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امروزه زندگی اجتماعی و مصرف انرژی ارتباط تنگاتنگ و غیرقابل انکاری 
دارند. در بین منابع مختلف انرژی، س��وخت های فس��یلی یا نفت خام 
نقش��ی اساس��ی در تأمین انرژی جهان ایفا می کن��د. نفت خام یکی از 
منابع انرژی اس��ت که به س��هولت در اختیار بشر قرار گرفته و به عنوان 
ماده ی خام اولیه برای بس��یاری از صنایع ش��یمیایی مورد استفاده در 
تمدن های امروزی قلمداد می ش��ود. بدون ش��ک سطوح بین فازی، در 
اکث��ر )اگر نگوئیم هم��ه( فرآیندهای فن آوری ه��ای نفتی - از حفاری 
نفت خ��ام گرفته تا تصفیه ی نفت و فرآورش محصوالت پتروش��یمی و 

بسیاری از صنایع وابسته ی دیگر نقش اساسی و محوری دارند.
تمامی این فرآیندها ش��امل پدیده های بین س��طحی و برهم کنش های 
ش��یمیایی س��طح هس��تند. در فن آوری های نفتی با خواص س��طوح 
بین فازی سیس��تم های مختلفی مث��ل نفت خام/ه��وا، نفت خام/آب یا 
آب نمک )آب ش��ور1( و نفت خام/س��طوح جامد سروکار خواهیم داشت. 
بنابراین کش��ش سطحیST( 2( و کشش بین س��طحی3)IFT(، زاویه ی 
تماس، ترشوندگی و بارهای سطحی )پتانسیل زتا( متغیرهایی هستند 
که برای مطالعه ی رفتار مواد در س��طح اندازه گیری و بررسی می شوند 

.]1[
در این مقاله مفاهیم اساس��ی شیمی سطح بین فازی و نحوه ی ارتباط 
پدیده های مختلف این سطوح با صنعت نفت بررسی می شود. همچنین 
چندی��ن زمینه ی مهم در صنعت نفت از جمله  ازدیاد برداش��ت نفت، 
جلوگی��ری از خوردگی، پاک س��ازی لکه های نفتی، روان س��ازی قیر، 
امولسیون های آس��فالتی، جداسازی نفت/آب و نمك زدايی از نفت خام 
که در آنها ش��یمی سطح بین فازی نقش��ی اساسی ایفا می کند بررسی 

خواهد شد.

1- پدیده های بین سطحی و مواد سطح فعال
مولک��ول س��طح فعال دو گ��روه اصلی موس��وم به آب دوس��ت )محلول در 
آب( ی��ا گ��روه قطبی و یک گ��روه آب گری��ز )محلول در روغ��ن( یا گروه 
 غیرقطب��ی دارند. گروه آب گریز معم��والً یک زنجیره ی هیدروکربنی طویل 
)C8–C18( اس��ت که ممکن است شاخه ای باشد و گروه آب دوست معموالً از 

بخش هایی مثل کربوکسیالت ها، سولفات ها، سولفونات ها )آنیونی(، الکل ها، 
زنجیره های پلی اکسی اتیلن شده )غیرآنیونی( و نمک های آمونیوم چهارتایی 
)کاتیونی( تشکیل شده است ]2[. نفت خام اسیدهای آلی و نمک ها، الکل ها 

و دیگر مواد فعال سطحی دارد.
هنگامی که نفت خام در تماس با آب ش��ور یا آب قرار مي گيرد عوامل فعال 
س��طح به ص��ورت طبیعی در فصل مش��ترک آنها تجمع ک��رده و فیلمی را 
تشکیل می دهند که کشش بین سطحی آب/نفت را کاهش می دهد. با توجه 
به نوع نفت خام، فیلم جذب شده در فصل مشترک می تواند به صورت سیال 
یا بسیار ویسکواالستیک بوده و مثل یک پوست عمل کند. با توجه به خواص 
نفت خام )مثاًل درجه ی سنگینی نفت )API(، مقدار سولفور، نمک و فلزات، 
گران��روی، نقطه ی ریزش و ...(، س��اختارهای متعددی از این فیلم ها وجود 
دارد. بنابراین تراکم مولکولی، گرانروی س��طحی، االستیس��یته ی سطحی 
و بار س��طحی فیلم جذب ش��ده متغیرهای مهمی برای تعیین پدیده های 
مختلف مانند انعقاد )به هم پیوستگی( قطرات امولسیون و همچنین حرکت 

قطرات نفت در محیط های متخلخل هستند.

