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یادداشت پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماد ه فعال
سطحی تریتون 100 x -روی سطح سنگ کربناته
ا

مینا صیدی اسفهالن ،میالد عربلو ،محمد حسین غضنفری* و سعید جمشیدی
دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/2/17 :

تاريخ پذيرش93/7/28 :

چكيده
تزریــق مــواد فعــال ســطحی بــه عنــوان یکــی از روشهــای مهــم و اساســی در ازدیــاد برداشــت نفــت از مخــازن کربناتــه مطــرح
میباشــد .بــا توجــه بــه جــذب بــاالي بعضــي از ايــن مــواد روی ســطوح كربناتــه ،پیــش بینــی بــازده تولیــد نفــت در صــورت اســتفاده
از ایــن مــواد بــا محدودیتهایــی مواجــه میشــود .در ایــن مقالــه ،جــذب مــاده فعــال ســطحی تریتــون  100- xروی ســنگ کربناتــه
بررســی شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،محلــول مــاده فعــال ســطحی در تمــاس بــا ســنگ کربناتــه خــرد شــده ،قــرار گرفتــه و پــس
از رســیدن بــه تعــادل ،میــزان جــذب آن روی ســطح ســنگ اندازهگیــری شــده اســت .مشــاهده گرديــد کــه جــذب ایــن مــاده در
غلظــت  500 ppmبــه حــد اشــباع خــود میرســد .بــا تطبیــق مدلهــای جــذب بــا نتایــج حاصــل از آزمایــش ،ایزوتــرم النــگ مویــر
بــه عنــوان بهتریــن مــدل بــا ثابــت النــگ مویــر برابــر ( 173/34 )grsol/gr surfو جــذب ماکزیمــم برابــر (19/23 )mg surf/gr rock
محاســبه شــده اســت .مقایســه جــذب ایــن مــاده ،روی ســطوح کربناتــه بــا ســطوح ماســه ســنگ نشــان میدهــد کــه میــزان جــذب
و تغییــرات آن بــه خصــوص در غلظتهــای بــاالی  ،CMCدر ســنگ کربناتــه بــه مراتــب بیشــتر از ماســه ســنگ اســت .بنابرايــن،
الزم اســت تــرم جــذب ایــن مــاده فعــال ســطحی و هــدرروی آن هنــگام تزریــق در مخــازن کربناتــه و شبیهســازی فرآینــد تزریــق در
ســنگهای کربناتــه ،در نظــر گرفتــه شــود.

كلمات كليدي :تریتون  ،100 -xآزمایشگاهی ،جذب سطحی ،ایزوترم ،سنگ کربناته

بــه عنــوان روشــی موثــر و پرکاربــرد در تولیــد نفــت

مقدمه

بيشــتر مخــازن نفتــي ایــران از نــوع کربناتــه هســتند.

در چنيــن مخازنــي روش هــاي معمــول ازديــاد برداشــت
نفــت ماننــد تزريــق آب ،کارایــی چندانــی در بهبــود
تولیــد نفــت نــدارد [ .]1لــذا تزریــق مــواد فعــال ســطحی

باقیمانــده پــس از ســیالب زنــی بــا آب ،همــواره مــورد
توجــه مهندســین نفــت بــوده اســت.

در تعریــف ســاده ،مــاده فعــال ســطحی مــادهای اســت

کــه میتــوان بــا بــه کارگیــری مقــدار ناچیــزی از آن،
کشــش ســطحی بیــن دو فــاز آب و نفــت را بــه مقــدار
قابــل توجهــی کاهــش داد .بارزتریــن ویژگــی مــواد فعــال
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معنــا کــه هــم دارای گــروه آبگریــز (دم آنهــا) و هــم

از ایــن رو غلظــت مــواد فعــال ســطحی ،عاملــی مهــم در

[ .]22بنابرایــن بــه طــور همزمــان دارای ترکیبــات غیــر

کشــش ســطحی بــه عنــوان تابعــی از غلطــت مــاده فعــال

گــروه آبدوســت( 1ســر آنهــا) ميباشــند (شــکل )1
قابــل حــل در آب (محلــول در نفــت) و ترکیبــات محلــول

در آب هســتند [.]3

فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت میباشــد .شــکل  2رابطــه
ســطحی را نشــان میدهــد [ .]6همانطــور کــه در
شــکل مشــخص اســت ،در غلظتهــای کمتــر از

CMC

مولکولهــا بــه شــکل مونومــر هســتند و کشــش ســطحی
و بیــن ســطحی  ،2بــا افزایــش غلطــت مــاده فعــال
ســطحی ،بــه ميــزان قابــل توجهــي افزایــش مییابــد.
امــا در غلظتهــای بــاالی  ،CMCافزایــش غلظــت تاثیــر

