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بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از
نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام
سپیده بابامحمودی ،محمدهادی جباران و سیاوش ریاحی

*

انستیتو مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/9/24 :

تاريخ پذيرش95/4/1 :

چكيده
تزریــق گاز بــه مخــزن نفتــی یکــی از پرکاربردتریــن روشهــای ازدیــاد برداشــت نفــت اســت .امــا تحرکپذیــری نامطلــوب ناشــی از
ویســکوزیت ه کــم گاز منجــر بــه جــاروب نشــدن بخشــی از مخــزن میشــود .فــوم بــا افزایــش ویســکوزیته ظاهــری گاز ،ایــن مشــکل را
کاهــش میدهــد .بــه علــت کشــش بیــنســطحی بــاال در فصــل مشــترک گاز و آب ،بــرای تشــکیل ســطح میــان گاز و مایــع انــرژی
زیــادی الزم اســت .در اثــر تزریــق ســورفکتانت انــرژی الزم کاهــش یافتــه و ناپایــداری فــوم را کاهــش میدهــد .امــا عواملــی چــون
جــذب و تجزیــه ســورفکتانت تحــت شــرایط ســخت دمایــی و فشــاری مخــزن ،کارایــی ســورفکتانت را محــدود میکنــد .بدینمنظــور،
ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺪون بــروز مشــکل اﺳﺘﻔﺎده میشــوند .ازآنجاییکــه در تزریــق فــوم بــه مخــزن ،حضــور نفــت امــری ناگزیــر اســت و امــکان
حــذف یــا تغییــر ســاختار آن ممکــن نیســت ،بررســی تأثیــر نفتخــام بــر فــوم از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .در ایــن پــروژه،
فــوم حاصــل از نانوســیلیکا و ســورفکتانت  SDSمطالعــه شــده و تفــاوت آن بــا فــوم حاصــل از ســورفکتانت تنهــا بررســی میشــود.
ســپس تأثیــر انــواع نفتخــام بــا ویســکوزیتههای مختلــف بــر فــوم مطالعــه میشــود .بــرای ایــن کار بــا اســتفاده از روش اســتاتیک
«مخلــوط کــردن» و بــه کمــک دســتگاه آزمایشــگاهی کــه بدینمنظــور طراحــی شــده ،میــزان فومزایــی و پایــداری فــوم در درصدهــای
مختلــف ایــن ســه نفتخــام بررســی میشــود .طبــق نتایــج ،حضــور نانــوذره بــر فــوم زایــی تأثیــری نــدارد امــا پایــداری فــوم را افزایــش
میدهــد .در رابطــه بــا اثــر نفــت خــام نیــز مشــخص شــد کــه حضــور نفــت خــام پایــداری فــوم را کاهــش میدهــد و بــا افزایــش اشــباع
نفــت ،ایــن کاهــش پایــداری بیشــتر میشــود .همچنیــن معلــوم شــد کــه بــا افزایــش ویســکوزیته نفــت ،پایــداری و خــواص فــوم بهبــود
مییابــد.

كلمات كليدي :فومزایی ،پایداری فوم ،نانوسیلیکا ،سورفکتانت  ،SDSنفت خام
مقدمه

تزریــق گاز بــه مخــزن یکــی از پرکاربردتریــن روشهــای

ازدیــاد برداشــت نفــت بــه شــمار مــیرود .چنانچــه

گاز طــی یــک یــا چنــد تمــاس بــا نفــت امتــزاج یابــد،
میتوانــد در حجــم جــاروب شــده تقریب ـاً تمــام نفــت را
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكيriahi@ut.ac.ir :

جایگزیــن نمایــد .امــا ناهمگونــی مخــزن و بــاالروی ثقلــی

گاز منجــر بــه کاهــش بــازده جــاروب میشــود [.]1
اســتفاده از فــوم ،مشــکالت ناشــی از تزریــق گاز ماننــد

بــازده پاییــن جــاروب را کاهــش میدهــد .مکانیســم
اصلــی کــه فــوم بــا اســتفاده از آن تحــرک گاز را کاهــش
میدهــد ،بیحرکــت کــردن و یــا بــه دام انداختــن

بخــش زیــادی از گاز در محیــط متخلخــل و افزایــش

ویســکوزیته ظاهــری گاز میباشــد [.]2
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فــوم بهصــورت توزیعــی از حبابهــای گاز کــه در فــاز

مــا و همــکاران تأثیــر همگــذاری نانــوذره و ســورفکتانت

انــدازهی حبابهــا خیلــی کوچکتــر از انــدازه ظــرف

آنهــا ابتــدا اثــر نانــوذره تنهــا بــر روی کشــش ســطحی

مایــع پراکنــده شــدهاند تعریــف میشــود کــه در آن
اســت .بــه علــت کشــش ســطحی بــاال میــان فــاز گازی

و آبــی بــرای تشــکیل ســطح میــان گاز و مایــع ،انــرژی
زیــادی الزم اســت [ .]3در اثــر تزریــق ســورفکتانت

انــرژی الزم جهــت تشــکیل ســطح میــان دو فــاز کاهــش
مییابــد و درنتیجــه فــوم تشــکیل شــده دارای پایــداری

بیشــتری میشــود .ایــن ترکیبــات فعــال ســطحی

هســتند و ازایــنرو تأثیــر زیــادی بــر ســطح و خــواص
ســطحی محلولهــا خواهنــد داشــت .بــا افزایــش غلظــت

ســورفکتانت در زیــر "غلظــت بحرانــی میســل ،"1کشــش

ســطحی کاهــش مییابــد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن اﻧﺮژي

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮم میشــود .در بــاالی
غلظــت بحرانــی میســل ،کشــش ســطحی تقریب ـاً ثابــت

بــر کشــش ســطحی مؤثــر را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد.
مؤثــر را بررســی کردنــد .طــی آزمایشهــا معلــوم شــد

