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افزایش عمرکاری و بهبود عملکرد موتورهای
درونچاهی با استفاده از االستومر نانوکامپوزیتی
مهرداد ایزدی ،1محمد طباطبایی قمی *1و غالمرضا پیرچراغی

2

 -1پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/4/25 :

تاريخ پذيرش97/10/29 :

چكيده
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کار موتورهــای درونچاهــی ،تقویــت اســتحکام مکانیکــی و حرارتــی آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســد.
برخــی تحقیقــات بــه منظــور بهبــود عملکــرد موتــور از طریــق تغییــر در طراحــی انجــام شــده اســت ولــی فقــدان افزایــش اســتحکام از
طریــق تقویــت االســتومر در تحقیقــات گذشــته چشــمگیر بــه نظــر میرســد .در ایــن تحقیــق نمونههــای کامپوزیــت NBR/Nanoclay

بــا مقادیــر مختلــف از نانــو رس از طریــق اختــاط مذابــی در مخلوطکننــده داخلــی آمــاده شــده اســت .بــه منظــور ارزیابــی عملکــرد
االســتومر موتــور ،آزمونهــای مختلــف مکانیکــی و حرارتــی بــا در نظــر گرفتــن شــرایط درون چاهــی ،از جملــه ســیال حفــاری و دمــا
انجــام گرفتــه اســت .نتایــج آزمونهــای مکانیکــی نشــان میدهــد کــه ســختی و چقرمگــی نمونههــا افزایــش یافتــه و در آزمــون
خســتگی نمونههــای کامپوزیــت تعــداد ســیکل بیشــتری در مقایســه بــا نمونههــای معمولــی تحمــل نمودهانــد .همچنیــن آزمــون
دینامیکــی مکانیکــی نشــان از کاهــش ضریــب اتــاف دارد کــه بــه معنــای تولیــد کمتــر حــرارت در هــر ســیکل برخــورد بــوده و لــذا
افزایــش عمــر نمونههــا قابــل دس ـتیابی اســت .نانــو کامپوزیــت حاصــل شــده اســتحکام مکانیکــی ،حرارتــی و نفوذناپذیــری باالتــری
در مقایســه بــا االســتومر معمولــی داشــته و افزایــش عمــر و کارایــی موتــور بــا اســتفاده از ایــن نانوکامپوزیــت قابــل دس ـتیابی اســت.
افزایــش عمــر موتــور بــه کاهــش دفعــات الزم بــرای بــاال پاییــن کــردن لولههــا و در نتیجــه کمتــر شــدن زمــان حفــر چــاه و همچنیــن
کمتــر شــدن هزینــه حفــاری منجــر خواهــد شــد.
كلمات كليدي :موتورهای درونچاهی ،الستیک نیتریل ،نانو رس ،مواد ویسکو االستیک ،نانو کامپوزیت

مقدمه

موتورهــای درونچاهــی 1مهمتریــن ابــزار بــرای حفــاری

چاههــای جهــتدار نفــت و گاز هســتند کــه اســاس کار

آنهــا پمپهــای موئیــن 2یــا پمپهــای پیشــرونده هســتند

[ .]1ایــن موتورهــا انــرژی هیدرولیــک ســیال حفــاری را به
انــرژی دورانــی الزم بــرای چرخــش متــه حفــاری تبدیــل
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي tabatabaee@usc.ac.ir
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2018.3388.2556( :

میکننــد .موتورهــای درونچاهــی بــه طــور عمــده از ســه

قســمت مهــم بخــش تولیــد تــوان  ،بخــش تنظیم شــونده
3

4

و بخــش یاتاقانهــا 5تشــکل شــدهاند کــه بخــش حیاتــی و
مهــم موتــور چــه از نظــر کارآیــی و چــه از نظــر عمــر کاری

بخــش تولیــد تــوان اســت [.]2

1. Down hole Mud Motors
2. Moineau Pump
3. Power Section
4. Adjustable Section
5. Bearing Section
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بخــش تولیــد تــوان شــامل روتــور و اســتاتور بــوده کــه

تعــداد روزهــای دکل حفــاری بــرای اتمــام حفــاری چــاه

اســت و احتمــال خرابــی در اســتاتور بخــش تولید تــوان از

مســتقیمی بــا هزینــه حفــاری دارد و افزایــش عمــر

اســتاتور ترکیــب االســتومر در درون یــک پوســته فلــزی
همــه اجــزای دیگــر بیشــتر اســت [ .]3روتــور و اســتاتور

چنــد گوشــه بــوده و همــواره تعــداد ایــن گوشــهها در
اســتاتور یکــی بیشــتر از روتــور اســت .شــکل  1ســطح

مقطــع بخــش تولیــد تــوان را بــرای تعــداد گوشــههای
مختلــف موتــور نشــان میدهــد .تعــداد گوشــه بیشــتر
از روتــور و اســتاتور ،افزایــش گشــتاور و کاهــش ســرعت
دورانــی را بــه ازای پمپــاژ دبــی مشــخصی از ســیال

حفــاری در پــی خواهــد داشــت.

