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بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل
تحرکپذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده
با مخلوط نانوذره و سورفکتانت
حامد فرهادی و سیاوش ریاحی

*

انستیتو مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/10/27 :

تاريخ پذيرش94/2/14 :

چكيده
هــدف ایــن مقالــه بررســی کنتــرل تحرکپذیــری فومهایــی اســت کــه بــا نانــوذرات اصالحشــده ،پایــدار میشــوند .اضافــه کــردن
ســورفکتانت بــا بــار مخالــف بــه نانــو ذره ســیلیکای آبدوســت ،منجــر بــه تغییــر ترشــوندگی نانـوذره از حالــت آبدوســتی کامــل بــه
ســوی آبگریــزی جزیــی آن میشــود .در ایــن مطالعــه آزمایشــگاهی ،میــزان جــذب ســورفکتانت کاتیونــی بــر روی نانــوذره ســیلیکا،
بــا بــار منفــی ،بــا اســتفاده از معیــار جدیــدی کــه از طریــق اندازهگیــری رســانایی بهدســت آمــده؛ مقایســه شــده اســت .معیــار جــذب
ســطحی در دامنــه ســورفکتانت اســتفاده شــده دارای یــک بیشــینه حــدود (1 CMCغلظــت بحرانــی مایســلی شــدن) تخمیــن زده شــد
کــه در آن نانــوذره بــه حداکثــر آبگریــزی خــود میرســد .ســپس فــوم  CO2پایــدار شــده بــا مخلــوط نانــوذره و ســورفکتانت از طریــق
تزریــق همزمــان  CO2و مخلــوط نانــوذره و ســورفکتانت در میــان فضــای متخلخــل و در فشــار مخزنــی تشــکیل شــد .نتایــج حاصــل
شــده نشــان میدهــد کــه نانــوذره اســتفاده شــده بــه تنهایــی فعــال ســطحی نبــوده بلکــه بــا اضافــه کــردن ســورفکتانت قابلیــت
ایجــاد فــوم پیــدا میکنــد .مطالعــات متمــم روی رفتــار فشــاری و مورفولــوژی فومهــا کــه توســط دســتگاه اندازهگیــری دینامیــک
خــواص فــوم بهدســت آمــد ،نشــان میدهــد کــه در محــدوده غلظــت ســورفکتانت اســتفاده شــده ،ویســکوزیته ظاهــری فــوم دارای
یــک بیشــینه برابــر  6/03 cPاســت کــه مطابــق بــا بیشــینه معیــار جــذب ســطحی اســت .همچنیــن بــا اضافــه کــردن نانــوذره بــه
محلــول ســورفکتانتی ،کاهــش نســبت فــازی و افزایــش غلظــت نانــوذره ،فومهــای یکنواختتــر و کوچکتــری تشــکیل میشــود ،کــه
ویســکوزیته ظاهــری را بهصــورت معن ـیداری افزایــش یافتــه اســت.

كلمات كليدي :فوم ،نانوذره ،سورفکتانت ،پایداری فوم ،تحرکپذیری ،آبگریزی ،ازدیاد برداشت نفت

ثقلــی ،1انگشــتی شــدن 2و کانالــی شــدن 3اســت .یکــی

مقدمه

تزریــق دی اکســید کربــن رایجتریــن روش ازدیــاد
برداشــت نفــت اســت .ایــن روش هماننــد ســایر روشهــای

ازدیــاد برداشــت دارای مشــکالت خــاص شــامل روراندگی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

riahi@ut.ac.ir

از روشهــای بهبــود ایــن مشــکالت اســتفاده از روش
تزریــق تناوبــی آب و گاز اســت کــه منجــر بــه کنتــرل
تحرکپذیــری میشــود.

1. Gravity Override
2. Fingering
3. Channeling
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یــک جبهــه آبــی ماننــد بلــوک از پخش شــدن دیاکســید

بســیاری از مقالههــا کــه بــر روی نانــوذره بهعنــوان فعــال

اســتفاده شــده مانــع از تمــاس کامــل نفــت و دیاکســید

اســت[ .]6-4اســتفاده از ذرات ژانــوس 7[4و  ،]8تغلیــظ

کربــن در مخــزن جلوگیــری میکنــد امــا مقادیر زیــاد آب
کربــن میشــود .همچنیــن بــه دلیــل امتزاجپذیــری
بــاالی دی اکســید کربــن در آب ،حجــم زیــادی از دی

اکســید کربــن هــدر مــیرود .بــه کار بــردن فــوم بــرای
کنتــرل تحــرک روشــی دیگــر بــرای حــل ایــن مشــکل
اســت .دارا بــودن بیــش از  %70گاز ،مزیــت خــاص فــوم

نســبت بــه اســتفاده از تزریــق تناوبــی آب و گاز بــرای
کنتــرل تحرکپذیــری اســت .بــه ایــن معنــا کــه میــزان
دیاکســیدکربن اســتفاده شــده کاهــش مییابــد و پــروژه

از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود و

بازدهــی تزریــق دیاکســید کربــن بــا بــاال رفتــن ســطح
تمــاس  CO2و نفــت افزایــش مییابــد.

ســطحی تحقیــق کردهانــد؛ مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
مناســب نانــوذره[ 9و  ،]10اســتفاده پوشــانندههای
ســطحی مناســب[ ]11و اســتفاده از ســورفکتانت بــا بــار
مخالــف بــا نانــوذره[ ]12از جملــه روشهــای موجــود برای

تغییــر ماهیــت نانــوذره بــه مــواد فعــال ســطحی هســتند.

