116

شماره  ،121بهمن و اسفند  ،1400صفحه 116-127

مقاله پژوهشی

بهینهســازی ترکیــب ســیمان چاههــای نفــت
و گاز بــا اســتفاده از التکــس پلیمر-نانــوذرات
ســیلیکا بــه منظــور جبــران پدیــده تــرک و
میکــرو آنالــوس در غــاف ســیمان
حمید بذرکار ،1علیرضا لرک *2و بابک امیننژاد
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 -1دانشکده مهندسی عمران ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران
 -2دانشکده مهندسی عمران ،واحد صفا دشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3دانشکده مهندسی عمران ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
تاريخ دريافت 1400/04/31 :تاريخ پذيرش1400/08/24 :

چكيده
تولیــد پایــدار از منابــع هیدروکربنــی امــری بســیار مهــم در ثبــات اقتصــادی ،حفــظ تــوان تولیــدی و عمــل بــه تعهــدات صادراتــی دولتهــا در زمینــه
فراهــم کــردن منابــع انــرژی از ســوختهای هیدروکربنــی اســت .بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف تولیــد پایــدار از ذخائــر نفــت و گاز الزم اســت تــا
چاههــای نفــت و گاز بهعنــوان مجراهــای تولیــدی ،بــه ایمنتریــن و کارآمدتریــن روشهــای ممکــن حفــاری و تکمیــل شــوند .یکــی از تهدیــدات
تولیــد پایــدار از مخــازن نفــت و گاز ،از دسـتدادن یکپارچگــی ســاختار چــاه و عــدم تحقــق تفکیــک الیههــای مختلــف زیرزمینــی از فضــای درونــی
چــاه اســت کــه مشــکالت متعــددی از جملــه تولیــد زود هنــگام آب از چاههــای نفــت و گاز ،نشــت گاز یــا شــورآب از حاشــیه بانــد ســیمانی پیرامــون
چــاه یــا لبــه آســتری فــوالدی محافــظ دیــواره چــاه اســت .بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف تفکیــک الیههــای زیرزمینــی و کنتــرل جریــان دلخــواه
ســیال هیدروکربنــی بــه مجــرای تولیــدی ،عملیــات ســیمان کاری بهعنــوان یــک ســد جداکننــده در برابــر الیههایــی بــا محتــوای ســیال و فشــار
منفــذی متفــاوت و ایجــاد غــاف یکپارچــه جــدا کننــده چــاه از محیــط خارجــی اســتفاده میشــود .ایــن غــاف ســیمانی کــه پــس از رانــدن
جداریهــای فــوالدی بــه فضــای پشــت آنهــا پمــپ میشــود ،پــس از اســتقرار و ســخت شــدن بــه اســتحکام ســازه چــاه و پایــداری آن در برابــر
فشــارهای خارجــی میانجامــد .ایــن تحقیــق بهطــور خالصــه عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد پیونــد ضعیــف ســیمانی بــه ســازند و جــداره فــوالدی ،تشــکیل
فضــای میکروآنالــوس در حاشــیه بانــد ســیمانی ،بهینهســازی ترکیبــات ســیمان جهــت تقویــت مشــخصات مکانیکــی آن ،مهاجــرت گاز درون ســیمان
و راهکارهــای مؤثــر بــر کنتــرل ایــن پدیــده زیــان بــار تمرکــز دارد .در آزمایشــات انجــام شــده اثــر نانــوذرات ســیلیکا در بهبــود مقاومــت تراکمــی
ســیمان ،کاهــش تخلخــل و نفوذپذیــری مؤثــر در مهاجــرت گاز بهخوبــی مشــخص گردیــده اســت .همچنیــن ،التکــس پلیمــری بــا توســعه خــواص
سیکســوتروپیک در دوغــاب و کاهــش پنجــره زمانــی حالــت گــذرا کمــک شــایانی بــه دوغــاب ســیمانی میکنــد تــا احتمــال مهاجــرت گاز در زمــان
بحرانــی کــه ســیمان قــادر بــه مقاومــت مؤثــر در برابــر آن نیســت را بــه حداقــل رســانده و فرصــت الزم بــرای تهاجــم ســیاالت و خلــل در ســاختار
غــاف ســیمانی را بــه کمتریــن مقــدار کاهــش دهــد.

كلمــات كليــدي :ســیمان چــاه نفــت و گاز ،میکــرو آنالــوس ،پیونــد ســیمانی ضعیــف ،مهاجــرت گاز ،التکــس پلیمــر-
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در طــی ســالیان گذشــته و پایــش تولیــد از مخــازن نفــت

و گاز در میادیــن جنــوب غربــی ایــران ،همــواره مشــکل

نشــت از پاشــنه لولههــای جــداری و یــا لبــه آســتریهای
فــوالدی نصــب شــده در الیــه کلیدی پوش ســنگ ســازند

گچســاران و در تعــداد قابــل توجهــی از چاههــای تولیــدی
میادیــن مــارون و کوپــال ســبب بــروز مشــکالت عدیدهای

در رونــد تولیــد از جملــه کاهــش تولیــد ،از دســتدادن
یــک حفــره (بــه تبــع آن از دســتدادن شــانس تعمیــر

یــک چــاه) رانــدن آســتری کوتــاه ( بــرای پوشــش دادن

حــدود  60 mباالیــی بــهمنظــور قطــع ارتبــاط نشــت) ،از

دس ـتدادن دکل-روزهــای فــراوان و غیــره گردیــده کــه
خســارتهای هنگفتــی را بــه شــرکتهای مالــک چــاه
و مخــازن در ایــن مناطــق تحمیــل کــرده اســت .عالوهبــر

ایــن خســارتهای تعمیراتــی و خــروج چــاه از چرخــه
تولیــد ،نشــت از پاشــنه جــداری هــای فــوالدی نصــب
شــده در بخــش کلیــدی پــوش ســنگ ســازند گچســاران

باعــث آلودگــی محتــوای ســیال و صدمــه بــه ســاز و

کارهــای تولیــدی از مخــزن و تحمیــل خســارات جبــران
ناپذیــری بــه عمــر و تــوان تولیــد مخــزن میگــردد.

