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مروری بر عوامل موثر بر پایداری غشا مایع امولسیونی پیکرینگ با رویکرد صنعت نفت
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چکیده

اطالعات مقاله

تصفیهی پسابهای نفتی بهمنظور کاهش میزان آالیندههای موجود در آن ،پیش از رهاسازی در محیطزیست
و برای اســتفادهی مجدد ،امری ضروری اســت .غشا مایع امولســیونی با توجه به مساحت باالی انتقال جرم،
تاریخ پذیرش د   اور99/06/01 :
توانایی حذف و انتخابپذیری باال و نیاز به مقادیر کم از حاللهای آلی ،یک روش امیدبخش برای جداســازی
موادی مانند فلزات سنگین ،اســیدهای ضعیف ،بازها ،گونههای غیرآلی و هیدروکربنها است .ظرفیت کاربرد
این روش در جداســازی فلزات سنگین در واحدهای نمکزدایی نفت یا جداسازی روغن از پسابهای صنعت
نفت بســیار قابل توجه است .یکی از فواید استفاده از غشاهای مایع ،ویژگی انتخابپذیری باالی آنها است و با
اســتفاده از مواد حامل میتوان به انتقال جرم سریع و حتی در خالف جهت گرادیان غلظت به جداسازیهای
موردنظر دست یافت .عمدهترین مشکل غشــای مایع امولسیونی ،عدم پایداری آنهاست .در برخی موارد برای
پایداری این غشاها بهجای سورفکتانت از نانوذرات استفاده میشود که از آنها بهعنوان پیکرینگ امولسیون یاد
میشــود .در این پژوهش مروري ،به بررســي عوامل موثر بر پایدارسازی غشا مایع پیکرینگ امولسیونی مانند
روشهای امولسیونســازی ،اثر ســورفکتانت یا نانوذرات ،اثر حامل ،اثر فاز داخلی PH ،محلول آبی ،قطبیت
واژگان کلید ی:
روغن و نســبت حجمی آب/روغن با جزئیات بیشــتری پرداخته و نتايج حاصل از پژوهشهاي مختلف ،مورد غشا مایع امولسیونی پیکرینگ ،امولسیون آب
و روغن ،پساب نفتی ،پایداری امولسیون.
تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/04/17 :
تاریخ ارسال به د   اور99/04/21 :

مقدمه

صنعت نفت و گاز یک بازار چند میلیارد دالری اســت که زندگی هر شخصی
را تاکنون تحتتاثیر قرار داده است .این صنعت از ماشینسواری و توليد برق
گرفته تا قدم زدن در آسفالت یا استفاده از محصوالت پلیمری مانند پالستیک
را تحتتاثیر قرار میدهد ]1[.فاضالب روغنی بهعنوان خطرناکترین شــکل
زیســتمحیطی شناخته شــده اســت .فاضالب روغنی موضوع جدیدی در
آلودگی آب نیســت .مقادیر زیادی فاضالب روغنی از پســاب صنایع غذایی،
نســاجی ،نفت و گاز ،صنایع پتروشیمیـفرآوری و صنایع فلزات به رودخانهها
تخلیه میشــوند .فاضالب روغنی غیر از ســمی بودن ،حاوی نفت ،فنلها و
هیدروکربنهای چندقطبی اســت که میتواند رشــد حیوانــات و گیاهان را
مختل کرده و در مورد انســان ،این آالیندهی خطرات جهش و ســرطان را
ایجاد میکند]2[.
از کاربردهــای انواع غشــا برای تصفیــهی ترکیبات نفتی ،میتــوان به کار
ســحر قاسمی و همکارانش اشــاره کرد .در کار آنها غشا مولکولنگاری شده
با اســتفاده از پلیســولفون برای حذف هدفمند هیدروکربنهای آروماتیک
چندحلقهای از پساب پتروشــیمی به روش انحراف فازی تهیه شد و نفتالین
بهعنوان آالیندهی مدل انتخاب شد .خصوصیات انتخابی غشا پلیمری ساده و
مولکولنگاریشده با مقایسهی توانایی هرکدام در جداسازی نفتالین از طریق
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آزمایشهای فیلتراســیون بررسی شد .نتیجه این بود که توانایی غشا پلیمری
مولکولنگاریشده 2/27برابر بیشتر از غشا پلیمری بدون مولکولنگاری بود]3[.
بنابراین ،پیدا کردن یک راه سادهتر و ارزانتر میتواند بسیار قابلتوجه باشد.
در یک فرآیند جداســازی ،مقاصد مختلف از جمله تغلیظ ،تصفیه ،تفکیک و
جابهجایی تعادل باید در نظر گرفته شود .در این راستا ،غشاها برای جداسازی
گونههای مختلف مواد در حالت جامد ،مایع و گاز ،توسعه یافتهاند .جداسازی
با غشــا در مقایســه با روشهای دیگر مانند تقطیر ،جذب ،تبلور و استخراج
مایعـمایــع ،مدرنتر اســت و اســتفاده از آن با توجه به کارآیی و ســهولت
اســتفاده ،در دو دههی اخیر توسعه یافته اســت ]4[.بهطورکلی ،جداسازی
غشــایی میتواند زمانیکه غلظت مواد بسیارکم است ،کارآمد باشد]5[.
غشا بهعنوان يك فاز كه اجزاي خوراك بهصورت انتخابي از آن عبور ميكنند،
تعريف ميشــود .بهعبارت بهتر ،غشا بهعنوان فاز جداکنندهی اجزای خوراك
که با ســرعتهاي متفاوت از آن عبور میكنند ،عمل میكند .در اين روش،
معموال تغيير فازي صورت نميگيرد و محصوالت نيز در همديگر قابل امتزاج
هســتند ]4[.غشــاها به دو صورت عمدهی غشاهاي ســنتزي (مصنوعی) و
غشــاهاي بيولوژيكي (طبيعي) هستند كه غشــاهاي سنتزي شامل غشاهاي
پليمري ،سراميكي ،فلزي و مايع ميباشند]6[.
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انواع غشــاها از جمله غشــاهای پلیمری در جداسازی فلزات سنگین و غیره
کاربرد زیادی دارند که برای نمونه غشــا پلیمری پلیســولفون در جداسازی
یونهای کــروم از آب در کار ثمین حبیبی و همکارانش مورد بررســی قرار
گرفت .در مطالعهی آنها با هدف حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی،
راهکارهای مختلفی برای تولید غشــا پلیسولفون هیدروفیل و سطح عملکرد
پیشــنهاد شده اســت .عملکرد سه نوع مختلف غشــا پلیمری (پلیسولفون/
پلیدوپامین ،پلیسولفون/سیلسیوماکســید ،پلیسولفون/سیلسیوماکســید/
پلیدوپامین) مقایســه شد و نتایج نشــان داد که افزودن نانوذرات سیلیکا و
الیهی پوششــی پلیدوپامین آبگریزی غشا را افزایش میدهد .مشخص شد
که غشا پلیسولفون/پلیدوپامین و پلیسولفون/سیلسیوماکسید/پلیدوپامین
توانایی جذب باالیی را برای جداســازی کروم شــش ظرفیتی دارند .غشــا
پلیسولفون/پلیدوپامین ظرفیت جذب باالتر اما کندتری را در مقایسه با غشا
پلیسولفون/سیلسیوماکسید/پلیدوپامین داشت]7[.
همچنین لیدا بدرینژاد و همکارانش غشــا نانوکامپوزیت پلیسولفون/اکسید
گرافین را برای جداســازی متیلنبلو 1از آب مورد بررســی قرار دادند .غشــا
پلیســولفونی و پلیسولفون/اکسیدگرافین تهیه شــده با نسبتهای مختلف
گرافین مقایســه شدند و نشان داده شد که غشــا پلیسولفون/اکسیدگرافین
در مقایسه با غشا پلیســولفون ،برای جذب متیلنبلو بهتر عمل میکند ،اما
با افزایش نســبت گرافین بــه باالتر از 0/75درصد وزنــی تغییری در جذب
متیلنبلو مشــاهده نشــد .بازده تخلیصی غشــا پلیسولفون/اکسیدگرافین،
1/25درصد بیشتر از سایر غشاها بود]8[.
اگر فاز جداکننده ،يك مايع امتزاجناپذير با دو فاز ديگر باشد ،نقش يك غشا
مايع را خواهد داشــت ]4[.اگر به غشا به چشم یک جداکنندهی فاز نیمهتراوا
نگاه شــود ،مفهوم سنتی غشا بهعنوان فیلم پلیمری به غشا مایع تعمیمیافته
و بهعنوان غشاهای مایع (  )LMs2تعریف میشود .سیستم غشایی شامل یک
مایع غیرقابــلامتزاجپذیر با محلولهای خوراک و دریافتکننده اســت که
یک مانع نیمهتراوا بین این دو فاز مایع و گاز عمل میکند ]9[.امولســیونها
به ســه نوع :الــف) روغــن در آب ( ،)O/W3ب) آب در روغن (  )W/O4و ج)
امولسیونهای پیچیده ،طبقهبندی میشوند.
قطــرات روغن پراکنده معموال بارهای ســطحی باالیی دارند و باعث پایداری
سیستم روغن در آب میشوند .این امر بهویژه در مورد روغن امولسیون وجود
دارد .تولیــد و تثبیت امولســیون معموال با همزن مکانیکــی و افزودن مواد
امولسیونکننده حاصل میشود .همانطور که گفته شد ،نفت از منابع مختلف
بهطورگستردهای در فاضالبها یافت میشود .این فاضالب که تهدیدی برای
محیطزیســت ایجاد میکند ،نیاز به تصفیهی موثر دارد .فرآیندهایمختلفی
در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی برای تصفیهی فاضالب روغنی استفاده شده
است که یکی از این روشها ،استفاده از غشا مایع است]10[.