چندانــی روی کشــش ســطحی نــدارد .بنابراین اســتفاده از
غلظتهــای بســیار باالتــر از  CMCدر تزریــق مــواد فعــال
ســطحی ،بــه غيــر از افزایــش هزینــه ،نتیجــه چندانــی را

شکل  -1مونومرهای ماده فعال سطحی []2

بــرای هــر مــاده فعــال ســطحی یــک غلظــت بحرانــی
تشــکیل مایســل تعریــف میشــود کــه بــه اختصــار

CMC

نامیــده میشــود CMC .برابــر غلظتــی اســت کــه در آن،

تعــداد زیــادی از ملکولهــای مــاده فعــال ســطحی روی

هــم انباشــته شــده و بــه تشــکیل تــودهای بــه نــام مایســل
منجــر میشــود .در محلولــی بــا غلظــت بحرانــی ،افــزودن
مجــدد مــاده فعــال ســطحی بــه تشــکیل مایســل بیشــتر

منجــر خواهــد شــد [ .]4در واقــع ،مــواد فعــال ســطحی

پــس از تزريــق بــه مخــازن نفتــي ،بــا تشــكيل مايســل

بيــن دو فــازآب و نفــت ،باعــث كاهــش كشــش بيــن
ســطحي تــا مــرز صفــر شــده و مقــدار اشــباع باقيمانــده

نفــت را بــه میــزان قابــل توجهــي كاهــش ميدهنــد [.]5

در بــر نخواهــد داشــت [ .]7البتــه در فرآیندهــای تزریــق،

غلظــت کمــی بیشــتر از حــد بحرانــی در نظــر گرفتــه
میشــود تــا از تشــکیل مایســل و ماکزیمــم تغییــر

کشــش ســطحی ،اطمینــان حاصــل شــود.

اولیــن مطالعــات در زمین ـه جــذب مــواد فعــال ســطحی

بــه حــدود  40ســال پیــش بــر میگــردد .زمانــی کــه

اولیــن آزمایشــات بــرای اندازهگیــری میــزان جــذب مــواد
فعــال ســطحی متــداول انجــام گرفــت [ 8و  .]9در ســال

 1981زیگلــر و هنــدي [ ]10اثــر دمــا و مییــر و ســالتر
[ ]11تاثیــر نســبت آب/نفــت را روی میــزان جــذب مــواد
فعــال ســطحی بررســی کردنــد.

غلظت
کشش سطحی
شکل  -2شمای کلی از رابط ه کشش سطحی با غلظت ماده فعال سطحی []6
1. lipophilic and Hydrophilic
2. Surface and Iinterfacial Tension
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همچنيــن کریمریــن و همکارانــش [ ]12تاثیــر حضــور

فعــال ســطحی در میــزان جــذب پرداختهانــد .مطالعــات

مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .معرفــی مــواد فعــال ســطحی

مــواد فعــال ســطحی آنیونــی نســبت بــه کاتیونــی روی

آلکالینهــا را در کاهــش جــذب مــواد فعــال ســطحی
جدیــد ،میــزان جــذب آنهــا ،بررســي تاثیــر عوامــل

گوناگــون روی میــزان جــذب و یافتــن روشهایــی بــه
منظــور کاهــش جــذب از جملــه کارهایــی اســت کــه طــی
ســالهای گذشــته بــه آن پرداختــه شــده اســت.

در ســال  2004گریــگ و همکارانــش [ ]13بــه مطالعــه

جــذب مــواد فعــال ســطحی در مخازنــی کــه تزریــق
 CO2انجــام شــده ،پرداختنــد .در ســال  ،2006هامونــد

و گومــاري [ ]14فرآینــد آشــام خــود بــه خــودی
محلــول حــاوی مــواد فعــال ســطحی را در مغــزه نفــت
مدلســازي نمودنــد و جــذب فرآينــد را بــه صــورت یــک

رابطــه خطــی وارد شبیهســازی کــرده و پارامترهــای آن

را بــر اســاس تطبیــق نتایــج نهایــی بــه دســت آوردنــد.
در ســال  2012ژو و همکارانــش [ ،]15بــرای بررســی

نحــوه جــذب مــواد فعــال ســطحی آمفوتــر OCT-1 ،را

طباطبایــی و همکارانــش [ ]18نشــان میدهــد کــه جــذب

ســطح ســنگهای کربناتــه بســیار بیشــتر اســت .ایــن

امــر در حضــور یونهــای دو ظرفیتــی افزايــش مییابــد،
طــوری کــه عمـ ً
ا اســتفاده از مــواد فعــال ســطحی آنیونی
را ناکارآمــد میســازد .همچنيــن ســیتپالی و همکارانــش

[ ]6گــزارش نمودنــد کــه در ســنگهای کربناتــه ،توانایــی
مــواد فعــال ســطحی آنیونــی در تغییــر تــر شــوندگی از

نفــت دوســت بــه آب دوســت نســبت بــه  DTABکــه یــک
مــاده فعــال ســطحی کاتیونــی متــداول اســت ،بیشــتر

میباشــد [.]6

در ایــن میــان مــواد فعــال ســطحی غیــر یونــی عمومــاً

کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .لــذا در ایــن
مقالــه ،مــاده فعــال ســطحی غیــر یونــی بــه نــام تریتــون

 100-xبررســی شــده اســت کــه کارآیــی الزم بــرای

ازدیــاد برداشــت نفــت را دارا میباشــد.

