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چکیده
تولید آب از مخازن نفتی یکی از چالشهای مهم در توسعه این مخازن است .در بین روشهای متفاوت برای کنترل تولید آب ،استفاده
از هیدروژلها یک روش مقرون به صرفه به شمار میرود اما به دلیل وجود ضعف در استحکام مکانیکی ،استفاده از آنها با
محدودیتهایی روبهرو شده است .از این رو هیدروژلهای پیشساخته با توجه به مزیتهای آن نسبت به سایر ژلها ،مورد توجه قرار
گرفته¬اند .با هدف غلبه بر مشکالت ناشی از شرایط سخت مخازن مانند دما و شوری باال ،روش پژوهش حاضر نخست برپایه طراحی
و ساخت شبکه سهبعدی هیدروژل با استفاده از پلیمرهای آکریل آمید و -2اکریل امیدو -2متیل پروپان سولفونیک اسید و پلیاتیلن
ایمین به عنوان عامل شبکه ساز و درنهایت تحلیل دادهها و تعیین ترکیب هیدروژل است .به بیانی دیگر عالوه بر استفاده از بررسی
آزمون تورم ،رئولوژی و ریختشناسی هیدروژل از پیش ساخته شده ،فرضیه نقش مستقیم عامل شبکه ساز در افزایش چگالی اتصاالت
عرضی شبکهی پلیمری بررسی شده است و مقدار بهینه شبکه ساز تعیین و ترکیب نسبت  5.5 ،AM/AMPSو  0.1درصد وزنی
از عامل شبکه ساز معرفی شد .نمونه ساخته شده قادر است  19تا  15برابر وزن اولیه خود به ترتیب در آب مقطر و آب شور متورم
شود .شایان توجه است نمونه¬ی متورم دارای مدول االستیک  KPa 18بوده و توانایی حفظ ساختار ویسکواالستیک تا کرنش %35
را دارا است .بر اساس نتایج حاصل ،افزایش مقدار عامل شبکه ساز صرفاً نمی¬تواند باعث افزایش استحکام مکانیکی هیدروژل شود و
افزایش اتصاالت شبکه¬ای وابسته به مقدار زنجیره¬های پلیمری آزاد است.

واژگان کلیدی :ذرات هیدروژل از پیشساخته ،کوپلیمر شبکه ای شده ،کنترل تولید آب ،کاهش نامتجانس تراوایی ،رئولوژی.
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مقدمه