یکی از فواید استفاده از غشاهای مایع ،ویژگی انتخابپذیری باالی آنها است
که با اســتفاده از مواد حامل برای مکانیسم انتقال میتوان به جداسازیهای
موردنظر دســت یافت .هرچند غشــاهای مایع دارای بازدهی باال هستند اما
مشــکل عدم پایداری دارند ]11[.برای افزایش سطح پایداری این غشاها به
سه صورت غشاهای امولسيونی (  ،)ELM5پشتیبانی شده (  )SLM6و جريانی
(  )FLM7توســعه یافتهاند .در غشاهاي امولسيوني از ســورفکتانتها 8براي
پایداری امولسيون استفاده میشود .در غشا نوع پشتیبانی شده ،از مايعي در
داخل يك جامد متخلخل با حفراتي در حد ميكرون اســتفاده میشــود و در
غشــا جرياني هم ،جريان مايعـمايع بهصورت پيوسته برقرار بوده و حفرات را
همواره پر نگه ميدارد]4[.
غشــا  ELMیک روش امیدبخش برای جداســازی ناخالصیها مانند فلزات،
اسیدهای ضعیف ،بازها ،گونههای غیرآلی و هیدروکربنها ،با توجه به مساحت
باالی انتقال جرم ،توانایی حــذف و انتخابپذیری باال و نیاز به مقادیر کم از
حاللهای آلی اســت .ظرفیت کاربرد این روش در جداسازی فلزات سنگین
در واحدهــای نمکزدایــی نفت یا جداســازی روغن از پســابهای صنعت
نفت بســیار قابلتوجه اســت .در فرآیند  ،ELMهر دو مرحلهی استخراج و
عاریسازی بهطور همزمان در یک مرحله ترکیب شدهاند که منجر به تصفیه
9
(خالصسازی) و تغلیظ امالح میشــود ]12[.از زمانی که  ELMتوسط لی
در ســال ]13[1968ابداع شد ،اســتفاده از این فرآیند برای تصفیهی فلزات
ســنگین و نیز هیدروکربنها توجه بســیاری از محققان را جلب کرده است.
حجــم کم تجهیزات و انجام هر دو فرآیند اســتخراج و عاریســازی در یک
مرحله ،از مزایای این فرآیند است .فرآیند  ELMمیتواند تا 40درصد ارزانتر
از اســتخراج با حالل باشــد .اگر چه غشا مایع امولســیونی بهدلیل سادگی،
انتخابپذیری باال ،اســتخراج ســریع و مصرف پایین انرژی برجســته شده
است ،عملیات تجاریسازی آن بهدلیل ناپایداری امولسیون و مشکل شکست
امولسیون پس از فرآیند استخراج ،محدود شده است]14[.
 ELMبهطور کلی از ســه مرحله تشکیل شــده است .اولین گام ،آمادهسازی
امولســیون است که در آن امولســیون با مخلوط کردن فاز غشا و فاز داخلی
ماننــد آب در روغن ،که آب بهصورت قطــرات ریز یا ذرات پراکنده در روغن
است ،تهیه میشود .گام دوم ،نفوذ امالح از طریق فاز غشا از فاز خوراک به فاز
داخلی (دریافتکننده) از طریق تماس ســطحی بین امولسیون و فاز خارجی
(خوراک) شامل نمونهی استخراجی میباشد .گام سوم ،جداسازی امولسیون
و فاز خارجی پس از شکست امولسیون برای بازیابی فاز غشا است]15[.
بهدلیــل وجود ســورفکتانتهای طبیعی یــا آســفالتینها در روغن ،گاهی
اوقات امولســیونهای آب در روغن بســیار پایداری داخل روغن تولید شده،
تشکیل میشــوند .حذف این آب امولسیون شــده از روغن بهدلیل بیثباتی
و انعقاد امولســیون ،فرآیندی پرهزینه است .بههمین ترتیب ،امولسیونهای
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بســیار پایدار روغن در آب نیز گاهی اوقات تشکیل میشوند و حذف قطرات
روغن ،فرآیند پرهزینهای است .تحقیقات قابلتوجهی در استفاده از نانوذرات
کاربردی بهخصوص نانوذرات مغناطیســی ،صورت گرفته است که بهراحتی
میتوانند به سطح مشــترک روغن/آب ،جذب شده و امولسیونها را پایدار و
مرحلهی شکستن آن را راحتتر کنند]16[.
در پیکرینگ امولسیون از ذرات جامد جذب شده در فصل مشترک مایعـمایع
برای پراکندهسازی قطرات دو فاز امتزاجناپذیر استفاده میشود .امولسیونها
اغلب بهصورت خودبهخود یا بهدلیل همزدن مکانیکی تشــکیل میشوند]17[.
غشــا مایع پیکرینگ امولســیونی مزایای زیادی را بیش از امولسیون سنتی،
بهدلیل پایداری قابلتوجه ،هزینه و ســمیت کمتر ،فراهم میکند ]18[.عالوه
بر این ،غشــا مایع پیکرینگ امولســیونی ،یک روش آســان برای شکســتن
امولسیون تحت شرایط خارجی است.
 -1انواع پیکرینگ امولسیون

