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بررسي آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم
سورفکتانتی در حضور حاللکمکی و تاثیر آن بر
بازیافت نفت
مرتضی ایرانشاهی ،سياوش رياحي* و حامد فرهادی
دانشکده مهندسی شیمی ،انستیتو مهندسی نفت ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/7/7 :

تاريخ پذيرش95/4/28 :

چكيده
تزریــق فــوم در فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت نفــت یکــی از انــواع روشهــای ازدیــاد برداشــت شــیمیایی میباشــد .در ایــن روش عــاوه
بــر مــواد فعــال ســطحی ،از برخــی افزونــه شــیمایی در جهــت پاییــن آوردن کشــش بینســطحی آب و نفــت اســتفاده میشــود کــه
منجــر بــه محــرک کــردن نفــت بهجامانــده حاصــل از مراحــل اولیــه و ثانویــه بازیافــت نفــت میشــود .ایجــاد فــوم ســبب دســتیابی بــه
نســبت تحرکپذیــری کمتــر از  1و در نتیجــه بهبــود ضریــب جاروبــی حجمــی میشــود .در تزریــق فــوم ،یکــی از پارامترهــای مؤثــر
در افزایــش بازیافــت نفــت پایــداری فــوم تولیــدی میباشــد .ایجــاد پایدارتریــن فــوم بــا اســتفاده از گزینــش نــوع و غلظــت بهینــه مــواد
شــیمیایی یکــی از اهــداف پژوهشهــای حــال حاضــر بــر روی ایــن نــوع ازدیــاد برداشــت اســت .در ایــن مطالعــه اثــر غلظــت نمــک،
غلظــت ســورفکتانت ،نــوع حــال کمکــی و غلظــت حاللهــای کمکــی بــر روی پایــداری فــوم بررســی شــد .در حاللهــای کمکــی
متفــاوت ،بهینـهی پایــداری بدســت آمــد و از آن در عملیــات تزریــق نفــت بــرای بررســی تاثیــر آن بــر بازیافــت نفــت اســتفاده شــد .از
بوتریکاســید بهعنــوان یــک حاللکمکــی جایگزیــن در کنــار -1بوتانــول اســتفاده شــده اســت .باالتریــن پایــداری در فومهایــی کــه
از بوتریــک اســید بــه عنــوان حاللکمکــی اســتفاده شــد بــه دســت آمــد .حداکثــر میــزان بازیافــت نفــت در اســتفاده از حاللکمکــی
-1بوتانــول حاصــل شــد کــه برابــر بــا  %44نفــت درجــای موجــود در مغــزه میباشــد کــه بــا اســتفاده از روش ســیالب زنــی بــا آب
برداشــت نشــده بــود و نشــان از توانایــی بــاالی ایــن روش در ازدیــاد برداشــت نفــت میباشــد.

كلمات كليدي :فوم ،پایداری فوم ،سورفکتانت ،حالل کمکی ،ازدیاد برداشت نفت

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

riahi@ut.ac.ir

بررسی آزمایشگاهی عوامل...

189

عملیــات موفقیتآمیــز میدانــی تزریــق فــوم در منابــع

مقدمه

امــروزه تزریــق گاز بــه خاطــر هزینــه مناســب آن بــه
ازای هــر بشــکه تولیــدی ،بهعنــوان یکــی از رایجتریــن

روشهــای ازدیادبرداشــت اســتفاده میشــود .تزریــق

غیــر امتزاجــی 1و امتزاجــی 2گاز کــه بــه ترتیــب راه
هــای بالقــوه و اثبــات شــده بــرای ازدیــاد برداشــت
هســتند .بــرای مثــال تزریــق امتزاجــی بــا مکانیســم

کاهــش گرانــروی نفــت و کاهــش فشــار موئینــه 3باعــث
کاهــش اشــباع نفــت باقیمانــده 4میشــوند ،امــا یکــی
از اشــکاالت اصلــی فرآیندهــای تزریــق غیــر امتزاجــی

گاز روراندگــی گاز 5و انگشــتی شــدن 6و کانالــی شــدن

7

در الیههایــی بــا نفوذپذیــری بــاال در مخــزن اســت

مختلــف گزارششــده اســت [ .]14-11فــوم باعــث

بهبــود بازدهــی جاروبــی حجمــی تزریــق گاز ،از طریــق
کاهــش تحرکپذیــری در گاز میشــود؛ کــه ایــن کاهــش
تحرکپذیــری بــه خاطــر محصــور کــردن و یــا از حرکــت

انداختــن گاز بــدون از دســت دادن کارایــی آن اســت.

