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بهبود كيفيت بنتونيتهاي نامرغوب با مواد
شيميايي مناسب براي كاهش مصرف پليمرها در
سياالت حفاري پايهآبي
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 -1پژوهشكده مهندسي نفت ،پرديس باالدستي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -2پژوهشكده علوم زمين ،پرديس باالدستي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -3دانشكده مهندسي نفت ،واحد علوم وتحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/3/17 :

تاريخ پذيرش93/8/10 :

چكيده
در حفر چاههای نفت و گاز ،سیال حفاری نقشي بسیار مهم دارد .يكي از مواد مصرفی در سیاالت حفاري ،ماده معدنی بنتونیت به همراه
آب است كه براي كنترل تراویده سيال استفاده ميشود .تولید بنتونیت با کیفیت مورد نياز صنعت حفاري در معادن كشور رو به كاهش
گذاشته است .از اين رو به ارايه روشی جديد براي افزايش کیفیت این ماده در سیاالت حفاری نياز است .معموال براي جبران عملکرد
ضعيف بنتونیتهای نامرغوب ،استفاده از پلیمرها بهصورت افزودني در سیال حفاری ،توجه پژوهشگران را بيشتر جلب كرده است .اما این
مواد عیوبی نيز دارند كه از آن جمله ميتوان به آسیب سازند و باال بودن هزینه تولید اشاره كرد .بنابراین پژوهشهايي متفاوت در زمینة
استفاده از روشهای دیگر در حال انجام هستند .در اين پژوهش ارتقاي کیفیت بنتونیتهاي نامرغوب از راه بهبود قدرت جذب آب و
افزایش خصوصيات رئولوژیکی آنها ،مدنظر بوده است .بدين منظور ابتدا  12نوع بنتونیت حفاری با كيفيت مختلف تهيه و خصوصيات آنها
بررسي شد .نمونه  B-6بهعنوان بنتونيت با كيفيت نسبتا خوب و نمونه  B-9بهعنوان بنتونيت با كيفيت بسيار ضعيف انتخاب و سپس مواد
شیمیايی با پايه كربناتي و منيزيمي به آنها اضافه و خصوصيات آنها اندازهگيري شد .نتایج نشان داد که با افزایش هر دو ماده شیمیايی
میتوان بنتونیتهایی با كيفيت قابل قبول مطابق با استاندارد  API RP 13Aبهدست آورد .بهصورتی که سياالت بهسازي شده توانستند
بهطور ميانگين خصوصيات رئولوژيكي را  6/5برابر بهبود ببخشد و همچنين تراویده سیال در بنتونيت بسيار ضعيف را حدود  2/5برابر
كاهش دهند .همچنین نتایج نشان داد كه خواص رئولوژیکی اين بنتونيتها  2/5تا  4برابر پليمر كربوكسي متيل سلولز و نشاستة حفاري
در سيال بنتونيتي است .بنابراین افزودنيهاي شيميايي ذكرشده ميتوانند براي كنترل خواص رئولوژيكي جايگزين سياالت پليمري شوند.
كلمات كليدي :بنتونیت ،افزودنيهاي شیمیايی پايهمنيزيمي و كربناتي ،افت صافی ،گرانروی ،پلیمر ،حفاري ،بهسازي رسها،
نقطه واروي.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

nasiriar@ripi.ir

بهبود كيفيت بنتونيتهاي ...
مقدمه

از زمان اولین استفاده از سیاالت حفاری در چاههای
اکتشافی و توسعهای تاکنون ،این فناوري دستخوش تغییر
و تحوالت بسياري شده است .امروزه شرکتهای سازنده

مواد و افزایههای حفاری توانستهاند مواد شیمیايی بهتر

و جدیدتری را براي باال بردن کیفیت سیالهای حفاری
عرضه كنند و به وسایلي دقیقتر براي آزمایشهای
سیالهای حفاری دست یابند .سیالهای حفاری را باید
مهمترین عامل در استخراج نفت و گاز به شمار آورد ،زيرا

بدون آنها حفاری و در نهایت استخراج مواد هیدروکربنی
ممكن نخواهد بود .سیال حفاری در عملیات حفاری وظايف

