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بررســی اثــر جریــان مارانگونــی و چینــش
مولکولــی در پایــداری فوم ایجاد شــده توســط
نانــوذرات -مطالعــه آزمایشــگاهی
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چكيده
اســتفاده از نانــو ذرات بههمــراه ســورفکتانت بــراي توليــد و پايــدار كــردن فــوم ميتوانــد باعــث رفــع محدوديتهــاي اســتفاده از
ســورفكتانت شــود و پایــداری فــوم را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد .هــدف اصلــی مطالعــه حاضــر بررســی و پیــدا کــردن
نحــوه چینــش نانــوذرات و مولکولهــای ســورفکتانت در ســطح تمــاس و تأثیــر جریــان مارانگونــی در پایــداری فــوم در حضــور نانــوذرات
اســت .در ایــن مطالعــه ،آزمایشــات بــرای دو سیســتم فــوم مختلــف )1( :نانــوذرات آنیونی-ســورفکتانت کاتیونــی ( )CTABو ( )2نانــوذرات
آنیونی-ســورفکتانت آنیونــی ( )SDSانجــام شــدند .بــرای تعییــن چینــش مولکولهــای ســورفکتانت و نانــوذرات در ســطح تمــاس و فیلــم
مایــع و تعییــن اثــر مارانگونــی نتایــج ایــن آزمایشهــا بــا آزمایشهــای پایــه متناظــر در غیــاب نانــوذرات مقایســه شــدند .مشــاهدات
نشــان میدهنــد اگرچــه حضــور نانــوذرات باعــث افزایــش پایــداری فــوم در هــر دو سیســتم میشــود ،امــا مکانیســمهای موثــر در
پایــداری سیســتمها متفــاوت هســتند .براســاس مشــاهدات ،حضــور نانــوذرات در سیســتم فــوم ( SDSهمبــار) باعــث افزایــش فومزایــی
و پایــداری فــوم میشــود ،امــا در سیســتم فــوم ( CTABناهمبــار) علیرغــم کاهــش فومزایــی ،پایــداری فــوم افزایــش مییابــد .بنابــر
مشــاهدات ذکــر شــده در سیســتم همبــار مؤثرتریــن عامــل در پایــداری فــوم ،نیروهــای دافعــه هســتند کــه مولکولهــای ســورفکتانت
بیشــتری را بهســطح تمــاس ارســال میکننــد .تحلیــل نتایــج کشــش ســطحی نشــان داد در ایــن سیســتم جریــان مارانگونــی بــا اثــر
منفــی تخلیــه مایــع در اثــر گرانــش مقابلــه میکنــد و باعــث پایــداری فــوم میشــود .از ســوی دیگــر در سیســتم ناهمبــار حضــور
نانــوذرات در ســطح تمــاس بــا کاهــش نفوذمولکولــی و افزایــش انــرژی جــدا کــردن ذرات باعــث افزایــش پایــداری فــوم میشــود .حضــور
نانــوذرات در ســطح تمــاس آن را بــه یــک ســطح جامــد ماننــد تبدیــل میکنــد و بهعلــت االستیســته بــاالی ســطح جریــان مارانگونــی
اتفــاق نمیافتــد.

كلمات كليدي :نانوذرات ،پایداری فوم ،فومزایی ،اثر مارانگونی ،چینش مولکولی
*مسؤول مكاتبات
khosravim@ripi.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2022.4686.3105( :
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مقدمه

تزریــق گاز یکــی از رایجتریــن و مرســومترین

تکنیکهــای ازدیادبرداشــت نفــت اســت ،امــا بهدلیــل
تحــرک بــاالی فــاز گاز (و در نتیجــه ،پدیــدهی انگشــتی

شــدن ،کانالزنــی و بــاالروی ثقلــی )1بــازده نســبتاً

پایینــی دارد .تزریــق فــوم راه حــل پیشــنهادی بــرای

بهبــود تحرکپذیــری گاز اســت .فــوم از طریــق
کاهــش تراوایــی نســبی گاز بهوســیله بــه دام انداختــن

گاز و نیــز افزایــش گرانــروی مؤثــر گاز ،ســبب کاهــش
تحرکپذیــری گاز و کاهــش جدایــش ثقلــی میشــود

امــا ،ایــن روش بــا چالــش پایــداری مواجــه اســت .بــه

همیــن منظــور ،مطالعــات گســتردهای بــرای افزایــش
پایــداری فــوم و عوامــل مؤثــر بــر آن شــامل اثــر گرانــش،
اثــر مارانگونــی ،نفــوذ مولکولــی ،فشــار جدایــش ،فشــار
مویینگــی و اثــر نفــت انجــام شــده اســت .در چنــد دهــه

اخیــر یکــی از راههــای پیشــنهادی بــرای افزایــش پایداری
فــوم اســتفاده از نانــوذرات بــرای افزایــش پایــداری اســت.