کــه اســتفاده از نانــوذره تنهــا ،تأثیــر بســیار اندکــی بــر

کشــش ســطحی مؤثــر دارد .آنهــا دریافتنــد کــه چــون
ســیلیکا آبدوســت بــوده ،ازایــنرو تمایلــی بــه قــرار

گرفتــن در ســطح تمــاس آب-هــوا نداشــته اســت .یکــی
دیگــر از بخشهــای مهــم کار آنهــا ،بررســی میــزان

جــذب در ســطح تمــاس آب-هــوا در زمانــی بــود کــه
سیســتم هــم دارای نانــوذره و هــم دارای ســورفکتانت

بــود .بــرای ایــن منظــور ســورفکتانت آنیونــی

SDS

2

انتخــاب شــد و نتیجـهی کار بــا نتایــج راورا و همکارانــش

کــه از ســورفکتانت کاتیونــی  3CTABاســتفاده کــرده

بودنــد ،مقایســه شــد.

میمانــد و افزایــش غلظــت ســورفکتانت تأثیــر اﻧﺪﮐﯽ

در ایــن مطالعــات ،کشــش ســطحی مؤثــر بهعنــوان تابعــی

میشــود [ .]4بااینحــال عوامــل مختلفــی ازجملــه

و سیســتم محتــوی ترکیــب  SDSو نانــو ســیلیکا مقایســه

ســورفکتانت بــه دلیــل پخــش شــدن در نفــت و تجزیــه

ســورفکتانت کشــش ســطحی مؤثــر کاهــش مییابــد.

اقتصــادی اســتفاده از ســورفکتانت را محــدود میکنــد

بازدهــی مولکولهــای  SDSمیشــود (در غلظتهــای

بینــک و همــکاران نشــان دادنــد کــه ﻧﺎﻧﻮذرات برخــاف

زیــادی کاهــش مییابــد) .امــا در غلظتهــای بــاالی
ســورفکتانت کــه کشــش ســطحی مؤثــر تقریبــاً ثابــت

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس

بــا مقایسـه سیســتم محتــوی نانــو ســیلیکا و ســورفکتانت

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﻓﻮم دارد و تنهــا ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ

از غلظــت ســورفکتانت بــرای سیســتم محتــوی  SDSتنهــا

جــذب ســورفکتانت بــر روی ســنگ مخــزن ،از بیــن رفتــن

شــده اســت .بــرای تمــام ســامانهها ،بــا افزایــش غلظــت

ســورفکتانت تحــت شــرایط ســخت مخزنــی ،کارایــی

جالــب توجــه اســت کــه حضــور نانــوذره موجــب افزایــش

[.]5

کــم ســورفکتانت کــه کشــش ســطحی مؤثــر بــا شــیب

ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖﻫﺎ میتواننــد ﺑﺪون ﺟﺬب ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .از آنجــا کــه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﯿﺮوي

اســت ،اثــر چندانــی نــدارد [.]7

ﺑﯿﻦ دو ﺳﯿﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺎﯾﺪاري طوالنیتــری

آنیونــی

هزین ـهای مناســب از مــواد خــام ارزان ماننــد خاکســتر و

سیســتم دوم بــه دلیــل برهمکنــش جاذب ـهای کــه بیــن

کــه در آنهــا از ذرات کلوئیــدی بــا شــیمی ســطحهای

ســطح نانــوذره چســبیده و بــه طــرز چشــمگیری بــازده

SDS

بــا سیســتم محتــوی نانــو ســیلیکا و

میباشــند .عــاوه بــر ایــن ،نانــوذرات را میتــوان بــا صــرف

ســورفکتانت کاتیونــی  CTABنتیجــه میشــود کــه در

ســیلیکا بــه دســت آورد .مطالعــات زیــادی گــزارش شــده

نانــوذره و  CTABوجــود دارد ،ذرات ســورفکتانت بــه

مختلــف بــرای پایدارســازی فــوم اســتفاده شــده اســت.

سیســتم را کاهــش میدهنــد .امــا در سیســتم موجــود،

ســطح ایــن ذرات توســط ســورفکتانتها و یــا پلیمرهــا
پوشــیده شــده اســت تــا بتواننــد بهعنــوان عوامــل فعــال
ســطحی عمــل کننــد [.]6

)1. Critical Micelle Concentration (cmc
2. Sodium Dodecyl Sulfate
3. Cetyl Trimethylammonium Bromide
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نیــروی دافعــهای موجــود بیــن نانــو ســیلیکا بــا بــار

جابجایــی نفــت در فــوم اســت .ایــن عــدد نشــاندهنده

ســورفکتانت بــرای پخــش شــدن در ســطح میــان دو

شــدن بــه درون المــا میباشــد .یــک عبــارت پیشــنهادی

الکتریکــی منفــی و  SDSمنفــی منجــر بــه ترغیــب
ســیال میشــود.

در ایــن مقالــه ،فــوم حاصــل از نانــوذرهی ســیلیکا و
ســورفکتانت  SDSمــورد مطالعــه قــرار میگیــرد و تفــاوت

آن بــا فــوم حاصــل از ســورفکتانت تنهــا بررســی میشــود.

ســپس تأثیــر انــواع نفــت خــام بــا ویســکوزیتههای
مختلــف بــر فــوم مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد.

