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آسفالتین سنگین ترین ترکیب تشکیل دهنده نفت خام است که رسوب و ته نشینی آن بر سطح حفرات مخزن، دیواره چاه، 
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انتقال و ایجاد مشکل در بهره رداری نفت خام می شود. با توجه به تبعات هزینه بر و مشکل ساز رسوب آسفالتین، مطالعات 
فراوانی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت اما تاکنون اغلب مطالعات انجام شده بر روی توده سیال متمرکز بوده و کمتر به 
بررس��ی رفتار آس��فالتین در میان رویه دو فاز پرداخته شده اس��ت. در این مطالعه به اندازه گیری خواص سطحی محلول 
آس��فالتین با روش آنالیز پروفایل قطره برای تش��خیص و درک بهتری از رفتار آس��فالتین در میان رویه و سپس تحلیل 
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آس��فالتین س��نگین ترین ترکیب تش��کیل دهنده نفت خام اس��ت که در 
حالل ه��ای آروماتیک محلول و در حالل های نرم��ال آلکان مانند هپتان 
نامحلول اس��ت]1[. رسوب آس��فالتین1 و ته نش��ینی 2 آن بر سطح حفرات 
مخزن، دیواره چ��اه، خطوط انتقال نفت و همچنین جداره دس��تگاه های 
بهره برداری س��بب کاهش تولید نفت، بس��ته ش��دن چاه و خطوط انتقال 
ایجاد مش��کل در بهره ب��رداری نفت خام می ش��ود. از آنجا که رس��وب 
آس��فالتین سبب ایجاد مش��کالت جدی در تولید نفت از مخزن می شود، 
باید در طراحی پروژه های تولید نفت از مخزن، فرآیند رسوب و ته نشینی 
آس��فالتین به خوبی مطالعه شود تا از تدوام جریان3  نفت اطمینان حاصل 

شود ]2، 3[.
ای��ن پدیده از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که پژوهش��گران بس��یاری 
در صنع��ت و دانش��گاه، از جنبه ها و به روش های مختل��ف آن را مطالعه 
کرده ان��د که عمده این پژوهش ها بر روی خواص توده4  س��یال متمرکز 
بوده اس��ت. این در حالی است که آسفالتین بدلیل ساختار خود، در میان 

رویه فازهای جامد-مایع و مایع ایفای نقش جدی دارد.
مطالع��ات بررس��ی رفتار آس��فالتین در الیه های م��رزی را می توان به دو 
دس��ته کلی تقس��یم  کرد. دسته نخس��ت بررسی رفتار آس��فالتین در میان 
رویه جامد-مایع و دس��ته دوم بررسی رفتار آسفالتین در میان رویه مایع-

مایع اس��ت. بررسی رفتار آس��فالتین در میان رویه جامد-مایع بدلیل تاثیر 
آس��فالتین در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و اثرات آن بر رفتار جریانی 
نف��ت مخزن، م��ورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته اس��ت. در این زمینه 
س��راجی و همکاران به بررس��ی و مدل سازی جذب آس��فالتین به محیط 

متخلخل در ش��رایط جریان پرداخته و عوامل موثر بر جذب آسفالتین به 
سطوح جامد را واکاوی کرده اند و مهم ترین عامل در جذب آسفالتین به 

سطح جامد را نوع کانی سطح معرفی کرده اند ]3[. 
بدلی��ل اثر وجود مواد فعال س��طحی و خصوصا آس��فالتین ب��ر پایداری 
امولس��یون آب و نفت و آثار و مش��کالت ناش��ی از ای��ن پایداری برای 
جداس��ازی نف��ت و آب و نیز تبعات زیس��ت محیطی آن، بررس��ی رفتار 
آس��فالتین در می��ان روی��ه مایع-مایع م��ورد توجه گروه��ی از محققین 
قرار گرفته که برخی پژوهش��گران در این زمینه به بررس��ی آثار افزودن 
م��واد فعال س��طحی مختلف به ترکیب نفت و آب و اث��ر آن بر پایداری 
امولس��یون ها در اثر آس��فالتین پرداخته اند. در این مطالعات اثری دوگانه 
مش��اهده شده که بستگی به ش��رایط و نوع ماده فعال سطحی و آسفالتین 
موثر بر پایداری امولسیون دارد. اما به طور کلی می توان وجود مواد فعال 
سطحی را دلیل کاهش اثر آسفالتین ها در پایداری امولسیون دانست ]4[. 
در مطالعه ای دیگر رفتار آس��فالتین در می��ان رویه آب و نفت و خواص 
مکانیک��ی فیلم جذب ش��ده آس��فالتین در میان روی��ه از جمله رئولوژی 
برش��ی، اندازه گیری شده و با ساختار ش��یمیایی آسفالتین بواسطه استفاده 

