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اغلــب مخازن به دلیل تفــاوت در توزیع اندازه ی حفــرات، تراوایی و 
وجود شــکاف، ژئولوژی پیچیده و ناهمگنی دارنــد. در میان خواص 
پتروفیزیکی مختلف، تراوایی یکی از مهم ترین فاکتورها در محاسبات 
مهندســی مخازن اســت. ناهمگنی مخزن یکی از دالیل بازیافت کم 
نفت و تولید زودهنگام آب است.]1[ تولید آب اضافی یکی از مشکالت 
جدی در صنعت نفت و گاز اســت و با گذشت عمر مخازن نفت و گاز 
افزایش می یابد. مشــکالت زیادی از قبیل مشکالت اقتصادی، فنی و 
زیســت محیطی در ارتباط با تولید آب اضافی وجود دارند. تولید آب 
اضافی هزینه های اضافی ناشــی از نیاز به جداســازی و دفع آب   های 
آلوده و نگرانی   های زیســت محیطی به دلیل حضور مواد ســمی مانند 
جیوه و آرسنیک در آب ایجاد می کند. نهایتا این موارد می تواند منجر 

به پایان عمر اقتصادی چاه شود.]1-4[
روش   های مختلــف مکانیکی و شــیمیایی در میدان   های نفت و گاز 
جهت مواجهه با آب تولیدی ناخواســته به کارگرفته شــده است.]5[ 
به ویژه روش تزریق ژل   های پلیمری به عنوان یک روش شیمیایی برای 
مقابله با مشکالت تولید آب استفاده شده است. ژل   های پلیمری برای 
افزایش بازده جاروب زنی و کاهش تولید آب اضافی طراحی شده اند و 
اثرات منفی ناهمگونی مخزن را به حداقل می رسانند. ژل   های پلیمری 
با دو مکانیســم انسداد مســیرها و اصالح تراوایی نسبی آب )کاهش 

نامتجانــس تراوایی( عمل می   کننــد.]1[و ]15-5[فناوری ژل پلیمر 
مبتنی بر مخلوط با گرانروی پایین متشکل از یک پلیمر و یک کراس 
لینکر2 است که با عنوان ژالنت3 شناخته می شود. پلیمر و کراس لینکر 
معموال در آب محلول هستند. ژالنت در سطح تهیه می   شود و سپس 
در ناحیه ی موردنظر  تزریق می شــود. سپس ژالنت از طریق واکنش 
متقابل بین پلیمر و کراس لینکر با گذشت زمان و دما به یک ساختار 
شــبکه   ای سه بُعدی می رســد.]16[ از ژل های پلیمری می توان برای 
بســتن کامل یک الیه ماتریس یا یک شکســتگی تولیدکننده ی آب 
اســتفاده کرد. ژل های پلیمری پایه ی آبی به طور گســترده ای برای 
کاهش یا بســته شــدن کامل مناطق تولید آب اســتفاده می   شــود. 
پلی آکریل آمیدهــا متداول ترین نوع پلیمرها هســتند که می توانند با 
اســتفاده از هر کراس لینکر آلی و غیرآلی برای کنترل تولید آب مورد 
استفاده قرار گیرند. ژل   های پلیمری به طور کلی بر اساس نوع واکنش 
پلیمر ـ کراس لینکر به دو گروه تقسیم می شوند. اولین مورد مبتنی بر 
پیوند یونی بین گروه های کربوکســیالت در زنجیره ی پلی   آکریل   آمید 
هیدرولیز شــده4 و کاتیون   های ســه ظرفیتی )کراس لینکر غیرآلی5( 
اســت.]17و11[ به طور مثال ژل های دارای پیونــد غیرآلی از پیوند 
میان گروه کربوکســیالت با بار منفی روی PHPA 6 و کاتیون   های سه 
ظرفیتی با بار مثبت مانند +Al3+/Cr3 7 حاصل می   شوند. این نوع ژل ها 
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از جریان ژل در مغزه با اســتفاده از داده های حاصل از تصاویر سه بُعدی توموگرافی کامپیوتری )CT( محاسبه شده 
در حالت های قبل و بعد از تزریق ژل، مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشــات نشــان داد که 
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دارد و می توانــد بــرای چندین ماه در حضور آب و در دمای باال درون محیط متخلخل پایدار بماند. همچنین تصاویر 

سی تی اسکن نشان داد که توزیع تخلخل اولیه، تاثیر زیادی در عملکرد ژل برای مسدود کردن فضای منافذ دارد.
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پایدارند و در مخازن با دمای پایین اســتفاده می   شوند اما کیفیت این 
نــوع ژل در دماهای باال به علت تضعیــف پیوند یونی کاهش می   یابد. 
مورد دوم مبتنی بر پیوند کوواالنســی بین کراس لینکر )کراس لینکر 
آلی( و پلیمرهای بر پایه ی پلی اکریل آمید هســتند. اغلب این ژل   ها از 
پلیمر با پایه ی آکریل آمیدی و کراس   لینکر PEI تشــکیل می   شــوند. 
سیســتم ژلPEI9/PAtBA8  نمونه   ای از این نوع سیستم است که در 
آن پلی اتیلن امین )PEI( یک کراس   لینکر آلی است. کراس لینکرهای 
آلی در طیف وســیعی از دما پایدار هستند که ممکن است به اتصال 
حاصل از پیوند کوواالنســی که بســیار پایدارتر از پیوند یونی است، 

مرتبط باشد. ]19و18[ 
المنتشــری10 و همکارانش)2008(، عملکرد سیستم PAM/PEI در 
مغزه   های ماسه ســنگی Berea در 90درجه ی سانتی گراد و افت فشار 
68/95 بار را مورد بررســی و ارزیابی قرار دادند. سیستم کامال محیط 

متخلخل را مسدود کرده و به مدت سه هفته پایدار ماند.]18[ 
الکرســانی11 و همکارانش)2015( سیستم ژل PAM/PEI را به عنوان 
 PAtBA یک سیســتم ارزان قیمت مورد مطالعه قرار دادند و آن را با
در آب شور با دمای 150درجه ی سانتی گراد مقایسه کردند. آنها برای 
ارزیابی سیســتم ژلPAM/PEI  در مغزه   های ماسه سنگی و کربناته 
در دمای باال از آزمایش   های رئولوژیکی و ســیالب   زنی مغزه استفاده 
کردند. برای نمونه   های ماسه ســنگی و کربناتــه کاهش نفوذپذیری 