گسترده در مهندسی ساختار و بهینهسازی ویژگیهای آن،

به طور کلی بهبود و افزایش کارآمدی فرایند تولید و ازدیاد

کاربردی گسترده در صنایع مختلف مانند داروسازی و رسانش

برداشت در مخازن نفت و گاز به عنوان منابع ملی ،مستلزم

دارو ،پزشکی ،مهندسی بافت ،محیط زیست ،کشاورزی و نفت

سرمایهگذاری کالن است .مطالعات و بررسیها نشان میدهد

یافته است[ .]6-5ژلها معموال شامل یک یا چند پلیمر و

که با توجه به تعدد میادین تحت تزریق آب در کشور ،در

مونومر و یک یا چند عامل شبکهساز هستند که در آب محلول

بسیاری از موارد به دلیل عدم یکنواختی شرایط مخزن و

میباشند[ .]7مهمترین مزیتهای هیدروژلها که موجب

همچنین عدم کنترل و هدایت جبهه آب تولیدی ،تولید آب

توجه ویژه به این مواد در امور پژوهشی و صنایع مختلف شده

ناشی از آب تزریقی ،افزایش یافته است .وجود شوری

است عبارتند از :طول عمر باال ،زیست سازگاری ،سادگی در

قابلتوجه در آب تولیدی عالوه بر ایجاد مشکالت نظیر

فرآیند ساخت و مسائل اقتصادی[ .]9-8در تحقیقات انجام

خوردگی ،خرابی تجهیزات سر چاهی مشکل مهمی برای

شده نتایج مثبتی در مورد استفاده از هیدروژلها در زمینه

محیطزیست نیز بهحساب میآید .بهعالوه تولید آب اضافی

ازدیاد برداشت نفت دیده شده است ،بخصوص در مورد حل

هزینههای مربوط به جداکنندههای آب و نفت را افزایش داده

مشکل تولید آب اضافی در چاههای نفتی کارایی ژلهای

و باعث افزایش گرادیان فشار بین انتها و ابتدای چاه شده و

پلیمری به اثبات رسیده است[ .]10از زمان اولین عملیات

کاهش دبی حجمی نفت/گاز از مخزن به چاه تولیدی را به

موفق تزریق ژل ،روشهای مختلفی برای تزریق ژل پیشنهاد

همراه خواهد داشت[ .]2-1از اینرو کنترل تولید آب به

شده است و تکنولوژیهای متنوعی در رابطه با تزریق ژل

چالشی مهم ازنظر مالی و محیطزیستی برای صنایع نفت

معرفی شده است ،ازجمله ژلهای درجا ،ژلهای پیشساخته

تبدیلشده است .روشهای شیمیایی و مکانیکی مختلفی برای

و ژلهای کلوئیدی ،میکروژلهای حساس به دما و شوری و ...

مقابله با این پدیده پیشنهاد شده است .روشهای مکانیکی

[ .]11در روش ژلهای درجا ژالنت به درون مخزن یا چاه

معموالً گران هستند و نیاز به تأسیسات سرچاهی در محل

تزریق میشود و ژل شدگی درون چاه و تحت تاثیر دما ،فشار،

عملیات دارند .روشهای شیمیایی مختلفی نیز برای عملیات

شوری pH ،و تنشهای درون چاه رخ میدهد .علیرغم اینکه

انسداد و مدیریت تولید آب وجود دارد که ترکیب ،فرایند

ژلهای درجا در ابتدا به صورت گسترده در صنعت مورد

ساخت و عملکرد این مواد وابسته به شرایط عملیاتی ،جنس

استفاده قرار میگرفتند ،اما به علت نقصهای این تکنیک

و عامل آبدهی در مخازن بستگی دارد و چون این شرایط برای

استفاده از آن به مرور زمان کاهش یافته است .در این روش

تمام مخازن نفتی دنیا یکسان نیست ،راهکارهای اختصاصی

به دلیل مواجهه محلول ژل درجا با مایعات درون چاه ،ترکیب

برای هر کشور و یا هر منطقه ضرورت دارد .یکی از روشهای

درصد و گرانروی تغییر میکند ،با توجه به افزایش گرانروی

شیمیایی متداول برای جلوگیری از تولید آب اضافی ،استفاده

ژل در مقایسه با ژالنت ،در تزریق ژلهای درجا میبایست

از سامانه ژلهای پلیمری است که امروزه بهطور گستردهای

زمان تشکیل ژل قابلکنترل باشد چراکه عمق نفوذ ژالنت به

در جهان و همچنین در منطقه خاورمیانه بکار گرفتهشده و

منطقه مورد نظر تابع گرانروی و زمان بندش ژل است عالوه

نتایج موفقیتآمیزی هم به همراه داشته است .وجود

بر آن خواص ژالنت و درنتیجه ژل حاصل براثر تنش و برش

پارامترهای زیاد تأثیرگذار بر موفقیت ژلهای پلیمری و ضعف

وارده بر آن در حین عملیات تزریق ،تغییر میکند .با توجه به

نسبی آنها در مخازن با دمای باال موجب شده است مطالعات

محدودیت کاربردهای ژلهای درجا در سالهای اخیر مطالعه

در خصوص کاربرد هیدروژلها در این زمینه طی سالهای

بر روی هیدروژلهای از پیش تشکیل شده ( )PPGبرای

اخیر موردتوجه محققان قرار بگیرد[ .]4-3هیدروژلها به

فناوری کنترل همزمان مورد توجه قرار گرفته است[ .]12در

عنوان مواد پلیمری با ساختار سهبعدی ،به دلیل امکان

فرآیند استفاده از  ،PPGژل بیرون از چاه تهیه شده و سپس
2
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ذرات ژل به همراه آب سازند به چاه تزریق شوند .آب حامل

