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چكيده :توانايي کنترل توليد شن در چاههای مخازن نفتي در تمام دنيا چالش بزرگ صنعتي به شمار ميرود .از اين رو
همواره تالش ميشود تا با به کارگيری روشهای گوناگون ،از ميزان توليد شن کاسته و به ميزان توليد نفت
افزوده شود .در اين پژوهش برای استحکام سازند به منظور کنترل توليد شن ،از روش شيميايي تزريق هيدروژل
به دست آمده از پلي اکريل آميد سولفونه آب کافت شده به عنوان پليمر و کروم ( )IIIاستات به عنوان عامل شبکهساز،
با قابليت تزريقپذيری در مخزن ،استفاده شد .اين روش اگرچه در بندش ،روشي شناخته شده است اما در کنترل توليد شن
روشي نوين محسوب ميشود .به منظور انتخاب و طراحي ساختار هيدروژل مناسب با تأکيد بر پارامترهای
زمان بندش ،طول عمر ،قابليت تزريق پذيری به بستر شني و استحکام هيدروژل ،آزمايشهای بطری ،رئولوژی
و مقاومت فشاری طراحي و انجام شد .سرانجام کارايي هيدروژلهای انتخاب شده به منظور کاهش توليد شن در سامانه
سيالبزني بستر شني بررسي شد .براساس نتيجههای به دست آمده از آزمايشها ،مقاومت فشاری بستر شني ،پس از
تزريق  1 pvهيدروژل ،بهطور متوسط  02برابرافزايش يافت .افزون بر آن تزريق هيدروژل کاهش  %02توليد شن را به
دنبال داشت .اين در حالي است که تغيير تراوايي بستر شني نسبت به آب  77برابر و نسبت به نفت  4برابر کاهش
يافت .بنابراين با توجه به کاهش شديد تراوايي بستر شني نسبت به آب ،هيدروژل ميتواند با کارايي دوگانه کاهش
توليد آب و کنترل توليد شن در مخازن نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرد.
واژههاي كليدي :هيدروژل؛ زمان بندش؛ توليد شن؛ رئولوژی؛ استحکام هيدروژل؛ سيالبزني مغزه.
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مقدمه

توليد شن در طول مدت بهرهبرداري از مخزن ،باعث بروز
مشکلهايي از جمله آسيب به تأسيسات درون چاهي و برون چاهي،
کاهش نرخ توليد ،بسته شدن لوله توليدي ،از بين رفتن
ديواره چاه و در حالتهاي شديد و کنترل نشده باعث از دست رفتن
چاه ميشود .معلق بودن ماسه در سيال توليدي موجب
افزايش چگالي سيال شده درنتيجه براي توليد ،اختالف فشار
باالتري مورد نياز است .بنابراين توليد ماسه منجر به کاهش توليد
هيدروکربن و در نتيجه کاهش ضريب بازيافت نفت از مخزن ميشود.
مبناي کنترل توليد ماسه بر درجا نگهداشتن دانههاي ماسه است.
بهطور کلي سه روش براي کنترل ماسه وجود دارد ][1-3
که عبارتند از :کاهش نيروي کششي ،روشهاي مکانيکي و
روشهاي شيميايي .کاهش نيروهاي کششي وارد بر دانههاي
ماسه سادهترين روش براي کنترل شن است .در اين روش
با کم نمودن نرخ توليد يا افزايش سطح مقطع جريان ،اصطکاک
حرکت سيال درون روزنههاي سازند کاهش يافته و در نتيجه
از توليد شن جلوگيري ميشود ] .[4در روشهاي مکانيکي
از يک غشاي متصل به ديواره چاه ،براي مهار نمودن توليد ماسه
استفاده ميشود .غشا در محلي که سرعت سيال به بيشترين مقدار خود
رسيده است (دهانه چاه) ،از توليد ماسه جلوگيري ميکند .تفاوت
روشهاي مکانيکي در نوع فيلتر کاربردي ،است .روش مکانيکي
شامل روشهاي استفاده از توري ،آستري شکافدار ،گراول پک،
توري قابل انبساط و غيره است ] .[5بيشتر روشهاي مکانيکي
زمانبر بوده و در نتيجه منجر به افزايش هزينههاي عملياتي ميشوند.
در روش شيميايي با هدف افزايش استحکام سازند ،تزريق
مواد در اطراف دهانه چاه انجام ميشود .مواد تزريقي همانند
چسب عمل کرده و از حرکت دانههاي ماسه جلوگيري ميکنند.
شايان توجه است که مهمترين مشکل در اين روش کاهش
تراوايي بستر ناشي از پر شدن قسمتي از فضاي روزنههاي سازند
توسط مواد تزريق است ] .[6روشهاي شيميايي بهطورکلي
به دو گروه تقسيم ميشوند -1 :شن پوشيده با رزين به عنوان فيلتر
ته چاهي (بدون نصب توري) -2 ،استحکام افزايي درجا با تزريق
سيال استحکام دهنده .در اين روش از طريق سوراخکاريهاي
انجام گرفته ،سيال به درون منفذهاي سازند تزريق و پس از پوشاندن
ذرههاي شن و ماسه ،مانع از حرکت شن در طول عميالت
بهرهبرداري ميشود .اين روش ميبايست در زمان معين يعني
پيش از آنکه توليد از حد معيني فراتر رود ،استفاده شود ].[7
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بهطورکلي اين روش به دو صورت اکسيداسيون نفت خام ] [3و
تزريق مواد پليمري و غير پليمري به داخل سازند ،قابل انجام
است ] .[8-11تاکنون رزينها بيشترين کاربرد را در زمينه کنترل
توليد شن داشتهاند .رزينها پليمرهاي مايع با قابليت تغيير فاز
به حالت جامد هستند .با وجود استفاده فراوان از رزينها به عنوان
سيال استحکام دهنده ،تمايل اين مواد به کاهش چشمگير تراوايي سازند،
استفاده از اين روش را در هالهايي از ابهام قرار داده است.
همچنين از ديدگاه محيط زيستي ] [12و هزينه ،رزينها دلخواه
نبوده و از نظر عملياتي ،جاگذاري درست و مناسب آنها به درون
سازند بسيار مشکل است .ايمني نامطلوب سيال ناشي از اسيد و
حاللها ،و مشکلهاي همراه با تجهيزهاي سطحي و سامانههاي
پمپي از جمله محدوديتهاي استفاده از رزينها است ].[13
افزون بر آن تزريق محلول رزين با گرانروي باال به داخل سازند
با توجه به محدوديت زمان پمپاژ ،منجر به ناکارآمدي عمليات
در سازندهايي با تراوايي کمتر از  55ميلي دارسي خواهد شد ].[14
بدينمنظور در اين پژوهش ،عملکرد هيدروژلهاي پليمري
پلي آکريل اميد ـ کروم ) (IIIاستات به عنوان ماده شيميايي،
که در دهههاي اخير به عنوان يک ماده کارآمد در کاهش توليد آب نيز
مورد استفاده قرار گرفتهاند ] ،[15-11براي اثر بخشي به عنوان
يک استحکام دهنده نوين با هدف کاهش توليد شن مورد بررسي
قرار گرفته است .به دليل وجود عامل شبکهساز در هيدروژلهاي
پليمري مقاومت اين مواد در برابر تنشهاي قوي ناشي از پمپاژ و
افت فشار ،دماهاي باال ،شوري زياد و محيطهاي شيميايي قوي
(حضور  H2Sو  )CO2بيشتر است .از سويي هيدروژلها ميزان
جذب باالتري نسبت به پليمرها داشته و اليههاي ضخيمتري
بر روي سنگ تشکيل ميدهند ] .[25در حقيقت هيدروژلها با توجه
به غلظت کم ،گرانروي قابل پذيرش و قابليت تزريقپذيري به درون
مخزن ،تشکيل ژل در محل تماس با شن و در نتيجه جلوگيري
از حرکت شن و کمک به کاهش توليد آب ،نسبت به ساير روشها
از برتريهاي ويژهاي برخوردار هستند .مهمترين پارامتر در اين روش
زمان بندش هيدروژل است که ميتوان آن را در يک بازه زماني
از يک ساعت تا چندين هفته بنا بر نياز طراحي کرد ].[21
يکي ديگر از شاخصهاي مهم به منظور بررسي کارايي هيدروژل
در کاهش توليد شن ،تعيين استحکام سازند به واسطه تزريق
اين مواد است .به منظور ارزيابي استحکام مکانيکي ،از مقاومت فشاري
تک محوره استفاده ميشود .اين مقاومت باالترين تنشي است که
سنگ در طول مدت فشار تک محوري ،ميتواند متحمل شود.
علمي ـ پژوهش