به ترتیب معادل 94 و 99/8درصد مشاهده شد.]16[ 
ســریت12)1992(، تاثیر نفوذپذیری ســنگ بر عملکرد چندین نوع 
ژل پلیمری را بررســی کرد. او برای به دســت آوردن کسری از منافذ 
پــر از ژل، از تزریق آب نمک حاوی یدید پتاســیم اســتفاده کرد. در 
طول آزمایشــات مغزه، قوی ترین ژل نفوذپذیری همه ی مغزه   ها را تا 
حد زیادی )به چند میکرو دارســی( کاهش داد. همچنین، مطالعات 
بــا مواد ردیاب13 نشــان داد که این ژل ها اغلب منافــذ موجود را پر 
می کنند. در ژل های ضعیف تر، با افزایش نفوذپذیری ســنگ، فاکتور 
مقاومت باقیمانده کاهش می   یابد. مطالعات ردیاب برای این نوع ژل ها 
همچنین نشــان داد که بخش کوچکی از منافذ موجود توسط ژل ها 
پر شــده است.]6[ المنتشــری، زیتا و ناصرالدین)2010(، جابه جایی 
سیســتم ژل PAM/PEI را به صورت بصری با توموگرافی کامپیوتری 
مورد بررســی قرار دادند. کاهش نفوذپذیری بیش از 94درصد برای 
مغزه   هــای قرار گرفته در دمای 50 و 45درجه ی ســانتی گراد محقق 
شد. در حالی که ژالنت از مغزه   های ماسه سنگی بسته شده14 در دمای 
21درجه ی ســانتی گراد، با اســتفاده از آب نمک حاوی سدیم یدید 

شسته شدند.]20[
مطالعات انجام شــده اغلب مکانیسم های تشــکیل ژل و پایداری آن 
در شــرایط مخزن را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در برخی 
مطالعات کاهش نفوذپذیری نمونه ها با تزریق ژل مورد بررســی قرار 

گرفته اســت. اما، تاکنون مطالعه ی دقیق در مورد تغییرات تخلخل و 
نفوذپذیری نمونه های مغــزه در اثر تزریق ژل در غلظت های مختلف 
و همچنین تاثیر ناهمگونــی بر کاهش تخلخل و نفوذپذیری نمونه ها 
با تزریق ژل انجام نشــده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی 
نفوذپذیری و تغییــرات تخلخل موضعی در مقیاس منافذ ناشــی از 
تزریق ژل پلیمری در محیط متخلخل با اســتفاده از داده های چگالی 
در مقیاس خاکســتری تهیه شده از تصاویر سه بعدی CT در حاالت 

قبل و بعد از تزریق ژل می   باشد. 

1- روش کار
1-1 آماده سازی محلول ژل پلیمری و مغزه   ها 

در این کار پلی آکریل آمید هیدرولیز شــده )HPAM( محلول در آب 
)شــرکت آلدریچ( و پلی اتیلن ایمین )PEI( )شرکت آلدریچ(، به ترتیب 
به عنوان پلیمر و کراس لینکر آلی سازگار با محیط زیست برای تشکیل 
 ژل اســتفاده شــدند. HPAM مورد اســتفاده دارای درجه هیدرولیز

20-15درصــد مولی و وزن مولکولی میانگیــن 6-5 میلیون دالتون 
)MD( است. آب مقطر به عنوان حالل، استفاده شد. مکانیسم ژله   ای15 
شدن برای سیستم ژل PEI/HPAM در شکل1 نشان داده شده است.

 

 1    واکنــش میــان HPAM و PEI کــه نهایتــا منجــر به تشــکیل 
ژل می شود. ]7 ,21[ 

3 
 

 . کاهشندمورد بررسی قرار داد کامپیوتریصورت بصری با توموگرافی هرا ب PAM/PEI جایی سیستم ژلهجاب
محقق شد. در گراد سانتی یدرجه40 و 01 دمای در رفتهگی قرار هامغزهبرای  درصد94 نفوذپذیری بیش از

نمک با استفاده از آب ،گرادسانتی یدرجه21در دمای  14سنگی بسته شدههای ماسهاز مغزه ژلانت کهحالی
 [21].ندشسته شد حاوی سدیم یدید

های تشکیل ژل و پایداری آن در شرایط مخزن را مورد بررسی قرار داده مطالعات انجام شده اغلب مکانیسم
 ،یق ژل مورد بررسی قرار گرفته است. اماها با تزراست. همچنین در برخی مطالعات کاهش نفوذپذیری نمونه

های تزریق ژل در غلظت در اثر مغزههای تخلخل و نفوذپذیری نمونهتغییرات دقیق در مورد  یتاکنون مطالعه
ها با تزریق ژل انجام نشده است. تخلخل و نفوذپذیری نمونهکاهش ثیر ناهمگونی بر امختلف و همچنین ت

 زریقتناشی از  بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی نفوذپذیری و تغییرات تخلخل موضعی در مقیاس منافذ
های چگالی در مقیاس خاکستری تهیه شده از تصاویر سه محیط متخلخل با استفاده از داده درژل پلیمری 

 . باشدمی تزریق ژلقبل و بعد از  حالاتدر  CT بعدی
 
 راروش ک -1
  هاو مغزه سازی محلول ژل پلیمریآماده -1-1

( PEIایمین )اتیلنمحلول در آب )شرکت آلدریچ( و پلی( HPAMآمید هیدرولیز شده )آکریلپلی در این کار
تفاده زیست برای تشکیل ژل اسآلی سازگار با محیط لینکرعنوان پلیمر و کراسترتیب به)شرکت آلدریچ(، به

میلیون  0-1مولی و وزن مولکولی میانگین  درصد10-21استفاده دارای درجه هیدرولیز  مورد HPAMشدند. 
برای سیستم ژل  شدن 10ایمکانیسم ژله استفاده شد. ،عنوان حلالمقطر بهآب .است( MDدالتون )

PEI/HPAM  نشان داده شده است. 1شکلدر 

 

