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توليد آب یکی از مش��کالت عمده فنی، زیس��ت محيطی و اقتصادی در ارتباط با توليد نفت و گاز در بهره برداری و توسعه ميادین 
هيدروکربنی است که می تواند عمر توليد چاه های نفت و گاز را محدود کرده و موجب مشکالت زیادی ازجمله خوردگی لوله ها 
و تجهيزات، مهاجرت ذرات و بارگذاری هيدرواستاتيکی گردد. عمليات تزریق ژل پليمر یکی از مؤثرترین روش های کنترل توليد 
آب مخزن می باش��د. در این پژوهش به علت وجود مشکالت زیس��ت محيطی پليمرهای سنتزی و از طرفی زیست تخریب پذیر و 
زیست س��ازگار بودن پليمرهای طبيعی، از بيوپليمر زانتان برای تش��کيل ژل پليمر مناس��ب جهت کنترل توليد آب استفاده شده 
است. همچنين عملکرد هيدروژل های پایه زانتان در شرایط مخازن نفتی از جمله دما، pH و شوری، بررسی و تأثير این عوامل بر 
پایداری، زمان بندش و گرانروی هيدروژل های پليمری مطالعه شده است. با استفاده از تست های بطری، زمان بندش و مدت زمان 
پایداری هيدروژل ها بررسی و با استفاده از آزمون های رئولوژی، استحکام ساختاری هيدروژل های بر پایه زانتان در برابر شوری، 
دما و pH اندازه گيری ش��د. نتایج نش��ان می دهد که افزودن نمک کلرید س��دیم1 سبب افزایش زمان بندش و همچنين افزایش 
پایداری هيدروژل ها تا 64 روز ش��ده و همچنين تغيير pH س��بب کاهش پایداری هيدروژل ها می گردد. افزون بر این، افزایش 
دمای هيدروژل ها تا دمای  C°90 سبب کاهش زمان بندش و همچنين کاهش پایداری هيدروژل های برپایه زانتان تا حدود 2 

روز می شود.
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مشکل تولید آب در میادین نفت و گاز یکي از معضالت بزرگ بوده که 
کنت��رل و مقابله ب��ا آن هزینه هاي باالیی را به همراه دارد. هزینه هاي ناش��ي از 
خوردگي، کاهش تولید، هزینه هاي عملیات پاالیش، انجام آزمایش��ات و ... 
همگي به واسطه مشکل تولید آب در میادین نفتی مي باشد که باید با مدیریت 
صحیح توس��عه مخزن در راس��تاي حل این مشکل گام اساسی برداشت. آب 
تولیدشده نشان دهنده بزرگ ترین جریان اتالفی در ارتباط با تولید نفت و گاز 
می باشد. غالباً می توان از تولید آب با استفاده از شیوه های جدید حفاری مانند 
حفاری چاه های افقی، انحراف��ی و یا مکمل اجتناب کرد. طرح های مختلف 
تکمیل چاه در راس��تای مدیریت تولی��د آب از طریق تکمیل انتخابی نواحی 
خش��ک، قرار دادن یک لوله ی آس��تری2  و یا نصب تجهیزات جداس��ازی 
جریان ته چاهی، پیشنهاد می گردد. عالوه بر این،  تزریق مواد شیمیایی پلیمری 
به عن��وان یکی از تکنیک های کنترل تولید آب مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
همچنی��ن عملی��ات کنترل تولی��د آب از طریق اصل تغیی��ر تراوایی صورت 

می گیرد]1[.
بس��یاری از مخازن تغییرات زیادی در نفوذپذیری با عمق دارند که برخی 
از این تغییرات ناش��ی از محیط رسوب گذاری می باشد که در هنگام به وجود 
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 
سیستم های ناهمگنی فرآیند بازیافت ثانویه مانند سیالب زنی آب3  اجرا شود، 
سیاالت تزریقی در جهت کمترین مقاومت، برخی از الیه های حاوی نفت را 
کنار می گذارند. این نواحی هرزرونده راندمان جابه جایی حجمی در فرآیند 

جانشین سازی نفت را کاهش می دهند]2[.

