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اســتفاده از ژلهــای پلیمــری یکــی از مــورد اعتمادتریــن راهحلهــا بــرای بهبــود یکپارچگــی تولیــد
در مخــازن ناهمگــن بهمنظــور داشــتن بــازده جارویــی بهتــر اســت .در ایــن مقالــه ،ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده جدیــد بــرای کنتــرل یکپارچگــی تولیــد در میــدان نفتــی بــال واقــع در خلیــج فــارس
تولیــد شــدهاند .در ســاخت ایــن ذرات ،ســه جــزء مونومــری شــامل آکریلآمیــد ،نمــک ســدیم -2متیــل
-2پروپانســولفونیک اســید و وینیلپیرولیــدون بهمنظــور ســنتز بــه روش همبســتگی رادیکالهــای آزاد
در دمــای اتــاق و بــا اســتفاده از متیلنبیسآکریلآمیــد بهعنــوان عامــل پیونددهنــدهی مولکولــی ،بــهکار
رفتــه اســت .خــواص تورمــی ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده بــا افــزودن نانــورس مونتموریلونیــت
بهبــود داده شــد .همچنیــن ،عامــل پایدارکننــدهی دمــا بــرای ســازگار کــردن ذرات ژل از پیــش تشــکیل
شــده بــا شــرایط مخــازن بــال نیــز افــزوده شــد .در ادامــه ژلهــای متــورم شــده بــه منظــور بررســی
پایــداری در شــرایط مخــزن ،در دمــا و شــوری مخــزن نگهــداری شــدند .بدیــن منظــور ترکیــب درصــد 50
نمونــه ژل ذرهای از پیــش تشــکیل شــده بــا انجــام طراحــی آزمایــش بــه روش پاســخ ســطح ســاخته شــد
و در نهایــت مــدل جدیــدی بهمنظــور پیشبینــی میــزان تــورم ژل ذرهای از پیــش تشــکیل شــده براســاس
درصــد وزنــی مــواد و در شــوریهای مختلــف ارائــه شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه
عامــل اتصالدهنــده عرضــی ،تأثیرگــذاری بیشــتری بــر میــزان تــورم گذاشــته و ژل از پیــش تشــکیل شــده
بــا فرمولبنــدی بهینــه ،قابلیــت تحمــل شــرایط مخزنــی (دمــای  82 ˚Cو شــوری  260000قســمت در
میلیــون) را دارد.
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تشــکیل شــده از مونومــر آکریل آمیــد ،اتصال دهنــده ی
عرضــی متیلن بیس آکریل آمیــد ،آغازگــر آمونیوم ســولفید
و از نانــوذرات بنتونیــت بــرای پایــداری ژل اســتفاده کردنــد.
الهوریشــاوی و همــکاران [ ]21نیــز در ســاخت ایــن ژل از
روش واکنــش رادیــکال آزاد آکریــل آمیــد ،اکریلیک اســید و
متیلن بیس آکریل آمیــد اســتفاده کردنــد.
در کاری دیگــر کــه توســط دوران و همــکاران [ ]22انجــام
شــد ،از مونومرهــای آکریــل آمیــد( ،)AMوینیــل پیرولیــدون
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 1مقدمه
در طــی ســالهای گذشــته ،بهبــود بــازده جارویی ســیالب زنی
بــا آب ،موضــوع طیــف وســیعی از مطالعــات پژوهشــی شــده
اســت [ .]4-1از آنجایــی کــه بیشــتر مخــازن نفتــی در خــواص
ژئولوژیکــی خــود همگــن نیســتند ،تزریــق آب میتوانــد
منجــر بــه مقــدار زیــاد جابهجایــی غیــر یکنواخــت نفــت
درون مخــزن شــود .بــر طبــق نتایــج ،مقــدار قابــل توجهــی از
نفـت در بیشــتر مخــازن بعــد از بازیابــی ثانویــه بــه علــت بازده
جارویــی ضعیــف در مخــزن باقــی میمانــد .اصلیتریــن
دلیــل بــازده جارویــی ضعیــف را میتــوان وجــود نواحــی
بــا نفوذپذیــری بــاال دانســت کــه منجــر بــه تولیــد زودهنــگام
آب در چاهــای نفــت در حــال تولیــد میشــود .رویکردهــای
مختلفــی (نظیــر ایزولــه مکانیکــی ،ژلهــای پلیمــری و غیــره)
بــرای تحــت کنتــرل قــرار دادن تولیــد زودهنــگام آب و کاهش
نســبت آب تولیــدی ،پیشــنهاد شــدهاند .مقــدار زیــاد آب
تولیــدی باعــث افزایــش هزینههــای مرتبــط بــا خوردگــی،
جدایــش آب و نفــت از یکدیگــر و رســوب زدایی می شــود و
حتــی گاهــی اوقــات باعــث از دســت رفتــن قابلیــت تولیــد
چــاه و عــدم صرف ـه اقتصــادی تولیــد از آن میشــوند [.]6-5
هزینــه ســالیانه فــراورش و جداســازی ایــن آب حــدود 40
بیلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت [.]7 ،5
اســتفاده از ژل هــای پلیمــری یکــی از مهم تریــن روشهــای
تصحیــح ناهمگنــی مخــزن اســت [ .]13-8هرچنــد ،برخــی
از روشهــای کنتــرل یکپارچگــی تولیــد از طریــق اســتفاده از
ژل ،معایــب قابــل توجهــی دارنــد :تــوده ی ژل درجــا (In-situ
 )bulk gelمعمــوالً بــه غلظتهــای باالیــی از پلیمــر و مــواد
پیونددهنــده ی پلیمــری بــرای تولیــد ژلــی قــوی نیــاز دارد،
پیشبینــی زمــان انعقــاد و خــواص فیزیکــی آن دشــوار اســت،
تزریــق پــی در پــی ژالنــت ( )Gelantدرون مخــزن احتمــاالً
باعــث ایجــاد جدایــش کروماتوگرافــی (Chromatography
 )Separationدر ترکیــب درصــد ژالنــت میشــود و بیشــتر
آنهــا در شــرایط مخــزن بــا دمــای بــاال (معمــوالً باالتــر از90
درجــه ســانتیگراد) ،پایــدار نیســتند [.]15 ،14
یکــی از رویکردهــای جدیــد کــه فاقــد معایــب بــاال
اســت ،اســتفاده از ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده اســت

