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مدلسازی اثر نانوذرات بر روی بهینهسازی
فرآیند انحالل و خود انحرافی اسید در مخازن
کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی
پیمان بهمنی ،1سیاوش ریاحی* ،بابک امین شهیدی 2و میثم پورنیک

3

 -1انستیتو مهندسی نفت  ،دانشکده مهندسی شیمی  ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -3دانشکده مهندسی نفت و زمینشناسی ،دانشگاه اوکالهوما ،نورمن ،ایاالت متحده آمریکا
تاريخ دريافت96/2/25 :

تاريخ پذيرش97/5/30 :

چكيده
ســیاالت در مناطــق پرتــراوا بــه نســبت محیــط کــم تــراوا تحــرک بیشــتری دارنــد .بنابرایــن اســید بیشــتر بــه ســمت ایــن مناطــق
م ـیرود امــا واضــح اســت کــه مناطــق کــم تــراوا نیازمنــد عملیــات اســیدکاری هســتند پــس نیــاز بــه یــک عامــل منحــرف کننــده
ماننــد نانــوذرات اســت .انجــام آزمایشــات بــرای حــاالت و شــرایط خــاص در آزمایشــگاه نیازمنــد زمــان و هزینــه اســت و چــه بســا گاهــی
بــرای بهبــود نتایــج ،یــک آزمایــش نیــز چنــد بــار تکــرار شــود .همچنیــن تاثیــر پارامترهــای خــاص بــر یکدیگــر و نتایــج آزمایــش نیــز
مشــخص نیســت پــس بــه ایــن دالیــل نیــاز بــه کار مدلســازی محســوس اســت و بایــد انجــام گیــرد .در ایــن کار ابتــدا شبیهســازی
اســید متعــارف انجــام شــده اســت تــا میــزان حجــم مــورد نیــاز بــرای رســوخ اولیــه بــدون ایجــاد انحــراف در اســید بــه دســت آیــد.
ســپس اثــر نانــوذرات از قبیــل تحــرک نانــوذره در محیــط بــا توجــه بــه تئــوری حرکــت تصادفــی ذرات در محیــط مــورد بررســی قــرار
گرفــت و همچنیــن از مدلــی بــرای اتصــال و جدایــش ذرات از ســطوح نیــز اســتفاده گردیــد .نهایتــا ژل بــا ایجــاد مقاومــت در مقابــل
الیــه هــای پرتــراوا باعــث هدایــت اســید بــه ســمت مناطــق کــم تــراوا میشــود .بــرای میــزان ژلـهای شــدن اســید بایــد بــه تــرم ایجــاد
تجمعــات پرداخــت .در انتهــا نیــز بــا اســتفاده از مــدل گرانــروی کریگــر میــزان تغییــر در گرانــروی ســیال بــه دســت میآیــد و اســید
ماهیــت هدایــت بــه ســمت مناطــق کــم تــراوا را بــه دســت مـیآورد .بــا توجــه بــه نتایــج ،اســید نانــوذرهای باعــث میشــود در حجــم
تزریــق کمتــری بــه رســوخ رســیده و ایــن بدیــن معنــا اســت کــه بــه نســبت اســید معمولــی عملیــات بهینهتــری وجــود داشــته اســت.
در ادامــه ایــن نکتــه کــه افــزودن نانــوذرات بــه طــور میانگیــن حجــم رســوخ را تــا  %50کاهــش میدهــد بهدســت میآیــد.
كلمات كليدي :رسوخ ،تئوری حرکت تصادفی ذرات ،مدل دومقیاسی ،اسید ،نانوذره.
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برخــورد ذرات و ســطح از روش تقــوی و همــکاران []7

مقدمه

نانــوذرات بــه دلیــل ســطح مخصــوص بــاال جایــگاه ویژهای

اســتفاده میشــود.

بیــن ذرات دیگــر پیــدا کردهانــد .ســطح مخصــوص بــاال

عامــل منحــرف کننــده اســید را بــه ســمت مناطــق کــم

بیــن ذره و ســطح ،خــود را محســوستر نشــان میدهــد

چــاه نیــز بــاال رود و عملیــات بــه خوبــی انجــام گیــرد.

بــه دلیــل عــدم تراکنــش و تشــکیل بــار ســطحی مناســب

اســید را بــه مناطــق کــم تــراوا ســوق دهــد عمــا عملیات

هــم در واکنشهــای بیــن ذره -ذره و هــم در واکنشهــای

تراواتــر ســوق میدهــد و بــه تبــع آن راندمــان 8تحریــک

بــه عنــوان نمونــه اگــر ذرات در انــدازه میکــرون باشــند

واضــح اســت کــه اگــر عاملــی وجــود نداشــته باشــد کــه

واکنــش بیــن ذرهای بهوجــود نمیآیــد .اســیدهای

تحریــک چــاه باعــث بهبــودی آنچنانــی نخواهــد شــد.

نانــوذرهای ماننــد اســیدهای پلیمــری باعــث ایجــاد
خودانحرافــی در اســید میشــوند .از دیگــر پدیدههــای

ایجــاد انحــراف نیــز میتــوان بــه فرآیندهــای مکانیکــی
ماننــد تعبیــه ابــزار خــاص در ســر یــا تــه چــاه اشــاره

کــرد .نانــوذره در اســید ماننــد پلیمــر و مونومرهــای
موجــود در اســید پلیمــری عامــل خــود انحرافــی اســت.
در پانــگا و همــکاران مدلــی بــرای مطالعــه اســیدکاری

مغزههــای کربناتــه بــا اســید هیدروکلریــک ارائــه کردنــد

کــه در آن بــا در نظــر گرفتــن معــادالت در دو مقیــاس
دارســی و منافــذ فرآینــد انحــال در محیــط متخلخــل را
بررســی کردنــد .ایــن روش بــه مــدل دو مقیاســی 1معروف
اســت [ .]1بعدهــا درک شــد کــه حضــور اســیدهای ژلــی

باعــث میشــود کرمچالههــا بــه صــورت شــاخه شــاخهتر

2

بــه وجــود آینــد و انحــال یکنواختتــر بــه نســبت
اســیدهای نیوتونــی داشــته باشــیم [ ]2در اســیدهای
ژل شــونده درجــا 3،افزایــش یونهــای کلســیم بــا رونــد

انحــال باعــث خنثیســازی ســایتهای ســطحی گــروه
عاملــی ســیالنول 4میشــود و نیــرو دافعــه کاســته و یــک

نیــرو بیــن مونومرهــای ســورفکتانت ایجــاد میشــود
تــا یــک مایســل میلــهای شــکل 5ایجــاد شــود [ ]3امــا

بــا معرفــی اســیدهای ژل شــونده درجــا 6بــا اســتفاده
از محــدوده  pHاتصــال رشــتههای پلیمــری مشــاهده
میشــود و نهایتــا ژل در اســید تشــکیل میشــود [.]4

نانــوذرات در نقطــه بــار ســطحی صفــر خــود شــروع بــه
تشــکیل ژل میکننــد [ ]5دســتیابی بــه یــک مــدل

بــرای انتقــال ذرات در یــک محیــط متخلخــل هتــروژن
مدیــون روشهــای الگرانــژی و در راس آنهــا روش ردیابــی