1-1- فیلم های جذب شده
ج��ذب، فرآیندی با نیروی محرکه ی ناش��ی از آنتروپی اس��ت که طی آن 
مولکول ها، از فاز توده به س��طح نفوذ می کنند. به دلیل تمایل مولکول های 
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س��طح فعال به فازه��ای قطبی و غیرقطبی، هنگامی که این س��طح فعال ها 
در یک فصل مش��ترک قطبی/غیرقطبی )مثاًل نف��ت/آب یا هوا/آب( جذب 
می ش��وند پای��داری ترمودینامیکی )یعنی کمینه در انرژی آزاد یا بیش��ینه 
در آنتروپ��ی سیس��تم( رخ می دهد. اختالف بین غلظ��ت در توده و غلظت 
در فصل مش��ترک، غلظت اضافي س��طح4 نام دارد که توسط معادله جذب 
گیبس به کش��ش سطحی و بین س��طحی مرتبط می شود. فرم تجربی این 

معادله عبارتست از:
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σ مش��خص باشد مساحت به ازای هر مولکوِل  هستند. اگر افزونی سطح، 

سطح فعال جذب شده از رابطه ی-2 تعیین می گردد:
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که در آن )NA(  عدد آووگادرو )1023 × 6.023( است. معادله ی جذب گیبس، 
محاسبه ی مس��احت به ازای هر مولکول را با استفاده از اندازه گیری کشش 
سطحی )یا بین سطحی( بر حسب غلظت سطح فعال در محلول امکان پذیر 
می کند. با محاسبه ی این مساحت، نسبت سطح به مولکول را می توان برای 
هر س��طح فعال مطالعه کرد. تراکم مولکولی فشرده تر در فیلم جذب شده، 
کشش بین س��طحی را بیش��تر کاهش می دهد. به عالوه برای مولکول هایي 
که خیلی فعال س��طحی هس��تند افزایش ناچیز در غلظت فاز توده کاهش 
چش��مگیری در کش��ش بین س��طحی ایجاد می  کند. با اس��تفاده از سطح 
فعال های ویژه و در ش��رایط فیزیکی-ش��یمیایی خاص، کشش بین سطحِی 

فصل مشترک نفت/آب را می توان تا   104mN/m   کاهش داد ]3[.
همان طور که در ادامه اش��اره خواهد شد دس��تیابی به کشش بین سطحی 
بسیار کم5 در فن آوری هایی مثل فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت از چاه های 
نفتِی روبه اتمام6 بس��یار حائز اهمیت است. حضور مولکول های سطح فعال 
در فصل مش��ترک دو فاز باعث تغییر بس��یاری از خواص سطحی از جمله 
کش��ش های بین سطحی و سطحی، زاویه ی تماس، ترشوندگی، باِر سطحی 
و رئولوژی سطحی )یعنی گرانروی سطح( می شود. سطح فعال ها همچنین 
هنگامی که در فصل مش��ترک جذب می شوند می توانند در نقش مانع عمل 
کرده و بر پدیده های انتقال جرم و حرارت و همچنین پایداری پراکندگی7 

بین فازهای هم جوار تأثیرگذار باشند ]2[.

1-2- مایسل ها
جذب مولکول های فعال سطحی از فاز توده به یک سطح یا فصل مشترک 

توسط یک ثابت نرخ تعادل8 کنترل گردیده و در هر غلظتی انجام می شود. 
با افزایش ش��دید غلظت یک س��طح فعال محلول در آب، غلظت سطح نیز 
افزای��ش می یابد و در ی��ک غلظت توده ی خاص به بیش��ینه ی مقدار خود 
می رسد. در غظت هاي بیشتر، مونومرهای سطح فعال به صورت مجزا شروع 
به تجمع با یکدیگر می کنند؛ به طوری که س��رهای آب دوست آنها به سمت 
بی��رون و در مقابل محلول قرار گرفته و دم ه��ای آب گریز آنها دور از آب و 
به س��مت داخل قرار می گیرند و بدین ترتیب حداقل انرژی آزاد )یا حداکثر 
آنتروپی( سیس��تم محقق می گردد. غلظتی که در آن تجمع انجام می شود 
غلظت بحرانی مایس��لCMC( 9( نام دارد. این تجمعات به مایس��ل موسوم 
هستند. عموماً مایسل ها به صورت تجمعات کروی مولکول های سطح فعال 
با قطر حدود 10-4 میلی متر هس��تند كه با مونومرهای منفرد سطح فعال 

موجود در محلول آبی توده در تعادلند )شکل-1(.
غلظ��ت بحرانی مایس��ل به س��اختار مولکول های س��طح فعال و ش��رایط 
فیزیکي-ش��یمیایی مانند دم��ا، pH و ترکیب یونی محلول بس��تگی دارد. 
اگر غلظت کلی س��طح فعال افزایش یابد با توجه به س��اختار س��طح فعال 
و ش��رایط فیزیکی-ش��یمیایی ممکن اس��ت س��اختارهای دیگر مایس��ل 
 مانن��د س��اختارهاي اس��توانه ای، ش��ش وجهی و صفحه ای ش��کل گیرند 
)ش��کل-2(. اگر فاز توده غیر آبی باش��د ممکن است مایسل معکوس شکل 
گیرد که س��رها به س��مت درون توده که هسته ای آبی هس��تند و دم های 

آب گریز به سمت بیرون در مقابل محلول غيرآبي )نفتی( قرار می گیرند.
هنگام��ی که فازی نفت��ی در تماس با فازی آبی قرار گی��رد ضریب افراز10 
آب/نف��ت مربوط به هر س��طح فعال، درجه ی فعالیت س��طحی و س��اختار 
مولکول��ی را تعیین می کنند. اين ضريب مش��خص مي كند که كداميك از 
امولسیون هاي نفت در آب )o/w(، آب در نفت )w/o( یا ساختار کریستاله ی 

مایع شکل خواهد گرفت ]2[.