کــه انبســاطپذیر و آب دوســت هســتند .ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده محصوالتــی پــودری هســتند کــه از پیونــد
پلیمــری تشــکیل شــدهاند و بعــد از شــناور شــدن در آب
تــازه یــا آب نمــک متــورم خواهنــد شــد .ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده بــرای دوره ی زمانــی خاصــی بــه آب تزریقــی
اضافــه میشــوند و بعــد از آن دوبــاره آب معمولــی تزریــق
میشــود .ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده بــرای کاربــرد
در میادیــن نفتــی بــه علــت آســانی تنظیــم انــدازهی ذرات
در محــدودهی میکرومتــر تــا میلیمتــر ،توانایــی تــورم در
آب نمــک ،مقاومــت در برابــر محیــط بــا درجــه ی شــوری
متوســط ،خــواص مکانیکــی قابــل تنظیــم و نســبتهای تــورم
قابــل تنظیــم ،مناســب هســتند [ .]17 ،16ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده در حــدود  4000چــاه در کشــور چیــن بــرای
کاهــش کانالیــزه شــدن ( )Channelingســیال در ســیالب زنی
آب و پلیمــر بــه کار بــرده شــدهاند [.]18
ســنتز ایــن مــواد ،معمــوالً بــا روش یکســانی صــورت
می گیــرد؛ چــرا کــه  PPGدر حالــت کلــی بــه هــر ژل ذره ای
از پیــش تشــکیل شــده ای کــه از ترکیــب چنــد مونومــر،
اتصال دهنــده ی عرضــی ،آغازگــر و کاتالیــزور ســنتز شــده
باشــد (کــه بســته بــه شــرایط متغیــر اســت) ،اطــاق می شــود.
ترکیــب ایــن مــواد بــا هــر ترکیــب درصــدی ،ســبب تشــکیل
 PPGبــا خــواص فیزیکــی (نســبت تــورم ،پایــداری در دمــا
و شــوری) متفــاوت می شــود .در تحقیقــی پــو و همــکاران
بــا اســتفاده از واکنــش اتصــال عرضــی بیــن پلی آکریل آمیــد
و پلی آکریلیک اســید نســبت بــه ســاخت ژل ذره ای از
پیــش تشــکیل شــده اقــدام کردنــد [ .]19در تحقیقــی دیگــر
محمــد و همــکاران [ ]20بــرای ســنتز ژل ذره ای از پیــش
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( )VPو -2آکریــل آمید-2متیل پروپان سولفونیک اســید
( )AMPSNaبــرای ســاخت ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده
اســتفاده شــد .همچنیــن از متیلن بیس آکریل آمیــد ()MBA
به عنــوان اتصال دهنــده ی عرضــی ،ســولفات آمونیوم ()APS
به عنــوان آغازگــر ،خــاک بنتونیــت اصــاح شــده ()MB
به عنــوان پایدارکننــده خــواص ژل و تترامتیل اتیلن دی آمیــن
( )TEMEDبــه عنــوان کاتالیــزور واکنــش پلیمری شــدن
اســتفاده شــد .در آن تحقیــق به منظــور ســاخت ژل ذره ای از
پیــش تشــکیل شــده رونــد آزمایشــگاهی مطابــق بــا شــکل
 1انجــام شــد .طبــق نتایــج ،عامــل اتصال دهنــده ی عرضــی
بیش-تریــن تأثیــر را در میــزان تــورم داشــت.
موفقیــت اســتفاده از هــر مــاده شــیمیایی شــدیدا ً بــه
مشــخصههای میــدان نفتــی بســتگی دارد [ .]19بــه دلیــل
تفــاوت در دمــا ،ترکیبــات معدنــی ،تخلخــل ،نفوذپذیــری،
ســختی pH ،و درجــه شــوری آب در میــان میدانهــای نفتــی،
ممکــن اســت نــوع خاصــی از ایــن ذرات ژل به کاربــرده شــده
بــرای یــک میــدان نفتــی ،بــرای ســایر مخــازن مناســب نباشــد.
یکــی از روش هــای مرســوم ازدیــاد برداشــت از میادیــن
نفتــی ،تزریــق آب بــوده کــه در حــال حاضــر از ایــن روش در
شــرکت نفــت فــات قــاره اســتفاده می شــود .بــا ایــن وجــود
پــس از تزریــق آب بــه میادیــن نفتــی (میــدان بــال) بخــش
عمــده ای از هیدروکربــن درجــا در میــدان باقــی مانــده اســت
کــه دلیــل آن وجــود الیه هــای بــا تراوایــی بــاال و در نتیجــه