بــا توجــه بــه مشــکالت ذکــر شــده ،میــزان تولیــد از
میــدان مــارون در حــدود یکصــد هــزار بشــکه کمتــر از
ســقف برنامــه تولیــدی اســت .مشــکل نشــت آبنمــک
از الیههــای کلیــدی ســازند گچســاران در تعــداد قابــل

توجهــی از چاههــای حفــاری شــده در میادیــن کوپــال و

مــارون گــزارش گردیــده اســت .این نشــت در بررسـیهای
معمــول از لبــه آســتری و یــا زیــر پاشــنه جــداری و پس از

جابهجایــی ســیال درون چــاه بــا گل متناســب بــا حفــره

بعــدی مشــاهده میگــردد .یکــی از دالیــل مهــم ایــن
مشــکل عــدم تفکیــک الیههــا توســط ســیمان اســت [.]1

عــدم تحقــق تفکیــک الیههــای مختلــف توســط ســیمان
میتوانــد دالیــل گوناگونــی داشــته باشــد .بهطــور کلــی،

جــدا کــردن الیههــا در طــول عمــر یــک چــاه و حتــی
پــس از متروکــه ســاختن آن نیــز امــری بســیار مهــم
اســت .چنانچــه دوغــاب بهدرســتی در طــول عملیــات

پمــپ کــردن ســیمان در درون چــاه جابهجــا شــود و در
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فضــای پشــت جداری/آســتری مســتقر گــردد ،مــی توانــد

نقــش اولیــه خــود را در تفکیــک یــا جدایــش الیههــا از
یکدیگــر را بهخوبــی ایفــا کنــد .بــا ایــن حــال ،تغییــر در
شــرایط تهچاهــی و یــا فعالیتهــای رژیــم تکتونیکــی

حاکــم بــر فضــای زیرزمینــی میتواننــد بــه مقــدار

کافــی تنشهــای مؤثــری را بــه ســازه مســتحکم چــاه
منتقــل کننــد و یکپارچگــی نــوار ســیمان را تهدیــد

و یــا تخریــب نمایــد .بــا از دســت رفتــن یکپارچگــی و
جداســازی فضــای چــاه ،ارتبــاط چــاه بــا الیههــای

مختلــف برقــرار میشــود .ایــن مشــکل بــا پیامدهایــی
از قبیــل مهاجــرت گاز درون ســیمان در فضــای حلقــوی

پشــت جــداری فــوالدی ،تولیــد ناخواســته آب و در

شــرایط تشــدید تنشهــای مخــرب ،مچالگــی لولههــای
جــداری فــوالدی همــراه خواهــد بــود [.]2

عوامــل مؤثــر بــر ناکارآمــدی و از دســتدادن

یکپارچگــی بانــد ســیمان پیرامــون جــداری چــاه

در غیــاب برخــی عوامــل شــیمیایی تأثیرگــذار بــر کیفیــت

پیونــد ســیمانی ،بــرآورده نشــدن تفکیــک و جدایــش
الیههــای زیرزمینــی میتوانــد ناشــی از دو عامــل اصلــی

نقــص مکانیکــی در ســاختار خــود ســیمان و جــدا شــدن
ســیمان از لولههــای جــداری یــا عــدم اتصــال مناســب بــه

الیههــای ســنگی باشــد .نقــص مکانیکــی ســیمان منجــر

بــه ایجــاد درزه ،تــرک و مجراهــای مرتبــط در ســاختار
تــوده ســیمان ســخت شــده میگــردد .ایــن در حالــی
اســت کــه جــدا شــدن اتصــال بافــت ســیمانی بــا دیــواره
مجــاور از هــر دو نــوع دیــواره ســنگی یــا فــوالدی منجــر

بــه شــکلگیری میکروآنالــوس در حاشــیه بانــد ســیمانی
میشــود .هــر دو مکانیســم مطــرح شــده ،مجراهــای
ارتباطــی بالقــوهای را بــرای جابهجایــی و مهاجــرت

ســیاالت ســازندی اعــم از گاز ،نفــت و یــا آب شــور فراهــم
میکننــد .آســیبهای مکانیکــی معمــوالً بهوســیله ســه
عامــل محیطــی عمــده اتفــاق میافتنــد :افزایــش فشــار
(ناشــی از افزایــش وزن گل ،مشــبککاری لولههــای

جــداری ،انگیــزش و شــوکهای ناشــی از عملیاتهــای
خــاص شــکافت هیدرولیکــی) ،افزایــش درجــه حــرارت

118

مقاله پژوهشی

شماره  ،121بهمن و اسفند  ،1400صفحه 116-127

تــه چــاه (ناشــی از عملیــات تزریــق بخــار در تولیــد

میتوانــد ناشــی از عوامــل متعــددی از جملــه تغییــرات

بــاال) و یــا نیــروی ناشــی از فعالیــت تکتونیکــی الیههــا

تغییــر وزن مخصــوص ســیال درون چــاه ،آزمایشهــای

بــه روش انگیــزش حرارتــی ،چاههــای دماباال-فشــار
(فرونشســت ســازندها ،جابهجایــی گســل و خــزش
الیههــا) .در الیههایــی بــا ســاختار ضعیــف و سســت،

بهدلیــل عــدم تحقــق پیونــد الیــه ســیمان بــه دیــواره
ســازند ،یــک ســاختار یکپارچــه و ایزولهکننــده توســط

بانــد ســیمانی محقــق نخواهــد شــد [ .]3در ادامــه بــه
تفکیــک بــه بررســی ایــن عوامــل مؤثــر بــر ناکارآمــدی

پیونــد ســیمانی پیرامــون غــاف فــوالدی در چاههــای

نفــت و گاز میپردازیــم.
تنشهای گرمایی

تنشهــای گرمایــی یــا شــوکهای حرارتــی کــه غالبــاً

ناشــی از جایگزینــی ســیالی بــا درجــه حــرارت پاییــن

قابــل توجــه فشــار درونــی بهدلیــل جایگزینــی و

تزریقپذیــری و نیــز آزمایشهــای تشــخیص وجــود
ارتبــاط بــا ســازند باشــد کــه منجــر بــه بــروز تغییر شــکل
در محــدوده االســتیک در لولههــای جــداری فــوالدی

نصــب شــده در چــاه میشــود و ایــن تغییــر شــکلهای
ریــز مقیــاس در ابعــاد خارجــی میتواننــد بــه عامــل
اصلــی در ایجــاد معبــر ارتباطــی بیــن ســیاالت ســازندی

و نشــت از فضــای پشــتی جــداری گــردد .مطالعــه تأثیــر
تغییــرات فشــار درونــی بــرروی تغییــر شــکل ابعــاد

بیرونــی لولههــای جــداری مختلــف و نیــز پایــداری
آن توســط کارتــر و ایوانــس انجــام شــده و نتایــج ایــن
مطالعــه بهصــورت شــکل  1ارائــه شــده اســت [.]6