از آسفالتین های متفاوت، مرتبط شده است ]5[. 
در ای��ن مطالعه به بررس��ی رفتار آس��فالتین در میان روی��ه دو فاز محلول 
آس��فالتین و آب می پردازی��م. ای��ن موضوع به دلیل فعال بودن س��طحی 
آس��فالتین در مرزهای آب و نفت در عملیات های مختلف اعم از تزریق 
آب و س��یالب زنی و  فرآیند جداس��ازی آب و نفت، بسیار حائز اهمیت 
است. بنابراین ابتدا خواص سطحی آسفالتین برای تشخیص و درک رفتار 
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آس��فالتین موجود در نفتدر میان رویه اندازه گیری ش��ده و سپس از منظر 
مولکولی، خواص سطحی آسفالتین بررسی می شود.

1- مبانی خواص سطح

1-1- كشش بین سطحی و ایزوترم جذب5 

مولکول ها در توده س��یال توس��ط مولکول های مش��ابه احاطه شده اند و 
نیروی میانگی��ن وارده بر این مولکول ها صفر اس��ت. اما مولکول ها در 
می��ان رویه، تح��ت تاثیر میدان نیروی مولکول ه��ای دو توده متفاوت و 
نیروی میانگین وارده بر آنها غیر صفر اس��ت. کش��ش بین سطحی برابر 
ب��ا میزان کارالزمی اس��ت که مولکول ها از توده س��یال ب��ه الیه مرزی 
منتقل ش��وند تا مساحتی واحد بوجود آورند. گیبس6 معادله زیر را برای 
تغییرات کشش بین سطحی نسبت به تغییرات فعالیت شیمیایی ترکیبات 

محلول ارائه داد]6[:
dγ=-RTT2d lna2                                                                             )1(

dγ تغییرات کش��ش بین س��طحی محلول، R ثابت گازها، T دمای مطلق 

وΓ2 و a2 به ترتیب غلظت مازاد س��طح7  و فعالیت محلول اس��ت. غلظت 
مازاد س��طح غلظت اجزای موج��ود در ناحیه میان رویه اس��ت که مازاد 
بر غلظت اجزا در توده با و احد مول بر واحد س��طح اس��ت. بدلیل مثبت 
بودن غلظت مازاد سطح مواد فعال، در معادله باال اضافه کردن مواد فعال 
سطحی، کشش بین سطحی محلول را کاهش می دهد. بنابراین مهاجرت 
آس��فالتین موجود در محلول نفتی به س��طح بین دو ف��از موجب کاهش 

کشش بین سطحی خواهد شد.

1-2- دینامیک جذب8

تغییرات کش��ش بین سطحی با زمان به عنوان کش��ش سطحی دینامیک 
ش��ناخته می ش��ود. فرآیند جذب مولکول های فعال سطحی بر روی میان 
رویه فرآیندی مبتنی بر زمان اس��ت. به طور کلی دینامیک جذب سطحی 

توسط دو فرآیند کنترل می شود ]7[: 
1( انتق��ال مولکول ها بین میان روی��ه و الیه زیرین میان رویه که بالفاصله 
در زی��ر میان روی��ه و با ضخامت قطر چند مولکول ق��رار دارد؛ 2( تبادل 
مولکول ه��ا بین الیه زیرین می��ان رویه و توده محل��ول. مرحله اول یک 
فرآیند جذب اس��ت و مرحله دوم عمدتا انتش��ار است که گاهی با انتقال 

حرارت نیز همراه است. 
دو نوع نگرش برای جذب س��طحی مواد فعال در س��طح مش��ترک مایع 
وجود دارد ]8[. مدل انتشار کنترل شده9  فرض می کند که پخش و انتشار 

مولکول ها از توده به سطح، یک فرآیند تعیین کننده نرخ و سرعت است 
درحالی که مدل جنبش��ی کنترل ش��ده10، براس��اس اتصال مولکول ها در 
س��طح مش��ترک و به دلیل مرزهای انرژی فعالس��ازی جذب سطحی باال 

است.

1-3- مدل انتشار كنترل شده

در مدل انتش��ار کنترل شده فرض می شود که زمان مورد نیاز برای انتقال 
ماده محلول از توده محلول به الیه زیرینمیان رویه بس��یار بیش��تر از زمان 
مورد نیاز برای انتقال آن بین میان رویه و الیه زیرین آن است. معادله نفوذ 
gibbs-duhem یکی از معادالت متداول مدل انتش��ار کنترل شده است، 

این معادله به شرح زیر است ]6[:
γ(t)=γ0 -2RTC√Dt

π                                                                      )2(   
γ کش��ش بین سطحی در هر زمان γ0 ،t  کش��ش بین سطحی سطح پاک 
از مواد فعال س��طحی، R ثابت جهانی گازها،Tدما،C غلظتی از توده که 

جذب سطح شده است و D ضریب نفوذ است. 

