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بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای موثر بر زمان بندش  /پایداری /گرانروی
هیدروژلهای بر پایه زانتان درعملیات کنترل تولید آب
راضیه دستجانی فراهانی ،محسن وفائی سفتی* ،آرزو جعفری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران مهسا باغبان صالحی ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی

چکیده
تولید آب یکی از مش��کالت عمده فنی ،زیس��تمحیطی و اقتصادی در ارتباط با تولید نفت و گاز در بهرهبرداری و توسعه میادین
هیدروکربنی است که میتواند عمر تولید چاههای نفت و گاز را محدود کرده و موجب مشکالت زیادی ازجمله خوردگی لولهها
و تجهیزات ،مهاجرت ذرات و بارگذاری هیدرواستاتیکی گردد .عملیات تزریق ژلپلیمر یکی از مؤثرترین روشهای کنترل تولید
آب مخزن میباش��د .در این پژوهش به علت وجود مشکالت زیس��تمحیطی پلیمرهای سنتزی و از طرفی زیستتخریبپذیر و
زیستس��ازگار بودن پلیمرهای طبیعی ،از بیوپلیمر زانتان برای تش��کیل ژلپلیمر مناس��ب جهت کنترل تولید آب استفاده شده
است .همچنین عملکرد هیدروژلهای پایه زانتان در شرایط مخازن نفتی از جمله دما pH ،و شوری ،بررسی و تأثیر این عوامل بر
پایداری ،زمان بندش و گرانروی هیدروژلهای پلیمری مطالعه شده است .با استفاده از تستهای بطری ،زمان بندش و مدتزمان
پایداری هیدروژلها بررسی و با استفاده از آزمونهای رئولوژی ،استحکام ساختاری هیدروژلهای بر پایه زانتان در برابر شوری،
دما و  pHاندازهگیری ش��د .نتایج نش��ان میدهد که افزودن نمک کلرید س��دیم 1سبب افزایش زمان بندش و همچنین افزایش
پایداری هیدروژلها تا  64روز ش��ده و همچنین تغییر  pHس��بب کاهش پایداری هیدروژلها میگردد .افزون بر این ،افزایش
دمای هیدروژلها تا دمای  90°Cسبب کاهش زمان بندش و همچنین کاهش پایداری هیدروژلهای برپایه زانتان تا حدود 2
روز میشود.
مقدمه

مشكل توليد آب در ميادين نفت و گاز يكي از معضالت بزرگ بوده كه
کنت��رل و مقابله ب��ا آن هزينههاي باالیی را بههمراه دارد .هزينههاي ناش��ي از
خوردگي ،کاهش توليد ،هزينههاي عمليات پااليش ،انجام آزمايش��ات و ...
همگي بهواسطه مشكل توليد آب در ميادين نفتی ميباشد كه بايد با مديريت
صحيح توس��عه مخزن در راس��تاي حل اين مشكل گام اساسی برداشت .آب
تولیدشده نشاندهنده بزرگترین جریان اتالفی در ارتباط با تولید نفت و گاز
میباشد .غالباً میتوان از تولید آب با استفاده از شیوههای جدید حفاری مانند
حفاری چاههای افقی ،انحراف��ی و یا مکمل اجتناب کرد .طرحهای مختلف
تکمیل چاه در راس��تای مدیریت تولی��د آب از طریق تکمیل انتخابی نواحی
خش��ک ،قرار دادن یک لولهی آس��تری 2و یا نصب تجهیزات جداس��ازی
جریان تهچاهی ،پیشنهاد میگردد .عالوهبر این ،تزریق مواد شیمیایی پلیمری
بهعن��وان یکی از تکنیکهای کنترل تولید آب مورد اس��تفاده قرار میگیرد.
همچنی��ن عملی��ات کنترل تولی��د آب از طریق اصل تغیی��ر تراوایی صورت
میگیرد[.]1
بس��یاری از مخازن تغییرات زیادی در نفوذپذیری با عمق دارند که برخی
از این تغییرات ناش��ی از محیط رسوبگذاری میباشد که در هنگام بهوجود
آمدن س��اختار ایجاد شده است .در موارد دیگر ممکن است تغییرات رسوبی
مانند ش��کاف و یا دیاژن��ز عامل این تغییرات باش��د .هنگام��ی که در چنین
سیستمهای ناهمگنی فرآیند بازیافت ثانویه مانند سیالبزنی آب 3اجرا شود،
سیاالت تزریقی در جهت کمترین مقاومت ،برخی از الیههای حاوی نفت را
کنار میگذارند .این نواحی هرزرونده راندمان جابهجایی حجمی در فرآیند
جانشینسازی نفت را کاهش میدهند[.]2
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()vafaiesm@modares.ac.ir
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واژگان کلیدی:
کنترل تولید آب ،ژل پلیمر ،شوریpH ،
 ،دما ،زانتان ،پلیمرهای طبیعی ،رئولوژی

