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 -1دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2پژوهشکده مهندسي نفت ،پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران ،تهران ،ایران
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تاريخ دريافت96/1/31 :

تاريخ پذيرش96/6/4 :

چكيده
در ســالهای اخیــر انــواع ژلهــا بــرای کنتــرل تولیــد آب اضافــی در چاههــای نفــت بــهکار میرونــد .اســتفاده از ذرات ژل از پیــش
تشکیلشــده یکــی از روشهــای مناســب بــرای بســتن مســیر آب بــدون بســتن مســیر تولیــد نفــت و مناطــق دارای هیدروکربــن اســت.
در ایــن پژوهــش نوعــی از ذرات ژل بــا اســتفاده از کوپلیمــر پلیاکریــل آمیــد ســولفونه و شبکهســاز اســتات کــروم ( )IIIتهیــه شــد.
روش آناليــز بــرش نوســاني بــا دامنــه کوتــاه بــرای بررســی اســتحکام ،گرانــروی ترکیبــی و مــدول ذخیــره و ویســکوز نهایــی ژل تهیــه
شــده بـهکار رفــت .گرانــروی ترکیبــی و مــدول ذخیــره نهایــی ژل بــه ترتیــب برابــر  5919 Pa.sو  35/4 kPaتعییــن شــد .بــرای بررســی
عملکــرد ذرات ژل در محیــط متخلخــل از آزمایــش ســیالبزنی اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای مطالعــه اثــر انــدازه ذرات در فشــار
تزریــق و ضرایــب مقاومــت باقیمانــده آب و نفــت ،دو انــدازه مختلــف از ذرات ژل ( 106-63و  )188-106 μmدر ســیالبزنی بــه
کار رفــت .مقــدار شــاخص کاهــش نامتجانــس تراوایــی بــرای دو انــدازه کوچــک و بــزرگ ذرات ژل بــه ترتیــب برابــر  3/196و  4/038و
ضرایــب مقاومــت باقیمانــده آب بهترتیــب برابــر  41/42و  53/22بهدســت آمــد .نتایــج نشــان داد کــه انــدازه ذرات ژل روی ضریــب
مقاومــت باقیمانــده آب موثرتــر از ضریــب مقاومــت باقیمانــده نفــت اســت.
كلمــات كليــدي :ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده ،کاهــش نامتجانــس تراوایی،کنتــرل تولیــد آب ،انــدازه ذرات ژل،
اصــاح جریــان در عمــق.

مقدمه

در چاههــای نفتــی کــه از طــول عمــر تولیــد از آنهــا

بیــش از دو الــی ســه دهــه میگــذرد ،بــه طــور متوســط

 %75از حجــم ســياالت برداشــت شــده آب بــوده و تنهــا
*مسؤول مكاتبات
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 %25آن شــامل گاز و نفــت اســت .ایــن حجــم تولیــد آب
در مقايســه بــا نفــت و مــواد هيدروکربنــي باعــث افزایــش

هزینههــا در فرآينــد اســتخراج ميشــود .از دهــه 1970

تاکنــون ژلهــای پلیمــری بــرای حــل مشــکل تولیــد

آب اضافــی در چاههــای نفــت مــورد اســتفاده قــرار

گرفتهانــد [.]1
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ســامانههای ژلپليمــر معمــوالً شــامل يــك محلــول

مســیر آب بــهکار بــرده شــوند -1 :تزریــق ژل از چــاه

هســتند .بــه محلــول بهدســت آمــده از آب ،پليمــر و

 -2تزریــق ژل از چــاه تزریــق بــرای اصــاح الگــوی جریان

پليمــري و يــك عامــل شبکهســاز 1محلــول در آب
عامــل شبکهســاز در اصطــاح ژالنــت 2میگوینــد [-2

 .]3عامــل شبکهســاز 3زنجيرههــای پليمــري را بــه
يكديگــر متصــل میکنــد و بــا گذشــت زمــان ســاختار

ســهبعدي ژل تشــكيل ميشــود .از انــواع پلیمرهــای
طبیعــی ،ســنتزی و کوپلیمرهــا بــرای ســاخت ژل

اســتفاده شــده اســت [ .]5 -3مــوادی کــه بهعنــوان

عامــل شــبکهکننده بــه کار میرونــد بــه دو دســته آلــی

و غیــر آلــی -تقســیم میشــوند .عوامــل شبکهســاز آلــی،
هنــگام تشــکیل ژل ،پیوندهــای کواالنســی بــا پلیمــر
تشــکیل میدهنــد .عوامــل شبکهســاز معدنــی اغلــب

ترکیبــات فلــزی هســتند ،ماننــد اســتات کــروم و کبالــت،

نیتــرات کــروم و نیتــرات آلومینیــم کــه پیوندهــای یونــی
بــا مولکولهــای پلیمــر تشــکیل میدهنــد [ .]5 -1در
اســتفاده از ژلهــای پلیمــری بــه روش معمــول ،محلــول
ژالنــت بــه چــاه تزریــق شــده و ســاختار سـهبعدی ژل در

نزدیــک چــاه تولیــد تشــکیل میشــود و مســیر حرکــت
آب را میبنــدد .از آن جــا کــه در ایــن روش فرآینــد

ژل شــدن درون چــاه انجــام میگیــرد ایــن ســامانه را

ژل درجــا 4مینامنــد [ .]1ایــن ژلهــا بایــد اســتحکام

تولیــدی و بســتن مســیرهای ورود آب بــه چــاه تولیــدی،

در عمــق مخــزن و افزایــش بــازده عملیــات جــاروب
5

نفــت در ســیالبزنی آب [ .]13بهطــور کلــی روشهــای
ازدیــاد برداشــت در عمــق مخــزن از روشهــای نزدیــک