1-4- رئولوژی بین سطحی11

رئولوژی بین س��طحی براس��اس پارامتر E0 که به عنوان ماژول االستیسیته 
بین سطحی12 شناحته می شود، بیان می شود ]9[:

E0= [ [] ]dγ dγ
d lnΓ d lnΓA Γ

=                                                              )3(

آزمایش ه��ای متع��ددی ب��رای اندازه گی��ری E جهت یافتن مش��خصه 
فرکانس آرامش الیه بین س��طحی وجود دارد. از جمله این آزمایش ها 
روش آنالیز پروفایل قطره اس��ت که در این تحقیق اس��تفاده شده است. 
در این روش الیه بین س��طح دو مایع با فرکانس و دامنه معین بزرگ و 
کوچک می ش��ود. با بزرگ کردن الیه بین س��طحی که در اینجا به فرم 
قطره اس��ت، بدلیل عدم حضور ماده فعال سطحی در سطح، کشش بین 
س��طحی افزایش می یابد و با کوچک کردن الیه بین سطحی، بدلیل پر 
بودن از ماده فعال س��طحی، کشش بین س��طحی کاهش می یابد. بدین 
ترتیب با اندازه گیری تغییرات کشش بین سطحی نسبت به دامنه تغییرات 

ایجاد شده، مطابق معادله-3 االستیستیه محاسبه می شود.
ماژول االستیس��یته تابعی از خواص ماده فعال سطحی و خصوصیات توده 
س��یال است. از ماژول االستیسیته در تعیین خلوص13  استفاده می شود. در 
محلول خالص در اثر تغییر س��طح با فرکانس ثابت، نباید تغییر خاصی در 
کش��ش سطحی مشاهده ش��ود. بنابراین در صورتی که ماژول االستیسیته 
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تقریبا برابر با صفر باش��د، محلول مورد نظر خالص و در غیر این صورت 
حاوی ناخالصی است.

2- ساختار و معماری مولکولی آسفالتین

آسفالتین از حلقه های آروماتیکی و حلقه های جانبی کوچک آلیفاتیک 
و هترواتم های قطبی تشکیل شده است. در تعریف دیگر می توان گفت 
مولکول های آس��فالتین از حلقه های آروماتیکی به هم چسبیده تشکیل 
ش��ده اند که ش��اخه های آلکیلی کوتاه به برخی از ای��ن حلقه ها متصل 
اس��ت. این مولکول ها از اتم های کربن، هیدورژن، گوگرد، نیتروژن و 
اکسیژن و مقادیر ناچیزی فلزهای س��نگین نظیر وانادیوم، نیکل و آهن 
تشکیل ش��ده اند. جرم مولکولی میانگین آس��فالتین 750 گزارش شده 

است ]10[.
وجود اتم های غیرهمگن در صفحه آروماتیکی مولکول های آسفالتین 
و تش��کیل حلقه های غیرهمگن نظی��ر حلقه های تیوفن��ی، پیرولیکی و 
پیریدینی، س��بب جدای��ش بار در صفح��ه آروماتیک��ی مولکول های 
آس��فالتین و در نتیجه قطبی ش��دن این صفحه و مولکول های آسفالتین 

می شود.
مولکول ه��ای آس��فالتین ب��ه دلی��ل قطبی ب��ودن و دارا ب��ودن حلقه های 
غیرهمگن و عدم ش��باهت س��اختاری با دیگر ترکیب های سیال مخزن، 
تمای��ل دارند که در کنار هم قرار گرفته و با توجه به درصد ترکیب نفت 
و دما و فش��ار مخزن، به شکل های مختلف در کنار همدیگر قرار گیرند. 
در غلظت کمتر از یک میلی گرم بر لیتر، مولکول های آس��فالتین غالبا به 
صورت مونومر است.در غلظت های mg/L 15-5، شکل غالب مولکولی 
آسفالتین به صورت دایمر است که از به هم پیوستن دو مولکول آسفالتین 
ایجاد می شود و پایدارترین فرم مولکولی آسفالتین است. در بازه غلظتی 
mg/L 100-15، ش��کل مولکولی غالب آس��فالتین به ص��ورت دایمر یا 

مولتیمر است ]11[. 
در ب��ازه غلظتی mg/L 200-100، ش��کل مولکولی غالب آس��فالتین به 
صورت نانوکلوخه14  اس��ت که اغلب از 3 دایمر )6 مولکول آس��فالتین( 
تش��کیل ش��ده اس��ت. از غلظت حدود mg/L 2000، آس��فالتین تشکیل 
کلوخ��ه15 می دهد. کلوخه ها اغلب از کن��ار هم قرار گرفتن 8 نانوکلوخه 
 آس��فالتین تش��کیل می ش��وند که اندازه آن بینnm 30-5 متغیر اس��ت. 
شکل-1 ش��ماتیکی از  ش��کل های مختلف مولکولی آس��فالتین را نشان 

می دهد ]10[.