چندین روش برای تغییر نفوذپذیری در مجاورت چاه تزریقی پیشنهاد شده 
است که از جمله ی این روش ها می توان تزریق مخلوط سیمان، جامدات ریز، 
س��یلیکاژل، مونومرهایی که پلیمریزاسیون درجا دارند، پلیمرهای محلول در 
آب و ژل ها یا س��اختارهای کلوئیدی که به وسیله ی یون های فلزی و پلیمرها 
س��اخته ش��ده اند را نام برد]3[. روش های ویژه شیمیایی زمانی به کار می روند 
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 ژل پلیمر به مخزن کاهش قابل توجه جریان آب از 
میان کانال هایی با تراوایی باال بدون آسیب زدن به نواحی تولید نفت می باشد. 
توانای��ی ژل ها برای کاهش تراوایی آب نس��بت ب��ه تراوایی نفت، یک جنبه 
اساس��ی فرآیند کنترل آب، ه��م در چاه های تولیدی و هم در کنترل س��یال 

منحرف شده در عمق می باشد]4[.
تزری��ق ژل پلیم��ر یک��ی از روش هاي مؤث��ر کنترل تولی��د آب در مخزن 
اس��ت. ژل پلیمر می تواند از میان ش��کاف ها جریان یافت��ه و برای پایداری در 
برابر فش��ار باال به اندازه کافی مقاومت داش��ته باش��د. همچنی��ن می تواند در 
الیه هایي با تراوایی باال و اش��باع باالی آب، برای کاهش تراوایی و مس��دود 
کردن کانال های آب، مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا ژل های پلیمری 
شبکه شده قابل استفاده در چاه های تولیدی با جریان آب یا گاز اضافی بوده و 
همچنین می تواند در چاه های تزریقی با تزریق پذیری پایین کاربردی باشد]5[. 
پلیمر ابتدا ش��بکه ای شده و سپس با گذشت زمان و دما ژلی جامد را تشکیل 
می دهد. برای شبکه ای کردن پلیمر دو دسته عامل شبکه ای کننده وجود دارد: 
ش��بکه کننده های فلزی و آل��ی. معمول ترین عامل ش��بکه کننده فلزی، عامل 
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ش��بکه کننده بر مبنای کروم می باشد. شایان ذکر است که عوامل شبکه کننده 
فلزی شامل +Cr3+ ،  Al3 و +Cr6 می باشند]6[.

ژل های پلیمری ش��امل یک پلیمر و یک عامل شبکه س��از محلول در آب 
هستند. محلول به دست آمده از ترکیب پلیمر و عامل شبکه ساز اصطالحاً ژالنت 
نامیده می شود. عامل شبکه ای کننده، زنجیره های پلیمری را به یکدیگر متصل 

کرده و بعد از مدت زمان معینی شبکه سه بعدی از ژل تشکیل می شود]7[.
پلیمرهای مختلفی برای اس��تفاده در فرآیند کنترل تولید آب وجود دارد. 
ب��رای محلول ه��ای مختلف پلیمری خ��واص تحت تأثی��ر پارامترهایي مانند 
ویس��کوزیته محلول، اثر تنش برش��ی، دما، پایداری pH، میزان O2 و از همه 
مهم تر ش��وری می باش��د. معیارهای غربالگری برای انتخاب پلیمر که 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، تزریق پذیری خوب، مقاومت در برابر تخریب 
میکروبی، حساسیت به اکسیژن، هیدروژن سولفید و pH می باشد]8[. تاکنون 
اکثر پلیمرهای اس��تفاده شده جهت کنترل تولید آب از نوع سنتزی بوده اند و 

