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ترشوندگي، سنگ هاي كربناته، زاويه تماس، سورفكتانت

يكي از روش هاي افزايش بازيافت نفت در مخازن كربناته نفت- تر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن از نفت- تر به آب- تر بوده كه در 
سال هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است. دستيابي به اين هدف مستلزم شناخت دقيق از ترشوندگي و عوامل تأثيرگذار بر آن مي باشد. در 
اين مطالعه با استفاده از روش اندازه  گيري زاويه تماس سيستم نرمال هگزان/ نرمال دكان- آب مقطر- تيغه كربناته، ابتدا تأثير عواملي همچون 
مواد سنگين موجود در نفت خام، بار الكتريكي سطح كربناته و وجود آب اوليه در به وجود آمدن ترشوندگي نفت- تر سنگ كربناته بررسي  
شده است. نتايج نشان داد سنگ كربناته تميز داراي ترشوندگي اوليه شديدا آب-تر مي باشد كه  تر شوندگي اوليه در نتيجه عبور مواد سنگين 
موجود در نفت از فاز آبي و جذب آن ها بر روي سطح سنگ به نفت- تر تغيير مي يابد. تركيبات نفتي داراي بار منفي، تمايل بيش تري به جذب 
بر روي سطح كربناته داشته و بنابراين تأثير بيش تري بر فرآيند تغيير ترشوندگي اوليه سنگ دارند. تأثير سورفكتانت كاتيوني C12TAB و نيز 
حضور يون سولفات در فاز آبي بر تغيير ترشوندگي سنگ كربناته به سمت آب-تري به عنوان يكي از روش هاي ازدياد برداشت نفت ارزيابي 
شده است. نتايج نشان داد كه سورفكتانت كاتيوني استفاده شده در غلظت هاي باالي CMC قادر به تغيير ترشوندگي تيغه هاي كربناته به سمت 
آب-تري بوده كه اين توانايي با افزايش غلظت سورفكتانت افزايش يافته است. همچنين مطالعه تأثير غلظت يون سولفات در آب بر تغيير 
ترشوندگي تيغه هاي كربناته در دو دماي 10 و 80 درجه سانتيگراد نتايج نشان داد كه در دماي باالتر، يون سولفات موجب بهبود ترشوندگي 

به سمت آب-تري شده و با افزايش غلظت آن زاويه تماس بيش تر كاهش مي يابد.

مطالعه آزمايشگاهي بررسي عوامل تأثيرگذار بر ترشوندگي 
اوليه سنگ هاي كربناته و تغيير ترشوندگي به منظور ازدياد 

برداشت نفت

 مقدمه 
درك اصولي ترشوندگي در سيســتم سه فازي نفت- آب نمك- 
ســنگ و تأثير آن بــر بازيافت نفت پيچيده و نيازمنــد توصيف دقيق از 
برهمكنش هــاي بيــن مولكولي ميان فازهاي مختلــف در حال تماس با 
يكديگر مي باشــد. اين سه فاز مخلوط هاي پيچيده از تركيبات متعددي 
بوده كــه خصوصيــات فيزيكي و شــيميايي آن ها توســط برهم كنش 

همزمان چندين اثر تعيين مي شود[1]. 
نتايج تحقيقات نشان داده كه سنگ هاي كربناته داراي ترشوندگي 
آب-تري اوليه بوده كه با گسيخته شدن اليه آبي گسترده شده بر روي 
سنگ و ســپس جذب مواد نفتي به سطح آن، ترشوندگي آن به نفت- 
تري تغيير پيدا كرده اســت[5-2]. آزمايش هاي ديگر نشان مي دهند كه 
مواد فعال ســطحي طبيعي درون نفت خام اغلــب داراي قابليت انحالل 
كافــي در آب بوده و مي توانند با عبور از اليه نازك آبي روي ســطح، 
جذب ديواره ســنگ شــوند[8-6]. اگرچه مواد فعال ســطحي در بازه 