()3

بــر اســاس ایــن نظریــه ،نفتهــا یــا فــوم را ناپایــدار
میکننــد ،یــا فــوم نســبتاً پایــدار ایجــاد میکننــد و
یــا تأثیــر کمــی بــر فــوم از خــود نشــان میدهنــد .بــر

اســاس آزمایشهــای انجــام شــده در یــک میکــرو ســلول
را تعریــف نمودهانــد .مقــدار عــدد المــا بــرای هریــک از

بهطورکلــی حضــور نفــت بــر پایــداری فــوم اثــر خواهــد
ت خــام دارای ترکیبــات و خــواص پیچیــدهای
داشــت .نفـ 
میباشــد .نفــت میتوانــد در میســلها حــل شــود ،یــا

بهعنــوان یــک امولســیون باقــی بمانــد و یــا بهعنــوان
یــک فــاز نفتــی پیوســته در فیلمهــای مایــع باقــی

میمانــد .جهتگیــری نفــت و خــواص آن ،در اثرگــذاری
و یــا بیاثــری نفــت بــر فــوم بســیار مهــم هســتند .میــزان

وابســتگی بــه غلظــت ســورفکتانت و نانــوذره ،ترکیبــات
آب نمــک ،دمــا و فشــار نیــز بــر پایــداری فــوم در حضــور

نفــت بســیار مهــم اســت .چهــار نظریــه کلــی بــرای
توضیــح پایــداری فــوم در حضــور نفــت وجــود دارد کــه

عبارتنــد از ضریــب پخــش 1و ضریــب ورود2؛ عــدد المــا3؛
ضریــب پلزنــی 4و نظریــ ه فیلــم شــبه امولســیون [.]8
()2

ســاده بــرای عــدد المــا عبــارت اســت از:

دیــداری  ،اســکرام و نواســاد ســه نــوع فــوم الــف ،ب و ج

پایداری فوم در حضور نفت

()1

تمایــل یــک فــاز نفتــی بــرای امولســیون شــدن و جــذب

=σ
=E

 σw/gکشــش ســطحی بیــن آب و گاز σw/o ،کشــش ســطحی

بیــن آب و نفــت و  σo/gکشــش ســطحی بیــن نفــت و گاز
میباشــد .طبــق ایــن تعریــف چنانچــه ضریــب پخــش
مثبــت باشــد ،نفــت در ســطح گســترش یافتــه و فــوم را

میشــکند .چنانچــه ضریــب پخــش منفــی باشــد ،نفــت
بهعنــوان یــک قطــره در ســطح باقــی خواهــد مانــد و طبــق
نظریــات ایــن یــک شــرط الزم بــرای پایــداری فــوم اســت.

عدد المال

عــدد المــا یکــی دیگــر از روشهــای تعییــن پایــداری

ایــن ســه نــوع فــوم بــه شــرح زیــر اســت[:]13
فوم نوع الفL<1 :؛

• فوم نوع ب> L>7 :ا1؛
• فوم نوع جL>7 :؛

فومهــای نــوع "الــف" بهتریــن پایــداری را در حضــور نفــت

از خــود نشــان میدهنــد .ایــن شــرایط اشــاره بــه حالتــی

دارد کــه در آن هــر دو ضریــب پخــش و ضریــب ورود
منفــی هســتند .ایــن فومهــا ،برهمکنشهــای کمــی را

بــا نفــت خــام از خــود نشــان میدهنــد .فومهــای نــوع
"ب" دارای ضریــب پخــش منفــی و ضریــب ورود مثبــت
اســت .ایــن فومهــا در مجــاورت نفــت نســبتاً پایــدار

خواهنــد بــود .فومهــای نــوع "ج" در مجــاورت نفــت
فومهــای ناپایــداری خواهنــد بــود .هــر دو ضریــب پخــش

و ضریــب ورود بــرای ایــن فومهــا مثبــت میباشــد.
ضریب پلزنی

پارامتــر دیگــری کــه اغلــب در هنــگام بحــث در مــورد

بــازده ضــد فومــی افزودنیهــای نفتــی بــه فــوم مطــرح
میشــود ،ضریــب پلزنــی ( )Bاســت [ .]16-14معادلــه
ضریــب پلزنــی بــه شــرح زیــر اســت:
()4

=B

بـرای اینکـه نفـت بهعنـوان یـک عامل ضـد فوم عمـل کند،
الزم اسـت ضریب پلزنی مثبت باشـد (گرچه کافی نیسـت).
1. Spreading Coeficient
2. Entering Coeficient
3. Lamella Number
4. Bridging Coeficient

بررسی آزمایشگاهی پایداری...
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حتــی زمانــی کــه ضریــب پخــش منفــی باشــد بهمحــض

پیچیــده اســت .آنالیــز دادههــای چنــد متغیــره نشــان داد

بهطوریکــه بیــن دو فیلــم پــل ایجــاد کنــد ،فــوم

برهمکنــش پیچیــدهی مشــاهده شــده نیســت [.]19

اینکــه قطــره وارد هــر دو ســطح فیلــم مایــع شــود،

ناپایــدار میشــود.

نظری ه فیلم شبه امولسیون

طبــق ایــن نظریــه ،پایــداری فــوم در حضــور نفــت بــه

پایــداری یــک فیلــم شــبه امولســیون مربــوط اســت.
یــک فیلــم شــبه امولســیون ،فیلــم مایــع نــازک اســت
کــه بیــن قطــرات نفــت و فــاز گازی قــرار میگیــرد .اگــر

فیلــم شــبه امولســیون پایــدار باشــد ،نفــت در المــا باقــی
میمانــد .چنانچــه فیلــم شــبه امولســیون پــاره شــود،

یــک لنــز نفتــی ممکــن اســت در ســطح تمــاس آب-گاز
شــکل گیــرد و فــوم را در هــم بشــکند [.]17

فرزانــه و همــکاران ،عملکــرد فــوم در حضــور نفــت خــام

ســبک و ســنگین را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .آنهــا

همچنیــن تأثیــر انــواع ســورفکتانت در غلظتهــای
مختلــف را نیــز بررســی کردنــد .بــر اســاس ایــن

