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 چکیده

آب، استفاده  دیکنترل تول یمتفاوت برا یهاروش نیمخازن است. در ب نیمهم در توسعه ا یهااز چالش یکی یآب از مخازن نفت دیتول

استفاده از آنها با  ،یکیوجود ضعف در استحکام مکان لیاما به دل رودیمقرون به صرفه به شمار م روش کی هادروژلیاز ه

ها، مورد توجه قرار ژل ریآن نسبت به سا یهاتیبا توجه به مز ساختهشیپ یهادروژلیرو ه نی. از اترو شده اسروبه ییهاتیمحدود

پژوهش حاضر نخست برپایه طراحی  باال، روش یسخت مخازن مانند دما و شور طیاز شرا ناشی مشکالت بر غلبه هدف با. اند¬گرفته

 لنیاتیو پل دیاس کیپروپان سولفون لیمت -2دویام لیاکر-2آکریل آمید و  یبعدی هیدروژل با استفاده از پلیمرهاو ساخت شبکه سه

 یعالوه بر استفاده از بررس گرید یانیهیدروژل است. به ب بیها و تعیین ترکبه عنوان عامل شبکه ساز و درنهایت تحلیل داده نیمیا

اتصاالت  یچگال شیعامل شبکه ساز در افزا میمستق قشن هیساخته شده، فرض شیاز پ دروژلیه یشناسختیو ر یآزمون تورم، رئولوژ

 یدرصد وزن 0.1و  AM/AMPS ،5.5نسبت  بیو ترک نییشبکه ساز تع نهیه است و مقدار بهشد یبررس یمریپل یشبکه یعرض

شور متورم  آبدر آب مقطر و  بیخود به ترت هیبرابر وزن اول 15تا  19شد. نمونه ساخته شده قادر است  یاز عامل شبکه ساز معرف

 %35تا کرنش  کیسکواالستیحفظ ساختار و ییبوده و توانا KPa 18 کیمدول االست یمتورم دارا ی¬توجه است نمونه انیشود. شا

شود و  دروژلیه یکیاستحکام مکان شیباعث افزا تواند¬یمقدار عامل شبکه ساز صرفاً نم شیحاصل، افزا جیرا دارا است. بر اساس نتا

 آزاد است. یمریپل های¬رهیوابسته به مقدار زنج ای¬اتصاالت شبکه شیافزا

  
 

 .یرئولوژ ،ییآب، کاهش نامتجانس تراوا دیشده، کنترل تول یشبکه ا مریکوپل ساخته،شیاز پ دروژلیذرات ه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ادیو ازد دیبه طور کلی بهبود و افزایش کارآمدی فرایند تول

