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مطالعه آزمایشگاهی تأثیر بازدارندهها بر میزان
جذب آسفالتین برروی سنگ مخزن بهروش
طراحی آزمایش
حسين نجفي ،1اميرحسين سعيدي دهاقاني* 2و محسن وفايي سفتي

1

 -1دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 -2گروه مهندسي نفت ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت96/11/10 :

تاريخ پذيرش97/7/4 :

چكيده
یکــی از مشــکالت عمــده صنعــت نفــت جــذب آســفالتین روی ســطوح مختلــف ازجملــه ســطح ســنگ مخــزن اســت .جــذب آســفالتین
روی ســطح ســنگ مخــزن باعــث تغییــر ترشــوندگی ،مســدود شــدن حفــرات و در نتیجــه کاهــش تولیــد نفــت خــام میشــود .در
ایــن تحقیــق از افــزودن بازدارنــده بهعنــوان عاملــی بــرای کاهــش میــزان جــذب آســفالتین اســتفادهشــده اســت .بــرای مشــاهده
ایــن تأثیــر از دو بازدارنــده کوکوناتدیاتانولآمیــد و دودسیلبنزنسولفونیکاســید اســتفادهشــده اســت .بــرای بررســی آمــاری
ایــن موضــوع و بهینــه کــردن آزمایشهــا نرمافــزار  Design Expertو روش  D-Optimal Surface Designبــهکار گرفتــه شــد .نتایــج
مــدل میــزان اعتبــار باالیــی دارد .فاکتورهــای طراحــی آزمایــش شــامل غلطــت اولیــه آســفالتین در بــازه  1000تــا ،3000 mg.L-1
نســبت وزنــی آســفالتین بــه بازدارنــده  3:1 ،2:1 ،1:1و (0:1بــدون حضــور بازدارندههــا) و دو نــوع بازدارنــده کوکوناتدیاتانولآمیــد
و دودسیلبنزنسولفونیکاســید اســت .بــر طبــق نتایــج خروجــی نرمافــزار نســبت وزنــی  2:1کمتریــن میــزان جــذب آســفالتین را
دارد .همچنیــن بازدارنــده کوکوناتدیاتانولآمیــد بیشــترین تأثیــر را در کاهــش جــذب آســفالتین دارد .بــازه جــذب آســفالتین در عــدم
حضــور بازدارنــده در محــدوده غلظــت اولیــه آســفالتین تعیینشــده بیــن 13/63 mg.g-1 -5/83اســت و افــزودن بازدارنــده در بهتریــن
حالــت میتوانــد تــا  %35از جــذب آســفالتین بکاهــد.
كلمــات كليــدي :جــذب آســفالتین ،ســنگ مخــزن ،طراحــی آزمایــش ،کوکونــات دی اتانــول آمیــد ،دودســیل بنــزن

سولفونیکاســید

مقدمه

آســفالتین بخشــی از نفــت خــام ،قیــر و یــا تهماندههــای

بــرج تقطیــر نفــت خــام اســت کــه در حاللهــای
*مسؤول مكاتبات
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آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2018.3143.2450( :

پارافینــی بــا وزن مولکولــی کــم ماننــد نرمــال هپتــان و
نرمالپنتــان نامحلــول و در حاللهــای آروماتیکــی ماننــد

بنــزن و تولوئــن حــل میشــود [ .]1ســاختار آســفالتین

شــامل هســتههای پلــی آروماتیکــی متصــل بــه

زنجیرههــای آلیفاتیکــی اســت کــه در ســاختار خــود
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آســفالتین هســتند [ .]15در مطالعــهای دیگــر روی

دیگــر مانند وانادیــوم ،آهن و نیکل را دارد [ .]2آســفالتینها

ســطوح ســنگ مــدل نشــان داد کــه مینرالهایــی کــه

بــه ایجــاد تودههــای کلوئیــدی را دارنــد .همچنیــن نشــان

 )2/06بهصــورت قابلتوجهــی بیشــتر از

گروههــای قطبــی و غیــر قطبــی را در خــود دارنــد و تمایــل

از ترکیــب ســنگآهک

(mg.m-2

(mg.m-2

 )2/77و ماسهســنگ

داد ه شــده اســت کــه ویســکوزیته نفــت ســنگین بــا افزایش

ترکیبــات آلومینــا و ســیلیکا ( 0/538و )0/638 mg.m-2

[ 3و  .]4آســفالتین بهدلیــل خاصیــت ذاتــی خــود کــه

دیگــر روی ســنگ مخــزن نشــان از ظرفیــت جــذب

میــزان آســفالتین بهصــورت چشـمگیری افزایــش مییابــد
شــامل گروههــای عاملــی زیــادی اســت توانایــی جــذب
روی ســطوح مختلــف را دارد .جاذبهــا نیــز ســایتهای

آســفالتین را بــه خــود جــذب میکننــد [ .]16مطالعــات

بــاالی آســفالتین  100 mg.m-2در غلظــت 30000 mg/L

دارد [ .]6آلکافیــف و همکارانــش جــذب آســفالتین روی

فعــال مختلفــی بــرای ایجــاد پیونــد بــا آســفالتین را دارنــد.