عمدت ًا مقاومت خود را در شرایط سخت مخزن همچون دما و

ذرات ژل ،تزریقپذیری قابل قبولی دارد و پس از مخلوط شدن

شوری باالی آب سازند از دست میدهند الزم است تحقیقاتی

با آب تا چندین برابر حجم اولیه خود متورم میشوند[،]12

در خصوص ایجاد ژلهای از پیش تشکیل شده کوپلیمر انجام

درصورتیکه بتوان به نحو مطلوب از فنآوری ژلهای از پیش

گیرد .هدف از این پژوهش ،تولید ذرات هیدروژل پلیمری

ساخته شده استفاده نمود ،میتوان چاههای تولیدی را به مدار

ویسکواالستیک از پیش ساخته شده است که از نواقص ژلها

تولید برگرداند و میزان سقف تولید را به میزان قابل مالحظه-

مانند زمان تشکیل و تغییر فاز (تغییر گرانروی) ،عدم استحکام

ای افزایش داد.

ساختاری و پایداری حرارتی در مقابل تنش ،برش و شوری

بای و همکارانش[ ]13برای اولین بار استفاده از ژلهای PPG

زیاد (شرایط مخازن ایران) ،و تورم در زمان و مکان نامناسب،

را مطرح کردند ،آنها ژلهای از پیش تشکیل شده را از مونومر

مبرا هستند که همین امر اثربخشی این مواد را در کاهش

اکریل آمید و عامل شبکه ساز  N’-Nمتیلن بیس اکریل آمید

تولید آب بهخوبی نشان میدهد .در این پژوهش هیدروژل

تهیه کردند .سپس به بررسی اثر غلظت پلیمر ،شبکهساز،

 Co[AM-AMPS]/PEIبا ساختار سهبعدی از روش

آغازگر و افزودنیهای دیگر بر استحکام و ظرفیت تورم ذرات

پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در مقادیر متفاوت از عامل شبکه

ژل تولید شده پرداختند .شبکه ساز یک گروه چند عاملی دارد

ساز ساخته و خواص ساختاری آن از دیدگاه ماکروسکوپیک و

که میتواند با گروه آمید در مونومر اکریلآمید کمپلکس

میکروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل داده و ساختار سه بعدی ژل را ایجاد کند .به منظور
اطمینان از عملکرد این ذرات در مخازن شکافدار حیدری و

مواد و دستگاهها

همکاران[ ]14با ایجاد شکاف با هندسههای مختلف ازجمله

مونومر اکریلآمید مورد استفاده در این پژوهش با جرم

شکاف ساده وشکاف پلکانی درون میکرو مدل از هر دو نوع

مولکولی  71.07گرم بر مول از شرکت مرک آلمان تهیه شده

ژل درجا و پیشساخته برای بررسی تأثیر آن در کنترل تولید

است .مونومر -2اکریل امیدو-2متیل پروپان سولفونیک اسید

آب استفاده کردند نتایج نشان داد که هر دو نمونه ژل تأثیر

با درصد خلوص 97درصد و جرم مولکولی  207.24گرم بر

قابل توجهی در ازدیاد برداشت نفت دارند.