 
  [21, 7] .شودمنجر به تشکیل ژل می که نهایتا PEIو  HPAM میان واکنش -1 شکل

 
مقطر حل در آب HPAMهای مختلف ابتدا مقدار مشخصی از های ژلانت با غلظتسازی محلولبرای آماده

 24مدت ساعت روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا محلول همگن شود. سپس محلول به 0مدت و به شده
ه محلول اضافه شد و مدت نیم ب لینکرساعت در دمای محیط قرار گرفت و سپس مقدار مشخص از کراس

برای آماده سازی محلول   های ژالنت با غلظت   های مختلف ابتدا مقدار  هم زده شد.سازی منظور همگنساعت به
مشــخصی از HPAM در آب مقطر حل شده و به مدت 5 ساعت روی 
همزن مغناطیســی قرار گرفت تا محلول همگن شود. سپس محلول 
به مدت 24 ساعت در دمای محیط قرار گرفت و سپس مقدار مشخص 
از کراس لینکــر به محلول اضافه شــد و مدت نیم ســاعت به منظور 

همگن سازی هم زده شد.
همچنیــن در این مطالعه دو نمونه ســندپک16 و یک مغزه ی کربناته 
مورد اســتفاده قرار گرفت. خصوصیات اندازه گیری شــده مغزه ها در 
شــرایط خشک قبل از آزمایش های تزریق ژل در جدول1 نشان داده 
شده است. ســندپک از ماسه های کوارتز ریز ســاخته شده و توسط 
یک رزین و یک ســخت کننده در آزمایشگاه سیمان می شوند. مغزه ی 
کربناته از رخنمون17 سازند آسماری در جنوب غربی ایران انتخاب شد. 
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  1     خصوصیات مغزه های مورد استفاده برای انجام تست ها

K )D)φ (%))cm(قطر )cm(کد نمونه طول

3/5020/703/655/50S1
8/0431/503/665/55S3
0/1512/422/544/45R1

2-1- روند تست   های آزمایشگاهی
در این تحقیق، دو نوع آزمایش: آزمایش بطری )استاتیک( و آزمایش 
ســیالب   زنی انجام شده اســت. از آزمایشات اســتاتیک برای کسب 
بینش در مورد زمان ژل شــدن و استحکام ژل   ها در شرایط مختلف و 
بهینه ســازی غلظت HPAM  و  PEIاستفاده شد. غلظت بهینه سازی 
شــده برای بررســی اثر ژل   های پلیمری در کاهش تراوایی و تخلخل 

محلی استفاده شد.

1-2-1- اندازه   گیری زمان ژل شدن و استحکام
 قبل از انجام آزمایشــات سیالب زنی، الزم اســت پارامترهایی مانند 
زمان ژل شــدن18، اســتحکام ژل19 و پایداری ژل تعیین شود. روش 
آزمایش بطری، به عنوان یک روش آزمایشگاهی استاندارد، اندازه گیری 
نیمه ی کمی از خواص ژل مانند اســتحکام ژل و سرعت ژل شدن را 
فراهم می   کند.]9[ در این روش، ژل درون بطری ریخته می شود و در 
دمای موردنظر قرار می   گیرد. سپس بطری در بازه   های زمانی معینی 
معکوس می شــود و حالت ژل در هنگام تشکیل ثبت می شود. در این 
روش، اســتحکام ژل با توجه به حالت ژل مشــاهده شده از )A )1تا 
)10( J نامگذاری شده است.)شــکل2( در این کار، از روش آزمایش 
بطری برای بررســی تاثیر برخی پارامترها از جمله غلظت HPAM و

PEI ، دما و شــوری آب تشکیل دهنده بر زمان بندش، استحکام ژل و 
پایداری استفاده شد.

2   تعریف کد اســتحکام ژل در روش تســت بطری با استفاده از کدهای 
جدول سیدانسک]9[

4 
 

خصوصیات  مورد استفاده قرار گرفت.کربناته  یو یک مغزه 11نمونه سندپک دودر این مطالعه همچنین 
داده شده است. نشان  1در جدولهای تزریق ژل در شرایط خشک قبل از آزمایش هامغزهگیری شده اندازه

کننده در آزمایشگاه سیمان های کوارتز ریز ساخته شده و توسط یک رزین و یک سختاز ماسه سندپک
  .غربی ایران انتخاب شدسازند آسماری در جنوب 17رخنمون از کربناته یمغزه .شوندمی

 
 اههای مورد استفاده برای انجام تستخصوصیات مغزه -1جدول 

K )D) 𝝋𝝋 (%) )cm) (cm(  قطر  کد نمونه  طول
3/01 21/71 3/10 0/01 S1 
0/14 31/01 3/11 0/00 S3 
1/10 12/42 2/04 4/40 R1 

 
 های آزمایشگاهیتستروند  -1-2

ات از آزمایش. انجام شده است زنیسیلابآزمایش بطری )استاتیک( و آزمایش  :در این تحقیق، دو نوع آزمایش
 سازی غلظتها در شرایط مختلف و بهینهژلشدن و استحکام  بینش در مورد زمان ژلاستاتیک برای کسب 

HPAM  و  PEIو  تراواییهای پلیمری در کاهش بررسی اثر ژلسازی شده برای غلظت بهینه .استفاده شد
 .تخلخل محلی استفاده شد

 
 و استحکام ژل شدنگیری زمان اندازه -1-2-1
و پایداری  19ژل، استحکام 10شدن زمان ژل، لازم است پارامترهایی مانند زنیسیلابقبل از انجام آزمایشات  

ز کمی ا یگیری نیمهآزمایشگاهی استاندارد، اندازهعنوان یک روش روش آزمایش بطری، به. ژل تعیین شود
درون بطری ریخته ژل  ،در این روش [9].کندرا فراهم می شدن خواص ژل مانند استحکام ژل و سرعت ژل

شود و حالت ژل میمعینی معکوس  های زمانیدر بازه سپس بطریگیرد. و در دمای موردنظر قرار می شودمی
 تاA (1) ژل با توجه به حالت ژل مشاهده شده ازاستحکام  ،در این روش. شودثبت میگام تشکیل در هن

(11)  Jثیر برخی پارامترها از ا، از روش آزمایش بطری برای بررسی تاین کار در (2)شکل.مگذاری شده استنا
ژل و پایداری استفاده  استحکام، دهنده بر زمان بندشا و شوری آب تشکیل، دم PEIو HPAM جمله غلظت

