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تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با
استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و
بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب
سازند آن
احسان خامهچی* ،میالد هاشمی ،علی علیزاده و سید آرمان حسینی
دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/10/26 :

تاريخ پذيرش97/2/26 :

چكيده
در حــال حاضــر ،بــا توجــه بــه کاهــش دسترســی آســان بــه مخــازن نفــت خــام ،صنایــع نفــت و گاز بــر تولیــد نفــت ســنگین و مخــازن
تخلیــه شــده تمرکــز کردهانــد .حفــاري در مخــازن کــم فشــار همــراه بــا مشــكالت فنــي و اقتصــادي زيــادي اســت کــه بيشــتر
مشــكالت شــامل هرزرويهــاي كنتــرل ناپذيــر در شــكافها و آســیبهای جبــران ناپذیــر در الیههــای تولیــدی هســتند .بــرای
دســتیابی بــه تکنولــوژی حفــاری مناســب ،نــوع ســیال حفــاری نقــش بســیار مهمــی خواهــد داشــت ،بهطوریکــه نفــوذ هرچــه
بیشــتر ســیال حفــاری در ســازند ســبب کاهــش بهرهدهــی چــاه خواهــد شــد .ســیال میکروحبابــی فعــال ســطحی چنــد الیــه یــا
افرونهــا در ســالهای اخیــر بهعنــوان بخشــی از ســیاالت حفــاری پایــه آبــی و پایــه روغنــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد و اثــر
کاهــش آســیب ســازند ،حیــن اســتفاده از آنهــا تــا حــدودی بــه اثبــات رســیده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســیاالت بــه دلیــل
خاصیــت پلبنــدی ،بــرای حفــاری مخــازن تخلیــه شــده مناســب هســتند .در ایــن پژوهــش بــه منظــور تعییــن شــرایط بهینــه پایــداری
فاکتورهــای نــوع پلیمــر ،غلظــت پلیمــر ،غلظــت ســورفکتانت ،pH ،شــوری ،زمــان و دور اختــاط بــا اســتفاده از طراحــی آزمایــش بــه
روش تاگوچــی بــا آرایــه ( L36دو پارامتــر در دوســطح و پنــج پارامتــر در ســه ســطح) بهینهســازی شــدند .ســپس تاثیــر غلظــت پلیمــر و
ســورفکتانت بــر خــواص رئولــوژی بررســی شــدند و پــس از آن ســیال بهینــه بــرای انجــام آزمایشهــای آســیب ســازند انتخــاب گردیــد و
در نهایــت تروایــی بازگشــتی ســیال میکرحبابــی بــا ســیال پلیمــری پایــه مقایســه شــده اســت .ســیال میکروحبابــی بــا غلظــت 3 lb/bbl
زانتــان گام و  1 lb/bblســورفکتانت  ،SDBSبیشــترین پایــداری و باثباتتریــن خــواص رئولــوژی را از خــود نشــان داد .در بررســی فشــارها
در آزمایشهــای آســیب ســازند ،ســیال میکروحبابــی نســبت بــه ســیال پایــه پلیمــری هــم از لحــاظ درصــد تراوایــی بازگشــتی و هــم
از لحــاظ مســدودکنندگی ،عملکــرد بهتــری داشــت.

كلمــات كليــدي :ســیال میکروحبابــی ،پایــداری ســیال افرونــی ،رئولــوژی ســیال افرونــی ،آســیب ســازند و روش
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حبابهــای ریــزی هســتند کــه انــدازه آنهــا بیــن  10تــا

مقدمه

میکروحبابهــای گازی کلوئیــدی (ســیال میکروحبابــی

 100 μاســت [ 3و .]4

فعــال ســطحی چنــد الیــه )1حــاوی حبابهــای ریــز

از نظــر فیزیکــی حبــاب شــکل  ،1یــک کــره گازی اســت

بــا سیســتم حبابهــای معمولــی متفــاوت اســت .ایــن

خــود تفکیــک شــده اســت .بنابرایــن فــوم میتوانــد بــه

از لحــاظ خصوصیــات رئولــوژی ،دوام 2و طــول عمــر و

پیوســته نگهــداری میشــوند اطــاق شــود .هماننــد فــوم،

پخــش شــده هســتند کــه ایــن سیســتم میکروحبــاب

کــه توســط یــک فیلــم صابونــی 5نــازک از محیــط پیرامون

تفــاوت نــه تنهــا در خصــوص شــکل و هندســه آنهــا بلکــه

مجمــوع حبابهــای گاز کــه در یــک ماتریکــس آبــی

خصوصیــات زهکشــی 3نیــز صــادق اســت [ .]1سیســتم
حبــاب معمولــی ضرورتـاً یــک سیســتم گاز – مایــع اســت

افــرون نیــز یــک هســته کــروی دارد کــه توســط هــوا

پــر شــده اســت .در حالــی کــه بــر خــاف حبابهــای

الیههــای نــازک مایــع احاطــه میشــوند .سیســتم

شــدهاند ،قشــر یــا پوســته خارجــی افــرون شــامل یــک

فــاز گاز احاطــه میکنــد و حبابهــای ریــز و تقریبــاً

خارجــي يــك افــرون از ســه اليــه تشــكيل شــده اســت.