بــا اضافــه کــردن مقــدار کمــی ســورفکتانت بــا بــار مخالف

بــه محلــول نانــوذره ،فوزایــی و پایــداری فــوم بهصــورت
معن ـیداری افزایــش مییابــد[ 6و  .]9مطالعاتــی بــر روی
جــذب مولکولهــای ســورفکتانت بــر نانــوذره و تاثیــر آن
روی خــواص فــوم انجــام شــده اســت و دامنــه غلظــت
ســورفکتانت اســتفاده شــده بــه چنــد ناحیــه مشــخص

کننــده تقســیمبندی شــد[.]15-13

فــوم آبــی از توزیــع فــاز گاز در فــاز پیوســته مایــع بــه

بــرای نانوذرههــای موجــود در مخلــوط آب و گاز ،زاویــه

مــورد نیــاز اســت .ســورفکتانتها 1بهصــورت ســنتی بــه

نــوع فــوم را تعییــن میکنــد .هنگامیکــه  θ<90°باشــد؛

وجــود میآیــد .بــرای تهیــه فــوم ،مــواد فعــال ســطحی
ایــن منظــور بــهکار میرونــد .مولکولهــای ســورفکتانت
تمایــل دارنــد کــه بــه جــای مانــدن در تــوده مایــع

بــه میانرویــه 2برونــد .فومهــای دیاکســید کربــن

پایدارشــده بــا ســورفکتانت نیــز دارای ضعفهایــی از
جملــه ،ناپایــداری فــوم در شــرایط مخزنــی ماننــد دمــا و

شــوری بــاال میباشــد .افزایــش غلظــت ســورفکتانت بــرای
جلوگیــری از ایــن ضعفهــا باعــث ایجــاد مانــع فومــی
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تمــاس( )θکــه نانــوذره در میانرویــه آب و گاز میســازد

فــوم آب در دی اکســید کربــن و زمانيكــه  θ>90°باشــد
فــوم دی اکســید کربــن در آب تشــکیل میشــود[ 4و

 .]5مکانیزمهــای پایــداری فومهــا در حضــور نانــوذره

بــا مکانیزمهــای پایــداری فــوم در حضــور ســورفکتانت،
متفــاوت هســتند .ایــن مکانیزمهــا شــامل انــرژی بــاالی
جــذب نانــوذره بــه میانرویــه نســبت بــه ســورفکتانت[2

و  ،]16آرایــش ذرات در فیلــم مایــع در هنــگام ریــزش[،]3

و ناکارآمــدی تزریــق دیاکســید کربــن میشــود[ .]1در

رشــد تودههــای نانــوذرهای و تشــکیل کــرک،]17[5

بــرای فومهــای ســورفکتانتی ارائــه داده و تالشهــای

فشــار مویینگــی انعقــاد حبابهــا[ ]18میباشــد .فــوم

ســالهای اخیــر ،توســع ه نانوفنــاوری ،راهــی جایگزیــن
زیــادی در زمینــه فومهــای پایدارشــده بــا ذرات و نانــو

ذرات انجــام شــده اســت[ 2و .]3

نانــوذرات بهعلــت آب دوســتی زیــاد ،و بــه جــای رفتــن به
ســطح تمــاس بیــن آب و گاز تمایــل بــه مانــدن در تــوده
مایــع دارنــد .بنابرایــن بــرای داشــتن یــک مــاده فعــال

ســطحی خــوب ،بــه نانوذراتــی کــه بهطــور طبیعــی یــا بــا
اصــاح خــواص ســطحی دارای میــزان مطلــوب آبگریزی

هســتند ،نیــاز داریــم .اســتفاده از روش اصالح ســطحی ،در

تغلیــظ مناســب نانــوذره[ 9و  ]10و افزایــش حداکثــر

دیاکســید کربــن پایــدار شــده بهوســیله نانــوذره بــا

پوشــش مناســب ،در غلظــت خیلــی کــم  % 0/05وزنــی،
بــرای کنتــرل تحرکپذیــری اســتفاده شــد[ .]11تاثیــر

نســبت فــازی ،غلظــت نانــوذره و دبــی کل بــر روی
تحرکپذیــری فــوم بررســی شــد[ 10 ،9و .]19

1. Surfactant Active Agent
2. Interface
3. Foam Barrier
4. Janus
5. Cork
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نشــان داده شــد اضافــه کــردن نانــوذره ،در غلظــت خیلــی

همــان ســرعت و مــدت زمــان انجــام گرفــت .بعــد از ایــن

افزایــش و تحرکپذیــری آن را کاهــش میدهــد[.]20

فراصوتــی بــا تــوان  120 Wو فرکانــس  20 kHZقــرار داده

کــم  %0/3وزنــی ،بهطــور معنــیداری پایــداری فــوم را
تاثیــر غلظتهــای مختلــف ســورفکتانت روی ویســکوزیتی

ظاهــری و تحرکپذیــری فــوم ایجــاد شــده بــا مخلــوط

نانــوذره و ســورفکتانت تــا کنــون بررســی نشــده اســت.

مرحلــه ،محلــول بــه مــدت  30 minدر دســتگاه همــزن
شــد .مــدت زمــان انجــام همــزن فراصوتــی بــه میــزان
پایــداری و یــا همــان ســرعت تهنشــینی ذرات در محلــول

بســتگی دارد بــه طــوری کــه در بعضــی از مــوارد کــه در

در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا بــا بررســی میــزان

ابتــدا بــه شــدت ناپایــدار بودنــد ،بــه مــدت زمــان انجــام

درک بهتــری از چگونگــی پایــدار کــردن فــوم در حضــور

اندازهگیری رسانایی

آبگریــزی نانــوذرات و مکانیزمهــای ذکــر شــده بــه

همــزن فراصوتــی بــه یــک ســاعت هــم رســید.

نانــوذره برســیم .همچنیــن بــا اســتفاده از نتایــج بــه

پــودر جامــد نانــوذره بــه یــک ســری بشــر  20 ccکــه

بررســی فابلیــت کنتــرل تحرکپذیــری فــوم دیاکســید

شــد .ســپس ســورفکتانت بــا غلظتهــای متفــاوت بــه

دســت آمــده از معیــار جــذب ســطحی بــه تحلیــل و

هرکــدام حــاوی وزن معینــی از آب مقطــر بودنــد اضافــه

کربــن میپردازیــم.