 .شد

. 
 [9]تعریف کد استحکام ژل در روش تست بطری با استفاده از کدهای جدول سیدانسک -2 شکل

 
 

 

2-2-1- اندازه   گیری پایداری ژل 
ناپایداری سیستم ژل عمدتا ناشی از پدیده ی سینرسیس20 و کاهش 
گرانروی ژل اســت. سینرســیس فرآیندی اســت که طی آن آب از 

شبکه ی ژل خارج می شود و از این رو باعث انقباض ژل می شود.]14[ 
با مقایســه ی جرم ژل با جرم اصلی ژالنت می توان میزان سینرسیس 
را اندازه گرفت.]22[ گاهی اوقات سینرسیس برای همه ی ژل   ها اتفاق 
نمی   افتد در حالی که اســتحکام آنها کاهش می یابد. در این موارد، کد 
اســتحکام ژل به طور منظم برای نظارت بر پایداری سیستم های ژل 
تعیین می شــود. در این مطالعه از ثبت مداوم کدهای استحکام برای 
تعیین پایداری ژل در آزمایشــات استاتیک )آزمایش بطری( استفاده 
شــده و همچنین ثبات ژل در مغزه   ها پس از آزمایش   های تزریق ژل 

بررسی شده است.
3-2-1-آزمایشات سیالب زنی سندپک

 فرآیند انجام تست   های تزریق به این صورت است که، نمونه   ها شسته 
و خشــک شدند و سپس در شرایط خأل با آب، اشباع شدند و تخلخل 
اولیه ی نمونه   ها توســط روش اشباع محاســبه شد. جهت محاسبه ی 
تراوایی نمونه   ها آب با دبی   های مختلف تزریق شــد و افت فشــار در 
نمونه اندازه   گیری شد. سپس تراوایی مطلق نمونه   ها از رابطه ی دارسی 
 k .برای جریان خطی در محیط متخلخل، معادله ی1، محاســبه شد
 Pa.s، ∆P گرانروی در واحد s، μ/3^m دبی در واحد Q ،تراوایی مطلق
 L 2 و^m سطح مقطع مغزه Pa، A افت فشار در طول مغزه در واحد

طول مغزه در واحد m هستند. 

µ= ∆/k Q L A P رابطه ی )1(                                      
در مرحلــه ی بعد محلول ژل به درون مغزه   ها تزریق شــد و ســپس 
در دمای 100درجه ی ســانتی   گراد قرار گرفت تا به اســتحکام کافی 
برسد. برای محاســبه ی مدت زمان الزم در این مرحله برای رسیدن 
به اســتحکام کافی، از تســت بطری استفاده شــد به این صورت که 
یک بطری حاوی همان ژل همزمان بــا مغزه در دمای 100درجه ی 
سانتی   گراد قرار داده شد و در زمان   های مختلف حالت ژل بررسی شد. 
زمانی که ژل درون بطری به استحکام کافی رسید مغزه از آون خارج 

شد و تخلخل و تراوایی آن با روش ذکر شده اندازه   گیری شد.

3-1- تصاویر توموگرافی کامپیوتری
امــروزه به منظور بررســي كيفيت مخــزن و ارزيابي ميــزان توليد، 
اطالعــات در مورد خصوصيــات پتروفيزيكي مخــزن اهميت زيادي 
دارد. در اين بين، تعيين ميزان تخلخل مخزن و البته پيوســتگي اين 
حفرات همچنين تعيين جنس ســنگ هاي تشــكيل دهنده ی مخزن 
و ويژگي هــاي آن از اهميت بااليي برخوردار اســت. بــه اين منظور 
روش هاي مختلفي جهت تعيين اين خصوصيات در طول زمان به كار 
گرفته شــده اســت. يكي از اين روش   ها كه در چند سال اخير مورد 
ارزيابي قرار گرفته اســت، استفاده از تصاوير سی   تي اسكن مغزه است. 
ايــن تصاوير به وســيله ی نرم افزارهاي آناليزگر تصويــر مورد آناليز و 
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بررســي قرار گرفته و پارامترهاي مختلف از آنها اســتخراج مي   شود. 
بــه كمك اين تصاوير مي   توان مدل ســه بعدي از تخلخل و كل مغزه 
را به دســت آورد. چگالی سنگ و شــعاع گلوگاه هاي تخلخل از ديگر 
پارامترهاي قابل اندازه   گيري در اين روش هســتند. اســاس کار این 
دســتگاه بر مبنای اختالف چگالی اســت بنابراین با توجه به اختالف 
چگالی سنگ و سیال می   توان از این روش برای بررسی خواص سنگ 
مخزن استفاده کرد. در این روش یک سری اشعه ی x به نمونه تابانده 
می   شــود و اشعه ی خارج شده از آن ثبت می شــود. بسته به چگالی 
جسمی که در معرض تابش قرار می   گیرد، اشعه ی بازگشتی ضعیف   تر 
از اشعه ی تابیده شده است. به این ترتیب با ثبت میزان اشعه ی خارج 

شده از جسم می   توان تصویر جسم را تشکیل داد.
X-Ray و شدت )I0( تابیده شده X-Ray قانون بیر رابطه   ی بین شدت

باقیمانده )پس از تضعیف توســط جسم( )I( را با رابطه ی زیر تعریف 
می   کند که ψ ضریب میرایی خطی، X ضخامت جســم در واحد متر 

است.
          I = I0 exp(-ψx)                                               )2( رابطه ی

رابطه   ی بین عدد اتمی و انرژی اشــعه X توســط معادله   ی زیر بیان 
می   شود:

ψ =ρ[σ[E] + (b 3/8 / E3/2]                                  )3( رابطه ی

که در این رابطه ρ چگالی الکترونی، σ[E] ضریب Klien-Nishina و 
b ثابت ،  عدد اتمی موثر شی و E انرژی فوتون اشعه ی X بر حسب 
Kev اســت. عدد سی   تی اسکن معموال در واحد هانسفیلد بیان شده و 

با ضریب میرایی به شکل زیر رابطه دارد:

              H=1000˟(ψ / ψω -1)                                        )4( رابطه ی 
                                                        

کــه در آن H ضریب میرایی در واحد هانســفیلد، ψ ضریب میرایی 
خطی میانگین در هر وکسل و ψω ضریب میرایی آب است.]20و12[ 

1-3-1- آنالیز تصاویر سی   تی   اسکن
عملکــرد ژل برای یــک مغزه ی کربناتــه )R1( با اســتفاده از روش 
تصویربرداری ســه بعدی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار چهار 
مرحله تصویربرداری از مغزه خشک، اشباع با آب، مغزه ی خشک پس 
از تزریق ژل و مغزه ی اشباع با آب پس از تزریق ژل انجام شد. آنالیزها 
با اســتفاده از نرم افزار متلب انجام شد. پیش از هرگونه مقایسه، ابتدا 
تصاویر نمونه قبل و بعد از تزریق ژل تطابق داده شــده و قسمت   های 

اضافی آن حذف شد. 