تثبیــت فرآینــد جــا بــه جایــی بــا افزایــش گرانــروی گاز
و کمرنــگ کــردن اثــر نیروهــای موئینگــی بــه علــت

حضــور ســورفکتانت ،بهخصــوص در فومهــای بــا حضــور
آلکالیــن در کنــار ســورفکتانت ،دو مکانیســم اصلــی اســت

کــه میتوانــد بازیافــت نفــت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد

[.]3

[ .]3-1ایــن پدیدههــا بــه علــت اختــاف بســیار زیــاد

فــوم پراکندگــی نســبتاً همگــن فــاز گاز در فــاز مایــع

مقایســه بــا نفــت میباشــد کــه بازدهــی جاروبــی 8تزریــق

الیهنــازک مایــع بــه نــام لمــا 12جــدا میشــود [15

عملیــات تزریــق گاز ،میتــوان از تزریــق متنــاوب گاز و

بســیار باالتــر از گرانــروی گاز اســت؛ بنابرایــن ،فــوم قــادر

مناســب اســتفاده کــرد [ 4و  .]5در ایــن روش یــک جبهــه

و جابجاشــونده را بهبــود ببخشــد [ 17و  .]18ســطوح

در مخــزن جلوگیــری میکنــد امــا مقادیــر زیــاد آب

ازلحــاظ ترمودینامیکــی ناپایــدار هســتند؛ باعــث جدایــش

کربــن میشــود .همچنیــن بــه دلیــل امتزاجپذیــری

علــت ریــزش مایــع از لمالهــا و محــل تقاطــع لمــا فــوم

اکســید کربــن هــدر مــیرود.

فــوم میتــوان از ســورفکتانت و یــا بــا اثــری کمتــر از

بیــن چگالــی گاز و نفــت و تحرکپذیــری بــاالی گاز در

تعریــف میشــود؛ کــه در آن حبابهــای گاز توســط

گاز را پاییــن مـیآورد .بــرای بهبــود بازدهــی جاروبــی در

و  .]16بــا توجــه بــه ســاختار خــاص آن ،گرانــروی فــوم

آب ( 9)WAGبــه منظــور ایجــاد نســبت تحرکپذیــری

10

اســت نســبت تحرکپذیــری بیــن فــاز جابهجــا کننــده

آبــی ماننــد بلــوک از پخــش شــدن دی اکســید کربــن

مشــترک بســیار زیــاد گاز/مایــع و یــا لمــا اســت کــه

اســتفاده شــده مانــع از تمــاس کامــل نفــت و دیاکســید

فــوم بــه فــاز گاز و مایــع جداگانــه میشــود [ .]6بــه

بــاالی دی اکســید کربــن در آب ،حجــم زیــادی از دی

متالشــی میشــود[ 19و  .]20بــرای ایجــاد پایــداری در

تزریــق فــوم 11فرآینــد ازدیــاد برداشــتی اســت کــه

پلیمــر و نانــو ذرات اســتفاده کــرد [ 21و  .]22تمرکــز ایــن

جایگزیــن

WAG

میباشــد .دارا بــودن بیــش از %70

گاز ،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 .تاریخچــه اســتفاده از فــوم در صنعــت نفــت

بــرای بهبــود بازدهــی جاروبــی در فرآینــد ســیالب زنــی

گاز بــه  50ســال پیــش بــر میگــردد [ .]10-6چنــد

مطالعــه بــر تثبیــت فــوم بــا اســتفاده از ســورفکتانت اســت.

پایداری فوم نقش بسیار مهمی در راندمان جابهجایی نفت خام
1. Immiscible
2. Miscible
3. Capillary Pressure
4. Residual Oil Saturation
5. Gas Override
6. Fingering
7. Channeling
8. Sweep Efficiency
)9. Water Alternative Gas Injection (WAG
10. Mobility
11. Foam
12. Lamella
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در محیــط متخلخــل دارد .بهعبــارت دیگــر ،بــرای

رســیدن بــه کنترلتحرکپذیــری مؤثــر ،پایــدار مانــدن
فــوم در شــرایط مخــزن بســیار مهــم اســت .پایــداری فــوم

در حضــور نفــت بهطــور گســترده در منابــع موردبررســی

قرارگرفتــه اســت[ .]26-23برخــی نشــان دادنــد کــه
ترکیــب فــاز نفــت ،اثــر زیــادی بــر پایــداری فــوم دارد؛

بهطوریکــه وجــود اجــزا ســبک باعــث کاهــش پایــداری
فــوم اســت[ 27و  .]28عــاوه براثــر فــاز نفــت ،در پایداری
فــوم ،بــرای پیشبینــی رفتــار سیســتمهای ســیالب

زنــی بــا فــوم در شــرایط مخــزن ،آزمایشهــا میبایســت
در طیــف گســتردهای از پارامترهــای مخــزن ماننــد
شــوری ،نــوع گاز ،نــوع ســورفکتانت ،حضــور آلکالیــن و

حــال کمکــی 1انجــام شــود .محققــان بســیاری[]32-29
تــاش کردهانــد مطالعــات جامعــی بــر روی اثــر نــوع گاز