حرکــت تصادفــی ذرات 7اســت [ ]6بــرای تعییــن نتیجــه

در ایــن تحقیــق اســید متعــارف نیوتونــی ابتــدا بــه
مناطــق پرتــراوا نفــوذ میکنــد .همــراه بــا جریــان ســیال

نانــوذرات ابتــدا در مناطــق پرتــراوا حرکــت میکننــد .طــی

فرآینــد انحــال  pHســیال در ایــن مناطــق بــاال رفتــه و

باعــث میشــود  pHبــه نقطــه بــار ســطحی صفــر ذرات

نزدیکتــر شــود و بــا از بیــن رفتــن نیروهــای دافعــه بیــن
ذرات ژل مقاومــی در ایــن مناطــق تشــکیل شــود .بــا وجود
ژل مقــاوم اســید وارد مناطــق کــم تراواتــر نیــز میشــود.
البتــه از طرفــی دیگــر بایــد دقــت کــرد کــه اســید ژلــی از

نــوع ســیاالت رقیــق شــده برشــی 9اســت یعنــی هرچــه

ســرعت برشــی 10وارده بــر آن بیشــتر شــود گرانــروی

کاهــش مییابــد واضــح اســت کــه در مناطــق پرتــراوا بــه

علــت ســرعت برشــی کمتــر نســبت بــه مناطــق کــم تــراوا
گرانــروی باالتــری مشــاهده میشــود .نانــوذرات در اســید

باعــث میشــوند کــه اســید رفتــاری شــبیه اســیدهای
ژل شــونده درجــا پیــدا کننــد کــه در یــک محــدوده pH

مشــخص تشــکیل ژل در آنهــا رخ میدهــد و در واقــع

نوعــی خــود انحرافــی 11مشــاهده میشــود.
مبانی تئوری

مدل توسعه یافته روابط پانگا برای اسیدهای ژلی توسط معادله
)1. Two-Scale Mode (TSC
2. More Branching
3. In-situ Self Diverting
4. Silanol
5. Rod-shape Micelle
6. In Situ Cross-Linking
7. Random Walking Particle Tracking
8. Efficiency
9. Shear Thinning
10. Shear Rate
11. Self-Diverting
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سیاالت پاور ال 1به دست میآید:

()1

.∇P
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کــه اثــر ژلــی شــدن در قالــب اثــرات غیرنیوتونــی در
تــرم  μeffخــود را نشــان میدهــد دقــت کنیــد کــه

n

اندیــس توانــی مــدل و  kتانســور تراوایــی و  uنیــز ســرعت
دارســی اســت .معادلــه موازنــه جــرم بــرای ســیاالت در
یــک المــان محــدود (معادلــه پیوســتگی) توســط رابطــه

 2بیــان میشــود:

DaN ac Av c f
 φ 2r 
1 +

Sh 


()5

=

∂ε
∂t

کــه  Daعــدد دامکوهلــر Nac ،ظرفیــت اســید Av ،ســطح
مخصــوص محیــط متخلخــل ϕ ،مــاژول تیلــی در مقیــاس
2

منافــذ Sh ،عــدد شــروود و  cfغلظــت اســید اســت.

مدل در مقیاس منافذ

3

(الــف) روابــط خــواص ســاختمانی :انحــال ،پیوســته

∂ε

ســاختمان محیــط متخلخــل را تغییــر میدهــد

تــرم اول معادلــه  2نمایانگــر تغییــر در تخلخــل بهوســیله

تخلخــل در طــول اســیدکاری مشــکل اســت مــا از روابــط

()2

+ ∇.u = 0

∂t

انحــال ناشــی از اســید اســت در پاییــن دو معادلــه انتقــال
یکــی بــرای اســید پایــه و دیگــری بــرای عامل ژلی شــدن در

نظرگرفتــه میشــود واضــح اســت کــه تــرم انحــال تنهــا در
معادلــه انتقــال اســید پایــه نمایــان میشــود و عامــل ژلــی
شــدن فقــط نقــش انحــراف را ایفــا میکنــد [:]8

()3
()4

) + ∇. (UC ) = ∇. (ε De .∇C ) − k c av (C − C s

) + ∇. UC = ∇. ε D .∇C
) ( p ) ( ep p

) ∂ (ε C
∂t

نیمــه تجربــی کــه خــواص محیــط را بــه تخلخــل محلــی
مرتبــط میســازند اســتفاده میکنیــم .افزایــش نســبی
تراوایــی ،شــعاع متوســط منافــذ و مســاحت واحــد حجــم

بــه توجــه بــه مقادیــر اولیــه آنهــا بــا اســتفاده از روابــط
زیــر بــه تخلخــل ربــط داده شــده اســت
2β

()6

(

k
ε  ε )1 − ε 0 ( 
= 

k 0 ε 0  ε 0 )1 − ε ( 

∂ εCp
∂t

 Cو  Cpبــه ترتیــب غلظتهــای اســید (غلظــت پروتــون)

و افزودنــی ژلهســاز (پلیمــر یــا نانــوذرات یــا  )...اســت.

kc

نیــز ضریــب انتقــال جــرم یــون پروتــون اســت De .تانســور

انتشــار موثــر av ،مســاحت در دســترس بــرای واکنــش

بــه ازای یــک واحــد حجــم از محیــط و  εتخلخــل اســت.
مابقــی معــادالت مشــابه معــادالت اســید معمولــی 2اســت

و تنهــا اندیــس موثــر بــه آنهــا اضافــه میشــود بــا ایــن

وجــود بــرای حــل ایــن مجموعــه معــادالت دو حالــت

نــرخ تزریــق ثابــت و افــت فشــار ثابــت وجــود دارد .بــه

دلیــل تنظیــم راحتتــر نــرخ دبــی تزریقــی ،معمــوال در
آزمایشــگاه و مخــزن حالــت نــرخ تزریــق ثابــت حالتــی

منطقیتــر و متداولتــر اســت.

معادلــه  5نیــز افزایــش تخلخــل ناشــی از واکنــش

شــیمیایی را توصیــف میکنــد :

همبســتگی تغییــرات تراوایــی محلــی بــه نســبت تغییرات

()7
()8

K ε0
K 0ε

=

rp
r0

ε r0
av
=
a0
ε 0 rp

(ب) ثابــت انتقــال جــرم :ثابــت انتقــال جــرم تعییــن کننده

رژیــم واکنــش بــرای یک اســید خــاص اســت .ثابــت انتقال

جــرم بــه ســاختمان منفــذی محلــی ،ســرعت واکنــش و
ســرعت محلــی ســیال وابســته اســت بــرای جریــان درون

یــک منفــذ مســتقیم بــا ســطح مقطــع خــاص ،نشــان داده
شــده اســت کــه یــک تخمیــن خــوب بــرای عــدد شــروود

(ثابــت بیبعــد انتقــال جــرم) بــه صــورت رابطــه  9اســت:
()9

که در

2 k c rp
(D 0.5 )1/2( )1/3
=
= Sh ∞ + 0.35) h ( Re p S c
Sh
Dm
x
آن  kcثابت انتقال جرم rp ،شعاع منفذ و  Dmانتشار
1. Power Law
2. Conventional Acid
3. Pore Scale
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مولکولــی Sh∞ ،عــدد شــروود مجانــب بــرای منفــذ،

