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ام��روزه زندگ��ی اجتماع��ی و مصرف ان��رژی ارتب��اط تنگاتنگ و 
غیرقابل ان��کاری دارند. در بین منابع مختلف انرژی، س��وخت های 
فس��یلی یا نفت خام نقش اساس��ی را در تأمین ان��رژی جهان ایفا 
می کند. نفت خام یکی از منابع انرژی است که به سهولت در اختیار 
بش��ر قرار گرفته و به عنوان ماده خام اولیه برای بس��یاری از صنایع 
ش��یمیایی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. س��طوح بین فازی، بدون 
ش��ک در اکثر )اگر نگوییم همه( فراینده��ای فناوری های نفتی- 
از حف��اری نفت خام گرفت��ه تا تصفیه نفت و ف��راورش محصوالت 
پتروش��یمی- و نیز در کاربردها و بس��یاری از صنایع وابسته دیگر 

نقش اساسی و محوری دارند.
 تمامی این فرایندها شامل پدیده های بین سطحی و برهم کنش های 
شیمیایِی سطح هستند. در تکنولوژی های نفتی، با خواص سطوح 
بین فازِی سیس��تم های مختلفی نظی��ر نفت خام/هوا، نفت خام/ آب 
یا آب نمک ]آب ش��ور1[ و نفت خام/س��طوح جامد سروکار خواهیم 
داش��ت. بنابراین، کشش س��طحی )ST( و کش��ش بین سطحی2 
)IFT(، زاویه تماس، ترش��وندگی و بارهای س��طحی3   )پتانس��یل 

زتا( پارامترهایی هس��تند که برای مطالعه ی رفتارمواد در س��طح 
اندازه گیری و بررسی می شوند]1[.

در مقاله پيش��ين مفاهیم اساس��ِی شیمِی س��طِح بین فازی شامل 
فيلم هاي جذب شده، مايسل ها، زاويه تماس و ترشوندگي، فوم ها، 

امولسيون ها،  توان آب دوس��تي- چربي دوستي، نسبت R وینسور، 
دماي وارونگ��ي فاز،  اخت��الف تمايل )ميل تركيبي( س��طح فعال4 
)SAD( و ميكروامولسيون ها و نحوه ارتباط پدیده های مختلف این 

س��طوح با صنعت نفت به بحث گذاشته شد. در اين مقاله چندین 
زمینه مهم در صنعت نفت شامل ازدیاد برداشت نفت، جلوگیری از 
خوردگی، پاکسازی لکه های نفتی، روان سازی قیر، امولسیون های 
آسفالتی، جداس��ازی نفت/آب و نمك زدايی از نفت خام که در آنها 
شیمِی س��طِح بین فازی نقش��ی اساس��ی را ایفا می نماید، بررسی 

خواهد گرديد.

1- کاربردها در صنعت نفت
مواد س��طح فعال در بخش های مختلفی از صنعت نفت نقش خود 
را یافته اند و به خوبی به کار گرفته می ش��وند. از جمله این کاربردها 
عبارتند از: استفاده در فرایند های ازدیاد برداشت، سیاالت حفاری، 
انگیزش اسیدی چاه، سیمان کاری چاه های نفت، در ِدامولسیفایرها 
و برای رفع آلودگی های نفتی و پاکس��ازی لجن های نفتِی تانکر ها 
که بهبود کیفیت، تس��هیل اس��تخراج، صرفه جویی های اقتصادی، 
افزایِش تولید و حفظ جنبه های زیس��ت محیطی را در بر دارد]2[. 
جدول-1 مثال هایی از کاربرد مواد س��طح فعال در صنعت نفت را 

به تفکیک سیستم مورد نظر نشان می دهد.
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1-1- ِگل حفاری
گل حفاری مورد اس��تفاده در اکتشاف نفت، سیستم پیچیده ای 
اس��ت که حاوی مواد متنوعی است که هر یک از آنها در فرایند 
حف��اری، وظیفه ای را ب��ه عهده دارند: آب، ب��ا ظرفیت گرمایی 
ب��اال، گرمای تولید ش��ده دراث��ر اصطکاک بین مت��ه حفاری و 
س��نگ را گرفته و مته را خنک می کن��د، روغن، مته حفاری را 
لغزن��ده می کند، خاک رس، رئولوژی مطل��وب را فراهم می آورد 
و نمک های فلزات س��نگین، دانس��یته گل حف��اری را افزایش 
می دهند. بنابراین، سنگ ریزه های کنده شده می توانند به سطح 
زمین انتقال یابند و از گل حفاری جداش��وند. س��طح فعال های 
پراکنده س��از و معلق کننده نیز برای تثبیت این مخلوط پیچیده 
اس��تفاده می ش��وند. شایان ذکر اس��ت که گل حفاری برای هر 
منطقه ای به صورت ویژه فرموله می ش��ود چراکه زمین شناس��ی 
و ش��رایط فیزیکی-شیمیایی هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت 

است]4[.

1-2- ازدیاد برداشت نفت
امروزه یکی از منابع جذاب انرژی، نفتی است که در چاه های نفتِی 
رو به اتمام موجود می باش��د! این نفت در محیط متخلخل مخازن 
توسط نیروهای موئینگی و ویسکوز به تله افتاده است. برای بازیابی 
این نفِت به تله افتاده، فناوری های متعددی بر اس��اس فرایندهای 
ازدیاد برداش��ت )EOR( توس��عه داده ش��ده اند. مثال هایی از این 
فناوری ها )که به روش های س��وم ازدیاد برداش��ت نیز موسومند(، 
عبارتند از: س��یالب زنی س��طح فعال-پلیمر، ایجادفوم و ش��کافت 

اسیدی ]9-5[.
ازدی��اد برداش��ت نفت به دلی��ل وجود فصول مش��ترک متعدد 
و پیچیدگی مش��خصه های فیزیکوش��یمیایی و زمین شناس��ی 
مخ��ازن، به یک چالش علمی و فناوران��ه ی ممتاز تبدیل یافته 
اس��ت. در این جهت ب��ه دانش دقیقی از مخ��ازن نفتی، انتقال 
از می��ان محیط متخلخل و پدیده های متعدد بین س��طحی نیاز 

است.
ازآن گذشته، فناوری های ازدیاد برداشت نفت معموالً به دلیل وجود 
مقادیر متعدد مواد شیمیایِی گران قیمت که به درون چاه نفت تزریق 
ش��ده و معموالً درطول فرایند از بین می روند، هزینه بر می باش��ند. 
علیرغم این مش��کالت، از آنجایی که چاه های به ظاهر به ته کش��یده 
هنوز دارای تقریباً 65 درصد نفت دس��ت نخورده می باشند، فناوری 

ازدیاد برداشت هنوز بسیار جذاب و مورد توجه هستند.