تزریقــی ،شــوری ،نــوع ســورفکتانت و حضــور آلکالیــن بــر

پایــداری فــوم انجــام دهنــد .شــوری بــه صــورت کلــی
اثــری مخــرب بــر پایــداری فــوم دارد[.]32-29
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بســیار پاییــن ،6بــدون ایجــاد فــاز بلــورهای مایــع و فــاز
ژلماننــد اســتفاده کــرد[ 36و .]37

بهطــور خالصــه در ایــن مطالعــه بــه بررســی اثــر غلظــت

ســورفکتانت ،غلظــت نمــک ،نــوع و غلظــت حــال
کمکــی بــر پایــداری اســتاتیک فــوم پرداختهشــده
اســت .و درنهایــت بــا بررســی تغییــر در نــوع حــال

کمکــی اثــر نــوع حــال کمکــی بــر میــزان بازیافــت نفــت
بررسیشــده اســت.

فعالیتهای آزمایشگاهی
مواد

نفــت مورداســتفاده در آزمایشهــا نفــت یکــی از مخــازن
ایــران میباشــد کــه مشــخصات آن در جــدول  1آمــده

اســت .ســورفکتانت استفادهشــده ســدیم دودســیل
ســولفات بــا عنــوان اختصــاری  SDSمحصــول شــرکت

مــرک آلمــان میباشــد ،کــه یــک ســورفکتانت آنیونــی

حاللهــای کمکــی مولکــول زنجیــره کربنــی کوچــک

اســت .حاللهــای کمکــی استفادهشــده -1بوتانــول و
بوتریــک اســید بــا خلــوص  99/9محصــول شــرکت ِمــرک

میکروامولســیون ،2بیــن ســرهای جهــتدار آبگریــز

کارخانــه شــیمیایی و دارویــی بــاران ایــران بــا خلــوص

سیســتم و درنتیجــه کاهــش گرانــروی میکروامولســیون

بیشــتر فومهــای حاصــل از گاز  N2از ایــن گاز بــرای

میباشــند کــه در ســطح مشــترک آب-نفــت قطــرات

آلمــان مورداســتفاده قــرار گرفــت .از ســدیم کلریــد تولیــد

ســورفکتانت عمــل میکننــد ،و باعــث افزایــش آنتروپــی

 99/9بهعنــوان نمــک اســتفاده شــد .بــه علــت پایــداری

و جلوگیــری از تشــکیل ژل 3میشــوند[ .]35-33در

تزریــق اســتفاده شــد.

اســتفاده از ســورفکتانتهایی بــا کارایــی بــاال بــرای

جلوگیــری از تشــکیل ژل ،بلورههــای مایــع 4و ماکــرو
امولســیون 5و همچنیــن بــرای ترویــج ســریع تعــادل و

شــکلگیری میکــرو امولســیون بــا گرانــروی پاییــن،
حاللهــای کمکــی بــه کار گرفتــه میشــوند؛ و بــه

ایــن صــورت از ســازگاری ســورفکتانت-پلیمر-الکترولیت
اطمینــان حاصــل میکننــد[ 34و  .]35عمومــاً از

الکلهــای بــا زنجیــره کوتــاه کربنــی( C3تــا  )C5بهعنــوان

حــال کمکــی اســتفاده میشــود؛ کــه میتوانــد باعــث
ناپایــداری فــوم شــود .محققــان اخیــرا ً دریافتنــد کــه
میتــوان از اســیدهای چــرب بــا زنجیــره کربنــی

C3

تــا  C8بهعنــوان جایگزینــی بــرای الــکل در ایجــاد فــاز

میکروامولســیون و رســیدن بــه کشــش بینســطحی

جدول  1مشخصات نفت مورد استفاده در آزمایش

مقدار

پارامتر

41/06

درجه()API

ویسکوزیته در شرایط
دانسیته در شرایط

استاندارد*()cp

استاندارد*()g/cc

3/31
0/82

* شرایط استاندارد ،دمای محیط و فشار آتمسفری میباشد.

1. Co-Solvent
2. Microemulstion
3. Gel Phase
4. Liquid Crystal
5. Macroemulsion
6. Ultralow IFT

بررسی آزمایشگاهی عوامل...
آزمایشها
تهیه محلولها

پــس از طراحــی آزمایــش بــا روش باکــس -بنکــن(در
بخــش بعــد توضیــح داده میشــود) و تعییــن درصــد

وزنــی مــواد موجــود در محلــول بــا اســتفاده از تــرازوی
دیجیتال(بــا دقــت ســه رقــم اعشــار) محلولهــای
طراحیشــده آمــاده میشــود .یکــی از عوامــل تأثیرگــذار

بــر نتایــج آزمایشهــای انجامشــده ،همگــن بــودن
محلولهــای مــورد اســتفاده در آزمایشهــا اســت.