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

کنترل توليد شن :کاربرد هيدروژل ها ،روشي نوين در مخازن نفتي

زماني که بيشترين تنش به سنگ اعمال شود ،سازند استحکام
مکانيکي خود را از دست داده و مرحله دوم توليد شن ،يعني انتقال
ذرهها توسط جريان سيال ،آغاز ميشود .هرچه کميت مقاومت
فشاري بيشتر باشد شن و ماسه پايدارتر خواهد بود .در اين
پژوهش ،هيدروژل مناسب با تأکيد بر زمان بندش ،استحکام،
قابليت تزريق و طول عمر مناسب بر اساس نتيجههاي آزمايشهاي
بطري ،مقاومت فشاري و رئولوژي ،طراحي ،و پس از اطمينان
از پوشش کامل بستر شني توسط دستگاه سي تي اسکن ،کارايي
ژل پليمر در سامانه سيالبزني بستر مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به حجم انبوه فعاليتها و گستردگي مطالب طرح شده
در اين باره ،براي درک بهتر و بيشتر موضوع ،نمودار بلوکي که
به نوعي بيانگر فرايند پيادهسازي و اجراي آزمايشها است
در شکل  1آورده شده است.
بخش تجربي
مواد مورد استفاده

در اين پژوهش از کوپليمر پلي اکريل آميد سولفونه آب کافت شده
(کوپليمر اکريلآميد و نمکسديم )Acrylamido Propyl Sulfunated Acid
از شرکت  SNFفرانسه با نام تجاري  AN125و ميزان آب کافت
 %25و وزن مولکولي  8ميليون دالتون استفاده شده است .اين نوع
کوپليمرها داراي مقاومت دمايي باالتري نسبت به پليمرهاي
معمولي پلي اکريل آميد بوده و همچنين نسبت به يونهاي
دو ظرفيتي (کلسيم و منيزيم) موجود در آب سازند ،مقاومت باالتري
را از خود نشان ميدهند .از استات کروم ((Cr(CH3Coo)3) )III
فراوردهي شرکت  Carlo Erbaايتاليا به عنوان عامل شبکهساز و
از آب دو بار تقطير ( )Distilled Waterبه عنوان حالل براي تهيه
هيدروژلها و از يونهاي ،MgCl2.2H2O ،CaCl2.2H2O ،NaCl
 NaHCO3و ( NH4Clفراوردهي شرکت  Merckآلمان) به منظور
ساخت آب سازند ،استفاده شد.
آماده سازي هيدروژلها

