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مدلسازی کشش بینسطحی سیستم آب
شور /نفت خام /سورفکتانت آنیونی با روش
برنامهریزی ژنتیک
دانیال ابوعلی ،شاهرخ شاهحسینی* ،محمدامین ثباتی و مهدی عصاره
دانشکد ه مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/4/10 :

تاريخ پذيرش96/10/17 :

چكيده
مــواد فعالســطحی بهعنــوان مهمتریــن ترکیبــات شــیمیایی در فرآینــد ازدیــاد برداشــت شــیمیایی ،میتواننــد بــا کاهــش کشــش
بینســطحی میــان محلــول آبــی تزریقــی و نفــت مخــزن ،ضمــن تغییــر ترشــوندگی محیــط متخلخــل ،مقادیــر قابلتوجهــی از نفــت
باقیمانــده در مخــزن را کــه بهصــورت پراکنــده درون حفرههــا و گلوگاههــا بــهدام افتادهانــد ،آزاد کننــد و بهســمت چــاه تولیــدی
هدایــت نماینــد .بــا توجــه بــه نقــش مــواد فعالســطحی ،الزم اســت روشهایــی بــرای پیشبینــی عملکــرد آنهــا در فرآینــد ازدیــاد
تخمیــن کشــش بینســطحی سیســتم

برداشــت ارائــه شــود .در پــروژهی حاضــر ،مجموعــهای از دو مــدل ریاضــی دادهمحــور بــرای
آبشــور /نفــت خــام /ســورفکتانت آنیونــی ســاخته شــدهاند کــه در تولیــد آنهــا از  598داده تجربــی اســتفاده شــده اســت .بــرای ایجــاد
همبســتگی میــان متغیرهــای مســتقل و تابــع هــدف ،از روش برنامهریــزی ژنتیــک بهعنــوان یکــی از قویتریــن ابزارهــای مدلســازی
بهــره گرفتــه شــده اســت .مجــذور ضریــب همبســتگی ( )R2روابــط ایجــاد شــده برابــر بــا  0/946و  0/9387و جــذر میانگیــن مربعــات
خطــا ( )RMSDبــرای ایــن روابــط ،برابــر بــا  3/4439 mN/mو  3/3261 mN/mاســت .ســادگی و تخمینهــای مناســب ،از ویژگیهــای
روابــط تولیــد شــده اســت.
ل ریاضی.
كلمات كليدي :کشش بینسطحی ،سورفکتانت آنیونی ،نفت خام ،آب شور ،مد 

مقدمه

ازدیــاد برداشــت شــیمیایی بهعنــوان یکــی از روشهــای

ازدیــاد برداشــت نفــت در نظــر گرفتــه شــده کــه در آن،
از مــواد شــیمیایی مختلفــی شــامل مــواد فعالســطحی
(ســورفکتانت) ،آلکاالیــن و پلیمــر بهــره گرفتــه میشــود.
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مــواد فعالســطحی بهعنــوان اصلیتریــن مــواد در

ازدیــاد برداشــت شــیمیایی شــناخته شــده و نقــش کلیدی

آنهــا ،کاهــش اشــباع نفــت باقیمانــده در منافــذ ریــز
مخــزن از طریــق کاهــش کشــش بینســطحی

1

()IFT

میــان محلــول آبــی تزریقــی و نفــت خــام موجــود اســت

کــه بــه جابهجایــی میکروســکپی نفــت از منافــذ مخــزن
بــه چــاه تولیــدی میانجامــد [.]1

1. Interfacial Tension
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ازدیاد برداشــت شــیمیایی با ســورفکتانت بهصــورت تزریق

دارای هزینههــای قابلتوجهــی اســت .از ایــنرو ،الزم

NaCl ،CaCl2

ســودآور بــودن ســیالبزنی شــیمیایی را مهیــا نمــود .بــا

یــک محلــول آبــی حــاوی غلظــت معینــی از ســورفکتانت
و بعضــی نمکهــای محلــول (ماننــد

اســت بــا دقــت در انتخــاب ســورفکتانت مناســب ،زمینــه

و غیــره) اســت کــه بــا دبــی معینــی بــا توجــه بــه

توجــه بــه تأثیــر ســاختار مولکولــی و نــوع ســورفکتانت

نــام ســیالبزنی بــا ســورفکتانت یــاد میشــود [ 1و

بتواننــد تخمیــن مناســبی از تأثیــر ســورفکتانتهای

شــرایط مخــزن صــورت میگیــرد .از ایــن فرآینــد بــا

 .]2بــا افزایــش نیروهــای ویســکوز و یــا کاهــش نیروهــای
موئینگــی بــر قطــرات نفــت در منافــذ مخــزن ،اشــباع

نفــت باقیمانــده کاهــش بیشــتری پیــدا میکنــد .بــرای
بررســی ایــن دو نیــروی مهــم ،کمیتــی بــدون بعــد بــه

نــام عــدد مویینگــی وجــود دارد کــه بهصــورت نســبت
نیروهــای ویســکوز بــه نیروهــای مویینگــی تعریــف
میشــود [:]1

νµ

= Nc

()1
σ cos θ
 v ،μو  σبهترتیــب ویســکوزیت ه فــاز جابهجاکننــده

بــر بــازده فرآینــد ســیالبزنی ،یافتــن روشهایــی کــه
گوناگــون را ارائــه نمایــد ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
روشهــای کنونــی غالبــاً مبتنــی بــر نمونهگیریهــای
آزمایشــگاهی هســتند .روشهــای آزمایشــگاهی و تجربــی

جــزء دقیقتریــن روشهــا بــرای تعییــن ســورفکتانت

مناســب در فرآینــد ازدیــاد برداشــت بــه شــمار میرونــد.
هرچنــد ،عمومــاً وقتگیــر و پرهزینــه هســتند .در

کنــار ایــن روشهــا میتــوان از تکنیکهــای مختلــف
ی بــرای تخمیــن و انتخــاب بهتریــن شــرایط
مدلســاز 

بــرای اجــرای فرآینــد بهــره بــرد.