آزمایشهــا معلــوم شــد کــه در مجــاورت نفــت خــام،

ســورفکتانت آنیونــی فــوم بهتــری را در مقایســه بــا
ســورفکتانت غیــر یونــی تولیــد میکنــد .همچنیــن

معلــوم شــد کــه بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت،

نیمعمــر فــوم افزایــش مییابــد امــا یــک غلظــت بهینــه

بــرای ســورفکتانت وجــود دارد .در رابطــه بــا اثــر نفــت
خــام نیــز مشــخص شــد کــه حضــور نفــت خــام پایــداری
فــوم را کاهــش میدهــد و بــا افزایــش اشــباع نفــت،

کاهــش پایــداری فــوم چشــمگیرتر خواهــد شــد امــا بــا
افزایــش ویســکوزیته نفــت ،پایــداری فــوم بیشــتر خواهــد

شــد [.]18

آنــه کاری و همــکاران برهمکنــش میــان فــوم و نفــت

خــام را بــا اســتفاده از روش اســتاتیک بررســی تــوده
فــوم مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .بدیــن منظــور از  6نــوع

نفــت خــام بــا خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مختلــف
اســتفاده کردنــد .محلــول مولــد فــوم دارای  0/5درصــد

وزنــی ســورفکتانت  AOSو  1درصــد وزنــی نمــک ســدیم
کلریــد بــود .بــر اســاس نتایــج معلــوم شــد کــه تأثیــر
خــواص فیزیکــی و شــیمیایی نفــت خــام بــر فــوم بســیار

کــه هیــچ یــک از پارامترهــا بهتنهایــی قــادر بــه توضیــح

بیثباتی فوم

بیثباتــی فــوم بــه دالیــل مختلفــی میتوانــد رخ دهــد:
اول ،نیــروی گرانــش ســبب تخلیــه مایــع از ســاختار فــوم
و تجمــع آن در زیــر فــوم میشــود .همچنیــن فــوم بــه

دلیــل وجــود فشــار اســمز ناپایــدار میشــود .ایــن فشــار

ســبب تخلی ـهی فــوم از المــا تــا پالتــو میشــود ،زیــرا

غلظــت درونــی فــوم متفــاوت اســت و فشــار الپــاس
بــه دلیــل وجــود اختــاف فشــار ،ســبب انتشــار گاز از
حبابهــای کوچــک بــه حبابهــای بــزرگ میشــود.

عــاوه بــر اینهــا ،فیلــم مایــع ممکــن اســت تحــت
فشــار دیســجوینینگ بشــکند .ایــن عوامــل میتواننــد
1

منجــر بــه بازآرایــی ســاختار فــوم از حالــت حبــاب بــه

ســاختارهایی بزرگتــر شــوند .رابینســکی و هدامــار

رابطــهای را بــرای محاســبه ســرعت گســترش و بــزرگ
شــدن حبابهــای فــوم ارائــه دادنــد ،بــا فــرض اینکــه
حبابهــا کــروی بــوده و دارای شــعاع  rباشــند (رابطــه

.]20[ )5
()5

 uســرعت بــزرگ شــدن حبابهــا ρ1 ،دانســیته گاز،

ρ2

دانســیتهی مایــع ῃ ،ویســکوزیته مایــع و  gشــتاب گرانــش
اســت.

مواد و روشهای آزمایشگاهی تود ه فوم
روشهای آزمایشگاهی

پایــداری فــوم را میتــوان بــا روشهــای مختلفــی

ازجملــه روش دینامیــک و اســتاتیک مــورد بررســی قــرار

داد .یکــی از روشهــای بررســی دینامیــک ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮم،
روش ﺳﯿﻼبزﻧﯽ ﻣﻐﺰه میباشــد .تعــدادی از روشهــای

اســتاتیک بررســی تــودهی فــوم نیــز عبارتانــد از روش

مخلــوط کــردن ،آزمــون راس-ﻣﯿﻞ ،آزمــون لرزشــی،

آزمــون ﮐﻒزاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز و غیــره [.]21

در این مقاله ،از روش استاتیک "مخلوط کردن" استفاده شده
1. Disjoining Pressure

شماره ،92
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و دســتگاه آزمایشــگاهی کــه بدیــن منظــور طراحــی شــده

کــه در بخــش بعــد بــه آن پرداختــه شــده اســت.

1396-1

جدول  1ویسکوزیته و درجه  APIنفتهای الف ،ب و ج.
نفت خام

مواد آزمایشگاهی

نانــوذره مورداســتفاده در ایــن پــروژه ،نانــو ســیلیکا بــا
قطــر  20-30 nmنانومتــر و درصــد خلــوص بــاالی %98

درجه

API

ویسکوزیته

()kg/m.s

الف

49/9

0/00117

ب

28/5

0/02388

ج

20

0/62725

میباشــد کــه بهصــورت پــودر جامــد از شــرکت نانــو

در ایــن روش  200 ccاز محلــول مولــد فــوم بــه درون

نانــوذره در  pHبرابــر بــا  2میباشــد کــه بــا توجــه بــه

از نفــت بــه آن اضافــه میشــود.نرخ تزریــق گاز بــه درون

 6-5میباشــد ،بــار نانــوذره در تمامــی آزمایشهــا

بــا  200 min/ccدر فشــار 14/7 psiتنظیــم میشــود.

کلریــد میباشــد کــه از شــرکت مــرک 1خریــداری شــده و

اســتوانه از مســیر دیگــر تخلیــه میشــود .ایــن تزریــق

 SDSبــا درصــد خلــوص بــاالی  %99نیــز بهصــورت پــودر

خالــی شــده و پــر از گاز نیتــروژن شــود .پــس از پایــان

نفــت خــام بــا APIهــای  28/5 ،20و  49/9تهیــه شــده

خروجیهــا بســته شــده و همــزن روشــن شــده و بــا دور

 %99میباشــد .آب مورداســتفاده در تمامــی آزمایشهــا،

هــم میزنــد .پــس از اتمــام دو دقیقــه دســتگاه را خاموش

بــوده و کیفیــت آب خروجــی  0/1 µs/cmمیباشــد.

