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چکـيده
بــا توجــه بــه عمــر طوالنــی بســیاری از چاههــای نفــت و گاز ،لــزوم انســداد موقــت آنهــا بــه
منظــور عملیــات تعمیــر چــاه بســیار ضــروری بــه نظــر میرســد .يكــي از روشهــاي نويــن،
اســتفاده از مجرابندهــاي ژلــهاي اســت .اســتحکام هيــدروژل در شــرایط چــاه مــورد نظــر از
مهمتریــن چالشهــا در زمینــه کاربــرد هيدروژلهــاي پليمــري در انســداد موقــت چــاه بــه منظــور
عملیــات تعمیــر اســت .در ايــن پژوهــش از نانــو ذرات ســیلیکا بــه عنــوان عامــل بهبــود اســتحکام
ژل پلیمرهــای پلیمــری و از آزمونهــای بطــری و رئولــوژی بــرای بررســی اســتحکام آن در شــرایط
چــاه مــورد نظــر (دمــا و شــوری زیــاد) اســتفاده شــد .همچنیــن خــواص اســتحکامی هيــدروژل
رفتــار تورمــی آن در محیطهــای مختلــف آب مقطــر ،آب ســازند ،آب شــیر و نفــت مــورد بررســي
قــرار گرفــت .مشــاهده شــد بــا افــزودن نانــوذرات اســتحکام هيــدروژل از ۵۲1 Paبــه حــدود Pa
 26۲۰۰افزایــش یافــت ( ۵000درصــد افزایــش) .همچنیــن بــا افزایــش اســتحکام ژل ٬تــورم آن در
محیــط آبــی کاهــش قابــل مالحظــهای داشــته اســت .بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در پژوهــش
حاضــر ،نمونــه ژل پلیمــر حــاوی  9درصــد وزنــی از نانــوذرات ســیلیکا بــا اســتحکام ســاختاری و
پایــداری حرارتــی در دمــای  90ْ Cبــرای انجــام مطالعــات میدانــی معرفــی میشــود.
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 1مقدمه
عمرطوالنــی برخــی از چاه هــای نفــت و گاز مــورد اســتفاده
در جهــان ســبب مشــکالتی از قبیــل فرســودگی تجهیــزات
و مشــکالت داخلــی ناشــی از اتصــاالت محــدود و معیــوب
بــودن آن هــا شــده اســت .بــه همیــن علــت بــرای ادامــه بهــره
بــرداری از آن هــا نیــاز بــه انســداد موقــت چــاه بــرای انجــام
برخــی عملیــات الزم و ضــروری بــه نظــر می رســد [.]1,2
عمومــا تعميــرات در حضــور دكل حفــاري انجــام مي گيــرد
كــه هزينه هــاي زيــادي را بــه كارفرمــا تحميــل مي كنــد .از
روش هــاي مختلــف مکانیکــی و شــیمیایی کــه بــراي انســداد
موقــت چــاه پيشــنهاد شــده اســت ٬معمــوال تمایــل به اســتفاده
از روش هــاي مكانيكــي بــه دلیــل نيــاز بــه تجهیــزات خــاص
در محــل عمليــات و گــران بــودن آن کمتــر اســت [ .]3امــروزه
یکــی از روش هــای نویــن در انســداد موقــت چــاه اســتفاده از
ژل هــای پلیمــری اســت کــه دارای هزینــه عملیاتــی مقــرون
بــه صرفه تــر و ایمنــی بیشــتری اســت [ .]4ژل پلیمر هــا دارای
ســاختار ســه بعــدی شــامل پلیمرهــای آبدوســت بــا عوامــل
شــبکه ســاز هســتد و به دلیــل دارا بــودن بیشــتر از  95٪آب
در ســاختار شــبکه ســه بعدی شــان ٬دارای هزینــه عملیاتــی
پایین تــر بــوده و ایمنــی بیشــتری دارنــد [ .]5,6عوامــل
شبکه ســاز باعــث اتصــال زنجیــره پلیمــر بــه یکدیگر می شــود.
شــبکه ها از پلیمر هــای همگــن یــا کوپلیمر تشــکیل شــده اند و
بــه دلیــل اتصــاالت عرضــی شــیمیایی و یــا اتصــاالت عرضــی
فیزیکــی غیــر قابــل حــل در حــال هســتند .ســاختار شــبکه
و خــواص فیزیکــی پایــدار ژل پلیمر هــا بــه دلیــل ایجــاد ایــن
اتصــاالت اســت [ .]7ایــن شــبکه های پلیمــری بــه دلیــل
حضــور گروه هــای آبدوســت توانایــی جــذب مقــدار زیــادی
از حالل هــای آبــی را در محلول هــای آبــی دارنــد [ .]8,9ژل