چندین روش برای تغییر نفوذپذیری در مجاورت چاه تزریقی پیشنهاد شده
است که از جملهی این روشها میتوان تزریق مخلوط سیمان ،جامدات ریز،
س��یلیکاژل ،مونومرهایی که پلیمریزاسیون درجا دارند ،پلیمرهای محلول در
آب و ژلها یا س��اختارهای کلوئیدی که بهوسیلهی یونهای فلزی و پلیمرها
س��اخته ش��دهاند را نام برد[ .]3روشهای ویژه شیمیایی زمانی بهکار میروند
که علت اصلی تولید آب ،ناهمگنی مخزن باش��د .عملیات تزریق ژل معموالً
ب��رای بهبود عملکرد و کنت��رل کانالیزه ش��دن آب و گاز در مخازن کاربرد
دارد .هدف اصلی از تزریق ژلپلیمر به مخزن کاهش قابلتوجه جریان آب از
میان کانالهایی با تراوایی باال بدون آسیبزدن به نواحی تولید نفت میباشد.
توانای��ی ژلها برای کاهش تراوایی آب نس��بت ب��ه تراوایی نفت ،یک جنبه
اساس��ی فرآیند کنترل آب ،ه��م در چاههای تولیدی و هم در کنترل س��یال
منحرفشده در عمق میباشد[.]4
تزری��ق ژلپلیم��ر یک��ی از روشهاي مؤث��ر کنترل تولی��د آب در مخزن
اس��ت .ژلپلیمر میتواند از میان ش��کافها جریان یافت��ه و برای پایداری در
برابر فش��ار باال به اندازه کافی مقاومت داش��ته باش��د .همچنی��ن میتواند در
اليههايي با تراوایی باال و اش��باع باالی آب ،برای کاهش تراوایی و مس��دود
کردن کانالهای آب ،مورد استفاده قرار گیرد .در اين راستا ژلهای پلیمری
شبکهشده قابل استفاده در چاههای تولیدی با جریان آب یا گاز اضافی بوده و
همچنین میتواند در چاههای تزریقی با تزریقپذیری پایین کاربردی باشد[.]5
پلیمر ابتدا ش��بکهای شده و سپس با گذشت زمان و دما ژلی جامد را تشکیل
میدهد .برای شبکهای کردن پلیمر دو دسته عامل شبکهایکننده وجود دارد:
ش��بکهکنندههای فلزی و آل��ی .معمولترین عامل ش��بکهکننده فلزی ،عامل
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ش��بکهکننده بر مبنای کروم میباشد .شایان ذکر است که عوامل شبکهکننده
فلزی شامل  Cr3+ ، Al3+و  Cr6+میباشند[.]6
ژلهای پلیمری ش��امل یک پلیمر و یک عامل شبکهس��از محلول در آب
هستند .محلول بهدستآمده از ترکیب پلیمر و عامل شبکهساز اصطالحاً ژالنت
نامیده میشود .عامل شبکهایکننده ،زنجیرههای پلیمری را به یکدیگر متصل
کرده و بعد از مدتزمان معینی شبکه سهبعدی از ژل تشکیل میشود[.]7
پلیمرهای مختلفی برای اس��تفاده در فرآیند کنترل تولید آب وجود دارد.
ب��رای محلوله��ای مختلف پلیمری خ��واص تحت تأثی��ر پارامترهايي مانند
ویس��کوزیته محلول ،اثر تنش برش��ی ،دما ،پایداری  ،pHميزان  O2و از همه