ســطوح متخلخــل ســنگ مخــزن را مــورد مطالعــه قــرار

ایجــاد شــده ارتبــاط مســتقیم دارد [ .]5جــذب آســفالتین

پتانســیل الکتروســینتیکی روی چندیــن ســنگ مخــزن

میــزان جــذب آســفالتین نیــز بــا قــدرت ایــن پیوندهــای
روی ســطوح مختلــف همــواره باعث ایجاد مشــکالتی شــده

اســت .جــذب روی ســطوح فلــزی لولههــا و ســطوح مخازن

باعــث ایجــاد گرفتگــی در مســیر انتقــال نفــت و افزایــش

دادنــد .دادههــای جــذب بــا اســتفاده از اندازهگیــری
ماسـهای محاســبه شــده اســت و نشــان داده شــده اســت

کــه مــدل النــگ مویــر مطابقــت مناســبی بــا دادههــای

جــذب دارد [.]17

هزینههــا میشــود .جــذب روی ســنگ مخــزن نیــز باعــث

فرانکــو و همکارانــش بــه مطالعــه ســینتیک و

باعــث کاهــش تولیــد نفــت خــام میشــود .مطالعاتــی کــه

مخــزن در دماهــا ،غلظتهــا و زمانهــای متفــاوت

مخــزن عامــل اساســی کنتــرل مــکان و توزیــع ســیال و

ایزوتــرم النگمویــر مطابقــت خوبــی بــا دادههــای جــذب

تغییــر در ترشــوندگی و گرفتگــی حفــرات آن میشــود کــه

ترمودینامیــک جــذب آســفالتین روی ســطح پــودر ســنگ

انجــا م شــده اســت نشــان میدهــد کــه ترشــوندگی ســنگ

پرداختهانــد .بــر طبــق نتایــج بهدســتآمده مــدل

همچنیــن خــواص جریــان سیســتم اســت .عالوهبــر

آســفالتین روی ســطح دارد [ .]18منــدوزا و همکارانــش به

نفوذپذیــری نســبی ،خــواص الکتریکــی و میــزان ترکیبــات

فــاز آســفالتین /ســطح ســنگ مخــزن در غلظتهــای

آن شــرایط ترشــوندگی روی فشــار مویینگــی و رفتــار

بررســی مکانیســم جــذب آســفالتین شــامل تعامــل میــان

اشــباع نفــت تأثیرگــذار اســت .ترشــوندگی ســطوح معدنــی
کــه ذات ـاً آبدوســت هســتند بــا جــذب ترکیبــات قطبــی

غلظتهــای پاییــن مــدل ایزوتــرم النگمویــر مــدل

مطالعــات زیــادی روی جــذب آســفالتین روی انــواع

جــذب را مــدل میکننــد [ .]6در ایــن مطالعــه بــه بررســی

و عوامــل مؤثــر روی میــزان جــذب پرداختهانــد [.]14 -7

کوکوناتدیاتانولآمیــد روی میــزان جــذب آســفالتین

جــاذب آســفالتین موردمطالعــه قــرار میگیرنــد؛ زیــرا

همکارانــش در مطالعــات قبــل نشــان دادهانــد کــه ایــن

آنهــا از ذرات اصلــی مــواد ریــز همــراه نفــت هســتند کــه

در نفــت خــام داشــتهاند [ .]19بــه همیــن دلیــل در ایــن

موجــود در نفــت ماننــد آســفالتین برعکــس میشــود [.]6

آســفالتین پرداختــه اســت .بــر طبــق نتایــج آنهــا در
II

و در غلظتهــای باالتــر ایزوترمهــای پلــهای دادههــای

ســطوح جامــد بــرای شــناخت شــرایط جــذب آســفالتین

تأثیــر دو بازدارنــده دودسیلبنزنسولفونیکاســید و

مینرالهــای خــاک رس بهصــورت گســترده بهعنــوان

روی ســنگ مخــزن پرداختــه میشــود .شــادمان و

آنهــا پیونــد قــوی بــا مولکــول آســفالتین برقــرار میکند.

دو بازدارنــده تأثیــر مناســبی در بازدارندگــی آســفالتین

منشــائی از ســطح ســنگ مخــزن یــا ماســههای همــراه

تحقیــق از ایــن دو بازدارنــده اســتفادهشــده اســت.

نفــت دارنــد .آنهــا اغلــب ترکیبــات فعــال بــرای جــذب
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ایــن مطالعــه بــه تلفیــق دو موضــوع جــذب آســفالتین

 -4تداخــل و اضافــه شــدن رزینهــا بــه تــوده آســفالتین

میپــردازد .در مطالعــات گذشــته تأثیــر رزینهــا (عامــل

نتایــج نشــان میدهــد مکانیســم دوم بــرای برهمکنــش

و تأثیــر بازدارندههــا روی آســفالتین بهطــور همزمــان

پایــداری آســفالتین در نفــت) بــر میــزان جذب آســفالتین،

موضــوع تحقیقــات عــده فراوانــی قرارگرفتــه اســت .در
مطالعــهای کــه جــذب همزمــان آســفالتین و رزیــن در

حــال آروماتیکــی موردبررســی قرارگرفتــه اســت نشــان
داده شــده اســت کــه رزینهــا نســبت بــه آســفالتین

جــذب بســیار کمتــری روی ســطوح دارنــد [ 20و  .]21و

همچنیــن زمانــی کــه آســفالتین جــذب ســطح میشــوند
برهمکنــش آســفالتین -آســفالتین بســیار قویتــر از

برهمکنــش آســفالتین -رزیــن اســت [ .]22بســیاری
از محققــان برخــاف نتایــج گفتهشــده نشــان دادنــد

کــه افــزودن رزیــن بــه آســفالتین باعــث کاهــش انــدازه

و بزرگتــر شــدن آن.