 1  شماتیک سه محیط )مونومر، مایسل و فیلم جذب شده( که در آن مولکول های 
سطح فعال در آب در غلظتی بیشتر از CMC حضور دارند
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تشكيل تجمع سطح فعال ها، سیستم هایی دینامیکی هستند. انرژی گرمایی 
و نیروه��ای کلومب��ی، مونومرها و تجمعات را پویا نگه داش��ته و بر ش��دت 
تشکیل و جدایی این س��اختارها مؤثرند. سیستم های مایسلی دو مشخصه 
دارند؛ زمان های آسوده شدن11 که با T1 و T2  شناخته می شوند و به ترتیب 
به سرعت های ورود مونومرهای منفرد به تجمعات مایسلی و خروج از آنها و 
به سرعت های تشکیل و بازشدن یک مایسل کامل اتالق می شود. سینتیک 
تش��کیل مایسل به ش��دت بر پدیده های بین س��طحی مانند زمان تر شدن، 
قابلی��ت تبدیل به فوم، اندازه ی قطرات امولس��یون، س��رعت انحالل نفت و 

مقدار کف کنندگی تأثیرگذار است ]4[.

1-3- زاویه ی تماس و ترشوندگی
تر ش��دن یک س��طح با یک مایع و مق��دار نهایی پخش ش��دن مایع روی 
س��طح موضوع بسیار مهمی در شیمی سطح تجربی است. بسته به ترکیب 
شیمیایی جامدات و نفت خام، محیط متخلخل در مخازن نفتی ممکن است 
نفت-تر یا آب-تر باشد. مقدار تر کردن محیط متخلخل توسط نفت به طور 
مستقیم به مقدار کار مورد نیاز برای انتقال این نفت به سطح زمین ارتباط 
دارد. ترشدن سطح جامد با یک مایع توسط زاویه ی تماس بین آن مایع و 

سطح جامد سنجیده می شود )شکل-3(.
 معم��والً ترکنندگی کامل بدین معناس��ت که زاوی��ه ی تماس بین مایع و 
جامد صفر یا بسیار نزدیک به صفر است. به طوری که مایع فوراً روی جامد 
پخش می ش��ود. غیرترکنندگی زمانی رخ می دهد که زاویه ی تماس بیشتر 
از 90 درجه باشد. بنابراین مایع خودش را باال می کشد )مانند آب بر سطح 
واکس��ی( ]5[. معادله ی یان��گ12 بیان کننده ی زاویه ی تماس اس��ت که با 

رابطه ی-3 تعریف می شود:
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ک��ه در آن θ زاوی��ه ی تم��اس ƔSV و ƔLV ، ƔSL و به ترتیب کش��ش های 
بین س��طحی جامد-بخ��ار، جامد-مای��ع و بخار-مایع هس��تند. این معادله 
معموالً برای توضیح تعادل ترکنندگی در اکثر رویدادها مفید و مکفی است. 
گاهی از این رابطه جهت بررس��ي تر شدن از لحاظ ترمودینامیکی استفاده 
می شود. برای اینکه فرآیندهای خودبه خودی یا سریع )مانند پخش شدن( 
رخ دهند باید انرژی آزاِد فرآیند منفی باش��د ]5[. بر اس��اس کش��ش های 

سطحی، ضریب پخشSL/S ،13 طبق رابطه ی-4 تعریف مي شود:
SL/S =ƔSV-ƔLV-ƔSL                                                          )4(             

پخش ش��وندگی خودبه خودی هنگامی انجام می ش��ود که SL/S<0. بنابراین 
برای افزایش ترش��وندگی باید ƔLV  و ƔSL  تا حد ممکن کاهش یابند که 
این امر با افزودن یک س��طح فعال به فاز مایع و در نتیجه کاهش کش��ش 

بین سطحی مایع-بخار و جامد-مایع محقق می گردد.
زاوی��ه ی تم��اس و ترکنندگی به برهم کنش های نفت ارتب��اط تنگاتنگی با 
سطح س��نگ مخزن و ذرات جامد موجود در محیط متخلخل مخزن دارد. 
مثاًل سیلیکا در ماسه به صورت ذاتی آب-تر است و در نتیجه نفت نمی تواند 
سطح آنرا خیس کند. سیلیکا بار منفی پیدا کرده و بارهای منفی موجود در 
فیلم های جذب ش��ده دور قطرات نفت باعث ایجاد دافعه بین جامد آب-تر 
و نفت و در نتیجه تش��کیل بیدها )خوشه ها(ی نفت می شود. از طرف دیگر 
س��نگ آهک14 بار مثبت خالص دارد و به صورت ذاتی به سطح فعال های با 
بار منفِی نفت مانند اسیدهای آلی تمایل دارد. بنابراین سر آب دوست سطح 
فعال روی آهک قرار گرفته، دم س��طح فعال به س��مت بی��رون قرار خواهد 
گرفت و نفت را به س��مت خود می کشد. در نتیجه نفت تمایل پیدا می کند 

 2  ساختارهای احتمالی شکل گرفته در محلول سطح فعال

 3  توازن نیرو بین ســه کشش ســطحی )معادله ی یانگ(. θ زاویه ی تماس مایع با 
سطح جامد است.