مهمتر ش��وری میباش��د .معیارهای غربالگری برای انتخاب پلیمر كه عمدتاً
بر مبنای خواص پلیمر و مخزن اس��ت ،ش��امل قیمت ،خواص تصفیه ،دمای
مخزن ،جنس س��نگ ،تراوایی مخزن ،سازگاری با شوری و کلسیم ،پایداری
حرارتی ،پای��داری مکانیکی ،تزریقپذیری خوب ،مقاومت در برابر تخریب
میکروبی ،حساسیت به اکسیژن ،هیدروژن سولفید و  pHمیباشد[ .]8تاکنون
اکثر پلیمرهای اس��تفاده شده جهت کنترل تولید آب از نوع سنتزی بودهاند و
در رابطه با پلیمرهای طبیعی ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است.
در می��ان بس��یاری از ماکرومولکوله��ا و ی��ا پلیمرهای��ی که در س��اخت
هیدروژلها بهکار میروند ،پلیس��اکاریدها در مقایسه با پلیمرهای سنتزی به
علت پایین بودن قیمت ،تزریقپذیری خوب ،خواص رئولوژی مناسب و عدم
حساسیت به شوری ،بسیار سودمند هستند .پلیساکاریدها بهصورت وسیع در
یاختههای زنده وجود دارند و از منابع تجدیدپذیر بهدس��ت میآیند .این مواد
نیز در مقایس��ه با پلیمرهای س��نتزی ،از نظر اقتصادی بس��یار باصرفهتر هستند.
اگرچههیدروژلهای بر پایه پلیمرهای سنتزی جاذب آب بسیار خوبی هستند،
اما سمیبودن و س��رطانزایی آنها ،کاربرد آنها را در زمینههایی که اکولوژی
و یا زیستس��ازگار بودن مطرح اس��ت ،محدود میکن��د[ .]9بنابراین با توجه
به سمی بودن پلیمرهای سنتزی و زیستس��ازگار و زیستتخریبپذیر بودن
پلیمرهای طبیعی ،اس��تفاده از بیوپلیمر زانتان بهدلی��ل انحاللپذیری خوب در
محلولهای آبی ،خواص رئولوژیکی مطلوب و تشکیل ژل با استحکام کافی
در غلظتهای پایین ،برای تشکیل ژلهای پلیمری بسیار مورد توجه است[.]10
صمغ زانتان در داشتن عملکرد مناسب در شوری باال بهخوبی شناخته شده
اس��ت[ .]11این پلیمر نس��بت به سایر مواد ش��یمیایی که در کنترل تولید آب
مورد اس��تفاده قرار میگیرند ،انطباقپذیری خوبی دارد .نکتهی مهمی که در
مورد این پلیمر وجود دارد آن اس��ت که رفتار کام ً
ال شبهپالس��تیک داشته و
بهآسانی قابل تزريق ميباشد .همچنین از آنجاییکه این پلیمر از واکنشهای
میکروبی بهدست میآید ،در هنگام تزریق همراه با آن از میکروبکشهای
مؤثر استفاده میشود تا ازهمپاشیدگی میکروبی 4پلیمر را کاهش دهد[.]11
افزای��ش پایداری هیدروژله��ای برپایه زانتان س��بب افزایش مدت زمان
تولید بهینه در مخزن ش��ده و همچنین افزایش زمان بندش هیدروژلها امکان
قرارگیری آنها را در مخازن بیشتر میسازد .در واقع بندش سریع هیدروژلها
امکان تزریق آنها را محدود میکند .در این میان ،به دلیل حساسیت پلیمرهای