آســفالتین -رزیــن غالــب در ســطح جــاذب غالــب اســت.

تاکنــون بــه بررســی اثــر بازدارندههــا بــرروی میــزان

جــذب آســفالتین پرداختــه نشــده اســت .بــا توجــه بــه
مــوارد اشارهشــده انتظــار مــیرود کــه بازدارندههــا کــه

عملکــردی شــبیه بــه رزینهــا در پایــداری آســفالتین

دارنــد ،میتواننــد مانــع جــذب آســفالتین روی ســطح
شــوند و بــه ایــن طریــق بتــوان تــا حــدی از مشــکالت

جــذب آســفالتین روی ســنگ مخــزن کاســت .در ادامــه

بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه میشــود.
مواد و روشها

تودههــای آســفالتین میشــود و در نتیجــه جــذب

در ایــن تحقیــق از نفــت و ســنگ مخــزن از میــدان

کــه هنــگام اضافــه شــدن آســفالتین بــه محلــول نفــت

نفــت مــورد اســتفاده را نشــان میدهــد .جــدول  2نتایــج

و اضافــه کــردن مالتنهــا (بــدون رزیــن) بــه نفــت

میکنــد .ســنگ مخــزن براســاس اطالعــات گزارششــده

طبــق تحقیقــات انجــام شــده تأثیــر رزینهــا روی جــذب

دانــهای

 2/70اســت .بهمنظــور اســتخراج

 -1رقابت برای سایتهای جاذب

و از هپتــان بــا خلــوص  %99/9اســتفادهشــده اســت.

تودههــا روی ســطح کاهــش مییابــد .تأکیــد شــده اســت

نفتخیــز جنــوب اســتفاده میشــود .جــدول  1اطالعــات

مقــدار جــذب نســبت بــه نفــت تنهــا افزایــش مییابــد

تســت  XRFبــرای شناســایی ترکیبــات ســنگ را گــزارش

میــزان جــذب کل را کاهــش میدهــد [ .]8میتــوان

تخلخــل ســنگ  ،%7/82نفوذپذیــری  0/61 mdو تراکــم
g.cm-3

آســفالتینها را بــا چهــار مکانیســم زیــر شــرح داد [:]5

آســفالتین از نمونــه نفتــی از تولوئــن بــا خلــوص %99/9

 -2جلوگیــری از رشــد تودههــا در محلــول کــه منجــر

ت دیاتانــولآمیــد و دودســیل
بازدارندههــا کوکونــا 

میشــود.

آنهــا در جــدول  3و ســاختار شــیمیایی آنهــا در جــدول

بــه کوچــک شــدن تودههــای جذبشــده روی ســطح

بنــزن ســولفونیکاســید خطــی هســتند و خصوصیــات

 -3جلوگیــری از جــذب آســفالتین روی آســفالتینهای

 4آورده شــده اســت.

جــذبشــده روی ســطح

جدول  1مشخصات نمونه نفتی
خصوصیات

دانسیته

اشباع
()%wt

آروماتیک
()%wt

رزین
()%wt

آسفالتین
()%wt

نسبت آسفالتین به رزین

شاخص ناپایداری ()CII

نفت خام

30/18

42/62

37/23

14/05

6/09

2

0/94

()°API

جدول  2نتایج تست  XRFاز نمونه سنگ مخزن
ترکیبات

MgO

Al2O3

SiO2

SO3

Cl

CaO

Fe2O3

درصد جرمی

3/091

0/435

1/681

0/277

0/119

93/855

0/199

As

Sr

0/078 0/183

Pb

0/08
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جدول  3خصوصیات بازدارنده دودسیلبنزنسولفونیکاسید و کوکوناتدیاتانولآمید
بازدارنده غیر یونی

اسید چرب آزاد
()%

آمین آزاد ()%

مواد چربی آزاد
()%

محتوای آمید
()%

گلیسیرین ()%

درصد آب ()%

کوکوناتدیاتانولآمید

0

2/66

5/1

82/63

9/26

0/1

روش آزمون

ISIRI2053

ISIRI2053

ISIRI2053

ISIRI2053

ISIRI2053

ISIRI2053

بازدارنده آنیونی

اکتیو آنیونیک

اسیدیته

روغن آزاد

سولفوریک آزاد

جرم مولکولی

درصد آب

دودسیلبنزنسولفونیکاسید خطی

96/35

184/1

1/79

1/49

324

0/25

روش آزمون

ISIRI3178/3

ISIRI3178/23

ISIRI3513

ISIRI3514

-

ISO4317

جدول  4مشخصات شیمیایی دو بازدارنده
دودسیلبنزنسولفونیکاسید خطی

Linear DBSA

کوکوناتدیاتانول آمید

Coco DEA

آمادهسازی پودر سنگ مخزن

پــاگ ســنگ مخــزن کــه از مناطــق نفتخیــز جنــوب
تهیهشــده اســت حــاوی مقادیــر زیــادی نفــت خــام
در ســاختار خــود هســتند .بهمنظــور شســته شــدن
ترکیبــات آلــی از پــاگ ســنگ مخــزن ،بهمــدت دو هفتــه