1-2-1- سیالب زنی سطح فعال- پلیمر
در این قس��مت به فناوری های مرتبط با »سیالب زنی سطح فعال-
پلیمر« یا »سیالب زنی مواد ش��یمیایی« پرداخته می شود. اساساً، 
هدف سیالب زنی س��طح فعال-پلیمر، تولید نفت از یک چاه نفتِی 
تمام شده )چاهي كه در اواخر عمر توليد خود با روش هاي معمول 
در حال توليد اس��ت( می باشد، بدین صورت که با استفاده از تزریق 
دوغابی از مواد فعال س��طحی، جابه جایی نفِت به تله افتاده ممکن 

می شود  ]9-5[. 
شکل-1 به صورت ش��ماتیک فرایند سیالب زنی سطح فعال-پلیمر 
 )preflush( را نش��ان می دهد. مرحله اول، تزریق محلول می باش��د
که ش��رایط مخ��زن را با از بین ب��ردن نمک ه��ای نامطلوب مهیا 
می نماید. نمک های نامطلوب باعث می ش��وند که سطح فعال های 
با ارزش به هم چسبیده و کارایی خود را از دست بدهند]13-10[. 
س��پس، یک سطح  فعال به منظور کاهش کشش بین سطحی نفت  
محب��وس ]5-9, 14[ و نیز به منظ��ور حرکت دادن نفت از درون 
ش��کاف های باریک حفرات ]6, 8[، تزریق می شود. بنابراین، بانکی 
از نفت تشکیل می شود )شکل-2(. تشکیل بانک نفت اجتناب ناپذیر 
است چراکه این بانک نفت این امکان را فراهم می آورد که حرکت 
نفت خاِم به تله افتاده موثرتر شود. دوغاب سطح فعال توسط دوغابی 

 1  مثال هایی از کاربرد مواد سطح فعال در صنعت نفت ]2. 3[
سیستم کاربرد

کاربردسیستم

گاز- مایع

تولید فوم چاه نفتی و سرچاهی
فرایند معلق سازی نفت

فوم های برج های تقطیر و تفکیک
فوم های تانک ها )کامیون های حمل( 

سوخت های نفتی
سیال حفاری فومی

سیال اسیدزنی
فوم های انسدادکننده و جهت دهنده

فوم های کنترل حرکت گازها

مایع-مایع

سیاالت امولسیون حفاری
ازدیاد برداشت در شبه امولسیون ها

دوغاب های فرایندی تعلیق سنگ نفت
امولسیون های سرچاهی

امولسیون های سوخت های نفتی
امولسیون های خطوط لوله انتقال نفت 

سنگین
امولسیون های آسفالت

امولسیون های ذرات کوچک نفتی
نشتی تانکر های نفتی

مایع- جامد

اصالح کننده های ترشوندگی مخازن
تثبیت کننده خاک های نفتی

پراکنده ساز لجن تانک ها و وسل ها
توزیع کننده گل حفاری
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از یک محلول تغلیظ ش��ده پلیمرِی پایه آبی رانده و توسط دوغاب 
آب برگردانده می ش��ود]6, 7, 15[.  دوغاب ویس��کوز پلیمر، اجازه 
نمی ده��د ک��ه باریکه های آب ب��ه داخل بانک نفت نف��وذ نمایند. 
چراكه نفوذ باریکه های آب به درون بانک نفت کارایی سیس��تم را 
کاهش می دهد]9[. برای بهینه کردن فرایند س��یالب زنی پلیمر-

س��طح فعال، بانک نفت شکل گرفته باید به درون ناحیه متخلخل 
گس��ترده ش��ده و نفت محبوس به انتهای پیش رفته ی بانک نفت 
بپیوندند. حجم تحت پوشش توسط فرایند با تنظیم حرکت هریک 
از دوغاب ها بهینه می شود)ش��کل-3(]8, 9[ ک��ه این کار با ایجاد 
کشش سطحی فوِق کم در فصل مشترک بانک نفت/ دوغاِب سطح 
فعال محقق می ش��ود]8, 16[.  همچنین الزم است از ساختارهای 
تجمعِی سطح فعال ها مانند کریس��تال های مایع الیه ای که باعث 
به وجود آمدن ویس��کوزیته های بس��یار باال می ش��وند، جلوگیری 

کرد]19-17[. 
  پارامترهای سیس��تم باید طوری باشند که اختالطی بین سیاالت 
در دوغاب های سطح فعال، نفت و پلیمر صورت نپذیرد. پراکندگی 
سطح فعال و نفت یک امولسیون نامطلوب را تشکیل خواهند داد، 
در حالی که پراکندگی س��طح فعال و پلیمر، اگر ناس��ازگار باشند، 
ممکن است منجر به جدایش فازی شوند که این امر باعث کاهش 
تأثیر فرایند می ش��ود. ن��کات دیگر که باید در نظر گرفته ش��وند، 
عبارتند از: 1( انتقال جرم سطح فعال به بانک نفت می تواند کشش 
بین سطحی را تغییر دهد و 2( ناسازگاری سطح فعال-پلیمر منجر 
به جدایش فازی می ش��ود که می تواند اثربخشی فرایند را کاهش 

دهد]8, 18[.
پس از ازدیاد برداشت ثانویه )سیالب زنی آب(، نفت محبوس درون 
حفرات توس��ط نیروهای موئینگی و ویس��کوز به تل��ه می افتد که 

بزرگی آن را می توان با عدد موئینگی، NC، نشان داد:
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بین س��طحی نفت و آب می باشد ]5-9[. در این مرحله، در فرایند 
برداش��ت نفت، عدد موئینگ��ی تقریباً 6-10 می باش��د که به این 
معناس��ت که نیروهایی که نفت را به تله می اندازند، بس��یار بزرگ 

هستند.
همانطور که معادله فوق نش��ان می دهد، برای غلبه بر این نیروها، 
واجب اس��ت که عدد موئینگی را با افزایش ویس��کوزیته یا سرعت 
س��یال تا 3-10 افزایش دهیم یا کش��ش بین س��طحی را از 30 به 

 3  نمایش شماتیک مخزن نفتی و جابجایی نفت با سیالبزنی آب یا مواد شیمیایی]1[
)الــف(: نفت در مخــزن در ناحیه متخلخل مخزن محبوس اســت. )ب(:باتزریق 
ســیالب ســطح فعال-پلیمر، نفت رانده شــده و بانک نفت ایجاد می شود. )ج(: 
باتزریق بیشــتر، بانک نفت به ســمت چاههای تولیدی رانده می شود. )د(: نفت 

بطورکامل ازناحیه متخلخل خارج می شود.