آن اضافــه شــد .محلــول حــاوی نانــوذره و ســورفکتانت

فعالیتهای آزمایشگاهی

شــدند .الکتــرود دســتگاه رســانایی ســنج (مــدل ,4520

نانــوذره ســیلیکا بــا قطــر  15نانومتــر (بــا فراوانــی

رســانایی ثابــت شــده محلــول خوانــده شــد .ایــن آزمایــش

همانطــور کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد همگــن

مواد

بزرگتــر از  )%98از

NANO SHEL

بهصــورت پــودر

 )Jenwayداخــل محلــول قــرار گرفــت و بعــد از 1 min

بــرای غلظــت  0/01 ،0/00و  %0/10وزنــی از نانــوذره

جامــد خریــداری شــد .انتخــاب ایــن نانــوذره بــه دلیــل

و دربــازه  0/02تــا  %0/08وزنــی از ســورفکتانت انجــام

زیــاد انجــام گرفتــه روی ســطح آن اســت .ســورفکتانت

دستگاه اندازهگیری دینامیک خواص فوم

در دســترس بــودن و هزینــه خیلــی کــم و پژوهشهــای

گرفــت.

کاتیونــی 1کــه از مشــتقات  CTABاســت نیــز بهصــورت

ســیالبزنی بهوســیله دســتگاه اندازهگیــری دینامیــک

ســورفکتانت دراز زنجیــر و شــاخهدار ،داری حاللیــت بــاال

شــکل( )1آمــده اســت انجــام شــد .ایــن دســتگاه بــه

 378/47 grبــه ازای هــر مــول و دارای غلظــت بحرانــی

انــدازه توزیــع حبابهــا و اندازهگیــری تحرکپذیــری

آب دییونیــزه بــا رســانایی کمتــر از یــک میکــرو زیمنــس

دســتگاه شــامل دو قســمت تشــکیل فــوم و اندازهگیــری

از  %99/5بــود.

بخش تولید فوم

خریــداری شــد .ایــن

مشــخصات فــوم دیاکســید کربــن کــه شــماتیک آن در

پــودر از شــرکت

بــه نســبت زنجیــرهی بلنــد آن اســت ،جــرم مولکولــی آن

منظــور تشــخیص امــکان تشــکیل فــوم ،بررســی پایــداری،

مایســل یــک میلــی مــوالر مــی باشــد .در ایــن آزمایــش از

(ویســکوزیته ظاهــری) فــوم اســتفاده شــده اســت .ایــن

اســتفاده شــد و دیاکســید کربــن دارای خلــوص بیشــتر

دینامیــک مشــخصات فــوم اســت.

MERCK

تهییه محلول مولد فوم

محلــول مولــد فــوم و دیاکســید کربــن فشــرده شــده در

وزن مشــخصی از آب دیونیــزه را درون بشــر ریختــه و

دو ســیلندر انتقــال بهصــورت جداگانــه نگهــداری شــدند.

همــزن مغناطیســی بــا ســرعت بــاال بــه مــدت 15 nm

بــا آب دییونیــزه کار میکننــد اســتفاده شــد.

نانــوذرات ســیلیکا را بــه آن اضافــه شــد .بــا اســتفاده از
اختــاط صــورت گرفــت .ســپس وزن مشــخصی از

ســورفکتانت بــه آن اضافــهشــد و مجــددا اختــاط در

بــرای تزریــق هــر دو ســیال ،از دو پمــپ  DBRمشــابه کــه

1. Ethyl Hexadecyl Dimethyl Ammonium Bromide

بررسی آزمایشگاهی قابلیت...
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شکل  1شماتیک دستگاه اندازهگیری دینامیک خواص فوم

دیاکســید کربــن تــا فشــار حــدود  1600 psiفشــرده

تقریبــا کــروی بــا قطــر  100تــا  150 μmتشــکیل شــده

بهصــورت همزمــان داخــل سیســتم تزریــق میشــوند

داخلــی  ،33/5 mmقطــر خارجــی  42 mmو طــول موثــر

میشــود .محلــول مولــد فــوم و دیاکســید کربــن
و در لولههایــی بــا قطــر خارجــی  0/125 inجریــان

مییابنــد .در اولیــن س ـهراهی بــرای اولیــن بــار محلــول

اســت و کــه فضــای داخلــی یــک مغــزه نگهــدار بــا قطــر

 88 mmرا پــر میکنــد.

تعیین مشخصات دینامیک فوم

مولــد فــوم و دیاکســید کربــن بــا هــم تمــاس پیــدا

بعــد از عبــور دو ســیال از فضــای متخلخــل امکان تشــکیل

 0/125 inبــه طــول تقریبــا دو متــر و کــه بهصــورت

دیاکســید کربــن اضافــی .بعــد از تشــکیل ایــن ســه فــاز

قطــر داخلــی لولــه کــه بعــد از س ـهراهی میآیــد و دبــی

انــدازه حبابهــا و تعییــن بــازه زمانــی پایــداری افــت

بــه تشــکیل مقــداری فــوم میشــود .وجــود ایــن لول ـهی

دارای دو قطعــه کوارتــزی شــفاف بــا ضریــب شکســت نــور

فــوم بلکــه بــرای جلوگیــری از اثر گرانــش و جدایــی دوفاز

دیــداری از جنــس فــوالد زنگنــزن  306ســاخته شــده

دارد .بعــد از ســیم پیــچ بــرای وارد کــردن انــرژی کافــی

و توســط دوربیــن میکروســکوپی دیجیتالــی دینوالیــت

میکننــد .بعــد از ســه راهــی یــه لولــه بــا قطــر خارجــی

ســه فــاز وجــود دارد :فــاز فومــی ،فــاز آبــی اضافــی و فــاز

ســیمپیچ درآمــده اســت؛ قــرار داده شــد .بــا توجــه بــه

بــه منظــور بررســی امــکان تشــکیل فــوم ،پایــداری فــوم،

تزریقــی ،بــه ایــن دو فــاز انــرژی وارد میشــود کــه منجــر

فشــار از یــک درگاه دیــداری اســتفاده شــد .ایــن درگاه

ســیمپیچ نــه بــه خاطــر تامیــن انــرژی الزم بــرای تشــکیل

صفــر ،ضخامــت  ،1/5 cmقطــر  3 cmاســت .بدنــه درگاه

غیرقابــل امتــزاج بــه دلیــل اختــاف چگالــی آنهــا ضرورت

اســت .ایــن درگاه دیداری تحمــل فشــار  6000 psiرا دارد

بــرای آوردن نانوذره(کــه در اکثــر آزمایشهــا بــه صــورت

مــدل

عکسبــرداری میشــود .از

تشــکیل کامــل فــوم از فضــای متخلخــل اســتفاده شــده

و پایــداری فــوم را بهصــورت کیفــی بیــن فومهــای

AD-4113TL-MA1

جزیــی آبگریــز شــده اســت) بــه ســطح تمــاس دو فــاز و

بررســی ایــن عکسهــا میتــوان بــازه انــدازه حبابهــا

اســت .ایــن فضــای متخلخــل از دانههــای شیشــهای

مختلــف مقایســه کــرد.