در ابتدا پودر پليمر با آب مقطر تا غلظت مشخصي حل شده و
سرانجام يک محلول همگن به دست ميآيد .در ادامه عامل شبکهساز
با غلظت معين به محلول افزوده و با مگنت همزده ميشود.
محلول به دست آمده که ژالنت ناميده ميشود در لوله آزمايش
ريخته شده و پس از قرارگيري در آون در دماي  15درجه سلسيوس،
)0( Gap
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زمان بندش و استحکام نمونه توسط روش کدبندي سيدانسک
با وارونه کردن بطري و بر اساس ميزان حرکت ژالنت درون بطري،
از  Aتا  Jکدبندي ميشود .هر کد بيانگر درجهاي از استحکام
است ].[23
تجهيزها

در اين پژوهش از تجهيزهاي زير استفاده شده است:
دستگاه پرس :ايـن دسـتگاه بـه صـورت هيـدروليکي دسـتي
قابل استفاده بوده و داراي ظرفيت  55تن فشار و مجهـز بـه يـک
قالب استوانهاي است (ساخت شرکت:شهاب ماشـين) .ايـن قالـب
به طول  4اينچ و قطر  1/5اينچ بوده و به منظور سـاخت بسـتر شـني
طراحي شده است.
دستگاه سي تي اسکن ( : )CTتصويرهاي سي تي اسکن بدون
تخريب در سـنگ ،مطالعـه سـاختار داخلـي آن را در جهـتهـاي
گوناگون و در مقاطع عرضي و طولي فراهم ميکند .در ايـن پـژوهش
بــه منظــور اطمينــان از تزريــق کامــل هيــدروژل در بســتر شــني
از تصويرهاي  CTبستر شني ساخته شده پـيش و پـس از تزريـق
هيدروژل استفاده شد.
دستگاه رئومتر  : MCR300ويژگـيهـاي ويسـکو االسـتيک
ژالنت توسط اين رئـومتر و در حالـت بسـامد ثابـت بـا ژئـومتري
صفحه ـ صفحه با سطح صـيقلي( ،)1قطـر 55 mmو بـا فاصـله()2
 3 cmاندازهگيري شد.
سامانه سيالبزني مغزه  :به منظور شبيه سازي محيط مخـزن
و بررسي کارايي هيدروژل در کنترل و کاهش توليد شـن و تعيـين
تأثيرگذاري آن بر کاهش تراوايي ،اين سامانه طراحي و اسـتفاده شـد.
شما و اجزاي دستگاه در شکل  2نشان داده شده است.
تهيه بستر شني

يکي از بخشهاي مهم اين پژوهش ساخت يک بستر شني
مناسب براي انجام آزمايشهاي مربوط به سيالبزني مغزه است.
از آنجايي که دانستن مقاومت اوليه بستر شني و يکسان بودن
نمونهها از لحاظ استحکام از اهميت ويژهاي برخوردار است،
از دستگاه پرس براي ساخت بستر در شرايط يکسان از لحاظ فشار
و اندازه ،استفاده شد .براي ساخت بستر شني مناسب از نظر
استحکام اوليه ،آزمايشهاي بسياري در شرايط گوناگون انجام شد.
دانهبندي ماسه و فشار دستگاه پرس از جمله عاملهاي تأثير گذار
)1( Smooth Surface
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شکل 1ـ فرايند پيادهسازی و اجرای آزمايشها.

فشار
رايانه

تنظيم کننده
فشار پاياني

دبي
مخزن انتقالدهنده
روغن

آب  /نفت  /ژالنت
ورودي

پمپ
فشار آور بردن

ظرف ويژه
جمعآوري نمونه

کنترل کننده دما

شکل 5ـ شمای سامانه سيالبزني مغزه.
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سرانجام به منظور خشک کردن ،نمونه داخل آون در دماي
 15درجه سلسيوس قرار داده شد .نمونههاي ساخته شده در فشار
يک بار مقاومت بسيار ناچيزي داشتند به طوري که قرارگيري
بسترها در داخل نگهدارنده فيزيکي را با مشکل روبهرو ميساخت.
افزون بر آن بر اثر تزريق سيال (آب) در مغزه ساختار آن به طور کامل
گسيخته شده و در نتيجه امکان ادامهي آزمايش ميسر نبود.
نمونه ساخته شده تحت فشار  2barهم از لحاظ استحکام اوليه و
هم از لحاظ پايداري در برابر تزريق سيال ،شرايط مناسبي داشت.
به بيان ديگر با وجود حفظ ساختار در برابر جريان سيال ،قادر
به توليد شن نيز بود .براي بررسي ميزان توليد شن نمونههايي
با فشارهاي باالتر ساخته شد .نتيجهها نشان داد که نمونهها در برابر
جريان سيال مقاومت بااليي داشته و در نتيجه توليد شن در مقابل
جريان در نمونههاي ساخته شده در فشارهاي بيشتر از  2بار ديده نشد.
از آنجا که براي انجام آزمايشهاي بررسي توليد شن ،داشتن
دو شرط حفظ استحکام اوليه و توليد شن در مقابل جريان سيال،
الزامي است ،فشار  2بار دلخواه ارزيابي و سرانجام براي ساخت
بستر شني انتخاب شد .در شکل ( 3ـ ب) نمونه بستر شني ساخته شده
تحت فشار  2بار نشان داده شده است.
مرحلههاي آزمايش سيالبزني مغزه

(ب)
شکل 6ـ الف:توزيع دانهبندی ماسه .ب :بستر شني ساخته شده.