مهمي دارد .بنابراين وجود خواصي معین و مطلوب در این
سیال ضروری است .در مراحل مختلف حفاری ممکن است
این خواص تحت تاثیر عوامل تحتاالرضی تغییر كنند

و کیفیت آنها کاهش يابد .بنابراین تحقیقات و مطالعات

علمی و عملی بايد برای کنترل صحیح خواص رئولوژیکی
گل و کاهش اثرات عوامل تحتاالرضی انجام شوند .نقش

سیالهای حفاری در کیفیت و سرعت حفاری بر کسی
پوشیده نیست و از آن جایی که هر گونه خلل در سیال
حفاری مستقیما بر فرآیند حفاری موثر است ،حفظ و بهبود

خواص سیال و ایجاد وضعیتي مناسب برای آن باعث باال

رفتن بازدهی حفاری خواهد شد [.]1

با توجه به اهمیت سیال حفاری و نقش کلیدی آن در
افزايش بازدهی حفاری در انواع چاهها میتوان گل یا
سیال حفاری را یک سیال پیچیده دانست که بهطور کلی

برای تمیز کردن چاه از کندههای حفاری ،نگهداری و

انتقال این کندهها ،روانسازی سرمته حفاری و مقابله با
فشارهای سازندی به کار ميرود .اين سیالها به دو گروه
عمدۀ پایهنفتی و پایهآبی تقسیم میشوند .تقریباً % 95/5

از چاههای نفت با سامانه سیال پایهآبی حفاری میشوند،

زیرا اين سامانه ارزانتر و از نظر زیستمحیطی سازگارتر از
سیالهای پایهنفتی است [.]2

براي ساخت سیال پایهآبی پليمري ،از انواع آبها و

پلیمرهای محلول در آب با وزن مولکولی و ساختار شیمیايی
متفاوت استفاده ميشود .بهطور کلی هدف عمدۀ استفاده از
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پلیمر در ساختار سیال حفاری کنترل مقدار تراویده سیال،
خواص رئولوژيكي و پایداری دیواره چاه است [ .]2اما به

دلیل مشکالت بسیار از جمله آسیب سازند ايجاد شده
توسط برخي از پليمرها ،باال بودن هزینه تهیه و مقاومت
سياالت حفاري پلیمری در برابر بهسازیهای شيميايي

انجام شده برروي آنها ،به نظر ميرسد بهسازي بنتونيتها
با مواد شيميايي جديد در درون سيال ميتواند رويكردي
نوين در افزايش كارايي سياالت حفاري ايجاد كند.

انواع افزودنیهای سیال حفاری

از مهمترین موادی که به سيال حفاري اضافه ميشوند

میتوان به مواردی اشاره کرد که بهصورت جامد به فاز مایع

گل حفاری وارد میشوند .مواد يا فاز جامد گل حفاري به
موادي گفته ميشود كه يا توسط كاربر به فاز مايع اضافه

شود يا توسط سازند و در هنگام حفاري وارد سيستم گل
حفاري شده باشند .مقدار این مواد در سيال حفاري از 5

تا  %50حجمي فاز مايع متغير است .اين مواد به دو دسته
فعال و غيرفعال تقسيم ميشوند .دستة مواد فعال ،آنهايي

هستند كه بر روي سيال حفاري تاثیر فيزيكي و شيميایی
ميگذارند .از جمله این مواد میتوان به بنتونيت ،نمکها،

پلیمرها و نیز هر مادهاي اشاره نمود كه برای تغيير در

گرانروي به گل افزوده شود .مواد غیرفعال به موادي گفته
ميشوند كه فقط تاثير فيزيكي بر گل حفاري دارند ،مانند
باریت ،فروبار و پودر سنگ آهك كه فقط وزن گل را باال

ميبرند [.]3

این مواد (فعال و غیرفعال) اگر از سازند وارد گل حفاري

شوند ،ممكن است تغييراتي نامطلوب در گل حفاري ايجاد

كنند كه اصطالحا به آنها مواد مضر هم گفته ميشود .از
جمله این مواد میتوان به شن و ماسه اشاره كرد .برعکس،

اگر این مواد تاثير مثبت بر گل حفاري داشته باشند ،به آنها
مواد مفيد میگويند كه رسها در گلهاي سبک از جمله

این مواد هستند.