بــا غلظــت  %0/2وزنــی در نمونـ ه ســنگ کربناتــه تزریــق

یکــی از متداولتریــن روشهــای اندازهگیــری میــزان

ایــن مــاده را از نقطــه نظــر جــذب ،مــادهای کاربــردی در

انجــام آزمایشــات جــذب بــه صــورت اســتاتیک میباشــد.

دادنــد کــه میــزان جــذب ،بــا افزایــش مقــدار پارامتــر

محلــول حــاوی مــاده فعــال ســطحی قــرار داده میشــود

شمســی و همکارانــش [ ]16ســدیم پلــی اکریــات را

غلظــت محلــول کــه نشــانگر میــزان جــذب مــاده فعــال

روی ســطح ســنگ معرفــی کردنــد .آنهــا بــا توجــه بــه

دیگــر کــه بــه آن جــذب دینامیــک گفتــه میشــود،

کربنــات و ســدیم هیدروکســید بــه عنــوان افزودنــی بــرای

مخــزن تزریــق شــده و بــا اندازهگیــری غلظــت مــاده

کردنــد و بــا بررســی غلظــت خروجــی و میــزان جــذب،

جــذب مــواد فعــال ســطحی در مقیــاس آزمایشــگاهی،

فرآیندهــای تزریــق معرفــي نمودنــد .همچنیــن گــزارش

در ایــن روش نمونــه ســنگ خــرده شــده در تمــاس بــا

هندســه منافــذ کاهــش مییابــد .در ســال  2013هــادی

و پــس از گذشــت مــدت زمــان مشــخص ،میــزان تغییــر

بــه عنــوان عامــل کاهنــده جــذب مــواد فعــال ســطحی

ســطحی میباشــد ،اندازهگیــری میشــود .در روش

ايــن مســأله كــه آلکالینهــای متــداول ماننــد ســدیم

محلــول حــاوی مــاده فعــال ســطحی در نمونــه ســنگ

کاهــش جــذب مــواد فعــال ســطحی هنــگام تزریــق در

فعــال ســطحی در خروجــی ،میــزان جــذب آن محاســبه
میگــردد .نهایتــاً در هــر دو روش ،نتایــج بــه صــورت

ســنگهای حــاوی انیدریــت کارآمــد نمیباشــند ،ســديم

پلــي آكريــات را بــه عنــوان يــك جايگزيــن مناســب

ایزوترمهــای جــذب ارائــه میشــود.

[ ]17جــذب مــاده فعــال ســطحی بــه نــام  C12را مــورد

از آنجایــی کــه نمونههــای ســنگ مــورد بررســی در
تحقیقــات گذشــته عموم ـاً مربــوط بــه مناطقــی غیــر از

معرفــي نمودنــد .در ســال  2014لیــو کویــی و همکارانــش

بررســی قــرار دادنــد و جــذب ایــن مــاده را تابعــی از

pH

ایــران اســت ،کارایــی الزم بــرای مخــازن ایــران را نــدارد.

برخــی از محققیــن نیــز بــه مطالعــه تاثیــر نــوع مــاده

مخــازن ایــران اســتفاده شــده و بــا انجــام آزمایشــات

محیــط دانســتند.

بــه هميــن دليــل در ایــن بررســی از نمونــه ســنگ
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جــذب اســتاتیک ،مــدل تعادلــی متناســب بــا آن بــه

وزن مولکولــی آن بــه ترتیــب  1/067 gr/ccو 625 gr/mol

مدلســازیهای آتــی ،نتایجــی دقیقتــر از میــزان

مایس ـلهایی بــا وزن مولکولــی بیشــتر از 80000 gr/mol

دســت آمــده اســت تــا بتــوان بــا بــه کارگیــری آن در

ازدیــاد برداشــت و رفتــار آینــده مخــزن هنــگام اســتفاده
از مــواد فعــال ســطحی بــه دســت آورد.

میباشــد .تریتون ،در غلظتهای باالی  220 ppmتشکیل

میدهــد .حضــور گــروه فنیــل در ایــن مــاده فعــال

ســطحی ،موجــی بــا طــول  280 nmرا بــه شــدت جــذب

میکنــد.

