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چكيده :با توجه به کاربرد موفقيتآميز هيدروژلهای پليمری در کاهش توليد آب ،در اين پژوهش يکی از پرکاربردترين
اين نوع هيدروژلها تشکيل شده ازکوپليمر پلی اکريل آميد سولفونه هيدروليز شده و عامل شبکهساز کروم ( )IIIاستات
بررسی شد .بدين منظور از آزمايشهای بطری ،سامانه صافی ژل ،که برای نخستين بار در کشور طراحی و ساخته شد،
و همچنين آزمون جاروب کرنش استفاده شد .بر اساس نتيجههای به دست آمده ،رابطههای رياضی درجه دوم با پيش بينی گراديان
فشار شکست ژل در اثر تزريق نفت و آب و مقدارهيدروژل خروجی در اثر تزريق نفت و آب بر حسب دو پارامتر غلظت کوپليمر و
کروم ( )IIIاستات ارايه شد .نتيجهها نشان داد غلظت کوپليمر در مقايسه با غلظت عامل شبکهساز و اثر متقابل بين آنها،
بيشترين تأثير را بر گراديان فشار شکست و مقدار هيدروژل خارج شده در اثر تزريق نفت و آب دارد .همچنين در غلظت ثابت
از عامل شبکهساز ،با دو برابر شدن غلظت کوپليمر گراديان فشار شکست  5برابر افزايش میيابد که اين امر به علت
افزايش مدول االستيک شبکه سه بعدی هيدروژل و پيرو آن افزايش استحکام آن است .به طوری که با افزايش کرنش
تا  %0111اين استحکام حفظ شده است .در حقيقت تا کرنش کمتر از  %011هيدروژل تنش وارده را تا حد امکان خنثی
و به حالت اوليهاش باز میشود .نتيجههای آزمايشها ی بررسی ايجاد شکاف درون هيدروژل ،منجر به ارايه مکانيسم جديدی
برای توجيه پديده کاهش نامتجانس تراوايی (با عنوان ايجاد مجاری بزرگتر درون ژل توسط نفت نسبت به آب) شد که بر طبق آن
در شرايط يکسان ،توانايی نفت در شکافتن ژل و ايجاد کانال عريضتر برای عبور از توده ژل ،در مقايسه با آب بيش تر است.
واژههاي كليدي :هيدروژل؛ مدول االستيک و گرانرو؛ جاروب کرنش؛ گراديان فشار شکست؛ بازهی ويسکواالستيک
خطی.
KEYWORDS: Hydrogel, Elastic and Viscous Modulus, Strain Sweep, Rupture Pressure Gradient,
Linear Viscoelastic Region.
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امروزه جلوگيري از توليد آب اضافي از چاههاي توليدي نفت و
گاز يکي از چالشهاي عمده در مهندسي نفت است [ .]1روشهاي
شيميايي و مکانيکي گوناگوني براي عمليات انسداد آب وجود دارد [.]2
يکي از روشهاي نوين شيميايي کاهش آب اضافي ،استفاده از
سامانههاي هيدروژل پليمري است [ .]3عمر طوالني ،سازگاري
با محيط زيست ،سادگي و کنترل پذيري باالي عمليات تزريق
هيدروژل و صرفه اقتصادي به همراه نتيجههاي موفقيت آميز
به کارگيري سامانههاي ژل پليمري در خاورميانه و جهان باعث
افزايش روز افزون استفاده آنها به عنوان يک عامل
منحرف کننده يا مسدود کننده براي بهبود روند توليد نفت و گاز
شده است [ .]3 ,4سامانههاي هيدروژل پليمري به طور معمول
شامل يک محلول پليمر و يک عامل شبکهساز محلول در آب است.
عامل شبکه ساز زنجيرههاي پليمر را به يکديگر متصل ميکند.
محلول به دست آمده از ترکيب آب ،پليمر و عامل شبکهساز
ژالنت( )1ناميده ميشود [ .]5 ,6در يک بازه زماني مشخص
(زمان تشکيل) ،هيدروژل با ساختار سه بعدي بر اثر کنش و
واکنشهاي شيميايي تشکيل ميشود .به طور کلي محلول ژالنت
به درون چاه تزريق و پس از پايان يافتن زمان تشکيل ،به ماده
نيمه جامد تبديل ميشود .ژلها توانايي کاهش تراوايي آب را دارند
بدون اينکه تأثير چنداني بر تراوايي نفت بگذارند که به اين ويژگي
کاهش نامتجانس تراوايي( )2يا بهبود دهنده تراوايي نسبي()3
گفته ميشود [ .]7 , 8به طور معمول در چاههاي تزريقي ،ژالنت
به کانالهاي پر تراوا و شکافهايي که پيشتر توسط سيالهاي
تزريقي جاروب شدهاند ،نفوذ کرده و آنها را مسدود ميسازد.
در نتيجهي اين عمليات ،آب يا گاز تزريقي به چاه ،به منطقههايي
با تراوايي پايين که پيشتر جاروب نشدهاند هدايت شده و
باعث بازيابي نفت باقيمانده ميشود [ .]9در چاههاي توليدي،
سامانههاي ژلي به طور معمول به منظور کاهش توليد آب،
حذف هزينههاي اضافي و بهبود افت فشار در کانالهاي پر تراوا و
شکافها تزريق ميگردند [ .]4هيدروژلها پس از جايگيري
در محل مورد نظر ،تحت تأثير گراديانهاي فشاري گوناگون
ناشي از تزريق سيالها به چاههاي تزريقي و يا برداشت نفت
از چاههاي توليدي ،قرار ميگيرند .گراديانهاي فشار باعث
جابهجايي توده هيدروژل ،شکافته شدن و دهيدراته شدن شبکه ژل