3- روش های آزمایش و دستگاه مورد استفاده

به منظور اندازه گیری خواص بین سطحی آسفالتین، از محلول نفت سنتزی 
که شامل غلظت های متنوع از آسفالتین در بازه mg/L 0-3000 است. در 
حالل هپتان-تولوئن )40 درصد به 60 درصد( در برابر فاز آبی خالص دو 
بار تقطیر استفاده می ش��ود. برای ساخت محلول ها برای آزمایش کشش 
بین سطحی از موادی با درصد خلوص باال استفاده شده که رفتار مولکول 
آسفالتین بدون اثر ناخالصی دیده شود. در خالل انجام این مطالعه، رفتار 
آس��فالتین در الیه سطحی در دو آزمایش بررسی می شود. اولی آزمایش 
جداسازی آس��فالتین از نفت خام و ساخت محلول های آسفالتین و دومی 
اندازه گیری کش��ش بین س��طحی به منظور بررس��ی خواص بین سطحی 

آسفالتین است.

3-1 جداسازی آسفالتین

آسفالتین س��نگین ترین جزء نفت خام است که در حالل های آروماتیک 
محلول و در حالل های نرمال آلکان مانند هپتان، نامحلول اس��ت. در این 
مطالعه برای داش��تن نقطه مبنا و عدم اثرگذاری نوع روش، از یک روش 
یکس��ان و نیز از رسوب دهنده هپتان برای تعیین درصد آسفالتین و رزین 
اس��تفاده شده و با اضافه کردن نسبت معینی ازهپتان )استاندارد IP143( به 

نسبت 1:30، آسفالتین رسوب داده می شود ]12[.

3-2 اندازه گیری كشش بین سطحی

به طور کلی برای اندازه گیری کش��ش بین س��طحی، روش های متعددی 
ارائه ش��ده که دستگاه مورد اس��تفاده در این آزمایش به دو روش آنالیز 
پروفایل قطره16 و فشار موئینگی17 توانایی اندازه گیری کشش بین سطحی 
را دارد. روش آنالی��ز پروفایل قطره بر مبنای آنالیز پروفایل قطره یا حباب 
دارای مزایایی نس��بت به تکنیک های دیگر اس��ت، از جمله آنها سادگی 
کنترل دما در آن و نیاز به مقادیر بس��یار کم س��یال در انجام آزمایش های 
آن اس��ت. ای��ن روش دارای معایبی نی��ز از جمل��ه اندازه گیری خواص 
س��طحی در فرکانس های پایین، لزوم بزرگ بودن و مشخص بودن سایز 

 1    فرم های مولکولی آسفالتین در نفت خام ]10[
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 3    تغییرات کشش بین سطحی بر زمان محلول¬های آسفالتین در برابر آب 2     دستگاه اندازه گیری کشش بین سطحی

 ارائه و تحليل نتايج -4

  اندازه گيري كشش بين سطحي بر زمان  5-1

 1700را در بازه  mg/L 3000-0,1هاي آسفالتين در محدوده غلظتي محلولكشش بين سطحي در اين مطالعه 
و   0,01- 0,1مابين  با فركانس هاي ر خالل اندازه گيري كشش بين سطحي،ثانيه مورد آزمايش قرار داده ايم. د

 افزايشثانيه  900- 1600در بازه  سطحقطره را به منظور محاسبه االستيسيته درصد حجم قطره، اندازه  5دامنه 
  داده ايم. داده كاهشو 

 هاي مختلف آسفالتين را نشان مي دهد زمان را براي غلظت برتغييرات كشش بين سطحي آسفالتين  3 شكل
 هاي بعد مورد تحليل و بررسي قرار خواهند گرفت.در بخش شكلاين  خواص سطحي آسفالتين مبتني بر كه

يابد و اين كاهش ميكشش سطحي محلول آسفالتين با گذر زمان مالحظه مي گردد  شكلهمانطور كه در اين 
ي موثر بر كشش بين سطحي، ثابت بودن پارامترهايابد. با توجه به شدت مي كاهش با افزايش غلظت محلول

از  بين سطح دو فاز مي باشد.آسفالتين با گذر زمان ناشي از جذب آسفالتين به اليه كاهش كشش بين سطحي 
برابري غلظت آسفالتين برخالف مواد فعال سطحي ديگر شاهد افت كشش بين سطحي  30000سويي با افزايش 

هاي آسفالتين از تشكيل كلوخه ناشيتواند هاي باال ميسريع نيستيم كه اين تاخير در جذب آسفالتين در غلظت
  باشد.و ضريب نفوذ پايين آن هاي باال در غلظت

  
  هاي آسفالتين در برابر آب تغييرات كشش بين سطحي بر زمان محلول  -3شكل 
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قطره، لزوم اختالف دانسیته چش��م گیر و خطای باال در لرزش و ارتعاش 
کوچک است ]13[.