چــاه تولیــد بســیار مؤثرترنــد ،بهویــژه در مخازنــی کــه

دارای الیههــای پرتــراوای پیوســته و جریــان عرضــی

6

هســتند .از آنجــا کــه ژالنتهــای پلیمــری گرانــروی
باالیــی دارنــد ،بــرای اســتفاده در ایــن عملیــات مناســب

نیســتند .زیــرا افــزون بــر الیههــای پرتــراوا و مجراهــای
آب ،الیههــای کــم تــراوا را نیــز مســدود کــرده و تراوایــی
آنهــا را نیــز کاهــش میدهنــد .بــرای اصــاح تراوایــی

در عمــق ،بایــد از ژالنتهایــی بــا گرانــروی مشــابه آب
اســتفاده کــرد [ .]14وقتــی کــه مخــزن ناهمگــن دارای
جریــان عرضــی اســت ،تزریــق ژل در نزدیــک چــاه اثــر

چندانــی روی بــازده جــاروب 7نفــت نــدارد؛ در حالیکــه
تزریــق آن در عمــق مخــزن یعنــی در نقــاط دور از چــاه

میتوانــد بــازده جــاروب نفــت را افزایــش دهــد .شــکل

 1مســیر جریــان ســیالبزنی آب را در دو حالــت بــاال،

در یــک مخــزن ناهمگــن دارای جریــان عرضــی ،نشــان

میدهــد [.]16 -15

مناســبی در برابــر تنشهــای برشــی داشــته باشــند و

از دهــه  ،1990اســتفاده از ذرات ژل از پیش تشکیلشــده

ژلهــای درجــا واکنــش تشــکیل ژل تحــت تاثیــر دمــا،

آب در چاههــای نفــت مطــرح شــده اســت .ذرات

درصــد ژالنــت نیــز در تمــاس بــا مــواد درون مخــزن و

كــردن تــوده ژل تشــكيل شــده و ســپس بــا آســياب و

نفــوذ آنهــا بــه دلیــل گرانــروی بــاالی ژالنــت و لــزوم

اســتفاده از  ،PPGژل بیــرون از چــاه تهیــه شــده و ســپس

زمــان تشــکیل آنهــا قابــل کنتــرل باشــد [ .]7 -6در

8

( )PPGبهعنــوان یــک روش جدیــد بــرای کنتــرل تولیــد
PPG

شــوری pH ،مخــزن و تنشهــای برشــی بــوده و ترکیــب

نوعــی ابــر جــاذب پلیمــری هســتند کــه بــا خشــك

آب ســازند تغییــر میکنــد [ .]10 -8همچنیــن عمــق

الــك کــردن آنهــا تهیــه ميشــوند [ .]15در فرآینــد

کنتــرل زمــان ژل شــدن محــدود اســت و امــکان جــذب

بــه مخــزن تزریــق میشــود.

پلیمــر یــا ژالنــت روی ســطح مخــزن و رســوب پلیمــر
در شــرایط نامناســب مخــزن وجــود دارد .از طــرف دیگــر
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در اثــر اشــتباه در فرآینــد
تزریــق ،ژل وارد مناطــق شــامل نفــت شــده و خرابیهــای

جبــران ناپذیــری در چــاه نفــت بهوجــود آورد [.]12 -11
در عمــل ژلهــا بــه دو طریــق میتواننــد بــرای بســتن

1. Cross Linker
2. Gelant
3. Crosslinker
4. In Situ Gels
5. In-Depth Profile Modification
6. Cross Flow
7. Sweep Efficiency
8. Preformed Particle Gel
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شکل  1مقایسه نحوه عملکرد ژل تزریق شده در نزدیک چاه (چپ) و در عمق مخزن (راست) ،در مخزن ناهمگن با وجود جریان عرضی []15

بنابرایــن ،در اســتفاده از ایــن ژلهــا مشــکالت زمــان

را بــه ســمت مناطــق جــاروب نشــده منحــرف میکننــد.

واکنــش ژل شــدن ،تغییــر غلظــت محلــول ژالنــت

انــدازه حفرههــا و اســتحکام ذرات ژل بســتگی دارد [-21

بنــدش ژل ،اثــرات ناشــی از تنشهــای برشــی روی
در مخــزن و رقیــق شــدن آن بــا آب ســازند ،منتفــی

میشــود [.]19 -17

مقــدار ایــن فشــار آســتانهای بــه نســبت انــدازه ذرات بــه
.]23

ثقفــی و همکارانــش [ ]21عملکــرد ذرات

PPG

را در

ژل  PPGبــرای اولیــن بــار توســط بــای و همکارانــش

بســتر شــنی ایجــاد شــده درون لولههــای باریــک مطالعــه

از مونومــر اکریلآمیــد و عامــل شبکهســاز  N’-Nمتیلــن

انــدازه ذرات و شــوری آب ســازند عملکــرد ذرات ژل بــرای

پیشــنهاد شــده اســت [ .]11ایــن پژوهشــگران  PPGرا
بیــس اکریــل آمیــد 1تهیــه کردنــد .آنهــا اثــر غلظــت

پلیمــر ،شبکهســاز ،آغازگــر و افزودنیهــای دیگــر را
بــر اســتحکام و ظرفیــت تــورم ذرات ژل تولیــد شــده

بررســی کردنــد .شبکهســاز یــک گــروه چنــد عاملــی

دارد کــه میتوانــد بــا گــروه آمیــد در مونومــر اکریــل

آمیــد کمپلکــس تشــکیل داده و ســاختار سـهبعدی ژل را
ایجــاد کنــد .در ســالهای اخیــر ،بــرای افزایــش پایــداری
 PPGدر دمــا و شــوری بــاال مونومرهایــی ماننــد ونیــل

پیرولیــدون و اکریلآمیــدو متیــل پروپــان ســولفونیک
ســدیم )AMPSNa( 2و نانــو ذرات خــاک رس در تهیــه