شــدن ()Fingering Phenomena

آن رخ دادن پدیــده انگشــتی
اســت .بنابرایــن ،آب تزریقــی پــس از مدتــی بــه چــاه تولیــدی
رســیده و فراینــد تزریــق آب ،بــازده پایینــی از خــود نشــان
داده اســت .بــر همیــن اســاس بــرای اولیــن بــار از ژل ذره ای
از پیــش تشــکیل شــده بــه منظــور ازدیــاد برداشــت از میــدان
یــاد شــده اســتفاده شــده اســت.
در ایــن مقالــه ،ابتــدا بــا انجــام طراحــی آزمایــش بــه روش
پاســخ ســطح 50 ،نمونــه ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده بــا
ترکیــب درصــد جدیــد در اجــزای تشــکیل دهنده ژل ،طراحــی
شــده اســت و اثــر مولفه هــای مختلــف نظیــر نــوع و غلظــت
مونومرهــا بــر میــزان تــورم ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده
در شــرایط مخــزن بــال (کــه دمــا و شــوری آن بــه ترتیــب
برابــر بــا  82درجــه ســانتی گراد و  260000قســمت در میلیــون
وزنــی نمــک اســت) مــورد بررســی قــرار گرفته اســت .ســپس
به منظــور بررســی مقاومــت ژل ذره ای از پیش تشــکیل شــده
در دمــای مخــزن بــال ،نمونه هــای متــورم در دمــای  82درجه
ســانتی گراد بــه مــدت  180روز قــرار داده شــد .همچنیــن در
ایــن مقالــه ،مــدل جدیــدی به منظــور پیش بینــی میــزان تــورم
ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده براســاس درصــد وزنــی
مــواد و در شــوری های مختلــف ارائــه شــده اســت.
 2مواد شیمیایی ،دستگاه ها و روش آزمایش
بــرای تهیــه ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده از
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تأثیر ترکیب درصد مواد اولیه بر میزان ...

ســه مونومــر اســتفاده شــده اســت كــه عبارتنــد از؛
آكريــل آميــد (( )AMخلــوص  98/5درصــد) ،نمــك
()AMPSNa
سديم آكريل آميد متيل پروپان سولفونيك اســيد
(خلــوص  99درصــد) ،نرمال وينيل پيروليــدون ()NVP
(خلــوص  98درصــد) ،و متيلــن بيس آكرومايــد ()MBA
(خلــوص  99درصــد) بــه عنــوان عامــل پیونددهنــده ی
عرضــي .تترامتيل اتيلن دياميــن (خلــوص  99درصــد) و
سدیم پرســولفات نیــز بــه ترتیــب بــه عنــوان کاتالیــزور و
آغازگــر واکنــش پلیمــری ســنتز ژل ،مــورد اســتفاده قــرار
گرفته انــد .بــه عــاوه از نانــورس مونت موريلونيــت ســديم

بــا ســایز ذره  ،2-1 nmبــه عنــوان اصالح کننــده خــواص
مکانیکــی اســتفاده شــده اســت .ضمنــ ًا در تهیــه ذرات ژل از
پیــش تشــکیل شــده شــده بــه نیتــروژن بــه منظــور پاکســازی
ســامانه نیــاز اســت .در جــدول  1مشــخصات مــواد شــیمیایی
بــه کار رفتــه در ســنتز ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده ،آورده
شــده اســت.
 1-2سنتز ذرات ژل از پیش ساخته شده

در ابتــدا نانــورس مونت موريلونيــت ســديم ( )MBبــه مقــدار
الزم بــه آب مقطــر اضافــه شــده ،ســپس ایــن مخلــوط در

جدول  1مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده
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 2-2روش آزمایشگاهی

براســاس دســتورالعمل ذكــر شــده بــراي ســاخت ژل ذره ای
از پیــش تشــکیل شــده ،تركيــب درصــد وزنــي  50نمونــه ژل