در دمــای ســطحی بــا ســیال درون چــاه تحــت دمــای

براســاس نتایــج بهدســت آمــده از مطالعــات انجــام

و انقبــاض متوالــی در لولــه جــداری فــوالدی حتــی در

بــا جــداری فــوالدی و یــا پیونــد غــاف ســیمان بــا

جــداری فــوالدی بهخصــوص در لحظــات اولیــه گیــرش

شــدند کــه میتواننــد در ایجــاد یــک پیونــد کارآمــد

ســبب جدایــش ســیمان و ایجــاد میکــرو آنالــوس پیرامون

مــدل ریاضــی مناســب مــی توانــد یــک توصیــف عــددی

کردنــد کــه بــه مــرور زمــان در اثــر افزایــش دمــای

بانــد ســیمانی فراهــم کنــد امــا نمیتــوان تمــام عوامــل

اســتاتیک تهچاهــی ،تأثیــر ایــن کاهــش قطــر قابــل صرف

توصیفهــای عــددی در چنیــن مدلهایــی از قطعیــت

نیازمنــد بررســی دقیــق شــرایط دمایــی بــه ویــژه در

زدودن موثــر انــدود گل و الی از دیــواره چــاه قبــل از

اســتاتیک تهچاهــی میباشــد ،میتوانــد ســبب انبســاط

شــده در مــورد بررســی کیفیــت پیونــد غــاف ســیمان

مقیــاس میکــرو متــری شــود .ایــن تغییــرات ابعــادی در

ســازندهای ســنگی ،عوامــل متعــددی شناســایی و مطــرح

ســیمان در زمــان ایجــاد پیونــد بــا جــداره فــوالد میتوانــد

و موثــر مشــارکت داشــته باشــند .بهکارگیــری یــک

جــداری فــوالدی گــردد .شــادیزاده و همــکاران عنــوان

از بزرگــی و شــدت اثــر یــک میکــرو آنالــوس پیرامــون

ســیال درون لولهجــداری و متعــادل شــدن آن بــا دمــای

تأثیرگــذار را در تعییــن ایــن مقادیــر دخیــل کــرد .لــذا،

نظــر کــردن اســت [ .]4مطالعــه دقیــق چنیــن فاکتــوری

کافــی برخــوردار نخواهنــد بــود.

مناطــق بــا دمــای تهچاهــی بســیار بــاال و خصوصیــات

ســیمانکاری

شــیمیایی دوغــاب ســیمان از نظــر مــدت زمــان مــورد

انــدود گل و الی در طــول مراحــل حفــاری ضــروری

ســیمان اســت .کارپنتــر و همــکاران نیــز بهصــورت جامــع

ســیال حفــاری محافظــت کنــد ،امــا بــرای ایجــاد یــک

نیــاز بــرای زمــان نیــم بنــدش و کاهــش حجــم ذاتــی

اســت تــا از ایجــاد صدمــه بــه ســازند در برابــر تهاجــم

تأثیــر درجــه حــرارت بــر پیونــد ســیمانی چاههــای نفــت

جداســازی ناحیــهای موثــر بــه مانعــی اجتنابناپذیــر

و گاز بررســی کردنــد [.]5
تنشهای هیدرولیکی

ش هیدرولیکــی در لولههــای جــداری فــوالدی کــه
تنــ 

تبدیــل میشــود .بههیچوجــه ســیمان نمیتوانــد

هنــگام وجــود انــدود گل و الی ضخیــم بهشــکل موثــری
بــا دیــواره ســازند پیونــد بخــورد [.]7

بهینهسازی ترکیب سیمان ...
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شکل  1مقدار انبساط ناشی از تنشهای هیدرولیکی داخلی به لولههای جداری فوالدی مختلف []6

بیشــتر مشــکالت نفــوذ گاز در فضــای حلقــوی در ســطح

دوغــاب ســیمان بــه حالــت ژل ـهای تبدیــل میشــود کــه

منطقــه انتقــال بیــن ســطحی سیمان-ســازند بهعنــوان

ســتون خــود در چــاه را از دســت میدهــد .نیــروی ناشــی

تمــاس ســیمان بــا ســازندهای زمیــن رخ میدهــد.

یــک منطقــه ضعیــف در ارتبــاط پیونــد تــوده ســیمانی

در نظــر گرفتــه میشــود [ .]8اگــر پوشــش انــدود
گل ایجــاد شــده بــرروی دیــواره چــاه بهطــور موثــری

برداشــته نشــود ،اندکــی پــس از سفتشــدن ســیمان،
یــک الیــه پوششــی پوســیده از مــواد جامــد گل روی
دیــواره چــاه مــی توانــد پیونــد ســیمان بــا دیــواره ســازند

را ضعیــف کنــد .بــه همیــن دلیــل ،بســیاری از شستشــو

کنندههــای شــیمیایی تجــاری بهعنــوان بخشــی از
برنامــه اولیــه ســیمان ســازی در مرحلــه قبــل از ســیمان
ســازی بــرای حــذف انــدود گل و الی از دیــواره چــاه

اســتفاده مــی شــوند .پالنــک و همــکاران [ ]9و لیچینــگا

و همــکاران [ ]10مطالعــات جامعــی بــرای بررســی نقــش

زدودن موثــر گل از دیــواره چــاه بــر کیفیــت نش ـتبندی
ســیمان در چاههــای نفــت و گاز انجــام دادنــد.

افــت فشــار ناشــی از ژالتینهشــدن شــدن ســیمان در
حالــت گــذرا

حالــت گــذرا یــا فــاز انتقالــی در واقــع مــدت زمانــی اســت

کــه در آن ســیمان از فــرم دوغــاب خــارج شــده و در
حــال تبدیــل بــه فــرم جامــد میباشــد .در ایــن وضعیــت،

و توانایــی انتقــال فشــار هیدروســتاتیکی ناشــی از وزن
از فشــار ســتون هیدروســتاتیک دوغــاب ســیمان کــه در

واقــع عامــل بازدارنــده از تهاجــم گاز و ســیاالت ســازندی

بــه درون چــاه اســت ،در حیــن ایــن فــاز انتقالــی تضعیــف
شــده و ممکــن اســت فرصــت الزم را بــرای نفــوذ ســیاالت
ســبکتر مثــل گازهــا فراهــم کنــد .درصورتیکــه

حبابهــای گازی بتواننــد بــه درون ســیمان چــاه نفــوذ

کننــد ،بــا حرکــت و جابهجایــی درون دوغــاب در حــال
ژالتینــه شــدن ،معبرهــا و کانالهــای مرتبطــی را ایجــاد

خواهنــد کــرد کــه به مهاجــرت گاز و مخاطــرات پس از آن
منتــج خواهــد شــد .هرگونــه مســیری کــه ســبب انتقــال