مول از شرکت  Fisher Scientificتهیه شده است .پلیاتیلن

نکتهی قابل توجه در کاربرد این نوع ژلها قابلیت حفظ

ایمین ) (PEIبه عنوان پیونددهنده عرضی به صورت محلول

پایداری حرراتی در دمای باالتر از  90درجه سانتیگراد است

آبی  50درصد وزنی ،وزن مولکولی  750000گرم بر مول از

که با توجه به مخازن دما باالی ایران این مساله از اهمیت

شرکت سیگما آلدریچ خریداری و آغازگر واکنش-2،2

بهسزایی برخوردار میشود ،از این رو المنتشاری [ ،]15باهدف

آزوبیس(-2آمیدنوپروپان)دیهیدروکلرید ( )AAPHبا درصد

افزایش مقاومت ژل در دمای باال از ژل پلی اکریل آمیدی با

خلوص  98درصد وزنی و وزن مولکولی  271.19گرم بر مول

پیونددهنده عرضی  PEIاستفاده کرد .دمای آزمایش باالی

از شرکت  Exir Chemicalتهیه شد .برای ساخت آبشور،

 100درجه سانتیگراد و فشار در حدود Psi 500طراحی شد،

نمک سدیمکلرید از شرکت مرک آلمان استفاده شد .بهمنظور

نتایج حاکی از آن بود که مقاومت ژل وابسته به چگالی

بررسی میکروسکوپی نمونه ساخته شده از آزمون

پیوندهای عرضی است و افزایش  PEIمنجر به افزایش

دستگاه Tescan-XMUاستفاده شد .برای تعیین قابلیت نمونه

مدولاالستیک و به تبع افزایش استحکام ساختاری این مواد

در حفظ و نگهداری آب ،از آزمون سنجش وزنی استفاده شد،

خواهد شد ،که این امر ناشی از فراهم شدن فرصت بیشتر

مقدار آب جذب شده در ساختار شبکه سهبعدی هیدروژل با

برای ایجاد پیوندهای عرضی در ساختار هیدروژل است.

استفاده از نسبت تورم تعادلی بدست میآید .بدین منظور پس

بنابراین با توجه به اینکه ژلهای مورداستفاده در صنعت،

از تشکیل ساختار هیدروژل و خشک شدن در دمای 90درجه
3
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سانتیگراد ،مقداری از ژل خشک وزن شده ،و در کاغذ چای

واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد ،آغازگر واکنش ()AAPH

با توری اندازه  100میکرومتر ریخته و درب آن با دستگاه

در دمای  40درجه سانتیگراد به محلول در حال چرخش بر

دوخت بسته میشود .بسته کاغذ چای محتوی ژل پلیمری

روی همزن مغناطیسی افزوده شد و دما با نرخ ده درجه بر

خشک ،درون آب مقطر غوطهور شده و فواصل زمانی مشخص

دقیقه افزوده شد تا زمانی که ساختار سه بعدی هیدروژل

وزن سنجی میگردد ،بهمنظور محاسبه نسبت تورم از رابطهی

تشکیل شود (شکل -1الف) .هیدروژل ساختهشده با اتانول

از تورم و Ws

 70%وزنی شسته شده و به مدت  24ساعت در آب مقطر

وزن هیدروژل پلیمری پس از تورم است ،استفاده شد [.]16

قراردادهشد تا مونومرهای واکنش نداده از سیستم ژل خارج

 1که در آن  W0وزن ژل پلیمری خشک پیش
𝑊𝑠 − 𝑊0
𝑊0

1

شود .بدین طریق اطمینان حاصل میشود مونومرهای واکنش

= 𝑅𝑆𝐸

نداده در ساختار ژل وجود ندارند .سپس به قطعات مکعبی

برای تعیین خاصیت ویسکواالستیک مواد ،تنش در طول

شکل تقسیم (شکل -1ب) و برای خشک کردن در آون خال

کرنش برشی متناوب سینوسی اندازهگیری شد .این آزمایشها

تحت دمای  90درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت

با دستگاه رئومتر ( )MCR301شرکت آنتوانپار انجام شد.

قراردادهشد (شکل -1ج) .درنهایت ژل خشکشده (شکل -1

بدین صورت که در ویسکومتر صفحه-صفحه ،صفحه اول

ج) توسط آسیاب بهصورت پودر با توزیع اندازه ذرات مشخص

حرکت نموده و باعث ایجاد تغییر شکل در ماده مورد نظر

 100میکرومتر حاصل شد .مراحل

میشود .سپس موج تنش ایجاد شده توسط صفحه دوم

ساختCo[AM-

AMPS]/PEIدر شکل  1نشان داده شده است.