ترمودینامیکــی ناپایــدار هســتند همچنیــن هنگامیکــه از

داخلــي از مولكولهــاي ســورفكتانت تشــكيل شــده اســت

گرادیــان فشــاری مشــخص میشــوند [ .]2افــرون بــرای

آن را از اليــه گرانــرو جــدا ميكنــد .اليــه خارجــي كــه

شــبیه حبــاب بــا خصوصیــات شــبه کلوئیــدی و غیرقابــل

خــارج آب گريــز اســت و بــه ســمت داخــل آب دوســت

کــه در آن فــاز گاز در ســاختارهای چندوجهــی توســط

هــوای رایــج کــه توســط یــک الیــه ســورفکتانت پایــدار

افــرون ســطح تمــاس مایــع بیشــتری را در اطــراف

غشــاء 6داخلــی و یــک غشــاء خارجــی اســت .پوســته

کــروی شــکلی را بهوجــود میآورنــد .حبابهــا از نظــر

ماننــد آنچــه در شــكل  2نشــان داده شــده اســت ،اليــه

محیــط متخلخــل عبــور میکننــد باعــث ایجــاد یــک

كــه هســته تشــكيل شــده از هــوا را پشــتيباني كــرده و

اولیــن بــار توســط ســبا معرفــی شــد و میکروحبابهــای

الي ـ ه گرانــرو را مــورد حمايــت قــرار ميدهــد بــه ســمت

انعقــاد 4را بــرای افــرون تعریــف کــرد .افرونهــا

اســت [.]5

شکل  1ساختار حباب معمولی []4

)1. Micro-Bubble Surfactant Multi-layer (MBSML
2. Longevity
3. Drainage Properties
4. Non-coalescing
5. Soapy Film
6. Shell

شماره  ،101مهر و آبان 1397

56

شکل  2ساختار میکروحباب ارائه شده توسط سبا []4

ســیاالت حفــاری میکروحبابــی بهدلیــل داشــتن دو

نیمهعمــر 6افــرون بــود (نیمــه عمرافــرون مــدت زمانــی

ســازند و کاهــش آســیب ســازند میگــردد .اول اینکــه

بــرای تشــکیل افــرون مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت

مشــخصه مهــم ســبب کاهــش نفــوذ ســیال بــه داخــل

ســیال پایــهای دارای ویســکوزیته بــاال و رقــت برشــی

1

اســت کــه طــول میکشــد تــا نیمــی از مایعــی کــه

زهکشــی شــود ).آنهــا پــی بردنــد کــه افزایــش غلظــت

پاییــن اســت ( 2 LSRVبــاال) ،باال بودن ویســکوزیته ســیال

ســورفکتانتهای غیریونــی ،بــه واســطه افزایــش نیــروی

دوم اینکــه ســیال دارای حبابهــای ریــز بســیار پایــدار

پایــداری میکروحبــاب میشــود [.]12

ســبب کاهــش نــرخ نفــوذ ســیال بــه ســازند میشــود.

چســبندگی داخلــی ،موجــب افزایــش نیمــه عمــر و

و منعطــف اســت کــه بــرای عایــق 3کــردن ســازند در

ژو و همــکاران بیــان کردنــد کــه اگــر غلظــت ســورفکتانت

پــل داخلــی 4هماننــد  5 LCMعمــل میکنــد .بــا شــروع

پایــداری رقــم خواهــد خــورد .در اثــر تزریــق ســورفکتانت

و بــا تجمــع بــر دیــواره ســنگ ســبب انســداد حفــرات

مییابــد و درنتیجــه ســیال تشــکیل شــده دارای پایــداری

تولیــد از چــاه ،برداشــته میشــوند [.]10-5

در غلظتــی باالتــر از غلظــت مســیل بحرانــی اســتفاده

برابــر هجــوم ســیال حفــاری ضــروری هســتند و بــا ایجــاد

از غلظــت بحرانــی مایســل 7بیشــتر شــود حداکثــر

حفــاری ،میکروحبابهــا در جبهــه ســیال حرکــت کــرده

انــرژی الزم جهــت تشــکیل ســطح میــان دو فــاز کاهــش

ســنگ میشــوند؛ ایــن حبابهــا بهراحتــی در اثــر

بیشــتری میشــود .بــه ایــن صــورت کــه اگــر ســورفکتانت

بــرای اولیــن بــار در ســال  1990ودبــرن و امیــری بــه

شــود ،عــاوه بــر پایــداری بیشــتر ،سیســتم میکروحبــاب
حاصــل شــده از نظــر انــدازه کامـ ً
ا یکنواخــت بــوده ولــی

افرونــی پرداختنــد .آنهــا پیبردنــد کــه بــا گــذر زمــان،

خواهــد شــد کــه از غلظــت میســل بحرانــی فراتــر باشــد

مطالعــه بــر روی خصوصيــات افــرون از جملــه ميانگيــن

ســایز حبابهــای افــرون و نــرخ زهکشــی در محلولهــای
انــدازه و شــکل میکروحبابهــای افــرون تغییــر کــرده و
از حالــت کــروی بــه چنــد وجهــی تبدیــل شــده و انــدازه