 2  نمایش شماتیک نقش کشش بین سطحی بسیارکم بر تشکیل بانک نفت

 1  نمایش شماتیک فرایند سیالب زنی سطح فعال-پلیمر



مقاالت پژوهشی

42

حدود mN/m 4-10-3-10 کاهش دهیم. افزایش س��رعت نیازمند 
اس��تفاده از فش��ارهای باالس��ت که ممکن اس��ت باعث شکستن 
س��اختار سنگ مخزن شود و درنتیجه، مس��یری را با حفرات زیاد 

ایجاد کند و امکان به وجود آمدن کانال فراهم آید]9[.
افزای��ش ویس��کوزیته نیز غیرعملی اس��ت )مانن��د تالش برای 
دمی��دن عس��ل درون نی اس��ت(. بنابراین، ب��رای افزایش عدد 
موئینگی، می باید کشش بین سطحی )IFT( نفت محبوس شده 
را کاهش دهیم. کش��ش های بین س��طحی می تواند تاجایی که 
می توان غلظت س��طح فعال را افزای��ش داد، به مقادیر فوِق کم 

برسد )شکل-4(]6, 8[
در غلظت های پایین سطح فعال، سیستم به صورت دوفازی است که 
فاز نفت و فاز آب شور در تعادل با یکدیگر می باشند. تغییر کوچکی 
در غلظت س��طح فعال حول این ناحیه می تواند تأثیر زیادی روی 
کش��ش بین س��طحی بگذارد. این چنین تغییری در غلظت سطح 
فعال ممکن اس��ت به دلیل جذب مولکول های س��طح فعال بر روی 

سطوح محیط های متخلخل مخزن رخ دهد. 
از س��وی دیگ��ر، در سیس��تم های ب��ا غلظ��ت باالی س��طح فعال 
)تقریبا8ً%-4% وزنی س��طح فعال(، یک میکروامولس��یون فازمیانی 
در تع��ادل با فازهای آب ش��ور و نفت اضافی به وج��ود خواهد آمد. 
این سیس��تم های غلظت باال به فرموالس��یون بهینه بسیار نزدیک 
می باش��ند )یعنی غلظتی که در آن، بیشترین نفت حرکت خواهد 
ک��رد( و بنابراین، به سیس��تم ه��ای غلظت-پایی��ن ترجیح داده 

می شوند)شکل-5(.
دانسیته بار سطحی یکی دیگر از عواملی است که می تواند به شدت 
و ب��ا تمایل زیاد بر روی جابجایی موثر نفت محبوس تأثیر بگذارد. 
این کار را با تغییر کش��ش بین س��طحی، ویس��کوزیته س��طحی و 
دافع��ه الکتریکِی نفت محبوس در محیط متخلخل صورت می دهد 

)شکل-6(]6, 10-8, 20[.
 ش��کل-7 ی��ک درجه ش��وری اپتیمم را نش��ان می دهد که در 
آن، فرموالس��یون غلظت باالی س��طح فعال کشش بین سطحِی 
مینیم بین آب و نفت، تش��کیل یک میکروامولسیون فاز-میانی 
ب��ا آب و نفت یکس��ان که در فاز میانی پایدار ش��ده اند، حداقل 
هدررفت سطح فعال در محیط متخلخل، حداقل زمان جدایش 
فازی س��ه فاز، حداقل افزایش فش��ار در هنگام پمپ کردن این 
سیستم چندفازی به درون محیط متخلخل، و ماکزیمم بازدهی 
جابه جایی نفت در این ش��وری بهینه اتفاق می افتد. این ش��کل 
همچنی��ن نش��ان می دهد که موارد گفته ش��ده ب��ه پدیده های 

بین سطحی مرتبط هستند.

1-2-2- فوم ها در ازدیاد برداشت نفت
در صنعت نفت، فوم توانس��ته کاربرد اصلی خود را در زمینه ازدیاد 
برداش��ت نفت به خوبی پیدا کند. فوم ه��ا دارای خواص رئولوژیکی 
منحصربه فردی در محیط متخلخل می باشند و جهت بستن نواحِی 
بس��یار نفوذپذیر ) از جایی که نفت از آنجا اصطالحاً جاروب ش��ده 
اس��ت( اس��تفاده می ش��وند که به نفت این امکان را می دهد که از 
نواحی با نفوذپذیری پایین برداشت شوند. گاهی از دی اکسیدکربن 
در فرایند فوم به عنوان سیال جابه جاکننده استفاده می شود. سیال 
دی اکس��یدکربن در همه نس��بت ها ب��ا هیدروکربن های س��بک، 
امتزاج پذیر اس��ت. این رفتار با جابه جایی توسط آب بسیار متفاوت 

 5  عواملی که بر توزیع ســطح فعال از فاز آبی به فازی نفتی تأثیر می گذارند. گذار 
از فــاز پائینتر به فــاز میانی و به فاز باالئــی )l-m-u( از طرق مختلف امکانپذیر 
اســت: )1( افزایش شوری، )2( کاهش طول زنجیره ی نفت، )3( کاهش دما، )4( 
افزایش غلظت کلی سطح فعال، )5( افزایش نسبت آبشور به نفت، )6( افزایش 

نسبت محلول سطح فعال به نفت، یا )7( افزایش وزن مولکولی سطح فعال.

 4  تأثیر غلظت ســطح فعال بر کشش بین سطحِی  )یک سطح 
فعال سولفوناته ی نفتی(. + الکل ایزوبوتیل )IBA( در NaCl 1.5% با دودکان. 