و يا نفوذ سيالهاي گوناگون به داخل آن ميشوند [ .]9بر اساس
نتيجههاي پژوهشهاي سرايت [ ]11شکافها عامل مهمي
در توليد آب اضافي هستند و در عمليات کنترل توليد آب توسط
هيدروژلها ،يکي از مکانهاي مهم براي ژلگذاري به شمار ميروند.
از اين رو بررسي اثر اعمال فشار بر ژل درون شکاف ،امري
ضروري به نظر ميرسد که اين ضرورت افراد بيشماري را تاکنون
به مطالعه و پژوهش در اين زمينه ترغيب نمودهاست [.]3 ,11
بررسي چگونگي ايجاد شکاف و پيشرفت آن در طول ژل
بر اثر تزريق آب و نفت بهصورت جداگانه ،بيانگر رفتار متفاوت ژل
در برخورد با آب و نفت است [ .]1بر اساس مشاهدههاي گانگولي [،]11
آب و نفت با ايجاد شکاف درون ژل از آن عبور ميکنند ولي
صرف نظر از نوع سيال ايجاد کننده شکاف ،همواره تراوايي نفت
بيشتر از تراوايي آب بوده است .وي اين پديده را به بيشتر بودن
کشش سطحي نفت و ژل در مقايسه با آب و ژل نسبت داد.
مطالعههاي زيادي در زمينه کاهش نامتجانس تراوايي در محيط
متخلخل انجام شده است [ .]1 ,12درحالي که بررسي عبور سيال
از ساختار خود ژل نيز امري ضروري است ،درنتيجه در اين پژوهش
به عملکرد ساختار ژل به تنهايي (خارج از محيط متخلخل)
در مقابل آب و نفت پرداخته شده است و توانايي آب و نفت در ايجاد
شکاف در شبکه هيدروژل مقايسه شده است .شايان ذکر است
که از سامانه کوپليمر  PAM-NaAMPSو استات کروم ()III
با توجه به پايداري دمايي در بازهي دماي مخازن ايران [،]13
استحکام ساختاري در برابر يونهاي موجود در آب سازند [،]14
عمليات موفق ميداني [ ،]13توانايي در کاهش نامتجانس تراوايي []1
وافزون بر آن مسائل زيست محيطي و ديدگاه اقتصادي [،]11
براي تهيه هيدروژل انتخاب شد .با توجه به اين امر که ويژگيهاي
شبکهاي هيدروژل و رفتار رئولوژيکي آن به طور کامل وابسته
به غلظت پليمر و عامل شبکه ساز است [ ،]7در اين پژوهش
اثر غلظت کوپليمر و عامل شبکهساز و تأثير متقابل آنها بر ميزان گراديان
فشار شکست هيدروژل و همچنين مقدار ژل خارج شده در اثر تزريق آب
و نفت به کمک روش مکعب ترکيب مرکزي( ،)CCD( )4با هدف
ارزيابي رفتار دوگانه هيدروژل در برابر اين دو سيال ،ارزيابي شد.
با توجه به حجم انبوه فعاليتها از جمله طراحي و ساخت سامانه
صافي ژل ،براي درک بهتر و بيشتر موضوع ،نمودار بلوکي که به نوعي
بيانگر فرايند پيادهسازي و اجراي پژوهش است در شکل  1آورده شده است.

))3( Relative Permeability Modifiers (RPM

)0( Gelant

))4( Central Composite Design (CCD

))2( Disproportionate Permeability Reduction (DPR
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شکل 3ـ نمودار فرايند پژوهش.

بخش تجربي
مواد

در اين پژوهش از کوپليمر پلي اکريل آميد سولفونه هيدروليز شده
(کوپليمر اکريل آميد و نمک سديم( ))1ازشرکت )AN113( SNF
با وزن مولکولي  8ميليون دالتون ،درجه سولفونه  13و هيدروليز
 11درصد استفاده شد .طبيعي است دماي مخزن نقش چشمگيري
در استحکام ژل در طوالني مدت دارد .ضمن آن که درجه آبکافت
پليمرهاي با پايه پلي اکريل آميد نيز در استحکام شبکه ژل پليمر
بسيار مؤثر است چرا که آبکافت زياد پليمر منجر به بروز
پديده چروکيدگي و خروج آب از هيدروژل خواهد شد [ .]15در اينجا
بايستي اشاره کرد که در مخزنهاي شکافدار پديده چروکيدگي
منجر به تضعيف شبکه ژل و کاهش تأثير آن بر انسداد آب ميشود.
آبکافت اضافي ناشي از قرارگيري پليمر در دماي باالي ،111oC
در آبهاي با مقدارهاي زيادي از يون کلسيم و منيزيم،
امري بسيار مهم است زيرا منجر به رسوب پليمر در محلول شده و
اين مسئله که ناشي از اثر متقابل گروههاي کربوکسيالت

با بار منفي در زنجيره پليمر و کاتيونهاي چند ظرفيتي است که
منجر به تضعيف شبکه ژل خواهد شد [ .]16با توجه به دماي
مخزان ايران و تعداد زياد مخزنهاي کربناته شکافدار در منطقه
و همچنين شوري باالي آب سازند در مخازن کشور ،يک راهکار
براي دستيابي به پايداري دلخواه در پليمرهاي با پايه پلي اکريل آميد
ترکيب آن با ساير مونومرها و توليد کوپليمرها است.
مطالعههاي انجام شده نشان ميدهد که کوپليمرهاي توليد شده
تمايل کمتري براي آبکافت داشته و پايداري گرمايي و استحکام
ساختاري آنها در مقابل آب سازند به مقدار چشمگيري افزايش
مييابد [ .]2در کوپليمر انتخاب شده در اين پژوهش جايگزيني
گروه سولفون بهجاي گروه عاملي آميد ( )NH2باعث افزايش
مقاومت کوپليمر در مقابل دما و يونهاي دو ظرفيتي موجود در محيط
مخزنهاي ايران [ ]17شده است .از کروم ( )IIIاستات
( )Cr(CH3Coo)3فراوردهي شرکت  CarloErbaبهعنوان عامل
شبکهساز و از آب دو بار تقطير براي تهيه محلولهاي گوناگون
استفاده شد.
))0( Sudium-2-Acrylamide-2-MethylpropaneSulfonate (NaAMPS