شکل  2نمونه ژل ذره ای از پیش تشکیل شده خشک شده
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حمــام فراصوتــی بــرای مــدت  4ســاعت تحــت تابــش
پیوســته قــرار گرفــت تــا زمانــی کــه محلــول یکنواخــت و
همگــن نانــورس درون آب حاصــل شــود .دلیــل اســتفاده از
آب مقطــر در ســنتز ژل ،عــدم واکنــش مــواد اضافــی (نمک هــا
و ســایر مــواد معدنــی) موجــود در آب هــای دریــا و تولیــدی
اســت .بعــد از آن مقادیــر مشــخصی از مونومرهــای AM
و  ،NVPوزن شــده و بــه آرامــی و کم کــم و هم زمــان بــا
همــزدن محلــول بــه درون محلــول پراکنــده رس ریختــه
می شــوند .ســپس مونومــر  AMPSNaو عامــل پایدارکننــده ی
دمــا ( )TSAبــه مخلــوط افــزوده می شــوند .ســپس همــزدن
مخلــوط بــه مــدت  1ســاعت و بهصــورت پیوســته تــا زمانــی
کــه مونومرهــا بــه طــور کامــل پراکنــده شــوند ،ادامــه خواهــد
داشــت .در ایــن مرحلــه به منظــور عــدم واکنــش MBA
بــا اکســیژن موجــود در محیــط و بــروز مشــکل در اتصــال
عرضــی بیــن مونومرهــای واکنــش ،بــا وارد کــردن نیتــروژن
بــه ســامانه ،نســبت بــه عاری ســازی محیــط از اکســیژن
(کــه بــه خاطــر خاصیــت خنثی ســازی نیتــروژن اســت)
اقــدام می شــود .در حالــی کــه هــم زدن شــدید و پاک ســازی
ســامانه بــا نیتــروژن انجــام میشــود MBA ،هــای وزن شــده
بــه درون محلــول ریختــه می شــوند .بعــد از هــم زدن بــه
مــدت  40دقیقــه ،مقــدار مشــخصی از سدیم-پرســولفات
( )APSو کاتالیــزور تترامتيل اتيلن دياميــن ( )TEMEDاضافــه
شــده و بعــد از آن پاکســازی بــا نیتــروژن متوقــف می شــود.
واکنــش گرمــاده پلیمری شــدن فــورا ً شــروع خواهــد شــد و
تشــکیل هیــدروژل در مــدت  30دقیقــه مشــاهده خواهــد
شــد .بــه منظــور حصــول اطمینــان از کامــل شــدن واکنــش
پلیمری شــدن و ســنتز صحیــح ژل ،ژل تشــکیل شــده در
آب بــه مــدت  24ســاعت غوطــه ور شــد [ .]16،22در ادامــه
به منظــور خشک شــدن بهتــر ،ژلهــای حاصلــه بــا برش هــای
مناســب دلخــواه بــه قطعــات کوچکتــر تبدیــل و ســپس در
گرمخانــه بــا دمــای  55درجــه ســانتیگراد و تحــت شــرایط
خــأ بــه مــدت  24ســاعت ،خشــک شــده اند [.]8،22

ذره ای از پیــش تشــکیل شــده بــر اســاس طراحــي آزمايــش به
روش پاســخ ســطح و بــه وســيله نــرم افــزار دیزایــن اکســپرت
( )Design Expertپيش بينــي شــد .بــر اســاس ایــن روش بــا
توجــه بــه تعــداد مولفه هــای ورودی متغیــر در آزمایش هــا (که
شــامل  5ترکیــب درصــد وزنــی مــواد AM، NVP ، AMPSNa
 ، MBAو نانــورس بــود) و تعــداد پاســخ های موردنظــر ،در
مجمــوع  50ســری آزمایــش حاصــل شــد .درصــد وزنــی مواد
دیگــر کــه شــامل عامــل پایدارکننــده ی حرارتــی ،آغازگــر و
کاتالیــزور بــود ،ثابــت و بــه ترتیــب برابــر بــا  0/1 ،0/1و 0/05
درصــد وزنــی تعییــن شــد .جــدول  2تركيــب درصــد اجــزای
متغیر ذرات ژل از پیش تشکیل شده را نشان مي دهد.
پــس از ســاخت  50نمونــه ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده
در ادامــه به منظــور انجــام آزمــون نســبت تــورم در دمــا و
شــوری مخــزن ،آماده ســازی شــده اند .در شــکل  2نمونــه ژل
ذره ای خشک شــده نشــان داده شــده اســت.
پــس از ایــن مرحلــه ،ژل خشــک شــده را بــه صــورت پودر
درآورده و بــه منظــور داشــتن ســایز یکســان ،پــودر ژل خشــک
بــه وســیله الک هــای مخصوصــی بــا انــدازه ســایز مــش -100
( 150کــه بــه طــور میانیگیــن برابــر بــا  128میکــرون اســت)
جداســازی شــده تــا درنهایــت پــودر ژل خشــک شــده بــا
انــدازه ی ذرات مشــخص حاصــل شــود.
در حالــت کلــی بــرای اندازه گیــری نســبت تــورم ژل ،دو
روش حجمــی و وزنــی وجــود دارد .بــا توجــه بــه تحلیــل
مقایســه ای میــزان تــورم نمونه هــای ژل ســاخته شــده ،از دو

تأثیر ترکیب درصد مواد اولیه بر میزان ...
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] [ Downloaded from arcpe.modares.ac.ir on 2022-11-28

8

فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر

تأثیر ترکیب درصد مواد اولیه بر میزان ...