گاز و تخریــب ایزولهســازی الیههــای تحــت فشــار گازی

شــود ،منجــر بــه رســاندن گاز بــه ســطح میشــود .حجــم
بــاال و پــر فشــار گاز قابــل انفجــار بــا رســیدن بــه ســطح
تهدیــدی خطرنــاک بــرای پرســنل بهرهبــردار و عملیــات

در هنــگام بهرهبــرداری از چاههــا و همچنیــن ،پرســنل

حفــاری و تجهیــزات ســطحی در جایــی کــه دســتگاههای
حفــاری و سیســتمهای الکتریکــی قدرتمنــد کنترلــی آن
در حــال کار هســتند ،خواهــد بــود .ورتیــن [ ]11و هائــو
و همــکاران [ ]8تحقیقــات گســتردهای را در زمینــه فــاز
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انتقالــی و ژالتینهشــدن ســیمان در چاههــای نفــت و گاز

طوالنــی زمینشناســی ایجــاد شــدهاند .رژیمهــای

انقباض ذاتی سیمان

هیدرودینامیکــی و تغییــرات فشــار منفــذی قــرار دارد کــه

منتشــر کردهانــد.

جمعشــدگی رفتــار ذاتــی ترکیبــات ســیمانی اســت کــه
بهدلیــل انقبــاض شــیمیایی ترکیــب ســیمانی در دوره

هیدراســیون ســیمان اتفــاق میافتــد .کاهــش حجــم
ســیمان در ابعــاد جانبــی پــس از ســخت شــدن نیــز

بهتدریــج بهروشــی ظاهــر میشــود کــه میتوانــد
اتصــال ســیمان بــه غــاف فــوالدی یــا ســازند را ضعیــف

کنــد [ .]12تخریــب پیونــد غــاف ســیمانی تهدیــدی
بالقــوه بــرای پایــداری چاههــا و مخــازن نفــت و گاز

اســت .انقبــاض کامــل شــیمیایی ســیمان معــادل مقــدار
آب جــذب شــده در طــول دوره هیدراســیون ســیمان

اســت .هــر چنــد در طــول دوره هیدراســیون ســیمان

بهدلیــل کــم شــدن پیوســته نفوذپذیــری کــه بهدلیــل
توســعه شــبکه هیدراتهــا مانــع نفــوذ آب مــی شــوند،

نیــز مقــدار ناچیــزی انقبــاض خواهیــم داشــت .انقبــاض
شــیمیایی کل تقریبــاً  6/25 mLدر  100 gســیمان
تخمیــنزده میشــود [ .]13چندیــن پژوهــش انقبــاض
شــیمیایی ســیمان را بیــن  0/5تــا  %5تخمینزدهانــد

[ .]14نتایــج پژوهشهــای متفــاوت نشــان میدهــد
کــه میــزان انقبــاض حجمــی ســیمان بــه شــرایط محیــط

بســتگی دارد .دسترســی اضافــی بــه آب آزاد ممکــن
اســت انقبــاض زیــاد ســنگ ســیمان را کاهــش دهــد .در

مقابــل عــدم دسترســی بــه آب آزاد بهعــاوه فشــار روی

اســترس آنهــا تحــت تأثیــر فرآیندهــای رســوبی ،شــرایط
در طــی فرآیندهــای دیاژنتیکــی پــس از رســوب ایجــاد
میشــود .تنشهــای درجــا در ســاختارهای زیرســطحی

کــه از نظــر تکتونیکــی متعــادل هســتند ،تمایــل بــه
ایجــاد تعــادل طوالنــی مــدت دارنــد .حفــر چاههــای

عمیــق نفــت و گاز در هــزاران متــر زیــر ســطح و در
چنیــن ســاختارهای نهشــته متعادلــی بــا برداشــتن یــک
حجــم پیوســته از ســتون ســنگی اســتوانهای بهصــورت

خردههــای ســنگی حفــاری شــده ،تعــادل طبیعــی میــدان
تنــش غالــب زیرســطحی را مختــل میکنــد .فعــل و

انفعــاالت مابیــن تنشهــای القایــی و تنشهــای اعمــال
شــده از ســوی ســازند ســنگی در حیــن حفــاری باعــث
ناپایــداری دیــواره در چــاه میشــود .در مــواردی کــه ایــن

بــی ثباتــی در میــدان تنــش شــدید باشــد ،مــی توانــد
منجــر بــه اثــرات تنگــی حفــره یــا ریــزش دیوارههــای

ســنگی سســت و ضعیــف در حیــن عملیــات حفــاری
شــود .چنیــن تأثیراتــی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش

راندمــان حفــاری ،گیرهــای رشــته حفــاری ناشــی از
اختــاف فشــار جانبــی و یــا ریــزش هــای مســدود

کننــده و بهطــور بالقــوه بــرش لولــه حفــاری و از بیــن

رفتــن قســمت انتهایــی حفــره شــود .تنشهــای برشــی
مربــوط بــه جابهجایــی یــا لغــزش الیههــا یــا ســازندهای

ســنگی در ســطح زیریــن زمیــن ،چالشهــای عمــدهای
را بــرای طراحــی و مهندســی ســازههای مرتبــط بــا

دوغــاب ســیمان از محیــط اطــراف ممکــن اســت منجــر
بــه کاهــش بیــش از حــد انــدازه حجمــیشــود .انقبــاض
شــیمیایی یــک عملکــرد خطــی از چهــار مــاده معدنــی
تشــکیلدهنده ســیمان اســت ،در نتیجــه وابســته بــه

چنیــن ســازههایی میشــوند .فعالیتهــای ژئوتکنیکــی

فعالیتهــای تکتونیکــی ،لغــزش گســلها و خــزش

الیههــای ســنگی ،ماننــد چاههــای نفــت و گاز کــه بــا

کالس ســیمان اســت.
ال یههــا

ســنگهای رســوبی زیرســطحی از الیههــای مختلفــی
تشــکیل شــدهاند کــه ســاختارهای الیهالیــه ،متراکــم

و تحــت تعادلــی از نواحــی گســتردهای را شــامل

میشــوند کــه بهطــور معمــول در بازههــای زمانــی

فعالیتهــای ژئوتکنیکــی در بــر دارد .ایــن تنشهــا
غالبـاً منجــر بــه تغییــر شــکل یــا در نهایــت تخریــب کلــی
در بعضــی ســازههای مهندســی حفــر شــده در دل

پوش ـشهای جــداری فــوالدی تقویــت شــده بــا ســیمان
تجهیــز شــدهاند نیــز بیــش از ســایر ســازههای ســطحی

مشکلســاز میشــوند .ایــن امــر ضــروری میســازد کــه

تنشهــای برشــی زیرســطحی را بــا جزئیــات ارزیابــی و
عوامــل تأثیرگــذار آنهــا را شناســایی کــرده تــا بتــوان

حمید بذرکار و همکاران

بهینهسازی ترکیب سیمان ...