آنهــا بزرگتــر میشــود [.]11

ســیو و پانــگارکار در مــورد پایــداری ســیاالت افرونــی،
اثــر  ،pHزمــان میکــس کــردن ،انتخــاب ســورفکتانت
و ویســکوزیته را روی پایــداری افــرون مــورد مطالعــه

قــرار دادنــد و آنالیــز دقیقــی از پایــداری میکروحبــاب

بــه عمــل آوردنــد .مــاک پایــداری در مطالعــه آنهــا

انــدازه میکروحبابهــا بســیار کوچکتــر از حالتــی
[ .]13عربلــو از ســورفکتانتهای گیاهــی تحــت عنــوان
برگهــای درختــی بــه اســم زیزیفــس اسپاینا-کرایســتی

بــه دلیــل کاهــش آلودگــی محیطــی در تهیــه ســیال پایــه
آبــی میکروحبابــی اســتفاده کــرد و خــواص رئولوژیکــی و
ثبــات آن را بهطــور تجربــی بررســی نمــود [.]14

1. Shear Thinning
2. Loe-shear-rate-viscosity
3. Seal
4. Inreal Bridge
5. Lost Circulating Materials
6. Half Life
7. Critical Micelle Concentration

تعیین بهینه پارامترهای ...

57

امیــری و صادقــی پایــداری افرونهــای کلوئیــدی گازی

تــوازن و مدلســازی ریاضــی حرکــت افــرون کلوئیــدی

نتیجــه رســیدند کــه نانــوذرات مونــت موریلونیــت بــر

یافتنــد کــه حضــور میکروجبابهــا ،تهاجــم ســیال بــه

در حضــور نانــو ذرات مــورد بررســی دادنــد .آنهــا بــه ایــن

گازی در محیــط متخلخــل ،بــه ایــن نتیجــه دســت

پایــداری افرونهــای کلوئیــدی گازی تأثیــر میگذارنــد

محیــط متخلخــل را کنتــرل میکنــد [.]22-18

و همچنیــن نانــوذرات باعــث کاهــش غلظــت بحرانــی
مایســل در یــک محلــول ســورفکتانت میشــود [.]15

پایــداری بــا زمــان از مهمتریــن ویژگیهــای ســیاالت

حفــاری افرونــی محســوب میشــود کــه میتوانــد بــر

شــی و همــکاران بــه مطالعــه آزمایشــگاهی اثــرات غلظــت

خــواص مطلــوب رئولوژیکــی و کنتــرل هــرزروی در ایــن

حبــاب گاز افــرون كلوئيــدي پرداختنــد .نتایــج نشــان

ابتــدا چــون تعــداد پارامترهــای مــورد بررســی بــر ثبــات

ســورفکتانت ،غلظــت پلیمــر و کاهــش دمــای کاهــش

روش تاگوچــی در نرمافــزار مینــی تــب 1اســتفاده

میکنــد و ســپس افزایــش مییابــد [.]16

مختلــف از جملــه ،شــوری ســیال پایــه ،غلظــت پلیمــر،

ســورفكتانت ،غلظــت پليمــر ،دمــا و شــوري بــر انــدازه

نــوع ســیاالت تأثیــر گــذار باشــد .در ایــن پژوهــش در

داد کــه افزایــش رشــد حبــاب بــا افزایــش غلظــت

ســیال افــرون زیــاد هســتند ،از طراحــی آزمایــش بــه

مییابــد ،در حالــی کــه بــا کاهــش شــوري ،کاهــش پیــدا

میشــود .بعــد از انجــام آزمایشهــا تأثیــر پارامترهــای

شــادیزاده و همــکاران بــا مطالعــه آزمایشــگاهی اثر غلظت

نــوع پلیمــر ،غلظــت ســورفکتانت ،مــدت زمــان همــزدن،

دو ســورفکتانت طبیعــی جدیــد یعنــی ریشــه گیاه اشــنان
و بــرگ گیــاه حنــا بــر پایــداری میکروحبــاب افرونــی را

بررســی نمودنــد .نتایــج تحقیقــات آنهــا نشــان دهنــده
اثــر مطلــوب ســورفکتانت زیســتی طبیعــی بــر قابلیــت

پخــش میکروحبــاب هماننــد ســایر ســورفکتانتهای
تجــاری اســت .همچنیــن ایــن ســورفکتانتها بهدلیــل

اثــر مثبتــی کــه بــر پایــداری میکروحبــاب و عــدم اثــرات
زیانبــار بــر محیــط زیســت دارنــد گزینــه مناســبی بــرای

اســتفاده در صنعــت حفــاری هســتند [.]17

خامــه چــی و همــکاران ،رفتــار رئولوژیکــی ســیال افرونــی
را بــه صــورت آزمایشــگاهی و تحلیــل دادههــا مــورد