(ســیالب تزریقــی) ،ســرعت ســیال در حفــره و کشــش

بــا توجــه بــه تاثیــر مســتقیم ســورفکتانت بــر کشــش

(نفــت مخــزن) اســت θ .زاویـه بیــن ســیال بــا دانســیتهی

بیــان تاثیــر ســورفکتانت بــر فرآینــد ازدیــاد برداشــت مورد

اســت .در صــورت افزایــش عــدد موئینگــی ،میتــوان بــه

نــوع غیریونــی و آنیونــی بــه دلیــل اســتفادههای بیشــتر

رابط ـه  ،1بــا کاهــش کشــش بینســطحی میــان ســیال

هســتند .ســورفکتانتهای آنیونــی بیشــترین اســتفاده

افــزودن ســورفکتانت بــه ســیال تزریقــی میتوانــد باعــث

بســیار کمــی روی ماســه جــذب میشــوند .همچنیــن
ســورفکتانتهای غیــر یونــی غالبــاً در ازدیــاد برداشــت

از نظــر ســاختار مولکولــی هســتند و در نتیجــه ،دارای

بــا ســورفکتانتهای دیگــر بــهکار میرونــد تــا رفتــار

بینســطحی فازهــای جابهجــا کننــده و جابهجاشــونده

بینســطحی ،عمومــا مدلســازی همیــن پارامتــر بــرای

باالتــر (محلــول آبــی) و ســطح ســنگ و  Ncعــدد موئینگی

بررســی قــرار میگیــرد .در میــان انــواع ســورفکتانتها،

تولیــد بیشــتر نفــت خــام دســت یافــت .بــا توجــه بــه

در ازدیــاد برداشــت شــیمیایی ،بیشــتر مــورد توجــه

تزریقــی و نفــت خــام ،عــدد موئینگــی افزایــش مییابــد.

را در ازدیــاد برداشــت نفــت دارنــد .چــرا کــه بــه مقــدار

کاهــش کشــش بینســطحی و افزایــش عــدد مویینگــی
شــود [ .]1مــواد فعالســطحی دارای تنــوع بســیاری

نفــت بهعنــوان ســورفکتانتهای غیــر اصلــی و همــراه

عملکردهــای متفاوتــی در فرآینــد ســیالبزنی شــیمیایی

فــازی سیســتم را بهبــود دهنــد [.]1

اســتفاده از یــک نــوع ســورفکتانت میتوانــد تأثیــر

متغیرهــای موثــر بــر کشــش بینســطحی سیســتم

هســتند .اهمیــت ایــن تنــوع تــا جایــی اســت کــه گاهــی
قابلتوجهــی در کاهــش اشــباع نفــت باقیمانــده بگــذارد؛
درحالیکــه اســتفاده از نــوع دیگــری از ســورفکتانت،
تأثیــر چندانــی بــر بازیافــت نفــت نداشــته باشــد .مــواد
فعالســطحی و ســایر مــواد شــیمیایی در فرآینــد ازدیــاد

برداشــت شــیمیایی ،بهعنــوان افزودنیهــای ســیال
تزریقــی بــه شــمار میرونــد و تأمیــن ایــن افزودنیهــا

آبشــور_ نفــت خــام_ ســورفکتانت

محققــان متعــددی تاکنــون تأثیــر عوامــل مختلفــی

را بــر کشــش بینســطحی سیســتم آبشــور_ نفــت
خام_ســورفکتانت ،بهطــور تجربــی در آزمایشــگاه بررســی

کرد هانــد.
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مــرادی و همــکاران در نمونــهای از کار آزمایشــگاهی،

از نظــر مقــدار بزرگتــر باشــد .ایــن مــدل ســادهترین

محلــول آبــی را در کنــار غلظــت ســورفکتانت بــر کشــش

ایجــاد حــدس اولیــه بــه کار گرفتــه میشــود .گیریفالکــو

تأثیــر ســه عامــل دمــا ،نــوع هیدروکربــن و شــوری
بینســطحی سیســتم محلــول آبــی هیدروکربــن ســدیم
دودســیل ســولفات )SDS( 1بررســی کردنــد [ .]3دونــگ

و همکارانــش کشــش بینســطحی را بــرای نمونههــای
مختلفــی از نفــت خــام و آبشــور مخــزن برینتــل

2

واقــع در آلبرتــای کانــادا اندازهگیــری کردنــد [ .]4بــرا

و همــکاران نیــز بــرای نمونــهای از نفــت خــام مخــزن
احمدآبــاد در هنــد بــرای شــوریهای مختلــف
در دمــای

NaCl

و گــود تأثیــر انــرژی آزاد پیوســتگی دو فــاز و نیــز انــرژی
آزاد چســبیدگی را بــا کشـشهای ســطحی ادغــام کردنــد

و رابط ـه زیــر را ارائــه دادنــد [:]25
σ AB = σ A + σ B − 2Φ σ A σ B
()3
ثابت  Φبهصورت زیر تعریف شده است:

()4

∆G Aa B
∆G Ac ∆G Bc

Φ=−

GABaا Δانــرژی آزاد چســبیدگی بــرای ســطح بیــن دو فــاز

 ،313تأثیــر ســورفکتانتهای مختلــف

 Aو  Bاســت و GAcا Δو GBcا Δانرژیهــای آزاد پیوســتگی

و ســه نمونــه ســورفکتانت ترجیتــول 4را

مایــع -مایــع عــددی بیــن  0/5و  1/2اســت .مارمــر و

K

شــامل  ،SDSهگزادســیلتــریمتیــلآمونیــومبرومایــد

)HTAB(3

رابطــه  IFTاســت و دقــت بســیار کمــی دارد و غالبــا بــرای

بــر کشــش بینســطحی اندازهگیــری نمودنــد [.]5
نمونههــای متعــددی از کارهــای آزمایشــگاهی دیگــر [-6

 ]23تأثیــر عوامــل مختلــف را بــر کشــش بینســطحی

بررســی کردهانــد .بــا مطالعــه پژوهشهــای صــورت

فازهــای  Aو  Bهســتند Φ .بــرای بســیاری از سیســتمهای
واالل براســاس پژوهشهــای تئــوری ترمودینامیکــی و
دادههــای تجربــی بــه یــک مــدل تجربــی دســت یافتنــد

[:]26
()5

گرفتــه ،متغیرهــای تأثیرگــذار بــر کشــش بینســطحی

σ A 0.06116
σ
(σ A − cosh) B (σ B0.06116
42.121
42.121
σ + σ − 0.83755σ A0.94965σ B0.05035
cosh) A B
()σ A + σ B − 0.83755σ A0.94965σ B0.05035 (−0.93884
42.121

مــروری بــر مدلهــای کشــش بینســطحی سیســتم

در مــدل مارمــر و واالل ،تنهــا از کشــشهای ســطحی

سیســتم محلــول آبــی -نفــت خــام -ســورفکتانت را
میتــوان بهصــورت زیــر دســتهبندی نمــود.