2- بحث روی نتایج تست   ها
1-2- تعیین غلظت بحرانی پلیمر، بررســی اثر غلظت پلیمر و 

کراس لینکر بر زمان بندش و استحکام ژل
غلظــت بحرانی، حداقل غلظتی اســت کــه در آن پلیمــر می   تواند 
در حضور کراس لینکر تشــکیل ژل بدهد. بــه این منظور غلظت های 
4000، 5000 و 7000 قــدم وزنی از پلیمر HPAM و غلظت 4000 
قدم وزنی از کراس لینکر جهت بررســی انتخاب شد. تمام تست   ها در 
دمای 100درجه ی سانتی گراد انجام شــدند. نتایج در جدول2 آورده 
شــده است. نتایج نشان داد که برای غلظت 4000 قدم وزنی از پلیمر 
هیچ ژلی تشــکیل نمی   شود و در غلظت 5000 قدم وزنی از پلیمر ژل 
تشــکیل می   شــود ولی پس از مدت کوتاهی از بین می   رود. بنابراین 
غلظت 5000 قدم وزنی به عنوان غلظ بحرانی پلیمر تعیین شــد. برای 
بررســی اثر غلظت با استفاده از روش تســت بطری، محلول ژالنت با 
غلظت   های مختلــف 5000، 7000، 10000 و 15000 قدم وزنی از 
پلیمر و 3000، 4000 و 6000 قدم وزنی از کراس لینکر در آب مقطر

 

  2    تعیین غلظت بحرانی پلیمر

K )D)
)PPm(غلظت پلیمیر 

700050004000

1AAA
5AAA

10CAA
20FBC
40HDC
70HBC

100H--
120H--

تهیه شد. تمام تســت   ها در دمای 100درجه ی سانتی گراد انجام شد. 
نتایج مربوط به زمان بندش و استحکام ژل در اشکال   3 و 4 آورده شده 

است.
همان طور که نتایج نشان می   دهد، با افزایش غلظت پلیمر، زمان بندش 
کاهش می   یابد. در واقع با افزایش غلظت پلیمر، تعداد سایت   های پلیمر 
بــرای کراس لینکر افزایش می   یابد. بنابراین نرخ تشــکیل ژل افزایش 
می   یابــد که منجر به کاهش زمان بندش می شــود. با افزایش غلظت 
کراس لینکر هم زمان بندش کاهش می   یابد اما اثر کاهشــی آن نسبت 
به پلیمر کمتر است. همچنین نتایج نشان می   دهد که با افزایش غلظت 
پلیمر و کراس لینکر اســتحکام ژل افزایــش می   یابد. اما غلظت پلیمر 
بیشــترین تاثیر را دارد و افزایش بیش از حد غلظت کراس لینکر باعث 

سینرسیس ژل می   شود.
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3   تغییــرات زمان بنــدش با تغییر غلظت کراس لینکــر برای غلظت های 
مختلف  پلیمر

7 
 

 0111بنابراین غلظت  رود.ولی پس از مدت کوتاهی از بین می شودمیقدم وزنی از پلیمر ژل تشکیل  0111
ول اثر غلظت با استفاده از روش تست بطری، محل یبرای بررس عنوان غلظ بحرانی پلیمر تعیین شد.به قدم وزنی

 1111و  4111، 3111قدم وزنی از پلیمر و  10111و  11111، 7111، 0111های مختلف ژلانت با غلظت
انجام شد. نتایج  گرادی سانتیجهدر111ها در دمای مقطر تهیه شد. تمام تستلینکر در آبقدم وزنی از کراس

 آورده شده است. 4و  3لاشکامربوط به زمان بندش و استحکام ژل در 
 
 

 تعیین غلظت بحرانی پلیمر -2 جدول
 (hr) زمان

 

 (ppm) غلظت پلیمر
0777 0777 0777 

1 A A A 
0 A A A 
11 C A A 
21 F B C 
41 H D C 
71 H B C 
111 H - - 
121 H - - 

 
 یابد. در واقع با افزایش غلظتدهد، با افزایش غلظت پلیمر، زمان بندش کاهش میطور که نتایج نشان میهمان
ابد که یبنابراین نرخ تشکیل ژل افزایش می یابد.لینکر افزایش میهای پلیمر برای کراستعداد سایت ،پلیمر

یابد اما اثر هم زمان بندش کاهش می لینکرشود. با افزایش غلظت کراسمنجر به کاهش زمان بندش می
لینکر دهد که با افزایش غلظت پلیمر و کراسهمچنین نتایج نشان می کاهشی آن نسبت به پلیمر کمتر است.