علمي ـ پژوهشي

222

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،73شماره 3793 ،7

مينا سليمانيان و همکاران

حمام بن ماري
فشارسنج

ظف در دار
جمعآوري
کننده

مخزن انتقال دهنده

پمپ جابه جايي مثبت

دستگاه صافي ژل
شکل 2ـ سامانه صافي ژل.
سامانهي صافي ژل

به منظور بررسي عملکرد ژل در مقابل عبور نفت و آب و
چگونگي ايجاد شکاف ،سامانهاي به عنوان صافي ژل تشکيل شده
از موارد زير طراحي و ساخته شد .در شکل  2اجزاي تشکيل
دهنده سامانه نشان داده شده است.
1ـ پمپ جابهجايي مثبت  111ميلي ليتر ،ساخت شرکت
فن آوري ازدياد برداشت فارس (ساخت ايران) با قابليت کارکرد
در دو حالت شدت جريان ثابت ( 1/111-32ميلي ليتر بر دقيقه) و
فشار ثابت براي تزريق سيالهاي مورد نظر به ظرف آزمايش.
اين پمپ مجهز به کنترلگر  PLCو سامانه جمع آوري و ذخيره
دادههاست ،که همين امر منجر به کنترل دلخواه پارامترهاي
مورد نظر (فشار ،شدت جريان و زمان) ميشود.
2ـ ترانسميتر  1611111پاسکال ،ساخت شرکت ويکا (آلمان)
مدل  A-11زمان پاسخ دهي کمتر از  4ميلي ثانيه و دقت
 1111پاسکال که قبل از ورودي دستگاه صافي ژل ،به پمپ متصل شده
است و به کمک آن مي توان با دقت بااليي فشار را اندازهگيري نمود.
3ـ حمام بن ماري با دقت  ،1/1°Cساخت شرکت ممرت
(آلمان).
4ـ مخزن انتقال دهنده سيال تزريق شونده ،ساخت شرکت
فن آوري ازدياد برداشت فارس (ايران).
 5ـ صافي ،براي آزمايشهاي دهيدراتگي و تراوايي هيدروژل
(متشکل از يک مش  5ميکرون استيل بر روي يک صفحه استيل
مشبک بهطوريکه هر دو درون يک قاب استيل قرار گرفتهاند
و از سه اورينگ براي آب بندي کامل روي شيار ايجاد شده
بر سطح بيروني آن ،استفاده شده است).
 6ـ دستگاه صافي ژل ساخته شده از جنس پلکسي گالس.
به دليل الزام بر قابل ديده شدن و شفافيت مدل و توانايي تحمل
222

فشار ،مخزن استوانهاي شکل از جنس پلکسي گالس با دو درپوش
در دو سر ابتدايي و انتهايي ساخته شد.
آزمون جاروب زمان وجاروب کرنش

با توجه به اهميت پيش بيني رفتار هيدروژل در برابر تنش و
کرنش وارد بر آن به ويژه در هنگام تزريق به محيط متخلخل و
جايگيري آن در مغزه و يا عبور آن از شکاف و به ويژه هنگام
عبور سيال ،لزوماً ميبايست ويژگيهاي رئولوژيکي به دقت
بررسي شود [ .]7درنتيجه در اين پژوهش به منظور تعيين
استحکام هيدروژل ها از آزمون جاروب زمان و براي سنجش بازهي
ويسکواالستيک از آزمون جاروب کرنش استفاده شده است .بدون ترديد
اين بررسي باعث ميشود تا با آگاهي بيشتر بتوان افزون بر
کنترل واکنش ژل شدن و کنترل عمق نفوذ آن در مغزه ،ترکيبي
با استحکام باال را بر اساس شرايط مخازن ايران تعيين کرد [.]5
بر اين اساس و به منظور محاسبه پارامترهاي رئولوژيکي هيدروژل
از رئومتر ديناميکي MCR305فراوردهي شرکت PaarAnton
اتريش ،با ژئومتري صفحه ـ صفحه با سطح صيقلي ،قطر 51 mm
و با فاصله  3 mmاستفاده شد .در اين روش براي مشخص کردن
خاصيت ويسکواالستيک مواد ،تنش در طول يک کرنش برشي
سينوسي اندازهگيري ميشود [:]18
() 1

)   sin( t

 ، بيشترين کرنش و  ،فرکانس زاويهاي موج کرنش
است .در يک رئومتر صفحه ـ صفحه ،صفحه اول حرکت ميکند و
باعث ايجاد تغيير شکل در ماده مورد نظر ميشود .موج تنش
ايجاد شده (  ) توسط صفحه دوم اندازه گيري و ثبت ميشود:
() 2

)  0 sin( t  
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 δاختالف فاز بوده که براي جامدهاي االستيک صفر و براي
سيال نيوتني  91درجه است .زمانيکه ماده مورد آزمايش
ويسکواالستيک باشد ،اختالف فاز بين صفر تا نود درجه خواهد بود.
موج تنش به طور معمول به دو موج با يک فرکانس تقسيم ميشود.
يکي از آن دو موج مولفه االستيک است (' )که هم فاز با موج
کرنش است و موج دوم مولفه گرانرو است ('' )که  91درجه
اختالف فاز دارد .مدول االستيک(( ،G' ،)1انرژي که در نمونه ذخيره
ميشود) و '' Gمدول گرانرو(( )2انرژي که نمونه از دست ميدهد)،
با معادله زير بيان ميشود [:]18
() 3
() 4