بــرای ایــن منظــور ،بــرای آمادهســازی محلولهــای

موردنیــاز آزمایشهــا از دســتگاه همــزن مغناطیســی
اســتفاده میشــود .بــرای ایجــاد محلــول همگــن (حــاوی

مــاده فعــال ســطحی ،نمــک  ،الــکل یــا اســید چــرب و

آلکالیــن) ،محلــول موردنظــر بــه مــدت  20دقیقــه بــر
روی دســتگاه قــرار داده میشــود .در آزمایشهــای

اولیــه ،طراحــی بــا حضــور  4پارامتــر درصــد غلظــت
ســورفاکتانت ،حاللکمکــی ،آلکالیــن و نمــک انجــام شــد؛

امــا در ســاخت محلولهــای حــاوی بوتریکاســید اضافــه

کــردن آلکالیــن منجــر بــه تشــکیل رســوب ســفیدرنگی
شــد .یکــی از مراحــل ایجــاد محلــول مناســب تزریــق،

آمــاده کــردن محلولــی اســت همگــن و شــفاف کــه دارای

دو یــا چنــد فــاز نباشــد و چــون اســتفاده از آلکالیــن

باعــث ایجــاد رســوب در محلــول حــاوی بوتریکاســید
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طراحــي آزمايشهــا انتخابــی بــرای روش کار اســت

بهطوریکــه حداکثــر اطالعــات ممکــن از هــر آزمايــش
بــه دســت بيايــد و بتــوان بهصــورت آمــاري ميــزان
اهميــت فاکتورهــاي مختلــف را انــدازه گرفــت .ايــن امــر

بهطــور خالصــه شــامل مراحــل زيــر اســت:
 -تعيين پارامترهاي مؤثر

 -تعيين محدوده تغيير هر يک از متغيرهاي ورودي

 -انجــام دادن آزمونهــا و بــه دســت آوردن ميــزان

پایــداری فــوم بــراي هــر يــک از محلولهــا

 اســتفاده از مــدل رياضــي بهدسـتآمده جهــت بررســيميــزان تأثیــر هــر یــک اجــزا شــیمیایی بهتنهایــی و

برهمکنــش آنهــا[.]38

در ایــن مطالعــه ،از روش طراحــی باکــس -بنکــن ،جهــت
طراحــی آزمایشهــا اســتفاده شــد .ایــن روش اغلــب

بــراي طراحــي ســه ســطحي و بررســي تأثيــرات درجــه
دوم پارامترهــا اســتفاده ميشــود و بــراي بــه دســت
آوردن ضرايــب چندجملــهاي درجــه دوم ســطح پاســخ
مناســب اســت .ازآنجاییکــه مؤثرتریــن پارامترهــای مــورد

تحلیــل بــر پایــداری فــوم غلظــت مــواد فعــال ســطحی،

حاللکمکــی و نمــک میباشــد؛ در طراحــی آزمایــش بــه
روش باکــس -بنکــن بــا ســه متغیــر ورودی بــه  15آزمــون

بــراي تفســير و آناليــز تابــع پاســخ(پایداری فــوم) نيــاز

ميباشــد کــه در جــدول  2بــا جزئیــات بیانشــده اســت.

میشــد از فرآینــد حــذف گردیــد.

بــرای ســنجش میــزان پایــداری فــوم حاصــل از هــر

آزمایشهــای پایــداری فــوم در دمــا و فشــار محیــط مــورد

پایــداری فــوم مــدت زمــان الزم بــرای رســیدن ارتفــاع

مــواد شــیمیایی بســیار پرهزینــه اســت ،کاهــش مــواد

پــس از انجــام آزمایشهــا و اندازهگیــری میــزان پایــداری

میشــود .در ايــن راســتا ،تشــخيص ميــزان و نــوع تأثيــر

میــزان تأثیــر هــر جــزء در آن بــازه مــورد تحلیــل قــرار

ويــژهاي برخــوردار میگــردد .از ایــنرو ،از طراحــي

بــا رگرســيون ،بــراي تخميــن نتايــج آزمايشهــا يــا

آزمایــش و تحليــل نتايــج آنهــا ،جهــت تعييــن ميــزان

ســطح پاســخ از آن بــراي آناليــز تأثیــر اجــزا شــیمیایی و

آزمون پایداری فوم

محلــول از الگــوی راس میــل 1اســتفاده شــد و معیــار

بررســی قــرار گرفتــه اســت .ازآنجاییکــه فرآینــد تزریــق

اولیــه فــوم بــه  0/2ارتفــاع اولیــه آن در نظــر گرفتــه شــد.