میشــود .بدیــن ترتیــب کاهــش ارتفــاع فــوم بــا گذشــت

وســایل مورداســتفاده در ایــن مقالــه عبارتانــد از

میشــود.

آلتراســونیک ،دســتگاه رســانایی ســنج ،دســتگاه آب ســاز

نتایج

ثانــی خریــداری شــده اســت .نقط ـ ه ایــزو الکتریــک ایــن

اســتوانه مــدرج ریختــه میشــود .ســپس مقــدار مشــخص

اینکــه محــدوده  pHمحلولهــا در ایــن مقالــه در بــازه

ســیال مولــد توســط  MFCبــرای تمــام آزمایشهــا برابــر

منفــی اســت [ .]22نمــک مورداســتفاده ،نمــک ســدیم

همزمــان بــا تزریــق گاز از یکســو ،هــوای موجــود در

دارای درصــد خلــوص  %99میباشد.ســورفکتانت آنیونــی

 5 minادامــه میابــد تــا تمــام فضــای اســتوانه از هــوا

جامــد از شــرکت مــرک خریــداری شــده اســت .ســه نــوع

مدتزمــان تزریــق ،شــیر گاز و تمــام ورودیهــا و

اســت .گاز نیتــروژن اســتفاده شــده دارای درصــد خصوص

 600 rpmبــه مــدت  2 minمحلــول حــاوی نفــت را بــه

آب دیونیــزه تهیــه شــده بــا اســتفاده از دســتگاه دیونایــزر

کــرده و ارتفــاع فــوم در بازههــای زمانــی مختلــف ثبــت

دستگاههای آزمایشگاهی

زمــان بــه عنــوان معیــاری از پایــداری فــوم اندازهگیــری

تــرازوی دیجیتــال ،همــزن مغناطیســی-حرارتی ،دســتگاه

و دســتگاه آزمایشــگاهی بررســی اســتاتیک فــوم کــه

بدیــن منظــور طراحــی شــده اســت (شــکل .)1
روند انجام آزمایشها

آزمایش رسانایی سنجی

غلظــت بحرانــی میســل  ،SDSبــا آزمایــش رســانایی
ســنجی بــه دســت آمــد .اینگونــه کــه در هــر مرحلــه

نانــوذره در دو ســطح  0و  0/1درصــد وزنــی ،ســورفکتانت

غلطــت معینــی از ســورفکتانت در آب دیونیــزه حــل شــد

نمــک بــا غلظــت  2درصــد وزنــی و ســه نــوع نفــت خــام

محلــول اندازهگیــری شــد و نمــوداری هماننــد شــکل 2

شــد .جــدول  1ویســکوزیته نفتهــای "الــف"" ،ب" و

بــا شــیبهای متفــاوت ،غلظــت بحرانــی میســل بــرای

در ســه ســطح  0/23 ،0/115و  0/345درصــد وزنــی،

و ســپس بــا دســتگاه رســانایی ســنج میــزان رســانایی

در ســه ســطح  25 ،15و  35درصــد وزنــی اســتفاده

رســم شــد کــه در ایــن نمــودار محــل تالقــی دو خــط

"ج" را نشــان میدهــد .طراحــی آزمایــش بــا اســتفاده

ســورفکتانت  SDSرا نشــان میدهــد .بــا افزایــش غلظــت

از نرمافــزار "دیزایــن اکســپرت "2و بــا اســتفاده از روش
"جنــرال فاکتوریــال "3انجــام گرفــت.

1. Merk
2. Design Expert
3. General Factorial
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شکل  1شماتیکی از دستگاه اندازهگیری استاتیک خواص فوم.
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شکل  2تعیین غلظت بحرانی میسل  SDSبا استفاده از نمودار رسانایی  -غلظت سورفکتانت

ســورفکتانت تا قبل از میســلی شــدن ،تعداد بار ســورفکتانت

مــدت زمانــی کــه طــول میکشــد تــا دو ســوم از ارتفــاع

میســلی شــدن یــک شکســت و تعلیــق در هدایــت بــه وجود

 0/33مقــدار اولی ـهاش) برســد.

و درنتیجــه هدایــت الکتریکــی افزایــش مییابــد .در لحظــه
میآیــد و پــس از میســلی شــدن ،افزایــش در هدایــت بــه

اولیــه فــوم کاهــش یابــد( .یعنــی ارتفــاع فــوم بــه حــدودا ً

بــرای توضیــح نحــوهی محاســبهی  ،t2/3فوم حاصــل از محلول

دلیــل افزایــش غلظــت میســل میباشــد .غلظــت بحرانــی

محتــوی  0/1درصــد وزنــی نانــوذره 0/115 ،درصــد وزنــی

درصــد وزنــی میباشــد کــه بــا مقادیــر گــزارش شــده در

"ج" در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد (شــکل .)3

میســل بــه دســت آمــده در ایــن آزمایــش برابــر بــا 0/23

منابــع همخوانــی خیلــی خوبــی دارد [.]4

آزمایش استاتیک فوم
 t2/3به عنوان معیار مقایسه پایداری فوم

معمــوالً بــرای مقایســه میــزان پایــداری فــوم از معیــار
"نیمعمــر" اســتفاده میشــود .یعنــی مــدت زمانــی کــه

طــول میکشــد تــا ارتفــاع فــوم بــه نصــف ارتفــاع اولیــه

خــود برســد .همانطــور کــه در شــکل  3نمایــان اســت،
پایــداری فــوم در نیمــه دوم عمــر بســیار بیشــتر از نیمــه
اول آن اســت .بنابرایــن اســتفاده از معیــار نیمعمــر در
ایــن مــورد کامــ ً
ا فریبدهنــده اســت .بدیــن منظــور و

