جریان جزیی می توان جابه جایی س��یال امتزاج ناپذیر را بررسی كرده، 

تغییرات ترشوندگی را مورد ارزیابی قرار داد.
بدي��ن منظور، ابت��دا میزان نفت خروجی از مغزه و لحظه ی میان ش��کنی آب 
یادداشت می شود. بعد از لحظه ی میان شکنی آب، حجم نفت و آب خروجی 
در بازه ه��ای زمانی معینی اندازه گیری می گردد. با تقس��یم نفت خروجی در 
بازه های زمانی به میزان نفت درجا، بازیافت نفت محاس��به می شود. شکل-7 
الف، بازیافت نفت در مقابل حجم آب تزریقی به مغزه را نشان می دهد. میزان 

بازیافت نفت بعد از تزریق PV 2/7 به 38 درصد می رسد.
بع��د از تزریق آِب س��ازندی در مغزه ی مورد نظر، مغ��زه از مغزه نگهدار بیرون 
آورده ش��ده و دوباره مراحل شست و شو و آماده سازی مغزه انجام می شود. بعد 
از آماده سازِی مغزه، مراحل اشباع با آب و سپس نفت، دوباره انجام می شود و 
مغزه آماده ی تزریق سورفاکتنت می شود. در این مرحله، محلول سورفاکتنت 
با غلظت بحرانی  3/84 درصد تزریق می شود که در نتيجه ي آن، بازیافت نفت 

به 53 درصد افزایش پیدا می کند )شکل-7، ب(.

3-3- بررسی تغییرات افت فشار دو سر مغزه
ش��کل-8 الف، رابطه ی بین فش��ار تزریقی و حجم آب تزریق ش��ده را نشان 
 565 psi می دهد. فش��ار تا نقطه ی میان ش��کنی آب افزایش یافته، از صفر به
 رس��يده و س��پس، کاهش می یابد. نهايتاً در فش��ار  psi 528 ثابت می ش��ود. 
منحنی افت فش��ار در تزریق عصاره زالزالک نس��بت به تزریق آب س��ازندی، 
به مقدار بزرگ تری می رس��د و روند افزایشی واضح تری دارد. این بدان معنی 
می باشد که س��یال جابه جا کننده توانسته است حالت امولسیونی بهتری پیدا 
کند. از عوامل دیگر افزایش افت فش��ار دو س��ر مغزه در تزریق س��ورفاکتنت، 
بسته شدن احتمالی تعدادي از حفرات و آسيب سازند به علت تشكيل ذرات 
بزرگ تِر سورفكتانت است. شکل-8 ب، منحنی تغييرات فشار را نشان می دهد 
به طوري که ابتدا فش��ار از  psi 635 به  psi 2463 افزایش پیدا می کند اما در 

ادامه، کاهش يافته، در فشار psi 1941 ثابت می شود. 

3-4- بررسی جریان جزیی و اشباع سیاالت
ش��کل-9الف، منحنی جری��ان جزئی تزریق آب را نش��ان می دهد. در نمودار 
جریان جزئی خطی که مماس بر منحنی رس��م می ش��ود، در نقطه ی مماس، 
میزان اش��باع آب برابر با اشباع نقطه ی میان شکنی آب می باشد. چنانچه این 
خط را ادامه دهیم، محل قطع آن با محور اشباع آب برابر با اشباع آب متوسط 

در مخزن می باشد.
مقدار نفت تولید ش��ده برابر خواهد بود با اختالف اشباع آب متوسط و اشباع 

آب اولیه.
   –  Np Swa Swc=                                                  )1(

ش��کل-9ب، منحنی جریان جزئی در تزریق سورفاکتنت را نشان می دهد. در 
این شکل مشخص است که میزان اشباع آب متوسط بعد از تزریق سورفاکتنت 
در غلظت بحرانی، افزایش یافته است. افزایش اشباع آب در مغزه  بدان مفهوم 
اس��ت که نفت بیش��تری از مغزه خارج ش��ده و همچنین آب توانسته حفرات 
ریز موجود در مغزه را پر کند. وارد ش��دن آب به این حفرات می تواند به علت   5  چگالی غلظت های مختلف ســورفاکتنت؛ با افزایش غلظت ســورفاکتنت چگالی 

کاهش پیدا می کند

 6   ویســکوزیته ی غلظت های مختلف سورفاکتنت؛ با افزایش غلظت سورفاکتنت 
ویسکوزیته افزایش می یابد

 7   الف: فاکتور بازیافت در تزریق آب، ب: فاکتور بازیافت در تزریق سورفاکتنت 
در غلظت بحرانی
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کاهش نیروی کشش بین سطحی آب و نفت و بعضاً به خاطر تغییر ترشوندگی 
از نفت دوست به آب دوست باشد.

 
نتیجه گیری

1- ب��ا افزایش غلظ��ت این س��ورفاکتنت از 1 درصد ب��ه 10 درصد، چگالی 
محلول ها اندکی کاهش یافت اما ویسکوزیته ی محلول ها با افزایش غلظت، به  

مقدار قابل توجهی افزایش نشان داد. 
2-با افزودن سورفاکتنت مورد نظر به آب سازندی و تزریق آن به مغزه، میزان 
بازیاف��ت نف��ت از 38% ب��ه 53%  افزایش یافت که نش��ان از کارایی باالی این 

سورفاکتنت بوده است.
3-افزایش فشار در تزریق س��ورفاکتنت نسبت به تزریق آب سازندی به دلیل 

تش��کیل امولس��یون در داخل مغزه می باشد. امولسیون تش��کیل شده باعث 
می شود سیال جابه جا کننده، یعنی محلول س��ورفاکتنِت مورد استفاده، بهتر 

بتواند نفت موجود در فضای متخلخل سنگ را جاروب کند.
4-از دیگ��ر عوامل افزایش افت فش��ار دو س��ر مغزه در تزریق س��ورفاکتنت، 
می تواند بس��ته ش��دن احتمالی تعدادي از حفرات و آس��يب س��ازند به علت 

تشكيل ذرات بزرگ تر سورفكتانت باشد.
5-با رس��م منحنی جریان جزئی در تزریق آب سازندی و تزریق سورفاکتنت 
در غلظ��ت بحرانی، مش��خص ش��د که اش��باع متوس��ط آب پ��س از تزریق 
س��ورفاکتنت افزایش یافته است. افزایش اشباع متوسط آب بدین معنی است 
که نفت بیشتری از مغزه خارج شده است. در تزریق آب، اشباع متوسط %46 

و در تزریق سورفاکتنت 53% بوده است.

 8  تغییرات افت فشار دو سر مغزه در تزریق آب و سورفاکتنت

 9  تغییــرات جریــان جزئی بر حســب اشــباع آب در تزریق آب ســازندی )الف( و 
سورفاکتنت در غلظت بحرانی )ب(

پانویس هاپانویس ها
1. Zizyphas Spina Christi 
2. Seidlitzia Rosmarinas 
3. CTAB
4. SDS

5. TritonX-100
6. CMC)Critical Micelle Concentration(
7. Hawthorn Berry
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