کاربرد بنتونیت در سیاالت حفاری

در ايــران ،حفــاري ابتــدا بــا گلهــاي پايهآبــي يــا آب
آغــاز و بــا تغييــر شــرايط چــاه از ديگــر انــواع گلهــا نيــز

اســتفاده شــده اســت.
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بــرای مثــال در حفــاری الیههــای باالیــی ،بــا تغييــر

سوابق و تجربیات قبلي

شــرايط چــاه از گلهــای بنتونیتــی اســتفاده میشــود

بــا توجــه بــه بررســیهاي پيشــين میتــوان گفــت

نقطــه واروی 1مناســب قــادر بــه حمــل کندههــای

نــه تنهــا در ایــران کــه در سراســر دنیــا آســان نیســت.

خــاک رس بــه رنــگ زرد روشــن تــا خاکســتری

زیرزمینــی هســتند کــه طــی ســالیان متمــادی و در اثــر

کانــی رســی بــه نــام مونــت موریلونایــت بــا فرمــول

تولیــد شــده و توســعه یافتهانــد ،بعــد از اســتفاده طوالنــی،

کــه بــه دلیــل پراکنــده شــدن بنتونیــت در آب و ایجــاد

کــه کشــف معــادن دارای بنتونیــت بــا کیفیــت خــوب،

حفــاری بــه ســطح میباشــد .بنتونیــت یــک نــوع

بــا توجــه بــه ایــن کــه معــادن از آندســته ذخایــری

ن را یــک
اســت کــه بیشتریــن درصــد ســاختمانی آ 

شــرایط خــاص فیزیکــی و شــیمیايی زمانهــای مختلــف

 Al2 Si4 O24 H42. nH2Oتشــکیل میدهــد .ایــن مــاده

بازســازی و تولیــد مجــدد آنهــا در کوتاهمــدت ممكــن

ميشــود و قابلیــت شــکلگیری در قالــب را بهدســت

در زمینــه حفــاری ،تهیــه و بهدســت آوردن یکــی از

خــواص کلويیــدی ،تکســوتروپیک و اندودگــری دارد.

را تشــکیل میدهــد ،از نــکات قابــل اهمیــت در صنعــت

اصلــی خــود میتوانــد متــورم شــود .ایــن مــاده بــرای

مهــم و بهبــود کیفیــت آن مطابــق بــا شــرایط مــورد نیــاز

هنگامیکــه در معــرض آب قــرار میگیــرد چســبنده

نیســت .لــذا بــا توجــه بــه نیــاز گســترده صنعــت ،بهویــژه

مـيآورد .بنتونیــت بــه دلیــل شــکل ویــژه مولکولهایــش

شــاخصترین مــواد ،کــه بدنــه اصلــی ســیاالت حفــاری

بنتونیــت در اثــر جــذب آب معمــوال تــا ده برابــر حجــم

نفــت اســت .پژوهشهايــي گســترده دربــاره ایــن مــاده

اســتفاده در صنعــت حفــاری بایــد بــا اســتانداردهای

اســتاندارد انجــام شــدهاند.

مطــرح نفتــی ،کــه از جملــه مهمتریــن
اســت ،مطابقــت داشــته باشــد [.]4

آنهــا API-13A

کاربرد پلیمرها در سیاالت حفاری

بهطــور معمــول در صنعــت حفــاری کیفیــت ســیال

بــه كمــك پلیمرهایــی افزايــش مييابــد کــه عامــل
اصلــی در آســیب ســازندهای  4مخــازن کشــور هســتند.
از ایــن رو اگــر بتــوان بــا حــذف حداکثــری پلیمرهــا و