محلــول آبــی_ نفــت خــام_ ســورفکتانت

تاکنــون روشهــای متعــددی بــرای تخمیــن

IFT

در شــرایط پایــدار ارائــه شــده اســت کــه بهطــور کلــی
میتــوان آنهــا را بــه ســه دســته شــامل مدلســازی
 IFTبراســاس دادههــای کشــشهای بیــن ســطحی دو
فــاز غیرممــزوج ،مدلســازی براســاس روابــط تئــوری
ترمودینامیــک و مدلســازی براســاس اختــاف دانســیته

فازهــا تقســیم نمــود .در گــروه مدلســازی براســاس

کشــشهای ســطحی فازهــا ،ســادهترین مــدل توســط
آنتونــوف ارائــه شــد کــه بهصــورت اختــاف کشــش
ســطحی دو مایــع هســت [:]24
()2

)cosh

فازهــا اســتفاده شــده اســت [ ]26و متغیرهایــی نظیــر

ثوابــت موجــود در رابطــه قبــل [ ]25در آن وجــود نــدارد.

هرچنــد ،دقــت آن بــه مراتــب باالتــر از مــدل گیریفالکــو
و گــود اســت .در گــروه مدلســازی کشــش بینســطحی
از روی روابــط تئــوری ترمودینامیــک ،مشــهورترین و

پراســتفادهترین روش توســط گیبــس ارائــه شــده اســت.

اگــر یــک سیســتم دوفــازی شــامل دو فــاز غیرممــزوج  αو

 βدر نظــر گرفتــه شــود کــه دارای فصــل مشــترک باشــند،
مولهــای مــاده  iدر کل سیســتم شــامل فازهــای  αو

و فصــل مشــترک پراکنــده میشــود و غلظــت تعادلــی
آن در دو فــاز اصلــی ،بهترتیــب  Cو  Cخواهــد شــد
α
i

σ AB= σ A − σ B

 σABکشــش بینســطحی اســت و  σAو  σBبهترتیــب،

کششســطحی مایعهــای  Aو  Bهســتند؛ در صورتــی

کــه هــر دو نســبت بــه یکدیگــر اشــباع شــده باشــند و σA

β

β
i

[ .]27تعــداد مولهــای مــاده  iدر فصــل مشــترک برابــر
میشــود بــا:

)1. Sodium Dodecyl Sulfate (SDS
2. Brintnell
3. Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide
4. Tergitol

مدلسازی کشش بینسطحی ...

()6

19

غلظــت ســورفکتانت در سیســتم کــم (کمتــر از 0/01

β

= n iσ
n i − c iαV α − c iβV

مــوالر) باشــد ،فعالیــت فازهــای اصلــی ( )ai = xiγiو نیــز

 niσا Vα ،و  Vβبهترتیــب ،تعــداد مولهــای مــاده  iدر

ضریــب فعالیــت ســورفکتانت ،ثابــت در نظــر گرفتــه

اگــر مســاحت فصــل مشــترک برابــر بــا  Aباشــد و فصــل

مولــی در فرمــول قــرار میگیــرد [:]2

فصــل مشــترک ،حجــم فــاز  αو حجــم فــاز  βهســتند.
مشــترک تــک الیــه در نظــر گرفتــه شــود ،آنــگاه غلظــت
ســطحی بهصــورت زیــر بهدســت میآیــد [:]2

()7

nσ
Γσi = i
A

میشــوند و غلظــت مــوالر ســورفکتانت بــه جــای کســر
()13

= dσ
( − RT Γ 3dLn ) x 3γ 3 ( ≈ − RT Γ 3dLn )C 3

ایــن فــرم از معادلــه گیبــس ،صــورت رایجــی اســت کــه

در صورتیکــه مــواد فعالســطحی در سیســتم موجــود

بــرای سیســتمهای حــاوی ســورفکتانت غیــر یونــی بــه

بــود .بــرای سیســتم ســه جزئــی شــامل آب ،هیدروکربــن

باشــد ،رابطــه  13بهصــورت زیــر خواهــد شــد:

باشــد ،تمایــل آنهــا بــه تجمــع در فصــل مشــترک خواهد

و ســورفکتانت ،رابطـه  8بــرای هــر جــز از سیســتم وجــود

دارد [:]2

()8
0
= ∑ n d µ + Ad σ
 σکشــش بینســطحی دو فــاز و  μ iپتانســیل شــیمیایی
k

i

i

i =1

هــر جــزء اســت .ایــن رابطــه میتوانــد بهصــورت دیگــری
بازنویســی شــود:
()9

k

= dσ
− ∑ Γ i d µi
i

کار مـیرود [ .]2اگــر ســورفکتانت مــورد اســتفاده ،یونــی
()14

= dσ
( − nRT Γ 3dLn )C 3

کــه  nعــدد جــزء حــل شــده (ســورفکتانت) در محلــول
اســت کــه غلظــت ســطحی آن بــا تغییــر غلظــت در
بالــک ،دچــار تغییــر میشــود .بــرای محلولهــای حــاوی
ســورفکتانت یونــی کــه مولکــول ســورفکتانت بــه طــور