جدول  3میزان شوری آب دریا و تولیدی در میدان بالل

کــه در ایــن معادلــه  Wsوزن ژل متــورم شــده و  Wdوزن ژل
خشــک اســت.
در ادامــه ،ژل هــای متــورم شــده بــه منظــور انجــام آزمــون
نســبت تــورم در دمــا و شــوری مخــزن آماده ســازی شــدند.
بــه ایــن آزمــون کــه بــه منظــور بررســی پایــداری نمونه هــای
ژل ذره ای از پیــش تشــکیل شــده در شــرایط مخــزن صــورت
می گیــرد ،آزمــون برون ترایــی یــا سینرســیس ()Syneresis
اطــاق می شــود .بدیــن منظــور ژل هــای متــورم شــده در آب
دریــا و آب تولیــدی در میــدان بــال ،پــس از اینکــه ظــروف
آن هــا آب بنــدی شــد ،درون گرمخانــه بــا دمــای  87درجــه
ســانتی گراد (بــه منظــور حصــول اطمینــان بیشــتر ،باالتــر از
دمــای مخــزن بــال کــه  82درجــه اســت) قــرار داده شــدند.
نســبت تــورم ،هــر روز بــا بررســی ســطح مشــترک بیــن
بخــش آبــی در تــه کــه شــامل ذرات ژل از پیــش ســاخته شــده
بــوده و آب در بــاال ،تحــت نظــر گرفتــه میشــد.
 3بحث و نتایج

 1-3آزمایش های نسبت تورم

در شــکل  3مقادیــر نســبت تــورم بــرای  50نمونــه ژل ذره ای
از پیــش تشــکیل شــده در آب مقطــر ( ،)DWآب دریــا ()SW
و در آب تولیــدی یــا آب بعــد از تفکیک کننــده ( )PWنشــان
داده شــده اســت.
پــس از آن ،از روش حداقــل مربعــات اســتفاده شــد تــا
ســطح پاســخي هماننــد چنــد جملــه ای درجــه دومــی بــا
مولفه هــای اصلــی و برهم كنــش متقابــل آن هــا به دســت آیــد.
روش حداقــل مربعــات بــه انــدازه کافــی بــرای ســاختن
توابعــی ماننــد چند جمله ای هــا ،مناســب اســت؛ چراكــه
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روش ذکــر شــده می تــوان اســتفاده کــرد .در ایــن تحقیــق از
روش وزنــی بــرای بررســی و مقایســه میــزان تــورم ذرات ژل
از پیــش تشــکیل شــده اســتفاده شــد .بدیــن منظــور بــرای هــر
نمونــه یــک گــرم پــودر ژل خشــک ( ) Wdبــه آرامــی و کــم
کــم درون  50میلی لیتــر لولــهی آزمایشــگاهی پــر شــده بــا
آبهــای مختلــف (كــه شــامل آب مقطــر ،آب تزريقــي و
آب دريــا اســت و میــزان شــوری آن هــا مطابــق بــا جــدول
 3اســت) در دمــای اتــاق ریختــه شــده اســت .ســطح مشــترک
بیــن قســمت آب نمــک در تــه کــه شــامل ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده بــوده و آب نمــک در بــاال ،تــا نقطــهای کــه
نــرخ تــورم صفــر شــود ،دنبــال شــده اســت .در آن نقطــه،
هیدروژلهــا از مایــع خــارج و توســط صافــی کاغــذی
به منظــور حــذف آب اضافــی ،صــاف شــده و وزن نهایــی
آن هــا اندازهگیــری مي شــود .بدیــن منظــور ابتــدا صافــی
کاغــذی را بــا آب مقطــر و یــا دیگــر آب هــای متناظــر در
هــر آزمایــش اشــباع کــرده و در ادامــه وزن شــده و مقــدار آن
به عنــوان وزن صافــی اشــباع یادداشــت شــده اســت .ســپس
هیــدروژل مــورد نظــر را بــه آرامــی بــر روی صافــی کاغــذی
قــرار داده و زمــان داده می شــود تــا آب آن خــارج شــود .پــس
از خــروج کامــل آب اطــراف هیــدروژل و اطمینــان از عــدم
وجــود آب اضافــه بــه همــراه آن ،صافــی کاغــذی و هیــدروژل
قــرار گرفتــه بــر روی آن ،وزن شــده و به عنــوان وزن صافــی و
هیــدروژل یادداشــت مــی شــود .حــال بــا کــم کــردن ایــن دو
مقــدار وزن نهایــی هیــدروژل اندازهگیــری مي شــود (.) Ws
بــرای هــر نمونــه ژل ،آزمــون تــورم چندیــن بــار انجــام
شــده تــا زمانــی کــه چهــار وزن اندازهگیــری شــدهی متوالــی
در محــدودهی  1درصــدی خطــای آزمایــش ،یکســان شــوند.
ســپس ،نســبت تــورم بــه صــورت زیــر محاســبه شــده اســت:
()1