3-3 دستگاه اندازه گیری كشش بین سطحی

 ODBA تم��ام اندازه گیری های کش��ش بین س��طحی توس��ط دس��تگاه 
)ش��کل-2( انجام شده است. این دستگاه توانایی اندازه گیری کشش بین 
س��طحی دینامیک و االستیس��یته با دو روش آنالیز پروفایل قطره و فش��ار 
موئینگی را دارد. این دستگاه متشکل از پنج قسمت اصلی است: 1( پمپ 
و س��رنگ18، 2( ظرف نمونه19، 3( منبع ن��ور20، 4( دوربین و لنز، 5( ابزار 

کنترل با کامپیوتر.
برای اندازه گیری کش��ش بین سطحی از یک میکرو سرنگ وصل شده 
به س��وزنیU 21 شکل مملو از س��یال با چگالی کمتر )محلول آسفالتین( 
اس��تفاده می شود. س��رنگ به پمپی وصل است که پیس��تون سرنگ را 
جابجا می کند. سوزن U ش��کل در یک محفظه روشن نوری کوارتز22 
که از فاز آبی پر ش��ده قرار گرفته اس��ت. قطره هیدروکربنی در نوک 
س��وزن تش��کیل می ش��ود. منبع نوری، به طور یکنواخت سطح قطره را 
روش��ن می کند و دوربین، شکل پروفایل قطره را تصویربرداری می کند 
و تصاویر توس��ط نرم افزار آنالیز پروفایل ش��کل قطره، مس��احت سطح 
قطره و حجم قطره را آنالیز می کند. ش��کل قطره در خالل اندازه گیری 
کشش بین س��طحی می تواند از باال آویزان یا به پایین چسبیده باشد که 
بسته به چگالی نسبی دو فاز می توان از یکی از این حاالت استفاده کرد. 
برای محاس��به االستیسیته نیز طبق پروتکل ورودی به کامپیوتر شخصی، 
پمپ می تواند در خالل انجام آزمایش حجم قطره را با فرکانس و دامنه 
متفاوت تغییر و االستیسیته س��طح را از تغییرات کشش سطحی محاسبه 

شده بدست آورد.

 4- ارائه و تحلیل نتایج

4-1- اندازه گیری كشش بین سطحی بر زمان

در این مطالعه کشش بین سطحی محلول های آسفالتین در محدوده غلظتی 
mg/L 3000-0.1  را در ب��ازه 1700 ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. در 

خالل اندازه گیری کشش بین سطحی، با فرکانس های مابین 0.1-0.01 و 
دامنه 5 درصد حجم قطره، اندازه قطره به منظور محاسبه االستیسیته سطح 

در بازه 1600-900 ثانیه افزایش و کاهش داده شد.
ش��کل-3 تغیی��رات کش��ش بین س��طحی آس��فالتین ب��ر زم��ان را برای 
غلظت های مختلف آسفالتین نشان می دهد. در این شکل کشش سطحی 
محلول آس��فالتین با گ��ذر زمان کاهش و این کاهش ب��ا افزایش غلظت 
محلول ش��دت می یابد. با توجه به ثابت بودن پارامترهای موثر بر کش��ش 
بین س��طحی، کاهش کشش بین سطحی آس��فالتین با گذر زمان ناشی از 
جذب آسفالتین به الیه بین سطح دو فاز است. از طرفی با افزایش 30000 
برابری غلظت آس��فالتین برخالف مواد فعال س��طحی دیگر، شاهد افت 
کشش بین سطحی سریع نبوده و تاخیر در جذب آسفالتین در غلظت های 
باال می تواند ناشی از تش��کیل کلوخه های آسفالتین در غلظت های باال و 

ضریب نفوذ پایین آن باشد.

4-2- دینامیک جذب آسفالتین

در تحلیل دینامیک جذب آس��فالتین ابتدا باید به این پرس��ش پاسخ داد 
که مکانیزم جذب آس��فالتین به س��طح مبتنی بر کدام یک از تئوری های 
دینامیک جذب صورت می گیرد. بدین منظور داده های کشش بین سطح 
بر ریشه دوم زمان رسم می شود )شکل-4(. نمودار کشش بین سطحی بر 
حسب ریشه دوم زمان آسفالتین در غلظت های مختلف، در ابتدای جذب 
رفتاری خطی دارد و مطابق معادله-2 می توان دینامیک جذب آس��فالتین 
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 4    تغییرات کشش بین سطحی بر ریشه دوم زمان محلولژ های آسفالتین و آب