بهوســیله سوکســله بــا تولوئــن شســته میشــود .و ســپس

بــرای از شســته شــدن ترکیبــات معدنــی ماننــد نمکهــا
بهمــدت دو روز بــا متانــول شســته میشــوند .پــاگ
شســته شــده در هــاون خــرد میشــوند و بــا مجموعــه

الکهــا در اندازههــای مختلــف جــدا ســایزبندی خواهنــد
شــد .ســپس پــودر ســنگ مخــزن بــا آب مقطــر چندیــن

بــار شســته میشــوند تــا تمامــی منافــذ آن آزاد شــوند.
ســپس بهمــدت  24 hrدرون آون در دمــای 100 ° C

قــرار داده میشــوند تــا تمامــی آب آن تبخیــر شــود.
مجموعــه ذرات ســنگ مخــزن مورداســتفاده در آزمایشها

بدیــن شــرح اســت %70 :ذرات ابعــاد بیــن 500-300 µm
و  %30آنهــا بیــن  300 µm-180هســتند.

روش انجام آزمایش

بــرای تهیــه نفــت ســنتزی ابتــدا آســفالتین از نمونــه

نفــت بــا روش  IP-143اســتخراج میشــود .براســاس

مراجــع تســت  IP-143روشــی اســتاندارد بــرای اســتخراج
آســفالتین از نفــت خــام اســت [ .]23ســپس محلــول

پایــه بــا غلظــت معیــن بــا حــل کــردن مقــدار مشــخصی
از آســفالتین درون حجــم معینــی از تولوئــن تهیــه

میشــود .بــرای اطمینــان از انحــال کامــل آســفالتین

درون محلــول پــس از حــل شــدن بهوســیله مگنــت و
همــزن مغناطیســی ،محلــول بهمــدت  5 minبهصــورت
ایزولــه تحــت اولتراســونیک قــرار میگیــرد .ســپس

بــرای تهیــه نمونههــا آنهــا را بــا نســبتهای معینــی
رقیــق کــرده تــا غلظــت دلخــواه برســد .در صــورت وجــود

بازدارنــده درون محلــول ،بازدارنــده انتخابشــده بــا وزن
معیــن بــه محلــول اضافــه میشــود تــا بــه نســبت وزنــی
دلخــواه بازدارنــده درون محلــول رســیده شــود .پــس از

تهیــه محلولهــا ،پــودر ســنگ مخــزن بــا نســبت وزنــی
( 10/1یــک پــودر ســنگ بــه ده محلــول) بــه محلــول
اضافــه میشــود .محلــول بهمــدت

hr

 24بهوســیله

همــزن مغناطیســی مخلــوط میشــوند .ســپس محلــول

رویــی بهمنظــور خــارج شــدن جاذبهــا از محلــول بــا
دور  3000 rpmســانتریفیوژ میشــود .غلظــت اولیــه
آســفالتین در محلــول مشــخص اســت و غلظــت نهایــی
بهوســیله دســتگاه  UV-Visمشــخص میشــود.
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در مطالعــات گذشــته بــرای اندازهگیــری غلظــت

آســفالتین محلــول  1000تــا  3000 mg.L-1در  5ســطح،

مختلفــی بــهکار گرفتهشــدهاند .در ایــن تحقیــق

 3:1 ، 2:1 ،1:1و( 0:1بــدون بازدارنــده) و دو نــوع بازدارنــده

آســفالتین بهوســیله ایــن دســتگاه طولموجهــای
طولمــوج  400 nmبــهکار گرفتهشــده اســت [.]11

نمــودار کالیبراســیون بــرای محلولهــای بــا غلظــت
اســتاندارد در طــولمــوج ذکرشــده رســم شــده اســت و

غلظــت نهایــی بــه کمــک ایــن نمــودار مشــخص میشــود.
براســاس مطالعــه پیشــین محــدوده مناســب بــرای

نمونههــای اســتاندارد غلظتهــای کمتــر از 50 mg.L-1

نســبت وزنــی آســفالتین بــه بازدارنــده در چهــار ســطح

کوکوناتدیاتانولآمیــد و دودسیلبنزنسولفونیکاســید

هســتند .ایــن تحقیــق بــرای شناســایی رفتــار جــذب

آســفالتین روی ســنگ مخــزن در حضــور بازدارندههــا
طراحــی شــده اســت .بــه همیــن دلیــل غلظــت آســفالتین

بــه نحــوی انتخــاب شــده اســت کــه از غلظــت بحرانــی
مایســلی ( )CMCکمتــر باشــد .بــرای اندازهگیــری مقــدار

اســت [ .]10در ایــن محــدوده نمــودار کالیبراســیون بــا

 CMCآســفالتین در تولوئــن از روش محاســبه مقدار کشــش

ایــن نمــودار 0/993اســت .شــکل  1نمــودار کالیبراســیون

[ .]24بــر ایــن اســاس محلولهایــی از آســفالتین در تولوئــن

نمونههــای اســتاندارد رســم شــد و ضریــب همبســتگی
را نشــان میدهــد .پــس از تعییــن غلظــت نهایــی ،میــزان
جــذب آســفالتین روی ســطح بــا اســتفاده از رابطــه 1

ســطحی براســاس مطالعــه پیشــین اســتفاده شــده اســت

بــا غلظتهــای مختلــف تهیــه میشــود و کشــش ســطحی
ایــن محلولهــا اندازهگیــری میشــود .در نمــودار کشــش

مشــخص میشــود .در ایــن رابطــه ()mg.g-1ا qeمیــزان

ســطحی براســاسا()cا Lnنقطــه شکســت نمــودار CMC

()LاV

مقــدار  CMCآســفالتین بیــن  3/5تــا  4 g/Lاســت .نمــودار

جــذب تعادلــی آســفالتین)mg.L-1( ،ا C0و  Ceبهترتیــب

غلظــت اولیــه و تعادلــی آســفالتین درون محلــول،
حجــم محلــول و ()gا mجــرم جــاذب اســت.