طبیعی به دما pH ،و شوری ،در این پژوهش مد نظر است که تأثیر این عوامل
بر روی مدت زمان پایداری ،استحکام ،زمان بندش و گرانروی هیدروژلهای
بر پایه زانتان مورد بررس��ی قرار گیرد .ارزیابی اثر شوری دما و  pHبر روی
م��دت زمان پایداری و زمان بندش هیدروژلهای بر پایه زانتان با اس��تفاده از
تست بطری در این پژوهش برای اولین بار انجام شده است.
 -1مواد و روش تحقیق

 -1-1مواد استفاده شده در تحقیق

در ای��ن پژوهش از بیوپلیمر زانتان ش��رکت تیتراکم ایران ،اس��تات کروم
 Cr(CH3Coo)3 IIIش��رکت ( CarloErbaایتالیا) بهعنوان عامل شبکهکننده،
س��دیم کلری��د ()NaClو س��دیم هیدروکس��ید( )NaOHو هیدروکلریک
اس��ید  37%مرک (آلمان) اس��تفاده ش��د .اس��تات کروم ( )IIIبه عنوان عامل
ش��بکهکننده و نمک س��دیم کلرید برای تهیه آب نمک ب��رای ارزیابی اثر
شوری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین برای تغییر  pHمحلولها با استفاده
از هیدروکلریک اس��ید و س��دیم هیدروکس��ید pH ،حالل مورد استفاده در
هیدروژلها تنظیم گردید.

 -2-1روش آزمایش

ب��رای تهیه هیدروژلها و افزای��ش دقت آزمایشها و ب��ا توجه به اهمیت
تش��کیل محلول یکنواخت ژالنت ،ابتدا محلول پلیم��ری با غلظت  1درصد
زانت��ان با اس��تفاده از پودر زانتان و آب مقطر تهی��ه و این محلول به مدت 48
س��اعت توس��ط همزن مکانیکی همزده ش��د .س��پس برای یکنواخت شدن
محلولپلیمری به مدت  24ساعت به صورت کامال ساکن قرار گرفت.
در مرحل��هی بعد اس��تات ک��روم با آب مقطر توس��ط همزن مغناطیس��ی
مخلوط ش��ده و سپس با توجه به تس��تهای طراحی شده محلولهای ژالنت
در غلظته��ای مختل��ف بیوپلیمر زانتان و نس��بت وزنی عامل ش��بکهکننده
اس��تات کروم( )IIIب��ه پلیم��ر و دیگر افزودنیه��ا در دمای محیط توس��ط
همزن مغناطیس��ی به مدت  10دقیقه تهیهشد .سپس محلول ژالنت تهیه شده
برای بررس��ی زمان بندش و مدت پایداری توس��ط تست بطری تحت دمای
 60°Cم��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند .در تس��تهای بطری نرخ ژل ش��دن و
استحکام ژل بر اس��اس کدبندی  Sydanskتعیین میگردد که در آن زمان
تش��کیل شبکه سه بعدی ژل بر اساس میزان استحکام ژل ،به صورت کدهای
الفبای��ی ب��رای ژل روان ( ،)A, B, C, D, Eژل غی��ر روان ( ) F, G, Hو ژل
سفت ( )Iبیان میشود[.]12
برای انجام آزمایشها از بطریهای درب آبی ش��رکت زیماکس با حجم
حدود  100میلیلیتر اس��تفاده شد .با توجه به حساس��یت دمایی صمغ زانتان
دم��ای  60°Cبه عنوان دمای مبنای آزمایشها قرار گرفت .همچنین پایداری
ژلها به صورت کیفی و چشمی اندازهگیری میشود که باتوجه به کد بندی
 Sydanskک��د  Hبه عنوان زمان بندش ژل تعیین گردید .برای اندازهگیری
گرانروی از ویس��کومتر  QCساخت شرکت  Anton Paarو اسپیندل CC27
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استفاده شده و گرانروی محلول ژالنت در نرخ برشی ثابت
شد.