تمرکــز اصلــی ایــن مطالعــه بررســی اثــر مارانگونــی در
حضــور نانــوذرات ،و قرارگیــری مولکولهــای ســورفکتانت

و نانــوذرات در ســطح تمــاس ،در پایــداری فــوم اســت

[ .]1-8اثــر مارانگونــی بــرای اولیــن بــار توســط وبــر بــرای
پدیــده اشــک شــراب مــورد بررســی قــرار گرفــت .او ادعــا

کــرد ایــن پدیــده بهعلــت گرادیــان تنــش میــان رویــه
اتفــاق میافتــد .در اصــل ،جریــان همرفتــی ســیاالت از

نقطـهای بــا کشــش ســطحی کــم تــا نقطـهای بــا کشــش
ســطحی بــاال را جریــان مارانگونــی مینامنــد .مطالعــات

نشــان دادهانــد در سیســتم فــوم ،هنــگام تخلیــه مایــع
از یــک فیلــم بهعلــت حرکــت فیلــم مایــع بهســمت

مــرز مســطح و اختــاف فشــار موئینگــی ،فیلــم در یــک

منطقــه نــازک میشــود و باعــث افزایــش ســطح حبــاب
میشــود .بنابرایــن در قســمت وســط فیلــم نســبت بــه

مــرز مســطح غلظــت ســورفکتانت کمتــر اســت ،درنتیجــه
یــک جریــان از مــرز مســطح بهســمت وســط فیلــم

(عکــس جریــان در تخلیــه فیلــم مایــع) در ســطح مایــع

اتفــاق میافتــد کــه ســرعت تخلیــه را پاییــن مــیآورد
[ 10و .]9
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تأثیــر دیگــر مارانگونــی هنگامــی اســت کــه حبــاب

بهدالیــل مختلــف کشــیده میشــود و یــک افزایــش
ســطح اتفــاق میافتــد .بنابرایــن ،غلظــت ســورفکتانت

در برخــی قســمتهای حبــاب کــم میشــود ،پــس
مارانگونــی باعــث حرکــت ســورفکتانت روی ســطح حبــاب
و برگردانــدن حبــاب بــه شــکل اولیــهاش و درنتیجــه
پایــداری فــوم میشــود .مطالعــات بررســی اثــر مارانگونــی

در فــوم نشــان داده اســت اگرچــه جریــان مارانگونــی باعث

کاهــش تخلیــه فیلــم مایــع میشــود امــا میــزان تأثیــر
آن وابســته بــه گرادیــان کشــش ســطحی و ویســکوزیته
ســطحی حبــاب متفــاوت اســت و در گرادیــان کشــش

ســطحی باالتــر و ویســکوزیته ســطحی کمتــر جریــان
مارانگونــی تأثیــر بــه ســزاتری در پایــداری فــوم ایفــا

میکنــد [ 11و  .]10تحقیقــات نشــان داده اســت کــه
یکــی از مؤثرتریــن راههــا بــرای تثبیــت کــف اســتفاده از

نانــوذرات اســت .موهانتــی یــک مطالعــه تجربــی جهــت
بررســی فــوم پایــدار شــده توســط ســورفکتانت-نانوذرات

انجــام داد .نتایــج آزمایشــات نشــان داد کــه در حضــور

نانــوذرات ،نیمــه عمــر فــوم و ضریــب بازیافــت نفــت
بــه طــرز چشــمگیری افزایــش مییابــد و همچنیــن
در سیســتمهایی کــه نانــوذرات بهســطح تمــاس گاز و
مایــع جــذب مــی شــوند ،مقــدار قابــل توجهــی انــرژی

بــرای حــذف ذرات از ســطح مــورد نیــاز اســت و ایــن
انــرژی ،انــرژی جداســازی نامیــده میشــود .همچنیــن
2

مطالعــات نشــان داده اســت در برخــی سیســتمهای

فــوم حضورنانــوذرات در ســطح تمــاس بهعلــت تغییــر

خــواص ســطحی باعــث افزایــش چشــمگیر پایــداری
فــوم میشــود و در برخــی از سیســتمها برخــاف

عــدم حضــور نانــوذرات در ســطح تمــاس ،پایــداری فــوم
افزایــش مییابــد [ .]12-17همانطــور کــه گفتــه شــد،
مطالعــات متعــددی بــرای تعییــن تأثیــر نانــوذرات بــر

پایــداری فــوم انجــام شدهاســت .بــا ایــن حــال ،مطالعــات

کمــی رفتــار فــوم را در سیســتمهای همبــار و ناهمبــار
بهطــور همزمــان بررســی کردهانــد.