وســيعي از برش هاي نفتي يافت مي شوند اما با اين حال حضور آن ها در 
برش هاي سنگين تر نفت همانند آسفالتين و رزين ها بيشتر شايع است[6]. 
بنابراين ترشوندگي اوليه سنگ مخزن مي تواند با جذب تركيبات قطبي 
يا رســوب مواد آلي به نفت- تــري تغيير كند. به نظر مي رســد كه در 
بين تركيبات قطبي گروه هاي كربوكســيليك (-RCOO) تمايل بيشتري 
 Austad .[9]براي جذب شــدن به ســطح كربناته از خود نشان مي دهند
و Standnes  نشــان دادند كه پتانســيل نفت در نفت-تر كردن سطح با 
افزايش درجه اســيدي نفت افزايش مي يابــد و تعداد بيش تر گروه هاي 
كربوكســيليك در نفــت ســبب نفت-تري بيشــتر ســنگ هاي گچي 
مي شــود[10]. در pH هاي پايين كربنات هــا داراي بار الكتريكي مثبت 
و در pH هاي باال داراي بار الكتريكي منفي مي باشــند[11]. با توجه به 
تجزيه شــدن گروه هاي اســيدي موجود در نفت در محيط تقريباً بازي 
مخــازن كربناته و منفي شــدن بار الكتريكي ســطح تماس آب و نفت، 
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دليل تغيير ترشوندگي را مي توان جذب مواد اسيدي با بار منفي بر روي 
سطح مثبت سنگ كربناته دانست[12].

Buckley و همكاران بيان مي كنند كه يك نفت خام مي تواند رفتار 
ترشــوندگي ســنگ را از طريق چندين مكانيزم مختلف با اهميت هاي 
نســبي متفاوت بســته به نوع مخــزن تغيير دهد و ناديــده گرفتن اثر هر 
يــك از اين مكانيزم هــا مي تواند نتايج متناقضي را به دســت دهد[13]. 
اين مكانيزم ها شــامل بر هم كنش هاي قطبي در غياب فيلم آبي، رسوب 

سطحي آسفالتين، برهمكنش هاي اسيد- باز و پيوند يوني مي باشد.
تغيير ترشــوندگي ســنگ كربناته بــه آب- تري به منظــور ازدياد 
برداشــت نفت مي تواند از طريق روش هاي حرارتــي و يا افزودن مواد 
شيميايي صورت گيرد. تغيير ترشــوندگي بسياري از سيستم هاي آب- 
نفت- ســنگ با افزايش دما به ســمت آب- تري بيش تر گزارش شده 
است[14]. در مخازن كربناته (بر خالف مخازن ماسه سنگي) با افزايش 
دما خاصيت آب- تري ســنگ بيش تر مي شودAlhadharami .[15] و 
Blunt نشــان دادند كه جدا شــدن مواد نفتي از سطح سنگ با افزايش 
دما سبب تغيير ترشوندگي كربنات ها مي شود[16]. آن ها به وجود يك 
دمــاي بحراني معتقد بودند كه در آن دما مواد آســفالتيني خود به خود 
از سطح ســنگ جدا گشته و نفت- تري ســنگ كاهش مي يابد. چنين 
نتيجه اي در سال 1986 توســط Hjelmeland نيز بيان شده بود [17]. از 
ســوي ديگر با توجه به افزايش فرآيند كربوكســيالت زدايي با افزايش 
دما، آب- تر شدن سنگ كربناته با افزايش دما مي تواند به دليل كاهش 
درجه اسيدي نفت نيز باشد[18]. با اين حال مكانيزم تغيير ترشوندگي با 

تغييرات دما هنوز از موارد مورد بحث مي باشد.
مواد فعال كننده ســطحي نيز مي توانند بــا توجه به نوع جهت گيري 
آن ها نســبت به ســطح، ترشوندگي ســنگ را از نفت- تر به آب- تر و 
يا بالعكس تغيير دهنــدChen .[19] و همكاران با انجام آزمايش مكش 
محلول هاي حاوي ســورفكتانت بر روي مغزه هاي دولوميتي نفت- تر و 
اندازه گيري شــاخص USBM توانايي اين مواد را در بهبود ترشوندگي 
ســنگ به سمت نفت- تري كمتر نشــان دادند[20]. نتايج آزمايش هاي 
Hirasaki و Zang نيز نشــان داد كه برخي از ســورفكتانت هاي آنيوني 
در غلظت هــاي بســيار پاييــن با كاهش بســيار زياد تنش ميــان رويه و 
تغيير ترشــوندگي ســنگ به حالت خنثي موجب افزايش بازيافت نفت 