لینکر د غلظت کراستاثیر را دارد و افزایش بیش از حپلیمر بیشترین  غلظتیابد. اما استحکام ژل افزایش می
 شود.باعث سینرسیس ژل می

 

 
 های مختلف پلیمرغلظتلینکر برای بندش با تغییر غلظت کراستغییرات زمان  -3 شکل
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4    تغییرات کد استحکام نهایی با تغییر غلظت کراس لینکر برای غلظت های 
مختلف  پلیمر
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 های مختلف پلیمرغلظت لینکر برایبا تغییر غلظت کراس تغییرات کد استحکام نهایی -4 شکل

 
 

 بررسی پایداری ژل در محیط متخلخل -2-2
قدم وزنی  7111/4111های ژلانت با غلظتبرای بررسی پایداری ژل درون محیط متخلخل دو نمونه محلول 

لینکر در محیط متخلخل مقایسه شد. ابتدا تراوایی از پلیمر و کراس 10111/0111لینکر و و کراس از پلیمر
ها تزریق و تراوایی آنها پس از تزریق ژل محاسبه شد. گیری شد. سپس ژل داخل نمونهدو نمونه اندازه یاولیه

تراوایی  امجدد بعدقرار گرفتند.  گرادسانتی یدرجه111یک هفته داخل آب و در دمای مدت ها بهسپس نمونه
تراوایی  Kafter21مقابل محاسبه شد که  یگیری شد. میزان کاهش تراوایی بر حسب درصد از رابطهآنها اندازه

 .استدرصد کاهش تراوایی   23PPRقبل از تزریق ژل و  تراوایی Kbefore22 پس از تزریق ژل و
 

                                                                   (0) رابطه   after beforePPR 100 (1 K K/ ) 
 

 قدم 7111/4111حاوی ژل با غلظت  یدرصد کاهش تراوایی در مغزهدهد، نشان می 0طور که شکلهمان
 ،قدم وزنی 10111/0111غلظت  حاوی ژل با یمغزه و برای درصد02/94مقدار  HPAM/PEIاز   وزنی

 7111/4111حاوی ژل با غلظت  یبود. مقدار درصد کاهش تراوایی پس از یک هفته برای مغزه درصد30/99
درصد  .استکه ناشی از تضعیف ژل در دمای بالا  کاهش یافت درصد40/70لینکر به قدم وزنی از پلیمر و کراس

 تغییر محسوسی نداشت. 10111/0111حاوی ژل با غلظت  یکاهش تراوایی در مغزه
 ماه ادامه یافتلینکر، تا یکاز پلیمر و کراس 10111/0111های با غلظت S3 یاین تست برای نمونه 

و سپس  گراد قرار گرفتسانتی یدرجه111ماه و درون آب و در دمای مدت یکاین نمونه به کهطوریبه
. نتایج مربوط به درصد کاهش تراوایی برای این مغزه با ش تراوایی محاسبه شدتراوایی نمونه و درصد کاه

که تغییر محسوسی در میزان کاهش تراوایی دیده با توجه به این آورده شده است. 1گذشت زمان در شکل
فظ حبنابراین لازم است جهت  توان نتیجه گرفت که ژل در این مدت درون مغزه پایدار بوده است.شود مینمی

 قدم وزنی 10111/0111غلظت  بنابراین های بالاتر ژل استفاده شود.، از غلظتپایداری ژل در محیط متخلخل
  .عنوان غلظت بهینه تعیین شدمورد بررسی به یدر بازه

0
2
4
6
8

10
12

2000 3000 4000 5000 6000 7000

یی
نها

ام 
حک

ست
د ا

ک

(ppm) غلظت کراس لینکر

HPAM=5000 ppm
HPAM=7000 ppm
HPAM=10000 ppm

2-2-بررسی پایداری ژل در محیط متخلخل
برای بررســی پایــداری ژل درون محیط متخلخــل دو نمونه محلول 
ژالنــت با غلظت   های 4000/7000 قدم وزنی از پلیمر و کراس لینکر و 
8000/15000 از پلیمر و کراس لینکر در محیط متخلخل مقایسه شد. 
ابتدا تراوایی اولیه ی دو نمونه اندازه   گیری شد. سپس ژل داخل نمونه   ها 
تزریق و تراوایی آنها پس از تزریق ژل محاســبه شــد. سپس نمونه   ها 
به مدت یک هفته داخل آب و در دمای 100درجه ی ســانتی   گراد قرار 
گرفتند. بعد مجددا تراوایی آنها اندازه   گیری شد. میزان کاهش تراوایی 
بر حســب درصد از رابطه ی مقابل محاسبه شد کهK_after 21 تراوایی 
 PPR 23 تراوایی قبل از تزریق ژل و K_before 22پــس از تزریــق ژل و

درصد کاهش تراوایی است.

                                 

y = r[s[E]+ (bZ / E )]3/8 3/2  

 

after beforePPR = ×( - K K )/100 1  

 
 

رابطه ی )5(                    
همان طور که شکل5 نشان می   دهد، درصد کاهش تراوایی در مغزه ی 
حــاوی ژل با غلظت 4000/7000 قــدم وزنی  از HPAM/PEI مقدار 
94/82درصــد و برای مغزه ی حاوی ژل با غلظت 8000/15000 قدم 
وزنی، 99/38درصد بود. مقدار درصد کاهش تراوایی پس از یک هفته 
برای مغزه ی حاوی ژل با غلظــت 4000/7000 قدم وزنی از پلیمر و 
کراس لینکر به 75/45درصد کاهش یافت که ناشــی از تضعیف ژل در 
دمای باال اســت. درصد کاهش تراوایی در مغزه ی حاوی ژل با غلظت 

8000/15000 تغییر محسوسی نداشت.

5   تغییرات کاهش تراوایی با زمان
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 تغییرات کاهش تراوایی با زمان -0 شکل

 
 S3تغییرات کاهش تراوایی با زمان برای نمونه  -1شکل 

 
 اسکنتیآنالیز تصاویر سی -2-3

مقطع از مغزه در حالت قبل و بعد از تزریق ژل  3تغییرات تخلخل در طول مغزه و همچنین تصاویر مربوط به 
وجه به نیستند بلکه با تاسکن تیرسم شده است. لازم به ذکر است که این تصاویر، تصاویر خام سی 7در شکل

دهند. عدد های رنگی در مقاطع مختلف سنگ توزیع چگالی را نشان میاسکن نقشهتیمقادیر عدد سی
اسکن گرفته شده از یک تیسی است. -1111و برای هوا  است 3111اسکن مربوط به سنگ بالاتر از تیسی

اسکن تیدلیل عدد سیباشد. بهمی 21ی حدود اسکن مربوط به ژل پلیمرتینمونه ژل نشان داد که عدد سی
ر رنگی تبدیل تصاویر خام به تصاویبا ها در تصاویر خام واضح نیست. بنابراین پایین ژل، انسداد حفرات و گلوگاه