خواهــد انجامیــد .در صنعــت حفــاری زمــان رابطــه
موتــور ،منجــر بــه کاهــش قابــل توجهــی در هزینــه ایــن

صنعــت گــران خواهــد شــد [ .]6تحقیقاتــی در زمینــه

افزایــش عمــر االســتومر موتــور از طریــق توســعه طراحــی

انجــام شــده اســت .بــا معرفــی موتورهایــی بــا االســتومر

کــم ضخامــت ،عملکــرد و عمــر موتــور افزایــش یافتــه
اســت زیــرا کــه عملکــرد بهتــر و تحمــل دمــای باالتــر،

دو برتــری ایــن موتورهــا اســت [ .]7مســأله اصلــی در
مــورد ایــن موتورهــا روش تولیــد ســخت آنهاســت کــه

دقــت ابعــادی درســتی بهدســت نمیدهــد و از ســوی
دیگــر فرآینــد تولیــد آنهــا بســیار پــر هزینــه اســت [.]8
افزایــش عمــر از طریــق افزایــش اســتحکام االســتومر نیــز

امکانپذیــر اســت کــه تــا کنــون تحقیــق کاملــی در آن
5-6

4-5

2-3

زمینــه انجــام نشــده اســت .ســیال حفــاری غالبــا بــه
ســه گــروه پایــه آبــی و پایــه روغنــی و پلیمــری تقســیم
میشــود .در ایــن میــان ســیال روغنــی بیشــترین تاثیــر

بــر تخریــب االســتومر را دارد [ .]9تخریــب االســتومر

6-7
7-8
8-9
شکل  1سطح مقطع بخش تولید توان

بهدلیــل تنشهــا و افزایــش دمــای ناشــی از برخــورد

پمپــاژ ســیال حفــاری موجــب چرخــش روتــور در داخــل

چگالــی باالتــر یــا بهعبارتــی گل حفــاری بــا وزن ســنگین

اســتاتور شــده و تنشهــای فشــاری و برشــی ناشــی از

برخــورد متنــاوب روتــور در محیــط ســیال پــر فشــار و

در دمــای بــاال بــه االســتومر اســتاتور اعمــال میشــوند.
بــا توجــه بــه خصوصیــات ویســکو االســتیک و رســانایی

کــم الســتیک ،اتــاف حرارتــی 1یــا بهعبــارت دیگــر

هیســترزیس 2در داخــل آن ایجــاد شــده کــه منجــر

بــه افزایــش دمــای داخــل االســتومر میشــود کــه از
مهمتریــن عوامــل تخریــب موتورهــای درونچاهــی

هســتند همچنیــن تغییــر شــکل و تــورم االســتومر در
محیــط ســیال و در دمــای بــاال ،از دیگــر عواملــی هســتند

کــه تخریــب االســتومر را تســریع میکننــد [ 4و .]5
تقویــت االســتومر و افزایــش عمــر موتــور بــه کاهــش

تعــداد دفعــات مــورد نیــاز بــرای بــاال و پاییــن کــردن
لولههــا 3جهــت تعویــض موتــور و از ایــن طریــق کاهــش

مــداوم روتــور بــه آن اســت .وجــود ســیال حفــاری بــا

تــر و همچنیــن دمــای درونچاهــی باالتــر در برخــی
میدانهــای نفتــی ،موجــب تســریع تخریــب االســتومر
میشــوند [ .]5دمــا و فشــار حفــاری در میدانهــای

مختلــف متفــاوت بــوده ولــی بــه طــور کلــی میتــوان

گفــت فشــار در حــدود  8000 Psiو دما تــا حدود 130 °C

میتوانــد بــاال بــرود .االســتومرهای مختلفــی در ســاخت
اســتاتور مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه در ایــن
میــان االســتومرهای پایــه نیتریــل بهدلیــل مقاومــت

بــاال در برابــر مــواد روغنــی ،بســیار پرکاربــرد هســتند.
مقایســه انــواع االســتومرهای بــه کار رفتــه در موتــور از

لحــاظ خصوصیــات مختلــف در تحقیقــی مــورد بررســی و
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت [.]10

1. Thermal Loss
2. Hysteresis
3. Trip in and Trip out
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در مــورد موتورهــای درونچاهــی از پرکاربردتریــن
الســتیکها  NBRهســتند NBR .یــا همــان الســتیک
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روش کار
تهیه نانو کامپوزیت با زمینه االستومر

نیتریــل یــک هــم بســپار 1بوتــادیان و آکریلونیتریــل

الســتیک نیتریــل شــامل  %33آکریلونیتریــل بــا وزن

میشــوند [ .]11خــواص ایــن مــاده بــه درصــد مقــدار

اســت .بــرای دســتیابی بــه نانوکامپوزیــت بــا فواصــل

دارد و در کاربردهــای میدانهــای نفتــی کــه مقاومــت بــه

اصــاح شــده کلویزیــت  B 30بهدلیــل قطبیــت بیشــتر آن

میشــود [ .]11نانــو کامپوزیتهــا گــروه جدیــدی از

رس در مقایســه بــا ســایر انــواع آن موجــب میشــود تــا

از مــاده توزیــع شــده در محــدوده نانومتــری اســت [.]12

بیشــتری داشــته باشــد و نقــش نیروهــای الکتروســتاتیک

کــه بــه محصــول میبخشــند و اســتفاده از آنهــا در

الســتیک بــه درون ســاختار الیــهای آن موثرتــر کنــد

ذرات ،نانــو کامپوزیتهــا خصوصیــات ویــژهای نســبت بــه

اســتحکامات مکانیکــی و مقاومــت بــه ســایش باالتــری

میدهنــد .بــا توجــه بــه شــرایط کار موتــور درونچاهــی

در جــدول  1آمــده اســت.