در رابطه با پلیمرهای طبیعی، پژوهش های اندکی صورت گرفته است. 
در می��ان بس��یاری از ماکرومولکول ه��ا و ی��ا پلیمرهای��ی که در س��اخت 
هیدروژل ها به کار می روند، پلی س��اکاریدها در مقایسه با پلیمرهای سنتزی به 
علت پایین بودن قیمت، تزریق پذیری خوب، خواص رئولوژی مناسب و عدم 
حساسیت به شوری، بسیار سودمند هستند. پلی ساکاریدها به صورت وسیع در 
یاخته های زنده وجود دارند و از منابع تجدید پذیر به دس��ت می آیند. این مواد 
نیز در مقایس��ه با پلیمرهای س��نتزی، از نظر اقتصادی بس��یار با صرفه تر هستند. 
اگرچه  هیدروژل های بر پایه پلیمرهای سنتزی جاذب آب بسیار خوبی هستند، 
اما سمی بودن و س��رطان زایی آنها، کاربرد آنها را در زمینه هایی که اکولوژی 
و یا زیست س��ازگار بودن مطرح اس��ت، محدود می کن��د]9[. بنابراین با توجه 
به سمی بودن پلیمرهای سنتزی و زیست س��ازگار و زیست تخریب پذیر بودن 
پلیمرهای طبیعی، اس��تفاده از بیوپلیمر زانتان به دلی��ل انحالل پذیری خوب در 
محلول های آبی، خواص رئولوژیکی مطلوب و تشکیل ژل با استحکام کافی 
در غلظت های پایین، برای تشکیل ژل های پلیمری بسیار مورد توجه است]10[.
صمغ زانتان در داشتن عملکرد مناسب در شوری باال به خوبی شناخته شده 
اس��ت]11[. این پلیمر نس��بت به سایر مواد ش��یمیایی که در کنترل تولید آب 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند، انطباق پذیری خوبی دارد. نکته ی مهمی که در 
مورد این پلیمر وجود دارد آن اس��ت که رفتار کاماًل شبه پالس��تیک داشته و 
به آسانی قابل تزریق مي باشد. همچنین از آن جایی که این پلیمر از واکنش های 
میکروبی به دست می آید، در هنگام تزریق همراه با آن از میکروب کش های 
مؤثر استفاده می شود تا ازهم پاشیدگی میکروبی4  پلیمر را کاهش دهد]11[. 

افزای��ش پایداری هیدروژل ه��ای برپایه زانتان س��بب افزایش مدت زمان 
تولید بهینه در مخزن ش��ده و همچنین افزایش زمان بندش هیدروژل ها امکان 
قرارگیری آنها را در مخازن بیشتر می سازد. در واقع بندش سریع هیدروژل ها 
امکان تزریق آنها را محدود می کند. 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 هیدروژل های 
بر پایه زانتان مورد بررس��ی قرار گیرد. ارزیابی اثر شوری دما و pH بر روی 
م��دت زمان پایداری و زمان بندش هیدروژل های بر پایه زانتان با اس��تفاده از 

تست بطری در این پژوهش برای اولین بار انجام شده است.

1-  مواد و روش تحقیق
1-1- مواد استفاده شده در تحقیق

در ای��ن پژوهش از بیوپلیمر زانتان ش��رکت تیتراکم ایران، اس��تات کروم
CH3Coo(3 III(Cr ش��رکت CarloErba )ایتالیا( به عنوان عامل شبکه کننده، 
س��دیم کلری��د )NaCl( و س��دیم هیدروکس��ید)NaOH( و هیدروکلریک 
اس��ید %37 مرک )آلمان( اس��تفاده ش��د. اس��تات کروم )III( به عنوان عامل 
ش��بکه کننده و  نمک س��دیم کلرید برای تهیه آب نمک ب��رای ارزیابی اثر 
شوری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین برای تغییر  pH محلول ها با استفاده 
از هیدروکلریک اس��ید و س��دیم هیدروکس��ید، pH حالل مورد استفاده در 

هیدروژل ها تنظیم گردید.