 4  با افزودن مولکول های سطح فعال روی سطح، ترشوندگی سطح یک جامد آب-تر 
در تماس با قطره ی نفت افزایش می یابد
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به درون س��نگ آهک نفوذ کند. تشکیل بیش ازحد خوشه ها )غیرترکننده( 
و نفت-تر بودن محیط متخلخل، هر دو تلفیق قطرات نفت و انتقال نفت را 

از محیط متخلخل به سطح زمین سخت تر می کنند.
ش��کل-4 یک سطح جامد آب-تر را در تماس با قطرات نفت نشان می دهد 
که ترش��وندگی آن با جذب مولکول س��طح فع��ال روی آن تغییر می کند. 
همان طور که در این ش��کل نش��ان داده ش��ده اگر س��طح مایع بخش های 
منفی داش��ته باشد می تواند سطح فعال های کاتیونی را جذب کند. دم های 
آب گری��ز ای��ن مولکول ها می توانن��د در مقابل نفت ق��رار گرفته و با جذب 
مولكول هاي نفت، سطح جامد را نسبت به قطرات نفت، ترشونده تر نمایند.

1-4- فوم ها
برای اینکه یک مایع بتواند یک فوم تولید کند باید بتواند:

 سطح خود را به قدری گسترده کند که فیلمی نازک حول حباب های گاز 
تشکیل دهد

 خواص رئولوژیکی و س��طحی را بروز دهد که نازک س��ازی صفحات را به 
تأخیر بیاندازد و امکان تلفیق حباب ها را فراهم آورد یا آنها را از بین ببرد

 نف��وذ گاز به تله افت��اده را از حباب های کوچک ب��ه حباب های بزرگ یا 
محیط اطراف به تأخیر اندازد. 

ش��کل گیری فوم ها در مایعات خالص انجام نمی شود؛ چراکه این سیستم ها 
نمی توانند به سه معیار فوق دست یابند.

هن��گام وج��ود مولکول ها ی��ا پلیمرهای فعال س��طحی در مای��ع، تأثیرات 
رئولوژیکی و جذب مولکول ها به پایداری فصل مش��ترک کمک کرده، مانع 
نفوذ گاز درون صفحات می شود كه این شرايط در سیستم هایی که از لحاظ 

مکانیکی پایدارتر هستند امکان پذیر است ]6[ )شکل-5(.
همان ط��ور که قباًل نیز بحث ش��د معادله ی جذب گیبس نش��ان می دهد 
ک��ه چط��ور افزایش مواد فعال س��طحی می تواند منجر به کاهش کش��ش 
بین سطحی مایع شود. چون معادله ی جذب گیبس بر اساس ترمودینامیک 
اس��ت، کشش س��طحی یک مقدار تعادلی اس��ت که به دلیل نفوذ و جذب 
روی فص��ل مش��ترک، عامل زم��ان را ب��رای مولکول ها لح��اظ نمی کند. 
کشش س��طحی آنی یا دینامیک برای یک فصل مشترک تازه شکل گرفته 
همیش��ه بیشتر از کشش س��طحی تعادلی اس��ت. در آزمایشگاه ها کشش 
س��طحی دینامیک فیلم جذب شده را می توان با اندازه گیری حداکثر فشار 
 ایجاد ش��ده درون ی��ک حباب صابون به صورت تابع��ی از زمان عمر حباب 
)شکل-6( بیان کرد. اگر زمان تشکیل فصل مشترک )یعنی حباب( طوالنی 
بود جریان یافتن سطح فعال از محلول توده به فصل مشترک نیازمند زمان 
است. با دادن زمان کافی، کشش سطحی دینامیک به مقدار تعادلی نزدیک 
می شود. اگرچه اگر فصل مشترک خیلی زود تشکیل شود )با حباب هایی با 
عمرکم(، سطح فعال ها شانسی برای نفوذ از توده به فصل مشترک ندارند و 
بنابراین مقادیر کش��ش سطحی دینامیکی بیشتر مشاهده می شود. تأثیر بر 
کشش سطحی با جذب سطح فعال از محلول توده  )اثر گیبس( و با نفوذ در 
طول فصل مشترک )اثر مارانگونی( گاهی به اثر ترکیبی گیبس-مارانگونی 
)ش��کل-7( برمی گردد. هنگامی که یک الیه ی فوم کش��یده می شود )مثاًل 
توس��ط جاذبه ی زمین، تالطم، نوسانات دمایی یا تخلیه ی مایع )زه کشی((، 
نازک تر ش��ده و یک سطح جدید تولید می شود که غلظت سطح فعال گذار 
پائین تری در س��طح داش��ته و به تبع آن کشش سطحی بیشتری نسبت به 
سطح همس��ایه ی خود دارد. گرادیان کشش س��طحی ایجاد می شود و در 
نتیجه جریان س��طح فعال )و آب جمع ش��ده در الیه ی م��رزی( از نواحی 
با γ پائین به نواحی با γ زیاد برقرار ش��ده و در جهت عکس نازک ش��دن 
فیلم عمل می کند. به همین ترتیب، نفوذ مولکول های س��طح فعال توس��ط 
آبهای تجمع یافته نیز از فاز توده در جهت س��طوح تازه ش��کل گرفته انجام    
می ش��ود. این مکانیزم ها می توانند به عنوان اث��ری ترمیمی در ناحیه ای که 
نازک ش��ده قلمداد گردند. با وجود آنکه اثرهای گیبس و مارانگونی مکمل 