Rep

در راســتای عرضــی و چــه در راســتای طولــی بــه دســت

عــدد رینولــدز منفــذ Dh ،قطــر هیدرولیک منافــذ x ،فاصله

آورد .در ایــن مــدل بایــد میــدان ســرعت را داشــته باشــیم

کــه در آن  νویســکوزینه جنبشــی ســیال اســت [.]1

اســتفاده از تئــوری ردیابــی حرکــت تصادفــی ذرات بایــد

از ورودی منفــذ و  Scعــدد اشــمیت اســت ()Sc=ν/Dm

معــادالت مــکان ذره بــا توجــه بــه مــدل تئــوری

ردیابــی حرکــت تصادفــی ذرات

()RWPT

و بــه نوعــی میــدان ســرعت مجهولــی اســت کــه بــرای
از قبــل تعییــن شــود [.]7
مدل گرانروی

6

کل حرکــت یــک نانــوذره ناشــی از تحــرک همرفــت 1و

در بیــن مدلهــای گرانــروی ناشــی از ایجــاد تجمعــات

ضریــب نفــوذ طولــی اســت و تــرم نفــوذ ناشــی از ضریــب

داده اســت [ .]9در ایــن مــدل بــا داشــتن درصــد

در روش تئــوری ردیابــی حرکــت تصادفــی ذرات ،اجــرام

ذرات کــروی گرانــروی در هــر بلــوک داده میشــود کــه

7

نفــوذ 2اســت کــه تــرم همرفــت ناشــی از ســرعت ســیال و

نانــوذرات ،مــدل کریگــر 8نتایــج قابــل قبولــی را ارائــه

نفــوذ عرضــی و حرکــت براونــی اســت [. ]6

حجمــی میــزان تجمیــع ذرات 9در هــر بلــوک و فــرض

درون سوسپانســیون بــه تعــداد زیــادی ذره تقســیمبندی

کــرده و نهایتــا پدیــده انتقــال را شبیهســازی میکننــد.
حرکــت یــک ذره توســط تــرم جریــان 3بــه حرکــت افقــی
ســیال بســتگی دارد و تــرم نفــوذ بــه حرکــت براونــی و

نفــوذ عرضــی بســتگی دارد .جابهجایــی یــک ذره در
دو بعــد توســط دو مجموعــه معــادالت  7و  8توصیــف
میشــود:

)) (10

(

() )11

(

x p ( t+ Dt ) = x p ( t ) + u  x p ( t ) , t  Dt+ Z 2 a L u x p ( t ) , t Dt



Dt+ Z′ 2 a T u x p ( t ) , t Dt

()12

h
∂ D Wnp
∂x

)

∂ Dy
∂y

(

y p ( t+ Dt ) = y p ( t ) +

)

(

u x p ( t ) , t = Vw x p ( t ) , t +

قاعدتــا بــه دلیــل تجمیــع قویتــرذرات مقابــل مناطــق

پرتــراوا گرانــروی باالتــر از مناطــق کــم تــراوا خواهــد

بــود و بدیــن ترتیــب طبــق رابطــه ســیاالت غیرنیوتونــی
مقاومــت جریانــی بــاال خواهــد رفــت و در حالــت ایــده آل

بــه مقاومــت جریانــی معــادل در مقابــل مناطــق کــم تــراوا

و حتــی بیشــتر خواهــد رســید.

براســاس رابطــه کریگــر ،گرانــروی یــک کلوییــد تجمــع
یافتــه 10در ایــن مــدل بر اســاس رابطــه  13داده میشــود:

()13

− η ϕm

 ϕ 
=
η η0  1 − a 
 ϕm 

کــه  φmدرصــد حجمــی ماکزیممــی اســت کــه از آن

بــه بــاال دیگــر نانوســیال جریــان نمییابــد و ایــن حــد
معمــوال برابــر  0/63فــرض میشــود کریگــر فــرض کــرد

کــه  Δtبــازه زمانــی و ( xp (tمــکان ذره در زمــان  tدر

کــه تــوان رابطــه بــاال را میتــوان برابــر  -1/5125فــرض

کــه بــا توجــه بــه مــکان هــر ذره در هــر قســمت از بلــوک

کــه بــه راحتــی طبــق مــدل تئــوری ردیابــی حرکــت

بــا توزیــع نرمــال هســتند کــه میانگیــن صفــر و واریانســی

تجمیــع ذرات و نســبت آن بــا بقیــه ذرات و خوشــهها

جهــت محــور  xاســت u .بــردار واقعــی جریــان 4اســت

کــرد [ φa .]9درصــد حجمــی  11تجمیــع ذرات اســت.

مخصوصــش تعییــن میشــود Z .و ' Zدو تابــع تصادفــی

تصادفــی ذرات بــا داشــتن توزیــع هــر دســته انــدازه

برابــر یــک دارنــد در روش ترکیبــی اویلــری الگرانــژی 5که
بــرای ردیابــی حرکــت تصادفــی ذرات اســتفاده میشــود

از روش الگرانــژی بــرای بررســی تــرم همرفــت و از روش

اویلــری بــرای تــرم انتشــار یــا همــان نفــوذ اســتفاده
میشــود .روشــن اســت کــه بــا روش تئــوری ردیابــی

حرکــت تصادفــی ذرات میتــوان مــکان هــر ذره را چــه

1. Advection
2. Diffusion
3. Drift Term
4. Drift Vector
)5. Hybrid Eulerian-Lagrangian Particle (HELP
6. Viscosity
7. Aggregation
8. Krieger
9. Aggregates
10. Aggregated Colloid
11. Volume Fraction of Aggregate
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8

میتــوان درصــد حجمــی تجمــع ذرات را در هــر بلــوک

پیــدا کــرد .مــدل کریگــر اثــر تجمیــع ذرات را در نظــر

میگیــرد و میتــوان آن را بــرای سیســتمهای

− A131
×
6


 D ( 2a1 + 2a 2 + D )  
2a1a 2
2a1a 2
+ 2
+ ln  2


+
+
+
+
+
D
2a
2a
D
D
2a
D
2a
D
4a
a
(
)
1
2
1
2
1 2
 D + 2a1D + 2a 2 D + 4a1a 2  


کلوئیــدی تــا درصدهــای حجمــی بــاالی نانــوذرات نیــز

()15

و رقیــق شــدهاند 1رابطــه اخیــر را میتــوان بــه رابطــه

()16

بــه کار بــرد .بــرای کلوئیدهایــی کــه بــه خوبــی پراکنــده
انیشــتین تغییــر داد کــه در ایــن حالــت گرانــروی ذاتــی

حجــم فضــای خالــی یــک بلــوک در هــر بلــوک اســت

البتــه میتــوان گفــت ایــن مقــدار برابــر نســبت

نیــز میباشــد:

-1

1 + 14D 


l 


-A a
EvdW -NC = 132 1
6D

2T 2 a a
64pe0 e r k B
1 2
E
=
* tanh
EDL- NN
e2 z 2

برابــر  2/5فــرض میشــود [ .]10درصــد حجمــی تجمــع
ذرات در واقــع نســبت حجــم میــزان تجمیــع ذرات بــه