ســاختارها را بــرای مقابلــه بــا آنهــا بهروشــی ایمــن و

مطمئــن طراحــی کــرد.

راهحلهای کنترل مهاجرت گاز
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س��یمان ســخت ش��ده محت��وی  %نانــوذرات ســیلیس را

بــا کاهــش تخلخــل و نفوذپذیــری در تــوده ســیمانی

گــزارش کردنــد [ .]16در ایــن تحقیــق دســتگاه تجزیــه
و تحلیــل مهاجــرت ســیاالت ،کاهــش مهاجــرت ســیاالت

براســاس ســاز و کارهــای مهاجــرت گاز ،راهحلهــای

از  38 mLبــرای نمونــه دســتنخورده تــا  15 mLبــرای

چاههــای نفــت و گاز بهصــورت دوغــاب یــا ســیمان

محققــان دیگــر نیــز کاربــرد ســایر مــواد جایگزیــن ماننــد

ترکیــب ســیمانی کــه بتوانــد همزمــان از دو یــا چنــد

کربــن ســیاه [ ]19را بــرای کنتــرل مشــکل مهاجــرت

کنتــرل مشــکل مهاجــرت گاز ارائــه میدهــد.

پرکننــده گــزارش کردهانــد.

مختلفــی بــرای وضعیــت فیزیکــی مختلــف ســیمان در

نمونــه بهینــه شــده بــا نانوســیلیس را نشــان میدهــد.

ســخت شــده ارائــه شــده اســت .واضــح اســت کــه یــک

نانولولــه هالوایزیــت [ ،]17صفحــات نانوگرافــن [ ]18و

راه حــل پشــتیبانی کنــد ،عملکــرد بســیار بهتــری بــرای

گاز در دوغــاب ســیمان از طریــق مکانیســم مــواد جامــد

کاهش تخلخل و نفوذپذیری در سیمان سخت شده

کنترل مقاومت ژالتینه استاتیک و حالت گذارا

درک ســاختار منافذ دوغاب ســیمان در حین هیدراســیون

از افزودنیهــای ســیمان میتــوان بــرای کوتــاه کــردن

چاههــای گاز طبیعــی اســت .تخلخــل و نفوذپذیــری زیــاد

دوغــاب بــه ســیمان ســخت شــده و کمــک بــه دوغــاب

عوامــل تأثیرگــذار بــر عــدم توانایــی ســیمان در جلوگیری

بــه منظــور ایجــاد توانایــی بــرای مقاومــت در برابــر فشــار

اســت .چنیــن منافــذ بهــم پیوســتهای در ســاختار

انتقــال حالــت ســیمان ،بهدلیــل فقــدان توانایــی کافــی

ناخواســته بــه فضــای حلقــوی چــاه باشــد و مشــکالت

ژلــهای ،قــدرت بازدارندگــی در برابــر هجــوم ســیاالت

ســاختار ســیمان بــا تخلخــل و نفوذپذیــری بــاال پتانســیل

تهاجــم گاز بــه درون چــاه قبــل از سختشــدن ســیمان

اندازهگیــری ایــن دو عامــل مهــم ،موضــوع کار بســیاری از

کــه بــرای کنتــرل مهاجــرت گاز در ســیمان طراحــی

خلیــل و همــکاران نانــوذرات ســیلیس را بهعنــوان

را انجــام میدهنــد.

اولیــه آن کلیــد حل مشــکل مهاجــرت کوتاه مــدت گاز در

دوره زمــان انتقالــی بــرای تغییــر حالــت ســیمان از فــرم

در ســاختار ســیمان پــس از سختشــدن از مهمتریــن

بــرای دســتیابی ســریعتر بــه مقاومــت ژل ایســتایی

از تهاجــم گاز بــه حجــم ســیمان درون فضــای حلقــوی

نفــوذ گاز اســتفاده کــرد .در صــورت طوالنــی شــدن زمــان

ســیمان میتوانــد معبــر مناســبی بــرای ورود ســیاالت

بــرای انتقــال وزن ســتون ســیال باالســری توســط دوغــاب

فنــی و خطــرات زیــادی ایجــاد کنــد .بدیهــی اســت کــه

ســازند بهطــور چشــمگیری کاهــش مییابــد و خطــر

بیشــتری بــرای مهاجــرت گاز خواهــد داشــت و بنابرایــن

بســیار بیشــتر خواهــد شــد .اغلــب مــواد افزودنــی تجــاری

محققــان در بررســی مشــکالت مهاجــرت گاز بــوده اســت.

شــدهاند بــا تأثیــر بــر دوره زمانــی گــذرا عملکــرد خــود

افزودنــی ضــد مهاجــرت گاز بــرای ســیمان چاههــای

کنترل انقباض یا افزودنی قابل انعطاف برای سیمان

نفــت و گاز آزمایــش کردنــد [ .]16آنهــا از نانــو ذرات

ایجــاد شــكاف و تــرك در ســیمان قــرار گرفتــه در فضــای

و نفوذپذیــری در نمونههــای ســیمان ســخت شــده

و غــاف فــوالدی و یــا ســیمان بــه ســازند زمیــن همیشــه

کــه بــا اســتفاده از نانــوذرات ســیلیس بــا غلظــت ،%1

جمعشــدگی ذاتــی ترکیبــات ســیمانی خواهنــد بــود كــه

ســخت حاصــل شــد .بیانکــی و همــکاران عملکــرد مثبــت

منجــر شــود.