1. Gravity Override
2. Detachment Energy

فاطمه رئیسی و همکاران

بررسی اثر جریان ...
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بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــا دیدگاهــی جدیــد طراحــی

برمیــد ( )CTABبــا درجــه خلــوص بیــش از  %97/7و

کشــش ســطحی در حضــور و عــدم حضــور نانــوذرات

بهترتیــب بهعنــوان ســورفکتانت کاتیونــی و آنیونــی

شدهاســت تــا بــا بررســی فومزایــی ،پایــداری فــوم و

بینشــی از آرایــش نانــوذرات در المــا ارائــه دهــد .الزم بــه
ذکــر اســت بهعلــت جــای خالــی بررســی اثــر مارانگونــی

بــر پایــداری فــوم حــاوی نانــوذرات در مطالعــات انجــام
شــده ،در ایــن مقالــه بــا مشــاهده تغییــر کشــش ســطحی

بــا غلظــت نانــوذرات تأثیــر جریــان مارانگونــی بــر پایداری
فــوم در حضورنانــوذرات مشــخص میگــردد.

ســدیم دودســیل ســولفات ( SDSخلــوص >)99/696

اســتفاده شــدند .نانــوذرات آب دوســت ســیلیکا ( )SiO2بــه
قطــر میانگیــن  12تــا  14 nmکــه از شــرکت نانــو صــدرا
تهیــه شــدند بهعنــوان پایدارکننــده فــوم ب ـهکار رفتنــد.

از آب مقطــر جهــت پراکنــده ســاختن ســورفکتانت و

نانــوذرات اســتفاده شــد.
آمادهسازی محلول

بهمنظــور بــه حداقــل رســاندن خطــا 100 g ،محلــول

طراحی آزمایشات

حــاوی  5 CMCســورفکتانت تهیــه شــده ،ســپس بــه

بهمنظــور بررســی چینــش نانــوذرات و مولکولهــای
ســورفکتانت در فیلــم مایــع و ســطح تمــاس ،آزمایشــات

اســتاتیک (بهمنظــور اندازهگیــری فومزایــی و پایــداری
فــوم) و کشــش ســطحی در حضــور و عــدم حضــور

نانــوذرات انجــام شــدند و بهمنظــور بررســی اثــر
مارانگونــی گرادیــان آزمایشهــای کشــش ســطحی در

حضــور نانــوذرات مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .آزمایشــات
راس میلــز (آزمایــش اســتاتیک) و اندازهگیــری کشــش
ســطحی بــرای چهــار ســری ذکــر شــده در جــدول 1

انجــام شــد .در ایــن جــدول حضــور دو نــوع ســورفکتانت
آنیونــی و کاتیونــی مــورد اســتفاده و نانــوذرات در هــر

ســری آزمایــش مشــخص میشــود .عالمــت تیــک

بهمنزلــه حضــور مــاده مــورد نظــر در آن ســری از
آزمایشــات اســت.

غلظتهــای مــورد نظــر رقیــقشــد و همچنیــن بهمنظــور

جلوگیــری از تشــکیل ترکیــب جدیــد بهعلــت در معــرض
رطوبــت قــرار گرفتــن ســورفکتانت ،روزانــه قبــل از انجــام
آزمایشــات محلــول جدیــدی ســاخته میشــد .در ابتــدا،
ســورفکتانت بــا اســتفاده از تــرازوی دیجیتالــی بــا دقــت

 5رقــم اعشــار وزن شــد .پــس از آن ،آب مقطــر بــه
آرامــی و بــا اســتفاده از یــک پیپــت کالیبــره اضافــه شــد.