شده اند[21].
در بررسي هاي آزمايشگاهي انجام شده توسط Austad و همكاران 
نشــان داده شــد كه ســورفكتانت هاي كاتيوني CTAB بر خالف انواع 
آنيوني اســتفاده شده، توانايي تغيير ترشــوندگي سطح كربناته و مكش 
فاز آبي به درون مغزه هاي اشباع از نفت را داشته و سرعت فرايند مكش 
با افزايش دما و كاهش آب همزاد افزايش يافته است[24-22]. مكانيزم 
تغيير ترشوندگي ارائه شده به صورت واكنش مونومرهاي سورفكتانت 

كاتيوني با مواد آلي جذب شــده بر روي ســنگ و تشــكيل جفت يون 
كاتيوني-آنيوني مي باشــد كه تركيب ايجاد شــده با حل شــدن در فاز 
نفت و يا در بين مايسل هاي فاز آبي از سطح جدا شده و سطح آب- تر 
مي شــود. در نتيجه فشار موئينگي ايجاد شده فاز آبي در يك جريان دو 
سويه به مغزه وارد مي شود. آن ها همچنين نشان دادند كه حضور برخي 
از يون ها همانند يون سولفات در فاز آبي نيز مي تواند همچون مواد فعال 
ســطحي سبب افزايش آب- تري ســنگ كربناته شود[26-25]. تمايل 
اين يون ها به جذب بر روي ســطح و رقابت آن ها با مواد آلي چســبيده 
به ســنگ موجب جدا شدن آن ها و كاهش نفت- تري مي شود. در اين 
مطالعه با انجام آزمايش هاي مختلف، اطالعات آزمايشگاهي بيش تري 
در زمينه بررســي عوامل تأثيرگذار بر ترشوندگي سنگ هاي كربناته و 

تغيير ترشوندگي به سمت آب-تري ارائه شده است.

1- آزمايش ها
1-1- مواد اوليه
1-1-1- نفت: 

در ايــن مطالعه از يك نمونه نفت خام متعلــق به مخزن نفتي اهواز 
در جنــوب ايران به منظور انجام فرايند پير كردن3  ســنگ هاي كربناته 
اســتفاده شده است. چگالي و ويســكوزيته نفت مذكور به ترتيب برابر 
بــا gr/cm3 0,83 وcp 15,41 اندازه گيري شــد. همچنين از محلول هاي 
نرمــال هگزان و نرمال دكان با درجه خلوص % 99 به عنوان نفت مدل 

براي اندازه گيري زاويه تماس استفاده شده است.
1-1-2 - محيط متخلخل: 

از مغزه هاي كربناته متلعق به يك مخزن كربناته شكاف دار در ايران 
به عنوان محيط متخلخل اســتفاده شده اســت. اين مغزه ها كه به منظور 
انجام آزمايش هاي اندازه گيري زاويه تماس در ابعاد مختلف برش داده 
شــده اند داراي نفوذپذيري بين 0,1 تا 1 ميلي دارسي و ميانگين تخلخل 

16,5 درصد بوده اند.
1-1-3 - سورفكتانت:

ســورفكـتانت استـفاده شده در ايـن مـطالعه سـورفكـتانت كاتيوني
 C12TAB با نام تجاري n-Dodecyl trimethylammonium bromide
بوده است. غلظت بحراني مايسل4 براي اين سورفكتانت غلظتي بين 0,4 

تا 0,5 درصد وزني اندازه گيري شده است.
1-2 - آناليز و اندازه گيري ها

1-2-1- آماده سازي سطوح كربناته نفت- تر
تيغه هــاي مورد نياز براي انجام آزمايش هــاي زاويه تماس در ابعاد 
3×30×20 ميلي متر از مغزه هاي كربناته برش داده شده اند. پس از برش 
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 co2-cleaner كليه ســنگ ها  به وســيله تولوئن و با استفاده از دســتگاه
شســته شــده و در آون خشك شــده اند. فرايند نفت- تر كردن سطوح 
كربناته شامل پيركردن تيغه ها در نفت خام و سپس شستشوي توده نفتي 
جمع شــده بر سطح خارجي سنگ بوده كه دما و مدت زمان پير كردن 

سطوح با توجه به نوع هر آزمايش تعيين شده است.
1-2-2- آماده سازي آب نمك

به منظور بررســي تأثير يون ســولفات بر تـرشـــونـدگي سنگ از 
چهار نمونه آب نمك حاوي يون سولفات استفاده شده است. اين آب 
 ,MgSo4 ,MgCl2.6H2o ,CaCl2.2H2o نمك ها با افزودن نمك هــاي
KCl NaHCo3 ,NaCl و Na2So4 بــه آب مقطــر به صورت مصنوعي 
ساخته شده است. تركيب اين آب نمك ها در جدول 1 نشان داده شده 
است. همچنين با افزودن محلول هاي 0,01 موالر HCl و NaOH به آب 
مقطر، آب نمك با pH معين به منظور تغيير بار الكتريكي سطح كربناته 