بر مقاومت و يا استحکام بستر بهشمار ميرود .انتخاب دانهبندي و
توزيع آن ،بر اساس آناليز دانهبندي يکي از مخزنهاي نفتي کشور
با مشکل توليد شن باال ،صورت پذيرفت و فشار متراکم کردن
مخلوط ماسه و آب بهعنوان پارامتر متغير مورد بررسي قرار گرفت.
بدين منظور نمونهها تحت فشارهاي  1تا  15 barساخته شد
و از نظر استحکام مورد بررسي قرار گرفت .به منظور ساخت بستر شني
در ابتدا مقدار معيني ماسه با توزيع دانهبندي مشخص (شکل  -3الف)
با آب مخلوط و داخل قالب استوانهاي ريخته شد .سپس به مدت
ده دقيقه تحت فشار مناسب (داراي استحکام اوليه براي جايگيري
در نگهدارنده مغزه و افزون بر آن قابليت توليد شن) ،قرار داده شد.
علمي ـ پژوهشي

در اين پژوهش به منظور ارزيابي هيدروژلهاي پليمري
در کاهش توليد شن و ماسه در چاههاي نفتي ،و تأثير آن بر تراوايي
بستر ،از سامانه سيالبزني مغزه استفاده شد .شايان به ذکر است که
معيار موفقيت عملکرد هيدروژل افزون بر کنترل و کاهش توليد
شن ،حفظ تراوايي محيط متخلخل در مقابل عبور نفت است.
درنتيجه حفظ تراوايي نفت پس از تزريق هيدروژل ،پايداري شن
استحکام يافته در برابر جريان سيال و همچنين مقاومت فشاري
به دست آمده از تزريق هيدروژل از جمله پارامترهاي مهمي است
که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.
به منظور انجام آزمايش سيالبزني بستر شني ،ابتدا بستر شني
ساخته شده داخل نگهدارنده فيزيکي قرار گرفته و سپس فشار
طبقاتي  25 barبراي جلوگيري از کانال زدن آب و يا هيدروژل
بر آن اعمال ميشود .براي حفظ دماي آزمايش از ژاکت گرمايي
در  15درجه سلسيوس استفاده شد .آب سازند ساخته شده
در شدت جريانهاي گوناگون تزريق و در هر شدت جريان افت فشار
به دست آمده ثبت ميشود .با استفاده از رابطه دارسي (معادله (،))1
تراوايي مطلق (تراوايي مطلق توانايي يک سنگ يا محيط متخلخل
519

سميرا زرگری مرندی و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

در عبور دادن سيال از خودش است وقتي که فقط يک سيال
در سنگ موجود است) نمونه محاسبه ميشود [.]24-26
Q  L
A  P

()1

k

در اين رابطه  kتراوايي بـر حسـب دارسـي Q ،شـدت جريـان
بر حسب (  ،)mL/minگرانروي سيال بر حسـب ( L ،)cpطـول بسـتر
شني بر حسب ( A ،)cmسطح مقطع بستر شني بر حسـب ( )cm2و
 ∆Pاختالف فشار بر حسب ( )atmاست .پس از پايـان تزريـق آب،
نفت با شدت جريانهاي گوناگون تزريق و با اسـتفاده از اخـتالف
فشارهاي به دست آمده ،ميزان تراوايي مؤثر نفت با بـه کـارگيري
رابطه دارسي محاسبه مـيشـود .بـا تقسـيم تراوايـي مـؤثر نفـت
به تراوايي مطلق طبق معادله ( ،)2تراوايي نسبي نفت در آب اشباع
همزاد محاسبه ميشود .و همين سناريو براي آب تکرار ميشود.
() 2

 k rw

k effw
k abs

,

 k ro

k effo
k abs

براي محاسبه فضاي خالي (تخلخل) بستر ،آب يکي از مخزنهـاي
ايران ،تا حدي که نمونه به طور کامل اشباع شود ،به داخل بستر شني
تزريق شد .با توجه به حجم آب تزريق شده مقدار حجم منفـذها()1
( )pvبستر شني محاسـبه شـد ( .)1pv =35mLدر ادامـه پـس از
آماده سازي بستر ،هيدروژل با ترکيب طراحي شده ،حجم مشخص
 1 pvو شدت جريان  55 mL/hبه بستر شني اشباع از آب سـازند
تزريق ميشود .شايان توجه است که شدت جريـان تزريـق مـيبايسـت
به اندازهاي باشد که تخريب ساختار بسـتر شـني صـورت نگيـرد.
پس از گذشت زمان مورد نظر براي تشکيل شبکه مسـتحکم هيـدروژل
(براساس نتيجههاي آزمايش بطري) ،در دماي  15درجه سلسيوس
هيدروژل به بستر شني تزريق ميشود .به منظور بررسي عملکـرد
هيدروژل در ميزان کاهش تراوايي بستر ،در ادامه آب سازند و نفت
تزريق و تراوايي بستر پس از تزريق هيدروژل نيز محاسبه ميشود.
با توجه به نتيجههاي بـه دسـت آمـده از تراوايـي نمونـه پـيش و
پس از تزريق هيدروژل ،ميزان حفظ تروايي نفت قابـل محاسـبه و
بررسي خواهد بود.
نتيجهها و بحث

به منظور بررسي اثر غلظت کوپليمر و عامل شبکهساز،
بر استحکام و زمان بندش هيدروژل و نقش آن در عملکرد اين ماده