 5  شــماتیک جذب ســطح فعال روی فصل مشــترک تازه شــکل گرفته ی هوا/آب 
هنگام تشکیل فوم

 6  کشــش سطحی دینامیک یک فصل مشترک تازه شکل گرفته بر حسب تابعی از 
زمان عمر حباب
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یکدیگرند، هر یک از آنها به تنهایی در رژیم های مختلف غلظت سطح فعال 
مهم هس��تند؛ هرچند هر دو مکانس��یم به وجود گرادیان کش��ش سطحی 
وابس��ته اند و در جاهایی که غلظت های س��طح فعال بس��یار زیاد یا خیلی 
کم اس��ت، بی اثر هس��تند. در غلظت های سطح فعال بسیار کم، به اندازه ی 

کافی مونومرهای س��طح فعال در توده یا فصل مش��ترک وج��ود ندارند تا 
بتوانند به بخش های نازک ش��ده ی فیلم نفوذ کنند. در غلظت های بس��یار 
زیاد، مونومرهای بس��یاری در سیس��تم حضور دارند وگرادیان غلظت کافی 
بین فیلم نازک ش��ده، توده و سطوح همسایه ایجاد نمی گردد. عوامل دیگر 
نی��ز می توانند ب��ر پایداری یک فوم تأثیرگذار باش��ند. از آن جمله می توان 
به دما، ساختار س��طح فعال، گرانروی سطح، شدت تخلیه و گرانروی توده 

اشاره کرد.

1-5- امولسیون ها
برای کس��انی که با صنعت نفت س��روکار دارند کارکردن با امولسیون چیز 
جدیدی نیست. اکثر مشکالت مهم ایجاد شده در صنعت نفت چه از لحاظ 
 o/w تاریخی و چه از لحاظ اقتصادی، در زمینه ی شکس��تن امولسیون های
ایجاد ش��ده در مخازن بوده اس��ت. البته شکستن و تش��کیل امولسیون ها 
نقش��ی مهم در دیگر کاربردهای فن آورانه در صنایع نفت نیز دارد. به دلیل 
کابرد وس��یع آنها ضروری است در مورد مفاهیم اساسی و روش های تعیین 
مش��خصه ی امولسیون ها بیشتر بحث شود. یک امولسیون )که گاهی جهت 
تمیز دادن با میکروامولسیون با عنوان ماکروامولسیون هم نامیده می شود( 
به مخلوطی از دو مای��ع امتزاج ناپذیر می گویند که از لحاظ ترمودینامیکی 
ناپای��دار اس��ت و در آن ی��ک مایع نقش ف��از پراکنده و دیگ��ری نقش فاز 
پیوسته را ایفا می کند. نکته ی قابل ذکر اینکه امولسیون های تشکیل یافته 
از س��طح فعال، نفت و آب در غلظت هایی در نواحی دوفازی و س��ه فازی از 
نمودار فازی س��طح فعال/آب/نفت قابل دستیابی هستند )شکل-8(. اگرچه 
امولس��یون ها به صورت ترمودینامیکی پایدار نیس��تند و نمی توان به چنین 

نموداری، نمودار فازی اتالق کرد.
 )o/w( امولس��یون های متداول صنعت نفت، امولس��یون های نف��ت در آب 
و آب در نفت )w/o( هس��تند. البته گاهی با امولس��یون های چندتایی آب 
در نف��ت در آب )w/o/w(  و نف��ت در آب در نف��ت )o/w/o( نی��ز مواج��ه 
خواهیم بود. ناپایداری ترمودینامیکی سیس��تم امولس��یون بدین معناست 
که سوسپانس��یون طی گذش��ت زمان به دو فاز مجزای آب و نفت تفکیک 
خواهد ش��د. این جدایش فازی به عوامل دیگری مثل شدت تلفیق قطرات 
امولس��یون بستگی دارد. سطح پایداری امولسیون مورد نیاز در یک فرآیند 
به کاربرد سیستم امولسیون بستگی دارد. مثاًل میکروامولسیون هایی که در 
مخازن نفت خام ایجاد می ش��وند به نفت های محبوس در محیط متخلخل 
کم��ک می کنند که حرکت کرده و نفت را به س��طح زمی��ن روانه نمایند. 
اگرچه ترجیح داده می ش��ود امولس��یون آورده ش��ده به سطح، به سرعت و 
به س��ادگی )یعنی ارزان( ب��ه فازهای جداگانه نف��ت و آب تبدیل گردد. از 
طرف دیگر، گاهی نیاز اس��ت امولسیون ها برای مدت طوالنی پایدار بمانند 