به دست آمده است.
1-2-3- اندازه گيري زاويه تماس

اندازه گيري زاويه تماس به وســيله روش قطره چسبيده5 انجام شده 
اســت. به اين منظور با كمك دســتگاه مربوطه فاز نفتي به درون سلول 
حاوي از فاز آبي تزريق شده و قطره نفت رها مي شود. سيستم دوربين و 
ميكروســكوپ موجود، تصوير قطره نفت چسبيده بر روي سطح سنگ 
را ثبت و به نرم افزار سيســتم ارســال مي كند. اين سيســتم با استفاده از 
تكنيك آناليز شــكل متقارن قطره6 زاويه تماس قطره نفت چســبيده بر 
روي ســطح سنگ احاطه شده توسط فاز آب را محاسبه مي كند. اساس 
اين تكنيك پيش بيني تئوري نمودار الپالسي قطره و مقايسه آن با شكل 
واقعي قطره است. اين روش كه تنها نيازمند دو داده ورودي شتاب ثقلي 
و اختالف دانسيته دو فاز بوده اطالعاتي همچون تنش ميان رويه، زاويه 

تماس و شعاع تماس را نتيجه مي دهد.
2-  نتايج و بررسي

2-1- تأثير مواد سنگين نفتي بر ترشوندگي سنگ كربناته
در شــكل1 تصوير قطره نفت (نرمال هگزان) بر روي سطح كربناته 
تميز شده در حضور فاز آبي (آب مقطر) نشان داده شده است. با توجه 
به شــكل قطره نفت هيچ تمايلي به پخش شــدن بر روي سطح سنگ را 
نداشــته كه نشان دهنده حالت آب-تري ســطح كربناته قبل از تماس با 
نفت مي باشــد. حال به منظور بررسي تأثير مواد سنگين موجود در نفت 
بر تر شوندگي اوليه آب- تري سنگ كربناته، زاويه تماس سيستم نرمال 
هگــزان و آب مقطر بر روي تيغه هاي كربناته پس از پيركردن آن ها در 
پنج نمونه نفت با درصد متفاوت مواد ســنگين اندازه گيري شده است. 
نفت هاي اســتفاده شــده شــامل نرمال هگزان به عنوان نفت مدل بدون 
مواد ســنگين، نفت خام غني از مواد ســنگين و 3 نمونه نفت تركيبي از 
Sessile Drop 5نرمال هگزان و نفت خام بوده كه با نســبت هاي 20:80، 50:50 و 80:20 

6  ADSA

1   تصويــر قطــره نرمال هگــزان بر روي ســطح كربناته 
تميز شده

1  تركيب آب نمك هاي حاوي يون سولفات

Brine4(S-4)
mol / l

Brine3(S-2)
mol / l

Brine2(S-1)
mol / l

Brine1(S-0)
mol / lComponent

0,37490,47360,450,4159Na+

0,010,010,010,01K+

0,0450,0480,0450,045Mg2+

0,0130,0130,0130,013Ca2+

0,28890,48960,5080,5219Cl-

0,020,020,020,02HCO3
-

0,0960,0480,0240SO4
2-

35,12235,12234,882435,122TDS(g/l)

با يكديگر مخلوط شــده اند. نفت هاي تركيبي قبل از استفاده با عبور از 
صافي فيلتر شده اند.

نتايج نشــان داد كــه تيغه پير شــده در نرمال هگــزان داراي زاويه 
تماس در حدود 30 درجه بوده است. با توجه به اينكه تيغه هاي تميز نيز 
داراي زاويه تمــاس بين 30 تا 40 درجه بوده اند مي توان گفت كه نفت 
مدل بدون مواد ســنگين تأثيري بر ترشــوندگي تيغه نداشته و خاصيت 
ترشــوندگي آب- تر سنگ باقي مانده است. بر خالف حالت قبل تيغه 
پير شده در نفت خام شديداً نفت- تر شده و قطره نرمال هگزان به طور 
كامل بر روي آن پخش مي شــود. در سه حالت ديگر با افزايش درصد 
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مواد ســنگين در نفت زاويه تماس تقريباً به صورت خطي افزايش يافته 
است(شــكل 2). بنابراين در مورد سيســتم فوق مي توان گفت كه تغيير 
ترشــوندگي سنگ از حالت ابتدايي آب- تر به نفت- تر به دليل جذب 
مواد سنگين موجود در نفت از سوي سطح كربناته صورت گرفته است. 
الزم به ذكر اســت كه روند خطي مشــاهده شــده در آزمايشي مشابه با 
اســتفاده از يك نمونه ديگر نفت خام مشــاهده نشد و در تمام غلظت ها 
تيغه ها شــديداً نفت- تر شــده اند. به نظر مي رسد نفت خام استفاده شده 
در اين حالت به قدري حاوي مواد سنگين بوده كه حتي در غلظت هاي 