بــرای جلوگیــری از خطــا ،معیــار  t2/3بهعنــوان معیــاری
بــرای بررســی پایــداری فــوم انتخــاب میشــود t2/3 .یعنــی

 2 ،SDSدرصــد وزنــی ســدیم کلریــد و  %15وزنــی نفــت نــوع

تأثیر غلظت سورفکتانت بر پایداری فوم

تأثیــر افزایــش غلظــت ســورفکتانت بــر پایــداری فــوم ،در

حضــور و عــدم حضــور نفــت و در محلــول حــاوی 0/1

درصــد وزنــی نانــوذره اندازهگیــری شــده اســت و بــرای

نمونــه ،نمــودار مربــوط بــه غلظــت  35درصــد وزنــی نفــت
"ج" نشــان داده شــده اســت.

همانگونــه کــه از شــکل  4نمایــان اســت ،بــا افزایــش

غلظــت ســورفکتانت تــا غلظــت بحرانــی میســل ،پایــداری
فــوم افزایــش چشــمگیری پیــدا میکنــد .امــا بــا افزایــش

بیشــتر غلظــت ســورفکتانت بــه مقادیــر بــاالی ،1 CMC
پایــداری فــوم افزایــش چندانــی پیــدا نمیکنــد.
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شکل  3تغییر ارتفاع فوم برحسب زمان برای فوم حاوی  0/1درصد وزنی نانوذره و  0/115درصد وزنی سورفکتانت و  15درصد وزنی نفت.
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شکل  4نیم عمرفوم در حضور 35درصد وزنی نفت "ج" در محلول مولد فوم حاوی  0/1درصد وزنی نانوذره و غلظتهای مختلف
سورفکتانت.

بــرای مثــال در شــکل  ،4بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت

ایــن رونــد بــرای ســایر نفتهــا و ســایر غلظتهــای

شــده اســت .امــا بــا افزایــش بیشــتر غلظــت ســورفکتانت

تکــرار ،تنهــا نمــودار مربــوط بــه غلظــت  35درصــد وزنــی

تــا غلظــت بحرانــی میســل ،پایــداری فــوم حــدودا  6برابــر

بــه مقادیــر بــاالی  ،1 CMCپایــداری فــوم تنهــا 1/2

(یــک و دو دهــم) برابــر شــده اســت .دلیــل ایــن امــر را

نفــت نیــز مشــاهده میشــود .امــا بــرای جلوگیــری از
نفــت "ج" نمایــش داده شــده اســت.
تأثیر غلظت نانو ذره بر پایداری فوم

میتــوان تشــکیل الیــه دوگانــه دانســت .بــه ایــن ترتیــب

تأثیـر افزایش غلظت نانـوذره بر پایداری فـوم ،در عدم حضور

دوبــاره از ســر آبدوســت خــود بــه یکدیگــر نزدیــک شــده

آمـده اسـت .همانگونـه که از نمودارهای باال مشـهود اسـت،

ســرگروههای آبگریــز در محلــول قــرار میگیرنــد کــه

پایـداری فوم میشـود .افزایـش غلظت نانوذره باعـث افزایش

پــس تأثیــر چندانــی بــر پایــداری فــوم نخواهنــد داشــت.

فیزیکـی از خـروج گاز جلوگیـری میکند.

کــه ســورفکتانتها پــس از تجمــع و تشــکیل میســل،

نفـت و حضـور نفتهـای مختلـف در شـکل  5تـا شـکل 8

و الیــه دومــی را تشــکیل میدهنــد و بــه ایــن ترتیــب

افزایـش غلظـت نانـوذره به شـکل قابلتوجهی باعـث افزایش

تمایــل بــه قــرار گرفتــن در ســطح میــان دو فــاز ندارنــد.

شـرکت نانوذرههـا در میـان رویـه میشـود و مانند یک سـد
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شکل  5تأثیر افزایش غلظت نانوذره بر پایداری فوم (عدم حضور نفت).
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شکل  6تأثیر افزایش غلظت نانوذره بر پایداری فوم (25درصد وزنی نفت "الف").
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شکل  7تأثیر افزایش غلظت نانوذره بر پایداری فوم ( 25درصد وزنی نفت "ب").
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شکل  8تأثیر افزایش غلظت نانوذره بر پایداری فوم (25درصد وزنی نفت "ج")

همچنیــن بــا افزایــش غلظــت نانــوذره ،نانوذرههــای

درجــه  APIبرابــر بــا  49/9بــوده و نفتــی ســبک به شــمار

هــم قــرار میگیرنــد و از گســیختگی المــا در هنــگام

ایــن نفــت بهراحتــی وارد ســاختار فــوم شــده ،درون

موجــود در فیلــم مایــع در یــک آرایــش نزدیکتــر بــه

ریــزش جلوگیــری میکنــد .بنابرایــن همانطــور کــه در
شــکل  5مشــهود اســت ،در عــدم حضــور نفــت ،پایــداری
فــوم در حضــور نانــوذره بســیار بیشــتر از پایــداری فوم در

غیــاب نانــوذره اســت .امــا در هنــگام حضــور نفــت قضیــه
کمــی پیچیــده میشــود .زیــرا ویســکوزیته نفــت امــری

تعییــن کننــده اســت .شــکل  6پایــداری فــوم در حضــور

نفــت نــوع "الــف" را نشــان میدهــد .نفــت "الــف" دارای

میآیــد .بنابرایــن هنگامیکــه فــوم تشــکیل میشــود

المالهــا حرکــت کــرده و باعــث فروپاشــی فیلــم مایــع و
ناپایــداری فــوم میشــود .بهطوریکــه نانــوذره فرصــت

پیــدا نمیکنــد تــا وارد میــان رویــه شــود و ماننــد یــک
ســد فیزیکــی عمــل کنــد و تنهــا باعــث کاهــش مقــدار
ســورفکتانتهای آزاد میشــود .بنابرایــن فــوم حــاوی
ســورفکتانت تنهــا ،عملکــرد بهتــری را از خــود نشــان

میدهــد .امــا در مــورد نفــت نــوع "ب" ایــن قضیــه کمــی
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متفــاوت اســت .همانطــور کــه در شــکل  7نمایــان

بیشــتر باشــد ،میــزان تحــرک آن نفــت کمتــر بــوده و از

میباشــد و بــا اینکــه در نیمــهی اولیــه عمــر فــوم،

فروپاشــی ســاختار فــوم کمتــر میشــود.