 7  نمــای شــماتیک از اثرات گیبس مارانگونی؛ الف ( فیلم بدون دســت کاری ب( 
 γ  ،فیلم کشــیده شده: کشیدن فیلم باعث ایجاد نواحی محلی با کشش سطحی
باال )1( می شود. مولکول های سطح فعال از فاز توده )2( به سطح جریان می یابند 
)اثرات گیبس( و در طول سطح نیز جریان پیدا می کنند )3( )اثرات مارنگونی( 

تا بتوانند فیلم کشیده شده را ترمیم کنند )1(

 8  نمودار فازی متداول برای سیســتم نفت )O(/آب )W(/سطح فعال + کوسطح 
فعال. امولسیون ها از سطح فعال، نفت و آب در غلظت هایی در نواحی دوفازی و 

سه فازی نمودار مشاهده می شوند.
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 مانن��د اریمولس��یون® که نوع��ی امولس��یون o/w با گرانروی بس��یار کم 
)CP 350–150( اس��ت که از نفت خام سنگین تولید شده است ]7[. خواص 

متداول امولس��یون مانند توزیع اندازه ی قطرات، نوع امولسیون، پایداری و 
خواص رئولوژیکی به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از:

 ترکیب شیمیایی )ساختار مولکولی و غلظت ( نفت
 ترکیب شیمیایی )نوع و غلظت نمک های موجود( آب

 ترکیب ش��یمیایی )غیریونی، آنیونی، کاتیون��ی و زوج یونی و پلیمری( و 
غلظت سطح فعال ها

 ساختار و غلظت کوسطح فعال ها )مثاًل الکل های زنجیره-کوتاه(
 تعداد و انواع ذرات موجود که در نهایت جدا می شوند

 دما و فشار سیستم
 مقدار اختالط اجزای اصلی

 ورودی انرژی

به وضوح مش��خص اس��ت که امولسیون ها سیستم های بس��یار پیچیده ای 
هس��تند. پیش��رفت هایی که در مطالعات تئوری انجام شده تالش کرده اند 
پیچیدگی های این سیس��تم ها را روشن کنند. اگرچه اکثر پیش بینی جهت 
تعیین نوع و پایداری امولس��یون ها بیش��تر بر اساس مشاهدات عملی بوده 
تا تئوری و بنابراین فرموالس��یون )ضابطه س��ازی( امولسیون در بسیاری از 
چرخه های صنعتی هنوز هم نوعی فّن محسوب می شود تا یک روش علمی 

.]8[

1-5-1- توازن آب دوستی - چربی دوستی
یکی از مفیدترین معیارهای رتبه بندی عددی س��طح فعال ها، عدد HLB یا 
همان توازن آب دوس��تی - چربی دوستی است که اولین بار توسط گریفین 
]9[ مط��رح گردید. در این روش تجربی، با توجه به حاللیت پذیری س��طح 
فعال ها در آب عددی به آنها اختصاص داده مي ش��ود. این روش به خوبی با 
قانون بانکرافت مرتبط اس��ت. این قانون می گوید که فاز خارجی )پیوسته( 
یک امولسیون، فازی است که عامل امولسیون ساز )سطح فعال( در آن بیشتر 
حل می شود ]10[. سپس هر سطح فعال بر اساس این مقیاس درجه بندی 
ش��ده و مخلوط های حاوی س��طح فعال بر پایه ی یک تقسیم پذیری وزنی، 
ع��دد HLB متناظری را به خود می گیرند. رابطه ی HLB بر اس��اس روش 

گریفین عبارت است از:
20HLB ×=

w

h
w

M
M

20                                                                 )5(
ک��ه در آن  ج��رم مولکولی گروه آب دوس��ت مولک��ول و Mw   جرم 
مولکولی کل مولکول اس��ت. بر این اساس یک مقیاس بدون بُعد بین 0-20 
به س��طح فعال های غیرآنیونی اختصاص داده ش��ده اس��ت. HLB های کم 

)9<( س��طح فعال های چربی دوست )محلول در روغن( و HLB های زیاد 
)11>( س��طح فعال آب دوس��ت )محلول در آب( را معرف��ی می کند. اکثر 
سطح فعال های یونی HLB بیشتر از 20 دارند. عموماً میکروامولسیون های 
آب در روغ��ن )W/O(،  های��ی ح��دود 8-3 را نش��ان می دهن��د. در 
 حالی که HLB روغن در آب حدود 18-8 اس��ت. گروه های تابعی مولکولی

)مث��اًل  و غیره( نی��ز اعداد HLB مخت��ص به خود را 
دارند ]11[.