بررســی قــرار دادنــد .ویســکوزیته ســیال در دماهــای

مختلــف ثبــت گردیــد و بــا مدلهــای توانــی ،بینگهــام
پالســتیک و هرشــل-بالکی مطابقــت داده شــد کــه مــدل

هرشــل-بالکی دارای بیشــترین دقــت بــود .همچنیــن بــه
ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه چــون ویســکوزیته ســیال

افرونــی در نــرخ بــرش پاییــن ،خیلــی زیــاد اســت پــس
در آزمایــش پایــداری زهکشــی اســتاتیک بــه دلیــل اینکــه
ســرعت رشــد حبابهــا کــم اســت ،ســیال از پایــداری

ســرعت همــزدن و  pHبــر پایــداری ســیال افرونــی تولیــد
شــده بررســی میشــود .در مرحلــه بعــد بــا ثابــت نگــه

داشــتن تمامــی فاکتورهــا در حالــت بهینــه بــه بررســی
تاثیــر غلظــت پلیمــر و ســورفکتانت بــر خــواص رئولــوژی

پرداختــه شــد و در آخــر آســیب ســازند و تراوایــی
بازگشــتی آن نســبت بــه ســیال پایــه پلیمــری مقایســه

میشــود .هــدف از انجــام آزمایشهــای آســیب ســازند

بررســی قابلیــت انســداد ســیال افرونــی در محیــط
متخلخــل و بررســی تراوایــی بازگشــتی اســت.
مراحل انجام کار

آزمایشهــای انجــام شــده در ایــن پژوهــش بــه دو

دســته کلــی تقســیم میشــوند .آزمایشــات دســته اول

بــرای بررســی ثبــات ســیال تولیــد شــده و دســته دوم

بــه منظــور بررســی خــواص رئولوژیکــی و آســیب ســازند
طراحــی شــدند.

روش طراحی آزمایش تاگوچی

بــرای بهدســت آوردن شــرایط بهینــه پایــداری ســیال
افرونــی از طراحــی آزمایــش بــه روش تاگوچــی بــا آرایــه

باالیــی برخــوردار اســت .همچنیــن در ســال  2017بیــان

داشــتند بــا اســتفاده از کوپــل معادلــه حرکــت بــا معادلــه

1. Minitab
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( L36دو پارامتــر در دوســطح و پنــج پارامتــر در ســه

ســورفکتانت بــه آن اضافــه شــود.

ســطح) اســتفاده گردیــد .در ایــن طراحــی فاکتورهــا و

بــه منظــور بررســی پایــداری افــرون از آزمایــش زهکشــی

مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد و اثــر متغیرهــای غیرقابــل

ســاختار افــرون ،نــرخ افزایــش حجــم انــداز ه حبــاب بــا

تعــداد آزمایشــات کاهــش مییابنــد .مقادیــر مختلــف و

خواهــد خــورد .در ایــن آزمایــش  100 ccاز نمونــه آمــاده

همچنیــن آرایــش ارتوگنــال طراحــی آزمایــش در جــدول

از حجــم کل ( )10 ccثبــت میشــود.

تداخلهــای آنهــا در یــک فرآینــد بهطــور همزمــان

اســتاتیک 1اســتفاده شــد .بــا خــروج ســیال ویســکوز از

شناســایی بــر فرآینــد شناســایی میشــوند و همچنیــن

گــذر زمــان بیشــتر خواهــد شــد و لــذا ناپایــداری رقــم

فاکتورهــای موردنظــر بــرای تعییــن بهینــه فاکتورهــا و

شــده را درون اســتوانه مــدرج ریختــه و زمــان تخلیــه 0/1

 1و  2آورده شــدهاند.

پــس از انجــام آزمایشهــا ،دادههــای اندازهگیــری شــده

بــه منظــور تهیــه سیســتم میکــرو حبــاب

ســیگنال بــه نویــز خروجــی گرفتــه شــده ،شــرایط بهینــه

تهیه سیال حفاری

افــرون ابتــدا

cc

 350آب شــیرین (معــادل بــا

یــک بشــکه در مقیــاس آزمایشــگاهی) را در

لیــوان

مخصــوص

میکســر

Beach

Hamilton

ریختــه ،ســپس مقــداری محلــول  %10کاســتیک ســودا
جهــت بــاال بــردن  pHبــه آن اضافــه کــرده و میکــس
میشــود .ســپس پلیمــر را بــه آرامــی بــه آن اضافــه کــرده
تــا هیدراســیون آن بــه خوبــی انجــام شــود .از آنجایــی

کــه اضافــه کــردن پلیمــر بــه آب منجــر بــه افزایــش
ویســکوزیته میشــود ،لــذا بعــد از  20 minدمــای ســیال

بــاال م ـیرود .بعــد از تمــام شــدن زمــان میکــس کــردن،

لیــوان را از میکســر جــدا کــرده تــا دمــای آن بــه دمــای
محیــط برســد .بعــد از ســرد شــدن نمونــه میبایســت

پایــداری وارد نرمافــزار شــدند و بــا توجــه بــه نمــودار

پارامترهــای مــورد بررســی تعییــن شــد.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده در شــکل  3مقادیــر