پلیمر هــا بــه دلیــل ســازگاری ترمودینامیکــی بــا آب می تواننــد
در محیط هــای آبــی متــورم شــوند [ .]10افــزودن یون هــای
چنــد ظرفیتــی فلــزی ماننــد  Cr+3, Al+3,Zr+4در محلول هــای
پلیمــری باعــث ایجــاد باندهــای پلیمــری بیــن ماکرومولکول ها
در هنــگام تشــکیل ژل می شــود کــه فرآینــدی بازگشــت
ناپذیــر اســت (حالــت ســیالیت نــدارد) و خــواص مکانیکــی
ژل را بهبــود می دهــد [ .]11محلــول قبــل از ســفت شــدن
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و تبدیــل بــه ژل ٬ژالنــت نامیــده می شــود [ .]12در طــول
فراینــد ژل شــدن ماکــرو مولکول هــای پلیمــر در حضــور
یون هــای فلــزی بــا ایجــاد پیونــد یونــی بیــن گروه هــای بــا
بــار منفــی در زنجیــره پلیمــر (هیدروکســیل ٬کربوکســیل و
کربونیــل آزاد) بــا کاتیون هــای فلــزی ســاختار ســه بعــدی ژل
را تشــکیل می د هنــد [  .]15-11,13ســاختار ســه بعــدي ژل
پــس از نفــوذ ژالنــت بــه ناحیــه مــورد نظــر در چــاه تشــکيل
می شــود کــه ايــن امــر بــه شــدت بــه ســاختار و ترکيــب آن
وابســته اســت .بنابرایــن در فرآینــد تزریــق ژل پلیمــر بــه چــاه،
پــی بــردن بــه کیفیــت ژل پلیمــر از نظــر ترکیــب شــیمیایی،
پایــداری (مكانيكــي و دمايــي) ژل تشــكيل شــده و اســتحکام
آن عامــل کلیــدی در موفقیــت عملکــرد آن اســت .پلیمــر پلــی
اکریــل آمیــد هیدرولیــز شــده بــه دلیــل پایــداری در دمــای
بــاال و شــوری زیــاد (آب ســازند) از پلیمرهــای پــر کاربــرد
در صنعــت حفــاری اســت [ .]16,17امــروزه بــرای بهبــود
اســتحکام ژل از نانــو ذرات ماننــد مونــت مورلونیــت و ســیلیکا
اســتفاده مــی شــود .در پژوهــش اخیــر نانــو کامپوزیــت پلــی
اکریــل آمیــد بــا اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا تهیــه شــد.
ذرات ســیلیکا آب دوســتی شــدیدی دارنــد .وجــود گــروه
هــای هیدروکســی در ساختارشــان ســبب تجمــع آســان در
بســتر هــای پلیمــر مــی شــود .در پژوهــش هــای انجــام شــده
بــرای اســتفاده از نانــو ذرات ســیلیکا نیــاز بــه اصــاح ســاختار
آن وجــود دارد [ .]18,19ولــی در ایــن پژوهــش از نوعــی
ســیلیکا اســتفاده شــد کــه نیــاز بــه اصــاح ســاختاری نــدارد.
در ایــن پژوهــش هــدف طراحــی و ســاخت ژل پلیمــری بــا
قابلیــت انســداد موقــت چــاه بــرای اهــداف تعمیــر و نگهداری
اســت .بــرای تهیــه ژل پلیمــر از پليمــر پلــي اکريــل آميــد
(شــرکت  ٬)SNFعامــل شــبکه ســاز کــروم و بــرای بهبــود
اســتحکام آن از نانــو ذرات ســیلیکا اســتفاده شــده اســت .زمان
ژل شــدن و خــواص اســتحکامي ايــن ژل پلیمر هــا از طريــق
آزمون هــای بطــري و رئومتــري در دمــاي يکــي از چاه هــای
ايــران ( )90 ºCمــورد ارزيابــي قــرار گرفــت .ژل مناســب از
نظــر زمــان بنــدش بــا اســتفاده از روش کیفــی آزمايــش بطــري
(كــه در آن از کــد بنــدی  Sydanskجهــت تعييــن اســتحكام و
ســازگاري ژل اســتفاده می شــود) انتخــاب گردیــد .بــا توجــه
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بــه شــرایط عملیاتــی متصــور (پایــداری حرارتــی و مکانیکــی
در آب ســازند و نفــت و دمــای  )۹۰° Cبــرای محصــول ،از
نانــو ذره ســیلیکا بــه عنــوان عامــل افزایــش دهنــده اســتحکام
ژل پلیمــر اســتفاده شــد .ســپس خــواص تــورم ژل پلیمــر
بررســی و اســتحکام آن بــا آزمــون رئولوژيکــي جــاروب زمــان
و کرنــش ( )strain sweepبــه صــورت کمــی محاســبه شــد.
 2تجربی