کامــل تفکیــک میشــود ،محلــول الکترولیــت حاصــل،

شــامل یونهــای  A+و  Bحاصــل از تفکیــک خواهــد
-

رابط ـه  9بــه معادل ـه جــذب گیبــس معــروف اســت [.]2

بــود و عــدد  nبهصــورت زیــر در میآیــد [:]2

مشــترک تــک الیــه اســت .در شــرایط تعــادل بــرای هــر

( d σ = −RT ( Γ A +dLn )C A + ( + Γ B −dLn )C B − ( ) = −2RT Γ3dLn )C 3

ایــن معادلــه ،رابط ـهای پای ـهای بــرای جــذب روی فصــل
جــز در هــر یــک از فازهــای اصلــی ،رابطــه ترمودینامیکــی
زیــر موجــود اســت [:]28
()10

µ
=
( µi + RTLn ) x i γ i
i
0

کــه μiا μi0 ،و iا γبهترتیــب پتانســیل شــیمیایی جــزء  iدر
فــاز چنــد جزئــی ،پتانســیل شــیمیایی جــزء  iدر حالــت

پایــه (خالــص) و ضریــب فعالیــت جــزء  iدر فــاز اســتxi .

نیــز کســر مولــی جــزء  iدر فــاز مایــع اســت .بــا اســتفاده
از روابــط ( 9و  )10میتــوان معادلــ ه جــذب گیبــس را
بهصــورت زیــر نوشــت:
()11

k

= dσ
( − RT ∑ Γ i dLn ) x i γ i
i

کــه بــرای سیســتم ســه جزئــی موردنظــر (آب +
ســورفکتانت  +روغــن) ،ایــن رابطــه بهصــورت زیــر

خواهــد شــد:

(d σ = −RT ( Γα dLn )x α γ α ( + Γ β dLn )x β γ β ( + Γ3dLn )x 3γ 3 ( ) )12

جــزء شــماره  3همــان ســورفکتانت اســت .در صورتیکــه

()15

بنابراین عدد  nبرابر با  2خواهد شد.

بــرای حالتــی کــه ســورفکتانت یونــی رقیــق بــا شــرایط

تفکیــک کامــل در حضــور یــک مقــدار اندکــی از

NaCl

قــرار گیــرد ،معادلــه بهصــورت زیــر خواهــد بــود [:]2

()16


C3 
− 1 +
= dσ
(  RT Γ3dLn )C 3
C
+
3 C NaCl 


بــا اســتفاده از روابــط بهدســتآمده میتــوان رابطــهای
بــرای غلظــت ســطحی ،بهصــورت رابطــه  17بهدســت
آورد [:]2
()17


1  ∂σ
Γ i =−


nRT  ∂Ln )C i ( T

رابطــه  17نشــان میدهــد کــه بــا اســتفاده از شــیب نمــودار

دادههــای تجربــی کشــش بینســطحی برحســب (Ln(C

میتــوان غلظــت ســطحی را حســاب کــرد .در نهایــت بــا
اســتفاده از غلظــت ســطحی بهدس ـتآمده ،میتــوان ســطح
مولکولــی ســورفکتانت را در فصــل مشــترک محاســبه کــرد:

شماره  ،100مرداد و شهریور 1397

20
1016

()18

N avogadro Γ i

= ais

 Navogadroعــدد آووگادرو اســت کــه برابــر 6/022×1023

میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه واحــد  asiبرابــر

آنگســتروم مربــع اســت.
بــا رســم نمــودار

IFT

برحســب لگاریتــم غلظــت

ســورفکتانت ،مشــاهده میشــود کــه در غلظــت بحرانــی
تشــکیل مایســل ( ،1 )CMCمقــدار  IFTتقریبــاً ثابــت
میشــود .نمونــهای از ایــن نمــودار در شــکل  1نشــان

داده شــده اســت.

()19

Γ C
Γi = m i s
C i + am

بــا اســتفاده از رابطــه  19و روابــط دیفرانســیلی قبلــی،
میتــوان کشــش بینســطحی را در حضــور ســورفکتانت
محاســبه نمــود.
()20


C 
σ 0 − σ = RT Γ m Ln 1 + si 
am 


 σ0کشــش بینســطحی میــان دو فــاز اصلــی بــدون

حضــور ســورفکتانت اســت asm .ثابــت معادلــه (ســطح
مولــی کمینــه) اســت .روش گیبــس تخمینهــای قابــل
قبولــی ارائــه میدهــد و بیشــتر از روشهــای قبلــی مــورد

اســتفاده اســت .هرچنــد در مــوارد متعــددی بــه ویــژه

بــرای تخمیــن  IFTبــرای مقادیــر بزرگتــر از
IFT

CMC
log C1

CMC

انحرافــات قابــل مالحظــهای دارد .عالوهبــر روشهــای
معرفــی شــده ،پــارهای از مدلهــا بــرای تخمیــن

IFT

براســاس اختــاف دانســیته فازهــا پیشــنهاد شــدهاند کــه
تاکنــون ،فقــط بــرای سیســتم آب شــور /هیدروکربنهــای

شکل  1نمودار کشش بینسطحی برحسب لگاریتم غلظت
سورفکتانت []2

خالــص و بــدون حضــور ســورفکتانت ارائــه شــدهاند

بــرای غلظــت  CMCو کمتــر از آن ،مقــدار شــیب نمــودار

شــامل اختــاف دانســیته فازهــا ( ،)Δρدمــا ( ،)Tدمــای

افــت شــدیدی میکنــد و پــس از  ،CMCبــا تقریــب

خوبــی ثابــت در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن امــر
نشــان میدهــد کــه در غلظــت  ،CMCغلظــت ســطحی

بــه بیشــترین مقــدار خــود رســیده و بدیــن ترتیــب

ســطح مشــترک از مولکولهــای ســورفکتانت اشــباع
میشــود .غلظــت ســطحی اشــباع بــا  mΓمشــخص شــده
اســت .ســطح مولکولــی در غلظــت ســطحی بیشــینه،

کوچکتریــن ســطح خواهــد بــود کــه بــا  asmنشــان داده
میشــود.