E vdW
=
− NN

()17

ϕa

ϕ pa

)  exp (-kD
*
 a1 + a2 + D

)

 zey p1 
 zey p2

* tanh 
 4k B T 
 4k B T

(

2
2
ð ε 0ε r a p ζ p + ζ c .
=
E EDL −NC



 1 + exp ( − kD ) 
2
 2
2 ln  1 − exp ( − kD )  + ln (1 − exp ( −2 kD ) )
 ζ p + ζ c




()18

کــه  EvdW-NNانــرژی واندروالســی بین ذرات اســت و EvdW-nc

نیــز انــرژی جاذبــه ای بیــن ذره و جــاذب جمعکننــده

3

اســت همچنیــن  EEDL-NPانــرژی دافعــه الکترواســتاتیکی

بیــن دو ذره میباشــد و نهایتــا  EEDL-NCنیــز انــرژی بیــن

راندمان برخورد بین ذرات

ذره و جــاذب جمــع کننــده اســت kB .ثابــت بولتزمــن،

T

 αیــا همــان راندمــان چســبندگی 1در مواقع وجــود نیروهای

دمــای مطلــق محیــط  ε0گذردهــی محیــط آزاد و  εrثابــت

کــه ایــن دو انــرژی باعــث میشــوند  %100برخوردهــا باعــث

و  ζنیــز پتانســیل الکتریکــی اســت .میتــوان تخمینــی از

دافعـهای و جاذبــه ای تعریــف میشــود .قابــل توجــه اســت

چســبندگی و اتصــال 2نشــوند در حضــور نیروهــای دافعـهای
الکترواســتاتیکی و جاذبــه واندروالســی راندمــان چســبندگی

بــه شــکل رابطــه  14بیــان میشــود [ 11و .]12
−1



 E 
exp  T 


∞
 R +R
 K B T  ds 
∫
j
2

α=  i
S
Ri + R j







)

()14

نســبی دی الکتریــک آب ψp ،پتانســیل کاهــش یافته ذرات
ایــن پارامترهــا بــه صــورت زیــر ارائــه داد [:]15
()19

2.303k BT
( ) pH p . z .c ,i − pH
e

( )v
m

(



E

exp  vdw 


∞
K
T

 B  ds 
. Ri + R j
∫
2


S
Ri + R j







)

(

کــه  ETمجمــوع انرژیهــای دافع ـهای و جاذب ـهای اســت.
روابطــی بــه ترتیــب بــرای محاســبه ایــن نیروهــا در قالــب
معــادالت  12تــا  15آورده شــده اســت [ 13و :]14

ze ζ
k BT

()20

C

- 12

k

j

= ψp
= ζ oi

ε r = 78.5ε 0 = 8.85*10
- 23

k B = 1.3805 * 10

اگر ضریب راندمان بین نانوذره – نانوذره مطرح باشد ( )αppآنگاه:
()21

E T E vdW − NN + E EDL− NN
=

و اگــر ضریــب راندمــان بیــن نانوذره-ســطح ( )αpcمطــرح
شــود [:]16

1. Sticking Efficiency
2. Attachment
3. Collector

مدلسازی اثر نانو ذرات ...
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9

E vdW − NC + E EDL− NC

=ترم واکنش بین ذره  -ذره و ذره با سطح
E
T

در حالــت ایــده آل بــرای تعییــن  pHهــر بلــوک میتــوان

واکنــش بیــن ذره و ســطح :7چســبیدن یــا آزاد شــدن

 23را بــه کار بــرد:

میشــود بدیــن گونــه کــه ابتــدا دو مقــدار احتمالــی

از غلظــت یــون هیــدروژن اســتفاده کــرد و نهایتــا رابطــه
()23

)

H+

(

pH = −log C

 Iرا قــدرت یونــی 1مینامنــد و طبــق رابطــه  24حاصــل
مــی شــود:
()24

1
=I
∑C i Z i2
2

نانــوذرات از ســطح بــا توجــه بــه روش تقــوی [ ]7تشــریح
pPatt

و  Ppdetبــرای اتصــال و جدایــش 8ذرات بــه صــورت دو
معادلــه  28و  29تعریــف میشــود:

()28

Pp att = k att ϕatt t

()29

Pp att = k det t

کــه  Zظرفیــت یــون منظــور و  Cنیــز غلظــت آن مــی

کــه  kattثابــت اتصــال ذرات بــه ســطح kdet ،ثابــت جدایــش

یــون هیــدروژن در حضــور بقیــه یونهــا کــه در قالــب

متخلخــل اســت .عــددی تصادفــی بــرای هــر ذره (توزیعی

باشــد .البتــه واضــح اســت کــه بایــد میــزان فعالیــت
تــرم ضریــب اکتیویتــه یــون هیــدروژن 2بیــان میشــود

اســتفاده گــردد .رابطــه  25مربــوط بــه تعییــن ضریــب
فعالیــت هیــدروژن اســت و رابطــه  26مربــوط بــه تعییــن

 pHبــا توجــه بــه قــدرت یونــی اســت [:]17
()25



5
42.10


γ + = exp
3 I
H

 (εT ) 2


()26

)( H+

pH = −log γ

ذرات از ســطح φatt ،شــاخص ظرفیــت جــذب محیــط

یونیفــرم از  0تــا  )1تعریــف میشــود ذراتــی کــه احتمــال
چســبیدن یــا آزاد شــدن آنهــا از عــدد تصادفــی بیشــتر
شــود بــه ترتیــب ذراتــی چســبیده بــه ســطح یــا معلــق
محســوب میشــوند.

ثابت اتصال توسط رابطه  30تعریف میشود:

3 (1 - q w ) Vw
= k att
a pc . h 0
2 dc

()30

کــه  dcنمایانگــر قطــر بســتر و  αpcراندمــان برخــورد بیــن

ذرات اســت و نمایانگــر درصــدی از برخوردهــا اســت کــه

 k-1نیــز مجمــوع نیروهــای دافعـهای و جاذبـهای اســت که

باعــث جــذب روی ســطح مــی شــود η0 .نیــز بازدهــی

غلظــت یونــی و ثابــت همکــر 3اســت k-1 .در واقــع یــک

طبــق روابــط زیــر بیــان میشــود:

تابــع قطــر و پتانســیل ســطحی ذره و ســطح و همچنیــن

انــرژی فعالســازی بــرای برخوردهــا اســت ذراتــی کــه

بــر ایــن انــرژی فائــق آینــد میتواننــد جــذب ســطح
شــوند بــه بیانــی دیگــر انــرژی مــورد نیــاز بــرای شکســتن

پیوندهــای ســابق و ایجــاد پیوندهــای جدیــدی اســت.

تمــاس بســتر اســت کــه تابــع خــواص فیزیکــی اســت و
0.052
N vdw
+

یــا همــان طــول دبــای 4نیــز اثــر مهمــی را روی راندمــان

برخــورد دارد k-1 .نشــانگر ضخامــت الیــه دوگانــه اســت.