كم نيز قادر به انجام فرايند تغيير ترشوندگي به نفت- تري بوده است.
2-2- تأثير بار الكتريكي سطح بر جذب مواد نفتي

عالوه بر مواد ســنگين موجود در نفت خام، عامل جنس سطوح 
معدني نيز در ترشوندگي يك مخزن از اهميت بااليي برخوردار است. 
با تغيير بار الكتريكي ســطح ســنگ ها و قــرار دادن آن ها در معرض 
نفــت خام فرآيند جذب مواد نفتي بر روي ســطح ســنگ از ديدگاه 
الكتروســتاتيكي مورد بررسي قرار گرفته اســت. تغيير بار الكتريكي 
سنگ با خيساندن تيغه ها در آب- نمك با pH هاي 2، 7 و 12 قبل از 
عمليات پير كردن در نفت انجام شده است. اندازه گيري زاويه تماس 
سيستم نرمال هگزان و آب مقطر بر روي سطوح پير شده در نفت خام 
نشــان مي دهد كه با افزايش pH آب نمك از تمايل پخش شــدگي 
 .(cوa،b - 3شكل) فاز نفتي بر روي ســطح سنگ كاســته شده است
در pH برابر با 2 كه بار ســطح كربناته مثبت بوده مواد نفتي بيشــتري 
جذب سطح شــده كه عدد ميانگين 149 براي زاويه تماس حاكي از 
نفت- تر شــدن سيستم مي باشــد. در pH برابر با 7، زاويه تماس 114 
درجه بيانگر ترشــوندگي خنثي متمايــل به نفت- تري و در pH برابر 
با 12 كه بار ســطح منفي است، زاويه تماس 72,7 درجه نشان دهنده 
ترشوندگي متمايل به آب- تري بوده است. زاويه تماس سيستم نرمال 
دكان- آب مقطر- ســنگ كربناته در آزمايش هاي مشــابه نيز داراي 
d،e-3روندي مشــابه با آزمايش هاي شرح داده شــده مي باشد(شكل

وf). بنابرايــن مي تــوان نتيجه گرفت كه در بين مواد ســنگين موجود 
در نفت خام اســتفاده شده مواد اســيدي آن كه داراي بار منفي بوده 
تمايل بيشــتري به جذب بر روي سطح كربناته و تغيير ترشوندگي آن 

داشته اند.
افزايش زمان پير كردن از 24 ساعت به يك هفته نشان داد كه تغيير 
بار الكتريكي سطح ســنگ تأثيري در تمايل پخش شدگي نرمال دكان 
بر روي سطح نداشته و تمام نمونه ها به يك اندازه نفت- تر شده اند. در 
اين مورد مي توان اســتدالل نمود كه بر همكنش هاي اســيد- باز كه در 
ســطح تماس نفت- آب- ســنگ رخ مي دهد تنها يكي از مكانيزم هاي 
تغييردهنده ترشــوندگي اوليه سنگ كربناته بوده كه با توجه به سرعت 
بــاالي آن احتماالً يكــي از مكانيزم هاي غالب مي باشــد. بــا اين حال 

مكانيزم هاي ديگري از جمله برهمكنش هاي قطبي، رســوب ســطحي 
آســفالتين و پيوندهاي يوني وجود داشته كه در كنترل ترشوندگي اوليه 
سنگ كربناته مؤثر بوده و نهايتاً سبب تغيير ترشوندگي تمام نمونه ها به 