در مراجــع متعــددی ،دادههــای غلظــت ســطحی بیشــینه
و ســطح مولکولــی در غلظــت بیشــینه ،در شــرایط مختلف

و بــرای ســورفکتانتهای گوناگــون عرضــه شــده اســت.
بــرای اســتفاده از ایــن دادههــا ،نیــاز بــه روابطــی اســت

کــه ارتبــاط میــان غلظــت ســطحی بیشــینه را بــا غلظــت
ســطحی در حالــت عــادی بیــان کنــد .معادلــ ه جــذب

النگمویــر 2میتوانــد بــرای جــذب اجــزا روی فصــل
مشــترک مــورد اســتفاده قــرار گیــرد [:]2

[ .]32-29در ایــن مدلهــا ،متغیرهــای بــهکار رفتــه
بحرانــی هیدروکربــن خالــص ( )TCو فشــار ( )Pاســت.
در جدیدتریــن مدلســازیهای صــورت گرفتــه در ایــن

گــروه ،جهانگیــری میبــدی و همــکاران [ 31و  ]32از
یکــی از روشهــای شــبکه عصبــی و رســتمی و همــکاران
از روش برنامهریــزی ژنتیــک در مدلســازی بهــره

گرفتنــد .ایــن روشهــا تخمینهــای بــا دقــت باالیــی

را بــرای  IFTسیســتم هیدروکربــن خالــص /آب شــور

ایجــاد میکننــد .هرچنــد ،در ایــن مدلســازیها،

حضــور ســورفکتانت مــورد توجــه و بررســی قــرار نگرفتــه
اســت .همچنیــن بهدلیــل اســتفاده از هیدروکربنهــای

خــاص ،تخمیــن سیســتمهای آب شــور /نفــت خــام بــا
انحرافــات قابــل توجهــی مواجــه هســتند.

در پــروژه حاضــر ،روش جدیــدی بــرای تخمیــن

IFT

در حضــور ســورفکتانت پیشــنهاد شــده کــه بــر مبنــای

برنامهریــزی ژنتیــک تولیــد شــده اســت و بــرای گروهــی
از ســورفکتانتهای آنیونــی کاربــرد دارد.

1. Critical Micelle Concentration
2. Langmuir

مدلسازی کشش بینسطحی ...
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،ارائــه مدلــی جدیــد براســاس

متغیرهــای پایـهای موثر بر ( IFTاشــاره شــده در جدول )1
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اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
روش برنامهریزی ژنتیک

بــوده کــه تخمینهــای قابــل قبولــی بهدســت دهــد.

برنامهریــزی ژنتیــک ( )GPیــک روش جســتجویی مبتنــی

مواد و روشها

بــرای یافتــن راهحــل تقریبــی بــرای مســائل بهینهســازی

بــر کدگــذاری رایانــهای اســت و یــک ابــزار قدرتمنــد

جمعآوری دادههای تجربی

و مدلســازی محســوب میشــود .ایــن برنامهریــزی

بــرای مدلســازی کشــش بینســطحی میــان نفــت

نوعــی از الگوریتمهــای تکاملــی اســت کــه بــرای اولیــن

تجربــی از مقــاالت و منابــع مختلــف [ ]23-11جمـعآوری

پدیدههــای ژنتیکــی وراثــت و جهــش الگــو گرفتــه شــده؛

خــام و محلــول آبــی در حضــور ســورفکتانت 598 ،داده
شــد .بــه منظــور افزایــش قــدرت تخمیــن و دســتیابــی

بهدقــت باالتــر ،کل دادههــا بــه دو دســته کلــی شــامل
دادههــای بــا غلظــت بحرانــی ( )CMCکمتــر از 1 mmol/L

و دادههــای بــا غلظــت بحرانــی بیشــتر از 1 mmol/L

بــار توســط جــانهالنــد معرفــی شــد .در ایــن روش ،از
بدیــن معنــی کــه یــک جمعیــت اولیــه تولیــد میشــود و

پــس از آن ،بــرای ایجــاد نســل بعــدی ،تنهــا گونههایــی
از جمعیــت اولیــه ادامــ ه نســل میدهنــد کــه بهتریــن

خصوصیــات را داشــته باشــند [.]33

تقســیم شــدند و هــر کــدام از دســتهها بــرای تولیــد

در برنامهریــزی ژنتیــک ابتــدا بهطــور تصادفــی یــا

میــان دادههــای مربــوط بــه آن % 70 ،دادههــا بهصــورت

میشــود .ایــن مجموعــ ه جوابهــا ،جمعیــت اولیــه و

برنامهریــزی ژنتیــک داده شــد .بــه ایــن دادههــا ،اصطالحـاً

اســتفاده از عملگرهــای الگوریتــم برنامهریــزی ژنتیــک،

باقیمانــده ( %30کل دادههــا) بهصــورت تصادفــی بــه دو

میشــوند و ایــن کروموزومهــا باهــم ترکیبشــده تــا

اعتبارســنجی خارجــی 2و دادههــای تســت مــدل 3تقســیم

جدیــدی از ترکیــب و جهــش در کروموزومهــای اولیــه

افزایــش دقــت مــدل و دادههــای تســت بــرای آزمــودن

تعــدادی رابطــه کوچکتــر تشــکیل میشــوند کــه
اصطالحــاً بــه آنهــا "ژن" گفتــه میشــود.