 1-2مواد

در ایــن تحقیــق از پلــي اكريــل آميــد هيدروليــز شــده جزئــي
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شکل  -1ساختار شیمیایی پلیمر پلی اکریل آمید سولفونه

i(PHPA) Hydrolysis Degree or Proportion of Acry-

 late Monomers in the Polymer chainبــا وزن مولکولــی
 ۶میلیــون دالتــون محصــول شــرکت  SNFفرانســه اســتفاده
شــد .در ايــن نــوع پليمرهــا گــروه ســولفون جایگزیــن گــروه
عاملــی آمیــد ( )NH2شــده و درنتیجــه مقاومــت ایــن نــوع
پلیمرهــا در مقابــل يون هــاي دو ظرفيتــي نســبت بــه پليمرهاي
معمولــي افزایــش می یابــد .ســاختار ایــن پلیمــر در شــکل ۱
نشــان داده شــده اســت .در ايــن پژوهــش از عامل شــبكه کننده
اســتات کــروم محصــول شــركت  Carlo Erbaو نانــو ذرات
ســیلیکا ٬ایروســیل محصــول شــرکت دگوســا در ســاخت ژل
اســتفاده شــد .آب دو بــار تقطيــر بــه عنــوان حــال بــراي
تهيــه محلول هــاي مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .آب
ســازند مــورد نیــاز آزمون هــای تــورم از يکــي از مخــازن
جنــوب ايــران تهیــه شــد و مشــخصات آن در جــدول  1آورده
شــده اســت.
 2-2آماده سازی نمونه های آزمایش

ژل پليمــر شــامل يــک پليمــر قابل حــل در آب ،حــال (آب) و
عامــل شــبکه ســاز اســت .ژل پليمــر قبــل از ژل شــدن ،محلول
ژالنــت نامیــده می شــود و در مقابــل دمــا و بــا گذشــت زمــان
بــه یــک جســم نیمــه جامــد تحــت عنــوان ژل تبدیل می شــود.
فرآینــد ژل شــدن طبــق مراحــل زیــر انجــام می شــود .ابتــدا
محلــول پليمــر اکریــل آمیــد توســط آب مقطــر بــه عنــوان
حــال ســاخته شــد .ســپس عامــل شبكه ســاز و نانــو ذرات
هــر کــدام بــه طــور جداگانــه در آب مقطــر حــل شــده و
بــه محلــول پلیمــر کــه توســط همــزن مغناطيســي (Stuart

 )CB162همــزده می شــود ٬اضافــه شــد .همــزدن بــه مــدت ۱۵
دقیقــه بــرای رســیدن بــه يــك محلــول پلیمــری همگــن ادامــه
داشــت .در نهایــت محلــول همگــن (ژالنــت) بــه درون بطــری
شیشــه ای ریختــه می شــود و در دمــای  90 ºCبــرای واکنــش
شبکه شــدن در آون نگهــداري شــده و در بازه هــاي مختلــف
زمانــي مــورد ارزيابــي قــرار می گیــرد .در حیــن شبکه شــدن٬
عامــل شــبکه ســاز کــروم بــا گــروه کربوکســیالت ()-COO
پليمــر واکنــش داده و در نتيجــه تحــت شــرايط دمايــي مــورد
نظــر و بعــد از مــدت زمــان معینــی يــك شــبكه ســه بعــدي
مســتحکم از ژل را تشــکيل مي دهــد [ .]20بــرای تهیــه ژل
پلیمر هــا از غلظــت پلیمــر  ۱تــا  ۳/۵٪وزنــی ٬غلطــت عامــل
شــبکه ســاز کــروم ۰/۱تــا  ۰/۸٪وزنــی و غلظــت نانــو ذرات
ســیلیکا  3تــا  ۱۲٪وزنــی نســبت بــه پلیمــر اســتفاده شــد.
جدول  - 1مشخصات آب سازند يکي از مخازن جنوب ايران
(در دمای )۳۰ º C
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
61920
13600
2024
2673
129093
5/5
211688

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺳﺪﯾﻢ
ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
ﮐﻠﺮاﯾﺪ
pH
TDS
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از بیــن ژل پلیمر هــای تهیــه شــده ،ژل پلیمــر بــا غلظــت
 2/3٪وزنــی از پلیمــر و  0/4٪وزنــی از عامــل شبکه ســاز
به عنــوان غلظــت بهینــه بــرای انجــام آزمــون تاثیــر نانــو ذرات
بــر اســتحکام ژل پلیمــر انتخــاب شــد .ایــن غلظــت بهینــه
براســاس عــدم چروکیدگــی ( )Synersisدر مــدت یــک مــاه و
زمــان بنــدش در کمتــر از  ۲ســاعت بــود.
 3-2آزمون ها