 -1-1پیکرینگ امولسیونهای روغن در آب ()O/W

پیکرینگ امولســیون روغن در آب ،اشــاره به یک امولسیون دارد که قطرات
روغــن در آب بهعنوان فاز پیوســته ،پراکنده هستند(.شــکل )1این نوع از
پیکرینگ امولســیونها بهطور کلی توسط نانوذراتی پایدار شدهاند که از نظر
آبدوستی زاویهی تماسشان کمتر از 90درجه است.

 2نمایش شماتیک پایدارسازی پیکرینگ امولسیون W/O

-1-3پیکرینگ امولسیونهای پیچیده

پیکرینگ امولســیونهای پیچیده ،سیســتمهای پراکنــده با پیچیدگی
چندگانه هســتند کــه در آن قطرات کوچک در قطــرات بزرگتر در فاز
پیوســته پراکنده شــدهاند و بهطور همزمان وجــود دارند .در این نوع از
پیکرینــگ امولســیونها (  ،)W/O/W11امولســیون  W/Oاولیه توســط
نانــوذرات آبگریز تثبیــت شــدهاند ،در حالیکه نانوذرات آبدوســت
بهعنوان پایدارکننده در روند امولسیونســازی ثانویه اســتفاده میشود.
امولسیونهای پیچیده میتوانند در قالب آب در روغن در آب ( )W/O/W
 )O/W/O12باشند]20[.
و یا روغن در آب در روغن ( 
 -2روشهای امولسیونسازی

در تهیهی امولســیون با اعمــال انرژی ،مخلوطهای شــبهپایدار تولید
میشــود .روشــی که بهطور گســترده برای تولید امولســیون اســتفاده
میشــود ،مخلوط کردن مکانیکی شــامل همزن ،مخلوطکن ،هموژنایزر
و ...اســت .روش دیگر اولتراسونیک اســت که یک روش جایگزین جهت
اختالط قطرات در یک مایع اســت .همزدن مکانیکی خود شــامل تنش
برشی باال[ ]21و تنش برشی پایین است]22[.
در پژوهش ســنگوپتا 14و همکارانش[ ،]23توسط همزدن با تنش برشی
بــاال ،قطر متوســط قطرات امولســیون  d3 2بهترتیــب  3/38 ،3/424و
 2/72µmبرای ســرعت امولسیونســازی  12000 rpmو زمان 30 min
گزارش شــده اســت .در حالیکه گامیرو 15و همکارانش[ ،]24همچنین
رئیس 16و کارالهو ]25[17متوجه شــدند که  d32بهترتیب  2/13و 1µm
در امولسیونســازی تهیه شــده در  7000 rpmو  20دقیقه میباشــد.
برای ترکیبات امولســیون متفاوت ،اندازههای متفاوتی ایجاد میشــود .با
این وجود ،بســیاری از محققان نشــان دادند که اندازهی قطرات داخلی
با افزایش ســرعت امولسیونســازی و زمــان امولسیونســازی با پایدار
نگه داشــتن ســایر پارامترها تا یک ســطح معین کاهــش مییابد]25[.
ونکاتســتان 18و بگوم ،]26[19امولسیون  W/Oرا در 12000تا 2000دور
13