بهینــه فاکتورهــا انتخــاب میشــود .بــه عنــوان مثــال در
بررســی نــوع پلیمــر از ســه پلیمــر زانتــان گام ،صمــغ

طبیعــی 2و  Pac-Rاســتفاده شــده ،پلیمــر زانتــان گام

بهتریــن عملکــرد را داشــت .ســرعت چرخــش میکســر
تاثیــر بســیار کمــی بــر پایــداری نهایــی ســیال داشــت

چونکــه افزایــش دور تاثیــری بــر تعــداد حبابهــای
تولیــد شــده نــدارد و مقــدار  10000 rpmبــرای بررســی

خــواص رئولــوژی و آســیب ســازند ســیال افرونــی انتخــاب
شــد.

جدول  1سطوح انجام آزمایشها جهت تعیین پایداری
سطح

پارامترها
15

20

-

( RPMدور در دقیقه)

10000

14000

-

نوع پلیمر

XG 3

PacR 4

NG 5

غلظت پلیمر ()lb/bbl

2

3

4

0/5

0/75

1

بدون نمک

نیمه اشباع

اشباع

9

10

11

زمان اختالط ()min

غلظت سورفکتانت ()lb/bbl
شوری
pH

1. Drainage Static Test
2. Natural Gum
3. Xanthan Gum
4. Polyanionic Cellulose Regular Viscosity
5. Natural Gum
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جدول  2آزمایشات طراحی شده جهت تعیین پایداری سیال افرونی با روش تاگوچی
غلظت سورفکتانت

شوری سیال پایه

pH

شماره آزمایش

زمان اختالط ()min

RPM

نوع پلیمر

غلظت پلیمر ()lb/bbl

()lb/bbl

9

1

15

10000

XG

2

0/5

بدون نمک

2

15

10000

NG

3

0/75

نیمه اشباع

10

3

15

10000

PacR

4

1

اشباع

11

4

15

10000

XG

2

0/5

بدون نمک

10

5

15

10000

NG

3

0/75

نیمه اشباع

11

6

15

10000

PacR

4

1

اشباع

9

7

15

10000

XG

2

0/75

اشباع

9

8

15

10000

NG

3

1

بدون نمک

10

9

15

10000

PacR

4

0/5

نیمه اشباع

11

10

15

14000

XG

2

1

اشباع

9

11

15

14000

NG

3

0/5

اشباع

10

12

15

14000

PacR

4

0/75

بدون نمک

11

13

15

14000

XG

3

1

بدون نمک

11

14

15

14000

NG

4

0/5

نیمه اشباع

9

15

15

14000

PacR

2

0/75

اشباع

10

16

15

14000

XG

3

1

نیمه اشباع

9

17

15

14000

NG

4

0/5

اشباع

10

18

15

14000

PacR

2

0/75

بدون نمک

11

19

20

10000

XG

3

0/5

اشباع

11

20

20

10000

NG

4

0/75

بدون نمک

9

21

20

10000

PacR

2

1

نیمه اشباع

10

22

20

10000

XG

3

0/75

اشباع

11

23

20

10000

NG

4

1

بدون نمک

9

24

20

10000

PacR

2

0/5

نیمه اشباع

10

25

20

10000

XG

4

0/75

بدون نمک

10

26

20

10000

NG

2

1

نیمه اشباع

11

27

20

10000

PacR

3

0/5

اشباع

9

28

20

14000

XG

4

0/75

نیمه اشباع

10

29

20

14000

NG

2

1

اشباع

11

30

20

14000

PacR

3

0/5

بدون نمک

9

31

20

14000

XG

4

1

اشباع

10

32

20

14000

NG

2

0/5

بدون نمک

11

33

20

14000

PacR

3

0/75

نیمه اشباع

9

34

20

14000

XG

4

0/5

اشباع

11

35

20

14000

NG

2

0/75

اشباع

9

36

20

14000
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شکل  3نمودار تاثیر سطوح مختلف فاکتورهای ساخت سیال بر پایداری

ن اختــاط بــر پایــداری نتیجــه منفــی داشــت
مــدت زمــا 

ســیال را بــاال میبــرد کــه عمــا پمپــاژ ســیال بــا مشــکل

زمــان میکــس شــدن ،کاهــش یافــت پــس مقــدار 10 min

رفتــار متفاوتــی نشــان داده اســت ،بــرای انتخــاب مقــدار

(بــه میــزان خیلــی کــم) و پایــداری ســیال بــا افزایــش

مواجــه میشــود .و بــرای غلظــت ســورفکتانت چــون کــه

در مراحــل بعــد اســتفاده شــد .شــوری ســیال هــم تاثیــر

بهینــه آن بــرای آزمایشهــای آســیب ســازند از خــواص

افرونــی و ایجــاد ناخالصیهــای یونــی کششســطحی

رفتــار تاثیــر متقابــل پارامترهــای دیگــر بــر غلظــت پلیمــر

منفــی بــر پایــداری داشــت .بــا افــزودن نمــک بــه ســیال

افزایــش مییابــد .کشــش ســطحی در واقــع نتیجــه

نیروهــای واندروالســی میــان مولکولــی اســت و هــر

رئولــوژی ســیال افرونــی اســتفاده میشــود .دلیــل ایــن

اســت.