0

G 

0

G  




رابطههاي باال براي بررسي رفتار رئولوژيکي هيدروژل ،رابطههاي
کليدي به حساب ميآيد .شايان ذکر است که پارامترها
در اين رابطهها در هنگام انتقال از محلول ژالنت به ژل تغيير ميکنند.
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روش انجام آزمايش

محفظه استوانهاي داراي ژالنت در دماي  71 Cبه مدت
معلوم (بر اساس نتيجههاي آزمون بطري) در آون نگهداري شد.
سپس در حمام آب  71oCقرار داده وآب و نفت (يکي از مخزنهاي
ايران) با شدت جريان ثابت  1سيسي بر دقيقه به محفظه درون
حمام تزريق شد .فشار شکست هيدروژل با استفاده از ترانسميتري
اندازهگيري و طول هيدروژل با عکس برداري از دستگاه
صافي ژل و استفاده از نرم افزار پردازش تصوير ،ثبت شد .سرانجام
گراديان فشار شکست با تقسيم فشار رؤيت شده از پمپ در لحظه
شکاف ،بر طول ژل شکافته نشده ،محاسبه شد.
o

نتيجهها و بحث
بررسي اثر نوع سيال تزريقي ،غلظت پليمر و عامل شبکه ساز بر فشار
شکست ژل

بهمنظور تهيه محلول ژالنت در اين پژوهش نخست محلول
همگن کوپليمر با غلظت مورد نظر ،توسط آب مقطر ساخته و
سپس محلول عامل شبکهساز با غلظت طراحي شده ،به محلول
کوپليمري افزوده و توسط مگنت به مدت  15دقيقه هم زده ميشود.
به منظور تعيين زمان تشکيل هيدروژل ،بر اساس غلظتهاي
طراحي شده به روش ( CCDجدول  ،)1ژالنتها تهيه و سپس
در دماي  71 ºCدر آون نگهداري و در بازههاي گوناگون زماني
مورد ارزيابي قرار گرفت .به منظور تعيين خطاي آزمايشگر و همچنين
اعتبار سنجي نتيجههاي آزمايش ،در اين طراحي  4نقطه تکرار
(نقطه مرکزي) در نظر گرفته شد .در اين پژوهش از لولههاي
آزمايش با حجم  71ميلي ليتر استفاده شد .با وارونه کردن لولهها
در فاصلههاي زماني يکسان و بررسي چگونگي حرکت ژالنت
به کمک جدول کدبندي سيدانسک [ ]19زمان تقريبي براي تبديل
ژالنتها به ژل غير روان ،با کد  Gيا  Hتعيين شد .شايان ذکر است
که در اين روش زمان تشکيل شبکه سه بعدي هيدروژل،
بر اساس ميزان استحکام آن ،با کدهاي الفبايي (ژل روان
( ،)A,B,C,D,Eژل غير روان ( )F,G,Hو ژل سفت ())I,J
بيان ميشود.

در طي آزمايشهاي بررسي ايجاد شکاف ناشي از گراديان
فشار در توده هيدروژل ،از زمان شروع نفوذ سيال تزريقي ،فشار
در بازهي کوچکي تغيير کرد .بيشينه فشاري که پس از آن ،فشار
در ورودي به صفر ميرسد ،به عنوان فشار شکست هيدروژل
در نظر گرفته شد .همانگونه که در شکل  3نشان داده شده است
بر اثر تزريق سيال (نفت و آب) به هيدروژل ،يک زائده انگشت مانند،
در محور طولي هيدروژل ايجاد و منجر به خروج همزمان هيدروژل
از سمت ديگر دستگاه شد .به تدريج و با افزايش فشار سيال
تزريقي بر ژل باقيمانده و کاهش طول هيدروژل تحت فشار،
گراديان فشار وارد بر هيدروژل افزايش و سرانجام در کسري از ثانيه،
سيال تزريقي از دستگاه خارج شد .شايان ذکر است که شکل 3
(الف و ب) در شرايط به طور کامل يکسان از نقطه نظر زمان،
شدت جريان تزريق ،دما و نوع هيدروژل عکسبرداري شده است،
درنتيجه ميتوان تفاوت در نوع و حرکت زائده ناشي از تزريق آب
(شکل 3الف) و نفت (شکل  3ب) را به خوبي ديد.
به منظور محاسبه تأثير غلظت کوپليمر و نسبت غلظت عامل
شبکهساز و نوع سيال تزريقي (آب و نفت) بر فشار شکست هيدروژل،
مقدار فشار شکست براي تمامي نمونهها تعيين و سرانجام منحني
برازش درجه دوم که به نوعي بيانگر فشار شکست هيدروژل بر حسب
پارامترهاي کد شده ( Aغلظت کوپليمر) و ( Bغلظت عامل شبکه ساز) است
به صورت زير براي هر دو سيال نفت (معادله ( ))5و آب (معادله ())6
به وسيله نرمافزار  DX7محاسبه شد.

)2( Loss Modulus

)0( Storage Modulus

آماده سازي نمونهها

علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ مقدارهای غلظت پليمر و عامل شبکه ساز طراحي شده به روش .CCD

غلظت

عامل شبکهساز ppm

غلظت

شماره

کوپليمر ppm

7414

18536

1

6111

15111

2

4586

18536

3

6111

15111

4

7414

11464

5

6111

21111

6

4586

11464

7

6111

15111

8

8111

15111

9

6111

15111

11

4111

15111

11

6111

11111

12

شکل 7ـ حرکت زائده انگشت مانند در دستگاه صافي ژل بر اثر تزريق الف) آب رنگي و ب) نفت.