مصرفــی و تعــداد آزمایشهــا فاکتــور تعیینکننــدهای

فــوم ،نتایــج حاصــل بــا اســتفاده از نرمافــزار بــرای یافتــن

پارامترهــاي کليــدي افزایــش پایــداری فــوم ،از اهميــت

میگیــرد .ســطح پاســخ يــک رابطــه تجربــي اســت کــه

آزمایــش بــراي انتخــاب و انجــام تعــداد محــدودي

شبيهســازيها ،بــر آنهــا بــرازش ميشــود .بــا یافتــن

حساســيت پایــداری فــوم بــه غلظــت و نــوع مختلــف

برهمکنششــان بــر پایــداری فــوم ،اســتفاده شــد.

اجــزاء ،اســتفاده شــد.

1. Ross-Miles

شماره ،91
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جدول  2آزمایشهای طراحی شده به روش باکس -بنکن

شماره تست
1

غلظت ماده فعال

0/5

سطحی()%wt

غلظت حالل

کمکی()%wt

0/5

غلظت

نمک()%wt

4

2

1/5

0/5

4

3

0/5

1/5

4

4

1/5

1/5

4

5

0/5

1

2

6

1/5

1

2

7

0/5

1

6

8

1/5

1

6

9

1

0/5

2

10

1

1/5

2

11

1

0/5

6

12

1

1/5

6

13

1

1

4

14

1

1

4

15

1

1

4

آزمون سیالب زنی

پــس از تعییــن غلظــت بهینــه بــرای هــر ســری محلــول
کــه از طریــق روش باکس-بنکــن میســر مــی شــود ،نوبــت
بــه تزریــق محلــول بهینــه بهعنــوان روش ســوم برداشــت
میرســد.برای ایــن کار از یــک نمونــه مغــزه اســتفاده

گردیــده کــه ویژگیهــای آن در بیــان شدهاســت.

در ایــن فرآینــد ابتــدا مغــزه موردنظــر در دســتگاه
ساکســوله 1بــه مــدت یــک هفتــه شستشــو میشــود تــا

بــه طــور کامــل تمیــز گــردد .ســپس در کــوره 2قرارگرفتــه
تــا کامــ ً
ا خشــک شــود .حــال مغــزه را در دســتگاه
ســیالبزنی قــرار داده و  CO2را تزریــق میکنیــم تــا

بهطــور کامــل هــوای موجــود در مغــزه خــارج شــود.

مرحلــه بعــدی خــأ کــردن مغــزه میباشــد و بــه مــدت
 2روز ســنگ موردنظــر را خــأ میکنیــم تــا بهطــور
کامــل  CO2مغــزه موردنظــر خــأ شــده باشــد .مرحلــه
اشــباع مغــزه بــا آب ســازندی بعــد از خــأ کــردن مغــزه
انجــام میشــود در ایــن مرحلــه تخلخــل و تراوایــی
مطلــق مغــزه اندازهگیــری میشــود .تزریــق نفــت بــرای
رســاندن مغــزه بــه اشــباع آب کاهشناپذیــر پــس از

فرآینــد اشــباع مغــزه از آب ســازندی میباشــد .بعــد از

رســاندن مغــزه بــه آب کاهــش ناپذیــر بــرای شبیهســازی

بیشــتر مغــزه بــه شــرایط مخــزن ،فرآینــد پیرســازی
مغــزه انجــام میشــود ،بــرای ایــن کار مغــزه بــه مــدت

 40روز در فشــار مخــزن نگــهداری میشــود .پــس از

پیرســازی مغــزه فرآینــد ســیالب زنــی بــا آب بهعنــوان
فرآینــد بازیافــت ثانویــه انجــام میشــود .در ایــن مرحلــه
فــاز گازی و محلــول مولــد فــوم (فــاز آبــی) بــه صــورت

همزمــان و هرکــدام بــا دبــی  20 cc/hrتزریــق شــدند.

بنابرایــن دبــی کل برابــر  40 cc/hrاســت .همچنیــن در
تمــام آزمایشهــای تزریــق مغــزه فشــار انتهایــی دســتگاه

برابــر  2000 psiو دمــا در آزمایشــات ســیالب زنــی 60 °C

بــود .پــس از فرآینــد ســیالب زنــی فرآینــد تزریــق فــوم
بهعنــوان روش ازدیادبرداشــت ثالثیــه انجــام میشــود و
میــزان برداشــت نفــت باقیمانــده از مرحلــه ســیالب زنــی

بهعنــوان بازیافــت فرآینــد ازدیادبرداشــت بهصــورت
تجمعــی محاســبه میشــود .در شــکل  1شــماتیکی از

دســتگاه تزریــق نشــان دادهشــده اســت.

1. Soxhlet
2. Oven

بررسی آزمایشگاهی عوامل...
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شیر یک طرفه

فشار باالسری

محفظه انتقالدهنده
سیال

تنظیم فشار خروجی
شکل  1شماتیک دستگاه سیالبزنی.