یــک مــدل اســتفاده شــد .بــرای تولیــد هــر مــدل ،از

الگوریتمیــک ،چندیــن جــواب بــرای مســئله تولیــد

تصادفــی جــدا و بــرای ســاخت مــدل بــه الگوریتــم

هــر جــواب ،یــک کرومــوزوم نامیــده میشــود .ســپس بــا

دادههــای آمــوزش مــدل 1گفتــه میشــود .دادههــای

کروموزومهــای بهتــر (نزدیکتــر بــه جــواب) انتخــاب

گــروه بــا تعــداد مســاوی (هرکــدام  )%15شــامل دادههــای

جهشــی در آنهــا ایجــاد شــود .بدیــن ترتیــب ،جمعیــت

شــدند .دادههــای اعتبارســنجی خارجــی بــرای اصــاح و

حاصــل میشــود [ .]35-33کروموزومهــا خــود از

میــزان دقــت و قــدرت تخمیــن مــدل تولیــد شــده مــورد

جدول  1متغیرهای تاثیرگذار بر کشش بینسطحی سیستم محلول آبی– نفت خام– سورفکتانت
پارامترهای نفت خام (هیدروکربن)

پارامترهای محلول آبی

پارامترهای محیطی

گراویته مخصوص

pH

دما

عدد اسیدی (برحسب میلیگرم  KOHبر گرم نمون ه نفتی)

میزان شوری موجود در آب

فشار

ترکیب اجزای نفت خام (آنالیز  SARAیا غیره)

مقدار (غلظت) سورفکتانت موجود
ساختار شیمیایی سورفکتانت موجود
1. Training Data Set
2. External Validation Dataset
3. Test Dataset

شماره  ،100مرداد و شهریور 1397
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در واقــع ،کروموزومهــا بــا جمــع جبــری وزندار ژنهــا

میــان جمعیــت نهایــی ،آنکــه کمترین انحــراف را بــا تابع

درختــی هســتند کــه هــر درخــت متشــکل از تعــدادی

[ .]34در ایــن مطالعــه ،تعــداد جمعیــت اولیــه برابــر بــا

تشــکیل میشــوند .ژنهــا بهصــورت ســاختارهایی
متغیــر ورودی (متغیرهــای مســتقل مــدل) بههمــراه

تعــدادی عملگــر ریاضــی اســت .شــماتیکی از ســاختار

درختــی ژن در شــکل  2آورده شــده اســت:

tanh

X3

 180و تعــداد تولیــد نســل نیــز  180در نظــر گرفتــه شــد.
همچنیــن از عملگرهــای ( Ln ،÷،× ،- ،+لگاریتــم طبیعــی)
و ( expتابــع نمایــی) اســتفاده شــد کــه براســاس آنهــا،
مدلهــای جدیــد بــه دســت آمدنــد.

ارزیابی مدلهای تولید شده

+

بــرای ارزیابــی مدلهــای مذکــور ،از پارامترهــای آمــاری

×

×

هــدف دارد ،بهعنــوان پاســخ نهایــی برگزیــده میشــود

X1

رایــج شــامل مجــذور ضریــب همبســتگی ،)R2( 1ریشــه

0/41

X2
(y=0.41X1+ tanh(X2 X3

شکل  2شماتیک یک ژن دارای عملگرهای  × ،+و ]34[ tanh

تعــداد جمعیــت اولیــه ،حداکثــر تعــداد ژنهــای مــورد

اســتفاده در مدلســازی ،حداکثــر تعــداد نقــاط در هــر

میانگیــن مجــذور مربعــات خطــا )RMSD( 2و میانگیــن
خطــای مطلــق ( )AADاســتفاده شــد .ایــن پارامترهــا
3

بهصــورت زیــر تعریــف شــدهاند:
exp.
∑i=1 )yi − yical. (2
()21
n

∑i=1 )yiexp. − yexp.ave (2
n

()22
()23

R2 = 1 −

n

RMSD = )1/n(∑ )yiexp. -yical. (2
i=1

1 n
AAD =   ∑ yiexp. -yical.
 n  i=1

ژن (معیــاری بــرای پیچیدگــی ژن) ،نــوع عملگرهــای

yexp.ا ycal.، yexp.ave. ،و  nبهترتیــب مقــدار واقعــی ،مقــدار

تعــداد تولیــد نســل ،توســط کاربــر بــه کــد برنامهریــزی

در مجموعــه قابــل بررســی اســت .مقادیــر کوچکتــر

کروموزومهــا و بررســی انحــراف آنهــا از تابــع هــدف،

مقــدار  R2حتــی االمــکان بــه  1نزدیکتــر باشــد .بــرای

در هــر نســل ،مناســبترین افــراد انتخــاب میشــوند و

صــورت گرفتــه اســت کــه نتایــج آن ارائــه میشــود.

ریاضــی قابــل اســتفاده ( ÷،× ،- ،+و غیــره) و همچنیــن

محاســبه شــده ،میانگیــن مقادیــر واقعــی و تعــداد دادههــا

ژنتیــک داده میشــود .پــس از مشــخص نمــودن

 RMSDو  AADنشــان دهنــده دقــت بیشــتر هســتند و

بایســتی بــا اعمــال جهــش ،جمعیــت بعــدی تولیــد شــود.

ارزیابــی بیشــتر مدلهــا ،مقایســه بــا روش تئــوری گیبــس

از میــان بهتریــن افــراد نســل اولیــه ،تکامــل بهصــورت
کامـ ً
ا تصادفــی شــروع میشــود تــا بــه تولیــد نســل دوم

نتیجه و بحث

برســد .تولیــد از روی کروموزومهــای اولیــه بــا عملگرهــای

بــا پیادهســازی برنامهریــزی ژنتیــک بــرروی دادههــای

کروموزومهــا و اتصــال آنهــا بــه ســر یکدیگــر اســت.

خــام و آب شــور حــاوی ســورفکتانت آنیونــی بهدســت

یــک کرومــوزوم بــا بخشهایــی از ژنهــای کروموزومهــای

الف) برای سورفکتانتهای با  CMCکمتر از :1 mmol/L

ژنتیکــی صــورت میگیــرد کــه بهصــورت تغییــر

تجربــی ،دو رابطــه بــرای کشــش بینســطحی میــان نفــت

بدیــن ترتیــب ،بخشهایــی از ژنهــای تشــکیلدهنده

آمدنــد کــه برحســب تفــاوت در  CMCعبارتنــد از:

دیگــر جابهجــا میشــوند تــا بــه ایجــاد نســل جدیــد و
کروموزومهــای جدیــد بیانجامــد [ .]36کل فرآینــد بــرای
تشــکیل نس ـلهای بعــدی هــم تکــرار میشــود تــا ایــن

کــه بــه آخریــن مرحلــ ه تولیــد نســل برســد .آن گاه از

1. Square Correlation Coefficient
2. Root-Mean-Square Deviation
3. Average Absolute Deviation

مدلسازی کشش بینسطحی ...
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= IFTO - B