دوره  ،63شماره 1693 ،1

به عنوان کنترلکننده توليد شن ،از نتيجههاي آزمايشهاي
بطري ،مقاومت فشار و رئولوژي استفاده شد.
نتيجههاي آزمايش بطري

در اين مرحله فرايند ژل شدن توسط روش بطري ،در غلظتهاي
گوناگون از کوپليمر ( 1555 ،7555 ،5555و  )11555 ppmو
نسبت عامل شبکهساز به کوپليمر ( 1:15 ،1:5 ،1:2و )1:25
مورد ارزيابي قرار گرفت .در طول يک ماه ميزان استحکام هيدروژلهاي
ساخته شده کدبندي (جدول  )1و ژلهاي مطلوب از ديدگاه
استحکام ،زمان بندش مناسب و طول عمر کافي مشخص شد.
استحکام هيدروژل ،بصورت کدهاي الفبايي ( A, B, C, D, Eژل روان)،
( F, G, Hژل غير روان) I ،و ( Jژل سفت) در جدول  1بيان شده است.
در اين پژوهش کد  Hبه عنوان هيدروژل مناسب از نظر استحکام
معرفي ميشود .در پايان با استفاده از نتيجههاي آزمون بطري،
نمودار فازي نمونههاي ساخته شده تهيه شد (جدول  .)2با توجه
به نتيجههاي به دست آمده با افزايش زمان ،غلظت پليمر و نسبت
پليمر به عامل شبکهساز ،استحکام هيدروژلهاي ساخته شده
افزايش مييابد .همانگونه که در جدول  2ديده ميشود
هر ترکيبي نميتواند يک هيدروژل مستحکم (کد  )H-Iرا
تشکيل دهد و براي تشکيل يک شبکه مستحکم به يک ،کمترين غلظت
از پليمر( ،غلظت بحراني) نياز است که براي پليمر مورد استفاده
 5555 ppmتعيين شد .سرانجام بر اساس نتيجههاي بطري،
نسبت  1:5و  1:2عامل شبکهساز به کوپليمر در غلظتهاي ،7555
 1555و  11555 ppmاز کوپليمر ،به عنوان گزينهاي مناسب براي
ساخت هيدروژل انتخاب شد .غلظت  5555 ppmاز کوپليمر
به علت طوالني بودن زمان بندش هيدروژل (در حدود  35روز)
مورد استفاده قرار نگرفت.
اثر غلظت پليمر و عامل شبکهساز بر مقاومت فشاري

به منظور بررسي مقاومت فشاري هيدروژل پليمري با ترکيبهاي
 1555 ،7555و  11555 ppmاز کوپليمر و نسبت عامل شبکهساز
به پليمر  ،1:5براي هر سه غلظت انتخابي ،و همچنين غلظت
کوپليمر  1555 ppmبا سه نسبت 1:5 ،1:2و  1:15از عامل شبکهساز،
با حجم مشخص  1 pvو شدت جريان  55 mL/hبه بستر شني
اشباع از آب سازند تزريق شد .پس از گذشت زمان مورد نظر
براي تشکيل شبکه هيدروژل در دماي  15درجه سلسيوس،
))1( Pore Volume(PV
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کنترل توليد شن :کاربرد هيدروژل ها ،روشي نوين در مخازن نفتي

جدول 1ـ ويژگيهای هيدروژل پليمری در دمای .90oC
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جدول 5ـ هيدروژلهای مطلوب.
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1:25
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غلظت کوپليمر ()ppm

نسبت غلظت عامل شبکهساز به کوپليمر

نمونه از داخل نگهدارنده فيزيکي خارج و با استفاده از دستگاه مقاومت
تک محوره ،تحت آزمايش مقاومت فشاري قرار گرفت .در ادامه براي
تعيين ترکيب مناسب هيدروژل پليمري با هدف کنترل توليد شن،
اثر غلظت پليمر و عامل شبکهساز بر مقاومت فشاري بستر بررسي شد.
به منظور مقايسه عملکرد هيدروژل ،يک نمونه بستر شني،
بهعنوان نمونه شاهد ،مورد آزمايش قرار گرفت .نتيجههاي به دست آمده
از آزمايشها در شکل  4بيانگر آن است که مقاومت نمونه شاهد
پيش از تزريق هيدروژل کمتر از  5 psiبوده است درحالي که
علمي ـ پژوهشي

پس از تزريق هيدروژل با غلظت  1555 ppmاين عدد به 35 psi
رسيده است و زمانيکه از پليمر با غلظت  11555 ppmاستفاده شد،
مقاومت فشاري به  35 psiافزايش يافت .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت افزايش غلظت پليمر با افزايش مقاومت فشاري
رابطهي مستقيم دارد .در حقيقت استفاده از هيدروژل با غلظت
باالتر از پليمر ،منجر به ايجاد اليه ضخيمتر بر روي سطح شن شده
و پيوند قويتري بين ذرههاي بهوجود آمده و در نتيجه مقاومت
فشاري باالتري نيز ايجاد خواهد شد.
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شکل 4ـ تأثير غلظت کوپليمر و عامل شبکهساز بر مقاومت فشاری.

شکل 2ـ تأثير غلظت عامل شبکهساز و پليمر بر استحکام شبکه هيدروژل.