 1نمایش شماتیک پایدارسازی پیکرینگ امولسیون O/W

-1-2پیکرینگ امولسیونهای آب در روغن ()W/O

پیکرینگ امولسیونهای آب در روغن حاوی قطرات آب بهعنوان فاز پراکنده
و روغن بهعنوان فاز پیوســته اســت که در شــکل 2نشــان داده شده است.
نانوذرات با زاویهی تماس بیشتر از 90درجه ،بهترین عوامل پایدارکننده برای
این نوع از امولسیونها هســتند .لیو 10و همکارانش[ ]19پایداری پیکرینگ
امولسیونهای  W/Oرا توسط نانوذرات مغناطیسی گزارش دادند.
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بــر دقیقه بــرای  2-10دقیقه با اســتفاده از یک هموژنایزر با ســرعت
باال تهیــه کردند .آنها نتیجــه گرفتند که ،شــرایط بهینه میتواند در
حدود ســرعت امولســیون  10000 rpmدر  6دقیقه بهدست آید که
شکستگی امولســیون کمتری را ایجاد میکند.
فرآینــد اولتراســونیک  20یک روش امولسیو نســازی بســیار موثر در
مقایســه با همزدن مکانیکی اســت .با اولتراســونیک ،انداز هی قطرات
(  d 3 2پایینتر از 0/3میکرومتر) خیلی کوچکتر از قطرات تولید شــده
توســط همزدن مکانیکی تحت شرایط مشابه اســت که باعث میشود
امولســیون پایدارتر باشد ]21[.اگرچه ثابت شــده است اولتراسونیک
برای امولسیو نســازی قابل اســتفاده اســت ،اما مطالعات کمی روی
ایــن روش در فرآیندهای  ELMاســتخراج یو نهای فلزی ســنگین،
در مورد تهیهی امولســیو نهای آب در روغن ،انجام شده است]26[.
-3اصول فیزیکی پایداری پیکرینگ

نــوع امولســیون ،بهعنــوان مثــال روغــن در آب یــا آب در روغن،
میتواند بر اســاس ترشــوندگی یا زاویــهی تماس فصل مشــترک با
جامد پیشبینی شــود .برای توصیــف رفتار یک ذر هی منفرد در فصل
مشــترک مایعـمایع اغلب معادلــهی 1برای بیان انرژی چســبندگی
(  ) ∆Eبهعنوان تابعی از زاویهی تماس اســتفاده ميشود:
E∆ =πR 2σ ( 1 ±COSθ ) 2
معادلهی(: )1
12
12
که در آن σ 12 ،کشش ســطحی بین دو فاز R ،شعاع ذره و  θزاویه ی
تماس هســتند .بنا به معادلهی 1میتوان با تنظیم کشــش ســطحی،
زاویهی تماس انواع امولســیو نهای پایدار را تولید کرد]27[.
-3-1اثر سورفکتانت

ســورفکتانتها معمــوال ترکیبات آلی و دوگانهدوســت  21هســتند ،به
ایــن معنی که آنها حاوی هــر دو گرو ِه آ بگریز ( ُد م آنها) و گرو ههای
آ بدوست (ســر آنها) میباشند .ســورفکتانت نقش بســیار مهمی در
شــکلگیری امولســیون و در فرآیند اســتخراج ایفا میکند .همچنین
کشــش ســطحی بین روغن و آب را توســط جذب در فصل مشترک
مایعـمایــع[ ]28کاهش میدهد ،پایداری امولســیون را حفظ میکند
و بر ســرعت انتقال یو نهــای فلزی از دیوار هی غشــا (قطرات) تاثیر
می گذارد]29 [.
ژانگ   22و وا ن   ]30[23نشان دادند که انتخاب یک سورفکتانت مناسب،
یک معیار کلیدی برای پایداری غشــا و کاهش تورم امولســیون است.
بنابراین ،انتخاب و توســعهی یک ســورفکتانت مناســب[ ]31و ایجاد
غلظت مناســب ســورفکتانت ،میــزان موفقیت یــک فرآیند  ELMرا

تعییــن میکند .در جداســازی بــا  ELMپارامترهــای مختلفی برای
انتخاب ســورفکتانت وجــود دارد ،برای نمونه تــوازن بین گرو ههای
 )HLB 24یک سورفکتانت ،امکان استفاده
آ بدوســت و آ بگریز (ثابت 
از آ ن را برای یک امولســیون مشــخص تعیین میکند .ســورفکتانت
بــا  HLBپاییــن ،معموال در محدود هی  1تــا  ،10در روغن محلو لتر
هســتند و تمایــل به ایجاد یــک امولســیون آب در روغن دارند ،در
حالیکه ســورفکتانت با  HLBباال در محدودهی  10تا  20در آب محلولتر
است و تمایل به ایجاد یک امولسیون روغن در آب دارند ]28[.در حالیکه
برای بهدست آوردن امولسیون پایدار ،ســورفکتانت با حداقل ظرفیت
آ بپوشــانی و نفوذ کم بهدلیل وزن مولکولــی باالی آن ،ترجیح داده
میشود]30 [.
26
حســن  25و همکارانش[ ،]32گزارش کردند که سورفکتانت اسپن8 0
با غلظت 1 2درصد حداقل تراوایی را در مقایســه با ســورفکتانتهای
 Arlacel A 27میدهد .با این اوصاف ،استفاده از اسپن80
اســپن 85و 
بهعنوان ســورفکتانت بهطور چشــمگیری تورم امولســیون ،بهخصوص
تورم اســمزی را افزایــش میدهد ]30[.تــورم اســمزی و همچنین
پایــداری امولســیون با توجه به ســورفکتانت مورد اســتفاده افزایش
مییابد]30 [.
28
نتایج مشــابه نیز توســط کاکوئی و همکارانش[ ،]33گزارش شــده
اســت که امولسیون با اسپن 80نســبتا راحت متورم میشود .بهمنظور
حــل ضعف ســورفکتانت تجاری ،برخی از پژوهشــگران ،نوع جدیدی
از ســورفکتانتها را برای جداســازی یو نهای فلزی مانند یکسری از
مشــتقات گلوتامیکاسیداســترها یآلکیل  ،29نوع د یآلکیل نمکهای
آمونیــوم چهارتایــی  ،]31[30ا لـگلوماتیکاسیددیولیالســترکلریدآم
ونیــوم چهارتایــی  ،]34[31ا لـگلوماتیکاسیددیولیلاســتر چهارتایی
آمونیــوم اســید ســولفوریک  ]34[32و ســورفکتانت پلیمــری نــوع
پلیآمین[ ]35گزارش کردهاند.
-3-2اثر استخراجکننده (حامل)