آنهــا بــهکار بــرده شــده اســت [ 20و  .]21ذرات ژل
میتواننــد بــه همــراه آب ســازند بــه چــاه تزریــق شــوند.
آب دارای ذرات ژل ،بــه دلیــل گرانــروی پاییــن ،تزریــق

شــوندگی خوبــی داشــته و بیشتــر وارد الیههــای پرتــراوا

میشــود .ایــن ذرات پــس از مخلــوط شــدن بــا آب تــا

چندیــن برابــر حجــم اولیــه خــود متــورم میشــوند [.]15
هنــگام تزریــق ،گرادیــان فشــار ایجــاد شــده ســبب تغییــر
شــکل ذرات ژل شــده و آنهــا را در محیــط متخلخــل

مخــزن بــه حرکــت در مــیآورد .ایــن ذرات تــا زمانــی

کــه اختــاف فشــار بیشتــر از فشــار آســتانهای باشــد

در مخــزن نفــوذ میکننــد و پــس از رســیدن بــه فشــار
آســتانهای حفرههــا را میبندنــد و جریــان ســیالبزنی

کردنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش
کاهــش تراوایــی آب بهبــود مییابــد ،ولــی فشــار تزریــق
ژل بــرای ذرات بزرگتــر افزایــش قابــل مالحظ ـهای دارد.
امــکام و همکارانــش [ ]23بــا بررســی حرکــت ذرات ژل
را در طــول یــک بســتر شــنی بــه طــول  ،91/4 cmپــی

بردنــد کــه ذرات  PPGتوانایــی نفــوذ تــا انتهــای بســتر را
دارنــد و در جریــان خروجــی بســتر دیــده شــدند .بــا ایــن

حــال توزیــع فشــار تزریــق در طــول بســتر بــه خــواص
تورمــی و اســتحکامی ژل و انــدازه حفرههــای بســتر

بســتگی دارد و مقــدار ذرات ژل بــه دام افتــاده در بســتر
را بــا انتخــاب ایــن پارامترهــا میتــوان کنتــرل کــرد.

آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه ذراتــی کــه بــه خوبــی متــورم
شــدهاند تزریقشــوندگی بهتــری نســبت بــه ذرات ژل

بــا تــورم جزئــی دارن ـد ،هــر چنــد کــه انــدازه ذرات ژل
در اثــر تــورم بزرگتــر شــده باشــد .امــکام و همکارانــش

[ ]24در یــک تحقیــق دیگــر امــکان اســتفاده از ژل

PPG

را بــرای انســداد شــکاف مطالعــه کردنــد .آنهــا بــرای ایــن

منظــور ذرات ژل را داخــل لولههــای باریــک بــا قطــر
 1/5و ( 3 mmبهعنــوان شــکاف) تزریــق کــرده و مقــدار

عبوردهــی آب و نفــت را قبــل و بعــد از تزریــق ژل مطالعــه

کردنــد.

1. N,N’-Methylene Bisacrylamide
2. Acrylamido 2-Methylpropane Sulfonic Sodium Salt

بررسی تاثیر قطر ذرات ...
در تمــام آزمایشهــای آنهــا کاهــش تراوایــی آب بســیار

بیشــتر از کاهــش تراوایــی نفــت بــوده و نســبت کاهــش
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تهیه ذرات ژل از پیش تشکیل
مواد مورد نیاز

تراوایــی آب بــه کاهــش تراوایــی نفــت بــا افزایــش

بــرای تهیــه ذرات ژل از پلیاکریلآمیــد (خریــداری شــده

شــکاف افزایــش یافتــه اســت .ایــن خاصیــت ژل ،پدیــده

درجــه سولفوناســیون  ،%25شبکهســازاســتات کــروم

بــه معنــی توانایــی بســتن بیشــتر مســیر آب و کاهــش

آب مقطــر یــک بــار تقطیــر شــده اســتفاده شــد .نفــت

ژل  PPGبــرای انســداد شــکافهای خیلــی پهــن کــه

گرانــروی آن در دمــای  90°Cبرابــر  2/85 cPبــود.

ویســکوزیته نفــت ،انــدازه ذرات ،اســتحکام ژل و پهنــای

از شــرکت  SNFفرانســه) بــا وزن مولکولــی  2میلیــون و

کاهــش نامتجانــس تراوایــی )DPR( 1نامیــده میشــود کــه

(( )IIIخریــداری شــده از شــرکت  Carlo Erbaایتالیــا) و

تراوایــی آن نســبت بــه تراوایــی نفــت اســت [ 1و .]25

خــام از شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب تهیــه شــد و

ذرات ژل بتواننــد بــه راحتــی در آن حرکــت کننــد

روش تهیه

مناســب نبــوده و ممکــن اســت همــراه ســیال تولیــدی

محلــول پلیمــر بــا غلظــت  %4و محلــول شبکهســاز بــا

بــرای چاههایــی کــه دارای شــکاف یــا الیههــای پــر

وزنــی شبکهســاز بــه پلیمــر برابــر  ،0/07توســط همــزن

مناســب بــا توجــه بــه تراوایــی الیههــای مختلــف ســازند

هــم مخلــوط شــدند .ژالنــت تهیــه شــده بــرای مــدت 12

حفرههــای ســازند بســیار مهــم اســت [.]1

ســپس ژل بــه قطعــات ریــز چنــد میلیمتــری بــرش داده

از چــاه تولیــد خــارج شــوند .همچنیــن ایــن نــوع ژل

غلظــت  %2/5بهطــور جداگانــه تهیــه شــده و بــا نســبت

تــراوا نیســتند مناســب نیســت .بنابرایــن انتخــاب چــاه

مغناطیســی ( )Heidolph, Germanyبهمــدت  10 minبــا

و همچنیــن انتخــاب انــدازه ذرات ژل متناســب بــا انــدازه

 hrدر آون  90 oCقــرار گرفــت تــا تــوده ژل تشــکیل شــود.