نفت- تري شده اند.
2-3- تأثير آب اوليه بر ترشوندگي سنگ

يكي از موارد مطرح شــده در مكانيزم تغيير ترشوندگي و به وجود 
آمدن ترشوندگي نفت- تر سنگ هاي كربناته وجود آب اوليه در سطح 
ســنگ و چگونگي ممانعت اليه آبي در جذب مواد نفتي بر روي سطح 
سنگ مي باشد. همچنين ســرعت جذب مواد نفتي به سطح سنگ قابل 
بررســي اســت. نتايج اندازه گيري زاويه هاي تماس در هنگام پير كردن 
تعــدادي مغزه خشــك و تر در نفــت خام در فواصــل زماني مختلف، 
در شــكل 4 نشان داده شده اســت. الزم به ذكر است كه كليه تيغه هاي 
مذكــور داراي زاويه تماس اوليه بين 30 تا 40 درجه بوده اند كه نشــان 
دهنده خاصيت ترشــوندگي آب- تري شــديد آن ها مي باشد. در تمام 
زمان ها تيغه هايي كه ابتدا خشــك بوده اند نســبت به تيغه هاي تر، بيشتر 

2   افزايــش خطــي زاويه تماس با افزايش نســبت نفت 
خام در نرمال هگزان

3  قطــره چســبيده نفت مدل بر روي ســطوح كربناته در 
حضور آب مقطر. ســطح كربناته قبل از پير شدن در آب- 
نمك با pH هاي مختلف خيس خورده است. اشكال a، b و 
c قطره نرمال هگزان و اشكال d ،e و f قطره نرمال دكان 

را به ترتيب براي pH 2، 7و 12 نشان مي دهند.
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نفت- تر شــده اند. زاويه تماس تيغه هاي خشك با يك افزايش ناگهاني 
در ابتدا در مدت 3 روز به بيشــترين مقدار خود يعني پخش كامل قطره 
نرمال هگزان بر روي ســطح سنگ رسيده اســت. در مورد تيغه هاي تر 
وجود آب بر روي ســطح سنگ باعث به تأخير افتادن واكنش شده اما 
اليه آبي نتوانسته به طور كامل مانع جذب مواد نفتي به سطح سنگ شده 
و مواد نفتي محلول در آب با عبور از اليه آبي باعث تغيير ترشــوندگي 
ســنگ شــده اند؛ به طوري كه پس از 5 روز زاويه تماس به 180 درجه 
نزديك شــده اســت. البته زمــان بيش تري تا پخش كامــل قطره نرمال 

هگزان بر روي سطح سنگ نياز است.

2-4 - تغيير ترشوندگي به آب- تري با استفاده از مواد فعال كننده سطحي
نتايج به دســت آمــده در آزمايش هــاي قبل نشــان داد كه جذب 
مواد ســنگين داراي بار الكتريكي منفي موجود در نفت بر سطح سنگ 
كربناته ســبب به وجود آمدن تر شــوندگي نفت- تري شــده اســت. 
بنابراين احتمال دارد كه حضور سورفكتانت با بار مثبت در آب تزريقي 
قابليت جدا كردن مواد نفتي را از ســطح ســنگ داشــته و موجب تغيير 
ترشوندگي به آب- تري شــود. به اين منظور تأثير غلظت سورفكتانت 
كاتيوني C12TAB بر تغيير ترشوندگي سطوح كربناته نفت-تر بررسي 

شده است.
در اين آزمايش پس از پير كردن سطوح كربناته در نفت خام و در 
نتيجه نفت-تر شدن آن ها، زاويه تماس اوليه بر روي هر يك از سطوح 
اندازه گيري شــده است. پس از قرار دادن ســطوح كربناته نفت-تر در 
معرض محلول هاي ســورفكتانت كاتيوني با غلظت هاي متفاوت، زاويه 
تماس سيســتم مجدداً اندازه گيري شد و تأثير سورفكتانت را بر كاهش 
زاويه تماس بررسي نموديم. غلظت هاي استفاده شده در بازه بين 0,1 تا 
2 درصد وزنــي بوده كه با توجه به مقدار عددي بين 0,4 تا 0,5 درصد 
وزني براي CMC اين ســورفكتانت، بازه انتخابــي غلظت هاي كمتر و 
بيشــتر از غلظت CMC را پوشــش داده اســت. مقادير مقايسه زواياي 
تماس اندازه گيري شــده سيســتم نرمــال هگزان- آب مقطــر بر روي 
تيغه هــاي كربناته قبــل و بعد از قرار دادن آن هــا در محلول هاي حاوي 
سورفكتانت كاتيوني C12TAB در شكل 5 نشان داده شده است. زاويه 
تمــاس اوليه حدوداً بين 135 تا 150 درجه نشــان دهنده اين اســت كه 
تمامــي نمونه ها در ابتدا داراي ترشــوندگي نفت- تــر و نزديك به هم 
بوده انــد حال آنكه اين بــازه بعد از قرار دادن نمونه هــا در محلول هاي 
سورفكتانتي بين 60 تا 133 بوده است. به عبارت ديگر تأثير سورفكتانت 
بر ترشوندگي ســنگ ها در غلظت هاي مختلف يكسان نبوده است و بر 
خــالف ترشــوندگي اوليه نمونه ها، يــك بازه ترشــوندگي بين حالت 
نفت- تر (زاويه تماس حدوداً 135 درجه براي غلظت 0,1 درصد وزني 
ســورفكتانت) و آب- تر (زاويه تماس حدوداً 60 درجه براي غلظت 2 