مقادیــر بهدس ـتآمده در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

پاســخ ورودی بــه نرمافــزار میــزان جــذب آســفالتین

غلظت ()mg.L-1

60
y=40/811x +0/783
50
R2=0/993
40
30
20
10
0
0/0 0/2 0/4 0/6 0/8 1/0 0/2 0/4
مقدار جذب نور
شکل  1نمودار کالیبراسیون آسفالتین

()1

( )C0 -Ce
×V
m

آســفالتین اســت .براســاس مقادیــر اندازهگیــری شــده

اســت کــه از رابطــه  1محاســبه میشــود .جــدول

طراحــی آزمایــش و میــزان جــذب بهدســتآمده از هــر
آزمایــش در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

نتایج و بحث
آنالیز واریانس پاسخ
= qe

دمــا در طــول آزمایشهــا ثابــت و برابــر بــا دمــای محیــط
ا ست .

طراحی آزمایش

جهــت انجــام ایــن تحقیــق بــرای کاهــش تعــداد آزمایشهــا
و انجــام بررســی آمــاری از روش طراحــی آزمایــش اســتفاده

شــده اســت .در ایــن مطالعــه برای طراحــی آزمایــش از روش

 D-Optimal surface designاســتفادهشــده اســت .در ایــن

روش متغیرهــای طراحــی آزمایــش شــامل :غلظــت اولیــه

1

بــرای آنالیــز عوامــل مؤثــر از آنالیــز  ANOVAاســتفاده
شــد .نتایــج خروجــی از نرمافــزار بــرای جــدول
 ANOVAدر جــدول  6نشــان داده شــده اســت .مدلــی

کــه در ایــن آزمــون بــهکار گرفتــه میشــود براســاس
پیشــنهاد نرمافــزار مــدل  2FIاســت .بــا توجــه بــه مقــدار
 102/8بــرای مقــدار  Fآنالیــز  ANOVAمیتــوان نتیجــه
گرفــت کــه مــدل مــورد نظــر معنــیدار اســت و تنهــا

 %0/01احتمــال وجــود دارد کــه مــدل براســاس اختــال

2

معنــیدار شــده باشــد.

1. ANOVA for Response Surface
2. Noise
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کشش سطحی ()mN/m

2

1/5

1

)Ln(c)(g/L

0/5

0

25
20
15
10
5
0

شکل  -2نمودار کشش سطحی براساس ( Ln(cابرای محلول آسفالتین در تولوئن

جدول  5جدول طراحی آزمایش و نتایج حاصل از آزمایشها
میزان جذب آسفالتین

بازدارنده

نسبت وزنی آسفالتین به
بازدارنده

()mg.L-1

()mg.g-1

غلظت اولیه آسفالتین

آزمایش

Std

5/31

کوکوناتدیاتانولآمید

1:1

1156/54

1

2

9/91

کوکوناتدیاتانولآمید

3:1

3000

2

24

12/17

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

2:1

3000

3

7

13/45

-

-

2832/2

4

13

12/51

-

-

2473/56

5

1

10/49

کوکوناتدیاتانولآمید

3:1

3000

6

18

7/87

کوکوناتدیاتانولآمید

1:1

1923/08

7

16

6/73

کوکوناتدیاتانولآمید

3:1

1680/5

8

12

4/22

کوکوناتدیاتانولآمید

3:1

1000

9

4

5/12

-

-

1000

10

19

12/71

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

2:1

3000

11

20

11/17

-

-

2276/8

12

5

11/15

-

-

2240/89

13

9

4/44

کوکوناتدیاتانولآمید

2:1

1000

14

22

11/08

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

1:1

2085/31

15

14

10/00

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

1:1

1881/68

16

6

7/31

کوکوناتدیاتانولآمید

2:1

2175/44

17

3

5/72

-

-

1000

18

23

6/45

-

-

1082/84

19

15

4/10

کوکوناتدیاتانولآمید

2:1

1000

20

17

7/62

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

3:1

1485/6

21

21

6/56

کوکوناتدیاتانولآمید

2:1

2010/31

22

11

9/94

کوکوناتدیاتانولآمید

1:1

2645/37

23

10

7/32

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

3:1

1485/6

24

8
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جدول  6آنالیز  ANOVAبراساس مدل انتخابشده
منبع