در مرحلــه بعــدی بــرای پراکنــده شــدن ســورفکتانت در
فــاز آبــی ،محلــول در حمــام اولتراســونیک بهمــدت

h

 3-2قــرار داده شــد .طبــق محاســبات ،بهمنظــور تهیــه

غلظــت مــد نظــر بــه چنــد گــرم از محلــول ،5 CMC
آب مقطــر اضافــه میشــد و ســپس محلــول آمــاده شــده

مجــددا بهمــدت  45 minدر حمــام اولتراســونیک قــرار

دادهشــد .بهمنظــور تهیــه محلــول حــاوی نانــوذرات
روش مشــابهی اعمــال شــد و تنهــا بــه جــای حمــام

مواد استفاده شده

از دو نــوع ســورفکتانت بهعنــوان عامــل ایجادکننــده فــوم
اســتفاده شدهاســت .هگــزا دســیل تــری متیــل آمونیــم

اولتراســونیک از اولتراســونیک پــروبدار (-UHP-400
شــرکت پژوهشگــران نانــو فــنآوری) بهمــدت
اســتفاده شــد.

جدول  1جدول سریهای آزمایشات
نانوذرات

سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیم برمید

سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات
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بهمنظــور ترکیــب کــردن محلولهــای حــاوی نانــوذرات

بــه اهــداف مــورد نظــر انجــام شــد .مقــدار  50 ccاز

مغناطیســی قــرار داده شــده و ســپس محلــول حــاوی

دســتگاه ســیگما قــرار دادهشــدند و در نهایــت ،عــددی

و ســورفکتانت ،محلــول حــاوی ســورفکتانت روی اســتیرر
نانــوذرات بــا اســتفاده از ســرنگ و بهصــورت قطــرهای
اضافــه شــد و در نهایــت پــس از آمــاده شــدن ،محلــول

مجــددا بهمــدت  45 minدر حمــام اولتراســونیک قــرار

دادهشــد.

محلولهــا در بشــر ریختــه شــده و پــس از  20 minدر

کــه دســتگاه بــه آن همگــراشــد بهعنــوان عــدد کشــش
ســطحی ثبــت شــد.
ارائه و تحلیل نتایج

اندازهگیــری پایــداری و ارتفــاع فــوم بــا اســتفاده از

همانطــور کــه در قســمت قبــل ذکــر شــد ،دو دســته

بهمنظــور اندازهگیــری قابلیــت فومزایــی و پایــداری فــوم،

از طریــق ایــن آزمایشهــا ،ارتفــاع (قابلیــت فومزایــی)

انجــام شــد [ 19و  .]18مقــدار  200 ccاز محلــول آمــاده

براســاس نتایــج آزمایشــات اســتاتیک ،آزمایشهــای

آزمایشهــای اســتاتیک

آزمایشهــای اســتاتیک مطابــق بــا اســتاندارد راس-میلــز

شــده در بــورت و  50 ccدر اســتوانه مــدرج بــه آرامــی

آزمایــش صــورت گرفــت )1 :آزمایشــات اســتاتیک کــه

و نیمــه عمــر فــوم (پایــداری) اندازهگیــری شــد)2 .

کشــش ســطحی در چندیــن غلظــت انتخابــی انجــام

ریختــه شــد .پــس از ( 20 minجهــت پایــدار شــدن

شــدند .در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل نتایــج میپردازیــم.

آخریــن قطــره محلــول ،ارتفــاع فــوم توســط کولیــس

در غیــاب نانــوذرات انجــام شــد .در غلظتهــای مختلــف

محلــول) شــیر بــورت بــاز شــده و بالفاصلــه پــس از ریختن
دیجیتــال اندازهگیــری شــد .در نهایــت ،مــدت زمانیکــه
طــول کشــید ارتفــاع فــوم بــه نصــف ارتفــاع اولیــه برســد،

بهعنــوان نیمــه عمــر فــوم ثبــت شــد .تمامــی آزمایشــات

اســتاتیک ســه مرتبــه بــا دقــت بــاال تکــرار شــد ،بــا ایــن

حــال کــه خطــای آزمایشــات کمتــر از  %5/0بــود مقادیــر
متوســط گــزارش شــدهاند .بهمنظــور کاهــش خطــای
آزمایــش تمــام آزمایشهــای مربــوط بــه هــر ســورفکتانت

و حتــی در شــرایطی کــه نانــو ذرات اضافــه میشــدند،

در یــک روز انجــام شــدند .بــا ایــن روش ،میــزان خطــا

در ابتــدا ،آزمایشــات اســتاتیک بــرای هــر دو ســورفکتانت،
ســورفکتانت از  5/0 CMCتــا  ،2 CMCارتفــاع فــوم و