 1-3-2اندازه گيري زمان تشکيل هيدروژل

الف) آزمون بطری
بــراي زمــان تشــکيل ژل تعريفهــاي گوناگونــي وجــود دارد
کــه ســاده ترین آن بــر طبــق کد بنــدی سیدانســک ( )Sydansk
اســت [ .]5بــر ایــن اســاس زمــان الزم بــراي تهیــه يــك
ژل بــا اســتحكام ویــژه بــه عنــوان زمــان تشــکيل ژل تلقــي
مي شــود .کــه ایــن زمــان معمــوال از طریــق آزمــون بطــری و
بــرای مشــاهده كيفيــت اســتحكام ژل هــاي پليمــري ســاخته
شــده انجــام مي شــود و نمونه هــاي مناســب بــراي انجــام
آزمون هــاي كمــي را معرفــي مي نمايــد .هــدف از انجــام
آزمون هــاي بطــري تعييــن محــدوده غلظــت اجــزاي ســامانه
ژل پليمــر اســت كــه منجــر بــه تشــکیل ژل قابــل مشــاهده

شــود .در ایــن روش ابتــدا محلــول ژالنــت تهیــه شــده و در
داخــل بطــری ریختــه و در مرحلــه بعــد بطری هــا را در آون
قــرار داده و در بازه هــای زمانــی مختلــف بــا وارونــه کــردن
بطــری حــاوی ژالنــت و بــر اســاس چگونگــی حرکــت ژالنت
در داخــل بطــری ،اســتحکام آن بــر طبــق حرکــت ســیاالت در
داخــل بطــری و کد بنــدی سیدانســک مطابــق جــدول  ۲بــه
طــور کیفــی تعييــن می شــود [ .]21در ایــن روش زمان تشــکیل
شــبکه ســه بعــدی ژل بــر اســاس میــزان اســتحکام ژل ،بــه
صــورت کد هــای الفبایــی بیــان می شــود کــه در آن کد هــای
 A,B,C, D, Eمربــوط بــه ژل روان ،کد هــای  F, G, Hمربــوط
بــه ژل غیــر روان و کد هــای  I, Jمربــوط بــه ژل ســفت اســت
و جزئیــات در جــدول  ۲آورده شــده اســت.
ب)آزمون رئولوژی
از ديــدگاه اســتاتيکي ،زمــان افزايــش ناگهانــي گرانــروي،
زمــان تشــکيل ژل خواهــد بــود [ .]22هم چنیــن در برخــي
منابــع زمانــي کــه شــيب مــدول االســتيک بــر حســب زمــان
بــه باالتريــن مقــدار خــود مي رســد نيــز بــه عنــوان زمــان
ژل شــدن یــاد مي شــود [ .]22,23بــرای انجــام آزمون هــای
رئولــوژی نمونه هــا از رئومتــر  502 MCRســاخت شــرکت

جدول  -۲مشخصات کد های آزمایش بطری و محدوده گرانروی مربوط با آن []5
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ﺷﺮح ﮐﺪ

ﮐﺪ

ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و ﻟﺰﺟﺖ ژل ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﯿﻤﺮ اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.

A

ژل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰي از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﯿﻤﺮ اوﻟﯿﻪ وﯾﺴﮑﻮزﺗﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﺪت روان اﺳﺖ.

B

ﺑﯿﺸﺘﺮ ژل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﻇﺮف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

C

ﺗﻤﺎم ژل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

D

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ژل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

E

ژل ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ دارد.

F

ژل روان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

G

ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ ژل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

H

ژل ﺳﻔﺖ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ ژل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮدن ﻇﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ(.

I

ژل ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻔﺖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ و ﮐﺸﺶ از ﺑﻄﺮي ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

J
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آنتــوان پــار (  )Anton Paarاتریــش اســتفاده شــد .مــدول
االســتیک یــا ذخیــره (  )'Elastic Module ,Gو ویســکوز
(  )''Viscous Module, Gنمونه هــا کــه نشــان دهنــده
خصوصیــات اســتحکامی ژل پلیمــر اســت از ایــن آزمــون
بدســت می آیــد [.]24,25
در ایــن پژوهــش آزمونهــاي رئولــوژي ژالنــت در بســامد
ثابــت بــا هــدف دســت يابي بــه زمــان آغــاز واکنــش ،مــدول
االســتيک و ویســکوز انجــام گرفــت .در ايــن آزمونهــا از
هندســه صفحــات مــوازي بــا ســطح صيقلــي و قطــر  50و
فاصلــه  3ميليمتــر اســتفاده شــد .نمونه هــای ژالنــت تهیــه
شــده بــه مــدت  60دقيقــه در دمــاي  90درجــه سلســيوس،
در محــدوده کرنــش ثابــت  1٪و بســامد  1 Hzکــه مــدول در
ایــن ناحیــه تغییــر نمی کنــد ٬در دســتگاه قــرار گرفــت .عــاوه
بــر آن بــه منظــور بررســی محــدوده ی ویســکو االســتیک و
کرنــش نهایــی ژل مدول هــا بــر حســب کرنــش و در بســامد
 1 Hzنیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت.
 2-3-2اندازه گيري تورم ژل پلیمر