  ديناميك جذب آسفالتين 5-2

در تحليل ديناميك جذب آسفالتين ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه مكانيزم جذب آسفالتين به سطح 
كشش بين سطح بر  هايدادهگيرد. بدين منظور هاي ديناميك جذب صورت ميمبتني بر كدام يك از تئوري

مشخص است نمودار زير رسم مي شود. همانطور كه در شكل  4با استفاده از شكل باال در شكل  ريشه دوم زمان
زمان آسفالتين در غلظت هاي مختلف در ابتداي جذب رفتاري خطي ريشه دوم كشش بين سطحي بر حسب 

  ديناميك جذب آسفالتين به صورت انتشار كنترل شده مي باشد. توان گفت مي 2دارد و مطابق معادله

 5 شكلزمان)، ريشه دوم (نمودارهاي كشش بين سطحي بر  4 شكل بازه قبل از تغيير حجم قطره با رسم شيب
حاصل مي شود. همانگونه كه در اين نمودارها مشاهده مي شود نرخ كاهش نمودار شيب بر حسب غلظت در 

اين  2كه طبق مطالعات بازه تشكيل نانوكلوخه ها است، تغيير مي كند. بنا بر معادله  ppm100 غلظتي حدود 
ضريب نفوذ و يا غلظت و نوع ماده موجود در سطح ريشه دوم غلظت مي تواند در اثر دو متغير  -تغيير نرخ شيب

ر غلظت سطح و باشد. اگر فرض كنيم كه معماري مولكولي هنوز به صورت مونومري است و تغيير خاصي د
معماري آن صورت نگرفته، در غلظت هاي پايين نبايد تغيير ضريب نفوذ خاصي داشته باشيم و اين با مشاهدات 
سازگار نيست، بنابراين با اتكا به مطالعات موجود كه غلظت بحراني تشكيل نانوكلوخه را چيزي در حدود 

mg/L100 ول شيب در اثر افزايش غلظت و شكست ايجاد مي دانند، مي توان نتيجه گرفت كه تغيير نرخ نز
  شده در نمودار در اثر تغيير ناگهاني ساختار بوده است. 

  
  هاي آسفالتين و آبزمان محلولريشه دوم تغييرات كشش بين سطحي بر  -4شكل 
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 5     شیب نمودار کشش بین سطحی بر ریشه دوم زمان بر غلظت محلول های آسفالتین
  

  هاي آسفالتينزمان بر غلظت محلول ريشه دومشيب نمودار كشش بين سطحي بر  -5شكل 

  آسفالتين يسطحبين االستيسيته  5-3

-نرم بوسيله 3آسفالتين از داده هاي كشش سطحي بر حسب زمان با استفاده از معادله  يسطحبين االستيسيته 
- ثانيه، حجم قطره با فركانس 900به منظور بدست آوردن االستيسيته، در زمان تعادل   .آيدبدست مي FITافزار 

يابد. با محاسبه شيب تغييرات االستيستيه افزايش و كاهش ميدرصد حجمي  4و دامنه  0,01 -0,1هاي مابين 
شود كه اين هاي مختلف حاصل ميمحلول آسفالتين در فركانساالستيسته  ،FITنسبت به دامنه توسط نرم افزار 

مشخص  6همانگونه كه در شكل  ترسيم شده است. 6 هاي مختلف در شكلبراي غلظت ها و فركانس مقدار،
توان در اين امر يابد. دليل اين امر را ميهاي آسفالتين با افزايش فركانس، افزايش ميله محلواست، االستيست

دانست كه با افزايش فركانس مواد فعال سطحي فرصت كمتري براي بازگشت از اليه بين سطحي به فاز توده 
يافته و به تبع آن  بدين ترتيب نرخ تغييرات كشش بين سطحي بر تغييرات حجم افزايشكنند و پيدا مي

 يابد.االستيستيه افزايش مي

  
  هاي مختلفدر فركانس هاي آسفالتين در برابر آباالستيسته سطح محلول - 6شكل 

‐0/4

‐0/35

‐0/3

‐0/25

‐0/2

‐0/15

‐0/1

‐0/05

0
0 1000 2000 3000 4000

Sl
op

e

Concenteration (ppm)

Series2

Series1

Linear (Series2)

Linear (Series1)

0
5

10
15
20
25
30
35

0 0/05 0/1 0/15

El
as
ti
ci
ty
 (m

N
/m

)

Frequency (1/s)