( 7طور که نمودار توزیع تخلخل )شکلتوان تغییرات تخلخل در طول نمونه را بهتر مشاهده کرد. همانمی
 یترین حفرات را دارند. مقایسهدهد که بزرگهایی رخ میبیشترین تغییرات در تخلخل در محلدهد، نشان می

ن کند و بیشتریتر را برای حرکت انتخاب میتر و حفرات درشتدهد که ژل مسیرهای بزرگتصاویر نشان می
لی دو ک یرند و مقایسهترین تغییرات را داکه حفرات ریزتر کمشود در حالیتغییرات در این نواحی دیده می

گیری همچنین نتایج حاصل از اندازه تر شده است.دهد که مغزه پس از تزریق ژل همگننمودار نشان می
اسکن با تیتحلیل نتایج تصاویر سی آورده شده است. 3تراوایی و تخلخل قبل و بعد از تزریق ژل در جدول

پس از  درصد11/11به مقدار  درصد29/13 یدار اولیهدهد که تخلخل نمونه از مقافزار متلب نشان مینرم

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8

یی
راو

ش ت
کاه

صد 
در

%
R

k 
= 

(1
-k

/k
0

)
10

0
*

(روز)زمان 

S3
S1

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35

یی
راو

ش ت
کاه

صد 
در

%
R

k
= 

(1
-k

/k
0

)
10

0
*

(روز)زمان 

 

 S1 S3 
HPAM (ppm) 7111 10111 

PEI (ppm) 4111 0111 
 

S3 6   تغییرات کاهش تراوایی با زمان برای نمونه

9 
 

 
 تغییرات کاهش تراوایی با زمان -0 شکل

 
 S3تغییرات کاهش تراوایی با زمان برای نمونه  -1شکل 

 
 اسکنتیآنالیز تصاویر سی -2-3

مقطع از مغزه در حالت قبل و بعد از تزریق ژل  3تغییرات تخلخل در طول مغزه و همچنین تصاویر مربوط به 
وجه به نیستند بلکه با تاسکن تیرسم شده است. لازم به ذکر است که این تصاویر، تصاویر خام سی 7در شکل

دهند. عدد های رنگی در مقاطع مختلف سنگ توزیع چگالی را نشان میاسکن نقشهتیمقادیر عدد سی
اسکن گرفته شده از یک تیسی است. -1111و برای هوا  است 3111اسکن مربوط به سنگ بالاتر از تیسی

اسکن تیدلیل عدد سیباشد. بهمی 21ی حدود اسکن مربوط به ژل پلیمرتینمونه ژل نشان داد که عدد سی
ر رنگی تبدیل تصاویر خام به تصاویبا ها در تصاویر خام واضح نیست. بنابراین پایین ژل، انسداد حفرات و گلوگاه

( 7طور که نمودار توزیع تخلخل )شکلتوان تغییرات تخلخل در طول نمونه را بهتر مشاهده کرد. همانمی
 یترین حفرات را دارند. مقایسهدهد که بزرگهایی رخ میبیشترین تغییرات در تخلخل در محلدهد، نشان می

ن کند و بیشتریتر را برای حرکت انتخاب میتر و حفرات درشتدهد که ژل مسیرهای بزرگتصاویر نشان می
لی دو ک یرند و مقایسهترین تغییرات را داکه حفرات ریزتر کمشود در حالیتغییرات در این نواحی دیده می

گیری همچنین نتایج حاصل از اندازه تر شده است.دهد که مغزه پس از تزریق ژل همگننمودار نشان می
اسکن با تیتحلیل نتایج تصاویر سی آورده شده است. 3تراوایی و تخلخل قبل و بعد از تزریق ژل در جدول

پس از  درصد11/11به مقدار  درصد29/13 یدار اولیهدهد که تخلخل نمونه از مقافزار متلب نشان مینرم
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این تســت برای نمونه ی S3 با غلظت   هــای 8000/15000 از پلیمر 
و کراس   لینکــر، تا یک ماه ادامه یافت به طوری کــه این نمونه به مدت 
یک ماه و درون آب و در دمای 100درجه ی ســانتی   گراد قرار گرفت و 
سپس تراوایی نمونه و درصد کاهش تراوایی محاسبه شد. نتایج مربوط 
به درصد کاهش تراوایی برای این مغزه با گذشــت زمان در شــکل6 
آورده شــده است. با توجه به این که تغییر محسوسی در میزان کاهش 
تراوایی دیده نمی   شود می   توان نتیجه گرفت که ژل در این مدت درون 
مغزه پایدار بوده اســت. بنابراین الزم است جهت حفظ پایداری ژل در 
محیط متخلخل، از غلظت   های باالتر ژل استفاده شود. بنابراین غلظت 
8000/15000 قدم وزنی در بازه ی مورد بررسی به عنوان غلظت بهینه 

تعیین شد. 

3-2- آنالیز تصاویر سی   تی   اسکن
تغییرات تخلخل در طول مغزه و همچنین تصاویر مربوط به 3 مقطع از 
مغزه در حالت قبل و بعد از تزریق ژل در شکل7 رسم شده است. الزم 
به ذکر است که این تصاویر، تصاویر خام سی   تی   اسکن نیستند بلکه با 
توجه به مقادیر عدد سی   تی   اسکن نقشه   های رنگی در مقاطع مختلف 
ســنگ توزیع چگالی را نشــان می   دهند. عدد سی تی اسکن مربوط به 
ســنگ باالتر از 3000 اســت و برای هوا 1000- است. سی   تی   اسکن 
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گرفته شده از یک نمونه ژل نشــان داد که عدد سی   تی   اسکن مربوط 
به ژل پلیمری حدود 20 می   باشــد. به دلیل عدد سی   تی   اسکن پایین 
ژل، انســداد حفرات و گلوگاه   ها در تصاویر خام واضح نیست. بنابراین 
با تبدیــل تصاویر خام به تصاویر رنگی می   تــوان تغییرات تخلخل در 
طول نمونه را بهتر مشــاهده کرد. همان طور که نمودار توزیع تخلخل 
)شکل7( نشــان می   دهد، بیشترین تغییرات در تخلخل در محل   هایی 

رخ می   دهد که بزرگ ترین حفرات را دارند. 