مطالعات آزمایشگاهی

در ابتــدا خصوصیــات مــاده فعــال ســطحی مــورد اســتفاده

ارائــه شــده و در ادامــه ،نحــوه انجــام آزمایشــات بــه

اختصــار آمــده اســت.

خصوصیات ماده فعال سطحی

تمــام مــواد فعــال ســطحی ،یــک ســر آب دوســت و یــک
ســر نفــت دوســت دارنــد و نســبت وزن مولکولــی آنهــا،

ظرفیــت 1مــاد ه فعــال ســطحی نامیــده میشــود.

HLB

كــه مخفــف نســبت آب دوســتی بــه نفــت دوســتی

2

میباشــد ،تعیینكننــده نحــو ه حاللیــت مــاده فعــال
ســطحی اســت .بــرای محاســبه مقــدار  HLBهــر مــاده
فعــال ســطحی ،ابتــدا بایــد گــروه نفــت دوســت و آب

دوســت آن شناســايي گــردد .ســپس وزن مولکولــی گــروه
آب دوســت را بــه کل وزن مولکولــی تقســیم کــرده و
نهایتـاً عــدد حاصــل را تقســیم بــر  5مينماينــد .هــر چــه
مقــدار  HLBمــاده فعــال ســطحی بزرگتــر باشــد ،آن

مــاده در آب حاللیــت بیشــتري دارد و هــر چــه کوچکتــر
باشــد ،مــاده فعــال ســطحی درنفــت بیشــتر حــل شــود.

مــاده مــورد آزمایــش در ايــن پژوهــش ،تریتــون 100-x

میباشــد کــه ســاختار مولکولــی آن در شــکل  3آمــده
اســت .بــا توجــه بــه فرمــول مولکولــی ایــن مــاده
( HLB ،C14H22O(C2H4O)n (n = 9-10بــه صــورت زيــر
محاســبه ميشــود.

شکل  -3ساختار مولکولی تریتون]19[ 100 x-
دستگاههای مورد استفاده

 -ساکســوله بــرای شستوشــوی نمونــه اســتفاده شــده

اســت.

 کــورهای از نــوع بلــو .ام بــرای خشــک کــردن ســنگ3

اســتفاده شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،نمونــه داخــل

کــوره قــرار گرفتــه و دمــای کــوره تــا دمایــي کــه همــه
ســیاالت درون نمونــه بخــار شــود ،بــاال م ـیرود( .حــدود
°C

)120

 الــک لــرزان بــرای الک کــردن نمونه خرد شــده اســتفادهمیشــود .الکهایــی بــا مشبندیهــای متفــاوت روی

هــم ســوار شــده و در دســتگاه قــرار میگیرنــد و پــس
از گذشــت مــدت زمــان مشــخص ،نمونــه الــک شــده و

در چندیــن الــک بــه صــورت مشهــای متفــاوت جــدا
میگــردد.

 -اســپکتروفوتومتر تــک پرتــوی امــواج مرئی/فرابنفــش

4

بــرای تعییــن غلظــت بــه كار مـيرود .بــا اســتفاده از ایــن
دســتگاه کــه شــدت نــور را بــه صــورت تابعــی از طــول

مــوج اندازهگیــری میکنــد ،میتــوان بــا تعییــن میــزان

جــذب نــور ،غلظــت را تعييــن کــرد.
روش انجام آزمایشات

()1

ایــن مــاده فعــال ســطحی غیــر یونــی ،مایعــی بیرنــگ و

ویســکوز میباشــد کــه در آب محلــول بــوده و دانســیته و

در ابتدا ،شرایط آزمایشات بیان ميگردد .تمام آزمایشات
1. lbalance
2. HYDROPHILE/LIPOPHILE/BALANCE
3. Blue M Standard Ultra-Temp
4. Camspec M501 Single Beam Scanning UV/Visible
Spectro photometer

شماره ،86
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حمــام امــواج فراصــوت قــرار داده میشــود.

بــه صــورت اســتاتیک اندازهگیــری شــده اســت .هــر چنــد

رسم منحنی کالیبراسیون

اندکــی کارایــی مــدل حاصــل را بــرای شــرایط مخــزن

بــا عبــور نــور از آنهــا ،دو پیــک جــذب در 225 nm

متفــاوت بــودن دمــا و فشــار بــا شــرایط واقعــي مخزنــی،
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،بیشــتر آزمایشــات جــذب در
مقــاالت مختلــف در همیــن شــرایط انجــام شــدهاند .مگــر
مــواردی کــه محقــق در پــی مطالعــه تاثیــر دمــا یــا فشــار

در میــزان جــذب بــوده اســت .بنابرايــن ایــن شــرایط
مبنایــی اســت کــه ســبب میشــود نتایــج حاصــل از آن

بــا نتایــج ســایر محققیــن از نظــر میــزان جــذب مــواد
فعــال ســطحی مختلــف ،قابــل مقایســه باشــد.