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

دهد ها نشان میو بررسی گذاری کالن است. مطالعاتسرمایه

آب در کشور، در  قیتحت تزر نیادیکه با توجه به تعدد م

مخزن و  طیشرا یکنواختیعدم  لیاز موارد به دل یاریبس

آب  دیتول ،یدیجبهه آب تول تیعدم کنترل و هدا نیهمچن

 یاست. وجود شور افتهی شیافزا ،یقیاز آب تزر یناش

 ریمشکالت نظ جادیعالوه بر ا یدیتوجه در آب تولقابل

 یبرا یمشکل مهم یسر چاه زاتیتجه یخراب ،یخوردگ

 یآب اضاف دیعالوه تول. بهدیآیحساب مبه زین ستیزطیمح

داده  شیآب و نفت را افزا یهامربوط به جداکننده یهانهیهز

دای چاه شده و و  باعث افزایش گرادیان فشار بین انتها و ابت

ن به چاه تولیدی را به گاز از مخزکاهش دبی حجمی نفت/

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

نفت  عیصنا یبرا یستیزطیمحو  یمهم ازنظر مال یچالش

 یبرا یمختلف یکیو مکان ییایمیش یهااست. روش شدهلیتبد

 یکیمکان یهااست. روش شده شنهادیپ دهیپد نیمقابله با ا

در محل  یچاهسر ساتیبه تأس ازیمعموالً گران هستند و ن

 اتیعمل یبرا زین یمختلف ییایمیش یهادارند. روش اتیعمل

 ندیفرا، بیآب وجود دارد که ترک دیتول تیریانسداد و مد

، جنس یاتیعمل طیمواد وابسته به شرا نیساخت و عملکرد ا

 یبرا طیشرا نیدارد و چون ا یدر مخازن بستگ یو عامل آبده

 یاختصاص یکارهاراه ست،ین کسانی ایدن یتمام مخازن نفت

 یهااز روش یکیهر منطقه ضرورت دارد.  ایهر کشور و  یبرا

استفاده  ،یآب اضاف دیاز تول یریجلوگ یمتداول برا ییایمیش

 یاطور گستردهاست که امروزه به یمریپل یهااز سامانه ژل

شده و بکار گرفته انهیدر منطقه خاورم نیچندر جهان و هم

هم به همراه داشته است. وجود  یزیآمتیموفق جینتا

و ضعف  یمریپل هایژل تیبر موفق رگذاریتأث ادیز یاپارامتره

مطالعات  موجب شده استباال  یها در مخازن با دماآن ینسب

 یهاسال ها در این زمینه طیکاربرد هیدروژلدر خصوص 

ها به دروژلیه. [4-3]بگیردموردتوجه محققان قرار  ریاخ

امکان  لیبه دل ،یبعدبا ساختار سه یمریعنوان مواد پل

آن،  یهایژگیو یسازنهیساختار و به یگسترده در مهندس

و رسانش  یمختلف مانند داروساز عیگسترده در صنا یکاربرد

و نفت  یکشاورز ست،یز طیبافت، مح یمهندس ،یدارو، پزشک

یا چند پلیمر و  کیها معموال شامل ژل[. 6-5است] افتهی

ساز هستند که در آب محلول چند عامل شبکه ای کیو مونومر 

که موجب  هادروژلیه یهاتیمز نیتر[. مهم7]باشندیم

مختلف شده  عیو صنا یمواد در امور پژوهش نیبه ا ژهیتوجه و

در  یسادگ ،یزگارسا ستیاست عبارتند از: طول عمر باال، ز

انجام  قاتی[. در تحق9-8]یساخت و مسائل اقتصاد ندیفرآ

 نهیدر زم هادروژلیدر مورد استفاده از ه یمثبت جیشده نتا

شده است، بخصوص در مورد حل  دهیبرداشت نفت د ادیازد

 یهاژل ییکارا ینفت یهادر چاه یآب اضاف دیمشکل تول

 اتیعمل نی[. از زمان اول10]است دهیبه اثبات رس یمریپل

 شنهادیژل پ قیتزر یبرا یمختلف یهاژل، روش قیموفق تزر

ژل  قیدر رابطه با تزر یمتنوع یهایشده است و تکنولوژ

 ساختهشیپ یها، ژلدرجا یهاشده است، ازجمله ژل یمعرف

... های حساس به دما و شوری و های کلوئیدی، میکروژلژل و

چاه  ایدرجا ژالنت به درون مخزن  یها[. در روش ژل11]