برهمکنشهــای تأثیرگــذار بــر روی پایــداری فــوم

آزمونهای پایداری فوم

در اینجــا مــدتزمانــی کــه فــوم بــه  0/2عمــر خــود
میرســد بــهعنــوان پایــداری فــوم و ســطح پاســخ در

نظــر گرفتــه شــد .بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس میــزان
تأثیــر هــر جــزء و برهمکنــش بیــن اجــزا بــر روی پایداری
فــوم بررســی میشــود .در ایــن مرحلــه برهمکنشهایــی

کــه اثــر معنــاداری بــر روی پایــداری فــوم ندارنــد ،حــذف
میشــوند .درنهایــت رفتــار پایــداری فــوم در حضــور اجــزا

و برهمکنشهــای معنــادار بهصــورت یــک معادله(مــدل)
ریاضــی بــه دســت میآید .معــادالت حاصــل از رگرســیون

غیرخطــی پایــداری فــوم درنتیجــه تغییــر غلظــت اجــزا
بــرای حــال کمکــی -1بوتانــول و بوتریــک اســید بــه
ترتیــب در معادلــه  1و  2آورده شــده اســت.

()2

پمپ تزریق

میباشــد .در حضــور الــکل بهعنــوان حــال کمکــی

بحث و نتایج

()1

محفظه انتقالدهنده
سیال

جداساز مدرج

فشارسنج

نگهدانده مغزه

1
= F
) (−1 44 + 361 .5A + 387.2B + 548.1
c

A
) (− 21 0 .7B 2 − 1 68A B − 522
C

F =1 0 41 .5 − 432.67A − 395.5B − 1 74.29C +
1 43.46A 2 + 9.22C 2 + 71 A C + 64.25BC

کــه در ایــن معــادالت  Aدرصــد وزنــی ســورفکتانت،

B

درصــد وزنــی حــال کمکــی و  Cدرصــد وزنــی نمــک

برهمکنــش -1بوتانــول و ســورفکتانت و برهمکنــش
نمــک و ســورفکتانت میباشــد کــه بــا توجــه بــه ضریــب
میــزان تأثیــر هــر برهمکنــش قابـلدرک اســت و در اینجــا

هــر دو برهمکنــش باعــث ناپایــداری فــوم میشــود .در
اســتفاده از الــکل تغییــر در درصــد وزنــی نمــک دارای اثــر
معنــاداری بــر روی پایــداری فــوم نبــود و چــون پارامتــر

اصلــی اســت نمیتــوان آن را از معادلــه حــذف کــرد؛
بنابرایــن بــرای بررســی اثــر آن توابــع مختلفــی در نظــر

گرفتــه شــد کــه تابــع عکــس در ایــن مــورد بهتریــن

نتیجــه را بــه دســت میدهــد .در ایــن صــورت پایــداری
فــوم بــا غلظــت نمــک دارای رابطــه عکــس میباشــد.

در محلولهــای حــاوی اســید چــرب دو برهمکنــش

معنــادار وجــود دارد کــه یکــی برهمکنــش ســورفکتانت
و نمــک میباشــد و دیگــری برهمکنــش حاللکمکــی و

نمــک میباشــد و هــر دو باعــث پایــداری فــوم میشــوند
و دارای اثــر مثبــت میباشــند کــه ضرایــب نشــانگر اثــر

آنهــا میباشــد .پایدارتریــن فومهــا بــا محلــول شــماره

هشــت جــدول  2تشــکیل شــد در آن نمک و ســورفکتانت
در باالتریــن غلظــت میباشــند و غلظــت حــال کمکــی
در حــد میانــه میباشــد.

جدول  3مشخصات مغزه مورد استفاده
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در معادلــه  1اثــر شــوری بــه صــورت معکــوس و در

تشــکیل مایس ـلها و شــبه مایس ـلها در نتیجــه کاهــش

در نــگاه اول ایــن امــر یــک تناقــض بــه نظــر میرســد.

مییابــد .همچنیــن تاثیــر -1بوتانــول بــر پایــداری فــوم در

حضــور ســورفکتانت در میانرویــه ،پایــداری فــوم کاهــش

معادلــه  2اثــر شــوری بــا پایــداری رابطــه مســتقیم دارد.

غلظتهــای پایینتــر ســورفکتانت ،بیشــتر اســت .ولــی

امــا حــدس زده میشــود ایــن اثــر متناقــض شــوری بــه

در حضــور بوتریــک اســید ایــن رونــد برعکــس میشــود و

تاثیــر دو طرفــه آن بــرروی ســورفکتانت و حــال کمکــی

در غلظتهــای باالتــر  ،SDSمیــزان پایــداری فــوم تاثیــر

برمیگــردد .از یــک طــرف باعــث کاهــش پتانســیل زتــا

بیشــتری از غلظــت ایــن ســورفکتانت میگیــرد.