1-2- روش آزمایش
ب��رای تهیه هیدروژل ها و افزای��ش دقت آزمایش ها و ب��ا توجه به اهمیت 
تش��کیل محلول یکنواخت ژالنت، ابتدا محلول پلیم��ری با غلظت 1 درصد 
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 هم زده ش��د. س��پس برای یکنواخت شدن 

محلول پلیمری به مدت 24 ساعت به صورت کامال ساکن قرار گرفت.  
در مرحل��ه ی بعد اس��تات ک��روم با آب مقطر توس��ط همزن مغناطیس��ی 
مخلوط ش��ده و سپس با توجه به تس��ت های طراحی شده محلول های ژالنت 
در غلظت ه��ای مختل��ف بیوپلیمر زانتان و نس��بت وزنی عامل ش��بکه کننده 
اس��تات کروم )III( ب��ه پلیم��ر و دیگر افزودنی ه��ا در دمای محیط توس��ط 
همزن مغناطیس��ی به مدت 10 دقیقه تهیه  شد. سپس محلول ژالنت تهیه شده 
 برای بررس��ی زمان بندش و مدت پایداری توس��ط تست بطری تحت دمای

C°60 م��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند. در تس��ت های بطری نرخ ژل ش��دن و 
استحکام ژل بر اس��اس کدبندی Sydansk تعیین می گردد 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, E)، ژل غی��ر روان  )F, G, H ( و ژل 

سفت )I( بیان می شود]12[.
برای انجام آزمایش ها از بطری های درب آبی ش��رکت زیماکس با حجم 
حدود 100 میلی لیتر اس��تفاده شد.  با توجه به حساس��یت دمایی صمغ زانتان 
دم��ای C°60 به عنوان دمای مبنای آزمایش ها قرار گرفت. همچنین پایداری 
ژل ها به صورت کیفی و چشمی اندازه گیری می شود که باتوجه به کد بندی  
Sydansk  ک��د  H به عنوان زمان بندش ژل تعیین گردید. برای اندازه گیری 
 CC27 و اسپیندل Anton Paar ساخت شرکت QC گرانروی از ویس��کومتر
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استفاده شده و گرانروی محلول ژالنت در نرخ برشی ثابت  5 اندازه گیری 
شد.

2-  نتایج و بحث
جهت ارزیابی اثر عوامل محیطی مختلف، بر اس��اس تست های اولیه انجام 
شده، غلظت ثابت پلیمر  ppm 5000 و نسبت وزنی عامل شبکه کننده به پلیمر 
0/15 به عنوان ترکیب مبنا انتخاب ش��ده و ش��رایط مختلف دمایی، ش��وری 
و pH بر زمان ژل ش��دن، مدت زمان پای��داری و گرانروی محلول ژل مورد 

بررسی قرار گرفت.

2-1- اثر شوری بر خواص هیدروژل های بر پایه زانتان
برای بررسی اثر غلظت نمک  NaCl بر زمان ژل شدن و مدت زمان پایداری 
هیدروژل 25 گرم از محلول ژالنت تهیه ش��ده در بطری ریخته شده و تحت 
دمای C°60 قرار گرفت. همچنین برای بررس��ی تأثیر ش��وری بر گرانروی، 
محلول ژالنت با استفاده از Rheolab QC تحت برش ثابت  5 قرار گرفت. 
این نرخ نشان دهنده ی 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 محلول های ژالنت تا مدت زمان  10000 ثانیه در دمای ثابت 
C°60 اندازه گیری شد. جدول-1 ترکیب درصد هر سه نوع محلول ژالنت، 

مدت زمان بندش و پایداری هیدروژل های بررس��ی شده توسط تست بطری 
را نشان می دهد.