 5اندازهگیری

 -2نتایج و بحث

جهت ارزیابی اثر عوامل محیطی مختلف ،بر اس��اس تستهای اولیه انجام
شده ،غلظت ثابت پلیمر  5000 ppmو نسبت وزنی عامل شبکهکننده به پلیمر
 0/15به عنوان ترکیب مبنا انتخاب ش��ده و ش��رایط مختلف دمایی ،ش��وری
و  pHبر زمان ژلش��دن ،مدت زمان پای��داری و گرانروی محلول ژل مورد
بررسی قرار گرفت.
 -1-2اثر شوری بر خواص هیدروژلهای بر پایه زانتان

برای بررسی اثر غلظت نمک  NaClبر زمان ژلشدن و مدت زمان پایداری
هیدروژل  25گرم از محلول ژالنت تهیه ش��ده در بطری ریخته شده و تحت
دمای  60°Cقرار گرفت .همچنین برای بررس��ی تأثیر ش��وری بر گرانروی،
محلول ژالنت با استفاده از  Rheolab QCتحت برش ثابت  5قرار گرفت.
این نرخ نشاندهندهی نرخ برش وارد شده بر محلول هیدروژل برای شرایطی
است که نرخ جبهه پیش��روی جریان در مخزن چند فوت در روز است[.]13
سپس گرانروی محلولهای ژالنت تا مدت زمان  10000ثانیه در دمای ثابت
 60°Cاندازهگیری شد .جدول 1-ترکیب درصد هر سه نوع محلول ژالنت،
 1ترکیب درصد محلولهای ژالنت جهت بررسی اثر شوری بر زمان
بندش و پایداری
هیدروژل  1هیدروژل 2

غلظت پلیمر ()ppm

5000

5000

5000

نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

0/15

0/15

0/15

غلظت نمک ) ppm) NaCl

0

10000

20000

زمان بندش هیدروژل ()hr

20

24

30

مدت زمان پایداری(روز)

10

64

47

کد استحکامی هیدروژل

I

I

I
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هیدروژل 3

مدت زمان بندش و پایداری هیدروژلهای بررس��ی شده توسط تست بطری
را نشان میدهد.
همچنین نتایج حاصل از تست بطری در شکل 1-و اندازهگیری گرانروی
محلولهای ژالنت در غلظتهای مختلف نمک در شکل 2-ارائه شده است.
با توجه به ش��کل 1-هر سه ترکیب دارای کد استحکامی  Iبوده و هیدروژل
محکمی تش��کیل میدهند .همانطور که از بررسی پایداری هیدروژلها در
تست بطری مش��خص است ،افزودن نمک سبب افزایش مدتزمان پایداری
در غلظت  NaCl 10000 ppmش��ده و س��پس با افزایش بیش��تر آن به علت
رسوب نمک ،مدتزمان پایداری آن کاهش مییابد .همچنین افزودن نمک
مدتزمان بندش ژل را افزایش میدهد که به علت کاهش گرانروی ناشی از
افزودن نمک به ژالنت است(شکل.)2-
همانطور که در ش��کل 2-مش��اهده میش��ود ،افزای��ش غلظت NaCl
س��بب کاهش گرانروی محلول ژالنت در س��رعت برش��ی  5 1/sمیگردد
ک��ه ای��ن کاهش گران��روی میتواند اینگون��ه توضیح داده ش��ود؛ در آب
فاقد یون ،زنجیرههای زانتان به عل��ت دافعه بین بارهای منفی در زنجیرههای
جانبی کش��یده میش��وند .این به معنی بزرگ بودن ش��عاع هیدرودینامیکی
زانت��ان و در نتیج��ه باال بودن گران��روی محلولهای بر پایه زانتان میباش��د.
به نس��بتی که غلظت یونهای س��دیم در محلول افزای��ش مییابد ،نیروهای
دافع��ه درون زنجیرهای پلیمر کاهش یافته و س��پس به عل��ت اثر غربالگری
باره��ا ،زنجیرهه��ای کوی��ل افزای��ش مییاب��د .در نتیج��هي ای��ن تغییرات،
ش��عاع هیدرودینامیک��ی زنجیرههای پلیم��ری کوچکتر ش��ده و گرانروی
محل��ول پلیمری کاهش مییابد .ش��ایان ذکر اس��ت که افزایش ش��وری از
 1000 ppmت��ا  2000 ppmتأثیر چش��مگیری بر می��زان گرانروی ندارد .این
نتیج��ه ،همخوانی خوبی با نتایج پژوهش  Ghoumrassi-Barrو همکاران در
سال  2015دارد[.]14
 -2-2اثر دمای بندش بر خواص هیدروژلهای بر پایه زانتان