ســامانه ژل پلیمــری متشــکل از پلیمــر اکریــل آمیــد و

شــده و در آون  80oCبهمــدت  24 hrخشــک شــد .در

یــک ســامانه مناســب بهعنــوان ژل درجــا مطــرح شــده

 Fritschپــودر شــده و دانهبنــدی شــد.

اســتات کــروم ( )IIIدر پژوهشهــای پیشــین بهعنــوان
اســت کــه دارای اســتحکام و پایــداری الزم بــرای بســتن

مســیر آب در مخــازن نفتــی اســت .همچنیــن در هنــگام
تزریــق آب و نفــت خاصیــت کاهــش نامتجانــس تراوایی از

خــود نشــان میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،پــس از تزریــق
ایــن ســامانه ژل ،تراوایــی آب چندیــن برابــر بیشــتر از

نفــت کاهــش مییابــد [ .]27 -25در ایــن مطالعــه ،ژل
 PPGبــا اســتفاده از کوپلیمــر پلیاکریلآمیــد ســولفونه

کــه یــک پلیمــر ســازگار بــا محیــط زیســت اســت و
شبکهســاز اســتات کــروم تهیــه شــد .ســپس خــواص

رئولــوژی آن بــا رئومتــر دینامیــک صفحه-صفحــه 2مــدل
 MCR 502مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن عملکرد
ذرات ژل در محیــط متخلخــل و کارایــی آنهــا در کاهــش

تراوایــی آب در مقایســه بــا تراوایــی نفــت ،بــا آزمایــش

ســیالبزنی مطالعــه شــد .نتایــج ســیالبزنی بــرای دو

انــدازه مختلــف از  PPGگــزارش شــده و اثــر انــدازه ذرات

در عملکــرد ژل مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

نهایــت تکههــای ژل حاصــل در آســیاب گلول ـهای مــدل
بررسی خواص ویسکواالستیک ژل تهیه شده

از دهــه  70ميــادي تاكنــون از روش آناليــز برش نوســاني

بــا دامنــه کوتــاه بــراي مطالعــات رئولــوژي ســياالت
3

ويسكواالســتيك اســتفاده ميشــود .در ايــن روش بــراي

اندازهگیــری خاصيــت ويسکواالســتيک مــواد ،تنــش

در طــول يــک کرنــش برشــي سينوســي اندازهگيــري
ميشــود [ 3و  .]28-27در فرآینــد تشــکیل ژل ،مــدول

ذخیــره  ،مــدول ویســکوز و گرانــروی ترکیبــی در طــول
4

5

6

مــدت زمــان تغييــر حالــت محلــول ژالنــت بــه ژل تغييــر

ميكننــد [ 7و  .]27در ایــن پژوهــش تغییــرات ایــن

پارامترهــا در طــول فرآینــد تشــکیل ژل ،بــا اســتفاده از
1. Disproportionate Permeability Reduction
2. Plate- Plate
3. Low Amplitude Oscillatory Shear
4. Storage Modulus
5. Loss Modulus
6. Complex Viscosity

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396
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رئومتــر دینامیــک

()Anton Paar, Austriaا MCR502

در دمــای  90oCو فشــار

اختــاط  PPGبــا آب ســازند بــرای جلوگیری از تهنشــینی

 1اندازهگیــری

ذرات ،پمپهــای تزریــق (ســاخت شــرکت ازدیــاد

ویسکواالســتیک ژل گــزارش شــده اســت .بــه ایــن

فشــار ثابــت (تزریــق در محــدوده  0/01تــا 32 mL/min

atm

شــده و مقادیــر نهایــی آنهــا بهعنــوان خــواص

ترتیــب کــه مقــداری از ژالنــت در بیــن دو صفحــه

رئومتــر (بــا قطــر صفحــات  50 mmو فاصلــه )1 mm

قــرار داده شــده و کرنــش برشــی ثابــت و برابــر  %1بــا

برداشــت فــارس) بــا قابلیــت تزریــق در دوحالــت دبــی و
و حداکثــر فشــار  ،)100 barپمــپ اعمــال کننــده فشــار
ســربار

()ENERPAC P-142

و مخــازن انتقالدهنــده

ســیال (آب و نفــت) بــه مغــزه.

فرکانــس برابــر  1 Hzبــه آن اعمــال شــد .بــرای بررســی

بــرای انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی ،بســتری از ذرات

روبــش کرنــش در فرکانــس برابــر  1 Hzبــه عمــل آمــد.

 12تــا  16در قســمت نگهدارنــده مغــزه تهیــه شــده و

آزمایش سیالبزنی بستر

از تزریــق ســیال بــه بســتر بــرای اطمینــان از خــروج

اســتحکام ژل در برابــر تنشهــای وارد بــر آن آزمــون

شــن از جنــس ســنگ کوارتــز و بــا محــدوده انــدازه مــش

دمــای ژاکــت گرمایــی روی  90oCتنظیــم شــد .پیــش

بــه منظــور بررســی عملکــرد ژل در محیــط متخلخــل از

هــوای اضافــی از بســتر ،بســتر شــنی تحــت خــا قــرار

قســمتهای اصلــی ایــن دســتگاه عبارتنــد از :نگهدارنــده

در آزمایشــگاه تهیــه شــده و در ســیالبزنی ب ـهکار رفــت

دســتگاه ســیالبزنی مغــزه (شــکل  )2اســتفاده شــد.