اســت کــه بــه طریــق بســپارش امولســیونی 2ســاخته

مخصــوص  0/98از شــرکت  SIBURلهســتان تهیــه شــده

آکریلونیتریــل کــه از  ۲۰تــا  %۵۰متغیــر اســت بســتگی

الیـهای بیشــتر ،از نانوخــاک رس نــوع مونــت موریلونیــت

هیــدرو کربنهــا در دماهــای بــاال نیــاز اســت اســتفاده

اســتفاده میشــود [ .]14قطبیــت بیشــتر ایــن نانــو خــاک

کامپوزیتهــا هســتند کــه در آنهــا حداقــل یــک بعــد

بــا زمینــه الســتیک نیتریــل کــه قطبــی اســت ،ســازگاری

اســتفاده از ذرات نانــو بــه دلیــل خــواص چشــمگیری

را در افزایــش فاصلــه الیههــای نانــو خــاک رس و نفــوذ

تقویــت پلیمرهــا روز افــزون اســت .بــا توجــه بــه نــوع نانــو

[ .]15دوده از شــرکت دوده پــارس و از نــوع  N 330کــه

االســتومر خالــص یــا میکــرو کامپوزیتهــا از خــود نشــان

دارد اســتفاده شــده اســت .فرموالســیون آمیــزه الســتیک

کــه نیــاز بــه افزایــش اســتحکام مکانیکــی و حرارتــی و

همچنیــن افزایــش نفــوذ ناپذیــری نســبت بــه ورود ســیال
میباشــد ،نانــو رس بهعنــوان نانــو تقویــت کننــده

انتخــاب شــده اســت [ .]13نانــو رس بهدلیــل نســبت
منظــر 3بــاال ،مســاحت ســطح بــاال و پیونــد مولکولــی قوی
تشــکیل شــده بیــن نانــو رس و پلیمــر ،تقویــت اســتحکام

و بهدلیــل شــکل الیـهای خــود تقویــت نفــوذ ناپذیــری را

در پــی خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر قیمــت کمتــر ایــن

نانــو مــاده در مقایســه بــا نانــو مــواد دیگــر اســتفاده از
آن را بهعنــوان بخــش تقویــت کننــده در موتــور توجیــه
میکنــد .صفحــات نانــو رس بــه عنــوان محافــظ بــه
خوبــی بــه عنــوان حائلــی بــرای جلوگیــری از نفــوذ ســیال

یــا عبــور گازهــا عمــل میكننــد ،زیــرا صفحــات نانــو رس
مســیری پــر پیــچ و خــم ایجــاد کــرده کــه مانــع از نفــوذ

بخارهــای گازی و مایعــات بــه درون پلیمــر میشــود .در

جدول  1فرموالسیون آمیزه نانو کامپوزیتی با زمینه االستومر
PHR

Role

Component

100

Elastomer

NBR

60

Filler

N 660

5

Plasticizers

DOP

5

Activator

Zn O

2

Activator

Stearic Acid

1

Anti-Oxidant

IPPD 4010

2

Cure Agent

1

Accelerators

OBTS

1

Accelerators

TMTD

10 ،7/5 ،5 ،2/5 ،0

Reinforcement

Nanoclay

4

Sulfur

تحقیــق حاضــر ،هــدف تهیــه االســتومر کامپوزیتــی بــا
اســتفاده از ذرات نانــو رس و انجــام آزمونهــای اســتحکام
ســنجی جهــت اطمینــان از حصــول افزایــش کارایــی آن

بــا توجــه بــه شــرایط درونچاهــی اســت.

1. Copolymer
2. Emulsion Copolymerization
3. Aspect Ratio
4. Per Hundred Rubber
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درصدهــای مختلــف نانــو رس از  0تــا  10 PHRبــا

 06در گل حفــاری انجام شــده اســت .در ابتدا وزن خشــک

آمــاده شــدهاند و لــذا نمونــه  5 PHR NCنشــانگر نمونــه

در گل روغنــی در دمــای  75 °Cبــرای مــدت 72 hr

اختــاف دو و نیــم  PHRافزایــش نانــو رس در هــر مرحلــه
آمیــزه بــا  %5وزنــی از نانــو رس اســت .آمیــزه در دســتگاه
مخلوطکــن داخلــی بــا ســرعت دورانــی  50 rpmدر

دمــای  60 °Cبــه مــدت  12 minمخلــوط گردید و ســپس

آمیــزه در غلتــک بــاز دو محــوره بــه منظــور رفــع حبــاب
غلطــک کاری شــده اســت .مهمتریــن عامــل در بهبــود

خــواص الســتیک از طریــق نانــو مــواد توزیــع 1و پراکنش

2

مــواد نانــو در زمینــه الســتیک اســت .آمیــزه الســتیک

در ماشــین قالبگیــری فشــاری در دمــای 165 °C

و تحــت فشــار  ،10 MPaمطابــق بــا زمــان پخــت بهینــه

طبــق اســتاندار  ASTM D-5289بهدســت آمــده از رئومتــر
پخــت گردیــده اســت .نتایــج نشــان داده اســت کــه زمــان

پخــت بــا افزایــش درصــد نانوکلــی کاهــش مییابــد.