شماره ،88

8

1395-3

درگاه دیــداری بهعنــوان یــک متمــم بــرای درک بهتــر

صــورت جداگانــه ،رســانایی مربــوط بــه خــود را دارنــد .بــا

بــا تشــکیل فــوم ویســکوزیته ظاهــری نســبت بــه

و جــذب ســورفکتانت بــر روی ســطح آن ،از بارهــای آزاد

رفتــار فشــاری فــوم نیــز عمــل میکنــد.

ویســکوزیته مخلــوط دوفــازی آب دییونیــزه و دیاکســید

کربــن افزایــش مییابــد .بنابرایــن تحرکپذیــری کاهــش
مییابــد و باعــث افزایــش راندمــان جاروبــی حجمــی

میشــود .بعــد از عبــور فــوم از درگاه دیــداری ،وارد یــک
لولــه بــا قطــر خارجــی  0/0625 inمیشــود .ایــن لولــه
دارای قطــر داخلــی  0/508 mmو طــول  6 mاســت .افــت

فشــار دو ســر ایــن لوله مویینه توســط یک ترانســمتر فشــاری
مــدل  SMAR LD 301بــا دقــت  0/08 psiدر فشــار اســتاتیک

 1600 psiاندازهگیــری میشــود افزایــش فشــار یــک عامــل
مخــرب فــوم اســت .بنابرایــن بــا اعمــال فشــار روی فــوم،

شــرایط ســخت مخزنــی بهتــر شبیهســازی میشــود .بــا

اســتفاده ازقانــون پویزولــی 1در لولــه مویینــه ،ویســکوزیته

ظاهــری بــا توجــه بــه افــت فشــار اندازهگیــری شــده
محاســبه میشــود(معادله  11[ )1و .]10

()1

جایــی کــه  ،Qدبــی کل ،برابــر مجمــوع دبــی محلــول مولــد
فــوم و دیاکســید کربــن اســت و برحســب  cc/hrمیباشــد.

 PΔافــت فشــار دو ســر لولــه مویینــه اســت .عــدد ثابــت

 3/5125نماینــده ویژگیهــای فیزیکــی لولــه مویینــه و
شــامل قطــر لولــه اســت .ایــن عــدد از شــیب نمــودار افــت

فشــار برحســب دبــی در تزریــق آب بــه دســت میآیــد و
شــامل ویســکوزیته آب و خــواص فیزیکــی لولــه اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه ویســکوزیته آب در دمــای محیــط 1 cp

اســت ،بنابرایــن ثابــت بــه دســت آمــده فقــط شــامل

خصوصیــات فیزیکــی لولــه مویینــه اســت ،کــه بــا توجــه
بــه ثابــت بــودن فشــار ،همــواره ثابــت میمانــد .از آنجــا کــه
فــوم دوفــازی اســت ،مقــدار محاســبه شــده ،ویســکوزیته

ظاهــری فــوم نامیــده میشــود.
نتایج و بحث
آبگریزی نانوذره

اضافــه کــردن ســورفکتانت کاتیونــی بــه نانــوذره ســیلیکا

کاســته میشــود و رســانایی محلــول جدیــد از مجمــوع
رســانایی اجــزای محلــول یعنــی ســورفکتانت و نانــوذره به

صــورت جداگانــه کمتــر میشــود .هــر چــه ایــن تفاضــل
مقــدار بیشــتری داشــته باشــد ،جــذب ســطحی بیشــتری
اتفــاق افتــاده اســت .بنابرایــن نتایــج ایــن آزمایــش
معیــاری از جــذب ســورفکتانت روی نانــوذره اســت.

مفادیــر رســانایی در محلولهــای مختلــف در جــدول()1

آورده شــده اســت .در غیــاب نانــوذره ،بــا افزایــش غلظــت
ســورفکتانت تــا  %36( 1 CMCوزنــي) رســانایی بــه
صــورت خطــی افزایــش مییابــد .بعــد از ایــن غلظــت
بهدلیــل تشــکیل مایســلها ،شــیب ایــن خــط کاهــش

مییابــد[ .]21 ،22از برخــورد ایــن دو خــط مســتقیم کــه
شــیب متفــاوت دارنــد ،غلظــت بحرانــی مایســلی حاصــل

میآیــد .بــا توجــه بــه شــکل  ،2غلظــت بحرانــی مایســلی

 %0/036از ســورفکتانت تعییــن شــد .معیــار جــذب،AI ،
بهصــورت رابطــه  2تعریــف میشــود:
()2

AI= λ NP+ λS- λ NPS

جایــی کــه  λنشــاندهنده انــدازه رســانایی ،و اندیسهــای

 NP ،Sو  NPSبهترتیــب نشــاندهنده نانوذرات ،ســورفکتانت
و مخلــوط نانــوذرات و ســورفکتانت اســت .در شــکل 3

مشــاهده میشــود؛ بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت تــا

040ا % 0/وزنــی ،معیــار جــذب افزایــش مییابــد .افزایــش
معیــار جــذب در نتیجــه خنثــی شــدن بارهــای آزاد رخ

دهــد .بنابرایــن بــا افزایــش معیــار جــذب ،مولکولهــای

ســورفکتانت روی ســطح نانــوذره جــذب میشــوند و

نانــوذره را بهصــورت جزیــی آبگریــز میکنــد .اگــر بــه
جــای جــذب مولکــول ســورفکتانت روی ســطح نانــوذره و

خنثــی شــدن بــار آزادش ،جــذب زنجیــر بــه زنجیــر یــک

مولکــول ســورفکتانت بــا مولکــول ســورفکتانتی کــه از قبل
روی نانــوذره جــذب شــده صــورت بگیرد(یعنــی دو الیــه
تشــکیل شــود) ،بــار آزادش خنثــی نمیشــود.