جــذب ســیال ،ســینتیک تــورم ژل پلیمــر پلــی اکریــل آمیــد
بــا اندازه گیــری وزن ژل اولیــه و وزن متــورم شــده آن در
محیط هــای مختلــف آب مقطــر ،آب ســازند ،آب شــیر و نفــت
در دمــای  ۹۰ °Cبررســی شــد 5 .گــرم از نمونــه ژل پلیمــر
تهیــه شــده وزن و در  ۵۰میلــی لیتــر از محلــول غوطه ور شــد.
اندازه گیــری وزن نمونه هــا در زمان هــای مختلــف تــا رســیدن
بــه حالــت تعــادل ادامــه داشــت .در زمان هــای دلخــواه نمونــه
از محلــول بیــرون آورده و وزن شــد .داده هــای تــورم تــا زمــان
ثابــت مانــدن وزن نمونــه (رســیدن بــه حالــت تعــادل) ثبــت
گردیــد .نســبت تــورم وزنــی تعادلــی (Equilibrium Weight
 )Swelling Ratio, EWSRاز رابطــه ( )۱بدســت آمــد[:]26
()۱

EWSR= (Ws(t)-Wg)/Wg

 Wgوزن نمونــه قبــل از تــورم و  Wsوزن نمونــه متــورم شــده
در زمــان ( )tاســت.
 3نتايج و بحث

 1-3زمان بندش

در ایــن پژوهــش نمونه هایــی از ژالنــت بــا غلظت هــای
مختلــف از پلیمــر ،عامــل شبکه ســاز کــروم و نانــو ذرات
ســیلیکا تهیــه و در آون بــا دمــای  ۹۰ °Cتــا رســیدن بــه ژل
مســتحکم بــا کــد  Hنگهــداری شــد .غلظــت پلیمــر و عامــل
شــبکه ســاز در زمــان بنــدش ژل موثــر اســت ولــی تاثیــر
غلظــت پلیمــر نســبت بــه عامــل شــبکه ســاز بیشــتر اســت
[ .]27افزایــش غلظــت پلیمــر باعــث افزایــش ســایت های
فعــال در زنجیــره پلیمــر بــرای واکنــش بــا عامــل شبکه ســاز
کــروم و افزایــش ســرعت واکنــش شــده کــه در نتیجــه آن
زمــان بنــدش ژل کاهــش می یابــد [ .]28ژل پلیمــر بــا غلظــت
 2/3٪وزنــی از پلیمــر و  ۰/۴٪وزنــی از عامــل شــبکه ســاز
کــروم دارای پایــداری حرارتــی و عــدم چروکیدگــی در مــدت
 ۲مــاه بــود کــه بــرای بررســی تاثیــر نانــو ذرات ســیلیکا بــر
اســتحکام آن انتخــاب شــد .نتایــج نشــان داد کــه افــزودن
نانــوذرات باعــث افزایــش زمــان بنــدش در دمــای  90درجــه
ســانتیگراد می شــود .افزایــش زمــان بنــدش می توانــد بــه
دلیــل ســاختار خوشــه ای شــکل نانــوذرات ســیلیکا و وجــود
گروه هــای  OHدر اطــراف آن و هــم چنیــن انــدازه بســیار ریــز
ذرات باشــد کــه ســبب می شــود حجــم زیــادی از ژل توســط
شــبکه پــر کننــده اشــغال شــود .درنتیجــه برهــم کنــش پلیمــر
بــا عامــل شــبکه ســاز کــروم کاهــش یافتــه و زمــان ژل شــدن
افزایــش می یابــد .ولــی در غلظــت  12٪وزنــی از نانــو ذرات
بعــد از گذشــت  ۷روز بــه دلیــل شــبکه ای شــدن بیــش از حــد
ســامانه ،آب موجــود در ســاختار آن بــه مــرور زمــان خــارج
شــده و ژل دچــار پدیــده چروکیدگــی شــده و بــه مــرور
اســتحکام خــود را از دســت می دهــد .پدیــده چروکیدگــی
بــه دلیــل افزایــش چگالــی شــبکه شــدن و در نتیجــه کاهــش
فضــای بیــن حلقه هــای شــبکه شــده بــرای نگهــداری آب در
ســاختار ژل اتفــاق می افتــد [ .]14بنابرایــن  9٪وزنــی حداکثــر
میــزان نانوســیلیکا در ســامانه ژل پلیمــر اســت کــه باعــث
بهبــود خــواص ژل پلیمــر می شــود.
 2-3رفتار جریان و استحکام ژل پلیمر