اســتخرا جکننده بهعنوان یــک انتقا لدهنده عمــل میکند تا ماد هی
هدف را از دیوار هی یک غشــا مایع (فاز غشــا)[ ]36به درون قطرات
حمــل کند .با ایــن حال ،حضور آن در فاز غشــا میتوانــد پایداری
امولســیون را کاهش دهد .این در نتیجهی جذب رقابتی با سورفکتانت
اســت چون آنها رفتار مخالف دارند .تنش ســطحی بــا افزایش غلظت
حامل در فاز غشــا افزایــش مییابد که منجر به شــکلگیری قطرات
بزر گتــر امولســیون در امولســیون پراکنده میشــود ]37[،برعکس
تنشهای ســطحی با افزایــش غلظت ســورفکتانت تا مقــدار معینی
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کاهش مییابد.
گــو  33و همکارانــش[ ]38نشــان دادند کــه معیار اصلــی در تولید
امولســیون پایدار ،انتخاب حامل آن اســت و کمپلکــس بین حامل و
ماد هی هدف باید در فاز غشــا محلــول بوده ،اما در هر دو فاز داخلی
و فاز خارجی (فاز خوراک) نامحلول باشــد .از رســوب بیشتر در غشا
یا در فصل مشــترک فازها نیز باید جلوگیری کرد ]39[.برای بهدست
آوردن یــک حامل کا رآمد و انتخا بپذیــر برای یک یون فلزی خاص،
کاکوئی و همکارانش[ ]40حاملهایی با ســاختار شــیمیایی حلقوی
جدید مانند:
toct[6]CH2COOH، toct[1]CH2COOH ، toct[4]CH2COOH
بهدلیل آن که
را توسعه دادند .در میان آنها حامل
تنش ســطحی در غلظت پایینتر را کاهش داد ،موثرتر بود .از اینرو،
مولکو لهــا در ســطح آ بـروغن همراه بــا مولکو لهای ســورفکتانت
جذب
جذب شــدند .در میــان آنهــا ،مولکو لهای
شــده ممکن اســت با توجه به بزرگ بودن مولکو لهایشــان از جذب
مولکو لهای سورفکتانت در ســطح جلوگیری کنند ،از اینرو پایداری
امولسیون افزایش مییابد]40[.
34
چیها و همکارانش[ ،]41اثر غلظت   TBPبهعنوان حامل در فاز غشــا
را برای استخراج کروم (  )VIبررســی کردند .مشاهده شد که افزایش
مقدار حامل ،منجر به کاهش پایداری امولســیون میشــود .این رفتار
بهدلیل ویژگیهای ســطحی  TBPبود که به تولید امولســیون آب در
روغن منجر شــد .بهترین مقدار غلظت حامل حدودا ( 20)w / wدرصد
مشــخص شــد .مطالعات دیگــر4 ،درصــد از غلظت اســتخرا جکننده
(حامــل) را کــه پایــداری امولســیون و انتقال جرم کلــی بهتری را
 ،TOPO36گزارش کردند]29[.
 TOA35و 
میدهد بهترتیب با استفاده از 
عالوه بــر ایــن ،از نقطهنظر اقتصادی ،همیشــه غلظــت پایین حامل
ترجیح داده میشــود زیرا کــه حامل گرا نترین ماده در میان ســایر
اجزای غشا است]42[.
-3-3اثر فاز داخلی ،غلظت یون و رقیقکننده

غلظــت فاز داخلی و حضور رقیقکننده در امولســیون و نســبت حجم
فــاز داخلی بــه رقیقکننده ،اثر قابلتوجهی روی پایداری امولســیون
دارند .بهطور کلی ،افزایش غلظت فاز داخلی تا ســطح معینی میتواند
پایداری امولســیون را افزایش دهد ]43[.فراتــر از غلظت بحرانی فاز
داخلی ،امولســیون ناپایدار میشــود .مطالعات زیادی انجام شــدند تا
اثر غلظت فاز داخلی بر پایداری امولســیون را بررســی کنند.
فواد  ]44[37متوجه شــد که سولفوریک اسید 1/5موالر در فاز داخلی،
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شــرایط مطلوب را فراهم میکند .افزایش بیشتر غلظت روی استخراج
تاثیــر نمیگذارد .این علــت در نتیجهی افزایــش تفاوت قدرت یونی
بین فازهای داخلی و خارجــی بود که منجر به افزایش تورم و مقادیر
بیشــتر آب میشــود که از طریق غشــا نفوذ میکنــد و باعث متورم
شــدن و یکی شــدن قطرات داخلی میشــود .تفاوت فشــار اسمزی
بیــن فازهای داخلی و خارجــی محتملترین دلیل تورم اســت]45[.
محققــان دیگر دریافتند که غلظت سولفوریکاســید برای اســتخراج
کبالت ،کمترین باعث شکســتگی امولســیون در  0/5Mمیشود]46[.
در حالیکــه صبــر ی  38و همکارانش[ ،]43گزارش دادنــد که وقتی
غلظت سولفوریکاســید از  0/25تا 1مــوالر افزایش مییابد ،پایداری
امولســیون افزایش مییابد ،اما وقتی که غلظت اســید از  1تا 3موالر
افزایش مییابــد ،پایداری کاهش مییابد.
 pH-3-4محلول آبی

 pHمحلول آبی ،عامل دیگری اســت که ظرفیت پایداری امولســیون
نانــوذرات را تحتتاثیــر قرار میدهد .این تاثیــر بهدلیل اثر  pHروی
شیمی ســطح ذرات است .با اســتفاده از میکروســکوپی نوری ،ونگ
ســرکار  ،]47 [39نشان داد که در شــرایط امولسیو نســازی قلیایی
(  )pH≤9در امولســیو نهای  ،O / Wانــداز هی قطرات روغن در 35 μm
اســت .در مقابل ،تحت شــرایط  pHپایین ( ،)pH≤ 8انداز هی قطرات
در حدود  35 μmاســت که اين مورد در شکل 3نشان داده شده است.
انــداز هی قطرات بزر گتــر د ر  pHپایینتر از  ،10شــرایطی را فراهم
میکنــد کــه نانوذرات در مقادیــر  pHبیــن  8و 10ظرفیت پایداری
امولســیون بهتــری را نشــان میدهنــد .بهبــود ظرفیــت پایداری
 Fe 3 Oاصالح شــده مربوط به پایداری توســط
امولســیون نانوذرات  4
اصال حکنند هها و نانوذرات امولســیفایر است.
 40و همکارانــش[ ]48همچنیــن اثــر  pHرا روی پیکرینــگ
لــن 
امولســیو نهای پایدار شده با اســیداولئیک پوشش داده شده بر سطح
 Fe 3 Oمطالعــه کردنــد .آنها پایداری درازمــدت و متغیر
نانــوذرات  4
پیکرینگ امولســیو نها را در مقادیــر  pHمختلف گزارش کردند .آنها
نشــان دادند که شرایط  pHاســیدی ( )3/8 > pH > 6/8برای تشکیل
امولســیو نهای  W / Oمناســب است ،در حالیکه شــرایط  pHقلیایی
( ،)8/4 > pH >11/3بــرای پایداری امولســیو نهای  O / Wمناســب
اســت .آنها همچنین وارونگی فاز پیکرینگ امولســیو نها را در مقادیر
 ،2/00 > pH> 12/05گزارش کردند.