اندازهگیری و ثبت میشود[ .]18-17نتایج بصورت
پارامترهای مدول االستیک´( Gانرژی ذخیره شده در ساختار)
و مدول ویسکوز ´´( Gدهنده انرژی هدر رفت نمونه) در نتایج
ارائه شده است .عالوه بر آن به منظور بررسی رفتار ذرات
متورم هیدروژل  Co[AM-AMPS]/PEIتحت کرنش ،ضریب
میرایی ذرات متورم در فرکانس  1هرتز بررسی شد .با توجه

الف

به اینکه ،هدف از آزمون رئولوژی ،بررسی رفتار

ب

ویسکواالستیک ذرات هیدروژل از پیشساخته و محدودهی
این رفتار است .لذا میبایست شرایط آزمون را در حالتی قرار
داد که ماده از حالت ویسکواالستیک خود خارج نشود تا بتوان
اثر کرنش و تغییر طول را بر تغییر رفتار ویسکواالستیک ذرات
ج

هیدروژل از پیشساخته بررسی کرد .به همین علت از فرکانس

د

شکل  -1مراحل ساخت Co[AM-AMPS]/PEI

یک هرتز استفاده شده است.

الف) هیدروژل اولیه ب) هیدروژل تکه تکه شده ج) قطعات هیدروژل

روش تهیه

خشک شده د)ذرات هیدروژل از پیش ساخته شده

ذرات هیدروژل Co[AM-AMPS]/PEI

در ابتدا محلول هموژن از مونومرهای  AMو  AMPSبا نسبت

نتایج و تحلیل

وزنی پلیمر  AMبه  AMPSبرابر  5.5در آب مقطر ساخته

آزمون تورم و تعیین نسبت تورم تعادلي()ESR
نسبت تورم نمونه هیدروژل از پیش ساخته شده ،در
زمانهای مختلف در دمای اتاق و درون آب مقطر ،آبشور
 10%وزنی و نفت تا رسیدن به نسبت تورم تعادلی مورد

شد .سپس  PEIبه عنوان اتصال دهنده عرضی در دو مقدار
0.1و  2درصدوزنی به سیستم اضافه شد .اکسیژن موجود در
نمونه توسط نیتروژن از درون ظرف خارج و برای شروع
4
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مطالعه قرار گرفت .تصویر  Co[AM-AMPS]/PEIقرارداده
شده در محیط آبی و نفت در شکل -2الف نشان داده شد
است.

نامتجانس تراوایی( Disproportionate Permeability

 ))DPR(Reductionنامیده میشود که به معنی
توانایی انسداد مسیر آب و کاهش تراوایی سنگ مخزن
برای نفت ،نسبت به تراوایی نفت است[ .]19این خاصیت
هیدروژل ،یعنی رفتار دوگانه آن در محیط آبی و آلی منجر
به اطالق واژه هوشمند به آن شده است و عملکرد آن را در
کاهش تولید آب بدون تاثیر در عبوردهی نفت در محیط
متخلخل مخزن را توجیه پذیر مینماید.
به منظور بررسی نقش عامل شبکه ساز در رفتار تورمی و
استحکام ساختاری  PPGساخته شده دو نمونه هیدروژل
با مقادیر  0.1و  2درصد وزنی از  PEIساخته شد و تورم
آن بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت (شکل -3الف).
همانطور که در شکل -3الف نشان داده شده است
هیدروژل  Co[AM-AMPS]/PEIدر آب مقطر و آبشور به
ترتیب به میزان 15تا  19و 8.9تا  142.2برابر وزن اولیه،
متورم شده است .نتایج حاکی از آن است که با افزایش
غلظت پلی اتیلن ایمین ،مقدار تورم شبکه کاهش پیدا می-
کند .شایان توجه است که در ساختار Co[AM-
 AMPS]/PEIاتصاالت عرضی وجود دارد که خاصیت
نگهداری حالل را در ساختمان این ذرات ممکن میسازد.
با افزایش مقدار عامل شبکه ساز ،تقابلهای فیزیکی بین
مولکولهای پلی اتیلن ایمین و ] Co[AM-AMPSافزایش
مییابد ،سرعت متورم شدن شبکه کاهش و در نتیجه
میزان تورم نیز کاهش پیدا میکند .از طرفی هر چه چگالی
اتصاالت عرضی کاهش یابد بخشی از هیدروژل که به شبکه
متصل نیست و قابلیت انحالل دارد افزایش و در نتیجه
میزان تورم ژل افزایش مییابد (نمونه حاوی  0.1درصد
وزنی پلی اتیلن ایمین) .الزم به ذکر است که در این حالت
ممکن است استحکام شبکه ژل کاهش پیدا کند .اما توجه
به نکتهی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن مقدار مورد نیاز
 PEIبا توجه به حضور زنجیرههای فعال برای تشکیل شبکه
است برای درک بهتر در شکل -3ب این مساله یعنی حضور
بیش از اندازه عامل شبکهساز در ساختار سهبعدی
هیدروژل نشان داده شده است .به بیان دیگر انتخاب مقدار
عامل شبکه ساز امری بسیار مهم است زیرا همیشه مقدار
بیشتر عامل شبکه ساز عامل افزایش استحکام ساختاری