هــدف اساســي در ايــن بخــش ،بررســی تاثیــر حضــور نانــو
در ســاختار ژل پلیمــر بــر زمــان تشــکیل و اســتحکام آن و
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البتــه بــا فــرض دســتيابي بــه عملکــرد مناســب در شــرايط
چــاه نفــت اســت .طبيعــي اســت بــا اســتفاده از آزمايشهــاي
رئولــوژي مي تــوان رفتــار مــاده و تغييــرات آن نســبت بــه
زمــان و تغييــر شــکل را بررســي نمــود .افــزون بــر آن ،مي توان
اســتحکام شــبکه تشــکيل شــده و پايــداري آن نســبت بــه
شــرايط محيطــي (اعمــال نيــروي خارجــي) را بــه صــورت
تابعــي از زمــان و تغييــر شــکل اندازه گيــري کــرد .بــه ايــن
منظــور آزمايشهــاي رئولــوژي بــر روي ژالنــت (الــف و ب)
و ژل بــه دو صــورت زيــر طراحــي و اجــرا شــدند:
الــف) آزمايشهــاي رئولــوژي بــر روي ژالنــت در فركانــس
ثابــت در تغييــر شــکل هاي مختلــف (آزمــون جــاروب زمــان)؛
ب) آزمايشهــاي رئولــوژي بــا مقــدار کنتــرل شــده تنــش بــه
منظــور محاســبه محــدوده ویسکواالســتیک و کرنــش نهایی ژل؛
جزئيــات بيش تــر دربــاره انــواع آزمايش هــاي صــورت گرفتــه
و نتايــج حاصــل از هــر آزمــون در ادامــه تشــريح شــده اســت.
 1-2-3آزمون جاروب زمان

در شــکل  ۲تغييــرات مــدول االســتيک و ويســکوز بــراي
نمونه هــاي ژالنــت (بــا و بــدون نانــو ســیلیکا در ســاختار)،
بــر حســب زمــان ارائــه شــده اســت .همانگونــه کــه در
شــکل  ۲مشــاهده مي شــود بــا گذشــت زمــان و آغــاز فراينــد
تشــکيل شــبکه ســه بعــدي ژل ،مــدول االســتيک و ويســکوز
هــر دو رونــد افزايشــي داشــته ولــي مــدول االســتيک رشــد
ســريعتري نســبت بــه مــدول ويســکوز دارد .بــه عبــارت
ديگــر خــواص کشســان نمونــه بــر خــواص ويســکوز آن
برتــري يافتــه اســت .زمانــي کــه شــيب مــدول االســتيک بــر

حســب زمــان بــه باالتريــن مقــدار خــود مي رســد نيــز بــه
عنــوان زمــان ژل شــدن یــاد مي شــود [ .]22,23در نهايــت تــا
انتهــاي واکنــش ،مقــدار مــدول االســتيک از مــدول ويســکوز
بيش تــر بــوده و پــس از تشــکيل ژل مقــدار هر دو مــدول ثابت
و نمــودار صــاف مي شــود کــه ايــن پديــده نمايانگــر کامــل
شــدن فراينــد ژل شــدن اســت .البتــه شــايان توجــه اســت کــه
مقــدار نهايــي مــدول االســتيک در انتخــاب نمونــه بهينــه نقــش
بــه ســزايي دارنــد .نتايــج حاصــل از نمودارهــاي زیــر نشــان
مي دهــد کــه هــر دو ژالنــت توانايــي تشــکيل شــبکه ســه
بعــدي (شــروع واکنــش و تشــکيل ژل) ،را دارا هســتند .همــان
طــور کــه در شــکل  ۲مشــاهده می شــود ٬زمــان بنــدش ژل بــه
علــت اســتفاده از نانــو ذرات بیشــتر شــده اســت .همانطــور
کــه قبــا گفتــه شــد ایــن افزایــش زمــان بنــدش می توانــد بــه
دلیــل وجــود گروه هــای  OHدر ســاختار نانــوذرات ســیلیکا
باشــد کــه برهــم کنــش پلیمــر بــا عامــل شــبکه ســاز کــروم
را کاهــش داده و ســبب تاخیــر در زمــان ژل شــدن شــود .بــه
دلیــل آنکــه ســرعت ژل شــدن در بــازه زمانــی کوتاهــی اتفــاق
می افتــد بــا اســتفاده از آزمــون بطــری کــه آزمونــی شــهودی
و کیفــی اســت نمی تــوان تاثیــر نانــو ذرات در زمــان بنــدش
ژل را بــه طــور دقیــق مشــاهده کــرد و ظاهــرا اینطــور اســتنباط
می شــود کــه افــزودن نانــوذرات باعــث تغییــر چشــمگیری در
زمــان بنــدش نمی شــود .بــه همیــن دلیــل آزمــون رئولــوژی
نســبت بــه آزمــون بطــری ارجحیــت دارد .مقاديــر محاســبه
شــده مــدول االســتيک و ويســکوز در پايــان آزمايــش مربــوط
بــه ايــن نمونه هــا ثابــت شــده اســت کــه نمایانگــر مقادیــر

شکل -۲تغییرات مدول االستیک و ویسکوز نسبت به زمان برای دو نمونه الف) بدون حضور نانو ب) حضور  6درصد وزنی نانو سیلیکا ،در
ساختار ژالنت
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نهایــی مــدول االســتیک و اســتحکام ســاختاری آنهاســت کــه
ایــن مقــدار بــرای نمونــه ژالنــت (بــدون وجــود نانــو مــاده در
ســاختار) برابــر  79545 paو در حضــور نانــو ســیلیکا برابــر
 61156 paشــده اســت.
 2-2-3ارزیابی در جاروب کرنش