7   تغییرات توزیع تخلخل در طول مغزه قبل و بعد از تزریق ژل

11 
 

و   درصد42/12 یهای آزمایشگاهی، تخلخل اولیهتزریق ژل کاهش یافته است که با نتایج حاصل از تست
  ، نیز مطابقت دارد.درصد10/11تخلخل نهایی 

 
 

 وایی مغزه قبل و بعد از تزریق ژلگیری مقادیر ترانتایج اندازه -3جدول 
 

 
 
  

 
 

 

 
 طول مغزه قبل و بعد از تزریق ژل تغییرات توزیع تخلخل در -7 شکل

 
 
 
 
 
 
 

 R1 سنگ ینمونه
تخلخل 

 (mD)تراوایی نمونه  (CTتخلخل ) آزمایشگاهی

 7/103 29/13 42/12 قبل از تزریق ژل
 91/33 11/11 10/11 بعد از تزریق ژل

مقایسه ی تصاویر نشــان می   دهد که ژل مسیرهای بزرگ تر و حفرات 
درشــت تر را برای حرکت انتخاب می   کند و بیشترین تغییرات در این 
نواحی دیده می   شــود در حالی که حفرات ریزتــر کم ترین تغییرات را 
دارند و مقایسه ی کلی دو نمودار نشان می دهد که مغزه پس از تزریق 
ژل همگن   تر شده است. همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری تراوایی و 

تخلخل قبل و بعد از تزریق ژل در جدول3 آورده شده است. 
تحلیل نتایج تصاویر سی تی اســکن با نرم افزار متلب نشان می   دهد که 
تخلخل نمونه از مقدار اولیه ی 13/29درصد به مقدار 10/16درصد پس 
از تزریــق ژل کاهــش یافته اســت که با نتایج حاصل از تســت   های

  3     خصوصیات مغزه های مورد استفاده برای انجام تست ها

R1 تخلخل آزمایشگاهینمونه ی سنگ)CT( تخلخل
 تراوایی نمونه

)mD(

12/4213/29153/7قبل از تزریق ژل

10/6810/1633/91بعد از تزریق ژل

آزمایشــگاهی، تخلخــل اولیــه ی 12/42درصــد و  تخلخــل نهایی 
10/68درصد، نیز مطابقت دارد. 

3- نتیجه   گیری
1- غلظت   های مختلف از HPAM/PEI جهت تشکیل ژل مورد بررسی 
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلیمر و کراس لینکر 
زمان ژل شدن کاهش و اســتحکام ژل افزایش می   یابد. برای ادامه ی 
تســت   ها دو غلظت )4000/7000 و 8000/15000( با کد استحکام 

نهایی مناسب یعنی باالتر از H انتخاب شدند.
2- دو غلظــت ذکر شــده از نظر پایداری مورد بررســی قرار گرفتند. 
نتایج نشــان داد که درصد کاهش تراوایی ناشی از تزریق ژل با غلظت 
4000/7000 از HPAM/PEI درون مغزه طی یک هفته از 94/82درصد 
به مقدار 75/45درصد کاهش می یابد که ناشی از تضعیف ژل در دمای 
باال اســت. بنابراین این ژل نمی   تواند مدت زیادی در دمای باال پایدار 

بماند و با گذشت زمان تخریب خواهد شد. 
3- بــرای غلظــت 8000/15000 قدم وزنــی از HPAM/PEI درصد 
کاهش تراوایی پــس از یک هفته از 99/24درصــد به 97/42درصد 
کاهش یافــت. درصد کاهش تراوایی برای ایــن نمونه پس از یک ماه 

97/2درصد  اندازه   گیری شد.
4- نتایج تزریق ژل درون محیط متخلخل نشان داد که غلظت بهینه ی 
ژل عملکرد خوبی در جهت کاهش تراوایی دارد که می تواند تا چندین 
ماه در مخــزن پایدار بماند. در واقع، غلظت 8000/15000 قدم وزنی 
از HPAM/PEI در بازه ی مورد بررســی به عنوان غلظت بهینه ، تراوایی 
مغــزه را بیش از 97درصد کاهش داد و این ژل تا یک ماه تقریبا بدون 
تغییر در دمای 100درجه درون مغزه باقی ماند. بنابراین روش تزریق 
ژل پلیمــری می   تواند روش کارآمدی برای کاهش تراوایی محیط   های 

ناهمگن باشد.
5- در ایــن کار همچنین ما توانایی روش تصویربرداری ســه بعدی با 
اشــعه ی x را برای ارزیابی کمی و کیفی تغییرات تخلخل و ناهمگنی 
در طول مغزه، ناشــی از تزریق ژل بهینه در مغزه، نشان دادیم. تحلیل 
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نتایج تصاویر سی تی اسکن نشان داد که تخلخل نمونه از مقدار اولیه ی 
13/29درصــد به مقدار 10/16درصد پــس از تزریق ژل کاهش یافته 
اســت که با نتایج حاصل از تســت های آزمایشــگاهی، تخلخل اولیه 
12/42درصد و تخلخل نهایی  10/68درصد، نیز مطابقت داشت. نتایج 
حاصل از تصاویر سی تی اســکن نشان داد در یک محیط ناهمگن، ژل 
به مســیرهای بزرگ تر نفوذ می   کند و تخلخل و تراوایی آن را کاهش 

می   دهد و نهایتا محیط را همگن   تر می   کند.

 4- اختصارات
 HPAM: پلی آکریل آمید هیدرولیز شده

 PEI: پلی اتیلن ایمین 
K: تراوایی

CT: سی   تی   اسکن  

 φ: تخلخل
ppm: قدم وزنی )قسمت در میلیون(

منابعپانویس ها

پانویس هاپانویس ها
1. Sweep efficiency
2. Cross linker
3. Gelant
4. Hydrolyzed polyacrylamide
5. Inorganic crosslinker
6. Partially hydrolyzed polyacrylamide
7. Trivalent chromium (Cr(III))/ trivalent aluminum
8. Polyacrylamide/tert-butyl acrylate
9. Polyethylenimine
10. Al-Muntasheri
11. El-Karsani
12. Seright

13. Tracer
14. Shut in
15. Gelation
16. Sand pack
17. Outcrop
18. Gelation time
19. Gel strength
20. Synersis
21. Permeability after gel treatment
22. Permeability before gel treatment
23. Percent permeability reduction
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