از ســال  1930انــواع مختلــف پلیمرهــا بــه همــراه

اســتفاده از مــواد غیرســنتزی ،کیفیــت ســیال حفــاری

میتــوان بــه نشاســته گنــدم 2بهعنــوان یــک پلیمــر

صنعــت حفــاری کشــور رخ داده اســت .بــه دلیــل

حفــاری اشــاره کــرد .پلیمــر یــک مولکــول بــزرگ شــامل

معــادن بنتونیــت مرغــوب ،ارايــه راهکاری مناســب بــراي

مونومــر 3نامیــده میشــوند .در پلیمریزاســیون ،مونومرهــا

صنعــت بســيار كمــك خواهــد کــرد .ارتقــاي کیفیــت

را تشــکیل دهنــد .ســاختار پلیمــر ميتوانــد خطــی،

و منيزيومــي ،مقایســه ســیاالت بنتونیتــی بهســازي

پلیمرهــا در دســترس هســتند [ ]5کــه ميتــوان آنهــا را

ســیاالت بنتونیتــی بهســازي شــده از جملــه اهــداف

گلهــای حفــاری اســتفاده شــدهاند ،كــه از آن جملــه

را بــاال بــرد ،میتــوان گفــت کــه تحولــي جدیــد در

طبیعــی و عامــل کنتــرل کننــدة تراویــده در ســیاالت

برخــی کمبودهــا در صنعــت حفــاری ،از جملــه کاهــش

واحدهــای تکرارشــونده یکســان و کوچــک اســت كــه

جایگزینــی و تقویــت نمونههــای ضعيــف بنتونیــت بــه

بــه همدیگــر متصــل میشــوند تــا مولکــول پلیمــر بــزرگ

بنتونیــت در ســیال بــا مــواد شــیمیايی پايهكربناتــي

شــاخهدار یــا مشــبک باشــد .امــروزه طیفــي وســیع از

شــده بــا پلیمرهــای مصرفــی و نیــز جایگزینــی

بــه چنــد گــروه دســتهبندی كــرد:

بررسيشــده در ایــن پژوهــش هســتند.

 -پلیمرهای طبیعی

 -پلیمرهای طبیعی تغییریافته

 -پلیمرهای مصنوعی

1. Yield Point
2. Wheat Starch
3. Monomer
4. Formation Damage

بهبود كيفيت بنتونيتهاي ...
تهیه سیال بنتونیتی بهسازي شده با مشخصات مطلوب را
میتوان بهعنوان یک راه حل آسان ،سریع ،با صرفه اقتصادی

و حافظ شرایط زیستمحیطی مطرح كرد .در ادامه میتوان با

در دست داشتن اطالعاتي درباره نمونههای بنتونیت مرغوب و
نامرغوب ،شاخصها و استانداردهای جهانی و شرایط کاربردی

میدانهای داخل کشور و نیز فراهم بودن مواد شیمیايی و
دستگاههای الزم براي ارزیابی نمونهها ،رفتار سیال بنتونیتی

بهسازي شده را مطالعه كرد .برای ارايه و طراحی ترکیب
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بین تمام نمونهها ،با توجه به شرایط الزم در استاندارد
(13A SPEC 2010

 ،)APIنمونههای داراي کارايی الزم

انتخاب و آزمایشهای طراحیشده روی آنها انجام شد .از
دیگر مواد شیمیايی مختلف استفاده شده در این پژوهش

که نقش اصلی را در بهبود کارايی نمونههای بنتونیت به
عهده داشتند میتوان به تركيب شيميايي پايهمنيزيومي و
پايهكربناتي ساخت کارخانه مِرک 1کشور آلمان اشاره كرد.

به جز اين مواد ،ميتوان از نمونههای نمک سدیم کلراید،

مناسب ،ابتدا مشکالت ناشی از نامرغوب بودن بنتونیتهاي در

آهک و آب مقطر نیز بهعنوان مواد اولیه برای ساخت گل و

جهانی و دستورالعملهای عملیاتی مطالعه و بررسی شدند.

براساس نسخة سال  2010استاندارد  ،API 13Aتمام نمونههای

آنها با شاخص استاندارد موردمطالعه و با توجه به نتایج حاصل

کیفیت به سه رده خوب ،نسبتا خوب و ضعیف دستهبندی

حال استفاده در صنعت و در گام بعدی ،استانداردهای معتبر

یا سیال پایه نام برد.

سپس نمونههای مختلف بنتونیت با هم مقایسه شدند و رفتار

بنتونیت ابتدا در شرایط این استاندارد آزمایش و براساس

از بررسیهای اولیه ترکیب شیمیايی پایهکربناتی و منيزيومي

شدند .جدول  1براساس شرایط اين استاندارد تهیه شده که

انتخاب شد .تمام آزمایشهای این پژوهش در آزمایشگاه

شاخصهای الزم برای هر پارامتر در آن ذکر شدهاند.