 HLB را ب��رای کاربردهای مختلف نش��ان می دهد. عدد HLB ،1-ج��دول
 تجرب��ی ب��ا اف��زودن 7 به جمع جب��ری اعداد گ��روه تابعی داده ش��ده در 
جدول-2 محاس��به می ش��ود. مثاًل عدد HLB محاسبه ش��ده برای سدیم 

الئورات )C11H23COONa( عبارت است از:
7+ 11)-0.475) +  19.1=20.9                                              )6(
روش تجربی، به دلیل س��ادگیش هنوز متداول است. اما اثرات نوع و غلظت 
الکترولی��ت، دم��ا و عوامل دیگ��ر را درنظر نمی گیرد. ج��دول-3 برخی از 

)HLB( 1 مقیاس توازن آب دوست - آب گریز 

 HLB  2  برحسب گروه آب دوست و آب گریز
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مثال های متداول HLB سطح فعال ها را نشان مي دهد ]16[.
)R( 1-5-2- نسبت وینسور

جهت فهم بهتر امولسیون می توان از مفهوم ارائه شده توسط وینسور ]17[ 
استفاده کرد. بر اساس مفهوم تئوری وینسور، فرموالسیون یک امولسیون را 
می توان با متغیر ساده ای که نسبت انرژی های برهم کنش بین مولکول های 
س��طح فعال جذب ش��ده و نفت و آب موجود در سیستم را نشان می دهد 

بیان کرد.
نش��ان داده ش��ده که حالت و خواص یک سیستم تعادلی مستقیماً به 
ترکیب ویژه ی برهم کنش های بین سطح فعال، آب و نفت بستگی دارد. 
R>1 بدین  این ترکیب برهم کنش ها با نس��بت R نشان داده می شود. 
معناست که برهم کنش های بین سطح فعال و نفت، قوی تر از برهم کنش 
بین س��طح فعال و آبس��ت. در این مورد سیس��تم های سطح فعال/آب/

نفت گرایش به تش��کیل امولس��یون w/o دارند. R=1 برهم کنش های 
سطح فعال-آب و سطح فعال-نفت در توازنند. چنین سیستم هایی یک 
میکروامولسیون دوپیوسته تشکیل می دهند که از لحاظ ترمودینامیکی 
پایدارن��د. در نهایت اگر R > 1 بدین معناس��ت که برهم کنش های بین 
مولکول های س��طح فعال و آب بیش��تر از برهم کنش های بین س��طح 
فعال و نفت هس��تند و این به یک میکروامولسیون o/w منتج می شود. 
بزرگ ترین عیب این روش آنست که برخالف HLB، نسبت R وینسور 
معروف را نمی توان به صورت عددی محاس��به ک��رد و این نکته کار را 

برای فرموالسیون امولسیون عملی مشکل می کند.

1-5-3- دمای وارونگی فاز15
دمای وارونگی فاز )PIT( دمایی است که در آن فازهای پیوسته و پراکنده 
 w/o به امولسیون o/w در امولس��یون معکوس می شوند )یعنی امولسیون
تبدیل می گردد و برعکس(. این پدیده اولین بار توس��ط ش��ینودا ]18[ 
برای سیس��تم های امولسیونی حاوی سطح فعال های غیریونی ارائه شد و 
می تواند به عنوان ابزاری ارزشمند برای پیش بینی رفتار امولسیونی چنین 
سیس��تم هایی محس��وب گردد. وارونگی فاز زمانی اتفاق می افتد که دما 
افزایش یافته و به نقطه ای برس��د که برهم کنش بین آب و مولکول های 
س��طح فعال غیریونی کاه��ش یابد و توزیع پذیری16 س��طح فعال در آب 
کاهش یابد. از این رو در دماهای فراتر از این دما، مولکول های سطح فعال 
ش��روع به توزیع در فاز نفتی می کنند. پدیده ی PIT با س��طح فعال های 
یون��ی رخ نمی دهد؛ چراک��ه رابطه ای معمول بین دم��ا و حاللیت وجود 
دارد )یعنی با افزایش دم��ا حاللیت افزایش می یابد(. بنابراین کاربرد آن 
محدود اس��ت. البته فرموالسیون امولسیون گاهی به کلی با یک مخلوط 
س��طح فعال های یونی و غیریونی که در آن هنوز PIT حائز اهمیت است 

ارائه می شود.

)SAD( 17سطح فعال )1-5-4- اختالف تمایل )میل ترکیبي
تحقیقات در زمینه ی ازدیاد برداش��ت نفت در دهه ی 70 میالدی منجر به 
پیشرفت هایی در روابط تجربی شد و این روابط شرایط الزم جهت دستیابی 
به کشش بین سطحی فوق-کم و بیشینه ی پویایی نفت را توضیح می دهند. 
این روابط اختالف تمايل )ميل تركيبي( س��طح فعال )SAD(، اندازه گیری 
اختالف بین پتانسیل های ش��یمیایی استاندارد یا انرژی آزاد گیبِس سطح 

فعال در فازهاي نفت و آب است )رابطه ی-7(:
PWOW KRTGSAD ln*

0
* −=∆=−= →µµ RTIn Kp                                    )7(

ک��ه در آن KP ضری��ب افراز س��طح فعال بین آب و نف��ت در دمای متناظر 
اس��ت که عددی قابل اندازه گیری است. در مقادیر SAD = 0 وابستگی سطح 
فعال برای فاز آب دقیقاً برابر وابس��تگی س��طح فعال برای فاز نفت اس��ت؛ 
بدین معنی که یک فرموالس��یون بهینه و مطلوب حاصل شده است )یعنی 
یک کش��ش بین سطحی فوق-کم حاصل شده اس��ت(. عالمت SAD بیانگر 
وابس��تگی غالِب سطح فعال است و مقدار آن بزرگی انحراف از فرموالسیون 
بهینه را نشان می دهد. مقادیر SAD < 0 یعنی برهم کنش های سطح فعال-
نف��ت غالبند و مقادیر SAD > 0 نش��ان می دهند ک��ه برهم کنش های آب و 

سطح فعال می چربند.