در غلظتهــای یونــی کــم ایــن عــدد زیــاد اســت (مثــل
آب بــا شــوری کــم )5و دافعــه الکتریکــی در فاصلههــای

−0.24 1.11
1.675 0.125
0.22N R
N G + 0.55As N R N A

()31
U wdc

k-1

Dp

()32
()34

−0.715
pe

2.4 A s1.3 N R −0.081N

η

A
=
N Pe
k BT

dP
=
N vdW
dc

=
NR

A
d )ρ ρ (g
N G = P p− w
2
3πµ p U w
18 µwU w

1/ 3
) γ = (1 - Φ

6

)

5

- 2γ

(

2 1-γ

5

2 - 3γ + 3γ

= NA

= As

دور نیــز احســاس میشــود و چــون تراکنــش الیههــای
دوگانــه الکتریکــی از روی هــم قــرار گرفتــن الیههــای
نفــوذ 6نتیجــه میشــود پــس اثــر ایــن تــرم نیــز بایــد
روی راندمــان برخــورد بررســی شــود [:]18
()27

2000e 3N A I 1 2
(
ε 0ε r KT

)= k

1. Ionic Strength
2. Hydrogen Activity Coefficient
3. Haymaker Constant
4. Debye Length
5. Low Salinity Water
6. Diffuse Layer
7. Particle-Collector Interaction
8. Detachment
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کــه  Asضریــب تصحیــح هپــل 1و  NRنســبت قطــر ذرات
بــه قطــر جــاذب اســت و  NPeعــدد پکلــت و  NvdWعــدد
واندروالــس و  Aو  kBو  Tبــه ترتیــب ثابــت هماکــر

2

ثابــت بولتزمــن و دمــا اســت و  NAعــدد جاذبــه 3اســت

و  NGعــدد گراویتــی اســت μw .و  Uwو  ρpو  ρwنیــز بــه
ترتیــب ویســکوزیته و ســرعت ظاهــری آب و چگالــی ذره
و چگالــی فــاز آب اســت [.]7

واکنــش بیــن ذره و ذره :4بــا توجــه بــه رابطـهای کــه برای
رشــد تجمعــات ذرات بــا انــدازه  kداشــتیم در اینجــا فقــط

اتصــال خوش ـهها بــه هــم را در نظــر میگیریــم .مشــابه

پاراگــراف قبلــی یــک احتمــال بــرای اتصــال در خوشـهها
بــا انــدازه  iو  jبــه صــورت معادلــه  34تعریــف میشــود:
()34

dn i
α gg
Pp − p ) j ( = −
=
α pp h )i , j ( n j Dt
ni

کــه  αppراندمــان برخــورد بیــن ذره -ذره hi,j ،ثابــت اتصــال
مرتبــه دوم اســت .یــک عــدد تصادفــی بــرای هــر جفــت ذره

همســایه تعریــف کــرده ،جفــت ذراتــی کــه تابع احتمالشــان
از عــدد تصادفــی بیشــتر باشــد بهــم متصــل 5میشــوند و

خوشــه بــا انــدازه جدیــد  i+j=kحاصــل میشــود [.]7

 hi,jرا میتــوان بــا توجــه بــه رابطــه مشــتق شــده از
معادلــه

stokes – Einstein

یافــت:

2

()35

d

+d

p( j ) 
) 2 k BT  p (i

=) h ( i, j
) p( j

d

)

p (i

d

m

3

در محاســبه قطــر کالســتر جدیــد ناشــی از تجمیــع ذرات

بــرای قطــر هیدرودینامیــک کالســتر ســایز  iداریــم کــه:

 1 
Df 
=d p ( i )  i
d
D 1.9
=

 p ( i =1) f



()36

در جــدول  1برخــی از پارامترهــای آزمایشــگاهی نیــز
آورده شــده اســت.

نتایج و بحث

در ایــن قســمت ابتــدا نتایــج مــدل پایــه کــه همــان
مــدل اســید دو مقیاســی اســت بحــث میگــردد ســپس

بخشهــای بعــدی نتایــج حاصــل از اســید نانــوذرهای
و قیــاس آن بــا حالــت اســید معمولــی بهدســت آمــده
اســت .نتایــج ازمایشــگاهی در ایــن بخــش توســط گــروه

بنــگ و همــکاران در دانشــگاه اوکالهومــا تهیــه شــده
اســت [.]19

اثر اسید خالص

در ابتــدا اثــر اســید خالــص (اســید هیدروکلریــک) در
دو غلظــت متفــاوت و در چندیــن نــرخ تزریــق دســت
میآیــد.

جدول  1پارامترهای موثر []19
پارامترهای با توجه به آزمایشگاه

مقدار

تراوایی میانگین اولیه محیط

3 mD

تخلخل میانگین اولیه محیط

0/14

طول مغزه

15 cm

قطر مغزه

3/81 cm

قطر اولیه ذرات سیلیکا

7 nm

قطر اولیه ذرات آلومینا

13 nm

قدرت انحالل اسید

50 g/mol

چگالی سنگ

2700 g/cc

دما

90 °C

گرانروی ذاتی

2/5

درصد حجمی ماکزیمم سیالیت

0/63

ضریب پراکندگی طولی و عرضی

 0/02و 0/002
1. Happel Correction Factor
2. Hamaker
3. Attraction Number
4. Particle-Particle Interaction
5. Clustered
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در غلظــت  %10و نــرخ تزریــق  3/5 cc/minبــه دلیــل اثــر

مقایســه آن بــا حالــت آزمایشــگاهی ،ســه حالــت بــا تغییــر

و حجــم رســوخ تقریبــا  8برابــر حجــم فضــای خالــی اســت

در زیــر آورده شــده اســت قابــل توجــه اســت کــه نتایــج

ایــن زمــان بــه  45 minکاهــش پیــدا میکنــد کــه حجــم

حالــت اول -در نــرخ تزریــق  3/5 cc/minبــا اســید  %10در

کنــد انحــال اســید زمــان رســوخ 1تقریبــا  1 hrمیباشــد

غلظــت اســید و نانــوذره و همچنیــن تغییــر نــرخ تزریــق

همچنیــن در غلظــت  %15و همــان نــرخ تزریــق 3/5 cc/min

تجربــی نیــز در کنــار هــر قســمت آمــده اســت:

رســوخ آن تقریبــا  5/8برابــر حجــم فضــای خالــی بــه دســت

درصــد حجمــی  %0/25آلومینــا:

میآیــد را میدهــد .ایــن زمــان در اســید  %15بــا نــرخ

 pHمحلهایــی کــه توســط اســید معمولــی بــا غلظــت 15

توجــه بــه نــرخ تزریــق برابــر حجــم رســوخ آن برابــر 1/65

فراتــر از  5نمــیرود [ .]20پــس میتــوان دریافــت کــه

تزریــق  0/3 cc/minتقریبــا برابــر  160 minاســت کــه بــا

درصــد وزنــی تحــت خوردگــی قــرار گرفتهانــد معمــوال

اســت (شــکل  .)1در ادامــه فرآینــد تزریــق اســید ،بــرای

در آلومینــا اختــاف  pHمحیــط از  1 iepبــه نســبت ذرات

بــه ترتیــب تقریبــا برابــر  90و  72 minاســت کــه معــادل

را بــه نســبت ذرات ســیلیکا تجربــه میکننــد بــه تبــع

اســید  %15در دو نــرخ تزریــق  1و  2 cc/minزمــان رســوخ

ســیلیکا بیشــتر اســت و ذرات نیروهــای دافعـهای بیشــتری

حجــم رســوخی تقریبــا  3/2و  5برابــر حجــم فضــای خالــی

ایــن مهــم برخوردهــای کمتــری منتــج بــه تجمــع ذرات

نمونــه  0/1 cc/minحجــم رســوخ تقریبــا  2/15برابــر حجــم

کنیــم در نمــودار فشــار بــر حســب میــزان تزریــق ابتــدا

نــرخ تزریــق بهینهتــر و مطلوبتــری اســت.