= نسبت تورم
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شکل  3نسبت تورم  50نمونه ژل ذره ای از پیش تشکیل شده در آب های مختلف

جدول  4خالصه برازش مدل اولیه

جدول  5تحلیل واریانس مدل اولیه
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()2
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()3

()4

مجمــوع مــازاد مجــذور بیــن مقادیــر پیش بینــی شــده و
واقعــی را بــه حداقــل مــی رســاند .در نهایــت ،مــدل اولیــه
بــا ویژگی هــای آمــاری نشــان داده شــده در جــدول کیفیــت
بــرازش (جــدول  )4بــرای نســبت تــورم در آب هــای مختلــف

R² = 0.9811

19

16

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ

نشــان داده شــده اســت.
در ادامــه مدل هــای پیــش بینــی شــده بــرای نســبت تــورم
در آب هــای مختلــف آورده شــده اســت .بــا توجــه بــه تأثیــر
ترکیــب درصــد همــه اجــزای تشــکیل دهنده ژل ذره ای از
پیــش تشــکیل شــده بــر میــزان نســبت تــورم ،مدل هــای
حاصــل بــر اســاس ترکیــب درصــد تأثیرگذارتریــن مولفه هــا
بــر نســبت تــورم تنظیــم شــده اند.
در شــکل های  4تــا  6نتایــج واقعــی و پیش بینــی شــده
نســبت تــورم در هــر ســه آب نشــان داده شــده اســت.

R² = 0.9722

22

13

22

19

16

13

10

10

نسبت تورم پیش بینﯽ شده

شکل  5نمودار مقادیر واقعی نسبت تورم در آب دریا در برابر
مقادیر پیشبینی شده با مدل

21

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ

15

21

18

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

15

12

12

شکل  4نمودار مقادیر واقعی نسبت تورم در آب مقطر در برابر
مقادیر پیشبینی شده با مدل

شکل  6نمودار مقادیر واقعی نسبت تورم در آب تولیدی در
برابر مقادیر پیشبینی شده با مدل
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نتایــج مدل هــا نشــان میدهنــد کــه نســبت تــورم ذرات ژل
از پیــش تشــکیل شــده بــه ترکیــب درصــد آن هــا و همچنیــن
بــه میــزان شــوری محیــط اطــراف آن هــا وابســته اســت .بــا
توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از میــزان نســبت تــورم 50
نمونــه ژل و همچنیــن مــدل ،مشــاهده شــد کــه غلظــت مــاده
پیوند دهنــده پلیمــری مهم تریــن مولفــه تأثیرگــذار بــر نســبت
تــورم بــود .ایــن مــاده اثــری مهــم بــر ســاختار و خــواص ژل
دارد .بــه طــوری کــه بــا افزایــش غلظــت مــاده پیونــد دهنــده
پلیمــری ،ظرفیــت تــورم کاهــش می یابــد .ظرفیــت تــورم در
آب ،بــه گــروه آب دوســت موجــود در مولکــول پلیمــر وابســته
اســت .بنابرایــن ،تعــداد گروههــای آبدوســت و انــدازهی
ســه¬بعدی ســاختار ژل پیوندخــورده ،اثــرات قابــل توجهــی بر
ظرفیــت تــورم دارنــد .بــا افزایــش غلظــت مــادهی پیونددهنــده
پلیمــری ،تعــداد بیشــتری ازگروههــای آب دوســت در واکنــش
تشــکیل ژل شــرکت کــرده ،کــه باعــث کاهــش آب دوســتی
ژل میشــود .در همــان زمــان ،بــه دلیــل ممانعــت فضایــی
( )Steric hindranceمولکولهــا ،مادامــی کــه غلظــت مــادهی
پیونددهنــده ی پلیمــری بســیار زیــاد اســت ،ظرفیــت تــورم
کاهــش خواهــد یافــت [.]16
بــرای ســنتز ژل ذره ای از پیــش شــکل گرفتــه ،ســه نــوع
مونومــر متفــاوت اســتفاده شــده اســت .از بیــن مونومرهــای
موجــود AMPSNa ،بعــد از مــاده پیونددهنــده پلیمــری
تأثیرگذارتریــن ترکیــب بــر نســبت تــورم شــناخته شــد.
به طوری کــه بــا افزایــش نســبت مولــی ایــن مــاده نســبت تورم
افزایــش می یابــد.
نســبت تــورم ژلهــای ذره ای از پیــش تشــکیل شــده بــا
افزایــش درصــد وزنــی رس بــه آرامــی کاهــش مییابــد.
تقویــت ژل پلیمــری بــه وســیلهی افــزودن خــاک رس از
طریــق تشــکیل کامپوزیــت الی ـهای صــورت می گیــرد .ذرات
مســطح و باریــک خــاک رس دو ســطح متفــاوت دارند .ســطح
بزرگ تــر دارای بــار منفــی و لبـهی باریک تــر دارای بــار مثبــت
اســت .خــواص ســطح ،ناخالصــی بــه جــا مانــده و هندســه
ذرات رس نقــش بســیار مهمــی در ســنتز ژل ذره ای از پیــش
تشــکیل شــده ایفــا میکننــد .به طوری کــه افــزودن رس بــه
پلیمــر همگــن ذرات ژل ،خــواص مکانیکــی آن هــا را بهطــور