دما، فشار،  ریدرون چاه و تحت تاث یو ژل شدگ شودیم قیتزر

 نکهیا رغمی. علدهدیدرون چاه رخ م یهاو تنش pH ،یشور

درجا در ابتدا به صورت گسترده در صنعت مورد  یهاژل

 کیتکن نیا یهااما به علت نقص گرفتند،یاستفاده قرار م

روش  نیدر ا است. افتهیاز آن به مرور زمان کاهش  دهاستفا

 بیدرون چاه، ترک عاتیبا ما محلول ژل درجا مواجهه لیبه دل

با توجه به افزایش گرانروی  ،کندو گرانروی تغییر میدرصد 

 ستیبامی درجا هایژل در مقایسه با ژالنت، در تزریق ژل

کنترل باشد چراکه عمق نفوذ ژالنت به زمان تشکیل ژل قابل

نظر تابع گرانروی و زمان بندش ژل است عالوه  منطقه مورد

ژل حاصل براثر تنش و برش  جهیبر آن خواص ژالنت و درنت

 به توجه با .کندتزریق، تغییر می ملیاتوارده بر آن در حین ع

 مطالعه اخیر هایسال در درجا هایژل هایکاربرد محدودیت

 برای (PPG) های از پیش تشکیل شدهژلهیدرو روی بر

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

شده و سپس  هیاز چاه ته رونی، ژل بPPGاستفاده از  ندیفرآ



9الی  1صفحات   1400 پاییز 7شماره -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

3 
 

حامل  آب شوند. قیذرات ژل به همراه آب سازند به چاه تزر

پس از مخلوط شدن و پذیری قابل قبولی دارد ذرات ژل، تزریق

[، 12]شوندیخود متورم م هیبرابر حجم اول نیبا آب تا چند

از پیش های ژل یآوربتوان به نحو مطلوب از فن کهیدرصورت

 مدار به را تولیدی هایچاه توانیاستفاده نمود، مساخته شده 

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

 .داد افزایش ای

  PPGهای استفاده از ژلبار برای اولین  [13و همکارانش] یبا

شده را از مونومر  لیتشک شیاز پ یهاژلرا مطرح کردند، آنها 

 دیآم لیاکر سیب لنیمت N’-N و عامل شبکه ساز دیآم لیاکر

ساز، شبکه مر،یاثر غلظت پل یکردند. سپس به بررس هیته

تورم ذرات  تیبر استحکام و ظرف گرید یهایآغازگر و افزودن

دارد  یعامل چندگروه  کیشبکه ساز  شده پرداختند. دیژل تول

کمپلکس  دیآملیدر مونومر اکر دیتواند با گروه آمیکه م

به منظور  .کند جادیژل را ا یداده و ساختار سه بعد لیتشک

و  یدریحاطمینان از عملکرد این ذرات در مخازن شکافدار 

مختلف ازجمله  یهاشکاف با هندسه جادی[ با ا14همکاران]