5  زاويه تماس سطوح كربناته قبل و بعد از قرار گرفتن 
در محلول هاي حاوي C12TAB با غلظت هاي متفاوت

4   مقايســه زاويه تماس ســطوح كربناته خشك و تر پير 
شده در نفت خام در زمان هاي مختلف

درصد وزني ســورفكتانت) به وجود آمده اســت. نتايج به دست آمده 
بيانگر تأثير ناچيز ســورفكتانت در غلظت هاي كمتر از غلظت CMC و 
افزايش تأثير آن با باال رفتن غلظت مي باشد به طوري كه در غلظت هاي 
1 و 2 درصد وزني ترشــوندگي مغزه از حالت نفت- تري به طور كامل 

به آب- تري تبديل شده است.
تأثير ســورفكتانت كاتيوني بر تغيير ترشــوندگي سطح كربناته در 
آزمايش ديگري نيز بررســي شده است. در شــكل 6 تصوير قطره آب 
بر روي سطح سنگ در حضور هوا بعد از قراردادن تيغه هاي كربناته در 
محلول هاي حاوي سورفكتانت نشان داده شده است. الزم به ذكر است 
كه با توجه به حضور هوا، زواياي تماس اندازه گيري شده در اين حالت 
زواياي تماس واقعي سيســتم آب-نفت-ســنگ نبوده امــا مي تواند به 
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عنوان معياري براي مقايسه كيفي حاالت مختلف استفاده شود. نتايج به 
دست آمده تأييدكننده نتايج آزمايش قبل مبني بر پتانسيل سورفكتانت 
كاتيوني در تغيير ترشوندگي سنگ كربناته و افزايش تأثير آن با افزايش 

غلظت مي باشد. 
بنابرايــن به نظر مي رســد كه در آزمايش هاي فوق، ســورفكتانت 
كاتيوني با جداكردن مواد نفتي از ســطح سنگ سبب تغيير ترشوندگي 
ســطح كربناته به ســمت آب-تري اوليه شده اســت. همچنين افزايش 
تأثير اين مواد با افزايش غلظت مي تواند تأييدكننده مكانيزم پيشنهادي 
Austad و همكاران مبني بر واكنش مونومرهاي سورفكتانت كاتيوني 
با مواد آلي جذب شــده بر روي سنگ و تشكيل جفت يون كاتيوني-

آنيوني باشــد كه در نتيجــه با افزايش غلظت توانايي ســورفكتانت در 
جايگزين كردن مونومرها افزايش يافته و پتانسيل تغيير ترشوندگي آن 

بيشتر مي شود.
2-5- تأثير يون سولفات بر ترشوندگي سنگ

حضــور بعضي از يون هــا در آب تزريقي مي تواند بر ترشــوندگي 
ســنگ كربناته تأثيرگذار باشــد. اخيراً در مطالعات آزمايشگاهي انجام 
شده بر روي مغزه هاي رخ نمون كربناته نشان داده شده كه حضور يون 
ســولفات در آب تزريقي ســبب كاهش ميزان نفت- تري سنگ و در 
نتيجه افزايش توليد نفت از اين مغزه ها شــده است. در اين مطالعه تأثير 
حضور اين يون در آب تزريقي بر ترشوندگي تيغه هاي كربناته بررسي 