مجموع مربعات

میانگین مربع

مقدار F

مقدار p

مدل

188/18

15/68

102/81

>0001

پارامتر  -Bنسبت وزنی بازدارنده به آسفالتین

102/04
13/21

102/04

669/02

>0001

-

پارامتر  -Cنوع بازدارنده

4/4

28/87

>0001

-

برهمکنش AB

9/12

9/12

59/76

>0001

-

0/51

0/17

1/11

0/3867

-

پارامتر  -Aغاظت اولیه آسفالتین

برهمکنش AC

0/92

0/92

6

برهمکنش BC

0/0323

5/05

1/68

11/04

0/0012

1/68

0/15

باقیمانده
نقص تناسب

08/1

خطا خالص

0/6

مجموع کل

189/86

0/18
0/12
-

-

1/51
-

-

0/3347
-

معنی دار

بیمعنی
-

بــر طبــق نتایــج جــدول  6پارامترهــای ( Aغلظــت اولیــه

وزنــی و هــر بازدارنــده بهصــورت جداگانــه ارائــهشــده

درون محلــول)( C ،نــوع بازدارنــده) و برهمکنشهــای

= جذب آسفالتین

آســفالتین)( B ،نســبت وزنــی بازدارنــده بــه آســفالتین
 ACو  BCمعنــیدار هســتند .جــدول  7مقادیــر توابــع

آمــاری مربــوط بــه مــدل را نشــان میدهــد .بــر طبــق این

جــدول ضریــب همبســتگی )R2( 1برابــر  0/9912اســت

کــه نشــان میدهــد کــه مــدل بهدرســتی انتخابشــده
اســت .دقــت  Adeqدر جــدول  4نشــاندهنده نســبت

اســت .نتایــج در جــدول  8نشــان داده شــده اســت.

84/8+51/3×A-023/0×B[1]+24/0×B[2]+160/4E003×B[3]+85/0×C-353/8E-003×AB[1] +15/0×AB[2]+091/2E]003×AB[3]+54/0×AC+013/0×B[1]C-25/0×B[2

)(2

C+159/2E-003×B[3]C

اعتبار مدل بهکار گرفته شده

ســیگنال بــه اغتشــاش اســت کــه مقــدار  32/254مقــدار

کیفیــت بــرازش مــدل پیشنهادشــده بــا اســتفاده از

 4مطلــوب اســت).

مقــدار  R2بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،مــدل انتخابشــده

مناســبی بــرای ایــن پارامتــر اســت (مقادیــر بزرگتــر از

ضریــب همبســتگی  R2ارزیابــی میشــود .هرچــه قــدر

مدل  2FIبرای پیشبینی رفتار جذب

اعتبــار بیشــتری دارد .بــرای مــدل بهکاربــرده شــده

مــدل ارائهشــده بــرای کدهــای دســتوری نرمافــزار در

مقــدار ضریــب همبســتگی از جــدول  6برابــر 0/9912

در جــدول  6نشــان داده شــده اســت .اهمیــت هــر ضریــب

نمــودار مقادیــر پیشبینیشــده توســط مــدل برحســب

رابطــه  2آورده شــده اســت .جــدول  Anovaبــرای مــدل
در مــدل توســط مقادیــر  Fو  Pســنجیده میشــود .هــر

چــه قــدر  Fبزرگتــر یــا  Pکوچکتــر باشــد در ایــن
صــورت تأثیــر آن پارامتــر در مــدل بیشــتر اســت .در

ایــن رابطــه غلظــت اولیــه آســفالتین ( ،)Aنســبت وزنــی

بازدارنــده بــه آســفالتین ( )Bو نــوع بازدارنــده ( )Cاســت.
مــدل ارائــهشــده جــذب آســفالتین بــرای هــر نســبت

کــه نشــاندهنده بــرازش مناســب ایــن مــدل دارد.
مقادیــر واقعــی حاصــل از آزمایــش نیــز در شــکل  3آورده

شــده اســت .ایــن نمــودار نیــز تأییــد میکنــد کــه مــدل

انتخــابشــده مقادیــر تجربــی را تشــریح میکنــد زیــرا

نقــاط حــول خطــی بــا شــیب واحــد قــرار دارنــد.

1. R-Square
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جدول  7مقادیر توابع آماری پارامترهای مدل
0/9912

ضریب تعیین

0/39

انحراف معیار

0/9815

ضریب تعیین تنظیم شده

8/4

میانگین

0/8451

ضریب تعیین پیشبینی شده

4/65

C.V.%

32/254

دقت Adeq

29/42

پرس

جدول  8نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده توسط نرمافزار برای جذب آسفالتین
Coco DEA

DBSA

(آسفالتین :بازدارنده)
نسبت وزنی

 ×0/00313243+1/72823غلظت اولیه آسفالتین

×0/00420506+2/20253غلظت اولیه آسفالتین

1 :1

 ×0/00245936+ 1/79824غلظت اولیه آسفالتین

 ×0/00353199+1/84195غلظت اولیه آسفالتین

1:2

 ×0/00291398+1/51322غلظت اولیه آسفالتین

 ×0/00398662+1/5462غلظت اولیه آسفالتین

1:03
آسفالتین

 ×0/00334784+2/957غلظت اولیه آسفالتین

8/85
6/48
4/10
13/53

11/17

8/82

6/46

مقدار پیشبینی شده جذب

11/23

آسفالتین توسط مدل ()mg/g

13/60

4/10

مقدار واقعی جذب آسفالتین ()mg/g

شکل  3نمودار مقادیر واقعی جذب آسفالتین ( )mg/gبرحسب مقادیر جذب بهدستآمده از مدل

بــا بهینهســازی جــذب آســفالتین بــرای مینیمــم کــردن

تــا مقــدار  13/63 mg.g-1در غلظــت اولیــه 3000 mg.L-1

آســفالتین و نــوع بازدارنــده و نســبت وزنــی بهینــه بهترتیــب

غلظــت بازدارندههــا بهدلیــل افزایــش گرادیــان غلظــت

جــذب آن روی ســطح ســنگ مخــزن عــدد بهینــه غلظــت
در غلظــت اولیه آســفالتین  ،1000 mg.L-1بازدارنده دودســیل