تعییــن مقــدار تغییــر شــکلی کــه ژل می توانــد بــدون آن کــه
شکســتی در شــبکه آن ایجــاد شــود ،یکــی از خــواص مهــم
شــبکه ژل در حیــن حرکــت اســت .بدیــن منظــور مــدول
االســتیک و ویســکوز ژل پلیمــر در کرنش هــای مختلــف و
در فرکانــس  1 Hzبدســت آمــد (آزمــون جــاروب کرنــش).
همان طور که در شــکل ( )۳مشــاهده می شــود ،مدول االســتیک
و ویســکوز در کرنش هــای بیــن  10تــا  100٪ثابــت هســتند که
ناحیــه ویسکواالســتیک خطــی نامیــده می شــود [ .]22در ایــن
ناحیــه هیچ گونــه لغزشــی بیــن صفحــات ژل اتفــاق نمی افتــد
و ژل پلیمــر در ایــن ناحیــه رفتــاری نیمــه هوکــی از خــود
نشــان می دهــد .بــه عبــارت دیگــر در ایــن محــدوده رابطــه
خطــی بیــن نیــرو و تغییــر شــکل وجــود دارد .بعــد از کرنــش
 100٪و تــا  ۳000٪مدول هــا کاهــش یافتــه ولــی ژل خاصیــت
خــود را هم چنــان حفــظ کــرده و نمی شــکند .همان طــور کــه
شــکل ( )۳نشــان می دهــد ژل پلیمــر تهیــه شــده بــا نانــوذرات
ســیلیکا ایــن خصوصیــت را تــا کرنــش بیــش از  ۴۰۰٪نیــز
حفــظ می کنــد ولــی بعــد از آن ژل خاصیــت ویسکواالســتیک
خــود را از دســت می دهــد .شــایان توجــه اســت کــه مقــدار

اولیــه مــدول االســتیک در نمونــه همــراه بــا  9درصــد وزنــی
از نانــوذره در کرنــش  1٪حــدود  26۲۰۰ Paو در صــورت
عــدم حضــور نانــو  521 Paاســت ،بنابرایــن میتــوان ادعــا کــرد
کــه حضــور نانــو باعــث افزایــش بیــش از  5000درصــدی
مــدول االســتیک شــده اســت کــه بــا توجــه بــه حضــور افــت
فشــار در چاه هــا و نیــاز بــه عــدم حرکــت و تغییــر شــکل ژل
در طــول عملیــات انتظــار مــی رود نمونــه بــا حضــور نانــو
ســیلیکا عملکــرد مناســب تری داشــته باشــد.
در ادامــه بــه منظــور بررســی تاثیــر مقــدار نانــو ذره بــر
اســتحکام ژل تاثیــر آزمــون جــاروب کرنــش بــرای نمونه هــای
حــاوی بــه ترتیــب  9 ،6 ،0و  12درصــد وزنــی از نانــوذرات
ســیلیکا انجــام شــد (شــکل  .)۴احتمــال مــی رود مــدول بــاالی
ژل پلیمر هــای همــراه بــا مقادیــر بیشــتر از نانــو ذره بــه دلیــل
تشــکیل شــبکه ثانویــه پرکننــده اســت .ایــن شــبکه ثانویــه بــا
افزایــش کرنــش بــه آرامــی شکســته می شــود .همان طــور
کــه در شــکل ( )۴مشــاهده می شــود بــا افزایــش غلظــت
نانــوذرات بــه دلیــل افزایــش شــبکه شــدن در ســاختار ژل،
اســتحکام ژل افزایــش بســیار قابــل توجــه می یابــد .افزایــش
بیــش از  ۵۰۰۰درصــد مــدول االســتیک ژل پلیمــر در نمونــه
حــاوی  ۹درصــد وزنــی نانوســیلیکا و  ۷۰۰۰درصــد مــدول
نمونــه حــاوی  ۱۲درصــد نانوســیلیکا نســبت بــه ژل پلیمــر
خالــص ،نشــان دهنــده بهبــود قابــل توجــه ای از خــواص ایــن
ژل پلیمــر بــرای کاربــرد در انســداد چــاه نفــت اســت.