گرفــت .همچنیــن آب ســازند بــا شــوری 150000 ppm

مغــزه (طــول  7/2 cmو قطــر داخلــی  ،)3/6 cmژاکــت

(جــدول .)1

گرمایــی بــرای کنترل دمــای مغزه (بــا دقــت  ،)1oCمخزن

شکل  2دستگاه سیالبزنی مغزه

جدول  1ترکیب درصد آب سازند تهیه شده در آزمایشگاه
نوع یون

غلظت یون ()ppm

Na+

45457

K+

141

Ca+2

9600

Mg+2

1935

Cl-

92985

TDS

150000

بررسی تاثیر قطر ذرات ...
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تعیین تراوایی مطلق و تخلخل بستر شنی

تعیین تراوایی بستر پیش و پس از تزریق ژل

بــرای تعییــن تراوایــی بســتر ،از معادلــه دارســی بهصــورت

بــرای مطالعــه عملکــرد ژل در محیــط متخلخــل آزمایــش

()1

 -1ابتــدا تراوایــی مطلــق بســتر و تخلخــل آن بــه روش

رابطــه زیر اســتفاده شــده اســت:

ســیالبزنی مغــزه طــی مراحــل زیــر انجــام شــد:

در ایــن رابطــه  kثابــت تراوایــی μ ،گرانــروی ســیال و

بیــان شــده در قســمت قبــل تعییــن شــد.

مقــدار  kوقتــی کــه تمــام حفرههــای محیــط متخلخــل از

شــده و مقادیــر افــت فشــار در هــر مــورد اندازهگیــری

 ∆P/Lافــت فشــار جریــان در طــول بســتر شــنی هســتند.
یــک نــوع ســیال پــر شــده باشــند ،تراوایــی مطلــق نامیده
میشــود و مســتقل از نــوع ســیال اســت .بــا توجــه بــه

ایــن معادلــه شــیب نمــودار دبــی برحســب  A∆P/μLبرابــر

بــا مقــدار تراوایــی ســنگ یــا بســتر برحســب دارســی
خواهــد بــود [ .]11بــرای تعییــن تراوایــی مطلــق بســتر

ابتــدا ســیال مــورد نظــر بــا دبیهــای  6 ،4 ،2 ،1و

 -2در مرحلــه بعــد نفــت بــا دبیهــای مختلــف تزریــق
شــد .مقــدار تراوایــی محاســبه شــده بــا رابطــه دارســی در

ایــن مرحلــه برابــر تراوایــی موثــر بســتر نســبت بــه نفــت
در سیرشــدگی آب همــزاد اســت.

 -3پــس از تزریــق نفــت در بســتر ،تراوایــی موثــر نســبت

بــه آب اندازهگیــری شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه آب بــا
دبیهــای متفــاوت تزریــق شــده و بــه کمــک رابطــه

 8 mL/minتزریــق شــده و اختــاف فشــار دو ســر بســتر

دارســی ،تراوایــی موثــر بســتر نســبت بــه آب در درجــه

مقــدار تراوایــی در بســتر بهدســت آمــد .تخلخــل بســتر

 -4در ایــن مرحلــه ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده بــا

اندازهگیــری شــد .ســپس بــا رســم نمــودار خطــی دارســی
از طریــق موازنــه آب تزریــق شــده بــه بســتر خشــک و
محاســبه مقــدار حجــم آب تجمــع یافتــه در بســتر کــه

معــادل حجــم تخلخــل اســت ،تخمیــن زده شــد .در

هــر تزریــق بــا دبــی ثابــت بــرای اطمینــان از یکنواخــت
شــدن جریــان ،مقــدار  2الــی  3برابــر حجــم تخلخــل از

ســیالهای آب یــا نفــت تزریــق میشــد .بــرای تخمیــن

انــدازه حفرههــای بســتر از رابطــه گرازبــک و کولینــز1
بهصــورت زیــر اســتفاده شــد [:]29
()2

ســیر شــدن پســماند نفــت بهدســت آمــد.

آب ســازند مخلــوط شــده و بــه درون بســتر تزریــق شــد.

 -5تــا ســپری شــدن زمــان کافــی بــرای تــورم ذرات ژل،
تزریقــی انجــام نشــد .در این مــدت دمای بســتر در 90 oC

ثابــت ماند.

 -6پــس از تزریــق ژل دوبــاره آب و نفــت بــه بســتر تزریق
شــده و تراوایــی موثــر نهایــی آنهــا بــه روش بیــان شــده

در مراحــل  2و  3تعییــن شــدند.

 -7مقــدار ضریــب مقاومــت باقیمانــده بســتر نســبت

بــه آب ( )RRFwو نفــت ( )RRFoاز تقســیم مقــدار تراوایــی

کــه  kتراوایــی مطلــق بســتر ϕ ،تخلخــل و  Dthقطــر حفــره

موثــر آنهــا پیــش از تزریــق ژل ،بــه مقــدار تراوایــی موثــر

تزریق ذرات ژل به بستر شنی

 -8در پایــان هــر آزمایــش ســیالبزنی ،شــاخص کاهــش

ا ست .

مخلــوط آب ســازند و ذرات  PPGدر دو مرحلــه بــه بســتر

شــنی تزریــق شــد .در هــر مرحلــه مقــدار  200 ccآب
دارای یــک گــرم از ذرات ژل (غلظــت  )5000 ppmبـهکار

رفــت .مــدت ســه روز (براســاس نتایــج حاصــل از آزمایــش

تــورم در آب ســازند) زمــان داده شــد تــا ذرات ژل در اثــر

جــذب آب متــورم شــوند و حفرههــای خالــی بســتر را
پــر کننــد.

آنهــا پــس از تزریــق ژل ،بهدســت آمــد.

نامتجانــس تراوایــی ( )DPRبــا تقســیم  RRFwبــه

RRFo

محاســبه شــد.

نتایج و بحث
خواص ویسکواالستیک ژل تهیه شده

شــکل  3تغییــرات مــدول ذخیــره و مــدول هدررفــت را

بــا زمــان در کرنــش برشــی ثابــت  %1نشــان میدهــد.
1.Gruesbeck and Collins
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همانگونــه کــه دیــده میشــود ،بــا گذشــت زمــان

تنشهــای وارد بــر آن اســت .خاصیــت ویسکواالســتیک

و در انتهــا در یــک مقــدار نهایــی ثابــت شــده اســت.