اســت فــوم حاصــل از نفــت "ب" دارای پایــداری بیشــتری

ایـنرو تمایــل آن نفــت بــرای گســترش در فیلــم مایــع و

عملکــرد فومــی کــه حــاوی ســورفکتانت تنهــا میباشــد

دربــاره تأثیــر افزایــش غلظــت نفــت خــام بــر پایــداری

فــوم شــده و بــا شــرکت در میــان رویــه مانــع از فروپاشــی

اثــری مخــرب بــر ســاختار فــوم دارد .بنابرایــن بــا افــزودن

حضــور نانــوذره در ســاختار فــوم پررنــگ شــده و پایــداری

بــا افزایــش درصــد اشــباع نفــت ایــن اثــر مخــرب بیشــتر

بهتــر اســت ،امــا بــا گــذر زمــان نانــوذره وارد ســاختار

فــوم نیــز میتــوان گفــت کــه نفــت بــه خــودی خــود

فیلــم مایــع میشــود .بنابرایــن در نیمــه دوم عمــر فــوم،

نفــت بــه فــوم پایــداری آن بهشــدت کاهــش یافتــه و

فــوم حــاوی نانــوذره بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه

شــده و پایــداری فــوم کاهــش چشــمگیری مییابــد.

اســت .همانگونــه کــه در شــکل  8مشــخص اســت ،فــوم
حاصــل از نفــت نــوع "ج" دارای پایــداری بســیار باالیــی
میباشــد .زیــرا ایــن نفــت ویســکوز بــوده و ازایــنرو
تمایــل کمــی بــه حرکــت درون ســاختار فــوم و فروپاشــی

فیلــم مایــع خواهــد داشــت .بــه همیــن دلیــل در حضــور

ایــن نفــت ،فــوم ســاختار خــود را حفــظ میکنــد و

اینگونــه ایــن فرصــت در اختیــار نانــوذره قــرار میگیــرد
تــا وارد ســاختار فــوم شــود .درنتیجــه پایــداری فــوم در

حضــور نانــوذره بــه طــرز چشــمگیری نســبت بــه پایــداری
فــوم در حضــور ســورفکتانت تنهــا افزایــش مییابــد .ایــن
رونــد بــرای ســایر غلظتهــای ســورفکتانت و نفــت نیــز
مشــاهده میشــود .امــا بــرای جلوگیــری از تکــرار ،تنهــا

نمودارهــای مربــوط بــه غلظــت  25درصــد وزنــی نفــت و

 0/23درصــد وزنــی ســورفکتانت نمایــش داده شــده اســت.
تأثیر ویسکوزیته و غلظت نفت خام بر پایداری فوم

در ایــن بخــش تأثیــر ویســکوزیته و غلظــت نفــت خــام

بــر پایــداری فــوم بررســی شــده اســت کــه بــرای نمونــه
نمــودار مربــوط بــه محلــول مولــد فــوم حــاوی  0/1درصــد

وزنــی نانــوذره و  0/23درصــد وزنــی ســورفکتانت نشــان
داده شــده اســت .همانگونــه کــه در شــکل  9مشــهود

اســت ،پایــداری فــوم در حضــور نفــت نــوع "ج" باالتــر

از پایــداری فــوم در حضــور نفــت "الــف" و "ب" بــوده

و پایــداری فــوم در حضــور نفــت نــوع "ب" نیــز بیشــتر
از پایــداری فــوم در حضــور نفــت نــوع "الــف" میباشــد.

دلیــل ایــن امــر تفــاوت در ویســکوزیته ایــن ســه نــوع

نفــت میباشــد .بهطورکلــی نفــت دارای اثــری مخــرب

بــر ســاختار فــوم میباشــد .امــا هرچــه ویســکوزیته نفتــی

ایــن رونــد بــرای ســایر غلظتهــای ســورفکتانت نیــز
مشــاهده میشــود .امــا بــرای جلوگیــری از تکــرار،

تنهــا نمــودار مربــوط بــه غلظــت  0/23درصــد وزنــی

ســورفکتانت نمایــش داده شــده اســت.

بررسی ضرایب پخش ،نفوذ ،پلزنی و عدد المال

قطــرات نفــت بهمنظــور تأثیــر بــر پایــداری فــوم الزم

اســت در ابتــدا وارد فصــل مشــترک ســیال مولــد-گاز
شــوند .ایــن امــکان بــا اســتفاده از ضریــب نفــوذ قابــل

بررســی اســت .ضریــب نفــوذ مثبــت بدیــن معناســت کــه
قطــرات نفــت وارد ســاختار فــوم شــده اســت .جــدول

 2نشــان میدهــد کــه ورود نفــت "الــف" بــه درون
ســاختار فــوم بســیار بیشــتر از دو نفــت دیگــر اســت و

نفــت "ج" ورود کمتــری بــه ســاختار فــوم دارد .ضریــب

پخــش مثبــت نیــز نشــاندهنده ایــن اســت کــه نفــت
وارد شــده بــه درون ســاختار فــوم ،درون ســطح میــان دو

ســیال حرکــت کــرده و موجــب فروپاشــی آن میشــود.