یک IFT بسیار پایین در غلظت های باال و پایین سطح فعال اتفاق افتاده است: 
، کشش بین سطحی میرکوامولسیون  ، کشش بین سطحی میکروامولسیون o/w ؛ 
( برهم منطبق شده اند، سیستم سه فازی ) نواحی نفت- ( و ) w/o. جایی که )

پیوسته، آب-پیوسته و فاز میانی( می باشد.
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می باش��د. در جابه جایی با آب، مقدار بسیار زیادی از نفت به دلیل 
امت��زاج ناپذیری نفت و آب به ص��ورت محبوس باقی می ماند. یکی 
دیگر از مزایای استفاده از دی اکسید کربن، حاللیت کم آن در آب 
است. بنابراین تمامی CO2  تزریق شده را می توان جهت حل کردن 
در نفت به کار گرفت و مقدار کمتری دراثر حل ش��دن در آب هدر 
م��ی رود. س��طح فعال ها برای جبران برخی از اث��رات نامطلوبی که 
س��یالب زنی CO2 در بردارد، به کار گرفته می شود. مهمترین عیب 
تزریق س��یالب CO2، ویس��کوزیته پایین CO2 مایع در مقایسه با 

اجزای سنگین موجود در نفت می باشد. 
ویسکوزیته پایین، بیانگر قابلیت بیشتر و به این معناست که امکان 
نفوذ CO2 با تشکیل انگشتی5 یا کانالی شدن6 فراهم می آید. سطح 
فعال ه��ا ب��ا افزایش پایداری ف��وم جهت کاهش تحرک اس��تفاده 
می ش��وند. همچنین، از بخار نیز جهت ایجاد س��یال کف زا )فوم-
ساز( استفاده می شود. مشکل این مورد هم مشابه مشکل سیستم 
دی اکس��یدکربن اس��ت؛ یعنی تحرک ب��االی بخ��ار. در اینجا نیز 
سطح فعال ها به همراه گاز یا بدون گاِز کندانس شده برای افزایش 
پایداری فوم استفاده می ش��وند. تا زمانی که دماهای عملیاتی زیاد 
هس��تند، سیستم سطح فعال می باید طوری طراحی شود که برای 
گس��تره وسیعی از دماها تأثیرگذار باش��د. جذب سطح فعال ها بر 
روی سطوح س��نگ مخزن، در دماهای باالتر کمتر می باشد، مگر 

اینکه انواع یونی موجود باشند.
درصورتی ک��ه فوم از بخار خالص )بخاراش��باع به صورت الیه ای در 
تعادل با آب( س��اخته شده باشد، بر اساس معادله کلوین7، حباب-

های کوچک تر که دارای فشار بیشتری هستند، توسط حباب های 
بزرگ تر متالش��ی و ج��ذب می گردند که باعث کاه��ش پایداری 
فوم می شوند. مقادیر بس��یار کم از گاز نانوکندانس پذیر8 به جهت 
افزایش پایداری فوم به سیستم افزوده می شود که اینکار با کاهش 

سرعت کندانس بخار و از بین رفتن فوم صورت می گیرد.
در کتاب ش��رام ]21[ به جنبه های مختلف اس��تفاده از فوم ها در 
صنعت نفت، از اصول اولیه تا ازدیاد برداش��ت اش��اره ش��ده است. 
در ای��ن کتاب همچنین، داده های مرب��وط به چند میدان نفتی به 
همراه روش های مختلف آزمایش��گاهی برای تطبیق با تئوری های 

پیشنهادی موجود ارائه شده است.

1-2-3- شکافت اسیدی9 برای انگیزش چاه نفت
ش��کافت اس��یدی یک فرایند انگیزش چاه نفتی است که در آن، 
اس��ید )HCl یا HF، بس��ته به نوع ساختارس��نگ( به داخل چاه 
نفتی بافش��ار تزریق ش��ده تا بتواند محیط متخلخل را ش��کافته 
و یا ش��کاف های طبیعی موجود س��اختار مخزن را گش��اد کند. 
برای جلوگيري از هدررفت س��یال، كاهش نرخ مصرف اس��ید و 
صرفه جوي��ي در هزینه ها، توجه به س��طوح بین فازی و ش��یمی 
س��طح بس��یار حائز اهمیت می باش��د. لذا برای کنترل هدررفت 
سیال، سطح فعال هایی به عنوان تغلیظ کننده10 استفاده می شوند 
که اسید را به کمک تشکیل مایسل، اصطالحاً ژله ای می نمایند. 
اس��یدهای ژله اي، درمقابل نیروهای برشی پایدار هستند، چراکه 

  6  )الف( شــکل قطره نفت در یک ســطح آب-تر یا نفت-تر. )ب( نقش بارسطحی 
د ر فرایند جابجائی نفت

 7  پدیده های مختلف مرتبط با ازدیاد برداشت نفت در درجه شوری بهینه
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زنجیره ه��ای مایس��لی می توانند بالفاصله پ��س از برش، دوباره 
ش��كل بگيرند. مزیت س��طح فعال ها به عن��وان تغلیظ کننده این 
اس��ت که این م��واد می توانند ط��وری طراحی ش��وند که برای 
محلول اس��ید زنده )فعال( ویسکوزیته های باال و به طور هم زمان 
برای اس��ید مصرفی ویس��کوزیته پایین ایج��اد نمایند. علت این 
قابليت، توزيع س��اختارهاي مايلسي است كه تحت تأثير افزايش 
غلظ��ت محصوالت واكنش��ي هس��تند كه حين مصرف اس��يد، 
توليد مي ش��وند. کاهش ویس��کوزیته اس��ید مصرفی در بازیابی 
س��یال عملیاتی کمک می کند]22[. استفاده از اسیدهای فومي 
و امولس��یون اس��ید-خارجی )نفت به عنوان فاز پراکنده و اسید 
ژله اي به عنوان فاز پیوس��ته(، روش های دیگری هستند که برای 
کنترل هدررفت محلول اس��یدی به کار گرفته می ش��وند. اِشکال 
اس��تفاده از نفت به عنوان فاز پراکنده این است که جهت کاهش 
ویس��کوزیته ی امولس��یون، غلظت بس��یار زی��ادی از نفت مورد 
نیاز می باش��د و به همان نسبت، غلظت اس��ید. در نتیجه، مقدار 
اس��ید موجود برای قلم زنی11  شکاف )شكافتن سازند( را کاهش 
می دهد. فومي س��اختن اسید همچنین مقدار اسید موجود برای 
قلم زنی را کاهش می دهد، چراکه مقدار اسید کمتری به ازای یک 

واحد حجم تزریقی در حالت فومي موجود است. 
 