محلولهــا در دســتگاه اســپکتوفوتومتر قــرار داده میشــوند.

و  275 nmمشــاهده شــد .جذب اشع ه با طول موج 225 nm

بســیار بــاال بــود کــه در مقادیــر جــذب بــاال ،منحنــی

کالیبراســیون از قوانیــن بیــر و المبــرت پیــروی نمیکنــد.
از اشــعه بــا طــول مــوج  275 nmاســتفاده گرديــد و بــرای
هــر محلــول ،میــزان جــذب نــور بــا طــول مــوج 275 nm

اندازهگیــری شــد .از ایــن دادههــا بــرای رســم منحنــی
کالیبراســیون اســتفاده میشــود.

آمادهسازی نمونه سنگ خرد شده

تماس محلول و سنگ

ابتدا نمونه سنگ کربناته توسط محلول تولوئن در ساکسوله

محلولهــای آمــاده شــده از مــواد فعــال ســطحی در

پس از آماده شدن ،توسط چکش خرد شده و به دانههای

ســنگ خــرد شــده مخلــوط میشــوند .نســبت اختــاط

الک لرزان ،سنگ خرد شده در اندازه دانههای متفاوت

بــوده اســت .محلولهــا بــه مــدت  48 hrاســتراحت داده

از هر دسته (مشهای بین  250تا  ،)500 μmنمونه سنگ

جــذب مــاده فعــال ســطحی روی ســطح ســنگ بــه تعادل

شسته شده و سپس در کوره خشک میگردد .نمون ه تمیز

غلظتهــای مختلــف بــا مقادیــر مشــخص از نمونــه

بسیار ریز تبدیل ميشود .سپس با الک کردن توسط

بــه صــورت  1 grســنگ بــه ازای هــر  20 grمحلــول

تقسیمبندی میگردد .با مخلوط کردن درصدهای مشخصی

میشــوند تــا در تمــاس کامــل بــا محلــول قــرار گرفتــه و

خرد شده آماد ه استفاده میباشد.

برســد .در ابتــدا بــا گــذر زمــان میــزان جــذب افزایــش
مییابــد ،تــا اینکــه نهایتــاً در مقــداری ثابــت میشــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نحــوه اندازهگیــری جــذب

از گذشــته مرســوم بــوده و بــا ایــن روش ،ناهمگونــی

ســنگ تاثیــری در نتایــج نمیگــذارد .بنابرايــن ،بــه
راحتــی میتــوان میــزان جــذب مــاده فعــال ســطحی
را صرفنظــر از هندســه ســنگ بــه دســت آورد .در

نتیجــه نتایــج حاصــل از ایــن روش بــراي ســنگهای
مختلــف و مــواد فعــال ســطحی متفــاوت بــا هــم قابــل
مقایســه ميباشــد .در صــورت تأثيــر ناهمگونــی ســنگ در

نتایــج ،نتایــج مربــوط بــه دو نــوع ســنگ بــا يكديگــر قابل
مقايســه نميباشــد .زیــرا عــاوه بــر نــوع ســنگ و یــا نــوع

در ایــن حالــت مقــدار تعادلــی جــذب حاصــل شــده و
ایــن مقــدار مــاده جــذب شــده ،روی ســطح ســنگ پایــدار
خواهــد بــود ،مگــر اینکــه از طريــق يــك عامــل خارجــی،

ميــزان جــذب تغييــر نمايــد.
جدا کردن محلول و سنگ

بــه منظــور تعييــن غلظــت محلــول ،الزم اســت محلــول و
ســنگ از هــم جــدا شــوند .بــرای ایــن کار فیلتــر 0/2 μm

مــورد اســتفاده ميگيــرد.

اندازهگیری جذب نور پس از تماس با سنگ

مــاده فعــال ســطحی ،هندســه ســنگ نیــز نتایــج را تحــت

پس از جداسازي خرده سنگها از محلول ماد ه فعال سطحی،

آمادهسازی محلول

نور با طول موج  275 nmتوسط دستگاه اسپکتروفوتومتر،

تاثیــر قــرار داده اســت.

باید غلظت آنها مشخص گردد .برای این منظور میزان جذب

 6نــوع محلــول با غلظتهای متفــاوت از  125تا 500 ppm

اندازهگیری شده و توسط منحنی کالیبراسیون به غلظت
معادل تبدیل میشود.