1-5-5- میكروامولسیون
در ش��رایطی خاص، قطرات نفت یا آب در امولس��یون ها را می توان 
به اندازه ی کافی کوچک کرد )nm 100>(؛ به طوری که امولس��یون ها 

 3  مقادیر HLB تخمینی مواد سطح فعال ]12-15[

HLBسطح فعال

1اولئیک اسید
)SPAN65( 2سوربیتان تری استئارات
)SPAN65( 4سوربیتان تری استئارات

6دی اتیلن گالیکول مونوالئورات
)SPAN 20( 9سوربیتان مونوالئورات

11گالیسرول مونو الئورات
)BRIJ 56( ستیل اتر )13پلی اکسی اتیلن )10

)TWEEN 80( 15پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونواولئات
18سدیم اکتادکانوئات
21سدیم دودکانوئات
23سدیم اکتانوئات

32دی اکتیل سدیم سورفوساکسینات
38سدیم هپتادسیل سولفات
40سدیم دودسیل سولفات

42سدیم اکتیل سولفات
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به صورت شفاف18 ظاهر شوند. این پراکندگی ها، میکروامولسیون  نام 
دارند. سه نوع میکروامولس��یون می تواند شکل گیرد: نفت-در-آب، 
آب-در-نفت و میکروامولس��یون های فاز-میاني19 میکروامولس��یون 
فاز-میان��ی زمانی رخ می ده��د که R=1 و SAD=0 اس��ت. همه ی  
میکروامولس��یون ها به صورت ترمودینامیکی پایدار هستند که نشان 
می دهد آنها به صورت خودبه خ��ودی در غلظت های خاصی از نفت، 
آب و س��طح فعال تش��کیل می ش��وند و تش��کیل آنها فقط با نفوذ 
مولکول ه��ا كنترل می ش��ود )به نفوذ مولكول ها بس��تگي دارد(. اگر 
برای یک سیستم میکروامولسیون، انرژی آزاِد پراکندگی را بر حسب 
اندازه ی قطرات درنظر بگیریم در یک اندازه ی تعادلی قطره )1000-
100 انگس��تروم( کمینه ی مق��دار انرژی آزاد پراکندگی مش��اهده 
می شود ]19[. میکروامولس��یون ها برای پایدار کردن سطوح بسیار 
گس��ترده ی بین فازی که توس��ط نانو قطرات بس��یار ایجاد شده اند 
نیازمند مقدار نس��بتاً زیادی سطح فعال هس��تند. گاهی اوقات نیز 
نیازمند افزودن کوس��طح فعال هایی مانن��د الکل های زنجیره-کوتاه 

جهت دستیابی به س��یالیت بین سطحی20 یا گرانروی سطحی21 در 
فصل مشترک نفت/آب هستند.

نتیجه گیري
در اين مقاله اهميت س��طوح بين فازي در صنعت نفت و نقش مواد سطح 
فعال در اين س��طوح بررسی شد. در ابتدا شيمي سطح، پديده ها، رفتار و 
تئوري هاي سطوح بين فازي مثل معادله ی گيبس، فيلم هاي جذب شده، 
زاويه ی تماس و ترشوندگي، نسبت وارونگي فاز، نسبت وينسور )R(، توان 
چربي دوس��تي - آب دوس��تي )HLB(، اخت��الف تمايل )مي��ل تركيبي( 
س��طح فعال )SAD( و مفاهيم مايس��ل، فوم و امولسيون معرفي و بررسي 
گرديد و در مقاله ی آتي سطوح بين فازي و نقش مواد سطح فعال در رفتار 
اين س��طوح در فرآيندهاي مختلف صنعت نفت از جمله كاربردهاي مواد 
س��طح فعال در صنعت نف��ت )نقش اين م��واد در ازدياد برداش��ت نفت، 
پاك س��ازي آلودگي ه��اي نفتي، جداس��ازي آب از نف��ت )نمك زدايي( و 

جلوگيري از خوردگي( بررسی خواهد شد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Brine
2. Surface Tension
3. Interfacial Tension
4. surface excess concentration 
5. ultra-low interfacial tensions
6. depleted oil wells
7. dispersion stability
8. equilibrium rate constant
9. Critical Micelle Concentration
10. Partition Coefficient
11. “relaxation” times 

12. Young’s equation 
13. spreading coefficient 
14. limestone
15. Phase-inversion temperature
16. Partitioning 
17. Surfactant affinity difference
18. Transparent 
19. middle-phase 
20. Interfacial fluidity
21. surface viscosity