همانگونه که در شکل  4ديده ميشود مقاومت فشاري بستر
شني ژل اندود شده با نسبت  1:15از عامل شبکهساز به پليمر از 2
به  15 psiافزايش يافت و زمانيکه از هيدروژل با نسبت 1:5
استفاده شد بستري با مقاومت  26 psiبه دست آمد .سرانجام
در نسبت  1:2مقاومت فشاري نسبت به حالت اول  25برابر
افزايش يافت .در حقيقت با افزايش مقدار کروم ) (IIIاستات به عنوان
عامل شبکهساز توانايي جذب محلول بر روي سطح ذرههاي شن
افزايش يافته و هيدروژل قادر به تشکيل پيوندهاي قويتري بين
ذرهها است .از طرف ديگر با افزايش عامل شبکهساز استحکام
شبکه هيدروژل نيز افزايش يافته و با نيروي بزرگتري ذرهها را
به هم پيوند ميدهد .همانگونه که در شکل  4نشان داده شده است،
مقاومت فشاري حساسيت باالتري نسبت به تغييرهاي غلظت
عامل شبکهساز داشته و همچنين بيشترين مقاومت فشاري
مربوط به بيشترين غلظت عامل شبکهساز است.

در فرکــانس ( 1Hzبــازهي ويسکواالســتيک خطــي هيــدروژل)
مورد بررسي قرار گرفت (شکل  .)5الزم به ذکر است که به منظور
بررسي رفتار هيدروژل ،نمونهها در دماي محيط تهيه و به مدت  3روز
در دماي  15 °Cنگـه داري و پـس از تشـکيل شـبکه هيـدروژل
مورد آزمايش قرار گرفتند .طبيعي است با استفاده از ايـن آزمـايش
ميتوان رفتـار مـاده و تغييـر آن نسـبت بـه نـرخ تغييـر شـکل را
بررسي نمود [ .]27بدين منظور که هيدروژلهايي با مدول ترکيبي
باالتر ،در مقابل تنش و بـرش وارده ،مقاومـت بـاالتري داشـته و
ساختار شبکهاي خود را در طول اعمال نيروي خارجي حفظ مـيکننـد
به بيان ديگر داراي استحکام باالتري هستند ].]28 ، 21

نتيجههاي آزمايش رئولوژي

در ادامه براي بررسي ويژگيهاي استحکامي و رفتار االستيک
و ويسکوز هيدروژلهاي ساخته شده و انتخاب نمونه بهينـه بـراي
انجام ادامه آزمايشها ،و بر اساس نتيجههاي آزمايش بطري سـه
غلظـــت از پليمـــر ( 1555 ،7555و  )11555 ppmو دو نســـبت
از عامل شبکهساز به پليمر ( )1:5 ،1:2مورد بررسـي قـرار گرفـت.
به اين منظور تغييرهاي مدول ترکيبي(( )G*( )1رابطه ( ،))3نسـبت بـه
تغييرهاي درصد کرنش بـراي ايـن ترکيـبهـا در دمـاي  15 ̊Cو
)3( Loss Modulus

() 2

0.5

G*  G2  G2

در اين رابطه  G مـدول االسـتيک(( ،)2انـرژي کـه در نمونـه
ذخيره ميشود) و  G مدول ويسکوز(( )3انرژي که نمونه از دست ميدهد)
است.
همانگونـه کـه در شـکل  5ديـده مـيشـود مـدول ترکيبـي
در کرنشهاي کمتر از  %155يعني در ناحيه ويسکواالسـتيک خطـي،
ثابت است .در اين ناحيه هيچگونه لغزشي بين صفحهها اتفاق نمـيافتـد
و هيدروژل در اين بازه از خود رفتار نيمه هوکي نشـان مـيدهـد
به عبارت ديگر در اين بازه رابطه خطي بين نيـرو و تغييـر شـکل
وجـود دارد .پــس از کـرنش  %155تــا  %1555مقـدارهاي مــدول
االستيک و ويسکوز و به تبع آن مدول ترکيبي کاهش يافته و از بـازهي
ويسکواالستيک خطي خارج ميشـود .بـه طـور کلـي بـا افـزايش
)1( Complex Modulus
)0( Storage Modulus
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غلظت پليمر در نسبت ثابت از غلظت کروم استات به پليمر ،مدول
ترکيبي افزايش مي يابد .ايـن افـزايش ناشـي از بـه وجـود آمـدن
اتصالهاي عرضي شيميايي بين زنجيرههاي پليمر و عامـل شـبکهسـاز
است .افزون بر آن با افزايش نسبت عامـل شـبکهسـاز بـه پليمـر
در محيط ،پيوندهاي بيشتري بين کـروم و پليمـر ايجـاد شـده و
هيدروژل کرنش بيشتري را ميتواند تحمل کند ،بدون آنکه دچار
پارگي شود و در نتيجه استحکام هيدروژل نيـز افـزايش مـييابـد.
بــا توجــه بــه مقــدارهاي ابتــدايي * ،Gغلظــتهــاي  1555و
 11555 ppmاز پليمر در نسبت  1:2از عامل شبکهسـاز بـه پليمـر
داراي استحکامي مناسبتري نسبت به ساير غلظتها هستند .امـا
توجه به اين نکته داراي اهميت است که در کرنش  %144شـبکه
هيدروژل داراي  11555 ppmشکسته ميشود و اين در حالي است کـه
هيدروژل با ترکيب  1555 ppmو نسبت  1:2از کروم ( )IIIاستات
به پليمر ،در کرنش  %665شکسـته شـده اسـت .احتمـال مـيرود
کــه ايــن رفتــار در ترکيــب  ،11555ppmناشــي از جهــتگيــري
رشتههاي پليمـري (مـاکرومولکولهـا) در جهـت تغييـر شـکل و
از هم گسيختگي گره خوردگيها( )1است .با توجه به آنکه ماهيت
اين اتصـالهـا از نـوع فيزيکـي اسـت ،انتظـار مـيرود هيـدروژل
از استحکام کافي برخوردار نبوده و با اعمال کرنش (تنش) ساختار
آن سريعتر از هم گسيخته شود.
بنابراين بر اساس نتيجههاي آزمون بطري ،رئولوژي (شکل )5
و آزمون مقاومـت فشـاري (شـکل  )4نمونـه هيـدروژل پليمـري
با غلظت پليمـر ( )1555 ppmو نسـبت  1:2از عامـل شـبکهسـاز
به پليمر براي تزريق به داخل محيط متخلخل پيشنهاد ميشود.
بررسي نفوذ هيدروژل به داخل بستر شني