ســاخته میشــود .بــه منظــور انحــال کامــل مــاده فعــال

ســطحی در آب ،محلولهــا بــه مــدت  20دقیقــه در
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()5

نتایج و بحث

()6

تحلیل نتایچ آزمایشگاهی جذب استاتیک تریتون 100-x

m=0.0022 b=-0.0565

پــس از بــه دســت آوردن منحنــی کالیبراســیون5 ،

محلولهایــی از آب و مــاده فعــال ســطحی بــا  7غلظــت

محلــول از مــاد ه فعــال ســطحی بــا غلظتهــای مختلــف

ســاخته شــد و بــا عبــور نــور از محلــول در دســتگاه

اســپکتروفوتومتری ،پیــک جــذب نــور در طــول مــوج

A=m*C+b

در محــدوده  125و  500 ppmســاخته شــده و پــس

nm

از  48 hrتمــاس آنهــا بــا ســنگ ،میــزان جــذب نــور بــا

 275مشــاهده گرديــد .ایــن طــول مــوج کــه در محــدوده

طــول مــوج  275 nmتوســط محلولهــا اندازهگیــری

 260تــا  280 nmاســت ،بــه حضــور گــروه فنیــل در

شــده اســت .ایــن مقادیــر توســط معادلــه کالیبراســیون

ســاختار مولکولــی ایــن مــاده مربــوط میشــود [.]20

بــه غلظــت معــادل تبدیــل شــده اســت.

ســپس میــزان جــذب نــور بــا طــول مــوج 275 nm

بــرای تمــام محلولهــا بــا دســتگاه اســپکتروفوتومتری

در شــکل  5غلظــت اولیــه و غلظــت پــس از تمــاس بــا

المبــرت رابطــه بیــن غلظــت محلــول و نــور جــذب شــده

اســت .فاصلـ ه ایــن نمودارهــا بیانگــر میــزان جــذب مــاده

جــذب بــا غلظــت رابطــه خطــی دارد ،تعییــن غلظــت

کــردن غلظــت مــاده فعــال ســطحی پــس از تمــاس بــا

نتایــج بــه دســت آمــده در شــکل  4رســم شــده اســت.

تطبیق با مدلهای تعادلی جذب

اندازهگیــری و ثبــت شــده اســت .براســاس قوانیــن بیــر و

ســنگ ،بــرای محلولهــای ســاخته شــده رســم شــده

بــه صــورت خطــی اســت و معمــوال در محــدودهای کــه

فعــال ســطحی در تمــاس بــا ســنگ میباشــد کــه بــا کــم

مــواد انجــام میشــود .منحنــی کالیبراســیون بــرای

ســنگ از غلظــت اولیـ ه آن در محلــول بــه دســت میآیــد.

همــان گونــه کــه مشــاهده ميشــود ،رابطــه بیــن غلظــت

در ابتــدا بــه منظــور آشــنایی اولیــه ،مدلهــای النــگ

و میتــوان بــرای هــر محلــول ،بــا اندازهگیــری میــزان

ایزوترم النگمویر :1این رابطه به شکل زیر بیان میشود [:]21

خطــی بــه دســت آمــده ،بیانگــر تبعیــت ایــن محلــول از

در ایــن رابطــه Γ (g/kg( ،مقــدار مــاد ه فعــال ســطحی

منحنــی کالیبراســیون را نشــان میدهــد .در ایــن رابطــه،

( )Ce g of chemical)/(L of water phaseغلظــت تعادلــی

محلــول و نــور جــذب شــده بــه صــورت خطــی اســت

مویــر و فرندلیــش بــه اختصــار معرفــی شــدهاند.

جــذب نــور ،غلظــت محلــول را محاســبه نمــود .رابطــه

()7

قوانیــن بیــر و المبــرت اســت .رابطـه زیــر معادلــه خطــی

جــذب شــده KL (L/g( ،ثابــت تعادلــی النــگ مویــر و

منظــور از  Aمیــزان جــذب نــور و  Cغلظــت مــاده فعــال

فــاز آبــی 2میباشــد.

ســطحی میباشــد.
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شکل  -4نمودار کالیبراسیون

1. Langmuir Adsorption Isotherm
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شکل  -5نمودار غلظت اولیه محلول حاوی ماده فعال سطحی و غلظت آن پس از مجاورت با سنگ

آنهــا بــر حســب وزن مــاده فعــال ســطحی جــذب شــده

ایزوتــرم فرندلیــش :مطابــق ايــن رابطــه ،اگــر غلظــت
تعادلــی مــاد ه حــل شــونده در محلــول ( ،)Ceبــه تــوان

/nا 1رســانده شــود ،آنــگاه عبــارت  Γ/Ce1/nكــه در آن

بــه ازای وزن ســنگ ،مــورد نیــاز اســت .لــذا تبدیــات زیــر
صــورت میگیــرد:

Γ

مقــدار جــذب شــده اســت ،در دمــای مشــخص مقــداری
ثابــت میباشــد.
()8

()10

(Γ=Kf Ce(1/n

()9

در ایــن رابطــه ( Kf (L/gثابــت تعادلــی فرندلیــش و

دادههــای حاصــل بــا ســه معادلــه جــذب بررســی

شــدهاند كــه نتايــج ايــن بررســي در شــكلهاي  6تــا

n

 8رســم شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده ميشــود

ثابــت فرندلیــش میباشــد [.]22

معادلــه النــگ مویــر کمتریــن رگرســیون را داشــته اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج آزمایــش ،مقادیرمحاســبه شــده از