محلــول ســورفکتانتی و کاهــش پایــداری میشــود و از

طــرف دیگــر بــا کــم کــردن تاثیــر افزونــه تصحیــح کننــده

اثر غلظت نمک بر پایداری فوم

بــر کاهــش دافعــه بیــن ســرگرو ه ســورفکتانتها ،باعــث

طبــق مطالعــات انجامشــده وجــود  NaClباعــث کاهــش

برمیآیــد؛ در معادلــه  1فرآینــد اول غالــب میباشــد و

زده میشــود افزایــش شــوری تاثیــر دو طرفــه دارد .از یــک

اثر غلظت سورفکتانت بر پایداری فوم

و کاهــش پایــداری میشــود و از طــرف دیگــر بــا کــم

افزایــش پایــداری میشــود .همانطــور کــه از معــادالت

پایــداری فــوم حــاوی  SDSمیشــود [ 32و  .]33حــدس

در معادلــه  2فرآینــد دیگــر غالــب اســت.

طــرف باعــث کاهــش پتانســیل زتــا محلــول ســورفکتانتی

در شــکل  2میــزان حساســیت پایــداری فــوم بــه غلظــت

کــردن تاثیــر افزونــه تصحیــح کننــده بــر کاهــش دافعــه

استفادهشــده نشــان دادهشــده اســت .بهطورکلــی

میشــود .مشــاهده شــد در محلولهــای حــاوی افزونــه

بیــن ســرگروه ســورفکتانتها ،باعــث افزایــش پایــداری

وزنــی ســورفکتانت در حضــور حاللهــای کمکــی

ســورفکتانت بــا کاهــش کشــش بیــن ســطحی و افزایــش
االستیســیته

بوتریــک اســید میــزان پایــداری فــوم بــا افزایــش میــزان

نمــک افزایــش مییابــد .ولــی افزایــش شــوری در حضــور

باعــث پایــداری فــوم تشکیلشــده

-1بوتانــول بــر میــزان پایــداری فــوم تاثیــر معنــی داری

میشــود .ولــی در اثــر حضــور افزونههــای تصحیــح

نــدارد .ایــن امــر نشــان میدهــد ،در حضــور افزونههــای

کننــده خــواص ســورفکتانت ،میــزان پایــداری تغییــر

تصحیــح کننــده ،افزایــش نمــک نــه تنهــا از کاهــش

میکنــد .در حضــور -1بوتانــول بــه عنــوان تصحیــح

پایــداری جلوگیــری میکنــد بلکــه در مــواردی بــا

کننــده خــواص ســورفکتانت ،پایــداری فــوم بــه انــدازه

تصحیــح نیروهــای الکترواســتاتیکی باعــث افزایــش معنــی

معنــی داری کمتــر از پایــداری فــوم در حضــور بوتریــک

دار پایــداری فــوم میشــود .رونــد تاثیــر غلظــت نمــک در

اســید اســت .در حضــور ایــن افزونــه هــا ،دافعــه
ســرگروههای ســورفکتانت کاهــش مییابــد و بــا افزایــش

الف

پایــداری فــوم در شــکل  3نشــان دادهشــده اســت.
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شکل  3تاثیر غلظت نمک(محور افقی) بر پایداری فوم در حضور(الف) -1بوتانول(ب) بوتریک اسید

اثر تغییر نوع و غلظت حاللکمکی بر پایداری فوم

همانطــور که در شــکل  4نشــان دادهشــده اســت افزایش

غلظــت افزونههــای تصحیــح کننــده باعــث کاهــش
پایــداری میشــود .الجینــوا [ ]39نشــان داد افزایــش

غلظــت ایــن افزونههــا باعــث کاهــش  CMCمیشــود .بــه
عبــارت دیگــر بــا افزایــش غلظــت افزونههــای تصحیــح

کننــده خــواص ســطحی ســورفکتانت ،میــزان دافعــه بیــن

ســورفکتانتها کاهــش مییابــد و مایســلی شــدن در
آنهــا تشــدید میشــود و پایــداری کاهــش مییابــد.

بــا بررســی پایــداری نتیجــه گرفتــه شــد میــزان تأثیــر
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محلــول را بــه دســت میآوریــم .مراحــل آمادهســازی

مغــزه در قســمتهای قبلــی بهطــور کامــل شــرح
دادهشــده اســت .در شــکل  5و  6میــزان بازیافــت نفــت

برحســب میلیلیتــر بــه ترتیــب بــرای بوتریــک اســید و
-1بوتانــول نشــان داده شــده اســت .نســبت بــه نفــت درجــا
( )8/36 mLموجــود در مغــزه ،میــزان بازیافــت نهایــی بــه
ترتیــب برابــر  %34و  %44نفــت درجــا موجــود در مغــزه
میباشــد و یــا  %68و  %87نفــت بــه جــا مانــده از فرآینــد

ســیالب زنــی بــا آب میباشــد کــه نشــان از توانایــی بــاالی
ایــن روش در بازیافــت نفــت باقیمانــده دارد.