برای بررس��ی اث��ر دما بر گرانروی محلولهای ژالنت ،س��ه ن��وع نمونه با
ترکیب مشخص در سه دمای  30و  60و 90°Cساخته شد (جدول )2-و زمان
بندش ،مدت زمان پایداری گرانروی آنها در نرخ برش��ی  5 1/sاندازهگیری
ش��د .همچنین نمودار گرانروی در طول مدت زمان  10000sرس��م گردید.
(شکل)3-
نتایج آزمایشهای بطری نشان میدهد که افزایش دما سبب کاهش زمان
بن��دش و همچنین کاهش مدتزم��ان پایداری هیدروژلهای ب��ر پایه زانتان
میگ��ردد[ .]15همچنین با افزایش دم��ا هیدروژلهای قویتری تش��کیل و
اس��تحکام آنها افزایش مییابد .همانگونه که در ش��کل 3-مشاهده میشود
با افزایش دم��ا گرانروی محلول ژالنت افزایش پیدا ک��رده و همچنین زمان
ژلشدن محلول کاهش مییابد.
در دم��ای 30°Cگرانروی تقریباً با زمان ثابت ب��وده و بعد از  10000sنیز
تغییری در آن مش��اهده نش��د .اما در دمای 60°Cپس از گذشت مدتزمان
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ﮔﺮاﻧﺮوي ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  Ghoumrassi-Barrو ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
 2015دارد].[14