شده است.
در شكل7 نتايج اندازه گيري زاويه تماس پس از قراردادن تيغه هاي 
كربناتــه نفت- تــر در محلول هاي آب- نمك با درصــد متفاوت يون 
ســولفات در دو دماي 10 و 80 درجه ســانتيگراد نشان داده شده است. 
محلــول پايه (S-1) آب- نمك مصنوعي ســاخته شــده با تركيب يك 
نمونه آب دريا حاوي يون ســولفات و n-S ها آب- نمك هاي مختلف 
با غلظت يون سولفات n برابر آب- نمك S-1 مي باشند(جدول 1). در 
دماي 10º C حضور يون سولفات در آب- نمك تأثيري بر ترشوندگي 

7   زاويه تماس ســطوح كربناته پس از قرار دادن آن ها 
در آب- نمك حاوي يون سولفات با غلظت هاي مختلف

6   قطره چسبيده آب مقطر بر روي سطح كربناته در حضور 
هــوا پس از قــرار دادن تيغه ها در محلول ســورفكتانت 

كاتيوني با غلظت هاي مختلف

(a): No surfactant, angle: 90º

(b): C12TAB 0.1wt%, angle: 77.7 º

(d): C12TAB 1wt%, angle: 51.8 º

(c): C12TAB 0.3wt%, angle: 55.5 º
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ســنگ نداشــته و با افزايش غلظت آن زاويه تماس تغيير خاصي نكرده 
است. در دماي 80º C با افزايش غلظت يون سولفات، يك روند نزولي 
در مقــدار زاويه تماس ديده مي شــود كه بيانگر تأثير يون ســولفات بر 
كاهــش نفت- تــري مغزه ها بوده اســت. تأثير يون ســولفات در بهبود 
ترشــوندگي در دماي 80º C نسبت به دماي 10º C را مي توان در نتيجه 
تمايل بيشتر اين يون به جذب شدن بر روي سطح كربناته با افزايش دما 

دانست[26].
شكل 8 به طور شماتيك مكانيزم تغيير ترشوندگي به سمت آب-

تري در حضور يون ســولفات را نشــان مي دهد. در اين حالت تمايل 
زياد يون ســولفات به جذب بر سطح كربناته، سبب رقابت اين يون با 
گروه هاي نفتي در فرآيند جذب مي شــود. با جذب اين يون توســط 
ســطح كربناته، دانسيته بار منفي بر روي ســطح افزايش يافته كه اين 
بار منفي اضافي ســبب ايجاد يك نيروي دافعه براي گروه هاي منفي 
چســبيده به سنگ شــده و در نهايت جدايي آن ها را از سطح كربناته 

آسان تر مي كند.

 نتيجه گيري
1- اندازه گيــري زاويــه تماس نشــان داد كه ســطوح كربناته تميز 
داراي ترشــوندگي آب- تري بوده اند. آب- تري اوليه سطوح كربناته 
مورد اســتفاده تحت تأثير مواد ســنگين موجود در نفــت قرار گرفته و 
جذب مواد آلي بر روي ســطح سبب به وجود آمدن ترشوندگي نفت- 

تري شده است.
2- بررســي الكتروســتاتيكي نشــان مي دهد كــه گروه هاي داراي 
بار الكتريكي منفي موجود در نفت خام اســتفاده شــده تمايل بيشــتري 
به جذب بر روي ســطح كربناته داشــته و ســبب نفت- تر شدن سطوح 
كربناته شــده اند. بــا اين حال وجــود ديگر مكانيزم هــاي تأثيرگذار بر 

ترشوندگي اوليه سنگ را نمي توان ناديده گرفت.
3- وجود فاز آبي بر روي ســطح ســنگ نتوانست مانع جذب مواد 
نفتي بر روي ســطح سنگ شــود و مواد نفتي محلول در آب با عبور از 

اليه آبي باعث تغيير ترشوندگي سنگ ها شده اند.
4- ســورفكتانت كاتيوني C12TAB قادر به جدا كردن مواد نفتي 
از ســطح ســنگ و تغيير ترشــوندگي از حالت نفت-تر به سمت آب-

تري بيش تر بوده اســت. پتانسيل تغيير ترشوندگي سورفكتانت كاتيوني 
بــا افزايــش غلظت و در نتيجــه افزايش توانايي ســورفكتانت در توليد 

مونومرها افزايش يافته است.
5- افزايش غلظت يون ســولفات در فاز آبي در دماهاي باال ســبب 
كاهش زاويه تماس و افزايش آب- تري سيســتم شــده است. دليل اين 
امر ميل زياد اين يون به جذب بر روي سطح بوده كه باعث جدايي مواد 
آلي از سطح كربناته و بهبود ترشوندگي به سمت آب- تري شده است.
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