برای کنترل سرعت واکنش اس��ید، عوامل تأخیری12 نظیر آلکیل 
س��ولفونات ها، آلکیل فوس��فونات ها و آلکیل آمین ها برای تشکیل 
فیلم های آب دوست بر روی سطوح کربناته استفاده می شوند. این 
فیلم ها به عنوان موانعی جهت کاهش س��رعت حمله اس��ید عمل 
می نمایند. روش دیگر، اس��تفاده از عامل های کف زا می باش��د که 
جهت تثبیت فوم دی اکس��یدکربن اس��ت. CO2 به عنوان محصول 
واکنش قلم زنی اس��ید تولید می شود. این فوم CO2 به عنوان مانعی 

جهت کاهش سرعت حمله اسید به کار گرفته می شود.
روش دیگ��ری که برای کنترل فعالیت اس��ید در ی��ک چاه نفتی 
انجام می ش��ود، استفاده از امولسیونی شامل کروسن )نفت سفید( 
یا دیزل به عنوان فاز پیوس��ته نفتی و اس��یدهيدروكلريك به عنوان 
فاز آبی پراکنده می باش��د. امولسیون اس��ید در نفت متداول ترین 
نوع می باش��د، چراکه نفت، اسید را از سطوح کربناته جدا می کند 
و بنابراین، سطح خوردگی را کاهش می دهد]1[. به عالوه، سرعت 
واکنش اسید می تواند بعداً توسط سطح فعال های تأخیری کاهش 
یابد که اين سطح فعال ها ترشوندگی سطح کربناته نسبت به نفت 

را افزايش مي دهند.

1-3- ضدفوم )ضدکف( و کف زدایی
فوم ه��ا دارای خواص عجیبی هس��تد که در ازدیاد برداش��ت نفت 
مفید می باش��ند. اما فوم ها در ادامه، در فرایندهای پایین دس��تی و 
پس از استخراج نفت باعث بُروز مشکالت زیادی خواهند شد. علت 
ایجاد فوم معموالً مربوط به ناخالصی های طبیعی و مواد حاصل از 
خوردگی اس��ت که در جریان فرایند یافت می شوند. به عنوان مثال 
در فراینده��ای شیرین س��ازی و آب گیری در پاالیش��گاه های گاز، 
تجزی��ه ترکیبات آمین و گالیکول منجر به پیدانش ناخالصی هایی 
می ش��ود که باعث پیدایش کف می گردند]23[. عامل های ضدکف 
و کف زدا به بسیاری از عملیات واحدها افزوده می شود که از ایجاد 
فوم جلوگیری ش��ود. عامل ه��ای ضدکف به جه��ت جلوگیری از 
ایجاد فوم جدید و کف زداها برای تخریب فوم های موجود استفاده 
می ش��وند]21[. س��یلیکاهای آب دوس��ت، نفت های س��یلیکونی، 
پلیمرهای پایه-گالیکولی، آمیدها، اس��یدهای چرب و اس��یدهای 

نفتِی معدنی، عامل های ضدکف متداول می باشند]21[. 

1-4- جلوگیری از خوردگی
اثرات خوردگی جزء جدائی ناپذیر صنعت نفت می باش��د )همانطور 
که در بحث امولس��یون های اس��ید-در-نفت اشاره ش��د(، درواقع 
خوردگ��ی پدیده ای اس��ت ک��ه تقریب��اً در تمام صنایع مش��اهده 
می شود. قطعات فلزی همه جا از چاه های نفتی گرفته تا واحدهای 

پاالیشگاهی و پتروشیمی ها در معرض خوردگی قرار دارند.
در س��ال 1999، در آمری��کا به تنهای��ی، خوردگ��ی تقریب��اً باعث 
هدررفتن 300 بیلیون دالر س��رمایه شد که بیش از یک سوم آن با 
اس��تفاده از روش های موجود کنترل خوردگی، قابل صرفه جویی 

بود]24[.
متداول ترین نوع خوردگی در صنعت نفت با جذب پروتون ها روی 
سطوح فلزی شروع می شود و در ادامه، یک واکنش الکتروشیمیایی 

 8  نمایش شــماتیک )الف( ســطح یک فلز )ب( سطح در حضور فیلم سطح فعال به 
عنوان موانعی در مقابل خوردگی
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بی��ن پروتون ها و اتم های فل��زی صورت می پذی��رد. کاتیون های 
فلزی، ممکن اس��ت در فاز آبی حل ش��وند یا ب��ا آنیون هایی نظیر 
سولفور واکنش دهند، بنابراین، سطح فلزِی بیشتری برای حمالت 
بعدی در معرض قرار می گیرد. بررسی پدیده های سطوح بین فازی، 

امکان جلوگیری از خوردگی را فراهم می آورد )شکل-9(.
بازدارندگان اهمی13 که از جمله بازدارندگان فیلم س��از محس��وب 
می شوند، سطح فعال های کاتیونی ای هستند که تمایل دارند روی 
تمام نقاط منفی س��طوح فلزی جذب شوند و یک فیلِم آب دوست 

فشرده را تشکیل دهند.
این فیلم های کم نفوذپذیر می باید )1( ترشوندگی سطح را نسبت 
ب��ه آب و آب ش��ور کاهش دهند، )2( تح��رک یون های مختلف را 
کاه��ش دهند، )3( گس��ترش پل های ارتباطی بی��ن آند و کاتد را 
تقلیل دهند و )4( برهم کنش های احتمالی عامل های اکسیدکننده 
)مثاًل پروتون ها، اس��یدها و...( را با نقاط منفِی سطح فلز کم کنند. 
رابینس��ون ]4[  به طور مفصل در خصوص مش��کالت خوردگی در 

مراحل مختلف عملیات پتروشیمی بحث کرده است.