بنابرایــن ایــن معادلــه بــه عنــوان معادلــه جــذب انتخــاب
شــده اســت .نهایتـاً معادلــه النــگ مویــر بــه صــورت زیــر

روی منحنــی کالیبراســیون بــر حســب  ppmمــي باشــد،

در حالــی کــه بــرای اعمــال در معــادالت جــذب ،مقــدار

بــه دســت میآیــد:
log cw
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شکل  -6نمودار تطبیق نتایج با معادله فرندلیش
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شکل  -8نمودار تطبیق نتایج با معادله خطی

میکنــد و تنهــا یــک الیــه از مــاده جــذب شــده ايجــاد

ميشــود.

()11

 -3انــرژی جــذب در تمــام نقــاط بــا هــم یکســان اســت

و هیــچ یــک از مولکولهــای جــذب شــده امــکان انتقــال

 Γmaxبیانگــر ماکزيمــم مقــدار جــذب میباشــد کــه

در ســطح جــاذب یــا برهمکنــش بــا مولکولهــای

ســطحی حاصــل میشــود KL .نیــز ثابــت النــگ مویــر

 -4فراینــد جــذب شــامل دو فرآینــد متقابــل جــذب مــاده

ایزوتــرم النــگ مویــر بــر مبنــای یــک ســری فرضیــات

دو فرآينــد ،تعــادل برقــرار اســت.

نزدیــک بــودن مکانیســم جــذب بــه مکانیســم فــرض

بــا افزایــش میــزان غلظــت مــاده فعــال ســطحی ،میــزان

جــذب بــه صــورت زیــر شــرح داده شــده ميشــود [:]21

اینکــه در غلظــت حــدود  500 ppmجــذب بــه اشــباع

بــه صــورت تئــوری در غلظــت بینهایــت از مــاده فعــال

مجــاور را نــدارد.

اســت.

و جــدا شــدن آن از ســطح جامــد میباشــد و بیــن ایــن

میباشــد کــه تطبیــق نتایــج بــا ایــن ایزوتــرم نشــانگر

 -5همانطــور کــه در شــکل  8نیــز مشــخص اســت،

شــده در ایــن ایزوتــرم اســت .برایــن اســاس مکانیســم

جــذب آن روی ســطح ســنگ افزایــش مییابــد تــا

 -1جــذب تنهــا در مناطــق خــاص از ســطح جــاذب رخ

خــود میرســد .بــه عبارتــی چنانچــه غلظــت مــاده فعــال

نمیباشــد.

روی ســطح ســنگ ،تغييــري نخواهــد داشــت.

میدهــد و مــاد ه جذبــی بــا کل ســطح جــاذب درگیــر

 -2هــر کــدام از ایــن نقــاط تنهــا یــک مولکــول را جــذب

ســطحی از ایــن مقــدار تجــاوز کنــد ،میــزان جــذب آن
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مقایســه میــزان جــذب تریتــون 100 x-روی ســنگ

میشــوند .همانگونــه كــه مشــاهده ميشــود ،هــر دو

آزمایشــات جــذب اســتاتیک تریتــون 100 x-روی ماســه

جــذب رســیدهاند .یعنــی غلظــت اشــباع جــذب بــرای

نمــودار در غلظــت حــدود  500 ppmبــه ماکزیمــم میــزان

کربناتــه بــا ماســه ســنگ

ســنگ بریــا توســط کــووک و همکارانــش [ ]23انجــام
شــده اســت .از ایــن نتایــج بــرای مقایس ـ ه میــزان جــذب

هــر دو نــوع ســنگ در ایــن مــاده فعــال ســطحی یکســان
اســت.

ایــن مــاده فعــال ســطحی روی ماســه ســنگ و ســنگ

وابســتگی میــزان جــذب بــه غلظــت مــاد ه فعــال ســطحی

جــذب در غلظتهــای مــورد نظــر ،از روی نمودارهــای
جــذب [ ]23بــه دســت آمــده و نهایتــاً مقایســه میــزان

کربناتــه اســت .بــه طــوری کــه تغییــر غلظــت مــاده فعــال

کربناتــه اســتفاده میشــود .بــرای ایــن منظــور مقادیــر

جــذب بــه صــورت منحنــی در شــکل  9آمــده اســت.