همچنین نتایج حاصل از تست بطری در شکل-1 و اندازه گیری گرانروی 
محلول های ژالنت در غلظت های مختلف نمک در شکل-2 ارائه شده است. 
با توجه به ش��کل-1 هر سه ترکیب دارای کد استحکامی  I بوده و هیدروژل 
محکمی تش��کیل می دهند. همان طور که از برر سی پایداری هیدروژل ها در 
تست بطری مش��خص است، افزودن نمک سبب افزایش مدت زمان پایداری 
در غلظت NaCl  10000 ppm ش��ده و س��پس با افزایش بیش��تر آن به علت 
رسوب نمک، مدت زمان پایداری آن کاهش می یابد. همچنین افزودن نمک 
مدت زمان بندش ژل را افزایش می دهد که به علت کاهش گرانروی ناشی از 

افزودن نمک به ژالنت است)شکل-2(. 
 NaCl همان طور که در ش��کل-2 مش��اهده می ش��ود، افزای��ش غلظت 
س��بب کاهش گرانروی محلول ژالنت در س��رعت برش��ی s/1 5 می گردد 
ک��ه ای��ن کاهش گران��روی می تواند این گون��ه توضیح داده ش��ود؛ در آب 
فاقد یون، زنجیره های زانتان به عل��ت دافعه بین بارهای منفی در زنجیره های 
جانبی کش��یده می ش��وند. این به معنی بزرگ بودن ش��عاع هیدرودینامیکی 
زانت��ان و در نتیج��ه باال بودن گران��روی محلول های بر پایه زانتان می باش��د. 
به نس��بتی که غلظت یون های س��دیم در محلول افزای��ش می یابد، نیروهای 
دافع��ه درون زنجیرهای پلیمر کاهش یافته و س��پس به عل��ت اثر غربالگری 
باره��ا، زنجیره ه��ای کوی��ل افزای��ش می یاب��د. در نتیج��ه ي ای��ن تغییرات، 
ش��عاع هیدرودینامیک��ی زنجیره های پلیم��ری کوچک تر ش��ده و گرانروی 
 محل��ول پلیمری کاهش می یابد. ش��ایان ذکر اس��ت که افزایش ش��وری از 
ppm 1000 ت��ا ppm 2000 تأثیر چش��مگیری بر می��زان گرانروی ندارد. این 
نتیج��ه ، هم خوانی خوبی با نتایج پژوهش Ghoumrassi-Barr و همکاران در 

سال 2015 دارد]14[.

2-2- اثر دمای بندش بر خواص هیدروژل های بر پایه زانتان
برای بررس��ی اث��ر دما بر گرانروی محلول های ژالنت، س��ه ن��وع نمونه با 
ترکیب مشخص در سه دمای 30 و 60 وC°90 ساخته شد )جدول-2( و زمان 
بندش، مدت زمان پایداری گرانروی آنها در نرخ برش��ی s/1 5 اندازه گیری 
ش��د. همچنین نمودار گرانروی در طول مدت زمان  10000s رس��م گردید. 

)شکل-3(
نتایج آزمایش های بطری نشان می دهد که افزایش دما سبب کاهش زمان 
بن��دش و همچنین کاهش مدت زم��ان پایداری هیدروژل های ب��ر پایه زانتان 
می گ��ردد]15[. همچنین با افزایش دم��ا هیدروژل های قوی تری تش��کیل و 
اس��تحکام آنها افزایش می یابد. همان گونه که در ش��کل-3 مشاهده می شود 
با افزایش دم��ا گرانروی محلول ژالنت افزایش پیدا ک��رده و همچنین زمان 

ژل شدن محلول کاهش می یابد.
در دم��ایC°30 گرانروی تقریباً با زمان ثابت ب��وده و بعد از 10000s نیز 
تغییری در آن مش��اهده نش��د. اما در دمایC°60 پس از گذشت مدت زمان   1  بررسی استحکام هیدروژل ها در تست بطری