متغیــر اســت .همانطــور کــه انتظــار مـیرود بــا افزایــش

بیــن ســطح و محلــول کــه موجــب افزایــش انتقــال جــرم

بنزنســولفونیکاســید و نســبت وزنــی آســفالتین :بازدارنده

بــه ســطح مـیرود ،میــزان جــذب آســفالتین روی ســطح

جذب آسفالتین بدون حضور بازدارندهها

ایــن موضــوع بــه تائیــد رســیده اســت [.]25

( )1:2کمتریــن میــزان جــذب آســفالتین را دارد.

میــزان جــذب آســفالتین در صــورت عــدم وجــود
بازدارندههــا برحســب غلظــت اولیــه آســفالتین در محلــول

بــرای دادههــای میانگیــن در شــکل  4رســم شــده اســت.
همانطــور کــه در شــکل مشــاهده میشــود میــزان

جــذب آســفالتین در صــورت عــدم وجــود بازدارندههــا
از مقــدار  5/86 mg.g-1در غلظــت اولیــه 1000 mg.L-1

ســنگ مخــزن افزایــش مییابــد .در مطالعــه پیشــین نیــز

جذب آسفالتین در حضور بازدارندهها

جــذب آســفالتین در حضــور دو بازدارنــده کوکونــاتدی

اتانــولآمیــد و دودســیلبنــزنســولفونیکاســید در ســه
نســبت وزنــی آســفالتین بــه بازدارنــده  2:1 ،1:1و 3:1
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
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8
3000

2500

2000

1500

غلظت اولیه آسفالتین ()mg/L

1000

4

()mg/g

12

مقدار جذب آسفالتین

16

شکل  4نمودار جذب آسفالتین بدون حضور بازدارندهها

شــکل  5تأثیــر عامــل نســبت وزنــی بازدارنــده بــه

آســفالتین برحســب غلظتهــای اولیــه آســفالتین بــرای
دادههــای میانگیــن دو بازدارنــده را نشــان میدهــد .بــر
طبــق ایــن شــکل میتوانــد نتیجــه گرفــت کــه بــرای

هــر دو بازدارنــده نســبت وزنــی بازدارنــده بــا آســفالتین
( 2:1میــزان بازدارنــده دو برابــر آســفالتین) بــرای هــر

دو بازدارنــده کمتریــن میــزان جــذب آســفالتین را دارد.
بــرای بازدارنــده کوکوناتدیاتانولآمیــد میــزان جــذب

آســفالتین روی ســطح ســنگ مخــزن بهترتیــب ،2:1

 1:1 ،3:1و ( 0:1بــدون بازدارنــده) اســت .بــرای بازدارنــده

دودسیلبنزنسولفونیکاســید خطــی ترتیــب افزایــش
جــذب بــه شــرح زیــر اســت 0:1 ،3:1 ،2:1 :و  .1:1بنابراین
میــزان بهینــه اســتفاده از بازدارنــده بــرای کاهــش جــذب
آســفالتین روی ســطح ســنگ مخــزن نســبت وزنــی
آســفالتین بــه بازدارنــده  2:1بــرای هــر دو بازدارنــده

اســت .بــا افزایــش میــزان بازدارنــده از نســبت وزنــی

 2:1بــه  3:1میــزان جــذب آســفالتین برخــاف انتظــار

کاهــش مییابــد .براســاس مطالعــات پیشــین میــزان
اســتفاده از بازدارندههــا حالــت بهینــه دارد و افزایــش

غلطــت بازدارندههــا باعــث خــود تجمعــی بازدارندههــا
میشــوند .ایــن خــود تجمعــی باعــث پوشــیده شــدن
آســفالتین بــا یــک تــوده بــزرگ از بازدارندههــا میشــود

و در نتیجــه بــا ســنگینتر شــدن ســایز تــوده میــزان
جــذب آن افزایــش مییابــد [ .]26مــورد دیگــر میــزان

کاهــش جــذب آســفالتین در حضــور بازدارندههــا اســت

تــا حــدی مســائل مربــوط بــه جــذب و رســوب آســفالتین

روی ســطح را تــا حــد ممکــن کاهــش دهــد.
قدرت بازدارنده

بازدارندههــا بــا توجــه بــه خــواص شــیمیایی و ترکیــب
شــیمیایی آن ،قــدرت بازدارندگــی متفاوتــی دارنــد .نمودار
تأثیــر بازدارنــده غیــر یونــی کوکوناتدیاتانولآمیــد و

بازدارنــده آنیونــی دودسیلبنزنسولفونیکاســید در
ســه نســبت وزنــی  2:1 ،1:1و  3:1برحســب غلظــت اولیــه
آســفالتین درون محلــول در شــکل  6نشــان داده شــده

اســت .همانطــور کــه در ایــن شــکل مشــاهده میشــود

در هــر ســه نســبت وزنــی  2:1 ،1:1و  3:1بازدارنــده

کوکوناتدیاتانولآمیــد قــدرت بیشــتری در کاهــش
جــذب آســفالتین روی ســطح ســنگ مخــزن دارد .ایــن