ســیال حفــاری بــا پایــه گل روغنــی از میــدان نفتــی
ســلمان چــاه شــماره  2S-58حفــره  12/5اینــچ دکل

 Aban VIانتخــاب شــده اســت کــه وزن گل  85 pcfو

لزجــت فونــل 3برابــر بــا  43 sبــر کــوارت دارد .نمونههــای

نمونههــا اندازهگیــری گردیــده و ســپس نمونههــا
در کــوره حرارتــی قــرارداده شــدهاند و وزن نمونههــا

بــرای تعییــن نســبت تــورم ثبــت گردیــده اســت .بــرای

هــر مــورد طبــق اســتاندارد ســه مــورد نمونــه تهیــه و
بــا میانگینگیــری از آنهــا نتیجــه ثبــت میشــود .ایــن
آزمــون نفوذپذیــری گل حفــاری بــه داخــل الســتیک را از

طریــق افزایــش وزن و حجــم نمونههــا نشــان مــی دهــد.

بــرای محاســبه درصــد تغییــر وزن از رابطــه  1اســتفاده
میشــود:
()1

× 100

) (M 2 − M 1
M1

=∆
M%

کــه در آن  M2و  M1بــه ترتیــب جــرم اولیــه نمونــه در هــوا

و جــرم نمونــه در هــوا پــس از غوطـهوری هســتند .بــرای
محاســبه افزایــش حجــم نمونههــا از رابطــه  2اســتفاده

میشــود .در ایــن رابطــه نیــاز بــه محاســبه وزن شــناور

شــده نمونههــا در آب نیــز میباشــد.
()2

الزم بــرای هــر آزمــون در دمــای  75 °Cبــه مــدت 72 hr

) (M 3 − M 4 ) − (M 1 − M 2
× 100
) (M 1 − M 2
) (M 3 − M 1
× 100
) d (M 1 − M 2

=
∆V %
=
∆V %

در گل روغنــی قــرار داده شــدهاند .ایــن دمــا و ســاعت

کــه در ایــن فرمــول  M3 ،M2، M1و  M4بــه ترتیــب جــرم

کاری حفــاری انتخــاب شــدهاند .از میــان آزمونهــای

نمونــه در هــوا پــس از غوطــهوری ،جــرم نمونــه در آب

و حرارتــی الســتیک وجــود دارنــد آزمونهــای تــورم،

شــرایط اســتاندارد دمــای اتــاق میباشــد.

کاری بــا توجــه بــه دمــای اکثــر چاههــا و ســاعت

اولیــه نمونــه در هــوا ،جــرم اولیــه نمونــه در آب ،جــرم

بســیار زیــادی کــه بــرای تعییــن خصوصیــات مکانیکــی

پــس از غوطــهوری و  dچگالــی ســیال غوطــهوری در

ســختی ،اســتحکام کششــی ،مقاومــت پارگــی ،مانایــی

آزمون سختی

فشــاری ،دینامیکــی مکانیکــی حرارتــی و خســتگی بــا

آزمایــش ســختی در اســتاندارد  ASTM D 2240آمــده

مــورد اندازهگیــری و تحلیــل قــرار گرفتــه شــده اســت.

تحــت شــرایط مشــخص شــده اســت .در ایــن آزمــون از

آزمــون تــورم یکــی از مهمتریــن آزمایشهایهــای

اســتفاده شــده و ســختی در مقیــاس  Shore Scaleبــا

توجــه بــه شــرایط کاری موتــور درونچاهــی انتخــاب و

آزمون تورم

مــورد نیــاز میباشــد .در دمــای بــاالی چــاه روتــور
منبســط شــده و االســتومر تــورم مییابــد .تــورم االســتومر

اســت کــه معیــاری بــرای مقاومــت در برابــر تــو رفتگــی
ســردندانههای مختلــف کــه در قطعــه فشــرده میشــوند
میانگینگیــری از ســه نمونــه اندازهگیــری میشــود.

میتوانــد باعــث کنــده شــدن بیشــتر آن و لــذا کاهــش
عمــر موتور گــردد .آزمــون تــورم براســاس ASTM D471-

1. Distribution
2. Dispersion
3. Funnel Viscosity
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بــرای انجــام آزمایــش بایــد ســطح صــاف بــودن و نمونههــا

بــه ابعــاد  20 mmقطــر و  15 mmضخامــت انجــام شــد.