يکي از مباحث مهمي که در ارتباط با تزريق ماده شيميايي
به منظور کنترل توليد شن مطرح است نفوذ سيال تزريق شده
به داخل بستر شني ،پوشش دهي سراسر طول بستر و قرار گرفتن آن
در منفذها است تا بتواند ذرهها را به طور مصنوعي به يکديگر
پيوند دهد .پس از انتخاب هيدروژل بهينه در بخش پيشين (با غلظت
 1555 ppmاز کوپليمر و نسبت  1:2از عامل شبکهساز به پليمر)،
براي بررسي و اطمينان از نفوذ هيدروژل و قرار گرفتن آن
در منفذهاي بستر شني ،از آزمايش سي تي اسکن استفاده شده است.
در شکل -6الف تصوير مربوط به بستر شني پيش و پس از تزريق
هيدروژل نشان داده شده است .نقطههاي سياه رنگي در تصوير نشان دهنده
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منفذهاي بستر است ،همانگونه که ديده ميشود تعداد اين منفذها
در داخل بستر زياد است .پس از تزريق هيدروژل به بستر بار ديگر
مغزه در داخل دستگاه سي تي قرار داده شد .همانگونه که
در شکل -6ب نشان داده شده ،تعداد نقطههاي سياه رنگ
در تمامي فاصلههاي بستر کاهش يافته است و اين نشان دهنده
نفوذ هيدروژل در طول بستر و جايگيري آن در منافذ است.
بررسي توليد شن در بستر شني تحت جريان سيال

همانگونه که پيشتر اشاره شد ،پايداري بستر شني در برابر
جريان سيال پس از تزريق هيدروژل داراي اهميت است .بنابراين
براي بررسي ميزان عملکرد هيدروژل در برابر جريان سيال ،بستر
شني استحکام يافته (بستر شني که تحت تزريق هيدروژل
قرار گرفته) در شدت جريانهاي گوناگون تحت تزريق سيال
قرار گرفته و در هر مرحله مقدار شن جدا شده از بستر اندازه گيري
ميشود .در ابتدا و پيش از تزريق هيدروژل ،بستر شني آماده و
تحت جريان آب سازند قرار گرفت و در هر مرحله ،مطابق آنچه
در جدول  3ديده ميشود ميزان شن خروجي اندازهگيري شد.
سرانجام به منظور مقايسه عملکرد هيدروژل براي جلوگيري
از توليد شن ،1 pv ،هيدروژل بهينه ( 1555 ppmاز کوپليمر و
نسبت  1:5از عامل شبکهساز) تزريق شد .پس از گذشت دو روز و
تشکيل شبکه هيدروژل ،بستر شني تحت تزريق آب سازند
قرار گرفت .نتيجهها نشان داد که در اين حالت با تزريق آب
در شدت جريانها و حجمهاي گوناگون ميزان شن خروجي به شدت
کاهش يافته است (جدول  .)3به طور کلي پيش از تزريق هيدروژل
 4/77 gشن توليد شد که پس از تزريق اين مقدار به 5/45
کاهش يافت .اين به معناي کاهش  15درصدي توليد شن
با تزريق  1 pvهيدروژل پليمري پلي آکريل آميد ـ کروم ) (IIIاستات
به بستر شني است.
بررسي تغييرهاي تراوايي پيش و پس از تزريق هيدروژل

در اين قسمت به منظـور بررسـي آسـيب احتمـالي هيـدروژل
پليمري به محيط سازند و کاهش احتمالي تراوايي بسـتر ،تراوايـي
آب سازند و نفت پيش و پس از تزريق هيدروژل اندازهگيري شـد.
سيال مورد نظر در شدت جريانهاي گوناگون به داخل بستر شني
با تراوايي مطلق  2/1دارسي ،تزريق و در هر شدت جريان اختالف فشـار
به دسـت آمـده توسـط فشـار سـنب ثبـت و تراوايـي هـر مرحلـه
)1( Disentanglement
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جدول 6ـ تأثير جريان آب بر مقدار شن خروجي از بستر شني.

2

1

5/5

مقدار شن خروجي از بستر پس از تزريق هيدروژل ()g

2

5/5

1

مقدار شن خروجي از بستر پيش از تزريق هيدروژل ()g

حجم آب تزريقي ()PV
شدت جريان تزريق ()mL/h

-

-

-

-

-

-

75

-

-

-

1/2

5/5

-

155

5/35

5/1

-

2

5/74

5/33

355

شکل  3ـ تصوير سي تي اسکن از فاصلههای گوناگون بستر شني :الف :پيش و ب :پس از تزريق هيدروژل.