 -3-2اثر pHبرخواص هیدروژلهای بر پایه زانتان

حدود  ،3000sگرانروی ژل افزایش یافته و ژلش��دن آغاز میشود .در دمای
 -2-2اﺛﺮ دﻣﺎي ﺑﻨﺪش ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻫﻴﺪروژلﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﻧﺘﺎن
برای بررس��ی اث��ر  pHبر گرانروی و زمان ژلش��دن هیدروژلهای بر پایه
 90°Cژلشدن بسیار سریع رخ داده و بعد از گذشت حدود  200ثانیه آغاز
 30و
ﺳﻪ دﻣﺎي
کاهش در
شدهﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ژﻻﻧﺖ ،ﺳﻪ
ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي
دﻣﺎ ﺑﺮ
ی اﺛﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ
س��ه ترکیب مختل��ف با غلظت پلیمر و نس��بت وزنی اس��تات کروم
زانتان،
یافته
گیری
ﻧﻮعاندازه
گرانروی
افزایش،
ﮔﺮاﻧﺮوياندکی
اما پس از
گردد.
ﺑﺮاي م
 60و  90 ◦Cﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول (2-و زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺮاﻧﺮوي آﻧﻬﺎ در ﻧﺮخ ﺑﺮﺷﻲ 5 1/s
و س��پس ثابت میش��ود .علت این رفتار هیدروژل بر پایه زانتان تغییر آرایش ( )IIIبه پلیمر مش��خص در س��ه  pHمختلف  3/5و  6/5و  9/5انتخاب ش��د
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﮔﺮاﻧﺮوي در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن  10000 sرﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ(3-
(جدول pH .)3-محلولهای ژالنت با استفاده از حل کردن سدیم هیدروکسید
ساختاری زانتان میباشد.
کویلو ﭘﺎﻳﺪاري
زﻣﺎن ﺑﻨﺪش
ﺑﺮ
دﻣﺎ
اﺛﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻬﺖ
ژﻻﻧﺖ
ﻫﺎي
ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ
در ﺟﺪول 2
تغییرکرده و هیدروکلریک اسید در حالل تنظیم میشود.
آرایش س��اختاری زانتان از هیلکال ب��ه
دم��ای75°C
ﻫﻴﺪروژلﻫﺎ
نتایج تست بطری نشان میدهد که افزایش  pHسبب افزایش نرخ ژلشدن
هیلکال
ﻫﻴﺪروژل 2در حالت
ﻫﻴﺪروژلی1ش��ود .زیرا
گرانروی هیدروژل م
و این امر س��بب کاهش
ﻫﻴﺪروژل 3
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
س��اختار آن سیس��تم هیدروژلهای بر پایه زانتان میگردد .همچنین محلول با  pHاسیدی
زانتان س��بب60پایداری
موجود◦(در س��اختار
پیوندهای هیدروژنی
90
30
دﻣﺎي ﻫﻴﺪروژل ) C
5000برای و بازی ،هر دو ،مدتزمان پایداری کمتری نس��بت به محلول خنثی داش��تند.
 5000دمای مخزن
 60°Cبه عن��وان
ﻏﻠﻈﺖ.]17
میگ��ردد[,16
همین دلیل دمای 5000
ﭘﻠﻴﻤﺮبه)(ppm
ﺷﻜﻞ -1ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻫﻴﺪروژل ﻫﺎ
0/15
/15در 0ﺗﺴﺖ ﺑﻄﺮي0/15
ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﺑﻪ
ﻛﺮوم
اﺳﺘﺎت
وزﻧﻲ
ﻧﺴﺒﺖ
نرخ ژل شدن سیس��تم هیدروژلهای زانتان /کروم ( )IIIبهصورت معکوس با
ها انتخاب شده و تستهای بعدی در این دما انجام شد.
آزمایش
8
20
48
زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ﻫﻴﺪروژل)(hr
غلظت یون هیدروژن متناسب بوده و بنابراین تحت تأثیر  pHفضای متخلخل
2
10
100
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري)روز(
میباش��د .بنابراین نتایج نش��ان میدهد که نرخ ژلش��دن سیس��تم هیدروژل
I
I
H
ﻛﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻲ ﻫﻴﺪروژل
زانتان /کروم ( )IIIبا افزای��ش  pHافزایش مییابد Dolan .و همکاران نیز به
مشابهی رس��یده بودند[ .]13همانطور که در شکل 4-مشاهده میشود
نتایج
ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
افزای��ش  pHگرانروی محل��ول در دمای ثابت  60°Cو ن��رخ برش ثابت
ب��ا
ﻣﺪتزﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﻴﺪروژلﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﻧﺘﺎن ﻣﻲﮔﺮدد] .[15ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻫﻴﺪروژلﻫﺎي
اﻓﺰاﻳﺶ، 5دﻣﺎافزایش مییابد .مقادیر گرانروی در  pHبرابر  3/5و  6/5تا حدودی
ﻗﻮيﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﺘﺤﻜﺎم آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 3-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ 1/s
ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﻧﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ژلﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
نزدیک به هم بوده ولی در  pHبرابر  9/5مقادیرگرانروی افزایش مییابد .اما
پس از گذشت چند س��اعت با قرار گرفتن بیشتر محلول تحت دما گرانروی
ژل حاوی  NaOHبه شدت کاهش یافته و ژل خراب میشود که با توجه به
ﺷﻜﻞ  -2ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ژﻻﻧﺖ
 2بررسی اثر شوری بر گرانروی محلولهای ژالنت
طوالنی بودن زمان تخریب در تست رئولوژی نشان داده نشده است .همچنین
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  NaClﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﻧﺖدردر pHنزدیک به خنثی استحکام هیدروژلها باالتر میباشد.