نیمهعمــر ثبــت شــدند .براســاس شــکل  1نمــودار

نیمهعمــر فــوم براســاس ارتفــاع فــوم در غلظتهــای
مختلــف ســورفکتانت بــرای هــر دو مــورد صعــودی و
کامـ ً
ا خطــی اســت ( )R2 ~ 1کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــات

صورتگرفتــه مطابقــت دارد و صحــت آزمایشهــا
را تأییــد میکنــد [ .]20همانطــور کــه در شــکل

 2مشــخص اســت ،هنگامــی کــه غلظــت ســورفکتانت

افزایــش مییابــد و بهعلــت حضــور مولکولهــای

بهعلــت تغییــر دمــا ،شــرایط آزمایشــگاه و حتــی تحــت

ســورفکتانت بیشــتر در ســطح تمــاس ،کشــش ســطحی

مــورد اســتفاده در آزمایشــات دیگــر بــه حداقــل رســید.

بهطــور کامــل بــا نتایــج آزمایشــات اســتاتیک مطابقــت

تأثیــر قــرار گرفتــن نتایــج بهعلــت بــوی مــواد شــیمیایی
اندازهگیری کشش سطحی

کشــش ســطحی محلولهــا بــا اســتفاده از دســتگاه 700
()Biolin scientific, SwedenاSigma

اندازهگیــری شــد.

تمــام محلولهــا  4 hقبــل از انجــام آزمایشهــا آمــاده

و همــه اندازهگیریهــا در دمــا و فشــار محیــط انجــام

شدهاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اندازهگیــری کشــش

ســطحی بــرای برخــی از غلظتهــای انتخــاب شــده
براســاس نتایــج آزمایشــات اســتاتیک بــرای دســتیابی

کاهــش یافتــه و پایــداری فــوم افزایــش مییابــد کــه
دارد .در مرحلــه بعــد بهمنظــور بررســی اثــر نانــوذرات
و تعییــن آرایــش ذرات در ســطح تمــاس ،دو یــا ســه

غلظــت از هــر ســورفکتانت انتخــاب شــد .بــرای هــر دو

ســورفکتانت ،یکــی از غلظتهــای انتخابــی بیشــتر از
 1 CMCبــود .در هــر غلظــت ســورفکتانت ،غلظتهــای
مختلفــی از نانــوذرات اضافــه شــد .در شــکل  3نیمهعمــر
فــوم براســاس ارتفــاع فــوم بــرای ســریهای یــک و ســه

رســم شــده اســت

بررسی اثر جریان ...

فاطمه رئیسی و همکاران
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شکل  1مقایسه تغییرات نیمهعمر فوم براساس ارتفاع اولیه فوم در دو سورفکتانت  SDSو CTAB

شکل  2تغییرات کشش سطحی براساس غلظت سورفکتانت برای فوم تشکیل شده از سورفکتانتهای  SDSو CTAB

شــکل  3مقایســه نیمهعمــر فــوم (پایــداری) برحســب ارتفــاع اولیــه فــوم (فومزایــی) بــرای ســورفکتانت  SDSبــدون حضــور نانــوذرات
و در حضــور نانــوذرات
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و در ایــن شــکل هــر نقطــه بیانگــر یــک غلظــت اســت و

نیمهعمــر فــوم براســاس ارتفــاع فــوم بــرای ســریهای

شــکل  4نشــان میدهــد ،در حضــور  SDSبــا افزایــش

بیانگــر یــک غلظــت اســت و افزایــش غلظــت درجهــت

افزایــش غلظــت در جهــت فلــش اســت .همانطورکــه

کســر وزنــی  SiO2قابلیــت فومزایــی و پایــداری فــوم
بهصــورت خطــی افزایــش مییابــد و ایــن رونــد را
میتــوان در ســه غلظــت انتخابــی مشــاهده کرد .براســاس
شــکل  3زمانیکــه نانــوذرات بیشــتری بــه محلــول اضافــه

میشــود ،ارتفــاع فــوم افزایــش مییابــد .بنابرایــن،
میتــوان فــرض کــرد کــه مولکلولهــای ســورفکتانت

بیشــتری در حضــور نانــوذرات بهســطح تمــاس میرســند.