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 179


-3-5تاثیر خواص ذرات روی آمادهسازی پیکرینگ امولسیون
نتیجه رســیدند که برای بهدست آوردن پیکرینگ امولسیون پایدار ،عامل
-3-5-1ترشوندگی ذرات
کلیدی ترشــوندگی ذرات اســت که میتواند توســط زاویهی تماس  θدر
همانطور که در شــکل 4نشان داده شده است ،بسیاری از محققان به این فصل مشترک روغنـذراتـآب مشخص شود]49[.

 3مطالعهی تاثیر  pHروی پیکرینگ امولسیون تهیه شده با نانوذرات آهن اصالحشده با دوالیهی ]47[ SL

 4نمایش شماتیک زاویهی تماس ذره در فصل مشترک روغنـآب
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اکثر ذرات آبدوســت با زاویــهی تماس کمتر از 90درجــه ،در فاز آبی
غوطهور میشــوند و تشــکیل یک امولســیون روغن در آب را میدهند و
برای بهدســت آوردن امولســیونهای آب در روغن ،باید ذرات آبگریز با
زاویهی تماس بزرگتر از 90درجه استفاده شود]50[.
گروه تحقیقاتی بینکس  ،41مکانیزم پایداری پیکرینگ امولســیونها را در
غیاب مولکولهای سورفکتانت و با استفاده از ذرات با آبگریزی متفاوت و در
محدودهی سیســتمهای روغنـآب مورد مطالعه قرار دادند ]51[.برای مثال،
آنها اثر ترشوندگی نانوذرات  SiO 2را روی پایداری یک سیستم تولوئنـآب
بررســی کردند ]52[.ترشــوندگی ذرات  ،SiO 2توسط سیالنزنی  42روی
سطح آنها تغییر داده شده است.
فقط ذرات با آبدوســتی یا آبگریزی متوسط (زاویهی تماس 90درجه)
به آسانی میتوانند در فصل مشــترک آبـروغن تجمع یافته و امولسیون
را تثبیــت کنند .عالوه بر این ،یکنواختی ترشــوندگی ســطح بر عملکرد
ذرات در پایداری امولسیون تاثیر میگذارد .با توجه به اهمیت ترشوندگی
ذرات در آمادهســازی پیکرینگ امولســیون ،روشهای دقیق اندازهگیری
ترشوندگی توسط چند روش بررسی شده است]53[.
-3-5-2اندازهی ذرات

عالوه بر ترشوندگی ،اندازهی ذرات هم تاثیر زیادی در پایداری امولسیون
دارد .بینکــس و همکارانش ،ذرات التکس آبگریز با اندازههای مختلف را
برای مطالعهی اثر اندازهی ذرات روی خواص امولســیونها مورد استفاده
قرار دادند ]54[.آنها دریافتند که پایداری امولســیونها ،توســط نســبت
روغن جدا شــده به حجم کل روغن ،بــا افزایش قطر ذرات در محدودهی
 0/21تا 2/7میکرومتر ،کاهش مییابد.
نــان  43و همکارانــش ذرات آلژینــات پوشــش داده شــده بــا کیتوزان
(230نانومتــر550 ،نانومتــر ،و 1100نانومتر) را بــرای تهیهی پیکرینگ
امولســیون ســاختند ]55[.با توجه به معادلهی 2غلظــت ذرات موردنیاز
برای ایجاد امولســیون پایدار ،متناســب با قطر متوسط آنها است و از اين
آزمايش ،نتيجهی زير بهدست آمد:
2
m p =1
 6.3 π r p ρ p r e  n e
معادلــهی(: )2
که  reشعاع امولســیون ne ،تعداد قطرات امولسیون m p ،جرم ذرات و ρ p
چگالی ذرات را نشــان میدهد .اندازهی ذرات نیــز روی مکانیزم پایداری
امولسیون پیکرینگ تاثیر میگذارد.
کیــوای  44و همکارانش متوجه شــدند که اســتفاده از پلیذرات کوچک
330( )PLGA 45نانومتر) ،تشکیل
( -D ,Lالکتیک-co -اســیدگلیکولیک) ( 
الیههــای متراکمی را در فصل مشــترک قطره فراهــم میکند که مانع از
انعقاد قطره میشــود و کشش سطحی موثرتر زمانی است که از دو ذره با
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اندازههای بین  620n m -1 150n mاستفاده میشود]56[.
 -3-5-3شکل ذرات

در اوایل کار ،بســیاری از ذرات مورد اســتفاده در پیکرینگ امولســیون،
کروی بودند .در ســالهای اخیر ،با تحقیق روبهرشد در مورد آمادهسازی
ذرات غیرکروی ،بازده پایداری امولســیون ذرات با اشکال متفاوت ،شامل
میله ،الیاف و مکعب نیز بررســی شده است.
مادیــواال 46و همکارانــش ،اثــرات اشــکال مختلــف ذرات را روی ثبات
امولسیون بررســی کردند ]57[.آنها ذرات پلیاستایرن بیضوی را ساختند
و بهعنوان پایدارکنندهی پیکرینگ امولســیون استفاده کردند .زمانیکه با
ذرات کروی مقایسه شــدند ،ذرات بیضوی برای ایجاد پایداری امولسیون
موثرتر بودند و پایداری زمانیکه نســبت ابعادی ذرات بزرگتر میشــد،
افزایش مییافت]58[.
کاالشــنیکووا  47و همکارانــش ،نانومیلههای ســلولزی با نســبت ابعادی
بیــن  1:13و  160:1تهیــه کردند و از این ذرات بــرای تهیهی پیکرینگ
امولسیون استفاده کردند ]59[.چون این نانومیلهها بههم متصل میشدند
و ســاختار پل مانندی در فصل مشــترک را تشــکیل میدادند ،پیکرینگ
امولسیونهای فوقالعاده پایدار بهدست آمد.
 -3-5-4خواص سطح ذرات