ســر گــروه ســورفکتانت کاتیونــی دارای بــار مثبت و ســطح
ذرات نانــو دارای بــار منفــی هســتند .هرکــدام از آنهــا بــه

1. Poiseuille

بررسی آزمایشگاهی قابلیت...
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جدول  1میزان رسانایی در محلولهای مختلف بر حسب میکروزیمنس
غلظت سورفکتانت(درصد وزني)

بدون نانو ذره

نانوذره با  0/01درصد وزني

نانوذره با  0/1درصد وزني

0/02

54/9

60/7

73/3

0/025

65/6

69/8

80/4

0/03

75/1

78/7

87/8

0/032

78/7

81/4

91/2

0/034

81/3

83/8

93/7

0/036

85/1

86/8

97/2

0/038

86

86/7

98/5

0/04

88/6

89

101/4

0/045

92/3

93/8

107/9

0/05

95/2

97/3

112/3

0/055

98/8

102/1

119/7

25

ب

20
معیار جذب()μs

15
10
5

360 ppm
0/055

0/045

0/035

0/025

غلظت سورفکتانت()%wt

معیار جذب()μs

8
الف
7
6
5
4
3
2
400 ppm
1
0
0/015
0/025 0/035 0/045 0/055 0/065
غلظت سورفکتانت()%wt

رسانایی الکتریکی()μs

120
100
80
60
40
0.036%wtا≈ CMC
20
0
0/015 0/02 0/025 0/03 0/035 0/04 0/45 0/05 0/055 0/06
غلظت سورفکتانت(درصد وزنی)
شکل  2رسانایی الکتریکی بر حسب غلظت سورفکتانت

0
0/015

شکل  3معیار جذب سطحی در محدوده غلظت سورفکتانت استفاده شده .الف) در غلظت  %0/01وزنی نانوذره سیلیکا .ب) در غلظت
 %0/1وزنی نانوذره سیلیکا.

بنابرایــن باعــث کاهــش معیــار جــذب میشــود ،در

شــکل( )3دیــده میشــود ،در غلظــت 040ا0/ا %وزنــی از

اســت .بنابرایــن در ایــن ناحیــه ،جــذب فقــط بــه صــورت

تکالیــهای از ســورفکتانت نانــوذره را فرامیگیــرد و

حالــی کــه در شــکل( ،)3معیــار جــذب در حــال افزایــش
تــک الیــه صــورت میگیــرد .همانطــور کــه در

ســورفکتانت ،معیــار جــذب بــه حداکثــر میرســد یعنــی
نانــوذره بــه حداکثــر آبگریــزی میرســد.

شماره ،88
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بــا توجــه بــه شــکل( ،)3بــا افزایــش بیشــتر ســورفکتانت
معیــار جــذب کاهــش مییابــد .بــه عبــارت دیگــر ،روی
ســطح نانــوذرهای کــه از ســورفکتانت اشــباع شــده اســت،

دیگــر جــذب ســطحی انجــام نمیپذیــرد و ســورفکتانت

1395-3

انعقــاد 2حبابهــا جلوگیــری میکنــد و بــا افزایــش
ویســکوزیته بالــک مایــع ،باعــث کاهــش ســرعت ریــزش

3

میشــود.

اثر افزایش نسبت فازی

از طریــق پیونــد الکترواســتاتیکی زنجیــر بــه زنجیــر بــا

در غیــاب هرگونــه مــواد فعــال ســطحی ،افزایــش نســبت

ســرگروه کاتیونــی خــود را رو بــه بیــرون نانــوذره قــرار

ظاهــری مخلــوط شــد(آزمايشهاي شــماره 17 ،16

جــذب کاســته میشــود و بعــد از بیشــینه آبگریــزی،

ســورفکتانت و یــا مخلــوط ســورفکتانت و نانــوذره،

بــا افزایــش غلظــت نانوذره(شــکل -3ب) ،ســطح تمــاس

(آزمايشهــاي شــماره  5و  ،7شــماره  6و  ،8شــماره

جــذب ســورفکتانت روی نانــوذره افزایــش مییابــد و

همچنیــن ظبــق شــکل( ،)5حبابهــای فــوم بزرگتــر

آبگریــزی میرســد .همچنیــن تغییــر معیــار جــذب

دبــی تزریــق گاز ،نســبت محلــول مولــد فــوم بــه کل فــوم

باشــد .در غلظــت  %0/1وزنــی ســورفکتانت بــا توجــه

تشــکیل میشــود و فومهــای تشــکیل شــده بــه دلیــل

اندازهگیــری ایــن مشــاهده تاییــد میشــود.

نتیجــه مقاومــت فــوم و افــت فشــار آن کاهــش مییابــد

بــا تشــکیل فــوم ویســکوزیته ظاهــری فــاز آبــی و CO2

اثر افزایش غلظت سورفکتانت در غیاب نانوذره

تکالیـهای از ســورفکتانت کــه روی نانــوذرات را پوشــانده،

فــازی باعــث افزایــش افــت فشــار و کاهــش ویســکوزیته

داده و رســانایی را افزایــش میهــد .در نتیجــه از معیــار

و  ،18جــدول  .)2بــا افزایــش نســبت فــازی در حضــور

نانــوذره دوبــاره بــه ســمت آبدوســتی پیــش م ـیرود.

افــت فشــار و ويســکوزیته ظاهــری فــوم کاهــش یافــت

نانــوذره و ســورفکتانت افزایــش مییابــد .بنابرایــن میــزان

 9و  11و آزمايشهــاي شــماره  10و  ،12جــدول .)2

نانــوذره در غلظــت پایینتــری از ســورفکتانت بــه حداکثــر

میشــود و افــت فشــار آن کاهــش مییابــد .بــا افزایــش

در دامنــه ســورفکتانت میتوانــد بــه صــورت ســهمی

کاهــش مییابــد .بنابرایــن فــوم بــا حبابهــای بزرگتــر

بــه بزرگتــر بــودن رســانایی و ناچیــز شــدن خطــای

نازکتــر بــودن فیلــم مایــع ،زودتــر از بیــن میرونــد .در

اندازهگیری دینامیک خواص فوم

و تحرکپذیــری فــوم بیشــتر میشــود.