()5

=)Rupture pressure gradient for oil (bar
3.8+2.55A+0.46B+1.29A2

()6

=)Rupture pressure gradient for oil (bar
3.73+2.64A+0.61B+1.04A2

در شکل  4نمودار به دست آمده از دادههاي آزمايشگاهي
بر حسب مقدارهاي پاسخ پيشبيني شده نشان داده شده است.
انطباق دادههاي واقعي با پاسخ پيشبيني شده به دو دليل است
اول آن که مقدار احتمال منحني برازش درجه دوم کوچکتر از 1/15
است و دوم مقدار  F-Valueاين منحني در مقايسه با ساير
منحنيها اعم از خطي ،درجه سوم و باالتر ،از مقدار بزرگتري

برخوردار است .براساس نتيجههاي واکاوي آماري( ،)1منحني برازش
درجه دوم بيانگر دقت باالي مدل رياضي (مقدار  Pکمتر از
 )1/1111است (جدول  .)2شايان ذکر است که  yiنمايانگر
دادههاي آزمايشگاهي y ،متوسط دادههاي آزمايشگاهي و ̂y
مقدارهاي پيشبيني شده توسط مدل را نشان ميدهد .افزون بر آن
در شکل  ،5نمودار مقدار ماندهها در برابر مقدارهاي پيشبيني شده
مدل آورده شده است .اين نمودار مقدار ماندهها را در برابر مقدارهاي
پيشبيني پاسخ نشان داده و فرض واريانس ثابت را آزمون ميکند.
قرار گيري نقطهها در بين دو خط و تصادفي بودن آنها نماينگر
باال بودن درجه اطمينان مدل ارايه شده است.
))0( Analysis Of Variance (ANOVA
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جدول 2ـ نتيجههای آناليز آماری مدل (رابطه  2و.)2

مجموع مربعها

درجه
آزادي

متوسط مجموع مربعها

مقدار F

مقدار P

مدل

d  yˆ i  y   67/95

4

16/99

35/99

<1/1111

باقيمانده

  yi  yˆ i   3/31

7

1/47

-

-

  ŷi  y 

4

14/51

32/35

1/1113

  yi  yˆ i 

7

1/81

گراديان فشارشکست (بار)
تزريق نفت

2

 72/49

مدل

تزريق آب

2

باقيمانده

 2/69

2

2

2/22
2/77
2/30
33/00

2/20

2/20

2/20

2/20

مقدارهای آزمايشگاهي فشار شکست هيدروژل
در اثر تزريق آب )(Pa

2/32

مقدارهای آزمايشگاهي فشار شکست هيدروژل
در اثر تزريق آب )(Pa

2/97
2/22
2/72
2/30
33/20

2/97

2/23

2/20

2/37

مقدارهای آزمايشگاهي فشار شکست هيدروژل
در اثر تزريق آب )(Pa

33/00

33/20

مقدارهای آزمايشگاهي فشار شکست هيدروژل
در اثر تزريق آب )(Pa

شکل 2ـ مقايسه دادههای واقعي فشار شکست هيدروژل با مقدارهای پيشبيني شده آن بر اثر تزريق الف) آب و ب) نفت.

3/20

3/20

30/22

2/22

2/39

2/32

0/00

-3/20

-3/20

-7/00

-7/00

32/37

مقدارهای پيشبيني شده

9/97

2/03

2/09

2/33

باقي ماندهها

0/00

باقي ماندهها

7/00

7/00

2/22

مقدارهای پيشبيني شده

شکل  2ـ نمودار دادههای پيش بيني شده و باقي مانده فشار شکست هيدروژل با مقدارهای پيشبيني شده آن بر اثر تزريق الف) آب و ب) نفت.

با توجه به مدلهاي ارايه شده ،غلظت کوپليمر در مقايسه با
غلظت عامل شبکه ساز و اثر متقابل بين دو پارامتر ،داراي ضريب
بزرگتري بوده و در نتيجه تأثير بيشتري بر گراديان فشار
شکست دارد .نتيجههاي به دست آمده از تأثير همزمان اين دو پارامتر
بر روي گراديان فشار شکست در اثر تزريق نفت و آب بهصورت
علمي ـ پژوهشي

رويهي پاسخ به ترتيب در شکل ( 6الف و ب) نشان داده شده است.
همانگونه که ديده ميشود روند تغييرهاي فشار شکست
در تزريق آب و نفت يکسان است ،درنتيجه ميتوان گفت ميزان
گراديان فشار شکست تابع ترکيب درصد مواد تشکيل دهنده ژل
بوده و مستقل از نوع سيال تزريقي است .بنابراين گراديان فشار
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شکل  2ـ اثر متقابل غلظت کوپليمر و عامل شبکه ساز بر روی گراديان فشار شکست هيدروژل بر حسب بار در دمای 30oCبر اثر تزريق
الف) آب و ب) نفت.

33000

33000

2220

2220

)G’(Pa

2320

2320

0
2000

3000

2000

2000

)G’(Pa

2200

2200

0
20000

2000

33200

32000

32200

30000

غلظت کوپليمر )(ppm

غلظت عامل شبکهساز )(ppm

شکل  3ـ تغييرهای مدول االستيک ( )paهيدروژل پر کننده محفظه بر اثر تغيير الف :غلظت عامل شبکه ساز و ب :کوپليمر در دمای .30oC

شکست هيدروژل عامل مؤثر در رفتار دوگانه آن نسبت به آب و
نفت نيست.
همانگونه که در شکل  6ديده ميشود ،در غلظتهاي کمتر
از  12111 ppmاز کوپليمر ،با افزايش غلظت عامل شبکهساز،
نخستگراديان فشار افزايش و سپس کاهش مييابد که اين امر
نمايانگر وجود تاثير متقابل بين دو پارامتر در غلظتهاي کم
کوپليمر( )2است .در غلظت ثابت از کوپليمر در بازهي کمتر از
 12111 ppmبا افزايش غلظت عامل شبکهساز نخست استحکام ساختاري
شبکه هيدروژل در نتيجهي افزايش نخست پيوندهاي بين مولکولي
افزايش يافته ولي به تدريج با افزايش يافتن غلظت عامل شبکهساز،
احتمال ايجاد پيوندهاي درون مولکولي نسبت به پيوندهاي
بين مولکولي افزايش مييابد [ ]14و در نتيجه به علت پديده اتصال