یکــی از راههای تنظیم آبگریزی و آبدوســتی نانــوذرات برای تنظیم
ترشــوندگی نانــوذرات در فصل مشــترک ،اصالح ســطح با اســتفاده از
اسیدهای کربوکســیلیک ،عوامل جفت سیالن ،پلیاستایرن و غیره است.
ژوئــو  48و همکارانــش[ ]60گــزارش دادند که نانوذرات اصالح نشــده و
 Fe 3Oبا کربوکسیلیکاســید ،پایداری بیشــتری برای
اصــاح شــدهی  4
امولســیونهای  O/Wبا اســتفاده از روغنهای غیرقطبی یا قطبی ضعیف
 Fe 3 Oپوشــش داده شــده با سیالن،
فراهم میکند .در مقابل ،نانوذرات  4
برای پایداری امولســیونهای روغن در آبی که روغن آنها بهشــدت قطبی
اســت ،بسیار مفید هستند .آنها همچنین گزارش دادند که طول زنجیرهی
Fe 3 O
اصالحکنندهی اسیدکربوکســیلیک ،بازده پایدارکنندهی نانوذرات  4
حاصــل را تحتتاثیر قرار میدهد .اصالح نانــوذرات با افزایش آبگریزی
بــا کاهش مقدار نســبی(درصد) گروههای هیدروکســیل بر روی ســطح
نانوذرات اتفاق میافتد.
اینگــرام  49و همکارانــش[ ]61و لَــن  50و همکارانش[ ،]48اســتفاده از
 Fe 3 Oبا پوشش دو الیه اســیداولئیک برای پایداری پیکرینگ
نانوذرات  4
امولســیون گزارش کردند که در شکل 5نشان داده شده است.
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 5ساختار نانوذرات آهن الف) اصالحشده با تک الیهی اولئیک اسید
ب) اصالحشده با دو الیهی اولئیک اسید[]47

افزایش 10برابــری در غلظــت ذرات ،انــداز هی قطــره را تا حدود
1 /8برابر ،کاهــش میدهد .وقتیکــه غلظت ذرات باالتر از 3درصد
بــود ،انداز هی قطره بــا افزایش غلظــت ذرات ،تغییر نکرد و ذرات
اضافی تمایل به پراکنده شــدن در فاز پیوســته ،نه جذب در سطح
قطره را داشتند]63 [.
آردیتــی  52و همکارانــش متوجه شــدند که اگــر غلظت ذرات کم
باشــد ،ســطح قطــر هی امولســیون بهطور کامــل نمیتوانــد تحت
پوشش باشــد و انعقاد رخ میدهد]64 [.
ژوئــو و همکارانــش[  ،]60مطالعــهای در مورد تاثیــر غلظت ذرات
روی پایــداری پیکرینگ امولســیو نهای پایدارشــده بــا نانوذرات
 Fe 3 Oانجام دادند .نتایج نشــان داد که انداز هی متوســط قطرات
 4
بــا یک افزایــش در غلظت ذرات به جز درمــورد غلظت 0 /5درصد
وزنی( ،مطابق شــکل  )6کاهش مییابد.

ونگســرکار و همکارانش[ ]47همچنین پایداری پیکرینگ امولســیو نها
را با اســتفاده از نانوذرات پوشــش داده شده با تکالیه و د والیهی
اســتیرول الکتیــات گزارش دادند .این مطالعه نشــان داد که تک
 ، Fe 3 Oامولســیو نهای  W/Oبســیار
الیهی پوشــش نانــوذرات  4
ناپایــدار را تولید میکند ،در حالیکه دو الیهی پوشــش نانوذرات
 Fe 3 Oبهطــور موفقیتآمیــزی امولســیون  O/Wرا پایدار میکند -3-6 .قطبیت روغن
 4
مطالعهای که توســط کیســر  51و همکارانش انجام شده است ]62 [،مطالعــات مختلــف[ ]65در مورد اثــر قطبیت روغــن روی پایداری
 Fe 3 Oپوشش داده شده با سیســتمهای پیکرینگ امولســیو نهای حاصل نشان میدهد که اثرات
نشــان داد که با اســتفاده از نانوذرات  4
قطبیــت روغن ،ترشــوندگی نانــوذرات  Fe 3 O 4را در فصل مشــترک
پلیاســتایرن ،امولســیون پایداری خوبی را نشان میدهد.
 O/Wتحتتاثیر قرار میدهد .گزارشــات نشــان میدهد که نانوذرات
 -3-5-5غلظت ذرات
 Fe 3 Oاصالح شــده بــا کربوکسیلیکاســید و اصالح نشــده ،بازده
 4
بینکــس و همکارانــش ،اثــر غلظــت ذرات  SiO 2را روی انداز هی پایدارســازی بهتری را برای امولســیو نهای تهیه شــده با روغنهای
قطرات امولســیون  O/Wمــورد مطالعه قــرار دادند .آنهــا متوجه غیرقطبی و قطبی ضعیف نشــان میدهد که این مســئله در شــکل7
شــدند که در غلظتهای کــم ذرات (کمتر از 30درصد) ،انداز ه ی نشان داده شده است.
قطــرات امولســیون بــا افزایــش غلظــت ذرات کاهــش مییابد.