چشــمگیری ارتقــاء میبخشــد .بــا افزایــش غلظــت نانــو رس
مونت موریلونیــت ،ظرفیــت تــورم بــه آرامــی کاهــش مییابــد،
امــا تغییــرات نســبت تــورم ،قابــل توجــه نیســت [.]16
ترکیبــات پراکســید میتواننــد بــه عنــوان آغازگــر واکنــش
پلیمری شــدن و به منظــور افزایــش ســرعت واکنــش ،مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد؛ از کاتالیــزور بــه منظــور افزایــش
نــرخ تفکیــک ( )Dissociationدر دمــای اتــاق اســتفاده
شــد .ترکیبــات پراکســید در زمــان تفکیــک خــود و در
شــرایط مناســب ،رادیکالهــای آزاد تولیــد خواهنــد کــرد
امــا غلظــت آغازگرهــای واکنــش بــرای ســاختار و خــواص
ژل ،زیــاد مهــم نیســت .زمانــی کــه غلظــت آغازگــر واکنــش
افزایــش مییابــد ،ظرفیــت تــورم کاهــش نمییابــد .غلظــت
کاتالیــزور اثــر چشــمگیری بــر ظرفیــت تــورم نگذاشــته اســت.
ایــن موضــوع میتوانــد مربــوط بــه ایــن حقیقــت باشــد کــه
کاتالیــزور باعــث افزایــش نــرخ واکنــش شــیمیایی میشــود،
بــدون آنکــه خــود هیچگونــه تغییــر شــیمیایی (چــه بــه
صــورت دائــم و چــه موقــت) متحمــل شــود [.]16
بــا مقایسـهی نتایــج آب مقطــر بــا آبهــای دریــا و تولیــدي،
(کــه از نمک هــای مختلــف تک ظرفیتــی و چند ظرفیتــی
تشــکیل شــده اند) کاهــش شــدیدي در نســبت تــورم دیــده
می شــود ،كــه احتمــاالً بــه دلیــل وجــود نیمـهی آنیونــی موجود
در شــبکه پلیمــری ،به عنــوان محدودکننــده پیونــد یونــی و
درنتیجــه کاهش دهنــده نســبت تــورم بــود .بــه عبــارت دیگــر
در غلظتهــای پاییــن نمــک ،نیــروی دافعــه الکتریکــی باعــث
جــدا شــدن مولکولهــا در ژل شــده و فضــای بیشــتری را برای
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ورود آب بــه ژل فراهــم میکنــد .بــا ایــن حــال هنگامیکــه
ژل در آب بــا شــوری بــاال متــورم میشــود ،گروههــای بــاردار
منفــی بــا کاتیــون (یــون مثبــت) خنثیشــده و درنتیجــه جــذب
بیشــتر آب را بــا محدودیــت مواجــه میکنــد .فراینــد متــورم
شــدن در غلظتهــای مختلــف نمــک در شــکل  7نشــان داده
شــده اســت [.]16
 2-3آزمایش های گذر زمان ()gnigA

شکل  8نسبت تورم ژل ذره ای از قبل شکل گرفته در آب های
تولیدی و دریا در دمای مخزن

در ادامــه ژل هــای متــورم شــده کــه در شــرایط مخــزن بــال قرار
گرفتنــد ،پــس از گذشــت  180روز از گرمخانــه خارج شــده اند.
از بیــن نمونه هــای ژلــی کــه مدتــی در گرمخانــه قــرار
گرفتنــد ،نمونه هایــی کــه  25درصــد حجــم شــروع اولیــه
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شکل  10پایداری و تغییر حجم ژل ذره ای از قبل شکل گرفته شماره  30در گذر زمان

خــود را از دســت دادنــد از گرمخانــه بیــرون آورده شــده و بــه

عنــوان ژل همفشــرده ( )Syneresedمــد نظــر قــرار گرفته انــد.
از بیــن نمونه هــای ژل قــرار گرفتــه در گرمخانــه ،حجــم
نمونه هــای شــماره  30و  46عــاوه بــر مقاومــت نســبت بــه از
دســت رفتــن حجــم خــود در دمــا و شــوری مخــزن ،مقــداری
افزایــش پیــدا کــرد (شــکل  .)9علــت ایــن پدیــده را می تــوان
ایــن گونــه بیــان کــرد کــه نســبت تــورم در برابــر دمــا،
رفتــاری دوگانــه از خــود نشــان میدهــد .همچنیــن دلیــل
دیگــر ،ایــن اســت کــه نســبت تــورم ژلهــا توســط انــرژی
آزاد االستیســیته در شــوری ثابــت کنتــرل میشــود[ .]23در
پژوهشــی کــه توســط فراســت و همــکاران [ ]24صــورت
گرفــت بــه بررســی تأثیــر دمــا بــر میــزان تــورم پرداختــه
شــد .در آن پژوهــش مشــاهده شــد تــا دمــای  90درجــه
ســانتی گراد ،نســبت تــورم بــا افزایــش دمــا ،افزایــش مییابــد.