شيميايي بيش از اندازه( )1شبکه هيدروژل سستتر شده است [.]21
بهطور کلي در هر دو تزريق ،در غلظت ثابت از عامل شبکهساز،
با افزايش غلظت کوپليمر گراديان فشار شکست افزايش مييابد.
انتظار ميرود که اين نتيجه بهعلت افزايش مدول االستيک شبکه
سه بعدي هيدروژل باشد .درنتيجه مدول االستيک ژلهاي
طراحي شده در فرکانس ثابت  1 Hzو نرخ کرنش ( %1بازهي
ويسکواالستيک هيدروژل) مورد بررسي قرار گرفت .در شکل 7
تأثير غلظت کوپليمر و عامل شبکه ساز بر مدول االستيک
هيدروژل نسبت به تغييرهاي غلظت کوپليمر و استات کروم ()III
نشان داده شده است .نتيجهها بيانگر آن است که با افزايش
غلظت پليمر` Gافزايش يافته است .درنتيجه استحکام ژل با افزايش
غلظت پليمر در مقدار ثابت از عامل شبکهساز افزايش مييابد

همپار ()2

)0( Over Crosslinking
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مدول االستيک 30000 

مدول االستيک 3000 

32
30

2

پاسکال

2

2
2
2

33

9

3

2

2

7

2

3

0

شماره آزمايش

شکل  2ـ تغييرهای مدول االستيک ( )paو گراديان فشار شکست
هيدروژل بر اساس شماره آزمايش در جدول .3

و به تبع فشار مورد نياز براي شکست شبکه نيز بيشتر ميشود.
به بيان ديگر حساسيت مدول االستيک نسبت به تغييرهاي غلظت
کوپليمر ،نسبت به عامل شبکهساز بيشتر است .همانگونه که
در شکل  8نشان داده شده است مقدار گراديان فشار شکست
با ميزان مدول االستيک مقايسه شده است در همه موردها افزايش
مدول االستيک به همراه افزايش فشار شکست بوده است و
بيشترين مقدار هر دو پارامتر در آزمايش شماره  6با بيشترين
غلظت پليمر رخ داده است.
مقدار هيدروژل خارج شده از سامانه بر اثر تزريق آب و نفت

به منظور تعيين نقش نوع سيال بر ميزان هيدروژل خروجي،
آب و نفت در شدت جريان ثابت به  13نمونه هيدروژل طراحي
شده تزريق شد .مقدار هيدروژل خروجي بر اثر تزريق نفت و آب
اندازهگيري و نتيجههاي به دست آمده وارد نرم افزار  DX7شد.
سرانجام مدل تجربي درجه دوم به منظور پيش بيني مقدار
هيدروژل خروجي براي تزريق نفت (معادلهي  )7و آب (معادلهي ())8
ارايه شد:
()7

Gel out for oil (gr)= 17.58+ 10.15A+
3.81B+ 4.12AB+ 6.63A2

()8

Gel out for water (gr)=13.61+ 11.23A+
3.53B+ 3.05AB+ 8.43A2

مقدار  F-Valueمدل ارايه شده در مقايسه با ساير منحنيها
اعم از خطي ،درجه سوم و باالتر ،از مقدار بزرگتري برخوردار
است .نتيجههاي واکاوي آماري منحني برازش درجه دوم بيانگر
علمي ـ پژوهشي
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دقت باالي مدل رياضي (مقدار  Pکمتر از  )1/1111ارايه شده
است (جدول  .)3همانگونه که در شکل  9نشان داده شده است
مدلهاي ارايه شده تطابق قابل قبولي با مقدارهاي آزمايشگاهي
داشته و مقدار  R2اين امر را تصديق ميکند .افزون بر آن همانگونه
که در شکل  11نشان داده شده است تصادفي بودن توزيع
دادههاي باقيمانده نسبت به مقدارهاي پيش بيني شده نمايانگر
درجه اطمينان نتيجههاي ارايه شده است.
در شکل  11تأثير همزمان (اثر متقابل) دو پارامتر غلظت پليمر
و عامل شبکه ساز بر مقدار هيدروژل خروجي ( )grاز سامانه
نشان داده شده است .در اين نمودار مقدار ژل خروجي نسبت به
تغييرهاي غلظت کوپليمر در مقدارهاي کمينه (نمودار سياه
با عالمت مربع) و بيشينه (نمودار قرمز با عالمت مثلث) عامل شبکهساز
نشان داده شده است .شايان توجه است که برخورد دو منحني
بيانگر اثر متقابل دو پارامتر غلظت پليمر و عامل شبکهساز
بر مقدار ژل خروجي است .همانگونه که ديده ميشود مقدار
هيدروژل خروجي در اثر تزريق نفت ،نسبت به آب ،بيشتر است.
افزون بر آن مقدار هيدروژل خروجي با افزايش غلظت کوپليمر و
درنتيجه افزايش گراديان فشار شکست افزايش يافته که
اين نتيجه در هر دو تزريق تکرار شده است .با توجه به ثابت بودن
شدت جريان در تمامي آزمايشها ،با افزايش غلظت کوپليمر
و به دنبال آن افزايش گراديان فشار شکست ،مدت زمان بيشتري
صرف رسيدن به گراديان فشار مورد نظر خواهد شد .طبيعي است
که با افزايش مدت زمان اعمال فشار ،مقدار هيدروژل خروجي
افزايش يابد.
نتيجههاي به دست آمده از آزمايشهاي فشار شکست بيانگر
آن است که بر اثر تزريق سيال (آب و نفت) ،در اثر شکافته شدن
هيدروژل ،راه براي عبور آب يا نفت درون هيدروژل ايجاد ميشود.
اما از آنجا که مقدار هيدروژل خارج شده در اثر تزريق نفت بيشتر
از مقدار هيدروژل خارج شده در اثر تزريق آب در شرايط يکسان
(دماي آزمايش ،شدت جريان تزريق ،غلظت عامل شبکهساز
و کوپليمر به کار رفته در ساخت هيدروژل ،مقدار هيدروژل،
شکل ظرف داراي نمونه و طرز قرار گرفتن آن) است ،ميتوان
نتيجه گرفت که اندازه مجراي ايجاد شده در هيدروژل زمانيکه
آب به هيدروژل فشار وارد ميکند ،کمتر از زماني است که
نفت سيال فشار آورنده باشد .به نظر ميرسد علت اين پديده
گرانروي بيشتر نفت نسبت به آب باشد چراکه بنا به گفته گرين و
ويلهايت [ ]21اگر سيال تزريق شده گرانروي کمتري نسبت به
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جدول 7ـ نتيجههای آناليز آماری مدل (رابطه  3و .)2