مدل از هر دو نوع  کرویدرون م یشکاف ساده وشکاف پلکان

 دیآن در کنترل تول ریتأث یبررس یبرا ساختهشیژل درجا و پ

 رینشان داد که هر دو نمونه ژل تأث جیآب استفاده کردند نتا

 .رندبرداشت نفت دا ادیدر ازد یقابل توجه

حفظ  تیها قابلنوع ژل نیقابل توجه در کاربرد ا ینکته

است  گراددرجه سانتی 90باالتر از  یدر دما یحررات یداریپا

 تیمساله از اهم نیا رانیا یکه با توجه به مخازن دما باال

[، باهدف 15] یرو المنتشار نیاز ا، شودیبرخوردار م ییسزابه

با  یدیآم لیاکر یباال از ژل پل یمقاومت ژل در دما شیافزا

 یباال شیآزما یاستفاده کرد. دما PEI یعرض ونددهندهیپ

، طراحی شد Psi 500و فشار در حدود گرادیدرجه سانت 100

 یمقاومت ژل وابسته به چگال نتایج حاکی از آن بود که

 شیمنجر به افزا PEI شیافزاو است  یعرض یوندهایپ

مواد  نیا یاستحکام ساختار شیو به تبع افزا کیاالستمدول

 شتریاز فراهم شدن فرصت ب یامر ناش نیکه ا، خواهد شد

. است دروژلیدر ساختار ه یعرض یوندهایپ جادیا یبرا

صنعت،  در مورداستفاده یهاژل نکهیبا توجه به ا نیبنابرا

سخت مخزن همچون دما و  طیعمدتًا مقاومت خود را در شرا

 یقاتیالزم است تحق دهندیآب سازند از دست م یباال یشور

انجام  کوپلیمر شده  لیتشک شیاز پ یهاژل جادیدر خصوص ا

 یمریپل ژلذرات هیدروتولید پژوهش،  نی. هدف از اردیگ

 هااست که از نواقص ژلیش ساخته شده ویسکواالستیک از پ

(، عدم استحکام گرانروی رییفاز )تغ رییو تغ لتشکی زمان مانند

 یدر مقابل تنش، برش و شور یحرارت یداریو پا یساختار

 نامناسب،(، و تورم در زمان و مکان رانیمخازن ا طی)شرا ادیز

مواد را در کاهش  نیا یامر اثربخش نیمبرا هستند که هم

هیدروژل  در این پژوهش .دهدینشان م یخوبآب به دیتول

Co[AM-AMPS]/PEI از روش  بعدیبا ساختار سه

در مقادیر متفاوت از عامل شبکه  پلیمریزاسیون رادیکال آزاد

و  ساخته و خواص ساختاری آن از دیدگاه ماکروسکوپیکساز 

 میکروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفت.

  

 هاو دستگاه مواد

جرم با پژوهش  نیاستفاده در ا مورد دیآملیاکرمونومر 

شده  هیاز شرکت مرک آلمان تهگرم بر مول  71.07مولکولی 

 دیاس کیپروپان سولفون لیمت-2دویام لیاکر-2 مونومر .است

بر  گرم 207.24 یجرم مولکولو  درصد 97با درصد خلوص

 لنیاتیپل .شده است هیته Fisher Scientific از شرکتمول 

صورت محلول  به یعرض ونددهندهیعنوان پ به  (PEI) نیمیا

گرم بر مول از  750000 یوزن مولکول ،یدرصد وزن 50 یآب

-2،2گر واکنشآغاز و یداریخر چیآلدر گمایشرکت س

 با درصد (AAPHهیدروکلرید )آمیدنوپروپان(دی-2آزوبیس)

گرم بر مول  271.19 یو وزن مولکول یدرصد وزن 98 خلوص

شور، ساخت آب یبرا .شد هیته Exir Chemical از شرکت

منظور هب .شد استفادهاز شرکت مرک آلمان  کلریدسدیمنمک 

 SEMبررسی میکروسکوپی نمونه ساخته شده از آزمون 

ابلیت نمونه برای تعیین ق استفاده شد. Tescan-XMUدستگاه

، از آزمون سنجش وزنی استفاده شد، حفظ و نگهداری آبدر 

بعدی هیدروژل با سهمقدار آب جذب شده در ساختار شبکه 

منظور پس  نی. بددیآیاستفاده از نسبت تورم تعادلی بدست م

درجه 90از تشکیل ساختار هیدروژل و خشک شدن در دمای 



9الی  1صفحات   1400 پاییز 7شماره -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

4 
 

 شده، و در کاغذ چایاز ژل خشک وزن  ی، مقدارگرادسانتی

 دستگاهریخته و درب آن با  کرومتریم 100با توری اندازه 

ل پلیمری . بسته کاغذ چای محتوی ژشودیدوخت بسته م

مشخص  یور شده و فواصل زمانخشک، درون آب مقطر غوطه

ی از رابطه منظور محاسبه نسبت تورمهد، بگردیم یوزن سنج

 sW وزن ژل پلیمری خشک پیش از تورم و 0W که در آن 1

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

1 𝐸𝑆𝑅 =
𝑊𝑠 −𝑊0

𝑊0

 