الف

ب
شکل –2الف)نمونه تورم یافته در آب مقطر و دهیدراته شده در نفت
ب) گروههای آبدوست در ساختار ]Co[AM-AMPS

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است نمونه به علت
حضور گروههای آبدوست در ساختار هیدروژل که در
مجاورت با محیط آبی تورم قابل مالحظهای داشته است
این در حالی است که در محیط نفتی نه نتها متورم نشده
است بلکه منقبض شده و از حجم اولیه آن کاسته شده
است .به بیان دیگر وجود نفت خام در مخزن باعث
چروکیدگی شبکه ژل میشود .رفتار تورم و چروکیدگی ژل
در عملکرد هیدروژل در محیط متخلخل تاثیر گذار است.
همین امر موجب شده است به هنگام استفاده از ذرات ژل
از پیش تشکیل شده ،کاهش تراوایی آب بسیار بیشتر از
کاهش تراوایی نفت باشد .این خاصیت ژل ،پدیده کاهش
5
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شبکه نخواهد بود بلکه ممکن است بخش مازاد آن در
فضای حفرههای موجود در ساختار سه بعدی قرار گرفته و
میزان تورم را کاهش دهد.
نکته قابل توجه در شکل  4کاهش تورم در هر دو نمونه در
حضور نمک است .با افزایش نمک در حالل ،کاتیونهای
موجود باعث همپوشانی گروههای کربوکسیالت و
سولفونات موجود در پلیمر شده و در نتیجه دافعه
الکترواستاتیکی بین زنجیرههای پلیمری کاهش مییابد
[ .]20در اثر کاهش دافعه الکترواستاتیکی مولکولهای
پلیمر منقبض شده و رسوخ کمتری بین زنجیرههای
پلیمری بوجود میآید و متعاقب ًا استحکام ژل کاهش می-
یابد.

نتایج آزمون جاروب فرکانس
با توجه به وابستگی استحکام ساختاری به مقدار عامل
شبکهساز که در بخش قبل به آن پرداخته شد در این بخش،
استحکام ساختاری دو نمونه با استفاده از تغییرات مدولهای
االستیک و ویسکوز در فرکانسهای  1تا  )1/s( 100بررسی
شده است .کرنش و دما در این آزمون به ترتیب برابر  1درصد
و  100درجه سانتیگراد است .همانطور که در شکل 4
مشاهده میشود ،مقادیر ` Gو `` Gدر هر دو نمونه نسبت به
تغییرات فرکانس تقریبا مستقل هستند و شیب تغییرات کمتر
از  2است .عدم تغییر هر دو مدول با افزایش فرکانس تشکیل
ساختار سه بعدی در هر دو نمونه را تایید میکند[ .]21الزم
بهذکر است که مقادیر باالی مدول االستیک نسبت به مدول
ویسکوز بیانگر غالب بودن رفتار االستیک در دو نمونهی
ساخته شده است.
نکتهی قابل توجه در شکل  4اثبات فرضیهی ارائه شده در
بخش قبل مبنی بر حضور اضافی عامل شبکه ساز در ساختار
 PPGsساخته شده است .همانطور که مالحظه میشود
افزایش  PEIدر افزایش استحکام ساختاری (افزایش مدول
االستیک) نقشی نداشته است.