بررسی خصوصیات رئولوژیکی سیال

چــه ایــن نیروهــا قویتــر باشــند ،کششســطحی نیــز

بــا اســتفاده از ویســکومتر  Fann 35SAبــا ســرعتهای

ســدیم کلریــد بــه آب ســبب میشــود کــه جاذبــه میــان

ویســکوزینه پالســتیکی ،ویســکوزیته ظاهری و نقطــه واروی

مولکولهــای آب حــاوی ســورفکتانت ،قویتــر از جاذبــه

تنــش برشــی و نــرخ بــرش مشــخص میشــود.

بیشــتر میشــود .افزایــش ذرهای قطبــی و یونــی ماننــد

چرخشــی مختلــف خــواص رئولــوژی ســیال افرونــی از جمله

ذرات بیشــتر شــود ،زیــرا جاذبــه میــان ذرات یونــی و

انــدازه گیــری شــدند .رفتــار ســیاالت بــا اســتفاده از رابطــه

میــان مولکولهــای آب بــه تنهایــی اســت ،بنابرایــن

تاثیر پلیمر و سورفکتانت بر خواص رئولوژی

کشــش ســطحی در ایــن محلولهــا بیشــتر از کشــش

بــرای بررســی رئولــوژی ســیال افرونــی از نمــودار میــزان

چــه کشــش ســطحی ســیال بیشــتر باشــد تشــکیل

آورده شــده اســت.

ســطحی محلــول ســورفکتانت و آب خالــص اســت .هــر

حبابهــای افرونــی کاهــش مییابــد.و در نهایــت مقــدار

 pHتاثیــر مهمــی بــر پایــداری ســیال داشــت کــه مقــدار
 pHبرابــر  9کمتریــن میــزان پایــداری و  pHبرابــر 10
و  11بیشــترین پایــداری را داشــتند .بــا کاهــش

pH

و اســیدی شــدن محیــط و واکنــش یــون هیــدروژن بــا

ســورفکتانتها ،از قــدرت ســورفکتانت در حفــظ هســته

گازی و پایــداری ســیال افرونــی کاســته میشــود .بــرای

غلظــت پلیمــر نیــز بایــد توجه داشــت کــه افزایــش غلظت

پلیمــر زانتــان بــه بیــش از  3 lb/bblآنقــدر ویســکوزیته

انحــراف ویســکومتر در نرخهــای برشــی مختلــف در زیــر

بــا توجــه بــه شــکلهای  4و  5مشــاهده میشــود کــه بــا
افزایــش غلظــت پلیمــر و یــا ســورفکتانت موجــب افزایــش

تنــش برشــی (انحــراف عقربــه نشــانگر ویســکومتر) در یک

نــرخ بــرش خــاص میشــود .کــه ایــن موضــوع میتوانــد
ناشــی از افزایــش تعــداد حبابهــا و یــا افزایــش احتمالــی
الیــه ســورفکتانتی و ویســکوز احاطــه کننــده حبابهــا

باشــد .بهطــورکل تاثیــر پلیمــر بــر خــواص رئولــوژی
ســیال خیلــی محســوستر از غلظــت ســورفکتانت اســت.
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شکل  5تاثیر غلظت سورفکتانت بر رئولوژی برای سیال پایه میکروحباب در غلظت پلیمر 3 lb/bbl

همچنیــن نمــودار تغییــرات ویســکوزیته پالســتیکی و

فعالیــت میکنــد کــه ایــن امــر موجــب پایــداری ســیال

و پلیمــر در شــکل  6ارائــه شــده اســت.

پایــداری حبــاب هــا منجــر بــه افزایــش برهمکنــش

نقطــه واروی در حضــور غلظتهــای مختلــف ســورفکتانت
همــان طــور کــه در شــکل  6هــم مشــخص اســت بــا
افزایــش غلظــت پلیمــر در غلظــت ثابــت ســورفکتانت

ویســکوزیته ســیال افزایــش مییابــد امــا افزایــش

غلظــت ســورفکتانت از مقــدار  0/5تــا  1 lb/bblتاثیــر
چندانــی بــر ویســکوزیته نــدارد و در کل ثابــت میمانــد.