شکل  -۳منحنی مدول االستیک و ویسکوز ژل پلیمر الف) با حضور  ۹درصد وزنی نانو سیلیکا و ب) مدول االستیک ژل پلیمر در غلظت های
مختلف از نانو ذره در دمای 90 °C
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الف

ب

شکل -۴تاثیر غلظت نانوذرات سیلیکا بر الف)مدول ذخیره و ب) مدول ویسکوز ژل پلیمر در دمای90°C
 3-3بررسی تورم نمونه در محلول های مختلف

بــرای توصیــف عملکــرد و پایــداری ژل پلیمــر در محلول های
مختلــف ٬نمونه هــای ژل پلیمــر در محلول هــای مختلــف و
در دمــا  90°Cقــرار داده شــد و در زمان هــای مختلــف رفتــار
تورمــی ژل پلیمــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .تاثیــر شــرایط
بــر تــورم ژل پلیمــر در شــکل ( )۵نشــان داده شــده اســت.
تــورم ژل پلیمــر در آب مقطــر و آب شــیر بــه خوبــی نشــان
داده شــده اســت .ایــن پدیــده بــه دلیــل فشــار اســمزی و
پدیــده نفــوذ رخ می دهــد .در هنــگام شــبکه شــدن ژل پلیمــر
ممکــن اســت برخــی از پیوندهــا بــه صــورت ضعیــف شــکل
گرفتــه شــده باشــد و در نتیجــه زمانی کــه ژل در محلــول
قــرار می گیــرد ،ایــن پیوند هــا شکســته شــده و یــا برخــی از
مولکول هــای کوچــک از شــبکه خــارج شــده و ســبب کاهــش
جــرم و چروکیدگــی شــود کــه در محیــط آب ســازند و نفــت
بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت و کاهــش تــورم دیــده
می شــود .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــا افزایــش نانــو
ذرات پایــداری شــکلی ژل پلیمــر در محیــط بــه صــورت قابــل
توجــه ای افزایــش می یابــد کــه بــه دلیــل افزایش شــبکه شــدن
و اســتحکام ژل پلیمــر اســت .درصــد تــورم منفــی در شــکل
( )۵بــه دلیــل چروکیدگــی ژل در محیــط آب ســازند و نفــت
اســت .دلیــل اصلــی ایــن افــت تــورم احتمــاال بــه دلیــل نیروی
یونــی محیــط ناشــی از اثــر هم پوشــانی کاتیون هــای موجــود
در آن اســت کــه ســبب می شــود دافعــه الکترواســتاتیکی
آنیون هــا بــر هــم غالــب نباشــد و باعــث کاهــش اختــاف
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پتانســیل شــیمیایی می شــود .درنتیجــه اختــاف فشــار
اســمزی حاصــل از تفــاوت غلظــت یون هــای متحــرک بین دو
فــاز ژلــی و فــاز محلــول کاهــش می یابــد .عــاوه بــر ایــن در
کاتیون هــای چنــد ظرفیتــی موجــود در محلــول ٬بــار کاتیــون
بــر روی شــبکه ای شــدن یونــی در ســطح ذرات اثــر گذاشــته
و در نتیجــه باعــث کاهــش زیــاد در میــزان جــذب می شــود.
 4نتيجه گيري
در ايــن پژوهــش دســتیابی بــه فنــاوری ســاخت یــک ژل پلیمر
بــا هــدف انســداد موقــت چــاه به منظــور عملیــات تعمیــر و
مشــکالت داخلــی ناشــی از اتصــاالت چــاه ،مــورد بررســی
قرارگرفــت .بــرای ایــن منظــور مجموعــه مطالعــات تجربــي

شکل  - ۵مقایسه درصد تورم تعادلی نمونه های تهیه شده با و بدون
نانو ذرات سیلیکا در محلول های مختلف در زمان حدود  ۲هفته و
در دمای 90 °C
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آزمايشــگاهي بــر روي زمــان بنــدش و خــواص اســتحکامي
ژل هــاي تهيــه شــده توســط پلــي اکريــل آميــد هیدرولیز شــده
( ٬)PHPAعامــل شبکه ســاز کــروم و نانــوذرات ســیلیکا مبتنــي
بــر انجــام آزمايــش اي رئولــوژي ،طــرح ريــزي شــد .مشــاهده
شــد کــه افزایــش نانــوذرات باعث افزایــش اســتحکام ژل پلیمر
می شــود .مقــدار بهینــه نانــو ذره کــه باعــث بهبــود ســاختار ژل
پلیمــر می شــود 9 ٬درصــد وزنــی بدســت آمــد .افــزودن ایــن
مقــدار از نانــوذره بــه ژل پلیمــر باعــث افزایــش مــدول آن تــا
بیــش از  5000درصــد و درنتیجــه افزایــش اســتحکام آن شــد.

عــاوه بــر آن بــر اســاس ارزیابــی کیفــی ژل پلیمــر تهیــه شــده
در مــدت  ۲مــاه ،اســتحکام ســاختاری خــود را حفــظ کــرده
اســت .هم چنیــن افــزودن نانوســیلیکا باعــث بهبــود قابــل
توجــه پایــداری ژل پلیمــر و کاهــش حــدود  200٪تــورم آن
در آب مقطــر و آب شــیر شــده اســت و مــدول و اســتحکام
ژل پلیمــر را افزایــش می دهــد .بــا توجــه بــه نتایــج بدســت
آمــده ایــن ســامانه بــرای اســتفاده در انســداد موقــت چــاه نفت
پیشــنهاد می شود.
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