تنش در طول  برای تعیین خاصیت ویسکواالستیک مواد، 

ها این آزمایش .گیری شداندازه کرنش برشی متناوب سینوسی

 انجام شد. پارشرکت آنتوان( MCR301)دستگاه رئومتر با 

 اول صفحه، صفحه-در ویسکومتر صفحه بدین صورت که

مورد نظر  حرکت نموده و باعث ایجاد تغییر شکل در ماده

حه دوم توسط صف شود. سپس موج تنش ایجاد شدهمی

نتایج بصورت [. 18-17]شودگیری و ثبت میاندازه

 (شده در ساختارانرژی ذخیره ) ´G یکمدول االستپارامترهای 

در نتایج  (انرژی هدر رفت نمونهدهنده ) ´´Gو مدول ویسکوز 

عالوه بر آن به منظور بررسی رفتار ذرات  شده است. ارائه

تحت کرنش، ضریب  Co[AM-AMPS]/PEIمتورم هیدروژل 

با توجه  هرتز بررسی شد. 1میرایی ذرات متورم در فرکانس 

رفتار  یبررس ،یهدف از آزمون رئولوژبه اینکه، 

 یو محدوده ساختهشیاز پ دروژلیذرات ه کیسکواالستیو

قرار  یآزمون را در حالت طیشرا ستیبایرفتار است. لذا م نیا

خود خارج نشود تا بتوان  کیسکواالستیداد که ماده از حالت و

ذرات  کیسکواالستیرفتار و رییطول را بر تغ رییاثر کرنش و تغ

علت از فرکانس  نیکرد. به هم یبررس ساختهشیدروژل از پیه

 ده شده است.هرتز استفا کی

 

 Co[AM-AMPS]/PEIژل هیدروذرات  هیروش ته

با نسبت  AMPSو  AM مونومرهایدر ابتدا محلول هموژن از 

ساخته در آب مقطر  5.5برابر  AMPSبه  AM مریپل یوزن

 مقدار دو عرضی در به عنوان اتصال دهنده  PEIسپس شد. 

موجود در  ژنیاکس. شد درصدوزنی به سیستم اضافه 2و 0.1

برای شروع  وخارج از درون ظرف  تروژنینمونه توسط ن

( AAPHآغازگر واکنش ) ،آزاد کالیراد ونیزاسیمریپلواکنش 

به محلول در حال چرخش بر  گرادیدرجه سانت 40 یدر دما

با نرخ ده درجه بر افزوده شد و دما  یسیهمزن مغناط یرو

 دروژلیهساختار سه بعدی  هک یشد تا زمان افزوده دقیقه

اتانول با  شدهساخته دروژلی. هالف(-1)شکل  شود لیتشک

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

خارج  ژل ستمیواکنش نداده از سی شد تا مونومرهاقرارداده

واکنش  یمونومرها شودیحاصل م نانیاطم قیطر نیبد شود.

سپس به قطعات مکعبی  نداده در ساختار ژل وجود ندارند.

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

ساعت  72به مدت  گرادیدرجه سانت 90 یتحت دما

-1)شکل  دهشژل خشک تی. درنهاج(-1د )شکل شقرارداده

اندازه ذرات مشخص  عیصورت پودر با توزبه ابیتوسط آس ج(

-Co[AM مراحل ساخت حاصل شد. کرومتریم 100

AMPS]/PEI  نشان داده شده است. 1در شکل 

 

  
 ب الف

  
 د ج

 Co[AM-AMPS]/PEIمراحل ساخت  -1شکل 

ژل هیدروتکه تکه شده ج( قطعات  هیدروژلژل اولیه ب( هیدروالف( 

 ذرات هیدروژل از پیش ساخته شدهخشک شده د(
 

  لیو تحل جینتا

  (ESR)تعیین نسبت تورم تعادليو  آزمون تورم

در ، ساخته شده شیژل از پهیدرونسبت تورم نمونه 

شور ، آباتاق و درون آب مقطر یمختلف در دما یهازمان

مورد  ینسبت تورم تعادل به دنیتا رس نفتوزنی و  10%
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قرارداده   Co[AM-AMPS]/PEI تصویر. مطالعه قرار گرفت

 نشان داده شد الف-2شکل در   نفتشده در محیط آبی و 

 است.