وارد بــر آنهــا در هنــگام عبــور از محیــط متخلخــل،

و تبدیــل ژالنــت بــه ژل مــدول ذخیــره افزایــش یافتــه

مقــدار نهایــی مــدول ذخیــره برابــر  35/4 kPaاســت کــه

در مقایســه بــا مــدول ذخیــره گــزارش شــده بــرای ایــن
ســامانه در پژوهشهــای پیشــین

(kPa

 )29/9باالتــر

اســت [ .]7نتایــج پژوهشهــای انجــام شــده نشــان
میدهنــد کــه بــا افزایــش اســتحکام ژل ،خاصیــت

DPR

ذرات ژل ســبب میشــود کــه ایــن ذرات در اثــر تنــش
تغییــر شــکل داده و پــس از عبــور از حفرههــا دوبــاره بــه

شــکل اولیــه خــود بازگردنــد .بــه عبــارت دیگــر ذرات ژل
مســتحکم بــا االستیســیته بــاال کمتــر شکســته شــده و

انــدازه اولیــه خــود را در حیــن عبــور از محیــط متخلخــل

حفــظ میکننــد .همانطــور کــه در نتیجــه آزمــون روبــش

ژل افزایــش مییابــد [ 23و  .]24بنابرایــن بــا اســتفاده از

کرنــش در شــکل  5دیــده میشــود نمونــه ژل تــا کرنــش

محیــط متخلخــل بهبــود بخشــید.

مــدول ذخیــره تــا ایــن کرنــش تقریبــا ثابــت مانــده اســت.

ژل بــا اســتحکام باالتــر میتــوان عملکــرد ذرات ژل را در
همانگونــه کــه شــکل  4نشــان میدهــد ،گرانــروی

ترکیبــی بــا گذشــت زمــان افزایــش یافتــه و بــه

Pa.s

 5919رســیده اســت .ایــن امــر بیانگــر تشــکیل شــبکه
ســهبعدی ژل اســت .افزایــش گرانــروی ترکیبــی از
افزایــش مدولهــای ذخیــره و ویســکوز ناشــی میشــود.

در ابتــدا مقــدار مــدول ذخیــره از مــدول ویســکوز کمتــر
اســت .زیــرا هنــوز واکنــش ژل شــدن رخ نــداده و ژالنــت
خــواص مشــابه محلــول پلیمــر دارد [ .]30بــا توســعه

شــبکه ســهبعدی ژل ،چگالــی اتصــال عرضــی افزایــش

یافتــه و در نتیجــه آن مــدول ذخیــره نیــز رونــد افزایشــی

داشــته اســت .بــا نزدیــک شــدن بــه انتهــای واکنــش،
چگالــی اتصــال عرضــی بــه مقــدار نهایــی خــود رســیده

و مدولهــای ذخیــره و ویســکوز نیــز ثابــت شــدهاند.
ثابــت مانــدن مدولهــا تحــت کرنــش اعمــال شــده بــا

گذشــت زمــان و باالتــر بــودن مــدول ذخیــره از مــدول
ویســکوز بیانگــر خــواص ویسکواالســتیک ژل در برابــر

 %82/6در محــدوده ویسکواالســتیک خطــی قــرار دارد و
ســپس پــس از یــک افــت جزئــی در مــدول ذخیــره ،در

کرنــش  %1120ژل بــه طــور کامــل پــاره شــده اســت.
بنابرایــن ایــن ســامانه ژل پلیمــری میتوانــد تــا %1120

کشــیده شــود و ذرات ژل تهیــه شــده از آن دارای
اســتحکام قابــل قبولــی بــرای عبــور از داخــل محیــط
متخلخــل هســتند.

بررســی اثــر قطــر ذرات  PPGبــر کاهــش نامتجانــس
تراوایــی

بــه منظــور بررســی تاثیــر انــدازه ذرات  PPGبــر مقــدار

ضرایــب مقاومــت باقیمانــده و شــاخص  ،DPRآزمایــش
ســیالبزنی بــا دو انــدازه مختلــف از ذرات  PPGانجــام

شــد .بــرای انجــام ایــن دو آزمایــش ذرات  PPGتهیه شــده

از پلیاکریلآمیــد و اســتات کــروم بــا انــدازه ذرات 63
تــا ( 106 µmانــدازه  )Sو انــدازه ذرات  106تــا 188 µm

(انــدازه  )Lب ـهکار بــرده شــدند.

بررسی تاثیر قطر ذرات ...
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شکل  5تغییرات مدول ذخیره و مدول هدررفت برحسب کرنش در دمای 90 C
سیالبزنی ذرات  PPGبا اندازه S

پــس از تهیــه بســتر شــنی ،بــا تزریــق آب ســازند و موازنــه
آب تزریقشــده ،تخلخــل بســتر برابــر  %26اندازهگیــری

شــد .بــا اســتفاده از روابــط  1و  2مقــدار تراوایــی مطلــق
 17/71 Dو انــدازه حفرههــای بســتر  53/3 µmمحاســبه

آب و نفــت پیــش و پــس از تزریــق ژل در جــدول 2

گــزارش شــده اســت .ضرایــب مقاومــت باقیمانــده آب و

نفــت بــه ترتیــب برابــر  41/42و  12/96بهدســت آمدنــد
و شــاخص  DPRبرابــر  3/196محاســبه شــد (جــدول .)2
سیالبزنی ذرات  PPGبا اندازه L