بــا توجــه بــه شــکل  7بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت،

نقطــه واروی ســیال افرونــی افزایــش یافتــه اســت.
افزایــش غلظــت ســورفکتانت بدیــن معناســت کــه

ســورفکتانتهای بیشــتری در سیســتم ســیال جهــت
پایــداری نیروهــای کشــش ســطحی اطــراف حبــاب

و میکروحبابهــای ســیال افرونــی میشــود .افزایــش

نیروهــای الکتروشــیمیایی بیــن حبابهــا میشــود .ایــن
امــر موجــب افزایــش نقطــه واروی میشــود کــه خــود
ناشــی از برهمکنشهــای الکتروشــیمیایی در ســیاالت

حفــاری اســت .در غلظتهــای  1/5و  2 lb/bblاز پلیمــر

زانتــان گام ایــن رفتــار ســیال افرونــی بــه خوبــی قابــل
مشــاهده اســت امــا در غلظــت  3 lb/bblاز پلیمــر بهدلیــل
افزایــش بیــش از حــد ویســکوزیته ســیال پایــه ،غلظــت

ســورفکتانت آنچنــان نقشــی در افزایــش نقطــه واروی ایفــا

نکــرده اســت و یــک رونــد افزایشــی ناچیــز داشــته اســت.
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شکل  7تغییرات نقطه واروی با تغییر غلظت پلیمر زانتان گام و سورفکتانت
0

بررسی آزمایشگاهی آسیب سازند

بــه منظــور بررســی نفــوذ ســیال میکروحبابــی در محیــط
متخلخــل ،از پنــج مغــزه کربناتــه (گرفتــه شــده از ســنگ

یکســان) در دســتگاه  FDS350اســتفاده شــد .بــا توجــه
بــه اینکــه نفــوذ ســیال در محیــط متخلخــل در دســتگاه

ســیال پایــه پلیمــری آن هــا در جــدول  ،3در دوحالــت

دینامیــک و اســتاتیک انجــام شــده اســت .تمامــی
ســیاالت تهیــه شــده در ایــن مرحلــه بــدون شــوری و

مقــدار pHبرابــر بــا  11و همچنیــن بــه مــدت  10 minبــا

 10000 rpmتهیــه شــده اســت.

مــورد اســتفاده قابــل مشــاهد نیســت لــذا جهــت بــرآورد

ســياالت نفوذکننــده ،مشــابه بــا حالــت واقعــي درون چــاه

مغــزه تعبیــه شــدهاند اســتفاده میشــود .دســتگاه دارای

محفظــه نگهدارنــده نمونــه بهگونــهای طراحیشــده

اســت .محــل ایــن تپهــای فشــاری در شــکل  8نشــان

آزمايــش نفــوذ ديناميــک گل حفــاري بــا نــرخ چرخــش

بــا بررســی تغییــرات فشــار نمایشــی هــر یــک از تپهــای

پمــپ مخصــوص امکانپذیــر اســت ،انجــام شــده اســت.

آزمایشــات نفــوذ در اختــاف فشــاری حــدود  250تــا

اعمــال فشــار فراتعادلــی موردنظــر انجــام شــده اســت.

مقــدار نفــوذ در مغــزه از تپهــای فشــاری کــه در طــول

بهصــورت ممــاس بــا ســطح نمونــه در جريــان بــوده و

 2تــپ فشــاری در ابتــدا و انتهــا و دو تــپ روی مغــزه

کــه هــرزروي گل را نيــز مشابهســازي مینمایــد .انجــام

داده شــده اســت .در فرآینــد نفــوذ ســیال میکروحبابــی

گل  5 L/minکــه بــا بهرهگیــری از تجهيــزات جانبــي و

فشــاری عمــق نفــوذ نســبت بــه زمــان بــرآورد میشــود.

آزمايــش فيلتراســيون اســتاتيك گل حفــاري نیــز بــا

 300 psiبیــن ابتــدا و انتهــای مغــزه بــا اســتفاده از ســه
ترکیــب ســیال افرونــی طراحــی شــده و دو ترکیــب از
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شکل  8محل تپهای فشاری دستگاه آسیب سازند FDS350

جدول  3خواص سیاالت طراحی شده
غلظت سورفکتانت

نقطه واروی

استحکام ژله
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شماره آزمایش
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lb/bbl

ویسکوزیته پالستیکی ()cP

pH

اختــاف فشــار دوســر مغــزه ( )Delta Pو اختــاف فشــار

 1 Aphronو  2 Polymerمشــخص شــده ،متفــاوت اســت،

شــکلهای  9و 10بــا شــماره آزمایــش مشــخص شــده

اختــاف فشــار دیرتــر اتفــاق افتــاده اســت .کــه در نتیجــه

چــاه و تــپ فشــاری دوم ( )PT02بــه عنــوان ( ΔP1کــه در
اســت) بــر حســب زمــان بــرای هــر تســت در حالــت
دینامیــک و اســتاتیک در زیــر آورده شــده اســت.

مــدت زمــان شبیهســازی حالــت دینامیــک و اســتاتیک

هــر کــدام بــه مــدت  3 hrدر نظــر گرفتــه شــده اســت.
نوســان شــدید بیــن حالــت دینامیــک و اســتاتیک در

نمــودار شــکلهای  9و  10بــه دلیــل توقــف پمــپ
تزریــق ســیال حفــاری ایجــاد شــده اســت .همانطــور

کــه در شــکل  9و  10دیــده میشــود در آغــاز تســت
دینامیــک ،افزایــش اختــاف فشــار ابتــدای مغــزه و
تــپ فشــار وســط مغــزه ( )ΔP1بــرای دو حالــت ســیال

افرونــی و پلیمــری کــه در شــکل بــه ترتیــب بــا عبــارات

بــه ایــن صــورت کــه بــرای ســیال افرونــی ایــن افزایــش
مســدودکنندگی حبابهــای افــرون ایجــاد شــده اســت.