بــه غالــب بــودن اثــر انحــال اســید بــا در نظــر گرفتــن

بهدســت میدهــد .در نــرخ تزریقهــای پاییــن بــه عنــوان

میشــوند .اگــر نــرخ تزریــق را بــه صــورت دفعــی اعمــال

فضــای خالــی اســت .نهایتــا نــرخ تزریــق 0/3 cc/min

یــک رونــد کاهشــی مشــاهده میشــود ایــن تغییــر مربــوط

نتایج ناشی از اسید ژلی

دیگــر اثــرات دخیــل در رونــد افــت فشــار اســت.

بــرای بررســی نتایــج ناشــی از انحــراف در اســیدکاری و
250

الف

100
50
2
4
6
نسبت حجم فضای خالی /حجم فضای خالی
ج

0

0

200

افت فشار ()psi

150

ب

150
100
50
10
2
6
8
4
نسبت حجم فضای خالی /حجم فضای خالی
25
15
10
5

2

0/5
1
1/5
نسبت حجم فضای خالی /حجم فضای خالی

0

0

افت فشار ()psi

20

0

افت فشار ()psi

200

250

0

شکل  1نتایج ناشی از تزریق اسید معمولی در نرخها و غلظتهای مختلف اسید الف -اسید  %15در نرخ تزریق  – 3/5 cc/minحالت ب-
اسید  %10در نرخ تزریق  –3/5 cc/minحالت ج -اسید  %15در نرخ تزریق 0/3 cc/min
1. Breakthrough Time
2. Isoelectric Point
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ســپس رونــد افزایشــی مشــاهده میشــود کــه مربــوط

حجــم رســوخ کمتــری میشــود .دقــت کنیــد کــه ذرات

انحاللــی اســید اســت .ایــن عامــل باعــث میشــود کــه افــت

یکدیگــر را میرباینــد و ذرات ســیلیکا بــا چســبیدن بــه

ژل بــه مرحلــه رســوخ برســد و شــروع بــه خــروج از مغــزه

مــی شــوند البتــه در حالتــی کــه نــرخ تزریــق بــه آرامــی

بــه غلبــه اثــر افزایــش گرانــروی در مناطــق پرتــراوا بــر اثــر
فشــار بــاال رود ایــن فرآینــد تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه

میکنــد .در ایــن حالــت (تــا خــروج کل عــرض ژل) بــه

آلومینــا و ســیلیکا بــه دلیــل داشــتن بــار مخالــف معمــوال

ذرات آلومینــا باعــث خنثــی شــدن بــار ســطحی الومینــا
از  0تــا  3/5 cc/minرســانده میشــود نتایــج شــکل

دلیــل خــروج ژل بــا مقاومــت بــاال رونــد کاهــش افــت فشــار

 3حاصــل میشــود قابــل توجــه اســت کــه در نتایــج

تــا  3/5 cc/minرســانده میشــود و ســپس ثابــت میمانــد،

تراوایــی ناشــی از انحــال اســید بــر کلیــه پارامترهــای

مســتمر اثــر افزایــش افــت فشــار ناشــی از افزایــش ســرعت

حالــت ســوم) در نــرخ تزریــق  3/5 cc/minبــا اســید  %10در

مشــاهده میشــود در حالتــی کــه نــرخ تزریــق به آرامــی از 0

نمــودار شــکل  2بهدســت میآیــد .در ایــن حالــت بــه طــور

بــر انحــال اســید غالــب اســت و باعــث میشــود کــه رونــد
نزولــی اولیــه در شــکل قبلــی در اینجــا خودنمایــی نکنــد و

تجربــی افــت اولیــه ناشــی از غالــب شــدن ،اثــر افزایــش

باالبرنــده افــت فشــار اســت.

درصــد حجمــی  %0/01ســیلیکا:

قطــر کــم ذرات ســیلیکا باعــث میشــود کــه ایــن ذرات

تنهــا خــروج ژل و اثــر متعاقــب آن یعنــی کاهــش افت فشــار

ســطح مخصــوص نســبتا بزرگــی را بــه نســبت آلومینــا

تجربــی و شبیهســازی مشــاهده میشــود.

پراکندگــی خــوب یونهــا و بارهــا در ســطح ذرات

دیــده شــود .در ایــن شــکل دو منحنــی مربــوط بــه نتایــج

حالــت دوم -در نــرخ تزریــق  3/5 cc/minبــا اســید  %15در
درصــد حجمــی  %1آلومینــا و ســیلیکا بــا نســبت  30بــه :70

داشــته باشــند و ایــن ســطح مخصــوص بــزرگ باعــث
میشــود و عملیاتــی ماننــد واکنشهــای بیــن ذرهای و

بیــن ذره و ســطح نیــز محســوستر و ملموستــر انجــام

بــا ترکیــب ذرات آلومینــا و ســیلیکا بــا توجــه بــه میــزان

میشــود و گاهــا بــا شــرایط مطلــوب ژل قویتــری در

نقطــه بــار خنثــی ســیلیکا و نقطــه بــار خنثــی آلومینــا

مســاوی بــا تفــاوت در جنــس ذرات دو محلــول میتــوان

ترکیــب درصــد ذرات ،نقطــه بــار ســطحی صفــر بیــن
قــرار میگیــرد [ .]21مشــخص اســت کــه در حالــت

یکســان ایــن ترکیــب بــه نســبت ترکیــب ســیال اســیدی
کــه فقــط آلومینــا را در خــود دارد ژلــی مســتحکمتر و

بــا ســرعت بیشــتر تشــکیل میدهــد همچنیــن منتــج بــه

مناطــق پرتــراوا نیــز بــه وجــود میآیــد .البتــه در شــرایط
نتیجــه گرفــت کــه محلــول اســیدی حــاوی ســیلیکا
بــه دلیــل نقطــه بــار خنثــی اســیدیتر حجــم رســوخ

کمتــری نیــز داشــته باشــد و در مناطــق کــم تــراوا بهتــر
عمــل میکنــد.