افزایــش مییابــد و باعــث بهبــود کنتــرل تحرکپذیــری

بــا توجــه بــه آزمايشهــاي شــماره  1و  3در جــدول(،)2

بــه تشــکیل فــوم نیســت .مقــدار کــم افزایــش ویســکوزیته

بحرانــی مایســلی شــدن ،در غیــاب نانــوذره ،ویســکوزیته

در فــاز آبــی اســت .جــدول( ،)2ویســکوزیته ظاهــری فــوم

توجــه بــه شــکل(-6الف و -6ب) ،بــا افزایــش غلظــت

گاز دیاکســید کربــن میشــود .نانــوذره بــه تنهایــی قــادر

بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت از  0/5بــه  1/5برابر غلظت

ظاهــری اندازهگیــری شــده مربــوط بــه حضــور نانــوذره

ظاهــری فــوم بهصــورت صعــودی رشــد میکنــد .بــا

تشــکیل شــده در غلظتهــای  0/01 ،0/00و  %0/10وزنــي

ســورفکتانت ،تعــداد حبابهــا افزایــش مییابــد و انــدازه

و نســبتهای فــازی  3 ،2و  4را نشــان میدهــد.

آن اســت کــه افزایــش غلظــت ســورفکتانت بــا افزایــش

بــا توجــه بــه شــکل( ،)4بــا افزایــش غلظــت نانــوذره

ســطحی و افزایــش االستیســیته ســطحی حبابهــای فــوم

میتــوان بــه افزایــش حضــور نانــوذرات در میانرویــه

بنابرایــن قابلیــت کنتــرل تحرکپذیــری بهبــود مییابــد.

از نانــوذره ،غلظتهــای  1 ،0/5 CMCو  1/5از ســورفکتانت
اثر افزایش غلظت نانوذره

ویســکوزیته ظاهــری نیــز افزایــش مییابــد .علــت آن را

و فیلــم مایــع نســبت داد .افزایــش حضــور نانــوذرات در
میانرویــه مانــع از نامتناســب شــوندگی 1میشــود.

همچنیــن افزایــش حضــور نانــوذرات در فیلــم مایــع از

آنهــا کوچکتــر میشــود .همچنیــن شــکل (-6پ) مبیــن
افــت فشــار رابطــه مســتقیم دارد .بــه دلیــل کاهش کشــش
را کوچکتــر میشــود و تخریــب فــوم را کاهــش مییابــد.

1. Deappropriation
2. Coalescence
3. Drainage
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جدول  2افت فشار پایدار و ویسکوزیته ظاهری فوم در شرایط مختلف استفاده شده.
شماره آزمایش

غلظت نانوذره( %وزني)

غلظت سورفکتانت()CMC

نسبت فازی افت فشار()psi

ویسکوزیته ظاهری()cP

1

0

0/5

3

4/07

0/58

2

0/1

0/5

3

8/64

1/23

3

0

1/5

3

14/18

2/02

4

0/1

1/5

3

16/25

2/31

5

0

1

2

9/76

1/85

6

0/1

1

2

31/77

6/03

7

0

1

4

6/25

0/71

8

0/1

1

4

13/36

1/52

9

0/01

0/5

2

9/98

1/89

10

0/01

1/5

2

20/41

3/87

11

0/01

0/5

4

5/32

0/61

12

0/01

1/5

4

12/02

1/37

13

0/01

1

3

20/33

2/89

14

0/01

0

3

3/42

0/42

15

0/1

0

3

3/61

0/43

16

0

0

1

3/03

0/86

17

0

0

3

3/43

0/49

18

0

0

5

4/12

0/39

7
5
4
3
2
0

0

ویسکوزیته ظاهری()cP

6

0/02 0/04 0/06 0/08 0/1 0/12
غلظت نانوذره()wt%
شکل  4ویسکوزیتههای ظاهری فومهای موجود در جدول  2بر حسب غلظت نانوذره
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12
10
8
6
4
2
0

اختالف فشار()psi

الف

ب

ب
الف
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
زمان()sec
پ
شکل  5اشکال مورفولوژی و نمودار رفتار فشاری فوم .الف) فوم با نسبت فازی دو .ب) فوم با نسبت فازی چهار .افزایش نسبت فازی باعث
کاهش تشکیل فوم و بزرگتر شدن حبابها میشود .پ) مقایسه افت فشار فوم با تغییر نسبت فازی از دو به چهار .بعد از 7000 sec
جریان پایدار میشود.

اختالف فشار()psi

16
14
12
10
الف
8
ب
6
ب
الف
4
2
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
زمان()sec
پ
شکل  6بررسی مورفولوژی و رفتار فشاری فوم .الف) فوم پایدار شده با سورفکتانت در غلظت  .0/5 CMCب) فوم پایدار شده با سورفکتانت
در غلظت  .1/5 CMCافزایش غلظت سورفکتانت باعث افزایش تشکیل فوم و کوچکتر شدن حبابها میشود .پ) مقایسه افت فشار فوم با
تغییر غلظت سورفکتانت .بعد از  7000 secجریان پایدار میشود.
اثر افزایش غلظت سورفکتانت در حضور نانوذره

در دامنــه غلظــت ســورفکتانت ،در  %0/038وزنــی از
ســورفکتانت ،ویســکوزیته ظاهــری یــک بيشــينه داشــت

کــه مطابــق بــا بيشــينه معیــار جــذب بــود (آزمايشهــاي
شــماره  ،6جــدول  .)2در غلظــت ذکــر شــده ،نانــوذره

بــه حداکثــر آبگریــزی و حداکثــر انــرژی چســبندگی
میرســد .بنابرایــن اثــر سینرجیســتیک نانــو ذره و

ســورفکتانت تشــدید میشــود و ویســکوزیته بــه حداکثــر

میرســد .بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت از 0/019

تــا  %0/038وزنــی ،از  1/23بــه  6/03افزایــش مییابــد
(آزمايشهــاي شــماره  2و  ،6جــدول  .)2شــکل(-6الف