 

 
 الف

 

 ب

 
 در نفت دهیدراته شدهدر آب مقطر و  افتهی تورم نمونهالف( –2شکل

 Co[AM-AMPS]دوست در ساختار آب یهاگروه ب(

 

نشان داده شده است نمونه به علت  2همانطور که در شکل 

در که دوست در ساختار هیدروژل های آبحضور گروه

ای داشته است مجاورت با محیط آبی تورم قابل مالحظه

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 

رفتار تورم و چروکیدگی ژل  شود.چروکیدگی شبکه ژل می

 در محیط متخلخل تاثیر گذار است. دروژلیدر عملکرد ه

به هنگام استفاده از ذرات ژل ین امر موجب شده است هم

از  شتریب اریآب بس ییشده، کاهش تراوا لیتشک شیاز پ

کاهش  دهیژل، پد تیخاص نیاباشد.  نفت ییکاهش تراوا

 Disproportionate Permeability)یینامتجانس تراوا

Reduction (DPR )) یکه به معن شودیم دهینام 

سنگ مخزن  ییآب و کاهش تراوا ریمس انسداد ییتوانا

این خاصیت  .[19]نفت است یینسبت به تراوا برای نفت،

یعنی رفتار دوگانه آن در محیط آبی و آلی منجر  هیدروژل،

و عملکرد آن را در است به اطالق واژه هوشمند به آن شده 

دهی نفت در محیط اهش تولید آب بدون تاثیر در عبورک

  نماید.می متخلخل مخزن را توجیه پذیر

به منظور بررسی نقش عامل شبکه ساز در رفتار تورمی و 

ساخته شده دو نمونه هیدروژل  PPGاستحکام ساختاری 

ساخته شد و تورم  PEIدرصد وزنی از  2و  0.1با مقادیر 

 الف(.-3آن بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

 الف نشان داده شده است-3همانطور که در شکل 

به  شورو آب آب مقطردر  Co[AM-AMPS]/PEI ژلهیدرو

برابر وزن اولیه،  142.2تا 8.9و  19تا 15میزان ترتیب به 

 شیبا افزانتایج حاکی از آن است که  متورم شده است.

-یم دایمقدار تورم شبکه کاهش پ ن،یمیا لنیات یغلظت پل

-Co[AMشایان توجه است که در ساختار کند. 

AMPS]/PEI  اتصاالت عرضی وجود دارد که خاصیت

 سازد.نگهداری حالل را در ساختمان این ذرات ممکن می

 نیب یکیزیف یهاتقابلبا افزایش مقدار عامل شبکه ساز، 

افزایش  Co[AM-AMPS]و  نیمیا لنیات یپل یهامولکول

و در نتیجه شدن شبکه کاهش  تورمسرعت میابد، می

از طرفی هر چه چگالی  .کندمیزان تورم نیز کاهش پیدا می

اتصاالت عرضی کاهش یابد بخشی از هیدروژل که به شبکه 

متصل نیست و قابلیت انحالل دارد افزایش و در نتیجه 

درصد  0.1یابد )نمونه حاوی میزان تورم ژل افزایش می

وزنی پلی اتیلن ایمین(. الزم به ذکر است که در این حالت 

ش پیدا کند. اما توجه ممکن است استحکام شبکه ژل کاه

ی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن مقدار مورد نیاز به نکته

PEI های فعال برای تشکیل شبکه با توجه به حضور زنجیره

نی حضور ب این مساله یع-3است برای درک بهتر در شکل 

بعدی ساز در ساختار سهبیش از اندازه عامل شبکه

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 
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در بخش مازاد آن شبکه نخواهد بود بلکه ممکن است 

فته و ی موجود در ساختار سه بعدی قرار گرهافضای حفره

 ان تورم را کاهش دهد.میز

کاهش تورم در هر دو نمونه در  4نکته قابل توجه در شکل 

های با افزایش نمک در حالل، کاتیونحضور نمک است. 