 1  ترکیب درصد محلول های ژالنت جهت بررسی اثر شوری بر زمان 
بندش و پایداری

هیدروژل 3هیدروژل 2هیدروژل 1

)ppm( 500050005000غلظت پلیمر

0/150/150/15نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

) ppm( NaCl 01000020000غلظت نمک

)hr( 202430زمان بندش هیدروژل

106447مدت زمان پایداری)روز(

IIIکد استحکامی هیدروژل
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حدود 3000s، گرانروی ژل افزایش یافته و ژل ش��دن آغاز می شود. در دمای 
C°90 ژل شدن بسیار سریع رخ داده و بعد از گذشت حدود 200 ثانیه آغاز 
می گردد. اما پس از اندکی افزایش، گرانروی اندازه گیری شده کاهش یافته 
و س��پس ثابت می ش��ود. علت این رفتار هیدروژل بر پایه زانتان تغییر آرایش 

ساختاری زانتان می باشد.
در دم��ایC°75 آرایش س��اختاری زانتان از هیلکال ب��ه کویل تغییرکرده 
و این امر س��بب کاهش گرانروی هیدروژل می ش��ود. زیرا در حالت هیلکال 
پیوندهای هیدروژنی موجود در س��اختار زانتان س��بب پایداری س��اختار آن 
می گ��ردد]16. 17[. به همین دلیل دمای C°60 به عن��وان دمای مخزن برای 

آزمایش ها انتخاب شده و تست های بعدی در این دما انجام شد.

2-3- اثر  pHبرخواص هیدروژل های بر پایه زانتان
برای بررس��ی اث��ر pH بر گرانروی و زمان ژل ش��دن هیدروژل های بر پایه 
زانتان، س��ه ترکیب مختل��ف با غلظت پلیمر و نس��بت وزنی اس��تات کروم 
 )III( به پلیمر مش��خص در س��ه  pH مختلف 3/5 و 6/5 و 9/5 انتخاب ش��د 
)جدول-pH .)3 محلول های ژالنت با استفاده از حل کردن سدیم هیدروکسید 

و هیدروکلریک اسید در حالل تنظیم می شود. 
نتایج تست بطری نشان می دهد که افزایش pH سبب افزایش نرخ ژل شدن 
سیس��تم هیدروژل های بر پایه زانتان می گردد. همچنین محلول با pH اسیدی 
و بازی، هر دو، مدت زمان پایداری کمتری نس��بت به محلول خنثی داش��تند. 
نرخ ژل شدن سیس��تم هیدروژلهای زانتان/ کروم )III( به صورت معکوس با 
غلظت یون هیدروژن متناسب بوده و بنابراین تحت تأثیر  pH فضای متخلخل 
می باش��د. بنابراین نتایج نش��ان می دهد که نرخ ژل ش��دن سیس��تم هیدروژل 
زانتان/ کروم )III( با افزای��ش pH افزایش می یابد. Dolan و همکاران نیز به 
نتایج مشابهی رس��یده بودند]13[. همان طور که در شکل-4 مشاهده می شود 
 ب��ا افزای��ش pH گرانروی محل��ول در دمای ثابت C°60 و ن��رخ برش ثابت

s/1 5 ، افزایش می یابد. مقادیر گرانروی در pH برابر 3/5 و 6/5 تا حدودی 
نزدیک به هم بوده ولی در pH برابر 9/5 مقادیرگرانروی افزایش می یابد. اما 
پس از گذشت چند س��اعت با قرار گرفتن بیشتر محلول تحت دما گرانروی 
ژل حاوی  NaOH به شدت کاهش یافته و ژل خراب می شود که با توجه به 
طوالنی بودن زمان تخریب در تست رئولوژی نشان داده نشده است. همچنین 

در pH نزدیک به خنثی استحکام هیدروژل ها باالتر می باشد.