بهطور كلي در اين پژوهش اهداف زير دنبال شدهاست:

مواد و تجهیزات استفادهشده

سیاالت حفاری پژوهشگاه صنعت نفت انجام شدهاست.

 بهبود شاخصهاي مختلف خواص سياالت پايهبنتونيتيضعيف با استفاده از مواد شيميايي

 -افزايش پايداري حرارتي سياالت بنتونيتي بهسازيشده

 جايگزيني سياالت بنتونيتي بهسازيشده براي كاهشمصرف پليمرهاي حفاري

 -كاهش صدمات ناشي از استفاده پليمرها بر مخازن

 بهكارگيري بنتونيتهاي نامرغوب در صنعت حفاري برايباال بردن بهرهوري

تجهیزات مهم استفادهشده

 -ويسكومتر دوار مدل 35

از گرانرویسنج دوار براي اندازهگيري مشخصههاي زیر
استفاده شد [:]11

الف) اندازة تنش برشی كه مستقیما متناسب است با درج
خواندهشده

2

ب) اندازة شدت برشی كه مستقیما متناسب است با سرعت

چرخشی محور دوار (برحسب )RPM

پ) اندازهگيري گرانروي ظاهري ،گرانروي پالستيكي ،نقطه

روش کار

در این پژوهش  12نمونه بنتونیت آزمایش شد .از

واروي و مقاومت ژلهای

جدول  -1ارزیابی خواص الزم در استاندارد (API13 A-2010ا)API

رديف
1
2
3
4
5

خواص
دور  600ويسكومتر
نقطه واروي /ويسكوزيته پالستيكي
ميزان تراویده سیال
ذرات بزرگتر از 75 μm
رطوبت

واحد
( )ccسانتي مترمكعب
( )%wtدرصد وزني
( )%wtدرصد وزني

مشخصات الزم
حداقل 30
حداكثر 6
حداكثر 15
حداكثر 4
حداكثر 10
1. Merck
2. Dial Reading
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اندازهگیــری شــدهاند عبارتانــد از:

 -دستگاه فیلتر پرس

1

ميــزان تراویــده ســیال در شــرایط فشــار ( 690 kPaمعــادل

 )100 psiو دمــای اتــاق در طــی مــدت  30 minاندازهگيــري

شــد .کاغــذ صافــی قابلاســتفاده در ایــن آزمايــش واتمــن
 ،50یــا معــادل آن  576اس انــد اس ،2اســت .اندازهگیــری

بــا دســتگاه فیلتــر پرسســاخت کارخانــة فــن 3انجــامشــد
كــه بهصــورت شششــاخه و یــا تکشــاخه تولیــد شــده
اســت [.]11

 -دستگاه همزن الکتریکی سیال حفاری

4

میکســر استفادهشــده در ايــن آزمايشهــا ســاخت کارخانــه
فــن ،تکپــره و بــا ســرعت حــدود  11500 rpmبــود و تمــام
ســياالت بنتونیتــی بــا ایــن دســتگاه مخلــوط شــدند .ایــن
دســتگاه از  5تیغــه تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام یک

پــره دارد .تمــام تیغههــا بــا ســرعت ثابــت فــوق گــردش

میکننــد و در پاییــن یــک پایــه بــرای نگــه داشــتن منبــع

یــا بشــکه آزمایشــگاهی حــاوی ســیال یــا گل حفــاری دارند.

تجهیزات ديگر استفادهشده در آزمایشها بهاختصار در

ادامه آمدهاند:

 -ترازوی الکترونیکی دو رقم اعشار

 -همزن مغناطیسی

5

 -کورة گردان

6

 -بورت دیجیتال

7

 -دماسنج

 -دستگاه اندازهگيري خاصيت اسيدي و بازي ()pH meter

 -آون خشککن

مواد استفادهشده در آزمایشها

 -بنتونیت با کیفیت نسبتا خوب و کیفیت ضعيف

 تركيب شيميايي پايهمنيزيم ()MBC -تركيب شيميايي پايهكربنات ()CBC

 -پلیمر نشاسته کمقوام ()STARCH-LV

 -پلیمر کربوکسی متیل سلولز کمقوام ()CMC-LV

 -آب مقطر

نتایج و بحث
تعیینمشخصههاياندازهگیریشدهدرتمامآزمایشها

مشــخصههايي کــه در آزمایشهــای ایــن پژوهــش

 -1اندازهگیــری انحــراف عقربــة ویســکومتر بــرای

ســرعتهای  300 ،6 ،3و  600 rpmقبــل و بعــد از زمــان

دادن بــه نمونــه و محاســبة گرانــروي ظاهــری  ،گرانــروي
8

پالســتیکي و نقطــه واروی
9

10

 -2اندازهگیــری اســتحکام يــا مقاومــت ژلــهای گل بــا
دســتگاه ویســکومتر

 -3اندازهگیری  pHگل با دستگاه  pHمتر دیجیتال

 -4اندازهگیــری ميزان تراویده  APIســیال در مــدت 30 min

برحسب

ml

 -5اندازهگیری دمای سیال

طراحی آزمایش

بــرای بهدســت آوردن دادههــای الزم از مــواد اولیــه و
افزودنیهــای استفادهشــده در ایــن تحقیــق ،آزمایشهایــی

بهصــورت زیــر دســتهبندی و بــا فرمولهــای پیشــنهادی
بررســی شــدند.

آزمايشهاي مرحله اول

آزمایشهــای اولیــه بــر روی  12نمونــه انتخابــی طبــق
شــرایط اســتاندارد 13Aا APIانجــام شــد كــه ایــن نمونههــا

بــا کدهــای  B-1تــا  B-12شــمارهگذاری شــده بودنــد و

كيفيــت نمونههــا نيــز بــا یکدیگــر مقایســه شــد .انجــام

آزمایــش کنتــرل کیفــی بــه ادامــه رونــد آزمایشهــا بســيار

كمــك كــرده و در دســتهبندی نمونههــا موثــر بــود .بــا
توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده در جــدول  ،2میتــوان

نمونههایــی را انتخــاب کــرد کــه از لحــاظ شــاخصهای

اســتاندارد کیفیــت بهتــری دارنــد تــا ضمــن کوچکتــر

کــردن جامعــة آمــاری ،بــراي انجــام آزمایشهــای تکمیلــی
درجهبنــدی شــوند.

1. Filter Press
2. S&S
3. Fann Instrument Company
4. Multi Mixer
5. Magnetic Stirrer
6. Rolling Oven
7. Digital Burette
)8. Apparent Viscosity (AV
)9. Plastic Viscosity (PV
)10. Yield Point (YP
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بهبود كيفيت بنتونيتهاي ...

5

4

3

2

1

رديف

رطوبت

ذرات بزرگتر از  75ميكرون

ميزان تراویده سیال

نقطه واروي /ويسكوزيته پالستيكي

دور  600ويسكومتر

خواص

درصد وزني

درصد وزني

سانتيمتر مكعب

-

-

واحد

حداكثر 10

حداکثر 4

حداکثر 15

حداکثر 6

حداقل 30

مشخصات
الزم

9/2

1/4

33/2

0/6

8

B-1

2/3

1/1

220

0

4

B-2

3/6

13/9

33/6

0/3

7

B-3

8/1

0/9

18

5

35

B-4

3/3

8/7

16/8

1/3

5

B-5

6/9

8/7

17/2

2/3

26

B-6

6/3

2/5

12/4

0/9

44

B-7

نتيجه انواع بنتونیت

جدول  -2ارزیابی خواص نمونههای بنتونیت انتخابی براساس استاندارد API

8/5

0/7

47

0/33

7

B-8

8/6

0/9

49/6

0/6

8

B-9

8/6

1

64

1

6

B-10

8/6

0/6

28

1/6

11

B-11

6/4

10/6

28

3/8

20/5

B-12
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مشــخص شــد کــه گرانــروي نمونههــای

و

B-12

B-7،B-6 ،B-4

نســبتا خــوب و ضعیــف در شــرایط حــرارت و در کنــار

از نمونههــای دیگــر مناســبتر اســت و

پلیمرهــا بررســي شــد .بــه دلیــل انجــام پژوهشهــاي

مطابقــت داشــتند و دو نمونــه دیگــر را ميتــوان بــا کمــی

ماننــد زانتــان گام یــا پلــی اکریــل آمیــد ،در ایــن بخــش

نمونههــای  B-7و  B-4بــا شــاخص الزم در اســتاندارد
اختــاف در دســتهبندی نســبتا خــوب قــرار داد.