مجموع مربعها

درجه آزادي

متوسط مجموع مربعها

مقدار F

مقدار

d  yˆ i  y   1626/84

4

416/71

31/15

1/1112

  yi  yˆ i 

7

13/49

-

-

  ŷi  y 

4

324/29

24/89

1/1113

  yi  yˆ i   91/21

7

13/13

مقدار ژل خروجي()gr
مدل

تزريق آب

تزريق نفت

2

2

باقيمانده

 94/44

مدل

 1297/16

2

2

باقيمانده

73/00
22/20
32/00
22/00

79/20

73/00

22/20

32/00

مقدارهای آزمايشگاهي مقدار هيدروژل خروجي
در اثر تزريق نفت )(g

مقدارهای پيش بيني شده مقدار هيدروژل خروجي
در اثر تزريق نفت )(g

79/20

77/22
22/20
32/32
3/00
22/00

77/22

22/20

32/32

3/00

مقدارهای آزمايشگاهي مقدار هيدروژل خروجي
در اثر تزريق نفت )(g

مقدارهای پيش بيني شده مقدار هيدروژل خروجي
در اثر تزريق نفت )(g

22/00

22/00

P

شکل 9ـ مقايسه دادههای واقعي مقدار هيدروژل خارج شده از دستگاه صافي ژل با مقادير پيشبيني شده آن بر اثر تزريق الف) آب و ب) نفت.

3/20

3/20

30/22

2/22

2/39

2/32

باقي ماندهها

0/00

0/00

-3/20

-3/20

-7/00

-7/00

2/37

مقدارهای پيشبيني شده

9/97

2/03

2/09

2/33

باقي ماندهها

7/00

7/00

2/22

مقدارهای پيشبيني شده

شکل  30ـ نمودار دادههای پيش بيني شده و باقي مانده مقدار ژل خارج شده بر اثر تزريق الف) آب و ب) نفت.

سيال موجود در مخزن داشته باشد به صورت يک زائده انگشت
مانند درون آن حرکت نموده و قادر به جابهجا نمودن آن نخواهد بود
ولي با افزايش گرانروي سيال تزريقي ،سيال قرار گرفته
درون مخزن با حرکت پيستوني رو به جلو ،تحت فشار قرار گرفته
و به ميزان بيشتري جابهجا ميشود .در اين حالت چون گرانروي نفت
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بيشتر از آب است ،حرکت آن درون هيدروژل حالت پيستوني
داشته و به مقدار بيشتري ،نسبت به آب ،هيدروژل را به بيرون از
استوانه محتوي ژل ميراند .نمودار مدول االستيک و گرانرو
نمونه ژل (شماره  )2نسبت به تغييرهاي کرنش (آزمون جاروب کرنش)
در شکل  12نمايانگر رفتار ويسکواالستيک اين ماده است،
علمي ـ پژوهشي
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77/2
39/3
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33200

20000

32000
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30000

مقدار ژل خارج شده بر اثر تزريق نفت )(g

22/2

غلظت کوپليمر )(ppm

22/3
22/2
77/2
39/3
2/2
20000

33200

32000

32200

30000

مقدار ژل خارج شده بر اثر تزريق نفت )(g

22/3
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غلظت کوپليمر )(ppm

شکل  33ـ اثر متقابل غلظت کوپليمر و عامل شبکه ساز بر مقدار ژل خارج شده ( )grدر اثر تزريق الف) آب و ب) نفت.

300000
30000

300

مدول )(Pa

3000

30

3000

30

300

3

3

کرنش %

شکل  32ـ تغييرهای مدول االستيک و ويسکوز نمونه هيدروژل
با ترکيب  32000 ppmکوپليمر و 2000ppmاستات کروم ( )IIIبر اثر
اعمال کرنش در دمای 30oC

همانگونه که ديده ميشود در ابتدا منحني مدول االستيک
هيدروژل باالتر از مدول ويسکوز آن است و با افزايش کرنش تا
 %1111که به نوعي بيانگر ميزان تغيير شکل شبکه هيدروژل است،
اين برتري حفظ شده است .با افزايش بيشتر کرنش ،ساختار
هيدروژل گسيخته شده و مدول االستيک از گرانرو کمتر ميشود.
در حقيقت تا کرنش کمتر از  %111هيدروژل نسبت به اعمال
نيروي خارجي عکس العمل نشان داده و تنش وارده را تا حد
امکان خنثي و به حالت اوليهاش بازميشود [ .]22در فيلمهاي
ضبط شده از نمونه ،پاسخ کشسان يا االستيک هيدروژل به جا مانده
درون ظرف بيدرنگ پس از ايجاد شکاف ،به طور کامل
قابل ديدن بوده و باعث شد تا هيدروژلهاي باقي مانده در دستگاه
صافي ژل که با تزريق سيال از ظرف خارج نشده بودند ،به سرعت
به سمت باال و مرکز ظرف حرکت کرده ،منجر به اعمال فشار
علمي ـ پژوهشي