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺷﻲ 5 1/sﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد؛ در آب ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻮن،
زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي زاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻓﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
نتیجهگیری
ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺷﻌﺎع ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ زاﻧﺘﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زاﻧﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻓﻌﻪ درون زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮهمانگونه که گفته شد افزایش پایداری هیدروژلهای برپایه زانتان سبب
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎرﻫﺎ ،زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﻛﻮﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ
افزایش مدتزمان كنترل تولید آب از مخزن ش��ده و همچنین افزایش زمان
ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺷﻌﺎع ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺷﺪه و ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻛﺎﻫﺶ
بن��دش هیدروژلها با در نظر گرفتن مدتزمان اجراي عمليات جهت تزريق
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري از  1000 ppmﺗﺎ  2000 ppmﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان

 3بررسی اثر دما بر گرانروی محلولهای یکسان ژالنت

 2ترکیب درصد محلول های ژالنت جهت بررسی اثر دما بر زمان
بندش و پایداری
هیدروژل  1هیدروژل 2

هیدروژل 3

دمای هیدروژل ()°C

30

60

90

غلظت پلیمر ()ppm

5000

5000

5000

نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

0/15

0/15

0/15

زمان بندش هیدروژل ()hr

48

20

8

مدت زمان پایداری(روز)

100

10

2

کد استحکامی هیدروژل

H

I

I

ژل در چاه ،امکان قرارگیری آنها را در اليه مورد نظر از مخزن بیشتر میکند.
در واقع بندش س��ریع هیدروژلها امکان تزریق آنها را محدود میکند .نتایج
نهایی حاصل از بررس��ی ش��رایط محیطی مختلف مانند شوری ،دما و  pHدر
ذیل ارایه شده است:
 -1اف��زودن نم��ک  NaClب��ه هیدروژلهای ب��ر پایه زانتان س��بب افزایش
مدتزمان پای��داری محلولهای حاوی نم��ک و همچنین کاهش گرانروی
هیدروژلها با افزایش غلظت نمک میباشد.
 -2افزای��ش دمای محلول س��بب کاهش زمان بن��دش و مدتزمان پایداری
هیدروژلهای بر پایه زانتان شده و با افزایش دمای محلول از  60°Cبه 90°C
به علت تغییر آرایش س��اختاری زانت��ان از حالت هیلکال به کویل ،گرانروی
محلول به شدت افت پیدا میکند.
 -3بررس��ی اثر  pHنش��ان میدهد که تغییر  pHمحلول از حالت خنثی سبب
کاهش مدتزمان پایداری شده و افزایش  pHسبب کاهش مدتزمان بندش
و افزایش گرانروی محلولهای ژالنت میگردد.
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 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ4- ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ.[13]ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺮاﻧﺮ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، 5 1/s  و ﻧﺮخ ﺑﺮش ﺛﺎﺑﺖ60 ◦C  ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖpH
 ﻣﻘﺎدﻳﺮﮔﺮاﻧﺮوي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ9/5  ﺑﺮاﺑﺮpH  ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ در6/5  و3/5  ﺑﺮاﺑﺮpH
 ﺑﻪNaOH اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﺖ دﻣﺎ ﮔﺮاﻧﺮوي ژل ﺣﺎوي
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ژل ﺧﺮاب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺗﺴﺖ رﺋﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎ
. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻫﻴﺪروژلﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪpH  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در.ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

 پژوهشی- مقاالت علمی

 بر زمانpH  ترکیب درصد محلولهای ژالنت جهت بررسی اثر3
بندش و پایداری
3 هیدروژل

 ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻻﻧﺖpH  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ-4ﺷﻜﻞ
 بر گرانروی محلولهای مختلف ژالنتpH  بررسی اثر4

2  هیدروژل1 هیدروژل

9/5

6/5

3/5

 هیدروژلهاpH

5000

5000

5000

)ppm( غلظت پلیمر

0/15

0/15

0/15

نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

2

20

36

)hr( زمان بندش هیدروژل

1

10

6

)مدت زمان پایداری(روز

H

I

F

کد استحکامی هیدروژل

پانویس ها
1. NaCl

2. Liner

3. Water Flooding
4. Microbial Degradation
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