0 mg/L

0.1 mg/L

1 mg/L

10 mg/L

30 mg/L

50 mg/L

80 mg/L

100 mg/L

به صورت انتشار کنترل شده در نظر گرفت. 
با رس��م ش��یب بازه قبل از تغییر حجم قطره شکل-4 )نمودارهای کشش 
بین س��طحی بر ریشه دوم زمان(، ش��کل-5 حاصل می شود. نرخ کاهش 
نمودار ش��یب بر حس��ب غلظت طبق مطالعات بازه تشکیل نانوکلوخه ها، 
در غلظت��ی ح��دود  100ppm تغییر می کن��د. بنابر معادل��ه-2، این تغییر 
نرخ ش��یب- غلظت می توان��د در اثر دو متغیر ریش��ه دوم ضریب نفوذ و 
یا غلظت و نوع ماده موجود در س��طح باشد. اگر فرض شود که معماری 
مولکولی هنوز به صورت مونومری است و تغییر خاصی در غلظت سطح 
و معم��اری آن صورت نگرفته، در غلظت های پایی��ن نباید تغییر ضریب 
نفوذ خاصی مشاهده ش��ود که این با مشاهده ها سازگار نیست. بنابراین با 
 اتکا به مطالعات موجود که غلظت بحرانی تش��کیل نانوکلوخه را حدود

 100mg/L ارزیابی می کند و می توان تغییر نرخ نزول شیب در اثر افزایش 
غلظت و شکس��ت ایجاد ش��ده در نمودار در اثر تغییر ناگهانی ساختار را 

نتیجه گیری کرد. 

4-3- االستیسیته بین سطحی آسفالتین

االستیس��یته بین سطحی آس��فالتین از داده های کشش سطحی بر حسب 
زم��ان با اس��تفاده از معادل��ه-3 بوس��یله نرم افزار FIT بدس��ت می آید. 
بنابراین برای محاس��به االستیسیته، در زمان تعادل 900 ثانیه، حجم قطره 
ب��ا فرکانس های بی��ن 0.1- 0.01 و دامنه 4 درص��د حجمی، افزایش و 
کاهش می یابد. با محاسبه شیب تغییرات االستیستیه نسبت به دامنه توسط 
نرم افزار FIT، االستیس��ته محلول آس��فالتین در فرکانس های مختلف به 
دس��ت می آید که این مقدار برای غلظت  ها و فرکانس های مختلف در 
ش��کل-6 رسم شده است. در این شکل االستیسته محلول های آسفالتین 
با افزایش فرکانس، افزای��ش می یابد. دلیل این امر را می توان نتیجه آن 

دانس��ت که با افزایش فرکانس، مواد فعال سطحی فرصت کمتری برای 
بازگشت از الیه بین سطحی به فاز توده پیدا می کنند و بدین ترتیب نرخ 
تغییرات کش��ش بین سطحی بر تغییرات حجم افزایش یافته و به تبع آن 

االستیستیه افزایش می یابد.
 با رس��م پروفایل غلظتی در ش��کل-6، در دو فرکان��س 0.1 و 0.01، 
ش��کل-7 حاصل می شود. شکل-7 در واقع  نش��ان دهنده داده¬های 
االستیس��یته بر غلظت در دو فرکانس کم و زیاد اس��ت. همانگونه که 
در این ش��کل مشخص است، االستیسیته آسفالتین بر حسب غلظت، 3 
ناحیه اصلی و 2 ناحیه گذار را تشکیل می دهد. بنابر منابع می توان گفت 
تقسیم ش��دن االستیسته به سه ناحیه بیانگر س��ه فرم معماری مولکولی 
متفاوت آس��فالتین اس��ت. به این صورت که در ناحیه 1 فرم مولکولی 
غالب آسفالتین به صورت مونومر و االستیسته این ناحیه حدود 1 است. 
پ��س از ناحیه گذار، ناحی��ه دوم و فرم مولکولی غال��ب نانوکلوخه با 
االستیسته حدود 8 تا 10 است و دوباره پس از ناحیه گذار، ناحیه سوم 
و ف��رم مولکولی غالب کلوخه اس��ت که االستیس��یته ای در حدود 20 
ب��رای فرکانس های پایین دارد. با توجه به تحلیل االستیس��ته بر غلظت 
محلول های آسفالتین می توان با اندازه گیری االستیسته سطح آسفالتین 
و تعیین بازه االستیس��یته آن برای فرکانسی معین، فرم مولکولی غالب 

آن را بدست آورد.

نتیجه گیری

با توجه به خواص سطحی بدست آمده، رفتار آسفالتین در الیه سطحی به 
شدت تابع فرم مولکولی آن است.