نتیجه گیری
همان گونه که گفته شد افزایش پایداری هیدروژل های برپایه زانتان سبب 
افزایش مدت زمان کنترل تولید آب از مخزن ش��ده و همچنین افزایش زمان 
بن��دش هیدروژل ها با در نظر گرفتن مدت زمان اجراي عملیات جهت تزریق 
ژل در چاه، امکان قرارگیری آنها را در الیه مورد نظر از مخزن بیشتر می کند. 
در واقع بندش س��ریع هیدروژل ها امکان تزریق آنها را محدود می کند. نتایج 
نهایی حاصل از بررس��ی ش��رایط محیطی مختلف مانند شوری، دما و pH در 

ذیل ارایه شده است:
1- اف��زودن نم��ک  NaCl ب��ه هیدروژل های ب��ر پایه زانتان س��بب افزایش 
مدت زمان پای��داری محلول های حاوی نم��ک و همچنین کاهش گرانروی 

هیدروژل ها با افزایش غلظت نمک می باشد.
2- افزای��ش دمای محلول س��بب کاهش زمان بن��دش و مدت زمان پایداری 
 90°C 60 به°C هیدروژل های بر پایه زانتان شده و با افزایش دمای محلول از
به علت تغییر آرایش س��اختاری زانت��ان از حالت هیلکال به کویل، گرانروی 

محلول به شدت افت پیدا می کند.
3- بررس��ی اثر pH نش��ان می دهد که تغییر pH محلول از حالت خنثی سبب 
کاهش مدت زمان پایداری شده و افزایش pH سبب کاهش مدت زمان بندش 

و افزایش گرانروی محلول های ژالنت می گردد.

 2  بررسی اثر شوری بر گرانروی محلول های ژالنت

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  بررسي استحكام هيدروژل ها در تست بطري -1شكل                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ژالنتهاي محلول گرانرويبررسي اثر شوري بر  -2شكل 
  
محلول ژالنت در  گرانرويسبب كاهش  NaClافزايش غلظت  ،شودمي همشاهد 2- طور كه در شكلهمان 

، گونه توضيح داده شود؛ در آب فاقد يونتواند اينمي گرانرويكاهش  اين كهگردد مي s5/1 سرعت برشي
شوند. اين به معني هاي جانبي كشيده ميدافعه بين بارهاي منفي در زنجيرههاي زانتان به علت زنجيره

باشد. هاي بر پايه زانتان ميلمحلو گرانرويگ بودن شعاع هيدروديناميكي زانتان و در نتيجه باال بودن بزر
يابد، نيروهاي دافعه درون زنجيرهاي پليمر افزايش مي ي سديم در محلولهانسبتي كه غلظت يونبه 

اين  يابد. در نتيجهيهاي كويل افزايش ميزنجيرهكاهش يافته و سپس به علت اثر غربالگري بارها، 
گرانروي محلول پليمري كاهش  تر شده وهاي پليمري كوچكيرات، شعاع هيدروديناميكي زنجيرهتغي
 ميزانبر  چشمگيريتأثير  ppm 2000تا  ppm 1000افزايش شوري از كه شايان ذكر است  .يابدمي

 3  بررسی اثر دما بر گرانروی محلول های یکسان ژالنت

 

و همكاران در سال  Ghoumrassi-Barrخواني خوبي با نتايج پژوهش هم ،اين نتيجه .نداردگرانروي 
  .]14[دارد 2015

 
  بر پايه زانتان هايهيدروژل خواص بر ي بندشدمااثر  -2-2
  

 و 30 يماددر سه  مشخصبا تركيب سه نوع نمونه  ،هاي ژالنتمحلول گرانرويبراي بررسي اثر دما بر 
 s5/1 برشي  آنها در نرخ گرانرويزمان بندش، مدت زمان پايداري ) و 2-(جدول ساخته شد C 90◦و  60

  )3-. (شكلگرديدرسم  s10000 در طول مدت زمان  گرانرويگيري شد. همچنين نمودار اندازه
  

  و پايداري زمان بندش تركيب درصد محلول هاي ژالنت جهت بررسي اثر دما بر 2جدول 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

 دهد كه افزايش دما سبب كاهش زمان بندش و همچنين كاهشهاي بطري نشان مينتايج آزمايش
هاي روژلافزايش دما هيد همچنين با .]15[گرددهاي بر پايه زانتان ميزمان پايداري هيدروژلمدت
شود با افزايش دما مي مشاهده 3-كه در شكل گونههمان .يابدتري تشكيل و استحكام آنها افزايش ميقوي