()1

IFTO - B -A nionSurf

در تولیــد ایــن مــدل از دادههــای  9ســورفکتانت آنیونــی

مقادیــر R2ا RMSD ،و  AADنشــاندهنده دقــت قابــلقبــول

نفــت (بــدون حضــور ســورفکتانت) بهعنــوان متغیــر ورودی

اســتفاده شــده در مــدل ،ارائــه شــدهاند .ایــن مــدل براســاس

اســتفاده شــده و کشــش بینســطحی سیســتم آب شــور و
در ایــن مــدل در نظــر گرفتــه شــده اســت .در جــدول 2

ایــن مــدل هســتند .در جــدول  ،4لیســت ســورفکتانتهای

دادههــای عــددی مجموعــه آلکانهــای موجــود در جــدول

پارامترهــای آمــاری مــدل ( )24آورده شــده اســت :متغیرهای

 5تولیــد شــده اســت :نمــودار دادههــای تخمینــی برحســب

جــدول  3ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  ،2مــدل

اســت:

بــه کار رفتــه در ایــن مــدل بههمــراه بــازه هــر کــدام در

( )24از مجمــوع  232داده تجربــی تولیــد شــده اســت و
()25

دادههــای واقعــی مــدل ( )24در شــکل  3نمایــش داده شــده
ب) برای سورفکتانتهای با  CMCبزرگتر از :1 mmol/L

 0.7419 exp ( -0.0008981 S eqC S ) - 0.6618 exp ( -S eq - exp)-C S ( ) + 0.1031 exp ( pH - IFTO - B -TC S ) 



) IFTO - B ln  + 0.2943 exp ( -S eq - C S ) - 0.6116 tanh)TC S ( - 0.0005594 ( pH - exp)-C S ( )(T - pH + M W
=


 -3.002 exp ( -IFTO - B - C S ) ( IFTO - B + C S ) + 3.859




ایــن مــدل بــرای  3ســورفکتانت آنیونــی تولیــد شــده و

از کشــش بینســطحی سیســتم آب شــور و نفــت خــام
(بــدون حضــور ســورفکتانت) بهعنــوان متغیــر ورودی

()2

IFTO - B -A nionSurf

اســتفاده شــده اســت .در جــدول  6پارامترهــای آمــاری
مــدل ( )25آورده شــده اســت:

جدول  2پارامترهای آماری مدل ()24
کل n =232

اعتبارسنجی خارجی n=35

تست n= 35

آموزش n=162

R2کل = 0/946

R2اعتبارسنجی خارجی = 0/9228

R2تست = 0/9106

R2آموزش = 0/9559

AADکل =2/371

AADاعتبارسنجی خارجی =2/846

AADتست = 2/701

AADآموزش = 2/197

RMSDکل =  RMSD 3/4439 mN/mاعتبارسنجی خارجی= RMSD 4/1161 mN/mتست = RMSD 3/7354 mN/mآموزش = 3/211 mN/m
جدول  3متغیرهای مدل ( )24و باز ه هر کدام از آنها
بازه

پارامتر

نماد

0/0006 - 52/98

کشش بینسطحی سورفکتانت آنیونی دارای غلظت  CMCکمتر از )mN/m(1 mmol/L

)IFTO-B-AnionSurf (1

39/492 - 52/98

کشش بینسطحی آب شور و نفت ()mN/m

IFTO-B

0/6882 - 0/8743

گراویته مخصوص نفت

γo

293/15 - 333/15

دما ()K

T

7 - 11/133

پی اچ اولیه (قبل از وارد کردن سورفکتانت)

pH

0 - 5405

شوری معادل )ppm( NaCl

Seq

0 - 147/58

غلظت سورفکتانت غیریونی ()mmol/L

Cs

321/56 - 761/3

جرم مولی سورفکتانت (بدون یون تماشاگر همراه) ()g/mol

Mw
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جدول  4سورفکتانتهای استفاده شده برای تولید مدل ()24
نام سورفکتانت

ساختار

 -8فنیل هگزادکان سولفونات ()8ϕC16S

آئروسول )AOT( OT

آلکیلبنزنسولفونات )n=5( Gemini
“

آلکیلبنزنسولفونات )n =7( Gemini

“

آلکیلبنزنسولفونات )n =9( Gemini

“

آلکیلبنزنسولفونات )n =11( Gemini

“

آلکیلبنزنسولفونات )n =13( Gemini
سدیم دودسیل بنزنسولفونات ()SDBS

سدیم هگزادسیل سولفات

جدول  5انواع نفت مورد استفاده برای تولید مدل ()24
عدد اسیدی

گراویته مخصوص

فاز نفتی

0

0/6882

هپتان

0

0/707

اکتان

0

0/7342

دکان

0

0/7527

دودکان

0

0/7633

تترادکان

0

0/8743

تولوئن

مدلسازی کشش بینسطحی ...

25

()mN/m

کشش بین سطحی تخمینی

دادههای آموزش مدل 60
دادههای تست
دادههای اعتبارسنجی خارجی 50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
کشش بین سطحی تجربی ()mN/m
شکل  3نمودار دادههای تخمینی مدل ( )24برحسب دادههای واقعی
جدول  6پارامترهای آماری مدل ()25
کل n=366

اعتبارسنجی خارجی n= 55

تست n =55

آموزش n =256

 R2کل = 0/9387

 R2اعتبارسنجی خارجی = 0/9101

 R2تست= 0/9143

 R2آموزش = 0/9489

 AADکل =2/368

 AADاعتبارسنجی خارجی =2/825

 AADتست = 2/680

 AADآموزش = 2/202

 RMSDکل=  RMSD 3/3261 mN/mاعتبارسنجی خارجی =  RMSD 3/7163 mN/mتست =  RMSD 3/9764 mN/mآموزش = 3/0745 mN/m

متغیرهــای مــدل ( )25بههمــراه بــاز ه هــر کــدام در جدول

هســتند و بــرای نفتهــا و ســایر هیدروکربنهــای

عــددی مجموعــه نفتهــای خــام و هیدروکربنهــای

و  )8دارای اعتبــار کافــی هســتند.