 6تصاویر میکروسکوپ نوری از پیکرینگ امولسیون دودکان در آب پس از  20روز پایدار شدن با نانوذرات آهن با کسرهای حجمی آب/روغن مختلف و غلظتهای ذرات ،الف)  0/6و 1
درصد وزنی ب)  0/4و  1درصد وزنی پ)  0/2و  1درصد وزنی ت)  0/8و  2درصد وزنی ث)  0/8و 0/5درصد وزنی ج)  0/8و  1درصد وزنی[]60
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 7تصاویر گرفته شده از پیکرینگ امولسیون روغن در آب تهیه شده با 1درصد وزنی نانوذرات آهن  20روز بعد از تهیه ،از چپ به راست با کسر حجمی آب/روغن 0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2
الف)  10mpaپلی دی متیل سیکلوهگزان ب) دودکان ج) دکانول د) بوتیلبوتیرات[]60

در مقایسه ،ذرات آبگریز مانند نانوذرات  Fe3O4پوشش داده شده با سیالن،
در برقراری پایداری پیکرینگ امولســیون سیســتمهای  O/Wشدیدا قطبی،
موثرتر هستند.
-3-7نسبت حجمی آب/روغن

اثر کســر حجمی آب/روغن روی پایداری پیکرینگ امولســیونها برای انواع
مختلف روغن توســط ژوئو و همکارانش مطالعه شد .نتایج نشان داد که کسر
امولســیون باقیمانده با افزایش کسر حجمی آب/روغن ،افزایش مییابد .پس
از  500و 1000دقیقه ،بهترتیب امولســیون با کســر حجمی آب/روغن برابر
 0/8شــامل دودکان یا پلیدیمتیلســیکلوهگزان ( )PDMS 53بهعنوان فاز
روغن ،کامال پایدار بود .با این حال ،سیستمهای امولسیون بوتیلبوتیراتـآب
و دکانولـآب بهطور کامل در این محدودهی کســر حجمی آب/روغن ناپایدار
بودند .موارد فوق نشــان میدهد که سیستمهای دودکانـآب و آبـPDMS
 Fe3 Oدر
میتواند امولسیونهایی را تشکیل دهد که بهعلت جذب نانوذرات  4
فصل مشترک  O/Wدر برابر انعقاد مقاومت میکند]60[.
نتیجهگیری

صنعت نفت و گاز زندگی هر شخصی را از ماشینسواری و برق گرفته تا قدم
زدن در آســفالت یا استفاده از محصوالت پلیمری مانند پالستیک تحتتاثیر
قرار میدهد .فاضالب روغنی بهعنوان خطرناکترین شــکل زیســتمحیطی
شــناخته شده است که از طریق پســاب این صنایع وارد رودخانهها میشود.
از ایــن رو ،در ایــن مقاله ،برای کمک به حفاظت از محیطزیســت و کاهش
مضرات اقتصادی ،به این پســماندها اشــاره و روشهای کاهش آنها بررسی
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شــد .فرآیند استخراج با استفاده از غشــا مایع امولسیونی ( ،)ELMکه توجه
قابلمالحظــهای را بهدلیل توانایی بالقوهاش بهعنــوان یک روش موثر برای
تصفیهی ضایعات مایع صنعتی به خود جلب کرده اســت ،معرفی شد .بهعلت
نیاز به ســطح موردنظر از پایداری غشا برای غلبه بر موانع عملیات  ELMدر
مقیاس صنعتی ،انواع پارامترهای موثر بررســی شدند که بعد از یافتن عوامل
موثر بر پایداری به یــک نتیجهگیری کلی در مورد تاثیر هرکدام از پارامترها
نیز دست یافتیم .نتیجه گرفته شد که:
از جمله پارامترهای موثر بر پایداری ،روشهای امولسیونسازی ،سورفکتانت،
اســتخراجکننده (حامل) ،فاز داخلی ،غلظت یون ،غلظــت رقیقکنندهpH ،
محلــول آبی ،قطبیت روغن و نســبت حجمی آب/روغن هســتند .همچنین
نتیجه گرفته شــد که قطر کوچک قطرات امولسیون یک معیار کلیدی است
تا بتوان یک امولســیون پایدار و یک منطقهی انتقال جرم وسیعتر تهیه کرد
و نیز برای یک امولسیون پایدار عالوه بر نوع مواد ،غلظت مواد نیز در تهیهی
امولسیون تاثیرگذار بوده و باید مقدار بهینه از هرکدام را استفاده کرد.
در مورد تاثیر روشهای امولسیونســازی به این نتیجه رسیدیم که اندازه و
تعداد قطرات امولســیون که معیاری برای تعیین پایداری امولسیون است ،با
توجه به میزان همزدن برای تهیهی امولســیون متفاوت است .سرعت و زمان
امولسیونسازی باال ،قطرات با قطر کوچکتر و تعداد بیشتر قطرات امولسیون
را نســبت به ســرعت و زمان کمتر امولسیونســازی و در نتیجه امولسیون
پایدارتری را تولید خواهد کرد .همچنین در میان روشهای امولسیونسازی،
اولتراسونیک نسبت به بقیهی روشها موثرتر عمل میکند.
ت نقش بســیار مهمی در شکلگیری امولســیون و در فرآیند
ســورفکتان 
اســتخراج ایفا میکند .همچنین کشش ســطحی بین روغن و آب را توسط
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 برای،)8/4>pH>11/3(  قلیایــیpH  در حالیکه شــرایط،مناســب اســت
 همچنین وارونگی فاز پیکرینگ. مناسب استO/W پایداری امولســیونهای
. اتفاق میافتد،2/00> pH >12/05 امولسیونها در مقادیر
، ســطح ذرات، غلظت ذرات، از جمله اندازهی ذرات،خواص ذرات پیکرینگ
.شکل و ترشوندگی ذرات در پایداری امولسیون تاثیرگذارند
فرآیندهای غشــا مایع تمــام مزایای فرآیندهــای بیولوژیکی را برای حذف
آالیندههای صنعت نفت دارا بوده و در عین حال با اســتفاده از آنها میتوان
 بسیار ارزانتر و با حجم تجهیزات کمتر،ترکیبات موجود در پساب را سادهتر
.استخراج کرد

 پایداری امولســیون را،جذب در فصل مشــترک مایعـمایع کاهش میدهد
)حفــظ میکند و بر ســرعت انتقال یونهای فلزی از دیواره غشــا (قطرات
 بنابراین باید نوع ســورفکتانت و مقدار آن به میزان بهینه،تاثیــر میگذارد
.انتخاب شود
حضور اســتخراجکننده (حامل) در فاز غشا برای انتقال نمونهی استخراجی
الزم اســت اما میتواند پایداری امولســیون را کاهش دهد و این در نتیجهی
 بنابراین نوع. چون آنها رفتار مخالف دارند،جذب رقابتی با ســورفکتانت است
.و غلظت آن برای تهیهی یک امولسیون پایدار باید مدنظر قرار گیرد
W/O ) برای تشــکیل امولسیونهای3/8>pH> 6/8(  اســیدیpHشــرایط
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