و -6ب) نشــان میدهــد ،حبابهــای فــوم کوچکتــر و

یکنواختتــر میشــوند .بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت

ناحیــه ذکــر شــده ،میــزان جــذب ســورفکتانت بــر روی

نانــوذره کــه بــه دلیــل نیــروی الکترواســتاتیکی واندروالس
رخ میدهــد؛ افزایــش مییابــد و نانــوذره بهصــورت

جزیــی آبگریــز میشــود .بــا افزایــش آبگریــزی نانــوذره،

میــزان انــرژی چســبندگی نانــوذره بــه میانرویــه افزایــش
مییابــد .فــوم بــا ویســکوزیته ظاهــری بیشــتری تشــکیل
میشــود .همچنیــن بــا آبگریــز شــدن نانــوذرات ،آنهــا
هــم در میانرویــه شــرکت میکننــد کــه میتوانــد

علــت کوچکتــر شــدن حبابهــا باشــد .بــا افزایــش

غلظــت ســورفکتانت از  0/038بــه  %0/057وزنــی،
ویســکوزیته ظاهــری فــوم از  6/03بــه  2/31کاهــش
مییابد(آزمايشهــاي شــماره  4و  ،6جــدول  )2و انــدازه

حبابهــا افزایــش مییابد(شــکل -7ب و پ) .در غلظــت
 1/5برابــر غلظــت بحرانــی مایســلی شــدن( %0/057وزنــی
از ســورفکتانت) ،بــر طبــق نمــودار معیــار جــذب ،الیــه
دومــی از ســورفکتانت روی نانــوذره شــکل میگیــرد و
آبگریــزی آن را میکاهــد .بنابرایــن نانــوذره شــروع

بــه جــدا شــدن از میانرویــه میکنــد و مولکولهــای
ســورفکتانت جــای آن را میگیرنــد.

بررسی آزمایشگاهی قابلیت...
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اختالف فشار()psi
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شکل  7بررسی مورفولوژی و رفتار فشاری فوم .الف) فوم پایدار شده با سورفکتانت و نانوذره به ترتیب در غلظت  0/5 CMCو  %0/1وزنی
نانوذره .ب) فوم پایدار شده با سورفکتانت و نانوذره به ترتیب در غلظت  1 CMCو  %0/1وزنی نانوذره .پ) فوم پایدار شده با سورفکتانت
و نانوذره بهترتیب در غلظت  1/5 CMCو  %0/1وزنی نانوذره .در دامنه سورفکتانت استفاده شده به بهینهای برای افزایش تشکیل فوم
وکاهش سطح حباب و یکنواختتر شدن آن میرسیم .ت) مقایسه افت فشار فوم با تغییر غلظت سورفکتانت در حضور نانوذره .فوم «پ»
بعد از  6000 secجریان و فوم «الف» و «ب» بعد از  7000 secپایدار شدند.

کــم شــدن نانــوذرات در میانرویــه باعــث کــم شــدن

کــردن نانــوذره بــه محلــول حــاوی ســورفکتانت و

شــدن حبابهــای فــوم میشــود .اثــر حضــور نانــوذره

آبگریــزی نانــوذره بهبــود مییابــد .بنابرایــن عــاوه

ویســکوزیه ظاهــری و افــت فشــار و همچنیــن بــزرگ
همانطــور کــه در شــکل( -8الــف و ب) دیــده میشــود،

جــذب ســورفکتانت روی ســطح نانــوذره ،میــزان

بــر ســورفکتانت نانــوذره هــم در میانرویــه شــرکت

اضافــه کــرن نانــوذره بــه محلــول ســورفکتانتی ســبب

میکنــد و فــوم بیشــتر ،یکنواختتــر و کوچکتــری

شــد .افــت فشــار کاهــش یافت(شــکل -8پ) .و

در نتیجــه تحرکپذیــری پایینتــری را بــه مــا

فومزایــی بــا حبابهــای کوچکتــر و یکنواختتــر
همچنیــن ویســکوزیتی ظاهــری فــوم افزایــش یافــت
(آزمايشهــاي شــماره  1و  ،2جــدول  .)2بــا اضافــه

تشــکیل میشــود کــه ویســکوزیته ظاهــری بیشــتر،

میدهــد.
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شکل  8بررسی مورفولوژی و رفتار فشاری فوم .الف) فوم پایدار شده با سورفکتانت در غلظت  .0/5 CMCب) فوم پایدار شده با
سورفکتانت و نانوذره بهتریب در غلظت  0/5 CMCو  %0/1وزنی .افزودن نانوذره باعث افزایش تشکیل فوم و کوچکتر و یکنواختتر شدن
حبابها میشود .پ) مقایسه افت فشار فوم با افزودن نانوذره به محلول سورفکتانتی .بعد از  7000 secجریان پایدار میشود.
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کاهــش یافــت کــه نشــان میدهــد بــا افزایــش غلظــت

نتیجهگیری

نانــوذره بــه تنهایــی قــادر بــه تشــکیل فــوم نیســت .بــا
جــذب ســورفکتانت کاتیونــی بــر روی نانــوذره ســیلیکا
بــا بــار منفــی ،نانــوذره از آبدوســتی کامــل بــه ســمت
آبگریــزی جزیــی مــیرود و بــه عنــوان یــک مــاده

فعــال ســطحی فــوم را تشــکیل میدهــد .میــزان جــذب

ســورفکتانت بــر روی ســطح نانــوذره را میتــوان بــا
اســتفاده از اندازهگیــری رســانایی محلــول بررســی

کــرد .ایــن مقــدار در دامنــه غظــت ســورفکتانت داری
یــک بیشــینه اســت .جــذب ســورفکتانت بــر روی

نانــوذره در غلظــت نزدیــک و باالتــر از %0/036(1 CMC

وزنــي) بــه بیشــینه خــود رســید و بنابرایــن نانــوذره در
حداکثــر آبگریــزی قــرار میگیــرد .بــا افزایــش غلظــت

نانــوذره از  0/01بــه  %0/10وزنــی ،جــذب ســورفکتانت

روی نانــوذره افزایــش مییابــد و بیشــنه آبگریــزی از
غلظــت ســورفکتانت  0/040بــه حــدود  %0/036وزنــی