شــدند .همچنیــن مقــدار تراوایــی موثــر نفــت برابــر

در این آزمایش ،مقدار تراوایی بســتر شــنی برابر 17/96 D

برابــر 10/81 Dبهدســت آمــد .ســپس ذرات ژل بــا دبــی

بســتر برابــر  ،53/7 µmنســبت قطــر متوســط ذرات ژل

ذرات ژل خشــک بــه انــدازه حفرههــای برابــر  1/58و

برابــر  13 barاندازهگیــری شــد کــه  1/85برابــر فشــار

دوم تزریــق ،ذرات ژل بــه مقــدار کــم در خروجــی بســتر

در محیــط متخلخــل و عبــور از درون حفرههــای آن بایــد

برابــر  1106 mdو تراوایــی موثــر آب برابــر 261 md

باشــد .فشــار آســتانه بــرای ذرات ژل متناســب بــا انــدازه

 14/33دارســی و تراوایــی موثــر آب در نفــت باقیمانــده

و تخلخــل آن  %26اندازهگیــری شــد .انــدازه حفرههــای

 32 mL/minبــه بســتر تزریــق شــد .نســبت قطــر متوســط

خشــک بــه انــدازه حفرههــای برابــر  2/74و فشــار پمــپ

فشــار پمــپ هنــگام تزریــق برابــر  7 barبــود .در مرحلــه

تزریــق در انــدازه ذرات  Sبــود .بــرای حرکــت ذرات ژل

مشــاهده شــد .تراوایــی موثــر نفــت پــس از تزریــق ژل،

فشــار اعمــال شــده از فشــار آســتانه عبــور ذرات بزرگتــر

تعییــن شــد کــه بیانگــر  %97/6کاهــش در تراوایــی آب

ذرات بــوده و بــا افزایــش انــدازه ذرات افزایــش مییابــد.

پــس از تزریــق ژل اســت .نتایــج افــت فشــار در تزریــق
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جدول  2بررسی عملکرد ذرات ژل در بستر شنی در آزمایش اول
پیش از تزریق ژل
تزریق آب

پس از تزریق ژل
تزریق نفت

تزریق آب

اختالف فشار دبی ( )mL/minاختالف فشار دبی ( )mL/minاختالف فشار

تزریق نفت

دبی ()mL/min

اختالف فشار

دبی ()mL/min

0/134

15/07

0/529

15/44

6

15/31

7

14/93

0/102

10/23

0/517

15/54

4/4

15/26

4/4

10/16

0/104

10/21

0/370

9/95

3/4

10/27

3/5

8/37

0/076

8/26

0/256

7/96

1/7

8/25

2/2

5/56

0/059

5/40

0/185

5/05

1/2

5/17

1/3

3/27

0/038

3/29

0/121

3/27

0/4

3/17

0/5

1/23

0/024

1/37

0/090

1/59

()psi

()psi

)K w(1 = 10/81 D

()psi

)K o(1 =14/33 D

()psi

1/14
)K w(2 = 0/261 D

RRFw=(Kw)1/(Kw) 2 = 41/42

)K o(2 = 1/106 D

RRFo=(Ko )1/(Ko)2 = 12/96
DPR= RRF w/ RRF o = 3/196

نســبت افزایــش فشــار تزریــق بــا نتایــج گــزارش شــده در

باقیمانــده آب و نفــت در پژوهــش ردیــف آخــر []24

نتایــج تراوایــی آب و نفــت پیــش و پــس از تزریــق ژل

بســیار باالتــر از پژوهشهــای دیگــر اســت .زیــرا در ایــن

پژوهشهــای پیشــین همخوانــی دارد [ 23 ،21و .]24

و ضریــب مقاومــت باقیمانــده بــرای آب و نفــت در

جــدول  3آورده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه

بــا افزایــش  1/74برابــر انــدازه ذرات ژل ،شــاخص

DPR

از  3/196تــا  4/038افزایــش یافتــه اســت .در تزریــق
ذرات ژل درش ـتتر انســداد بهتــری حاصــل شــده اســت.

بنابرایــن مقــدار ضریــب مقاومــت باقیمانــده آب نســبت
بــه آزمایــش اول  % 28/5افزایــش داشــته و از 41/42

بــه  53/22رســیده اســت .یعنــی بــا اســتفاده از ذرات
ژل  1/74برابــر درشــتتر مقــدار مقاومــت باقیمانــده

تقریبــا متناســب بــا ریشــه دوم نســبت انــدازه ذرات یعنــی
تــا حــدود  1/29برابــر افزایــش داشــته اســت .خالصـهای

از نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش و نتایــج پژوهشهــای
مشــابه بــرای مقایســه در جــدول  4آورده شــده اســت .در

پژوهشهــای پیشــین نســبت افزایــش مقــدار مقاومــت
باقیمانــده آب بــا انــدازه ذرات ژل ،گاهــی برابــر نســبت
انــدازه ذرات [ ]21و در مــواردی مجــذور نســبت انــدازه
ذرات گــزارش شــده اســت [ .]23مقــدار ضرایــب مقاومــت

کــه عملکــرد ذرات ژل در شــکاف بررســی شــده اســت،
مــورد ذرات ژل در لولههــای باریــک فاقــد بســتر شــنی
تزریــق شــده و تراوایــی اولیــه بســیار بــاال بــوده اســت.
تفــاوت زیــاد در فشــارهای تزریــق ذرات ژل ،ناشــی از

اختالفهــای موجــود بیــن ابعــاد بســتر ،دبــی تزریــق

و خــواص اســتحکامی ذرات ژل و انــدازه آنهاســت.
ضریــب مقاومــت باقیمانــده نفــت در ایــن دو آزمایــش
ســیالبزنی بــه ترتیــب برابــر  12/96و  13/18بــود کــه

تنهــا  %2افزایــش داشــته اســت .هنــگام عبــور نفــت از
بســتر ،ذرات ژل مقــداری از ّآب تــورم خــود را از دســت
داده و مســیری بــرای حرکــت نفــت بــاز کردهانــد .شــکل

 6نشــان میدهــد کــه ضریــب مقاومــت باقیمانــده آب
و شــاخص  DPRبــه انــدازه ذرات ژل وابســته بــوده و بــا
افزایــش انــدازه ذرات افزایــش یافتهانــد .افزایــش انــدازه
ذرات ،افزایــش ضریــب باقیمانــده نفــت را نیــز در پــی