الــکل و اســید چــرب استفادهشــده بــر پایــداری فــوم

همانطــور کــه در شــکلها مشخصشــده اســت.

بوتریکاســید باالتــر از -1بوتانــول میباشــد .ایــن ســطح

کمتــر از میــزان بازیافــت نفــت در حضــور -1بوتانــول

 205میباشــد .در حضــور بوتریکاســید کاهــش میــزان

حالــت اســتاتیک -1بوتانــول کمتــر از پایــداری فــوم

بــا افزایــش غلظــت ایــن افزونــه تصحیــح کننــده پایــداری

دلیــل داشــته باشــد یکــی بــه دلیــل ناپایــداری بیشــتر

متفــاوت اســت .ســطح میانگیــن پایــداری فــوم در حضــور

میــزان بازیافــت نفــت در اســتفاده از بوتریکاســید

بــرای بوتریــک اســید و -1بوتانــول بــه ترتیــب  386و min

اســت؛ درصورتیکــه پایــداری فــوم تشکیلشــده در

پایــداری ،تقریــب خطــی دارد .ولــی در حضــور -1بوتانول،

بوتریکاســید اســت .ایــن نتیجــه خــود میتوانــد دو

فــوم بــه صــورت تشــدید شــوندهای کاهــش مییابــد.

فومهــای حاصــل از بوتریکاســید در مواجهــه بــا نفــت که

آزمونهای سیالبزنی با فوم

در قســمت مقدمــه ذکــر گردیــد؛ و دیگــری میتوانــد بــه
دلیــل خاصیــت آبدوســتی بیشــتر بوتریکاســید باشــد.

از آنجــا کــه پایــداری فــوم و تاثیــر آن بــر ازدیاد برداشــت،

چراکــه بــا افزایــش آبدوســتی ترکیبــات ،تمایــل بــه

در ایــن آزمایــش ســعی بــر ایــن اســت کــه تاثیــر حــال

باقیمانــدهای کــه میتوانــد در خــود حــل کنــد کاهــش

بــه صــورت عملــی پــس از بررســی میــزان پایــداری

باعــث افزایــش میــزان بازیافــت نفــت در فرآینــد تزریــق

فــوم؛ محلــول را بهصــورت همزمــان بــا گاز  N2تزریــق

شــده در محــرک کــردن نفــت نیــز بــر میــزان بازیافــت

درکنــار تفــاوت بیــن آن هــا ،همپوشــانی بســیاری دارنــد؛

حــل کــردن فــاز نفتــی کاهــش مییابــد و میــزان نفتــی

هــای کمکــی را در ازدیــاد برداشــت نفــت بررســی کنیــم.

مییابــد .بنابرایــن پایــداری فــوم بــه تنهایــی نمیتوانــد

فــوم و انتخــاب محلــول بــا خاصیــت ایجــاد پایدارتریــن

فــوم باشــد و میــزان توانایــی مــواد شــیمیایی اســتفاده

میکنیــم و میــزان بازیافــت نفــت حاصــل از هــر نــوع

موثــر خواهــد بــود.
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نتیجهگیری

در کل نتایــج حاصــل از ایــن آزمونهــای پایــداری فــوم و
تزریــق فــوم را میتــوان بهصــورت زیــر ذکــر کــرد:

 -1تأثیــر حضــور حــال کمکــی بوتریــک اســید کــه یــک
اســید چــرب اســت در ناپایــداری فــوم بــه مراتــب کمتــر

از الــکل -1بوتانــول میباشــد.

 -2نمــک در حضــور ســورفکتانت  SDSمیتوانــد باعــث
افزایــش پایــداری فــوم شــود.

 -3افزایــش غلظــت نمــک روی افزایــش پایــداری فــوم

بــا حــال کمکــی اســید چــرب تاثیــر بســیار زیــاد تــری
نســبت بــه فــوم بــا حــال کمکــی الــکل دارد.

 -4افزایــش غلظــت الــکل تاثیــر بیشــتر و تشــدید

کنندهتــری در کاهــش پایــداری فــوم دارد .در حالــی

کــه اســتفاده از اســید چــرب باعــث کاهــش جزیــی و

خطــی در پایــداری فــوم میشــود .ایــن موضــوع نیازمنــد
تحقیقــات بیشــتر اســت.

 -5پایــداری فــوم بــه تنهایــی باعــث موفقیــت آمیــز بــودن
روش ازدیــاد برداشــت فــوم نیســت بلکــه تــوان محلــول
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پذیــری بیشــتری نســبت بــه اســید چــرب بــه عملیــات
.تزریــق فــوم میدهــد

شــیمیایی اســتفاده شــده در محــرک کــردن نفــت

 فــوم.نیــز بایــد بــه صــورت همزمــان مــد نظــر باشــد
ســورفکتانتی در حضــور الــکل قابلیــت کنتــرل تحــرک
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