با استفاده از قانون دارسي محاسبه شد .نتيجههـا مربـوط بـه ايـن
سيالبزنـي در جـدول  4آورده شـده اسـت .بـراي بررسـي تـأثير
هيدروژل بر روي تغييرهاي تراوايـي نفـت و آب 1 pv ،هيـدروژل
بهينه به بستر شني تزريق شد .پس از تشـکيل شـبکه هيـدروژل،
آب سازند و نفت مانند مرحله پيش در شدت جريانهاي گونـاگون
تزريق و تراوايي مربوط به هر يک محاسبه شد .مقايسـه تراوايـي
آب سازند و نفت پيش و پس از تزريق هيدروژل نشان ميدهد که
نسبت کاهش تراوايي براي آب در حـدود  77برابـر و بـراي نفـت
در حدود  4برابر است .در اين حالت در برخي از مقالههـا از پديـده
کاهش نامتجانس تراوايي( )1بـراي توجيـه عملکـرد هيـدروژلهـا
در محيط متخلخل استفاده شده است ] .[35-32بنـابراين تزريـق
هيدروژل نه تنها تأثير زيادي بـر تراوايـي بسـتر نسـبت بـه نفـت

نخواهد داشت بلکه تراوايي بستر نسبت به آب را به شدت کاهش
ميدهد که منجر به کاهش توليد آب نيز خواهد شد.
نتيجهگيري

با توجه به هدف پژوهش مبنـي بـر انتخـاب ترکيـب مناسـب
از کوپليمر و عامل شبکهساز براي تهيه هيدروژل مناسب با قابليت
کنتــرل توليــد شــن و حفــظ تراوايــي بســتر ،ترکيــب 1555 ppm
کوپليمر پلي اکريل آميد سولفونه آب کافت شده (کـوپليمر اکريـل آميـد
و نمـــک ســـديم )Acrylamido Propyl Sulfunated Acid
و نسبت  1:2از عامل شـبکهسـاز کـروم ( )IIIاسـتات ،بـر اسـاس
نتيجههاي آزمـايشهـاي بطـري ،رئولـوژي ،مقاومـت فشـاري و
آزمايشهاي سيالبزني مغزه ،به عنوان نمونه مناسب انتخاب شد.
))1( Disproportionate Permeability Reduction (DPR
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جدول 4ـ محاسبه تراوايي موثر آب و نفت پيش و پس از تزريق هيدروژل در دمای .90 o C

پيش از تزريق هيدروژل

پس از تزريق هيدروژل

شدت جريان تزريق )(mL/h

355

255

155

55

255

255

155

155

35/2

11/8

7/3

1/4

5/6

4

2/8

1/8

تزريق نفت

55/2

34/5

15/8

3/3

5/8

5/7

5/6

5/45

تزريق آب سازند

تغيير فشار (بار)

Kabs =2/151 D
Keffoil =5/3181D

Keffoil = 1/8161 D

Keffwater =5/5187D

Keffwater =1/314D

نتيجههاي به دست آمده از اين مطالعه را ميتـوان بـه شـرح زيـر
جمعبندي نمود
1ـ بر اساس نمودار فازي تهيه شده براي تشکيل شبکه
هيدروژل مستحکم به يک کمترين غلظت از پليمر نياز است که
در اين پژوهش  5555 ppmبراي کوپليمر اکريل آميد سولفونه
آب کافت شده محاسبه شد.
2ـ افزايش غلظت کوپليمر و عامل شبکهساز باعث کاهش
زمان بندش هيدروژل ميشود.
3ـ افزايش غلظت کوپليمر اکريل آميد سولفونه آب کافت شده
و همچنين غلظت عامل شبکهساز (کروم ( )IIIاستات) ،رابطه
مستقيم با افزايش مقاومت فشاري بستر شني دارد .افزون بر آن
نتيجهها نشان دهنده تأثير بيشتر غلظت عامل شبکهساز نسبت
به غلظت کوپليمر بر مقدار مقاومت فشاري است.
4ـ ترکيب هيدروژل پليمري با غلظت  1555 ppmاز پليمر و
غلظت 4755 ppmاز کروم ( )IIIاستات تا کرنش  %665ساختار
خود را حفظ ميکند.
 5ـ تزريق  1 pvهيدروژل پليمري پلي آکريل آميد سولفونه
آب کافت شده ـ کروم ( )IIIاستات به بستر شني منجر به کاهش
 15درصدي توليد شن شد.
 6ـ بررسي تغييرهاي تراوايي آب و نفت پيش و پس از تزريق
هيدروژل ،نشان دهنده کاهش تراوايي آب و نفت است که در اين بين
نرخ کاهش تراوايي بستر نسبت به آب در مقايسه با نفت بيشتر
بوده است( .تراوايي آب با نسبت  77برابر کاهش يافت درحاليکه
اين نسبت براي نفت  4برابر بوده است).
7ـ با توجه به کاهش شديد تراوايي آب پس از تزريق هيدروژل،
اين ماده ميتواند با کارايي دوگانه به منظور کنترل آب توليدي
و کاهش توليد شن مورد استفاده قرار گيرد.
علمي ـ پژوهشي

فهرست نمادها
cm2

سطح مقطع،
طولcm ،
گرانرويCp ،
اختالف فشارatm ،
تراوايي نسبي آبD ،
تراوايي نسبي نفتD ،
تراوايي مؤثرD ،
تراوايي مؤثر آبD ،
تراوايي مؤثر نفتD ،
تراوايي مطلقD ،
شدت جريانmL/min ،
مدول ترکيبيPa ،
مدول االستيکPa ،
مدول ويسکوزPa ،

A
L
µ
∆
krw
kro
keff
keffw
keffo
kabs
Q
*G
'G
"G
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