1-5- پاکسازی آلودگی های نفتی
نقش مواد س��طح فعال در پاكس��ازي آلودگي ه��اي نفتي را در دو 

بخش آلودگي هاي خاك و آلودگي آب بررسي مي نمایيم: 
پاکسازی خاک های آلوده نفتی به جهت خطرهای زیادی که نفت 
برای موجودات زنده و انسان دارد، بسیار حائز اهمیت است. یکی از 
روش های پاکسازی، خاکشویی است. سابقاً از آب جهت خاکشویی 
اس��تفاده می شد که بعدها به آن افزودنی هایی را به منظور باالبردن 
بازدهی، گسترش روش به محدوده بزرگ تری از آالینده ها، کاستن 
هزینه های تمام ش��ده، کاس��تن دفعات شست وش��و و صرفه جویِی 
زمانی اضافه کردند. مواد س��طح فع��ال به عنوان مهم ترین افزودنی 
خاکشویی در خارج از محل معرفی شده اند]25[. مواد سطح فعال 
با کاس��تن کش��ش س��طحی بین آالینده و دانه های میزبان، آنها 
را از ه��م جدا می نماین��د. مولکول های مواد س��طح فعال به علت 
طبیعت دوقطبی خود، انرژی آزاد سیس��تم را با جانش��ین نمودن 
مولکول های بزرگ تر و با انرژی بیش��تر در فصل مشترک ها کاهش 
می دهند]26[. عملیات خاکش��ویی بهبودیافته با مواد سطح فعال 
ب��رای ح��ذف ایزومرهای کرس��ول14 ) که نوعی آالین��ده ی نفتی 
آروماتیک اس��ت( از دو مکانیس��م امکان پذیر است: مکانیسم اول 
ورقه شدن خاک است که در غلظتی زیر غلظت بحرانی مواد سطح 
فعال، CMC، روی می دهد و مکانیس��م دوم انحالل اس��ت که در 

غلظت های باالی CMC امکان پذیر اس��ت. در مكانيس��م  نخست، 
مونومرهاي سطح فعال، مسئول فرآيند ورقه ای شدن هستند كه در 
دو گام رخ می دهد؛ در گام اول، مونومرها در فصل مشترك خاك-

آالين��ده و خاك-آب تجم��ع يافته و زاويه ی تم��اس بين خاك و 
آالينده را افزايش می دهند. مولكول هاي سطح فعال بر روي سطح 
آالينده نشست كرده و نيروي دافعه اي بين سر مولكول سطح فعال 
و دانه ه��اي خاك ايجاد مي گردد و بدي��ن طريق جدايش آالينده 
از دانه ه��اي خ��اك را بهبود مي بخش��ند. در گام دوم، جريان هاي 
همرف��ت با ايجاد هوادهي و فرس��ايش، ان��رژي الزم را براي ايجاد 
س��طح مخصوص اضاف��ي در فاز نفت��ي توليد ك��رده و از اين راه 
جداسازي آالينده از خاك را ممكن مي سازند]27[. مكانيسم دوم، 
انحالل اس��ت؛ در اين روش ش��ركت آالينده در هسته ي آب گريِز 
مایسل هاي س��طح فعال، سبب كنده ش��دن آن از سطح دانه هاي 
خاك مي گردد. هم زمان با افزايش مايس��ل ها در محلول، انحالل، 
افزايش مي يابد. به همين دليل وجود غلظت باالتر از غلظت بحراني 
مايسل )CMC( مواد س��طح فعال براي رخ دادن اين حالت الزامي 

است]25[.
ورود نف��ت ب��ه محیط دریای��ی15 ی��ک مرحل��ه اجنتاب ناپذیر 
حین تولید و انتقال نفت خام و محصوالت پاالیش��گاهی اس��ت. 
نش��تی های نفت��ی به عنوان یک��ی از مهم تری��ن آلوده کنندگان 
محیط زیست محس��وب می ش��وند، چراکه باعث بدترین فجایع 
محیط زیستی در تاریخ تمدن )اخیر( بشر می باشند. نشتی های 
نفتی، زندگی آبزیان وابس��ته به اکس��یژن را به خطر می اندازند 
چراک��ه الیه های نفتی به عنوان مانعی در فصل مش��ترک آب و 
هوا عمل کرده و از انتقال اکس��یژن جلوگیری می کند. پرندگان 
دریایی، در صورتی که بال هایش��ان آغش��ته به این نفت ها شود، 
دیگ��ر قادر به پ��رواز نخواهند بود و در نتیج��ه، بالفاصله مرِگ 
آنه��ا را به هم��راه دارد. به ع��الوه، از نقطه نظ��ر زیبایی شناس��ی 
و بوم شناس��ی، نواحی س��احلی نیز ممکن اس��ت به دلیل چنین 
آلودگی ه��ای نفت��ی متحم��ل ضرره��ای اقتصادی ش��وند زیرا 
س��واحل تفریحی، بندرگاه ها و کش��تی ها، صدف های دریایی و 
 منابع تأمینِی واحدهای قدرت و نمکزدایی آس��یب خواهند دید. 
شکل-10 برخی از پدیده های بین سطحی که آلودگی های نفتی 
در سطح دریا با آن مواجه اند را نشان می دهد. برای زدودن این 
نشتی های نفتی، یک محلول سطح فعال )به عنوان پراکنده ساز16( 
در اطراف نفت افزوده می شود )توس��ط کشتی و هواپیما پاشیده 
می ش��ود(، که باعث به وجود آمدن گرادیان کشش سطحی شده 



مقاالت پژوهشی

46

و نف��ت را وادار می کن��د که از مرکز عدس��ی نفتی17 به س��مت 
بیرون کشیده شود. اين شرايط زدودن لکه های نفتی را آسان تر 
می نماید. اثربخش��ی این روش، به شرایط دریا و روش های مورد 
اس��تفاده و نیز طبیعت ش��یمیایی نفت و پراکنده سازها بستگی 
دارد. زم��ان، یکی از فاکتورهای مهم در این فرایند می باش��د. از 
آنجایي كه در اثرتماس با هوا، ویسکوزیته نفت به سرعت افزایش 
می یابد، در نتیجه، انتقال س��طح فعال ها به فصل مشترک نفت 
و آب آهس��ته تر شده و اثرگذاری پراکنده سازها کاهش می یابد. 
هنگامی که نفت جمع آوری ش��د، به س��مت مخازن جمع آوری 
موج��ود در کش��تی ها منتقل می ش��ود که از س��طح فعال ها و 
فیلترهای نفت-تر و آب-تر برای شکستن امولسیون نفت-آبشور 
استفاده می شود. حتی بعد از زدودن توده لکه نفتی، الیه نازکی 
از نف��ت هنوز باق��ی خواهد ماند- که در قال��ب مانعی در مقابل 
جذب اکس��یژن عمل می نماید به طوری که میکروب های موجود 
نیز قادر به تخریب این الیه نیس��تند. لذا الزم است که این فیلم 
به قطرات بس��یار ریز شکسته شود تا از این طریق بتوان تخریب 
آن را س��ریع تر کرده و انتقال اکس��یژن را از ج��ّو به داخل آب 
ممکن سازیم. این امر با افزودن محلول سطح فعال به لنز نفتی 