بــر اســاس جــدول  ،2ضریــب پخــش نفــت "ج" نزدیــک
بــه صفــر اســت و ایــن بدیــن معناســت کــه نفــت "ج"

تمایــل کمــی بــرای گســترش در میــان فیلــم مایــع دارد.

برعکــس نفــت "الــف" باالتریــن ضریــب پخــش را در
میــان ایــن ســه نفــت بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بــا اســتفاده از ضرایــب بهدســت آمــده میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه ضرایــب نفــوذ و ضرایــب پخــش بهدســت

آمــده ،بــا نتایــج مشــاهده شــده از عملکــرد فــوم در
حضــور ایــن ســه نــوع نفــت کامــ ً
ا همخوانــی دارد.

بررسی آزمایشگاهی پایداری...

 25درصد وزنی
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7440

 35درصد وزنی
ج
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ب
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الف

t 2/3

 15درصد وزنی

161

5000
0

شکل  9پایداری فوم در غلظتهای مختلف نفت الف ،ب و ج در محلول مولد فوم حاوی  0/1درصد وزنی نانوذره و  0/23درصد وزنی
سورفکتانت.
جدول  2ضرایب پخش ،نفوذ ،پلزنی و عدد المال در حالت تعادل برای فوم حاوی  0/1درصد وزنی نانوسیلیکا و  0/23درصد وزنی
سورفکتانت  SDSو نفت خام.
نفت خام

ضریب نفوذ ()mN/m

ضریب پخش ()mN/m

عدد المال

ضریب پلزنی )mN/m)2

الف

14/07

6/87

1/35

584/48

ب

4/57

2/69

5/18

-128/78

ج

2/95

0/24

3/59

102/99

امــا عــدد المــا و ضریــب پلزنــی ،توصیــف مناســبی

(نفــت "ج") .بــا بررســی غلظتهــای مختلــف نفــت نیــز

نظریههــای تجربــی بیــان شــده بــرای توضیــح پایــداری

مختلــف ،بــا افزایــش غلظــت نفــت ،فــوم زایــی و پایــداری

از عملکــرد فــوم را ارائــه نمیدهنــد .پــس در میــان

فــوم در حضــور نفــت ،نظریــه ضریــب نفــوذ و ضریــب

پخــش از اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت.
نتيجهگيري

معلــوم شــد کــه بــرای تمــام نفتهــا بــا ویســکوزیتههای
فــوم کاهــش مییابــد .محاســب ه ضرایــب نفــوذ و پخــش،

عــدد المــا و ضریــب پلزنــی نیــز نشــان داد کــه ضریــب
نفــوذ و ضریــب پخــش ،نتایــج مشــاهده شــده از عملکــرد
فــوم در حضــور نفــت را کامـ ً
ا توجیــه میکننــد .امــا عــدد

طبــق نتایــج معلــوم شــد کــه حضــور نانوســیلیکا تأثیــر

المــا و ضریــب پلزنــی ،توصیــف مناســبی از عملکــرد

را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش میدهــد .ایــن افزایــش

اســت کــه رونــد بهدســت آمــده در رابطــه بــا اثــر مثبــت

بــه ترتیــب برابــر بــا  1/1 ،0/7و  13برابــر بــوده و در غیاب

بــا ایــن ســه نــوع نفــت خــام صــادق اســت .زیــرا ایــن

فــوم ایجادشــده بهوســیله ترکیــب نانــوذره و ســورفکتانت،

پیچیــدهای در آنهــا وجــود نــدارد .امــا بهطورکلــی،

پایــداری بســیار باالیــی دارد .همچنیــن مشــخص شــد

پیچیــده ،دارای عملکــردی بســیار پیچیــدهای هســتند و

و پایــداری فــوم را بهشــدت کاهــش میدهــد .امــا در

میدهنــد .بنابرایــن عــاوه بــر ویســکوزیته عوامــل

بیشــتر باشــد ،فــوم حاصــل از آن پایدارتــر خواهــد بــود

بیشــتری دارنــد.

چندانــی بــر افزایــش فومزایــی نــدارد امــا پایــداری فــوم

فــوم ارائــه نمیدهنــد .در آخــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت

پایــداری فــوم در حضــور نفتهــای "الــف"" ،ب" و "ج"

افزایــش ویســکوزیته نفــت بــر عملکــرد فــوم در رابطــه

نفــت 4 ،برابــر بــوده اســت .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه

نفتهــا فاقــد آســفالتین هســتند و بنابرایــن ترکیبــات

نســبت بــه فــوم ایجادشــده بهوســیله ســورفکتانت تنهــا،

نفتهــای خــام بــه دلیــل وجــود آســفالتین بــا ترکیبــات

کــه حضــور نفــت اثــری مخــرب داشــته و فــوم زایــی

در مجــاورت فــوم ،رفتارهــای متفاوتــی از خــود نشــان

میــان نفتهــای مختلــف ،هرچــه ویســکوزیته نفتــی

دیگــری نیــز دخیــل هســتند کــه نیــاز بــه بررس ـیهای
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کشش سطحی فصل مشترک نفت و گاز:σo/g

 کشش سطحی فصل مشترک آب و گاز:σw/g

 کشش سطحی فصل مشترک آب و نفت:σw/o
Kg/m3
Kg/m

3

Kg/m.s

عالئم و نشانهها

 ضریب پلزنی:B

)mN/m)2

mN/m

 دانسیته گاز:ρ1

m/s2

 دانسیته مایع:ρ2

 ضریب ورود:E

 شتاب گرانش:g

D.L

 ویسکوزیته مایع:ῃ

mN/m
m/s

 عدد المال:L

 ضریب پخش:S

 سرعت فروپاشی فوم:u
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