  يابد.شدن محلول كاهش ميكرده و همچنين زمان ژل محلول ژالنت افزايش پيدا گرانروي
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  هاهيدروژل                      
  3هيدروژل  2هيدروژل  1هيدروژل   متغير ها       

  30  60  90 ( C◦) دماي هيدروژل 
  5000  5000  5000 (ppm) غلظت پليمر

  15/0  15/0  15/0  نسبت وزني استات كروم به پليمر
  48  20  8 (hr) زمان بندش هيدروژل

  2  10  100  مدت زمان پايداري(روز)
  H I  I  كد استحكامي هيدروژل

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

هیدروژل 3هیدروژل 2هیدروژل 1

)°C(  306090دمای هیدروژل

)ppm( 500050005000غلظت پلیمر

0/150/150/15نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

)hr( 48208زمان بندش هیدروژل

100102مدت زمان پایداری)روز(

HIIکد استحکامی هیدروژل
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 4   بررسی اثر pH بر گرانروی محلول های مختلف ژالنت

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

بر پايه هاي شدن سيستم هيدروژلسبب افزايش نرخ ژل pHدهد كه افزايش نتايج تست بطري نشان مي
سبت به زمان پايداري كمتري نمدت ،هر دو ،اسيدي و بازي pHهمچنين محلول با . گرددمينتان زا

صورت معكوس با غلظت به (III)زانتان/ كروم هاي هيدروژلنرخ ژل شدن سيستم محلول خنثي داشتند. 
ج نشان اينتباشد. بنابراين فضاي متخلخل ميpH تحت تأثير يون هيدروژن متناسب بوده و بنابراين 

و  Dolan. يابدافزايش مي pHبا افزايش  (III)ژل زانتان/ كروم هيدروشدن سيستم كه نرخ ژلدهد مي
شود با افزايش ميمشاهده  4-طور كه در شكلانهم .]13[همكاران نيز به نتايج مشابهي رسيده بودند

pH محلول در دماي ثابت  گرانروي◦C 60  1و نرخ برش ثابت/s 5 در نروي گرايابد. مقادير ، افزايش مي
pH  تا حدودي نزديك به هم بوده ولي در  5/6و  5/3برابرpH  يابد.فزايش ميا گرانرويمقادير 5/9برابر 

به شدت NaOH ژل حاوي گرانروي ا قرار گرفتن بيشتر محلول تحت دما اما پس از گذشت چند ساعت ب
داده  نشان كه با توجه به طوالني بودن زمان تخريب در تست رئولوژي شودكاهش يافته و ژل خراب مي

 باشد.ها باالتر مينزديك به خنثي استحكام هيدروژل pHهمچنين در  نشده است.
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  هاي مختلف ژالنتمحلول گرانرويبر  pHبررسي اثر  -4شكل
  
  

pH 5/9  5/6  5/3  هاهيدروژل  
  5000  5000  5000 (ppm) غلظت پليمر

  15/0  15/0  15/0  نسبت وزني استات كروم به پليمر
  36  20  2 (hr) زمان بندش هيدروژل

  1  10  6  مدت زمان پايداري(روز)
 F I  H  كد استحكامي هيدروژل

پانویس هاپانویس ها
1. NaCl

2. Liner
3. Water Flooding                                    
4. Microbial Degradation
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 3  ترکیب درصد محلول های ژالنت جهت بررسی اثر pH بر زمان 
بندش و پایداری

هیدروژل 3هیدروژل 2هیدروژل 1

pH3/56/59/5 هیدروژل ها

)ppm( 500050005000غلظت پلیمر

0/150/150/15نسبت وزنی استات کروم به پلیمر

)hr( 36202زمان بندش هیدروژل

6101مدت زمان پایداری)روز(
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