بــرای صحتســنجی ایــن فــرض ،آزمایشهــای کشــش
ســطحی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .شــکل  4نشــان
میدهــد کــه افزایــش غلظــت نانــوذرات در یــک غلظــت

ثابــت ســورفکتانت ،کشــش ســطحی را کاهــش میدهــد،
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن شــکل غلظــت در جهــت

فلشهــا افزایــش مییابــد .کاهــش کشــش ســطحی
نشــاندهنده وجــود ســورفکتانت بیشــتری در ســطح
تمــاس اســت .در نتیجــه میتــوان گفــت کــه نیروهــای

دافعــه بیــن مولکولهــای ســورفکتانت و نانــوذرات
و همچنیــن انــدازه بســیار کوچکتــر مولکولهــای

ســورفکتانت در مقایســه بــا نانــوذرات ،باعــث میشــود
مولکولهــای ســورفکتانت بیشــتری بهســطح تمــاس

برســند [ .]20هنگامیکــه از ســورفکتانت

CTAB

اســتفاده شــد ،رونــد متفاوتــی مشــاهده شــد .در شــکل 5

دو و چهــار رســم شــده اســت و در ایــن شــکل هــر نقطــه
فلــش اســت .همانطــور کــه در شــکل  5نشــان داده

شــده اســت ،بــا افزایــش غلظــت  SiO2در یــک غلظــت

ثابــت  ،CTABارتفــاع فــوم کاهــش مییابــد امــا پایــداری
فــوم بیشــتر میشــود .تشــکیل فــوم کمتــر بــه ایــن

معنــی اســت کــه ســورفکتانت کمتــری بهســطح تمــاس

رســیده اســت کــه نتایــج کشــش ســطحی طبــق شــکل

 4نیــز ایــن فــرض را تأییــد میکنــد .همانطــور کــه در
ایــن شــکل قابــل مشــاهده اســت ،در غلظتهــای باالتــر

نانــوذرات ،کشــش ســطحی بیشــتر اســت و بیانگــر ایــن
امــر اســت کــه مولکولهــای ســورفکتانت کمتــری در

ســطح تمــاس وجــود دارنــد .علیرغــم کاهــش قابلیــت
فومزایــی و افزایــش کشــش ســطحی ،کــه بهصــورت

طبیعــی بهعلــت کاهــش حضــور مولکولهــای
ســورفکتانت در ســطح تمــاس بایــد پایــداری فــوم را

کاهــش دهــد ،پایــداری افزایــش مییابــد .براســاس ایــن
مشــاهدات ،میتــوان اســتنباط کــرد کــه دلیــل حضــور

کمتــر مولکولهــای ســورفکتانت در ســطح تمــاس
درگیرشــدن بــا نانــوذرات اســت و طبــق مشــاهدات ایــن
مطالعــه و همچنیــن نتایــج مطالعــات پیشــین میتــوان

نتیجــه گرفــت افزایــش پایــداری بهعلــت حضــور

نانــوذرات در ســطح تمــاس اســت [ 12و .]21،22

شــکل  4تغییــرات کشــش ســطحی براســاس غلظــت  SiO2بــرای فــوم تشــکیل شــده از  0/3 CMCســورفکتانت  SDSو 0/4 CMC
ســورفکتانت CTAB
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شــکل  5مقایســه نیمهعمــر فــوم (پایــداری) برحســب ارتفــاع اولیــه فــوم (فومزایــی) بــرای ســورفکتانت  CTABبــدون حضــور و در
حضــور نانــوذرات

اگرچــه آرایــش مولکولهــای ســورفکتانت و نانــوذرات

فومزایــی کاهــش مییابــد .در ایــن حالــت ،نانــوذرات

داده شــد ،ایــن پاراگــراف آن را بــا جزئیــات بیشــتری

یکدیگــر را جــذب میکننــد .همانطــور کــه در شــکل 7

بهطــور مختصــر در پاراگرافهــای قبلــی توضیــح
موشــکافی میکنــد .همانطــور کــه در شــکل  6مشــخص

اســت ،در حالتــی کــه هــم بــار ســورفکتانت و هــم بــار

نانــوذرات منفــی هســتند (سیســتم فــوم هــم بــار)،
دافعــه الکترواســتاتیک از نزدیــک شــدن مولکولهــای
ســورفکتانت و نانــوذرات جلوگیــری میکنــد .بدیهــی

اســت کــه مولکولهــای ســورفکتانت بســیار ســبکتر از

نانــوذرات هســتند .مولکلولهــای ســورفکتانت بهدلیــل

وزن کمتــر ،یــک ســر آب دوســت و یــک ســر آبگریــز،
تمایــل بیشــتری بــرای رفتــن بهســطح تمــاس دارنــد.
در نتیجــه ،وجــود نانــوذرات در فیلــم مایــع بهعنــوان