مقیــاس  Shore Aکــه روش معمــول بــرای محاســبه

داده شــده و درصــد فشــار اعمــال شــده  %25ضخامــت

حداقــل  6 mmضخامــت داشــته باشــند .در اینجــا از
ســختی اکثــر الستیکهاســت اســتفاده میشــود.

آزمون کشش تک محوره

آزمــون کشــش نمایانگــری از تمــام خصوصیــات
اســتحکام مکانیکــی میباشــد زیــرا تقویــت االســتومر

بــر طبــق افزایــش مــدول و خصوصیــات شکســت بیــان
میشــود .اســتحکام کششــی بــر طبــق اســتاندارد

ASTM D-412-06

بــا اســتفاده از دســتگاه آزمــون

کشــش تــک محــوره ،مــدل  H10KSانجــام گرفتــه اســت.
نمونههــای دمبلــی شــکل بــرای آزمــون از ورقههــای
الســتیکی و قالــب  Cاســتاندارد بریــده شــده و در دمــای

اتــاق ( )23°Cو در ســرعت کششــی

mm/min

، 500

آزمــون انجــام شــده اســت .مقادیــر اســتحکام کششــی،
مــدول یانــگ ،تغییــر طــول در نقطــه شکســت بــه طــور
مســتقیم از نمایشــگر دیجیتالــی در پایــان هــر آزمــون
مشــخص میگــردد.

اصلــی نمونههــا بــوده اســت .ســپس ابــزار فشردهســازی

در اجــاق در دمــای  100 °Cبــرای مــدت  24 hrقــرار داده
شــده اســت .پــس از آن نمونههــای آزمایشــی برداشــته

شــده و اجــازه داده شــده تــا بــرای  30 minخنــک

شــوند و ضخامــت نهایــی نمونههــا بــرای تعییــن مانایــی
فشــاری بــا میانگینگیــری از ســه نمونــه اندازهگیــری

شــده اســت .میــزان مانایــی فشــاری از فرمــول زیــر یافــت

میشــود کــه در آن  t0و  tiبــه ترتیــب ضخامــت ثانویــه و

اولیــه نمونههــا اســت.

t − t 
=
C A  o i  × 100
 ti 

()3

آزمون دینامیکی مکانیکی

االســتومر جــزو مــواد ویســکو االســتیک اســت باشــد کــه

نســبت تنــش بــه کرنــش بهصــورت یــک عــدد مختلــط
بیــان میشــود کــه در آن

E′

مــدول ذخیــره و

E′′

مــدول

اتــاف نشــان داده میشــود .مــدول اتــاف بیانگــر انــرژی

از دســت رفتــه بهصــورت گرمــا اســت و ضریــب اتــاف

آزمون مقاومت پارگی
اســتحکام پارگــی الســتیک طبق اســتاندارد ASTM D624

اندازهگیــری در ســه نــوع مختلــف انجــام میگیــرد .در
اینجــا اســتحکام پارگــی نــوع  Cکــه ماکزیمم نیــروی الزم

بــرای بــرش نمونــه بــا زاویــه  90°تقســیم بــر ضخامــت
آن اســت مــد نظــر بــوده و بهصــورت انــرژی پارگــی بــا

واحدهــای  kN/mیــا  lbf/inمحاســبه میگــردد .پارگــی
الســتیک فرآینــد مکانیکــی اســت کــه بهعلــت تمرکــز

تنــش آغــاز شــده و موجــب بــرش و خرابــی آن میشــود.

پارگــی االســتومر موتورهــا یکــی از مدهــای اصلــی
تخریــب موتــور اســت.

یــا  tan δنســبت مــدول اتــاف بــه مــدول ذخیــره اســت.
()4
()5

E= E ′ + iE ′′
*

E ′′
= tan δ
E′

خصوصیــات مکانیکــی دینامیکــی نمونههــا بــا اســتفاده
از ابــزار  TTDMAســاخت شــرکت  TRITONدر مــد
کششــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .نمونههــا
تحــت جابجایــی سینوســی بــا  %0/1کرنــش در فرکانــس

Hz

 15بیــن دمــای 50تــا  150°Cقــرار گرفتهانــد.

مــدول ذخیــره و نســبت اتــاف ترکیبــات بــرای ســه

ترکیــب بــدون نانــو ذرات و بــا  5و PHR 10نانــوذرات
رس مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه شــده اســت و مدولهــای

آزمون مانایی فشاری

مانایــی فشــاری معیــاری از توانایــی الســتیک در نگهداری
خصوصیــات االســتیک بعــد از فشــار طوالنــی در کرنــش
اعمــال شــده تحــت شــرایط مشــخص شــده اســت.
آزمــون مانایــی فشــاری بــر اســاس اســتاندارد

نمونههــای آزمایشــی بیــن صفحــات دســتگاه فشــار قــرار

ASTM

 D395-03بــرروی نمونــه اســتاندارد اســتوانهای شــکل

ذخیــره و نســبت اتــاف  tan δبــرای ســه ترکیــب مــورد

بررســی محاســبه گردیــده اســت .شــرایط آزمایــش بــا
توجــه بــه شــرایط کار موتــور درون چاهــی لحــاظ شــده
اســت .بهعنــوان مثــال دوران روتــور در داخــل اســتاتور
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در حــدود  140 rpmمعــادل فرکانــس  2/3هرتــز اســت

باالتــری در مقایســه بــا  NBRخالــص نشــان دادهانــد.