های کربوکسیالت و موجود باعث همپوشانی گروه

سولفونات موجود در پلیمر شده و در نتیجه دافعه 

یابد های پلیمری کاهش میالکترواستاتیکی بین زنجیره

های [. در اثر کاهش دافعه الکترواستاتیکی مولکول20]

های پلیمر منقبض شده و رسوخ کمتری بین زنجیره

-آید و متعاقبًا استحکام ژل کاهش میپلیمری بوجود می

  .ابدی

 

 
 

 الف

 
 ب

 هانمونه یدار تورم تعادلنمو الف( –3شکل

 Co[AM-AMPS]/PEIساختار   ب(

 

 

 

 فرکانسآزمون جاروب  جینتا

حکام ساختاری به مقدار عامل با توجه به وابستگی است

، بخش نیدر اساز که در بخش قبل به آن پرداخته شد شبکه

 یهامدولاستحکام ساختاری دو نمونه با استفاده از تغییرات 

 یبررس( s/1) 100تا  1 یهادر فرکانس سکوزیو و کیاالست

درصد  1برابر  بیبه ترتدر این آزمون و دما  کرنششده است. 

 4 که در شکل همانطوراست.  گرادیرجه سانتد 100و 

در هر دو نمونه نسبت به  ``G و `G ریمقاد شود،یمشاهده م

و شیب تغییرات کمتر  مستقل هستندتقریبا رکانس تغییرات ف

عدم تغییر هر دو مدول با افزایش فرکانس تشکیل  .است 2از 

. الزم [21]کندبعدی در هر دو نمونه را تایید میساختار سه 

نسبت به مدول  کیمدول االست یباال ریمقادذکر است که به

ی دو نمونهدر  کیغالب بودن رفتار االست انگریب سکوزیو

 ت. ه شده استساخ

 ی ارائه شده دراثبات فرضیه 4ی قابل توجه در شکل نکته

شبکه ساز در ساختار  بخش قبل مبنی بر حضور اضافی عامل

PPGs شود ساخته شده است. همانطور که مالحظه می

در افزایش استحکام ساختاری )افزایش مدول  PEIافزایش 

 االستیک( نقشی نداشته است.

 

 
 

 ی متورمذرات از پیش ساخته شده سکوزیو و کیمدول االست  –4شکل

 PEIاز  2و  0.1وزنی  با درصدهای  Co[AM-AMPS]/PEI ژلهیدرو

 

 



9الی  1صفحات   1400 پاییز 7شماره -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

7 
 

 تعیین ضریب میرایي تحت کرنش

با توجه به شرایط محیط عملکرد ذرات هیدروژل پس از 

گیری در مخزن، حفظ خاصیت االستیک تحت کرنش جای

و فشار( در میان خلل و فرج محیط مخزن ضروری  شی)کش

از کرنش  ی)تانژانت دلتا( به عنوان تابع ییرایم بیضر است.

منظور مطالعه رفتار هب گرادیدرجه سانت 25در  ینوسان

نتایج حاصل . ردیگیماده مورد استفاد قرار م کیسکواالستیو

-Co[AMاز ضریب میرایی ذرات متورم هیدروژل 

AMPS]/PEI  نشان داده شده  الف-5تحت کرنش در شکل

)کرنش  %35شود تا کرنش است. همانطورکه مشاهده می

 tan(δ)ذرات متورم رفتار ویسکواالستیک داشته و بحرانی( 

، بحرانی کرنشبیشتر کرنش از کمتر از یک است. با افزایش 

از یک   tan(δ) ضریب میرایی افزایش شدید یافته و میزان

از حالت جامد  کیسکواالستیدر واقع خواص و ،رودمیفراتر 

ذرات متورم  ،حرکت کردهtanδ>1در  عیبه حالت ما tanδ<1در

 روداز هم گسیخته شده و ساختار سه بعدی آنها از بین می

توان اذعان کرد که ذرات هیدروژل سنتز . بنابراین می[22]

شده در این پژوهش توانایی حفظ ساختار ویسکواالستیک 

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

ه نشان از ذرات متورم نیز دقیقا در همان کرنش افت کرده ک

برتری مدول ویسکوز نسبت به مدول ذخیره در ساختار این 

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

ها و استحکام های کم بیانگر میزان گرهترکیبی در فرکانس

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

از بین رفته و ها شود با افزایش کرنش تمامی گرهمشاهده می

 یابد.گرانروی به شدت کاهش می

 