3

1
1/5
2/5
2
نسبت حجم فضای خالی /حجم فضای خالی

0/5

0

افت فشار )(psi

نتایج آزمایشگاهی
نتایج مدل

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

شکل  2نتایج ناشی از تزریق اسید نانوذره ای در نرخ تزریق  3/5 cc/minبا اسید  %10در درصد حجمی  %0/25آلومینا
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4

1
2
3
حجم فضای خالی/حجم فضای تزریقی

افت فشار )(psi

نتایج مدل
نتایج آزمایشگاهی

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
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0
0

شکل  3نتایج ناشی از تزریق اسید نانوذره ای در نرخ تزریق  3/5 cc/minبا اسید  %15در درصد حجمی  %1آلومینا و سیلیکا با نسبت  30به .70

بــه دلیــل ســطح مخصــوص بزرگتــر ذرات ســیلیکا و
توزیــع مناســب بــار روی آن میتــوان از درصــد کمتــری

از ســیلیکا اســتفاده کــرد گرچــه ممکــن اســت حجــم

رســوخ بیشــتری طــول بکشــد امــا آســیب کمتــری

نیــز نتیجــه میشــود .بــه وضــوح ایــن درصــد پاییــن
نانــوذرات تنهــا بــرای ســیلیکا کــه نقطــه بــار ســطحی
صفــر آن نزدیــک بــه  4اســت معتبــر اســت و بــرای

ذرات درشــتتر مثــل آلومینــا (چــون تعدادبرخوردهــای
کمتــری منتــج بــه تجمیــع ذرات میشــود) ایــن مقــدار
بایــد عــدد باالتــری باشــد .نتایــج ناشــی از افزایــش نــرخ
تزریــق از  0تــا  3/5 cc/minو ســپس ثابــت شــدن نــرخ
تزریــق در شــکل  4آمــده اســت در اینجــا هــم طبــق
اســتداللهای قبلــی حجــم رســوخ کمتــری نیــاز اســت.

در حالــت اول چــون فقــط از ذرات آلومینــا اســتفاده شــده
اســت پــس در مجمــوع بــه دلیــل نقطــه بــار خنثی بســیار

دور از  pHمحیــط ماکزیمــم فشــار کمتــری نیــز به نســبت
حالــت دوم دیــده میشــود در مــورد قســمت ســوم نیــز
تجمیــع ذرات ســریعتر بــه نســبت دو حالــت قبــل اســت

تجمعــات ذرات باعــث میشــوند قطــر ذرات بــاال رود و

ذرات بــا قطــر بــاال نیــز کمتــر جــذب ســطح میشــوند
و خــود را بیشــتر در خروجــی نشــان میدهنــد آســیبی
کــه در حالــت ســوم بــه مغــزه وارد میشــود از دو حالــت

اول و دوم کمتــر اســت .در حالــت دوم نیــز بــه دلیــل
درصــد بــاالی ذرات ماکزیمــم فشــار از دو حالــت الــف و

ج بیشــتر اســت.

تفــاوت حجــم رســوخ در نــرخ تزریــق متفــاوت اســید در
غلظتهــای یکســان نانــوذرات و اســید

در دو نــرخ تزریــق متفــاوت  0/3و  3/5 cc/minو بــا غلظت

یکســان  %10اســید و همچنیــن درصــد حجمــی %0/01

ســیلیکا ،نتایــج در جــدول  2آمــده اســت .دقــت کنیــد

کــه در اســیدهای غیــر منحــرف شــونده نــرخ تزریــق
1

 0/3 cc/minنــرخ تزریــق بهینهتــری اســت و در حجــم
تزریــق کمتــری رســوخ رخ میدهــد .اســیدهای ژلــی

ســیاالتی رقیــق شــده برشــیاند یعنــی ایــن کــه اگــر

اســترس بــر آنهــا وارد نشــود گرانــروی آنهــا بــاال مـیرود
و از طرفــی در ســرعتهای برشــی بــاال نیــز گرانــروی

آنهــا نیــز کاهــش مییابــد .حــال افزایــش نــرخ تزریــق

و بــه تبــع آن افزایــش ســرعت برشــی باعــث کاهــش در
گرانــروی میشــود کــه بدیــن ترتیــب افــت فشــار کاهــش
مییابــد .همچنیــن افزایــش نــرخ تزریــق شــانس اســید

بــرای رســیدن بــه نقطــه بــار خنثــی ذرات را کاهــش
میدهــد .در نــرخ تزریــق بــاال بــه نســبت نــرخ تزریــق

کمتــر ،ژل بــا ســرعت کمتــری تشــکیل میگــردد رونــد
خــروج ژل و افــت فشــار ناشــی از آن در نــرخ تزریــق کــم

نیــز رونــدی آهســتهتر اســت .در ســتون ســوم جــدول
 ،2نســبت ماکزیمــم فشــار نرماالیــز شــده در دو حالــت
تزریــق در نــرخ  0/3 mL/minبــه تزریــق 3/5 mL/min

مشــاهده میشــود  ،فشــار نرماالیــز شــده و نوعــی بــی

بعــد اســت و بنســبت بــه فشــار تزریــق دفعــی اولیــه
بدســت میآیــد.

1. Non-diverting

شماره  ،103بهمن و اسفند 1397
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شکل  4نتایج ناشی از تزریق اسید نانوذرهای در نرخ تزریق  3/5 cc/minبا اسید  %10درصد حجمی %0/01 ،سیلیکا

جدول  2تفاوت در نتایج ناشی از تغییر نرخ تزریق اسید نانوذرهای برای حالت سوم
نسبت ماکزیمم فشارهای نرماالیز شده

مدت زمان رسوخ ()min

نرخ تزریق ()cc/min

120

0/3

23

3/5

تقریبا  4برابر

مقایسه بین اسید معمولی و اسید نانوذرهای

زمــان تزریــق پارامتــری مهــم در ارزیابــی بهینــه بــودن

در قســمت الــف تنهــا نتایــج اســید معمولــی ارائــه شــد.

اســیدکاری تلقــی نمیشــود و تنهــا بــه میــزان حجــم

حجمهــای رســوخی بــرای هــر حالــت بهدســت آمــده

بــا عملکــرد بهینهســازی در اســید باعــث کاهــش حجــم

اســید حــاوی نانــوذرات اســت حاصــل شــد .اکنــون بایــد

در اینجــا نیــز عملیاتــی بهینــه مشــاهده میشــود .در

کــرد .عمومــا اســیدی بهینهتــر اســت کــه در حجــم

اســید نانــوذرهای و اســید معمولــی در ســه حالــت آورده

در نرخهــای تزریــق و غلظتهــای متفــاوت اســید

رســوخ اســتناد میشــود .نانــو ذرات نیــز ماننــد پلیمــر

اســت ،در قســمت (ب) هــم نتایجــی بــرای حالتــی کــه

رســوخ شــده و بدیــن ترتیــب ماننــد اســیدهای پلیمــری

تفــاوت در عملکــرد ایــن دو نــوع اســید را نتیجهگیــری

جــدول  3تفــاوت میــزان حجــم رســوخ بیــن دو حالــت

اســید کمتــری رســوخ رخ دهــد و در ایــن بیــن مــدت

شــده اســت:

جدول  3اختالف در حجمهای رسوخ قسمت الف و ب
حالت سوم

حالت دوم

حالت اول

حاالت مختلف

5/2

2/8

5/6

اختالف حجم رسوخ بر مبنای حجم فضای خالی
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در مناطقــی کــم تــراوا اســت کــه حجــم اســید کمتــری

نتیجهگیری

 -تفــاوت اســید نانــوذرهای بــا دیگــر اســیدها و مکانیــزم

عملکــرد :نانــو ذرات در یــک  pHمشــخص شــروع بــه

اتصــال بهــم میکننــد و تجمعاتــی را تشــکیل میدهنــد
در ایــن وادی نانــوذره بــه عنــوان منحــرف کننــده
معرفــی شــده اســت دقــت کنیــد کــه مشــابه اســیدهای