فرکانــس تحریــک هــر قلــه در حــدود  16اســت.

تغییــرات جــرم و حجــم نســبت بــه نمونــه بــدون نانــو

و لــذا بــرای یــک موتــور بــا تعــداد گوشــههای 6/7
آزمون خستگی

االســتومر موتــور بهدلیــل ضربــات روتــور در معــرض

بارگــذاری مــداوم اســت .بنابرایــن اســتحکام و عمــر
خســتگی االســتومر نیــز مــورد اهمیــت بــوده و لــذا تاثیــر

نانــو رس بــر رفتار خســتگی االســتومر از طریق اســتاندارد
 ASTM-D4482-11اندازهگیــری شــده اســت .نمونههــای
آمــاده شــده دســتگاه بــا فرکانــس  100 Cycle/minتحــت

کرنشهــای مختلــف قــرار گرفتــه و تعــداد ســیکل الزم
بــرای بــرای تخریــب الســتیک در اثــر بارگــذاری خســتگی
در هــر حالــت ثبــت میگــردد .تعــداد نمونههــا بــرای

هــر مــورد طبــق اســتاندارد حداقــل  6عــدد اســت.

در نمونــه  10 PHR NCبــه میــزان  %68کاهــش در
رس مشــاهده میشــود .مــورد قابــل توجــه ایــن اســت

کــه  %34کاهــش در تغییــرات جــرم و حجــم تنهــا بــا
افــزودن  %2/5وزنــی نانــو رس بهدســت آمــده اســت
و تاثیــر زیــادی در اولیــن مرحلــه افــزودن نانــو رس
مشــاهده شــده اســت .الیههــای نانــو رس بــا داشــتن

شــکل صفحــهای از طریــق ایجــاد مســیری پرپیــچ
و خــم ،مانــع از نفــوذ ســیال بــه داخــل االســتومر

میشــود [ .]17شــکل  3میــزان ســختی در ترکیبهــا

بــا افزایــش نانــو رس را بــرای هــر دوحالــت قبــل و
بعــد از پیــر ســازی در ســیال حفــاری نشــان میدهــد.

بــا افزایــش درصــد نانــو رس بــرای  2/5تــا 10 PHR

ســختی نســبت بــه نمونــه خالــص بــدون نانــو رس بــه
ترتیــب  14/6 ،13/8 ،10/8و  %15/4افزایــش یافتــه

نتایج و بحث

خصوصیــات تــورم ترکیبــات در ســیال حفــاری
در شــکل  2نشــان داده شــدهاند .بــا مشــاهده
نمودارهــای افزایــش جــرم و حجــم میتــوان گفــت کــه

درصــد ســیال جــذب شــده بهطــور قابــل مالحظ ـهای
بــرای ترکیبــات حــاوی نانــو رس کاهــش یافتهانــد.
تقویــت بــاالی نانــو رس در الســتیک انعطافپذیــری

زنجیرههــای بهوجــود آمــده را محــدود نمــوده و حــال

بــرای نفــوذ در فاصلــه بیــن مولکولهــای الســتیک
دچــار مشــکل میشــود و از ایــن طریــق درصــد تــورم

کاهــش مییابــد [ .]16در نهایــت میتــوان گفــت
ترکیبــات شــامل نانــو رس خصوصیــات نفوذناپذیــری

اســت .بعــد از پیرســازی و قــراردادن در ســیال حفــاری

ســختی نمونههــا بــرای نمونــه خالــص و نمونههــای
حــاوی نانــو رس از  2/5تــا  10 PHRبــه ترتیــب ،16/9

 12/7 ،12/1 ،12/5و  %10/7کاهــش مییابــد .کاهــش
ســختی در دمــای تــه چــاه و قــرار گرفتــن در ســیال

حفــاری بدیهــی اســت ولــی نکتــه جالــب در ایــن بیــن

کمتــر شــدن ایــن میــزان کاهــش بــرای نمونههــای
حــاوی نانــو رس اســت .بهطوریکــه میــزان کاهــش

ســختی بــرای نمونــه خالــص در حــدود  %17ولــی
میــزان کاهــش ســختی بــرای نمونههــای مختلــف

حــاوی نانــو رس در حــدود  %12-10اســت.

درصد تغییر در جرم و حجم

8 6/79
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1
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نمونهها با مقادیر مختلف از نانو رس
شكل  2مقايسه نسبت افزایش وزن و حجم در گل پایه روغنی

شماره  ،104فروردین و اردیبهشت 1398
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نمونهها با مقادیر مختلف از نانو رس
شكل  3نتایج آزمون سختی برای نمونههای مختلف قبل و بعد از پیرسازی در سیال حفاری

کاهــش ســختی کمتــر تخریــب دیرتــر و افزایــش عمــر

درزبنــدی بهتــر بیــن روتــور و اســتاتور فراهــم میشــود.