 
 الف

 
 ب

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

نسبت به   Co[AM-AMPS]/PEI ژلهیدرو ی متورمپیش ساخته شده

 کرنش

 

 يشناسختیر

 منظور بررسی میکروسکوپیک ساختار در هر دو نمونه به

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

 SEM یهاآزمون ازوجود و عدم وجود حفرات،  اندازه، شکل،

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

درصد وزنی پلی اتیلن ایمین در مقایسه با  0.1نمونه حاوی 

های به درصد وزنی ساختار متخلخل با حفره 2نمونه حاوی 

درصد وزنی  2است در حالیکه در نمونه حاوی نسبت بزرگتری 

ای دارد که همین امر تفاوت تر و سطح چروکیدهنمونه چگال

 کند.میزان تورم در هر دو نمونه را به خوبی تایید می
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 ب الف

 %0.1wtنمونه از  میکرومتر 5با بزرگنمایی  SEM ریتصوالف(   –6شکل

PEI  )ریتصو ب SEM از نمونه کرومتریم 10 ییبا بزرگنما PEI 2wt% 

 

 گیرینتیجه

ها و استحکام آب در ساختار هیدروژل قابلیت تورم و نگهداشت

نوع و میزان ترکیب درصد مواد تشکیل ساختاریی آنها، به 

ها، چگالی اتصاالت عرضی و تخلخل ساختار آنها وابسته دهنده

است. از طرفی توانایی حفظ نگهداشت آب و میزان تورم همراه 

با حفظ استحکام ساختاری در دما و تحت تغییر فرکانس و 

ن واره به عنوان یک چالش اصلی در ایتنش وارد بر آن هم

 . مواد متخلخل با ساختار سه بعدی مطرح است

میزان تورم و با توجه به بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش 

ی ذرات از پیش ساخته شده ساخته شده ینمونه استحکام

 لیاکربا حضور مونومرهای  Co[AM-AMPS]/PEIهیدروژل 

با دو  د،یاس کیپروپان سولفون لیمت -2دویام لیاکر-2 و دیآم

توان اذعان می ،عامل شبکه ساز از یدرصد وزن 0.1و  2مقدار 

داشت که با کاهش میزان عامل شبکه ساز اگرچه تورم افزایش 

یان شده است. به بیابد ولی استحکام ساختاری نمونه حفظ می

ساز به تنهایی منجر به افزایش دیگر افزایش میزان عامل شبکه

اتصاالت عرضی در ساختار هیدروژل نخواهد شد و این 

ساز منوط به اتصاالت عرضی با مقدار عامل شبکهوابستگی 

 های پلیمری فعال در محیط واکنش است. حضور زنجیره

با رسیدن  PEIدرصد وزنی  0.1نمونه با بر اساس نتایج حاصل 

عالوه بر  به نسبت تورم باالتر عملکرد بهتری از خود نشان داد

 KPa 18االستیک مدول  آن بر اساس آزمون جاروب فرکانس،

بر اساس عالوه بر آن  این نمونه بود.بیانگر استحکام ساختاری 

آزمون جاروب فرکانس و تعیین ضریب میرایی، ذرات متورم 

Co[AM-AMPS]/PEI  حفظ رفتار ویسکواالستیک تا قابلیت

را در را دارند که این خصوصه عملکرد ذرات  %35کرنش 

 کند.شرایط مخزن تضمین می

متخلخل با ساختار  PPGی توان اذعان داشت نمونهدر آخر می

قابلیت تورم در مقابل آب و دهیدراته شدن در سه بعدی و 

استحکام  و حفظویسکواالستیک  ساختار در کنارمقابل نفت 

ساختاری باال، پتانسیل مناسبی برای کاربرد در فرایندهای 

 مدیریت آب و کنترل همزمان در مخازن نفتی را دارد.
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