 7ارائــه شــده اســت .ایــن مــدل براســاس دادههــای

فهرســت شــده در جــداول مــورد نظــر (جداولهــای 5

جــدول  8تولیــد شــده اســت :بــا توجــه بــه جــدول ،6

بــرای بررســی بیشــتر مدلهــای تولیــد شــده ،مقایسـهای

 R2، RMSDو  AADنشــان از دقــت قابــلقبــول ایــن

اســت کــه نتایــج آن در جــدول  10ارائــه شــده اســت.

مــدل ( )25از  366داده تولیــد شــده اســت و مقادیــر

مــدل دارنــد .در جــدول  ،9ســاختار ســه ســورفکتانت

مــورد اســتفاده نشــان داده شــدهاند :نمــودار دادههــای

تخمینــی برحســب دادههــای واقعــی بــرای مــدل ( )25در
شــکل  4آمــده اســت :جــداول پارامترهــای آمــاری ( 2و

 )6و نمودارهــای دادههــای تخمینــی برحســب دادههــای
تجربــی (شــکلهای  3و  )4نشــاندهنده دقــت مناســب
تخمیــن مدلهــای جدیــد در بــازه متغیرهــای خــود

میــان ایــن مدلهــا و روش رایــج گیبــس صــورت گرفتــه

نتایــج مقایســه صــورت گرفتــه نشــاندهنده کمتــر بــودن
مقادیــر  RMSDو  AADبــرای مدلهــای جدیــد و در

نتیجــه ،دقــت باالتــر آنهــا نســبت بـهروش گیبس اســت.
همچنیــن در روابــط جدیــد ،کشــش بینســطحی بهطــور
مســتقیم بــا متغیرهــای پایــهای موثــر همبســته شــده

اســت و از ســادگی بیشــتری برخــوردار اســت.

شماره  ،100مرداد و شهریور 1397

26

جدول  7پارامترهای مدل ( )25و باز ه هر کدام از آنها
بازه

پارامتر

نماد

0/033 - 52/49

کشش بینسطحی سورفکتانت آنیونی دارای غلظت  CMCبیشتر از )mN/m( 1 mmol/L

(IFTO-B-AnionSurf (2

3/235 - 52/49

کشش بینسطحی آب شور و نفت ()mN/m

IFTO-B

292/65 - 333/15

دما ()K

T

6/65 - 7

پی اچ اولیه (قبل از وارد کردن سورفکتانت)

pH

0 - 80000

شوری معادل )ppm( NaCl

Seq

265/44 - 309/5

جرم مولی سورفکتانت (بدون یون تماشاگر) ()g/mol

Mw

0 - 79/984

غلظت سورفکتانت غیریونی ()mmol/L

Cs

جدول  8انواع نفت مورد استفاده برای تولید مدل ()25
عدد اسیدی

گراویته مخصوص

فاز نفتی

0

0/6638

هگزان

0

0/6882

هپتان

0

0/707

اکتان

0

0/7342

دکان

0

0/7527

دودکان

0

0/7772

هگزادکان

0

0/7835

سیکلوهگزان

0

0/8743

تولوئن

0

0/842

پارافین سبک

0/038

0/831

نفت خام هند– میدان احمدآباد

1/19

0/989

نفت خام کانادا– میدان برینتل

1/423

0/8617

نفت خام چین– میدان شنگ تو

جدول  9سورفکتانتهای استفاده شده برای مدل ()25
ساختار

نام سورفکتانت
سدیم دودسیل سولفات ()SDS

سدیم دودسیل مونو اتر سولفات (POE(n=1
سدیم اولئات ()OAS

مدلسازی کشش بینسطحی ...

27

40

()mN/m

60

20

کشش بین سطحی تجربی ()mN/m

0

کشش بین سطحی تخمینی

دادههای آموزش مدل
دادههای تست
دادههای اعتبارسنجی خارجی

60
50
40
30
20
10
0

شکل  4نمودار دادههای تخمینی مدل ( )25برحسب دادههای واقعی
جدول  10نتایج مقایسه مدلهای جدید با روش گیبس
مدل

(RMSD (mN/m

(AAD (mN/m

مقایسه مدل ( )24برروی مجموعه دادههای کاربی و همکاران []11
تئوری گیبس -النگمویر

10/7902

6/2832

مدل پروژه حاضر

3/095

2/1284

مقایسه مدل ( )25برروی مجموعه دادههای مراجع []23 ،21 ،29 ،9 ،5 ،3
تئوری گیبس -النگمویر

6/2882

3/5048

مدل پروژه حاضر

3/5927

2/7412

فرآینــد ســیالبزنی بــا ســورفکتانت در ازدیــاد برداشــت

نتیجهگیری

در پــروژه حاضــر ،بــا پیادهســازی روش برنامهریــزی

ژنتیــک ،دو مــدل جدیــد بــرای تخمیــن کشــش
بینســطحی میــان هیدروکربنهــای مایــع و آب شــور

در حضــور تعــدادی ســورفکتانت آنیونــی تولیــد شــدهاند.
ایــن مدلهــا ،دارای قــدرت تخمیــن مناســب و نیــز
ســادگی بیشــتر نســبت بــهروش رایــج و مشــهور گیبــس

هســتند و قابــل اســتفاده در صنایــع و فرآیندهایــی
مرتبــط بــا کشــش بینســطحی سیســتم نفــت خــام/

شــیمیایی نفــت خــام ،اســتفاده گســتردهای میتواننــد

داشــته باشــند .کارایــی ایــن مدلهــا در شبیهســازهای
مخــازن هیدروکربــوری ،ضمــن بهینهســازی و ســرعت

بخشــیدن بــه فرآینــد ازدیــاد برداشــت ،میتوانــد باعــث
صرفهجویــی در هزینههــای عملیــات آزمایشــگاهی

مختلــف شــده و بهعنــوان روشــی جایگزیــن ،بــرای
تشــخیص ســورفکتانت مناســب مــورد اســتفاده قــرار

گیرنــد.

آب شــور /ســورفکتانت آنیونــی هســتند .بــه ویــژه ،در
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