تغییر نرخ نزول ش��یب در اثر افزایش غلظت و شکس��ت ایجاد ش��ده در 
نمودار در اثر تغییر ناگهانی س��اختار بوده و می توان تش��کیل نانوکلوخه 
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 6    االستیسته سطح محلول های آسفالتین در برابر آب در فرکانس های مختلف

  
  هاي آسفالتينزمان بر غلظت محلول ريشه دومشيب نمودار كشش بين سطحي بر  -5شكل 

  آسفالتين يسطحبين االستيسيته  5-3

-نرم بوسيله 3آسفالتين از داده هاي كشش سطحي بر حسب زمان با استفاده از معادله  يسطحبين االستيسيته 
- ثانيه، حجم قطره با فركانس 900به منظور بدست آوردن االستيسيته، در زمان تعادل   .آيدبدست مي FITافزار 

يابد. با محاسبه شيب تغييرات االستيستيه افزايش و كاهش ميدرصد حجمي  4و دامنه  0,01 -0,1هاي مابين 
شود كه اين هاي مختلف حاصل ميمحلول آسفالتين در فركانساالستيسته  ،FITنسبت به دامنه توسط نرم افزار 

مشخص  6همانگونه كه در شكل  ترسيم شده است. 6 هاي مختلف در شكلبراي غلظت ها و فركانس مقدار،
توان در اين امر يابد. دليل اين امر را ميهاي آسفالتين با افزايش فركانس، افزايش ميله محلواست، االستيست

دانست كه با افزايش فركانس مواد فعال سطحي فرصت كمتري براي بازگشت از اليه بين سطحي به فاز توده 
يافته و به تبع آن  بدين ترتيب نرخ تغييرات كشش بين سطحي بر تغييرات حجم افزايشكنند و پيدا مي

 يابد.االستيستيه افزايش مي

  
  هاي مختلفدر فركانس هاي آسفالتين در برابر آباالستيسته سطح محلول - 6شكل 
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 7    االستیسیته سطح بر غلظت محلول های آسفالتین در فرکانس های کم و زیاد

در واقع  نشان  7شود. شكل حاصل مي 7 شكل،  0,01و  0,1، در دو فركانس 6با رسم پروفايل غلظتي در شكل 
مشخص مي  شكل. همانگونه كه در اين باشدمي فركانس كم و زيادهاي االستيسيته بر غلظت در دو دادهدهنده 

ناحيه گذار را تشكيل مي دهد. بنابر مرور منابع  2ناحيه اصلي و  3باشد، االستيسيته آسفالتين بر حسب غلظت 
اري مولكولي متفاوت صورت گرفته مي توان گفت تقسيم شدن االستيسته به سه ناحيه بيانگر سه فرم معم

فرم مولكولي غالب آسفالتين به صورت مونومر است و االستيسته  1به اين صورت كه در ناحيه  است، آسفالتين
مي باشد، سپس پس از ناحيه گذار وارد ناحيه دوم و فرم مولكولي غالب نانوكلوخه با  1اين ناحيه حدود 
فرم مولكولي غالب كلوخه مي  مي شويم و دوباره پس از ناحيه گذار وارد ناحيه سوم و 10تا  8االستيسته حدود 

براي فركانس هاي پايين داراست. با توجه به تحليل االستيسته بر غلظت  20شويم كه االستيسيته اي در حدود 
توان با اندازه گيري االستيسته سطح آسفالتين و تعيين بازه االستيسيته آن براي هاي آسفالتين ميمحلول

  مولكولي غالب آن را بدست آورد. فرمفركانسي معين، 

  

  

  هاي آسفالتين در فركانس هاي كم و زياد االستيسيته سطح بر غلظت محلول -7شكل 

 نتيجه گيري

با توجه به خواص سطحي بدست آمده، رفتار آسفالتين در اليه سطحي به شدت تابع فرم مولكولي آن  -1
 باشد.مي

شكست ايجاد شده در نمودار در اثر تغيير ناگهاني ساختار تغيير نرخ نزول شيب در اثر افزايش غلظت و  -2
 بوده است و مي توان تشكيل نانوكلوخه آسفالتين را با تحليل ديناميك جذب آسفالتين مشاهده كرد.
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پانویس هاپانویس ها

1.Asphaltene precipitation
2.Asphaltene deposition
3.Flow assurance
4.Bulk
5.IFT(Interfacial tension) and Adsorption isotherm
6.Gibbs
7.Surface excess concenteration
8.Adsorption dynamic
9.Diffusion-controlled model
10.Kinetic-controlled model
11.Interfacial rheology

12.Dilatational elasticity
13.Purity
14.Nanoaggregates
15.Clusters
16.PAT(Drop Profile Analysis Tensiometry)
17.CPT(Capillary Pressure Tensiometry)
18.Syringe piston actuator
19.Sample cell
20.Light source
21.needle
22.Optically clear quartz cube

آسفالتین را با تحلیل دینامیک جذب آسفالتین مشاهده کرد.
با بدس��ت آوردن االستیسته سطحی محلول آس��فالتین در یک فرکانس 

معین می توان شکل مولکولی غالب آن را بدست آورد.

با تعیین خواص س��طح محلول های آسفالتین و با بسط و توسعه مطالعات 
در این زمینه می توان با روشی ساده، ارزان، سریع و کّمی درباره خواص 

توده محلول آسفالتین اظهار نظر کرد. 