ســیلیس بهعنــوان مــاده پرکننــده و کاهنــده تخلخــل

حلقــوی ،میکــرو آنولــوس و اتصــال ضعیــف بیــن ســیمان

اســتفاده کردنــد .نتایــج آزمایشــات آنهــا نشــان داد

از جملــه نگرانیهایــی هســتند كــه پیامــد رفتــار

 %50کاهــش در تخلخــل و نفوذپذیــری تــوده ســیمان

در نهایــت میتوانــد بــه مهاجــرت گاز در فضــای حلقــوی

نانــوذرات ســیلیس را در کنتــرل مهاجــرت گاز در نمونــه
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افزودنیهــای مختلفــی بــرای جبــران مشــکل انقبــاض

مقاومــت کنــد .عبدالرحمــن و همــکاران ســیمان بهینــه

کنتــرل ایــن ســاز و کار پیشــنهاد شــده اســت .ســیدل

خوشــهای پیشــنهاد دادنــد [ .]24یافتههــای حاصــل

ســیمان و مقابلــه بــا مشــکل مهاجــرت گاز از طریــق

و گریــن ،از یــک نــوع ســیمان قابــل انعطــاف بهعنــوان
ســیمان چاههــای نفتــی بهصــورت عملیاتــی اســتفاده

کردنــد و از مزایــای بهبــود اتصــال و از بیــن بــردن
مخاطــرات مهاجــرت گاز در میــدان هابــز گریبــرگ

 -ســان آنــدرس ســود بردنــد [ .]20اویرحســین و

دوزیولــت ،پدیــده مهاجــرت گاز را در نتیجــه تغییــر
در تنشهــای چــاه ناشــی از جمعشــدن ســیمان در
فضــای حلقــوی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد [ .]21نتایــج

شــده بــا التکــس پلیمــری را بــرای اســتفاده در چاههــای
از نتایــج آزمایشــگاهی آنهــا نشــان داد کــه نمونههــای
دوغــاب ســیمان حــاوی التکــس پلیمــری زمانگــذرای
سختشــدن ســیمان را کاهــش میدهــد و بنابرایــن

تأثیــر مهمــی در کنتــرل مهاجــرت گاز دارد [.]25
روش کار

مطالعــه میدانــی و طراحــی یــک دوغــاب بهینهشــده
بــرای کنتــرل چالــش مهاجــرت ســیاالت

مطالعــات آنهــا منجــر بــه پیشــنهاد یــک طراحــی دوغــاب

گزارشــات متعــددی از تخریــب جــداری فــوالدی و غــاف

طالقانــی و همــکاران از فرمــول ســیمان بهینــه شــده بــا

فــوالدی نصــب شــده در ســازند گچســاران ارائــه شــده

انعطافپذیــری ســیمان را بــرای جداســازی و تفکیــک

منفــذی غیرنرمــال همــواره یکــی از چالــش برانگیزتریــن

انسداد انتقال گاز با التکس پلیمری

اســت .مــوارد متعــدد مچالگــی جــداری و تخریــب غــاف

مناســب بــرای کنتــرل انقبــاض در ســیمان شــد .داهــی

ســیمانی و یــا نشــت از پاشــنه جــداری یــا لبــه آســتری

الیــاف پلیمــری قابــل ارتقــا اســتفاده کردنــد تــا قابلیــت

اســت .ایــن ســازند بــه واســطه ســاختار تبخیــری و فشــار

ســازندهای زیــر ســطحی بهبــود بخشــند [.]22

فازهــای حفــاری در مناطــق جنــوب غربــی ایــران بــوده

برخــی از مــواد افزودنــی حــاوی التکسهــای پلیمــری در

ســیمانی در مخــازن مــارون و کوپــال و آغاجــری در

از ذرات التکــس پلیمــری ،از نفــوذ گاز بــه دوغاب ســیمان

برخــی از ایــن وقایــع بــا نشــت آبنمــک و برخــی بــا

دوغــاب ســیمان قادرنــد بــا ایجــاد یــک مانــع نفوذناپذیــر

جلوگیــری کننــد .التکسهــای پلیمــری نیــز بــا بــه دام
انداختــن چنیــن مایعاتــی بیــن زنجیرههــای پلیمــری
درهــم تنیــده در طــول حالــت ژالتینــه شــدن و در

دوره حســاس هیدراســیون ســیمان ،در برابــر انتقــال گاز
مقاومــت میکننــد .در پلیمرهــای آنیونــی یــا کاتیونــی،
حرکــت مایعــات خارجــی نیــز تــا حــدودی توســط بــار
الکتریکــی موجــود روی زنجیرههــای پلیمــر کنتــرل
میشــود .الرمضــان و همــکاران یــک ســری آزمایشــات
را روی چندیــن نمونــه ســیمان چــاه از نــوع  Gو

H

حدفاصــل تمــاس بــا ســازند گچســاران رخ داده اســت.

نشــت گاز از نقــاط حســاس همــراه بودهانــد .بــرای
مثــال ،گزارشــات روزانــه دکل حفــاری  67شــرکت ملــی

حفــاری کــه بــر چــاه منصــوری  114مســتقر بــوده اســت،

نشــان میدهــد کــه پــس از رانــدن و ســیمان کــردن
جــداری فــوالدی حفــره  9 5/8اینــچ و جابهجــا کــردن
ســیال حفــاری بــا وزن مخصــوص ســنگین 125 lb/ft3

توســط ســیال حفــاری بــا وزن مخصــوص ســبک

lb/ft3

 ،70حفــاری در ســازند آســماری آغــاز شــد .پــس از 1 m

حفــاری جریــان شــدید آبنمــک بــه ســطح بــا فشــار

psi

بهعنــوان نمونــه دوغــاب ســیمان خالــص بــه همــراه یــا

 2800مشــاهده گردیــد .اقدامــات کنترلــی بالفاصلــه اجــرا

دادنــد تــا عملکــرد مهــر و مــوم یــا توانایــی نش ـتبندی

ســازند آســماری و عــدم امــکان تزریــق ســیال ســنگین

بــدون افزودنــی مهاجــرت ضــد گاز التکــس پلیمــر انجــام

انــواع مختلــف دوغــاب ســیمان را ارزیابــی کنــد [.]23
آنهــا دریافتنــد کــه هیــچ نــوع ســیمانی بــدون افــزودن
التکــس پلیمــری نمیتوانــد در برابــر حادثــه مهاجــرت گاز

گردیــد امــا بهدلیــل گرادیــان فشــار شکســت پاییــن در

بــرای کنتــرل چــاه ،در نهایــت لولههــای حفــاری بــرای
مهــار چــاه بریــده شــدند (گزارشــات روزانــه چاههــا،

شــرکت ملــی حفــاری).

حمید بذرکار و همکاران
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از ایــن رو طراحــی مناســب ســاختار دوغــاب ســیمان

انجــام گرفــت.