در غلظتهــای پایینتــر از  ،240 ppmمیــزان جــذب در
ماســه ســنگ بیشــتر از کربناتــه اســت .امــا در غلظتهــای

باالتــر ،میــزان جــذب در ســنگهای کربناتــه بیشــتر

میشــود .از آنجایــی کــه غلظــت بحرانــی تشــکیل
مایســل در ایــن نــوع مــاده فعــال ســطحی حــدود

ppm

 220میباشــد ،بــه نظــر میرســد علــت ایــن تفــاوت

در مــورد ماســه ســنگها بســیار کمتــر از ســنگهای
ســطحی از  100 ppmتــا  500 ppmدر مجــاورت ماســه

ســنگها ،میــزان جــذب را  mg surf/100gr rockا 27تغییــر
داده اســت كــه ميتــوان آن را تقریبـاً ثابــت فــرض کــرد.
در حالــی کــه در ســنگهای کربناتــه تغییــرات بســیار

زیــاد اســت ( mg surf/100 gr rockا .)82میــزان جــذب

در غلظتهــای بــاالی  CMCنيــز بــرای ســنگ کربناتــه
نســبت بــه ماســه ســنگ بســیار باالتــر اســت( .حــدود
 1/5برابــر).

در میــزان جــذب ،بــه حضــور مایســلها و تفــاوت

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،در مــورد ســنگهای

ماســه ســنگ مربــوط باشــد .در واقــع مایس ـلها تمایــل

تزریــق صــرف نظــر نمــود و پيشــنهاد ميگــردد از مــدل

کــه مونومرهــا روی ســطح ماســه ســنگ بیشــتر جــذب

شــود.

نحــو ه بــر همکنــش آنهــا بــا ســطح ســنگ کربناتــه و

کربناتــه نمیتــوان از میــزان جــذب در مدلســازیهای

بیشــتري بــه جــذب روی ســنگ کربناتــه دارنــد ،در حالــی

جــذب ارائــه شــده ،در شبیهســازیهای تزریــق اســتفاده
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تغییــرات جــذب بســیار زیــاد اســت

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه ،جــذب مــاده فعــال ســطحی تریتــون 100

روی ســطح ســنگ کربناتــه خــرد شــده مــورد بررســی

قــرار گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه هــر چــه

غلظــت  Tx-100در محلــول باالتــر مـیرود ،میــزان جــذب
آن روی ســطح ســنگ کربناتــه نیــز افزایــش مييابــد،
تــا اینکــه در غلظــت حــدود  500 ppmجــذب بــه اشــباع

خــود میرســد .بــا تطبیــق مدلهــای جــذب متــداول

بــا نتایــج حاصــل از آزمایــش ،ایزوتــرم النــگ مویــر بــه
عنــوان بهتریــن مــدل بــه دســت آمــده اســت .ثابــت النگ
مویــر بــرای ایــن مــاده برابــر (173/34 )gr rsol/gr surf

و جــذب ماکزیمــم برابــر

()mg surf/gr rock

19/23

محاســبه شــده اســت .تطبیــق نتايــج بــا معادلــه النــگ
مویــر نشــان میدهــد کــه جــذب تریتــون  100 -xتنهــا

در محلهــای همــوژن خــاص از ســطح ســنگ کربناتــه و

بــه صــورت تــک الیــه رخ میدهــد.

مقایســ ه جــذب ایــن مــاده ،روی ســطوح کربناتــه بــا

ســطوح ماســه ســنگ نشــان میدهــد کــه تغییــر غلظــت

 100-Txاز  100 ppmتــا  500 ppmدر مجــاورت ماســه
ســنگها تاثیــر کمــیدر میــزان جــذب داشــته اســت

(mg surf/100gr rockا  )27كــه ميتــوان آن را تقریبــاً

(mg surf/100 gr

 rockا )82و میــزان جــذب در غلظتهــای بــاالی

CMC

بــرای ســنگ کربناتــه حــدود  1/5برابــر ماســه ســنگ
میباشــد .ایــن امــر لــزوم در نظــر گرفتــن تــرم جــذب

ی پديــده تزریــق در ســنگهای کربناتــه
در مدلســاز 

را نشــان ميدهــد .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد میشــود

بــرای مدلســازی فرآینــد تزریــق در مخازنــی کــه از
ایــن مــاده فعــال ســطحی بــه منظــور ازدیــاد برداشــت

اســتفاده ميشــود ،ایزوتــرم النــگ مویــر بــه دســتآمــده
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
تشکر و قدرداني

بدينوســيله از شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه خاطــر
حمایــت از ايــن پژوهــش تشــکر و قدردانــي ميگــردد.
عالئم و نشانهها

 :Ceغلظت تعادلی

()g of chemical)/(L of water phase

 :KLثابت تعادلی النگ مویر
 :Kfثابت تعادلی فرندلیش

()L/g

()L/g

 :nثابت توانی فرندلیش ()-
 :Γمقدار ماده جذب شده

()g/kg

ثابــت فــرض کــرد .در حالــی کــه در ســنگهای کربناتــه
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