تاثیــر خوبــی بــرای حفــظ و نگهــداری اســتحکام ســختی

ســنجش اســتحکام مکانیکــی اســت .شــکل  5مقاومــت

االســتومر را بهدنبــال دارد و نشــان میدهــد نانــو رس

االســتومر در شــرایط درون چاهــی دارد .ایــن نتیجــه

میتوانــد در اثــر پیوندهــای قویتــر ایجــاد شــده بیــن

زنجیرههــای االســتومر و الیههــای ســیلیکاتی باشــد
[ .]18نتایــج اســتحکام کششــی در شــکل  4آمــده اســت.

اســتحکام پارگــی شــاخص مناســب دیگــری بــرای

پارگــی را بــرای نمونههــا نشــان میدهــد .ترکیبــات
 7/5 ،5 ،2/5و %10بــه ترتیــب  38/4 ،23/2 ،22/4و
 %34/4افزایــش در اســتحکام پارگــی در مقایســه بــا مــاده
خالــص نشــان دادنــد .نتایــج اســتحکام پارگــی در تطابــق

خوبــی بــا نتایــج آزمــون ســختی و آزمــون کششــی

ترکیبــات  7/5 ،5 ،2/5و  %10بــه ترتیــب 120 ،80 ،71
و  %110افزایــش در اســتحکام کششــی ،در مقایســه بــا
مــاده خالــص نشــان دادنــد .همچنیــن بــا افزایــش درصــد
مــواد نانــو میــزان افزایــش طــول در نقطــه شکســت بــه

 6نشــان داده شــدهاند .ترکیبــات بــا افزایــش تدریجــی

از  2/5تــا  %10نانــو رس افزایــش یافتــه اســت .انحــراف

مقایســه بــا الســتیک نیتریــل خالــص نشــان میدهــد کــه

نانــو رس بــرای اســتحکام کششــی بــه ترتیــب برابــر

مقــدار نانــو رس بیشــتر میشــود بــه ایــن ترتیــب کــه

در نقطــه شکســت بــه ترتیــب برابــر بــا ،1/1 ،1/5 ،0/7

بــرای نمونههــا اســت .ایــن موضــوع بهدلیــل افزایــش

چقرمگــی باالتــری داشــته کــه بــه معنــی تحمــل بــار

نانــو رس در زمینــه االســتومر اســت .عــاوه بــر آن

مدولهــای اســتحکام مکانیکــی در نتیجــه پیوندهــای

نانــو رس ،منجــر بــه کاهــش تغییــر شــکل دائمــی

همچنیــن افزایــش تعــداد پیوندهــای عرضــی بهدلیــل

از طریــق افزایــش مــدول ذخیــره بــه مــدول اتــاف

هســتند .ماکزیمــم مقاومــت پارگــی مربــوط بــه نمونــه بــا

 PHR NC 7/5اســت .مانایــی فشــاری نمونههــا در شــکل

میــزان بــه ترتیــب  22 ،6 ،11و  %11بــرای نمونههــای

در مقادیــر نانــو رس مقادیــر کمتــر مانــای فشــاری در

10

مطلــوب اســت .درصــد کاهــش مانــای فشــار بــا افزایــش

معیــار بــرای نمونههــای مختلــف از  0تــا

PHR

16/5 ،21/5 ،10/3 ،14/6و  18بــوده و بــرای کرنــش

درصــد کاهــش بــه ترتیــب 14/3و  32/1 ،23/2و 32/1

 0/9و  1/9هســتند .نمونههــای نانــو کامپوزیتــی مــدول

شــکلگیری زنجیرههــای قویتــر ناشــی از حضــور

بیشــتر قبــل از شکســت اســت .افزایــش قابــل توجــه

زنجیرههــای پلیمــری جهــت دار شــده بهدلیــل حضــور

قــوی بیــن الیههــای ســیلیکاتی و زمینــه االســتومر و

االســتومر میشــوند [ .]19افزایــش اســتحکام حرارتــی

حضــور نانــو رس اســت .افزایــش اســتحکام مکانیکــی
االســتومر درزبنــدی بهتــر بیــن روتــور و اســتاتور را
فراهــم میکنــد و بازدهــی باالتــر موتــور بهدلیــل ایجــاد

امکانپذیــر اســت کــه در ایــن حالــت اتــاف حرارتــی

کمتــری در داخــل اســتاتور تولیــد شــده و تخریــب آن را
بــه تعویــق میانــدازد.
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نمونهها با مقادیر مختلف از نانو رس
شكل  5مقایسه استحکام پارگی بین نمونههای مختلف

رابطــه  6حــرارت ایجــاد شــده در واحــد حجــم در داخــل
االســتومر را نشــان میدهــد کــه در آن  ωفرکانــس
زاویــهای چرخــش روتــور در اســتاتور σ ،تنــش و ε

کرنــش ایجــاد شــده در االســتومر اســت [.]2
()6

ایجــاد شــده در االســتومر خواهــد شــد .شــکلهای  7و

 8بــه ترتیــب وابســتگی دمایــی مــدول ذخیــره و ضریــب

اتــاف را نشــان میدهنــد .بــا افزایــش میــزان درصــد

نانــو مــدول ذخیــره در مقایســه بــا الســتیک نیتریــل
خالــص افزایــش نشــان داده اســت .بــا افزایــش درصــد