اســت .بــا توجــه بــا شــناخت منشــأ چالــش مهاجــرت گاز،

نتایج و بحث

بــرای مواجهــه و مبــارزه بــا چنیــن چالشهایــی ضــروری
نیازمندیهــا و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای کنتــرل ایــن
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خصوصیــات رئولوژیکــی هــر نمونــه دوغــاب ســیمان در

مشــکل ،یــک نمونــه دوغــاب ســیمانی براســاس ســیمان

شــرایط فشــار باال-دمــا بــاال و مقادیــر آب آزاد آنهــا در

پرتلنــد نــوع  Gو حــاوی التکــس پلیمــری اســتایرن و

جــدول  2ارائــه شــده اســت .بهدلیــل وجــود زنجیــره

ذرات نانــو ســیلیکا فرمولــه شــد و تحــت آزمایشهــای

بلنــد یــا ســاختار شــاخهای پلیمرهــا ،در هنــگام پخــش

اســتاندارد خصوصیــات دوغــاب و ســنگ ســیمان

( )API-10Bقــرار گرفــت .ترکیبــات ایــن دوغــاب کــه بــر

شــدن پلیمــر در آب ،مقاومــت در برابــر نیــروی برشــی

شــده اســت ،در جــدول  1ارائــه شــده اســت .خصوصیــات

افزایــش غلظــت التکــس پلیمــری در دوغــاب ســیمان،

اعمــال شــده بــه الیههــای ســیال افزایــش مییابــد .بــا

مبنــای دوغــاب ســیمان عملیاتــی نرمــال وزن طراحــی

گرانــروی پالســتیکی ( )PVو نقطــه واروی ( )YPبهطــرز

رئولوژیکــی دوغابهــای ســیمان مطابــق اســتاندارد

چشــمگیری افزایــش مــی یابــد .در مقیــاس مولکولــی

 APIبــا اســتفاده از ویســکومتر مــدل فــن( 35-ســاخت

نیــز بارهــای الکترواســتاتیک در امتــداد ســتون فقــرات

ایــاالت متحــده) بــرای تعییــن رفتــار رئولــوژی دینامیــک

پلیمــری ناشــی از گروههــای عاملــی آن ایجــاد میشــود.

و اســتاتیک دوغــاب ســیمان براســاس مــدل پالســتیکی

ایــن اتفــاق زمانــی رخ میدهــد کــه پلیمــر در محلولهــای

بینگهــام اندازهگیــری شــد .در ایــن تحقیــق ،آزمایشــات

آبــی قطبــی حــل شــده و هیدرولیــز میشــود.

مکانیکــی نمونههــای ســیمان مطابــق بــا روش اســتاندارد
توصیــه شــده توســط انســتیتو مهندســی نفــت آمریــکا

جدول  1ترکیبات و مقادیر افزودنیهای رایج مورد استفاده در نمونههای مختلف دوغاب سیمان
نوع
دوغاب

وزن دوغاب
( )lb/ft

پایه

119

0/42

1

119

0/40

3

2

119

0/38

3

1

3

119

0/37

3

2

0/65

4

119

0/36

4

2

0/65

3

عامل کنترل
نسبت آب به التکس پلیمری نانوسیلیکا
هرزروی ()%.wt
()%.wt
()%.wt
سیمان ()%

عامل توسعهدهنده

عامل تأخیرکننده

-

-

0/65

0/85

0/08

-

0/65

0/85

0/08

0/65

0/85

0/08

0/85

0/08

0/85

0/08

()%.wt

()%.wt

جدول  2نتایج آزمایشات رئولوژی و کنترل هرزروی فاز مایع برای نمونههای دوغاب سیمانی مختلف
نمونه
دوغاب

ویسکوزیته
پالستیکی
()cp

()lb/100 ft2

استحکام ژالتینه
اولیه
()lb/100 ft2

استحکام ژالتینه
ثانویه

نقطه واروی

()lb/100 ft2

زمان نیمبندش آب آزاد هرزروی مایع
()min

()mL

()mL

پایه

121/2

9/91

5

6

212

5

42

1

129

21/45

6

7

259

0

35

2

132

22/91

6

8

252

0

30

3

132

23/45

7

9

261

0

29

4

135

24/23

7

9

297

0

24
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یــک نیــروی دافعــه منفــی توســط گروههــای عاملــی

نمونههــا در اثــر افزایــش غلظــت ســیلیکات در ترکیــب

ایــن نیــروی دافعــه باعــث تــورم زنجیرههــای پلیمــری

مــدول االستیســیته نیــز تحــت تأثیــر افزایــش مقاومــت

در امتــداد زنجیرههــای پلیمــری ایجــاد میشــود و
میشــود .کنتــرل هــرزروی فــاز مایــع دوغــاب توســط
التکــس پلیمــری نیــز بهخوبــی از نتایــج جــدول 2

هــای مختلــف در شــکل  2بهخوبــی قابــل توصیــف اســت.
تراکمــی توســط نانــوذرات ســیلیکا افزایــش یافتــه اســت.

مهاجرت گاز

دریافــت میشــود.

آنالیزکننــده مهاجــرت ســیاالت 1دســتگاهی بــا طراحــی

نتایــج بهدســت آمــده از آزمایشهــای مکانیکــی بــرروی

سیســتمهای ســیمانی اســت .شــرایط واقعــی چــاه و

خصوصیات مکانیکی

نمونـهای ســیمانی ســخت شــده پــس از گذشــت  24 hدر

ویــژه بــرای اندازهگیــری جریــان ســیال از طریــق
وضعیتهــای عملیاتــی بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه

شــکل  2ارائــه شــدهاند .بــا توجــه بــه ترکیــب نمونههــای

در مقیــاس آزمایشــگاهی شــبیه ســازی میشــود .بــا

التکــس پلیمــری تأثیــر قابــل توجهــی در تقویــت مقاومت

انتقــال گاز از طریــق نمونــه دوغــاب  ( ،1ســیمان بــدون

ســیمانی بهوضــوح دریافــت میشــود کــه افزایــش غلظــت

تراکمــی نمونههــا نداشــته اســت .افزایــش مقــدار مقاومــت

تراکمــی در نمونههــا ناشــی از افزایــش غلظــت نانــوذرات

ســیلیکا در ترکیــب ســیمان اســت .پــودر ســیلیکا یــا

نانــو ســیلیکا بهعنــوان کنترلکننــده کاهــش مقاومــت
تراکمــی ســیمان در طــی فرآینــد هیدراســیون شــناخته

میشــود .در حیــن هیدراســیون شــیمیایی ســیمان،
فازهــای آلــی متفاوتــی در ســیمان ایجــاد میشــود .فــاز

آلــی  C3Sکــه مســئول ایجــاد مقاومــت تراکمــی در تــوده

توجــه بــه شــکل  ،3مشــخصات وابســته بــه زمــان حجــم

افزودنــی التکــس پلیمــری) نشــان میدهــد کــه میــزان
مهاجــرت ســیاالت هنــگام کاهــش فشــار هیدرواســتاتیک

ســتون ســیمان بــه مقادیــر پاییــن تــر از فشــار منفــذی

افزایــش مییابــد .پنجــره زمــان گــذرا بحرانــی بــرای
تهاجــم گاز در دوغــاب  1تقریب ـاً  120 minاســت (یعنــی
فاصلــه زمانــی بیــن 180تــا  300 minاز شــروع آزمایــش).

همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود ،بهدلیــل
خاصیــت تیکســوتروپیک بهبــود یافتــه و همچنیــن اثــر بــه

ســیمانی اســت ،در حیــن توســعه بلورهــای ســیمانی بــا

دام انداختــن حبابهــای گازی توســط التکــس پلیمــری،

مقاومتــری از بلورهــای ســیمانی ســخت شــده ایجــاد

پنجــره زمــان گــذرا بحرانــی بــه مراتــب کوتاهتــر را نشــان

در اختیــار داشــتن مقادیــر بیشــتری از ســیلیکات ،شــبکه
مــی کنــد .رونــد افزایشــی مقــدار مقاومــت تراکمــی در

نمونــه بهینــه شــده بــا  4 %.wtالتکــس پلیمــری ،یــک

میدهــد.

شکل  2نتایج آزمایشات مکانیکی برروی نمونههای سیمان سخت شده پس از گذشت 24 h
)1. Fluid Migration Analyzer (FMA
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شکل  3نتایج آزمایش مهاجرت سیال برای دوغاب بدون افزودنی التکس پلیمری (دوغاب )1

شکل  4نتایج آزمایش مهاجرت سیال برای دوغاب با  4 %.wtافزودنی التکس پلیمری (دوغاب )4

مــدت زمــان ایــن پنجــره بــرای نمونــه دوغــاب  4تقریبـاً

ســیمان ،نفوذپذیــری گاز از طریــق منافــذ متصــل بههــم

 80تــا  120 minاز شــروع آزمایــش) .پنجــره زمــان

بــرای جابهجایــی گاز طبیعــی در نظــر گرفتــه میشــود

بــه  30 minکاهــش مییابــد (یعنــی فاصلــه بیــن دقایــق
گــذرا بحرانــی کوتاهتــر کــه توســط دوغــاب ســیمان 4

در درون ســاختار ســیمان بهعنــوان یــک مجــرا بالقــوه
کــه بــه گاز طبیعــی تحــت فشــار اجــازه خواهــد داد تــا

نشــان داده میشــود ،بهطــور قابــل توجهــی فرصــت

از طریــق فضــای حلقــوی ســیمان شــده پشــت غــاف

کاهــش میدهــد (شــکل  .)4در ادامــه آزمایشهــای

کنــد .تخلخــل مؤثــر و نفوذپذیــری کمتــر تــوده ســخت
ســیمانی احتمــاالً منجــر بــه کاهــش احتمــال نفــوذ گاز

تهاجــم گاز را در طــول مرحلــه توســعه اســتحکام ژالتینــه

اندازهگیــری تخلخــل و تراوایــی بــرروی نمونههــای
ســیمان ســخت انجــام گرفــت .پــس از سختشــدن

فــوالدی در چــاه مهاجــرت کنــد و بهســمت بــاال حرکــت

ســازند بــه فضــای حلقــوی چــاه میشــود.
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نتایــج حاصــل از آزمایشــات اندازهگیــری تخلخــل و

کامــل هیدراســیون را تجربــه کنــد ،ســاختارهای بلــوری

حاکــی از کاهــش میــزان تخلخــل و بــه دنبــال آن

تخلخــل و نفوذپذیــری در نمونههــای قالبگیــری شــده

نفوذپذیــری کــه در شــکل  5نمایــش داده شــده اســت
کاهــش نفوذپذیــری در نمونههــای محتــوی نانــوذرات
ســیلیکا اســت .هنگامــی کــه خمیــره ســیمان بهصــورت

متراکــم تــری را ایجــاد میکنــد .در نتیجــه ،میــزان

کاهــش قابــل توجهــی خواهــد داشــت.

شکل  5نمودار مقدار تخلخل و نفوذپذیری اندازهگیری شده برای نمونههای سیمانی سختشده

نتیجهگیری

طراحــی دوغــاب مناســب تنهــا ابــزار مقابلــه بــا چالشهای
مهاجــرت گاز و ســیاالت از طریــق برطــرف کــردن نقــص

غــاف ســیمانی تفکیککننــده الیههــای زیرزمینــی

اســت .بــر مبنــای اصــول شــناخت مکانیســمهای
ایجــاد رخــداد میکروآنالــوس و نشــت از غــاف ســیمانی

و جــداری ،فرموالســیون جدیــدی از دوغــاب ســیمان
حــاوی التکــس پلیمــری اســتایرن و نانــوذرات ســیلیکا
طراحــی شــد و تحــت آزمایشــات اســتاندارد دوغــاب و
ســنگ ســیمان قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل از ایــن
آزمایشــات بهبــود خــواص مکانیکــی و رئولــوژی بــرای

دوغــاب ســیمان را نشــان میدهــد .بهبــود خــواص

مکانیکــی مدیــون اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا و

بهبــود خــواص رئولــوژی و کنتــرل هــرزروی فــاز مایــع
دوغابهــای ســیمانی مربــوط بــه اســتفاده از التکــس

پلیمــری در فرمــول دوغــاب ســیمان اســت .اســتفاده

از نانــوذرات ســیلیکا همچنیــن باعــث توســعه و انجــام

کامــل فرآینــد هیدراســیون سیمانشــده و بــا ایجــاد
ســاختارهای بلــوری ســیمانی مســتحکم و فشــردهتر،
مقــدار تخلخــل و نفوذپذیــری نمونههــای ســخت شــده

ســیمانی را نســبت بــه نمونــه ســیمان ســخت شــده پایــه

کاهــش میدهــد کــه در نهایــت احتمــال مهاجــرت گاز
و ســیاالت از درون تــوده ســیمانی را کاهــش میدهــد.

آزمایشــات تحلیــل مهاجــرت ســیال از دوغــاب ســیمان

نیــز بهینهســازی چشــمگیر خــواص ضــد مهاجــرت گاز
را توســط افزودنــی التکــس پلیمــری بهروشــنی ارائــه
مــی کنــد .توســعه خــواص سیکســوتروپیک در دوغــاب

و کاهــش پنجــره زمانــی حالــت گــذرا کمــک شــایانی
بــه دوغــاب ســیمانی میکنــد تــا احتمــال مهاجــرت گاز
در زمــان بحرانــی کــه ســیمان قــادر بــه مقاومــت موثــر
در برابــر آن نیســت را بــه حداقــل رســانده و فرصــت

الزم بــرای تهاجــم ســیاالت و خلــل در ســاختار غــاف

ســیمانی را بــه کمتریــن مقــدار کاهــش دهــد.
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