به مجراي عبوري ايجاد شده توسط سيال و باريکتر شدن آن شوند.
از آنجا که مقدار هيدروژل به جا مانده در دستگاه ،پس از تزريق
نفت کمتر از مقدار هيدروژل به جا مانده پس از تزريق آب است،
پاسخ االستيک هيدروژل باقي مانده در ظرف آزمايشي که به آن
آب تزريق شده است ،شديدتر بوده و در نتيجه مجراي ايجاد شده
توسط آب را بيشتر از مجراي ايجاد شده توسط نفت تحت تأثير
قرار داده است .اين دو عامل به طور موازي در کنار هم منجر
به افزايش اندازه متوسط مجراي ايجاد شده توسط نفت در هيدروژل
در مقايسه با آب شده است.
نتيجههاي آزمايشهاي بررسي ايجاد شکاف درون هيدروژل
بدون از هم گسيختگي ساختار ،منجر به ارايه مکانيسم جديدي
براي توجيه پديده کاهش نامتجانس تراوايي شد .طبق اين مکانيسم،
که در اينجا با عنوان ايجاد مجاري بزرگتر درون هيدروژل
توسط نفت نسبت به آب ناميده شد ،در شرايط يکسان،
توانايي نفت در شکافتن هيدروژل و ايجاد کانال عريضتر براي
عبور ،در مقايسه با آب بيشتر است .ايجاد مجرا سبب ميشود
تا افت فشار به شدت کاهش يابد و سيال نتواند مسير ديگري
ايجاد کند ،درنتيجه براي هر مسير (شکاف/حفره) يک مجرا
ايجاد خواهد شد که عرض آن بستگي به سيال ايجاد کننده دارد.
به نظر ميرسد گرانروي بيشتر نفت نسبت به آب ،علت اين پديده باشد
(اختالف گرانروي در اين آزمايشها  6cpبوده است) .شايان ذکر است
که مدل صافي ژل در اين پژوهش به صورت افقي تحت تزريق
قرار گرفت ،درنتيجه اثر گرانش و اختالف چگالي آب و نفت
در بروز پديده کاهش نامتجانس تراوايي در اينجا مؤثر
نخواهد بود.
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پس از بررسي توانايي آب و نفت در ايجاد شکاف در يکي از
پرکاربردترين نوع هيدروژل (تهيه شده از کوپليمر پلي اکريل آميد
و عامل شبکهساز استات کروم ( ))IIIدر صنايع نفت ،با استفاده از
طراحي آزمايش به روش مکعب ترکيب مرکزي و استفاده از
نرم افزار  ،DX7اثر غلظت کوپليمر و عامل شبکهساز و تأثير متقابل آنها
بر ميزان گراديان فشار شکست هيدروژل ،در شرايطي که گراديان
فشار اعمال شده باعث ايجاد شکاف در هيدروژل شود،
مورد ارزيابي قرار گرفت .در نتيجه اين آزمايشها ،رابطههاي
درجه دومي به منظور پيش بيني گراديان فشار شکست و مقدار
هيدروژل خروجي در اثر تزريق نفت و آب بر حسب دو پارامتر
غلظت کوپليمر و غلظت عامل شبکهساز ،با درجه اطمينان باالي
 99درصد ،ارايه شد .با توجه به بررسيها و مطالعههاي انجام شده
در اين پژوهش نتيجههاي زير به دست آمد:
1ـ غلظت کوپليمر در مقايسه با غلظت عامل شبکهساز و اثر
متقابل بين آنها ،بيشترين تاثير را بر اختالف فشار شکست و
مقدار هيدروژل خارج شده در اثر تزريق نفت و آب دارد.
2ـ در غلظت ثابت از عامل شبکهسازبا افزايش غلظت کوپليمر
اختالف فشار شکست افزايش مييابد که اين امر به علت افزايش
مدول االستيک شبکه سه بعدي هيدروژل و به تبع آن افزايش
استحکام آن است.

دوره  ،73شماره 3793 ،7

3ـ ميزان گراديان فشار شکست ،تابع ترکيب درصد مواد
تشکيل دهنده هيدروژل بوده و مستقل از نوع سيال تزريقي است.
بنابراين گراديان فشار شکست نميتواند عامل موثر در رفتار
دوگانه هيدروژل نسبت به آب و نفت باشد.
4ـ مقدار هيدروژل خارج شده در اثر تزريق نفت بيشتر از مقدار
هيدروژل خارج شده در اثر تزريق آب در شرايط يکسان است.
5ـ براي شستشوي شکافهايي که هيدروژل درون آنها
کارايي خود را از دست دادهاند ،نميتوان از تزريق آب با شدت
جريانهاي باال بهره جست و ميبايست از ساير روشهاي تخريب
ژل استفاده کرد.
 6ـ اندازه مجراي ايجاد شده در هيدروژل زماني که آب
به هيدروژل فشار وارد ميکند ،کمتر از زماني است که نفت سيال
فشار آورنده باشد.
7ـ مکانيسم پيشنهادي براي پديده کاهش نامتجانس تراوايي،
ايجاد مجاري بزرگتر درون هيدروژل توسط نفت نسبت به آب
است .طبق اين مکانيسم ،در شرايط يکسان ،توانايي نفت
در شکافتن هيدروژل و ايجاد کانال عريضتر براي عبور،
در مقايسه با آب بيشتر است.
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