داشــته اســت ،ولــی مقــدار آن در مقایســه بــا دو مــورد

مذکــور کمتــر اســت.
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جدول  3بررسی عملکرد ذرات ژل در بستر شنی در آزمایش دوم
پس از تزریق ژل

پیش از تزریق ژل
تزریق نفت

تزریق آب

تزریق نفت

تزریق آب

اختالف فشار دبی ( )mL/minاختالف فشار دبی ( )mL/minاختالف فشار دبی ( )mL/minاختالف فشار
()psi

()psi

()psi

()psi

دبی ()mL/min

0/069

7/10

0/265

8/68

2/9

5/83

5/3

11/98

0/041

4/17

0/216

6/11

2/3

4/98

4/4

10/35

0/035

3/97

0/185

5/06

1/7

2/99

3/2

7/44

0/021

2/37

0/120

3/19

0/85

1/30

2/6

5/57

0/018

1/98

0/049

1/19

0/84

1/10

1/8

3/29

0/013

1/14

0/8

1/30

)Ko(1=14/71 D

)Kw(1=10/91 D

)K w(2=0/205 D

RRFw=(Kw ) 1/(Kw)2= 53/22

)K o(2=1/116 D

RRFo=(Ko)1/(Ko)2 = 13/18
DPR= RRFw/ RRFo = 4/038

جدول  4خالصهای از نتایج سیالبزنی در مقایسه با نتایج گزارش شده در مراجع

کار حاضر

مرجع 21

مرجع 23
مرجع 24

اندازه ذرات

ابعاد بستر

PPG

cm

µm

قطر=3/6

106-63

طول=7/2

188-106

استحکام

دبی
تزریق

Pa

ml/min

psi

35400

PPG

فشار
تزریق

تراوایی
بستر

تخلخل

Darcy

%

RRFw

RRFo

DPR

32

101/53

17/71

26

41/42

3/196 12/96

32

188/55

17/96

26

53/22

4/038 13/18

44-37

_

0/1

4/5

137

39

29

_

_

قطر=0/7

63-44

_

0/1

5

137

39/5

35

_

_

طول=51

74-63

_

0/1

5/5

137

40

41

_

_

105-74

_

0/1

10/3

137

39

79

_

_

2

1680

26/5

_

179

_

2

2589/5

26/5

_

706

_

3/0256

65

_

100

20000

200

100

3/0256

71

_

100

90000

500

180

قطر=2/5

75

طول=91/4

150

قطر=150-125 0/305
طول=850-600 152/4

870
1300
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RRFw

DPR

RRFo

60
50

30
20

RRF, DPR

40

10
PPG (63-106) µm

PPG (106-188) µm

0

شکل  6مقایسه نتایج سیالبزنی برای دو اندازه از ذرات ژل

تراوایــی از خــود نشــان داده و تراوایــی موثــر آب را در

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش نوعــی ذرات ژل از پیــش تشــکیل شــده

بــا اســتفاده از ســامانه ژلپلیمــری پلیاکریــل آمیــد/

اســتات کــروم تهیــه شــده و خــواص ویسکواالســتیک آن

بــا رئومتــر دینامیــک بررســی شــد .نتایــج نشــان داد کــه
ژل تهیــه شــده دارای مــدول ذخیــره باالیــی بــوده و در

هنــگام عبــور از محیــط متخلخــل میتوانــد نیروهــای
کششــی و برشــی اعمــال شــده بــر آن را تحمــل کــرده
و بــدون شکســته شــدن ضمــن تغییــر شــکل از داخــل

حفرههــای کوچکتــر از انــدازه خــود عبــور کنــد .البتــه
هــر چــه اســتحکام ژل باالتــر باشــد فشــار الزم بــرای
تزریــق ذرات ژل باالتــر خواهــد بــود ،زیــرا بــرای غلبــه بــر

نیــروی االستیســیته ژل بــرای تغییــر شــکل آن هنــگام
عبــور از داخــل حفرههــا نیــروی فشــاری بیشــتری الزم
اســت .همچنیــن بــا بررســی عملکــرد ذرات ژل در یــک

بســتر متخلخــل بــرای دو انــدازه مختلــف از ذرات ژل،
نتایــج زیــر بهدســت آمــد:

 -1ذرات ژل تهیــه شــده خاصیــت کاهــش نامتجانــس

بســتر شــنی چنــد برابــر بیشــتر از تراوایــی موثــر نفــت

کاهــش دادنــد.

 -2نتایــج نشــان داد کــه فشــار تزریــق ،ضرایــب مقاومــت
باقیمانــده آب و نفــت و شــاخص کاهــش نامتجانــس
تراوایــی بــه انــدازه ذرات ژل تزریــق شــده وابســته اســت.

 -3فشــار تزریــق و ضرایــب مقاومــت باقیمانــده آب و

نفــت بــا افزایــش انــدازه ذرات ژل افزایــش یافتنــد.

 -4افزایــش مشــاهده شــده در مقــدار ضریــب مقاومــت
باقیمانــده نفــت تــا حــد زیــادی کمتــر از افزایــش
ضریــب مقاومــت باقیمانــده آب بــود .بــه همیــن دلیــل
ذرات ژل درشــتتر عملکــرد بهتــری را از نظــر کنتــرل

تولیــد آب از خــود نشــان دادنــد و شــاخص کاهــش

نامتجانــس تراوایــی در ایــن ذرات باالتــر بــود.

ل از پیــش تشکیلشــده در
 -5بــرای اســتفاده از ذرات ژ 
مخــازن نفتــی ،انتخــاب صحیــح انــدازه ذرات آن بهعنــوان

یــک عامــل مهــم بــرای تزریقشــوندگی بهتــر و کاهــش
قابــل توجــه در تولیــد آب ضــروری اســت.
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