بــا ایــن حــال ،در دماهــای باالتــر ،نســبت تــورم بــا افزایــش

دمــا برعکــس میشــود .توضیحــات مختلفــی را بــرای
توصیــف چگونگــی ایــن رفتــار میتــوان ارائــه کــرد؛ ماننــد
آزاد شــدن زنجیرههــای پلیمــری واکنــش نیافتــه ،پیوندهــای
یونــی بــا کاتیونهــای فلــزی ،تضعیــف پیوندهــای هیدروژنــی
و تخریــب گرمایــی .دو نمونــه ذکــر شــده بــه دلیــل ترکیــب
درصــد مــواد تشــکیل دهنده آن هــا توانســتند نســبت بــه حدود
 70درصــد دیگــر نمونه هــا کــه کمتــر از  25درصــد از حجــم
خــود را از دســت داده انــد ،به عنــوان نمونه هــای برتــر بــرای
عملیــات تزریــق در میــدان بــال انتخــاب شــوند .در شــکل
 10نمــودار تغییــرات نســبت تــورم نمونــه ژل ذره ای از قبــل
شــکل گرفتــه شــماره ( 30نمونــه برتــری کــه افزایــش حجــم
بیشــتری داشــته اســت) طــی  180روز در آب مقطــر ،آب دریــا
و آب تولیــدی و در دمــای  87درجــه نشــان داده شــده اســت.
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همان طــور کــه از منحنــی پیداســت ،نســبت تــورم ایــن نمونــه
طــی زمانــی کــه در دمــای مخــزن قــرار گرفتــه افزایــش یافتــه
اســت .بــر اســاس شــکل ،تــورم ایــن نمونــه در آب مقطــر نیــز
افزایــش چشــمگیری داشــته کــه بــه دلیــل تفــاوت در خــواص
فیزیکــی آب مقطــر نســبت بــه دو آب دیگــر اســت.
در جــدول  6ترکیــب درصــد نمونــه برتــر ( ژل ذره ای از
پیــش تشــکیل شــده شــماره  )30آورده شــده اســت.
 4نتیج هگیر 
ی
در ایــن تحقیــق ،یــک مجموعــه ای از ذرات ژل از پیــش
تشــکیل شــده در مقیــاس آزمایشــگاهی و بــا ویژگیهــای
مطلــوب کــه مطابــق بــا شــرایط دمایــی و شــوری میــدان نفتــی
بــال در خلیــج فــارس بــوده ،بهصــورت موفقیت آمیــز ســنتز
شــدند .پــس از ســاخت ایــن ذرات ،میــزان نســبت تــورم و
مقامــت برون ترایــی آن هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج
نشــان داد کــه نســبت تــورم ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده
بــا ترکیــب درصــد آنهــا ارتبــاط دارد .بــر طبــق نتایــج ،از
بیــن اجــزای تشــکیل دهنده ژل ،مــاده اتصال دهنــده ی عرضــی
و بعــد از آن مونومــر  AMPSNaبیشــترین تأثیــر را بــر میــزان
تــورم داشــتند .همچنیــن مشــاهده شــد کــه ژل ذره ای از پیــش

تشــکیل شــده در ایــن تحقیــق کــه از ترکیــب درصــد اجــزای
مناســبی برخــوردار بــود (نمونــه  ،)30می توانــد در شــرایط
دمــای  82درجــه ســانتی گراد و شــوری  260000قســمت در
میلیــون نمــک (شــرایط میــدان بــال) مقاومــت کــرده و عالوه
بــر عــدم از دســت دادن پایــداری خــود در ایــن شــرایط،
توانســت افزایــش حجــم هــم داشــته باشــد.
عالئم و اختصارات

 DWآب مقطر
 PPGsذرات ژل از پیش تشکیل شده
 PWآب تولیدی
 SRنسبت تورم
 SWآب دریا
 Wdجرم خشک پودر ذرات ژل از پیش تشکیل شده
 Wsجرم بعد از تورم ذرات ژل از پیش تشکیل شده
قدردانی
در پایــان ،مراتــب ســپاس و قدردانــی را از کارشناســان فنــی
شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران بــه خاطــر حمایت هــای مادی
و معنــوی در راســتای تدویــن ایــن مقالــه ،تقدیــم می داریــم.
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