یــک محــرک بــرای مولکولهــای ســورفکتانت عمــل
میکنــد و نیــروی دافعــه باعــث میشــود مولکولهــای
ســورفکتانت موجــود در فیلــم مایــع بهســطح تمــاس

برســند .بــا توجــه بــه دالیــل ذکــر شــده ،اســتفاده

از نانــوذرات بههمــراه ســورفکتانت معــادل اســت بــا
اســتفاده از غلظتهــای بیشــتر ســورفکتانت و در نتیجــه

قابلیــت فومزایــی را افزایــش میدهــد .همانطــور

کــه در پاراگرافهــای بــاال اشــاره شــد ،در حالــت دوم
(ســورفکتانت کاتیونــی و نانــوذرات آنیونــی) ،بــا افزایــش

غلظــت  ،SiO2برخــاف پایــداری فــوم و کشــش ســطحی،

و مولکولهــای ســورفکتانت بهدلیــل بارهــای متفــاوت

نشــان داده شــده اســت ،ایــن جاذبــه ترکیــب جدیــدی از
نانــوذرات و مولکولهــای  CTABرا ایجــاد میکنــد .در
واقــع ســر مولکولهــای ســورفکتانت بــه نانــوذرات متصــل
شــده و ترکیبــی ایجــاد میکنــد کــه دارای یــک ســر آب

دوســت و یــک ســر آبگریــز اســت ،بنابرایــن میتوانــد
بهعنــوان یــک مولکــول ســورفکتانت عمــلکنــد .هماننــد
مولکولهــای ســورفکتانت ،ترکیــب تشــکیل شــده نیــز
تمایــل دارد بهســطح تمــاس برســد .افزایــش انــرژی

جداســازی ذرات و کاهــش نفــوذ مولکولــی بهدلیــل

وجــود نانــوذرات در ســطح تمــاس ،پایــداری را بــه میــزان
قابــل توجهــی افزایــش میدهــد .بدیهــی اســت کــه

بهدلیــل درگیــر شــدن مولکولهــای ســورفکتانت بــا

نانــوذرات و تشــکیل ترکیبــات ذکــر شــده مولکولهــای
ســورفکتانت کمتــری بهســطح تمــاس میرســند ،پــس

فومزایــی کاهــش و کشــش ســطحی افزایــش مییابــد.

پــس از بررســی آرایــش ذرات میتــوان بــه بررســی
اثــر مارانگونــی بــر پایــداری فــوم در حضــور نانــوذرات

پرداخــت .جهــت بررســی و مقایســه اثــر مارانگونــی از
عــدد مارانگونــی کــه در رابطــه  1تعریــف شــده اســت
اســتفاده میشــود.
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شــکل  6الــف) چیدمــان مولکولهــای  SDSدر المــا و ســطح تمــاس در غیــاب نانــوذرات و ب) آرایــش مولکولهــای  SDSو نانــوذرات
در المــا و ســطح تمــاس

شــکل  7الــف) چیدمــان مولکولهــای  CTABدر المــا و ســطح تمــاس در غیــاب نانــوذرات و ب) آرایــش مولکولهــای  CTABو
نانــوذرات در المــا و ســطح تمــاس.

عــدد مارانگونــی ( )Maعــدد بیبعــدی اســت کــه از

کشــش ســطحی بــا افزایــش غلظــت نانــوذرات در یــک

حاصــل میشــود .افزایــش ایــن عــدد بهمنزلــه افزایــش

کششــی ســطحی نشــاندهنده افزایــش عــدد مارانگونــی

نســبت نیــروی کشــش ســطحی بــه نیــروی ویســکوزیته

گرادایــان کشــش ســطحی اســت کــه عامــل رخــداد اثــر
مارانگونــی اســت .در ایــن مطالعــه ،اثــر مارانگونــی طبــق

رابطــه  1بــا اســتفاده از گرادیــان کشــش ســطحی بــر
غلظــت نانــوذرات مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت [23

و  .]11نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه گرادیــان

سیســتم همبــار افزایــش مــی یابــد .ایــن افزایــش شــیب
و در نتیجــه تأثیــر مثبــت اثــر مارانگونــی اســت کــه ثبــات