الف

ب
شکل –3الف) نمودار تورم تعادلی نمونهها

شکل –4مدول االستیک و ویسکوز ذرات از پیش ساخته شدهی متورم

ب) ساختار Co[AM-AMPS]/PEI

هیدروژل  Co[AM-AMPS]/PEIبا درصدهای وزنی  0.1و  2از PEI

6
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تعیین ضریب میرایي تحت کرنش
با توجه به شرایط محیط عملکرد ذرات هیدروژل پس از
جایگیری در مخزن ،حفظ خاصیت االستیک تحت کرنش
(کششی و فشار) در میان خلل و فرج محیط مخزن ضروری
است .ضریب میرایی (تانژانت دلتا) به عنوان تابعی از کرنش
نوسانی در  25درجه سانتیگراد بهمنظور مطالعه رفتار
ویسکواالستیک ماده مورد استفاد قرار میگیرد .نتایج حاصل
از ضریب میرایی ذرات متورم هیدروژل

Co[AMالف

 AMPS]/PEIتحت کرنش در شکل -5الف نشان داده شده
است .همانطورکه مشاهده میشود تا کرنش ( %35کرنش
بحرانی) ذرات متورم رفتار ویسکواالستیک داشته و

)tan(δ

کمتر از یک است .با افزایش بیشتر کرنش از کرنش بحرانی،
میزان ضریب میرایی افزایش شدید یافته و ) tan(δاز یک
فراتر میرود ،در واقع خواص ویسکواالستیک از حالت جامد
در tanδ<1به حالت مایع در tanδ>1حرکت کرده ،ذرات متورم
از هم گسیخته شده و ساختار سه بعدی آنها از بین میرود
ب

[ .]22بنابراین میتوان اذعان کرد که ذرات هیدروژل سنتز

شکل –5الف :فاکتور میرایی و ب :تغییرات گرانروی ترکیبی ذرات از

شده در این پژوهش توانایی حفظ ساختار ویسکواالستیک

پیش ساخته شدهی متورم هیدروژل  Co[AM-AMPS]/PEIنسبت به

خود را تحت شرایط مخزن دارند .عالوه بر آن گرانروی ترکیبی

کرنش

ذرات متورم نیز دقیقا در همان کرنش افت کرده که نشان از
برتری مدول ویسکوز نسبت به مدول ذخیره در ساختار این

ریختشناسي

ذرات در کرنش بحرانی (تخریب هیدروژل) است‘ .گرانروی

بهمنظور بررسی میکروسکوپیک ساختار در هر دو نمونه

ترکیبی در فرکانسهای کم بیانگر میزان گرهها و استحکام

 Co[AM-AMPS]/PEIو برای تحلیل کیفی اطالعات در مورد

ساختاری ذرات متورم شده است همانطور که در شکل -5ب

شکل ،اندازه،

وجود و عدم وجود حفرات ،از آزمونهای SEM

مشاهده میشود با افزایش کرنش تمامی گرهها از بین رفته و

استفاده شد .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است

گرانروی به شدت کاهش مییابد.

نمونه حاوی  0.1درصد وزنی پلی اتیلن ایمین در مقایسه با
نمونه حاوی  2درصد وزنی ساختار متخلخل با حفرههای به
نسبت بزرگتری است در حالیکه در نمونه حاوی  2درصد وزنی
نمونه چگالتر و سطح چروکیدهای دارد که همین امر تفاوت
میزان تورم در هر دو نمونه را به خوبی تایید میکند.

7

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره 7پاییز  1400صفحات  1الی 9
کرنش  %35را دارند که این خصوصه عملکرد ذرات را در
شرایط مخزن تضمین میکند.
در آخر میتوان اذعان داشت نمونهی  PPGمتخلخل با ساختار
سه بعدی و قابلیت تورم در مقابل آب و دهیدراته شدن در
مقابل نفت در کنار ساختار ویسکواالستیک و حفظ استحکام
الف

ساختاری باال ،پتانسیل مناسبی برای کاربرد در فرایندهای

ب

شکل –6الف) تصویر  SEMبا بزرگنمایی  5میکرومتر از نمونه
 PEIب) تصویر  SEMبا بزرگنمایی  10میکرومتر از نمونه

مدیریت آب و کنترل همزمان در مخازن نفتی را دارد.

0.1wt%

PEI 2wt%
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