نانــوذره ،بــه دلیــل افزایــش ســطح تمــاس بیــن نانــوذره و
ســورفکتانت ،مقــدار بیشــینه آبگریــزی در غلظتهــای
پایینتــری از ســورفکتانت رخ میدهــد .بــا اضافــه کــردن

نانــوذره بــه محلــول ســورفکتانتی فومهــای کوچکتــر،

بیشــتر ،یکنواختتــر و بــا ویســکوزیته ظاهــری باالتــر
ایجــاد شــد .افزایــش غلظــت نانــوذره از  0/01بــه %0/1

وزنــی ،تاثیــر معنــی داری در افزایــش ویســکوزیته ظاهری
فــوم دارد .در حداکثــر جــذب ســطحی در دامنــه غلظــت
ســورفکتانت ،ویســکوزیته ظاهــری ،انــدازه حبابهــا و
توزیــع یکنواخــت آنهــا بــه حالــت بهینــه خــود میرســد.

بــه گونــهای کــه در  %0/1وزنــی از نانــوذره 1 CMC ،از
ســورفکتانت ویســکوزیته ظاهــری فــوم بــه مقــدار بیشــینه
 6/03 cPرســید .همچنیــن بــا افزایــش نســبت فــازی ،بــا

بزرگتــر شــدن حبابهــا و زودتــر از بیــن رفتــنآنهــا،

ویســکوزیته ظاهــری فــوم کاهــش مییابــد.

مراجع
[1]. Wang G. C., “A laboratory study of CO2 foam properties and displacement mechanism,” Presented at the SPE
Enhanced Oil Recovery Symposium, 1984.
[2]. Binks Bernard P., “Particles as surfactants—similarities and differences,” Current Opinion in Colloid & Interface Science, Vol. 7, No. 1, pp. 21–41, 2002.
[3]. Horozov Tommy S., “Foams and foam films stabilised by solid particles,” Current Opinion in Colloid & Interface
Science, Vol. 13, No. 3, 2008.
[4]. Adkins, Stephanie S., “Water-in-carbon dioxide emulsions stabilized with hydrophobic silica particles,” Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 9, No. 48, 2007.
[5]. Dickson Jasper L., “Stabilization of carbon dioxide-in-water emulsions with silica nanoparticles,” Langmuir,
Vol. 20, No. 19, 2004.
[6]. Binks Bernard P., “Aqueous foams stabilized solely by silica nanoparticles,” Angewandte Chemie, Vol. 117,
No. 24, 2005.
[7]. Binks Bernard P., “Particles adsorbed at the oil-water interface: A theoretical comparison between spheres of
uniform wettability and ‘Janus’ particles,” Langmuir, Vol. 17, No. 16, 2001.
[8]. Glaser Nicole., “Janus particles at liquid-liquid interfaces,” Langmuir, Vol. 22, No. 12, 2006.
[9]. Yu Jianjia., “Generation of nanoparticle-stabilized supercritical CO2 foams,” Presented at the Carbon Management Technology Conference held in Orlando, Florida, 2012.

15

...بررسی آزمایشگاهی قابلیت

[10]. Yu, Jianjia., “Foam mobility control for nanoparticle-stabilized supercritical CO2 foam,” Presented at the SPE
Improved Oil Recovery Symposium, 2012.
[11]. Espinosa, David R., “Nanoparticle-stabilized supercritical CO2 foams for potential mobility control applications,” presented at the SPE Improved Oil Recovery Symposium, 2011.
[12]. Gonzenbach, Urs T, “Ultrastable particle‐stabilized foams,” Angewandte Chemie International Edition, Vol.
45, No. 21, 2006.
[13]. Cui Z-G, Cui Y-Z, Cui C-F, Chen Z and Binks B. “Aqueous foams stabilized by in situ surface activation of
CaCO3 nanoparticles via adsorption of anionic surfactant,” Langmuir, 2010. Vol. 26, No. Is, pp.67-74.
[14]. Arriaga L. R., Drenckhan W., Salonen A., Rodrigues J. A., Íñiguez-Palomares R., Rioa E. and Langevina D.,
“On the long-term stability of foams stabilised by mixtures of nano-particles and oppositely charged short chain
surfactants”, Soft Matter. Vol. 8, No. 43, pp.:11085–97, 2012.
[15]. Yazhgur P., Noskov B., Liggieri L., Lin S-Y., Loglio G., Miller R. and F. Ravera, “Dynamic properties of mixed
nanoparticle/surfactant adsorption layers,” Soft Matter. Vol. 9, No, pp. ;9(12):3305–14, 2013.
[16]. Binks B. P. and Bernard P., “Influence of particle wettability on the type and stability of surfactant-free emulsions”, Langmuir, Vol. 16, No. 23, 2000.
[17]. Carn, Florent., “Foam drainage in the presence of nanoparticle− surfactant mixtures,” Langmuir, Vol. 25, No.
14, 2009.
[18]. Gary K., “On the equation of the maximum capillary pressure induced by solid particles to stabilize emulsions
and foams and on the emulsion stability diagrams,” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects, Vol. 282, 2006.
[19]. T. Zhang, M. Roberts, S. L. Bryant, and C. Huh, “Foams and emulsions stabilized with nanoparticles for potential conformance control applications,” Presented at the SPE International Symposium on Oilfield Chemistry,
2009.
[20] R. Singh and K. K. Mohanty, “Synergistic stabilization of foams by a mixture of nanoparticles and surfactants,”
presented at the SPE Improved Oil Recovery Symposium, 2014.
[21]. Carpena P., Aguiar J., Bernaola-Galván P. and Carnero Ruiz C. “Problems associated with the treatment of
conductivity-concentration data in surfactant solutions: simulations and experiments,” Langmuir. Vol. 18, No. 16,
pp. ;18(16):6054–8, 2002.
[22]. Fini MF, Riahi S, Bahramian A. “Experimental and QSPR studies on the effect of ionic surfactants on ndecane–water interfacial tension,” Journal of Surfactants and Detergents. Vol. 15, No. 4, pp. ;15(4):477–84, 2012.