ممكن می شود.
س��ابقاً سطح فعال ها به عنوان پراکنده س��ازها استفاده می شدند که 
به اثرات جانبي آنها توجه نمی ش��د. بع��داً، بحث هایی روی اثرات 
نامطلوب س��ّمیت ای��ن پراکنده س��ازها بر ارگانیس��م های دریایی 
و محی��ط س��احلی، مط��رح ش��د و درنتیجه، جس��ت وجوها برای 
فرموالس��یون های جدی��د با س��ّمیت های کمتر، م��ورد توجه قرار 
گرف��ت. امروزه روش هاي��ي نظير تبخیر ترکیبات نفتی، اس��تفاده 
از تکنی��ک خالء، جذب و جداس��ازی از س��طح آب توس��ط انواع 
مختلفی از جاذب ها به خصوص جاذب های تهیه ش��ده با اس��تفاده 
از فناوری نانو، اس��تفاده از عوامل بیولوژیکی و میکروارگانیس��م ها 
برای تجزیه هیدروکربن ها، به کارگیری تکنولوژی لیزر، جداس��ازی 
فیزیکی به کمک کف گیر و تبدی��ل آلودگی های نفتی به ترکیبات 
دیگر با روش هایی چون فتواکسیداس��یون، از مهمترین روش های 
جمع آوری، حذف و پاکس��ازی آلودگی های نفتی از دریا به ش��مار 

می رود)شکل-10(]28[.

1-6- روان سازی قیر18
قی��ر نوع��ی هیدروکرب��ن طبیعی اس��ت ک��ه به ص��ورت جامد یا 
ِش��به جامد وجود دارد. مهم تری��ن مخازن قیر در کان��ادا و ونزوئال 

یافت می ش��ود. ویس��کوزیته باال یکی از مهم ترین مشکالتی است 
که هنگام اس��تحصال قیر با آن مواجه هس��تیم. ویسکوزیته ی قیر 
طبیعی در دما و فش��ار اتمسفری و بر اساس اندازه گیری بدون گاز، 
فراتر از mPa 10000 است]29[. اما خوشبختانه امروزه تکنولوژی 
موجوِد اس��تحصال، اس��تفاده از این منبع غنی انرژی را امکان پذیر 
می نماید]1[. فرایند استخراج این مواد خالص نسبت به فرایندهای 
تصفیه دیگر س��وخت های فس��یلی به مراتب کمتر ب��وده و صنعت 
استخراج قیر صنعتی، نوظهور و رو به پیشرفت است. در این فرایند، 
گازوئیل، که محصولی میانی در فرایند تصفیه نفت خام می باشد، به 
درون چاه نفتی تزریق می شود که ویسکوزیته قیر را کاهش داده و 
امکان پمپ کردن آن را از زیر زمین به سطح زمین فراهم می آورد.

محصوالت تجاری تحت عنوان اُریمولسیون )اُریمولسیون محصولی 
از یکی ش��رکت نفتی ونزوئال به نام شرکت INTEVEP می باشد(، 
مثالی از کاربرد س��طوح بین ف��ازی در تکنولوژی تخصیص خواص 
وی��ژه به نفت خام می باش��د. این محصول یک امولس��یون نفت در 
آب است که با اس��تفاده از یک سطح فعال غیریونی، از قیِر تثبیت 
ش��ده ساخته می شود. این سطح فعال، ویسکوزیته نفت را از 105 
 NOx 102  کاه��ش می دهد و همچنین، نش��ت mPa به ح��دود
را ضمن حفظ عملک��رد احتراقی باال، کمت��ر می نماید]30[. الزم 
به ذکر اس��ت، برای بهینه کردن ویس��کوزیته یک امولس��یون، دو 
امولس��یون با توزیع اندازه قطرات متفاوت باهم مخلوط می ش��وند. 
غلظت امولس��یون ریزتر و درشت تر به ترتیب 25% و 75% از غلظت 

کل امولسیون می باشد]31[.

1-7- امولسیون آسفالتی
یک��ی دیگر از کاربردهای مهم علم س��طوح بین ف��ازی در صنعت 
نفت که اخیراً توجه زیادی به آن ش��ده است، تولید امولسیون های 
آس��فالتِی نفت در آب می باشد )آس��فالت در فاز پیوسته ی آب شور 
پراکنده می شود( که در جاده سازی کاربرد دارد. در این امولسیون، 

 9  شــماتیک پدیده هایــی که پس از نشــت نفــت در پیرامون لکــه نفتی صورت 
می گیرد.
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ویس��کوزیته آس��فالت کاهش یافت��ه ضمن اینک��ه از گازولین نیز 
استفاده نمی ش��ود. در روش های موجود از گازولین یا بنزین برای 
شناورس��ازی آسفالت اس��تفاده می ش��ود که هزینه های اقتصادی 
و زیس��ت محیطی زی��ادی را درب��ر دارد. برای چنی��ن کاربردهای 
فناورانه ای، سطح فعال های اصلی مورد استفاده، کاتیون ها هستند 
چراکه س��طوح اکثر س��نگ ریزه ها بار منفی به خ��ود گرفته اند. با 
اس��تفاده از این روش، هنگامی که امولس��یون آس��فالتی در تماس 
با زمین قرار می گیرد، مولکول های س��طح فعال از س��طح قطرات 
آس��فالت به سطوح س��نگ ها منتقل ش��ده، امولس��یون آسفالتی 
شکسته و آسفالت روی سطح زمین پهن می شود. سطح فعال های 
کاتیونی، با چشم پوش��ی از قیمت باالی شان، به دلیل اینکه تجزیه 
امولسیون آسفالت را سرعت می بخشند، نسبت به سطح فعال های 
دیگر ارجح هستند. تجزیه امولسیون برای جلوگیری از باران شویی 
آس��فالت قب��ل از سفت ش��دن ضروری ب��ه نظر می رس��د. اگرچه 
در ح��ال حاضر در امولس��یون به جهت کاه��ش هزینه و افزایش 
خواص مکانیکِی آس��فالت، از سطح فعال های غیریونی نیز استفاده 

می شود. 