π
dε
2
2
ωσ
π E ′ε max
=
=
Q
2
E ′′ ε max
tan δ
نانــو
=∫0 dt π

کمتــر شــدن ضریــب اتــاف منجــر بــه کاهــش حــرارت

مانایی فشاری ()%

35
28
30
24
25
21/50
19
19
20
15
10
5
0 0 PHR NC 2.5 PHR NC 5 PHR NC 7.5 PHR NC10 PHR NC
نمونهها با مقادیر مختلف از نانو رس
شكل  6مقایسه مانای فشاری در نمونههای مختلف

رس کاهــش تدریجــی در پیــک  tan δدر مقایســه
بــا الســتیک نیتریــل خالــص مشــاهده میشــود.
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شكل  7مقايسه مدول ذخیره در نمونههای مختلف
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5

شكل  8مقايسه نسبت اتالف به ذخیره

کاهــش ایــن مقــدار بــا در نظــر گرفتــن رابطــه 6

انجــام شــده و بــا میانگینگیــری از شــش نمونــه در هــر

افزایــش حــرارت کمتــری در االســتومر ایجــاد کــرده و

حالــت محاســبه میشــود .عمــر خســتگی بــا افزایــش

رس کامپوزیتــی نشــان میدهــد .همچنیــن کاهــش در

مییابــد .افزایــش عمــر خســتگی در هــر کرنــش معیــن

خصوصیــات اتــاف حرارتــی کمتــری بــرای آمیــزه نانــو
دمــای گــذار شیشــه 1وجــود دارد .بهطــور کلــی درهــم
رفتگــی قــوی بیــن الیههــای نانــو و پلیمــر زمینــه

میتوانــد حرکــت بخشهــای پلیمــر را محــدود نمایــد

و لــذا منجــر بــه کــم شــدن دمــای گــذار گــردد .آزمــون
خســتگی در درصــد کرنشهــای  120 ،90 ،60و %150

میــزان کرنــش االســتومر بــرای تمامــی نمونههــا کاهــش

در نمونههــای نانــو کامپوزیتــی نســبت بــه نمونــه خالــص

بیشــتر اســت و افزایــش عمــر بــا افزایــش درصــد نانــو
رس مشــهود میباشــد .شــکل  9ایــن افزایــش را بــرای

نمونههــای مختلــف تحــت کرنشهــای مختلــف نشــان

میدهــد.

100 200 300 400 5000 6000 700 800 900
00
00 00
00 00
0 00
0
00
تعداد سیکل طی شده تا شکست
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شكل  9تعداد سیکل الزم برای شکست برای کرنشهای مختلف
1. Glass Transition Temperature
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مــدول ذخیــره بــه مــدول اتــاف و کمتــر شــدن ضریــب

نتیجهگیری

بــا انتخــاب صحیــح آزمونهــای مــورد نیــاز موتورهــای
درون چاهــی ،نتایــج نشــان از تقویــت مکانیکــی و حرارتی
االســتومر نانــو کامپوزیتــی دارد .در آزمونهــای ســختی،

مقاومــت کششــی و پارگــی افزایــش اســتحکام مکانیکــی

نمونههــای نانوکامپوزیتــی تاییــد گردیــد .نمونههــا
افزایــش مقاومــت خوبــی خصوصــا بــا افــزودن مقادیــر کم

نانــو رس در اولیــن مرحلــه نشــان دادهانــد ولــی بــا افزایش
درصدنانــو رس افزایــش اســتحکامات بهصــورت افزایــش
خطــی نیســت .در برخــی از آزمایشــات بــا افــزودن بیــش
از  7/5 PHRنانــو رس نتایــج در جهــت نامطلــوب حاصــل

شــدهاند .ایــن موضــوع میتوانــد بهدلیــل کمتــر شــدن
توزیــع و پراکنــش ذرات نانــو رس در بخــش زمینــه باشــد.

بــا انجــام آزمــون دینامیکــی مکانیکــی اســتحکام حرارتــی

اتــاف کــه متناظــر بــا کمتــر شــدن انباشــت حــرارت در
االســتومر اســت میتــوان از افزایــش اســتحکام حرارتــی

نانــو کامپوزیــت اطمینــان حاصــل نمــود .همچنیــن
نگهداشــت ابعــادی هندســه االســتومر در آزمایشــات تــورم
و مانــای فشــاری مشــخص اســت .هــر چقــدر هندســه
االســتومر تحــت تاثیــر ســیال حفــاری و دمــای چــاه

کمتــر تغییــر نمایــد میتوانــد موجــب افزایــش کارایــی
و عمــر آن گــردد .بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده بــه

نظــر میرســد نمونــه نانــو کامپوزیتــی بــه خوبــی موجــب
افزایــش عمــر کاری آن گــردد .بــا اســتفاده از ایــن نانــو

کمپوزیــت بهبــود عملکــرد و عمــر موتــور درون چاهــی
منجــر بــه کاهــش قابــل توجهــی در زمــان حفــاری و در

نتیجــه کاهــش هزینههــای حفــاری میگــردد.

موتــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه بــا توجــه بــه
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