غیرنیوتونــی کــه قبــا بــا آن ســر و کار داشــتیم محلــول
اســیدی نانــوذرات نیــز تنهــا در یــک محــدوده مشــخص
از

pH

شــروع بــه ایجــاد تجمعــات میکنــد و گرانــروی

را بــاال میبــرد .بــه دلیــل ایــن کــه در اوایــل انحرافــی
مشــاهده نمیشــود انحــال در مناطــق پرتــراوا بیشــتر

از مناطــق کــم تــراوا اســت پــس  pHبــازی تــری بــه

نســبت مناطــق کــم تــراوا مشــاهده میشــود و ایــن

pH

نزدیکتــر بــه بــار ســطحی صفــر ذرات اســت کــه در
ایــن نقطــه تجمــع ذرات رخ میدهــد و بدیــن ترتیــب

گرانــروی ســیال در مقابــل مناطــق پرتــراوا از مناطــق کــم
تــراوا بیشــتر میشــود و ایــن ایجــاد مقاومــت جریانــی
در مقابــل مناطــق پرتــراوا باعــث افزایــش فشــار و مایــل
شــدن اســید بــه ســمت مناطــق کــم تــراوا میشــود.
تفــاوت عمــده بیــن اســیدهای پلیمــری و اســیدهای

نانــوذرهای در تــرم آســیب ناشــی از نانــوذرات در محیــط
متخلخــل اســت .همــان طــور کــه در نتایــج میبینیــد در

اســیدهای نانــوذرهای حجــم رســوخ کمتــری مــورد نیــاز

اســت کــه ناشــی از انحــراف اســید بــه ســمت مناطــق

کــم تــراوا اســت و بــه نوعــی بهینــه خــورده شــدن محیــط
متخلخــل را نشــان میدهــد .بــه طــوری کــه میــزان

حجــم بــرای رســوخ در اســیدهای ژلــهای تــا  4برابــر

کاهــش یافتــه اســت.

 بهینهســازی اســید نانــوذرهای :طبــق مدلســازی،افــزودن نانــوذرات بــه اســید شــاید مــدت زمــان تزریــق

اســید را افزایــش دهــد امــا میــزان حجــم تزریقــی بــرای

رســوخ را کاهــش میدهــد بــه طــور مثــال بــا  %15و

 %10هیدروکلریــک اســید بــا نــرخ تزریــق 3/5 cc/min

میــزان حجــم رســوخ بــه ترتیــب تــا  65و  %50کاهــش

مییابــد .البتــه کــه ایــن کاهــش ،ناشــی از ســیر اســید

مصــرف میشــود .در قســمت نتایــج مشــخص شــد کــه

هرچــه نقطــه بــار خنثــی ذره اســیدیتر باشــد بــه دلیــل
بهبــود راندمــان برخــورد ذرات برخوردهــای بیشــتری
منتــج بــه تجمــع ذرات میشــود کــه باعــث میشــود

ژل مســتحکمتر و بهینهتــری بــا درصــد ذرات کمتــری
تشــکیل شــود .در ادامــه ایــن نکتــه مطــرح میشــود

کــه هرچــه نــرخ تزریــق افزایــش یابــد بــه دلیــل میــزان
دسترســی ســریعتر ســطوح بــه اســید  liveمشــاهده

میشــود کــه  pHنمیتوانــد خــود را بــه نقطــه بــار
ســطحی صفــر برســاند و بدیــن ترتیــب ژل بــا ســرعت

کمتــری تشــکیل خواهــد شــد .البتــه کــه نــرخ تزریــق
اســید اگــر از یــک میــزان کمتــر شــود ممکــن اســت از

نــرخ تزریــق بهینــه دور شــده و حجــم رســوخ بیشــتری
مصــرف گــردد.

 -ضــرورت مدلســازی و تاییــد آن :بــا توجــه بــه

اینکــه بررســی آزمایشــگاهی اثــر نانــوذرات بســیار وقــت
گیــر و هزینــه بــر اســت و بــرای هــر بــار تســت مغــزه
در شــرایط آزمایشــگاهی بایــد هزینــه و زمــان زیــادی
مصــرف شــود و همچنیــن اثــر پارامترهــای موثــر کامــا

نســبت بــه یکدیگــر مشــخص نیســت نیــاز بــه کار
مدلســازی احســاس میگــردد کــه تاکنــون صــورت

نگرفتــه اســت تنهــا کافیســت مــدل اعتبارســنجی گــردد
تــا بــه شــرایط دیگــر تعمیــم داده شــود .بــا توجــه بــه

نزدیکــی و همخوانــی نتایــج تجربــی و مدلســازی ،مــدل
اعتبارســنجی میشــود و میتــوان مــدل را در شــرایط

مختلــف نیــز اجــرا کــرد و نتایــج قابــل قبولــی را بهدســت
آورد .نزدیکــی نمودارهــای قســمت (ب) نتایــج و بحــث

گــواه ایــن موضــوع اســت.
عالئم و نشانهها

 :A131ثابت  Hamakerبین ذره-ذره

 :A132ثابت  Hamakerبین ذره-سطح
 :CSغلظت اسید در سطح جامد

 :Cfغلظت بالک اسید
 :Cpغلظت منحرف کننده
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 ضریب بازدهی بین ذره و ذره:αpp

 ثابت انتشار عرضی:DT

 ضریب فعالیت یون هیدروژن:γH+

 ضریب نفوذ هیدرودینامیک ذره:DW,nPh

 میزان رسوب در واحد حجم محیط:εp

 ثابت انتشار طولی:Dx

 تخلخل اولیه محیط:ε0

 تانسور انتشار تراوایی:De

 چگالی ذرات:ρp

 انرژی دافعه الکترواستاتیک:EEDL

 شاخص ظرفیت جذب محیط متخلخل:φatt

 ثابت بولتزمن:KB

 چگالی آب:ρw

flow

 انرژی جاذبه واندروالس:EvdW

 درصد حجمی ماکزیمم برای:φm

) غلظت ذره در فاز جامد (رسوب سطحی:S1NP

 ویسکوزیته ذاتی:]η[

 سرعت سیال حامل:Vw

 پتانسیل کاهش یافته سطح:ψp
 بار الکترون:e
 شدت یونی:I

 سرعت وارده بر ذره:VP
 قطر ذره:a1,a1,dp

collector

 قطر:dc

 تراوایی محیط:K

 ثابت اتصال ذرات به سطح:katt

 طول مغزه:L

 ثابت جدایش ذرات از سطح:kdet

 معکوس طول دبای:k
 فشار:P

 نقطه بار سطحی صفر:P.Z.C

, iep

 دما:T

 سرعت:U

 پتانسیل سطحی:ζ

 ثابت محلی انتقال جرم:kc

 ثابت سرعت واکنش اسید:ks

 غلظت عددی ذرات:ni

 ضریب پراکندگی طولی:αL

 ضریب پراکندگی عرضی:αT

 ضریب بازدهی بین ذره و سطح:αpc
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