کــف را افزایــش میدهــد .برخــاف سیســتم فــوم همبــار،
در سیســتم فــوم ناهمبــار ،گرادیــان کشــش ســطحی بــا
افزایــش غلظــت نانــوذرات کاهــش مییابــد .همانطــور

کــه ذکــر شــد در سیســتم ناهمبــار ،نانــوذرات بهســطح
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جدول  2نتایج مربوط به تغییرات کشش سطحی براساس غلظت نانوذرات برای بررسی اثر مارانگونی
سدیم دودسیل سولفات ()CMC

هگزا دسیل تری متیل آمونیم برمید ( )CMCنانوذرات کسر وزنی

0/3

-

0/2

1/69

0/3

-

0/6

1/81

0/3

-

1

1/93

-

0/4

0/2

6/08

-

0/4

0/6

3/43

-

0/4

1

0/77

تمــاس میرســند .بنابرایــن ،وجــود ذرات جامــد در

همبــار) و  )4ســورفکتانت

شــود [ ]12و جامــد ماننــد شــدن ســطح مانــع جریــان

مطالعــه در ادامــه ذکــر شــدهاند.

ســطح تمــاس باعــث میشــوند ســطح تمــاس جامــد
یافتــن ســورفکتانت در ســطح تمــاس میشــود .لــذا در

ایــن سیســتم جریــان مارانگونــی اتفــاق نمیافتــد.
()1

μ

ویســکوزیته،

ســطحی،

1 ds
.
mD dC
نفوذمولکولــی σ ،کشــش
Ma

C

D

||dσ/dC

ضریــب

غلظــت و

M

عــدد مارانگونــی اســت.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بهمنظــور بررســی تأثیــر جریــان

مارانگونــی در حضــور نانــوذرات و آرایــش نانــوذرات و
مولکولهــای ســورفکتانت در المــا بــر پایــداری فــوم دو

سیســتم همبــار و ناهمبــار فــوم بهصــورت همزمــان و در
شــرایط یکســان مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .بــرای هــر

دو سیســتم آزمایشــات مشــابه در شــرایط یکســان انجــام

شــدند تــا رفتــار دو سیســتم مقایســه شــود و عوامــل
مؤثــر در پایــداری آنهــا مشــخص شــود .بدیــن منظــور،
آزمایشهــای اســتاتیک جهــت اندازهگیــری پایــداری

فومزایــی و اندازهگیــری کشــش ســطحی انجــام شــدند.

همــه آزمایشــات ذکــر شــده بــرای چهــار ســری فــوم
تشــکیل شــده از )1 :ســورفکتانت ،SDSا  )2ســورفکتانت

 CTAB (3ســورفکتانت  SDSو نانــوذرات ( SiO2سیســتم

CTAB

و نانــوذرات

SiO2

(سیســتم ناهمبــار) انجــام شــدند .نتایــج حاصــل از ایــن
• حضــور نانــوذرات باعــث افزایــش پایــداری فــوم در

هــر دو سیســتم مــورد مطالعــه میشــود درحالیکــه
فومزایــی برخــاف سیســتم همبــار در سیســتم ناهمبــار

کاهــش مییابــد.

• در سیســتم فــوم نانــوذرات آنیونی-ســورفکتانت آنیونــی

(همبــار) ،نیروهــای دافعــه بیــن نانــوذرات و مولکولهــای
ســورفکتانت باعــث میشــود مولکولهــای ســورفکتانت

بیشــتری بهســطح تمــاس برســند و در نتیجــه پایــداری
فــوم افزایــش مییابــد .عالوهبرایــن ،جریــان مارانگونــی

بــا جریــان تخلیــه فیلــم مایــع مقابلــه میکنــد و عامــل
دیگــر پایــداری فــوم اســت.
•

در سیســتم فــوم ســورفکتانت کاتیونی-نانــوذرات

آنیونــی (ناهمبــار) ،عامــل اصلــی کــه پایــداری فــوم را
بهبــود میبخشــد ،وجــود ترکیبهــای تشــکیل شــده
از مولکولهــای ســورفکتانت و نانــوذرات در ســطح
تمــاس اســت .حضــور ایــن ترکیبهــا در ســطح تمــاس،

انــرژی جداســازی ذرات را افزایــش میدهــد و پایــداری
فــوم را افزایــش میدهــد .برخــاف سیســتم همبــار در

ایــن سیســتم ،االستیســیته بــاالی ســطح مانــع جریــان

مارانگونــی میشــود.
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