بازدارنــده بــر طبــق ایــن نمــودار در تمامــی غلظتهــا
بازدارنــده کوکونــاتدیاتانــولآمیــد باعــث جــذب

کمتــر آســفالتین روی ســطح ســنگ میشــود .بــر طبــق
مطالعــات شــادمان و همکارانــش قــدرت بازدارندگــی

کوکونــاتدیاتانــولآمیــد از دودســیلبنــزنســولفونیک

اســید بیشــتر اســت.کوکوناتدیاتانــولآمیــد بــه فــرم
کلــی  R-CO-N(CH2CH2OH)2بــوده و ماهیتــی شــبیه بــه

روغــن اساســی نارگیــل 1دارد .در ایــن بررســی بیانشــده
اســت کــه روغــن اساســی نارگیــل بهدلیــل حاللیــت

زیــاد آن در نفــت و وجــود گروههــای آمفیفیلــی توانایــی
زیــادی در بازدارندگــی آســفالتین دارد .همچنیــن هزینــه
تولیــد آنهــا نیــز نســبت بــه بازدارندههــای تجــاری کمتــر

اســت و ضــرری بــه محیطزیســت نمیرســانند [.]27

وجــود گروههــای اســیدی  OHو ماهیــت روغــن نارگیــل
ســبب افزایــش قــدرت بازدارندگــی کوکونــاتدیاتانــول

آمیــد نســبت بــه دودســیلبنــزنسولفونیکاســید شــده
اســت .مــورد دیگــر کــه در شــکل مشــاهده میشــود در

غلظتهــای پاییــن بیــن دو بازدارنــده تفــاوت چندانــی
مشــاهده نمیشــود؛ امــا بــا افزایــش غلظــت تفــاوت بیــن

دو بازدارنــده بیشــتر نمایــان میشــود.

کــه میتوانــد تــا حــدود  %30-40کاهــش جــذب یابــد.
انتظــار مــیرود کــه بــا افــزودن بازدارندههــا میتوانــد

1. Coconut Essential Oil
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آسفالتین بدون حضور بازدارنده
نسبت وزنی 1:1
نسبت وزنی 1:2
نسبت وزنی 1:3
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غلظت اولیه آسفالتین ()mg/L

3

1000

مقدار جذب آسفالتین ()mg/g

15

شکل  5نمودار تأثیر نسبت وزنیهای مختلف بازدارنده به آسفالتین برای دادههای میانگین بازدارندهها

دودسیلبنزنسولفونیکاسید

13

نسبت وزنی آسفالتین :بازدارنده 1:1
دیتای واقعی
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نسبت وزنی آسفالتین :بازدارنده 1:2
دیتای واقعی
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15
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نسبت وزنی آسفالتین :بازدارنده 1:3
دیتای واقعی
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شکل  6نمودار مقایسه میزان جذب آسفالتین در حضور دو بازدارنده کوکوناتدیاتانولآمید و دودسیلبنزنسولفونیکاسید در سه نسبت
وزنی بازدارنده به آسفالتین الف)  ،1:1ب)  2:1و ج) 3:1
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ارائهشــده از ضریــب همبســتگی باالیــی برخــوردار بــود

کــه نشــان از پیشبینــی مناســب دادههــای جــذب
 جــذب آســفالتین.آســفالتین بــرروی ســنگ مخــزن دارد

.در عــدم حضــور بازدارندههــا موردبررســی قــرار گرفــت
میــزان جــذب آســفالتین در بــازه غلطــت مشــخصشــده

 نتایــج نشــان. متغیــر اســت86/63 mg.g -5/13 بیــن
-1

مــیداد کــه در صــورت حضــور بازدارنــده در محلــول

 اســتفاده از بازدارنــده در نســبت وزنــی،نفــت ســنتزی
 بیشــترین تأثیــر را در کاهــش جــذب آســفالتین2:1
 از میــان دو بازدارنــده.روی ســطح ســنگ مخــزن دارد

کوکوناتدیاتانولآمیــد بیشــترین تأثیــر را در پایــداری

آســفالتین در نفــت ســنتزی داشــت و در نتیجــه باعــث

کاهــش بیشــتر جــذب آســفالتین بــر ســطح ســنگ
.مخــزن شــده اســت

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بــه بررســی آمــاری تأثیــر بازدارندههــا بــر

 جهــت بررســی.فرآینــد جــذب آســفالتین پرداختــه شــد
عملکــرد نــوع بازدارنــده در میــزان جــذب آســفالتین از دو

نــوع بازدارنــده آنیونــی دودسیلبنزنسولفونیکاســید و
بازدارنــده غیــر یونــی کوکوناتدیاتانولآمیــد اســتفاده

شــد همچنیــن بــرای بررســی تأثیــر عملکــرد میــزان

بازدارنــده از هرکــدام در چهــار نســبت وزنــی آســفالتین به

) (بــدون حضــور بازدارنــده0:1  و3:1 ،2:1 ،1:1 بازدارنــده
،و بــرای مشــخص شــدن تأثیــر میــزان آســفالتین موجــود

 انتخــاب3000 mg.g-1  تــا1000 غلظــت اولیــه آن بیــن
D-Optimal surface design

 بــا اســتفاده از روش.شــد

طراحــی آزمایــش شــد و بهتریــن مــدل خروجــی
 مــدل.پیشــنهادی نرمافــزار مــورد بررســی قــرار گرفــت
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