در واقــع بــا نفــوذ ســیال حفــاری بــه داخــل مغــزه فشــار

دوســر مغــزه افــت پیــدا میکنــد کــه پمــپ تزریــق گل
بــا دبیهــای متغیــر و بــا توجــه بــه مقــدار نفــوذ ،ســعی
در ثابــت نگــه داشــتن مقــدار اختــاف فشــار دوســر مغــزه

را دارد .بــرای ســیال افرونــی بعــد از گذشــت  45 minبــا
ثابــت شــدن اختــاف فشــار ( )ΔP1در مقــدار 215 psi

میتــوان گفــت کــه کل مغــزه از افــرون آغشــته شــده
اســت ،در حالــی کــه بــرای ســیال پایــه پلیمــری پــس از

گذشــت  30 minدر مقــدار ( )ΔP1برابــر  150 psiمغــزه بــا
ســیال پلیمــری آغشــته شــده اســت.
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ایــن رفتــار نشــاندهنده عملکــرد بهتــر افــرون در انســداد

ســیال حفــاری آورده شــده اســت.

در طــی آزمایــش هــا مقاومــت بیشــتری بــه جریــان

بازگشــتی مغــزه کاهــش یافتــه اســت .بــه ایــن دلیــل کــه

اســت .در کل تجزیــه و تحلیــل فشــار در امتــداد مغــزه
ســیال افرونــی در محیــط متخلخــل بــا تزریــق بیشــتر

افــرون نشــان داد یــا اســتداللی مشــابه در شــکل  10نیــز
میتــوان گفــت ســیال افرونــی نســبت بــه ســیال پایــه

پلیمــری (بــا غلظــت پلیمرهــای یکســان) از بازدارندگــی
بهتــری برخــوردار اســت.

تخمین درصد بازیابی تراوایی

در جــدول  4مقادیــر تراوایــی بازگشــتی و درصــد بازیابــی

بــا توجــه بــه جــدول  2بــا افزایــش غلظــت پلیمــر ،تروایی
مقــدار پلیمــر بیشــتری درون مغــزه نفــوذ میکنــد و

منجــر بــه آســیب بیشــتری میشــود .همچنیــن درصــد
بازیابــی تراوایــی ســیال افرونــی بــه طــور میانگیــن حــدود

 %80و بــرای ســیال پلیمــری حــدود  %50اســت کــه

نشــان میدهــد بــا اســتفاده از ســورفکتانت و ایجــاد
میکروحبابهــا میتــوان تراوایــی بازگشــتی را بــه مقــدار

قابــل قبولــی افزایــش داد.

تعیین بهینه پارامترهای ...
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جدول  4نتایج تراوایی بازگشتی
شماره آزمایش

غلظت پلیمر
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5

3

0
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در ورود هــوا بــه سيســتم بــوده و بــا افزایــش غلظــت

نتیجهگیری

نتایــج آزمایشهــای انجــام شــده بــر روی ســیاالت
حفــاری میکروحبابــی گازی در ایــن مطالعــه بــه شــرح
زیــر اســت .ســرعت چرخــش میکســر و مــدت زمــان

اختــاط تاثیــر بســیار کمــی بــر پایــداری نهایــی ســیال
داشــت .شــوری ســیال تاثیــر منفــی بــر پایــداری داشــت

و در نهایــت مقــدار  pHتاثیــر مهمــی بــر پایــداری ســیال

داشــت و مقــدار  pH=9کمتریــن میــزان پایــداری را
میدهــد و  pHبرابــر  10و  11بیشــترین پایــداری را دارد.

• غلظــت پليمــر ویســکوزکننده مهمتریــن عامــل در

کنتــرل نفــوذ و آســیب ســازند ســياالت افرونــی اســت.

• بــا افزایــش غلظــت پليمــر ،از ميــزان واروی بهدســت

آمــده در سيســتم ميکروحبــاب افــرون کاســته ميشــود.

پليمــر کــه منجــر بــه افزایــش ویســکوزیته ميشــود،
ممانعــت بيشــتری از ورود هــوا بــه سيســتم بــه عمــل

آورده و سيســتم ميکروحبــاب کمتــری بهوجــود خواهــد
آورد.

• درصــد بازیابــی تراوایــی ســیال افرونــی به طــور میانگین

حــدود  %80و بــرای ســیال پلیمــری حــدود  %50اســت

کــه نشــان میدهــد بــا اســتفاده از ســورفکتانت و ایجــاد
میکروحبابهــا میتــوان تراوایــی بازگشــتی را بــه مقــدار

قابــل قبولــی افزایــش داد.

• افزایــش غلظــت پلیمــر خاصیــت بازدارندگــی بیشــتری
ایجــاد میکنــد امــا تراوایــی بازگشــتی را نیــز کاهــش

میدهــد.

یعنــی افزایــش غلظــت پليمــر یــک عامــل کنترلکننــده
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