1-8- جداسازی آب/نفت و آبزدائی )نمکزدایي( از نفت خام
سیستم های امولسیون آب-نفت، گاهی در مواردی چون انتقال 
نف��ت خام و افزایش بازدهی س��وخِت برش های نفتی س��بک، 
بسیار مطلوب و حائز اهمیت می باشد. همچنین، این سیستم ها 
در برخی فرایندها مانند تقطیر و کراکینگ کاتالیستی نفت خام 
نامطلوب می باش��ند. ماده اولیه بی��ش از 50% تمام محصوالت 
نفت��ی، در ابتدا به صورت امولس��یون های آب-در-نفت بوده اند. 
نح��وه ایجاد این امولس��یون ها بدین صورت اس��ت که نفت خام 
دارای س��طح فعال ه��ای طبیعی اس��ت و ترکیب اس��تخراجی 
نف��ت و آب در حین عبور از تجهی��زات مکانیکی مانند پمپ ها 
و ش��یرها به صورت امولس��یون در می آیند. قبل از هر عملیاتی، 
الزم است آب از این ترکیب نفتی زدوده شود. درغیر این صورت 
عملیات پایین دس��تی مانند تقطیر، هزینه های بس��یار زیادی را 
جهت تأمین انرژی مورد نیاز متحمل می ش��وند. همچنین آب 
ممکن اس��ت برای برخی فرایندها به عنوان سم محسوب شود. 
مثاًل باعت کاهش فعالیت کاتالیست ها در فرایندهای کراکینگ 
کاتالیس��تی می ش��ود. در ابت��دا، روش م��ورد اس��تفاده جهت 
ناپایدارکردن امولسیون نفت/آب ترسیب گرانشی-گرمایی بوده 
اس��ت. اما امروزه، از امولسیون ش��کن های19  شیمیایی به همراه 

روش های الکترومغناطیس��ی و گرانش��ِی بهب��ود یافته به عنوان 
روش های شکستن امولسیون استفاده می شوند.

چنی��ن روش هایی مواد ش��یمیایِی ش��کننده امولس��یون را قادر 
می سازند که امکان برخورد و تلفیق قطرات را فراهم آورده و باعث 
جداس��ازی فازهای نفت و آب شود که برای این منظور الزم است، 
دما و غلظت یون های متقابل و دانسیته بارسطحی به خوبی تنظیم 
ش��وند. برای افزایش تلفی��ق قطرات آب، می ت��وان از پلیمرها نیز 
استفاده کرد. جزئیات بیشتر در خصوص پدیده های الکترواستاتیک 
موجود در این فرایند در مرجع ]32[ قابل دسترسی است. انعقادها 
که معموالً از چندین یون متقابل تشکیل یافته است، نمک هایی از 
آلومینیوم و آهن و نمک های کلسیم و مگنزیم هستند. هنگامی که 
از س��طح فعال های غیریونی استفاده می ش��ود، گذار از امولسیون 
پایدار به امولس��یون ناپايدار بر حسب تغييرات دما در دمای انعقاد 

بحرانیCFT( 20( بسيار شديد است.
عموم��اً ذرات پراکنده در فاز آبی با افزایش دما ناپایدار می ش��وند، 
درحالی ک��ه ذرات پراکن��ده در محلول های غیرآب��ی با کاهش دما 
ناپایدار می ش��وند. برای انح��الل عوامل پایدارکننده، اس��تفاده از 
کوحالل هایی مانند دی س��ولفیدکربن، تتراکلریدکربن، استن و اِتر 
متداول است. مثال هایی از جداسازی آب/نفت و جزئیات بیشتری 
در مورد شناورسازی هوای حل ش��ده، فیلتراسیون بستر عمیق و 
انتخاب و اندازه گذاری بس��یاری از تجهیزات، در مرجع]33[  برای 

عالقه مندان ارائه شده است.

نتیجه گیري
در در بخش اول اين تحقيق در قالب مقاله، اول به اهميت سطوح 
بين فازي در صنعت نفت و بررس��ي نقش مواد س��طح فعال در اين 
س��طوح پرداخته ش��د. در ابتدا ش��يمي س��طح، پديده ها، رفتار و 
تئوري هاي س��طوِح بين فازي نظير معادله گيبس، فيلم هاي جذب 
 R ش��ده، زاويه تماس و ترش��وندگي، نس��بت وارونگي فاز، نسبت
اخت��الف   ،)HLB( چربي دوستي -آب دوس��تي ت��وان  وينس��ور، 
تمايل )ميل تركيبي( س��طح فعال )SAD(، و مفاهيم مايسل، فوم و 
امولسيون معرفي و بررسي گرديد و سپس، در بخش دوِم تحقيق، 
به س��طوح بين فازي و نقش مواد س��طح فعال در رفتار اين سطوح 
در فرايندهاي مختلف صنعت نفت اش��اره شد. از جمله كاربردهاي 
مواد س��طح فعال در صنعت نفت اس��تفاده در ازدياد برداشت نفت، 
پاكس��ازي آلودگي هاي نفتي، جداسازي آب از نفت )نمك زدايي( و 

جلوگيري از خوردگي مورد بررسی قرار گرفت 
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پانویس هاپانویس ها
1. Brine
2. Surface Tension
3. Interfacial Tension
4. Surfactant affinity difference
5. finger formation
6. channelling
7. Kelvin’s equation
8. noncondensable gas
9. Acid fracturing
10. Thickeners 

11. Etching 
12. Retarders 
13. Ohmic inhibitors
14. Cresols 
15. marine environment 
16. Dispersant 
17. Oil lens
18. Fluidization of bitumen
19. Demulsifier
20. Critical flocculation temperature