از نظــر دیگر مشــخصة مهــم اســتاندارد ،که حجــم تراویده
ســياالت بنتونیتــی اســت نیــز میتــوان نمونههــای

 B-6 ،B-5 ،B-4و  B-7را انتخــاب كــرد کــه البتــه
تنهــا نمونــه  B-7دقیقــا مطابــق بــا شــاخص موردنیــاز

اســتاندارد بــود و باقــی نمونههــا بــا کمــی اختــاف در
دســتهبندی نســبتا خــوب قــرار گرفتنــد .دربــارة انــدازة
ذرات بزرگتــر از  75 mμمیتــوان گفــت کــه بهغیــر

از نمونههــای  B-6 ،B-5 ،B-3و  ،B-12باقــی نمونههــا

بــا شــاخص اســتاندارد مطابقــت و انــدازة مناســبی

داشــتند .مقــدار رطوبــت و نیــز نقطــه واروي /گرانــروي

ب شــده بــا
پالســتيكي تمــام نمونههــای انتخــا 
مشــخصات موردنیــاز اســتاندارد مطابقــت داشــتند و

هیچکــدام باالتــر از شــاخص ذکرشــده نبودنــد .از ایــن
رو میتــوان بهصــورت کلــی نمونههــای انتخابــی را از
لحــاظ کیفیــت بــه دو گــروه ضعیــف و قــوی دســتهبندی

كــرد( ،نمونههــای  B-7 ،B-6 ،B-4و  B-12در دســته
نمونههــاي خــوب و قــوي و بقيــه در دســته نمونههــاي

نســبتا خــوب يــا ضعیــف).

 22/5بنتونیــت،

gr

gr

0/5

تركيــب شــيميايي پايهكربناتــي و  2 grتركيــب شــيميايي
پايــهمنيزيومــي و نیــز مقایســة آنهــا بــا حالــت پایــه بدون

افزودنيهــاي شــیمیايی ،رفتــار دو نمونــه از بنتونیتهــای

قــوام مطالعــه و مقایســه شــد .ایــن آزمایــش در حضــور

دو پلیمــر نامبــرده بــه مــدت  4 hrو در دمــای 140°F

طراحــي شــد .خــواص ســیاالت بعــد از حــرارت ديــدن

در دمــای  80°Fارزیابــی شــد .در ایــن آزمایــش

ســعی شــد مقــدار پلیمرهــاي استفادهشــده تقریبــا
معــادل افزودنيهــاي شــیمیايی باشــد (جــدول .)3

ســپس نتایــج حاصــل از تاثیــر افــزودن پلیمرهــا و

افزودنيهــاي شــیمیايی بــر ســیاالت بنتونیتــی قبــل و
بعــد از حــرارت ديــدن بررســي شــدند .نکتــة مهــم آن
اســت کــه بنتونیــت بــه دلیــل رفتــاری کــه در کنــار
آب نشــان میدهــد و کلويیــدی شــدن ،در دمــای بــاال

نمیتوانــد پایــدار بمانــد و بــه حالــت ژل در میآیــد .بــا
در نظــر داشــتن پایــداری حرارتــی پاییــن بنتونیــت و نیــز
محــدود بــودن شــرایط زمانــی و دمایــی بــرای آزمايــش

و ارزیابــی آن ،پلیمرهــای فــوق انتخــاب شــدند .بــرای
بررســی بهتــر ،نتایــج در جدولهــای  5 ،4و شــکلهای

 1تــا  4بهصــورت نمــودار ،ارايــه شــدهاند.

چش ـمگیر خــواص رئولوژيكــي ،نســبت بــه حالــت پایــه،
را مشــاهده كــرد .در ســیاالت پلیمــری ،بهخصــوص

نمونــه نشاســته قــوام ،ایــن افزایــش مشــاهده نمیشــود.

البتــه میــزان تراویــده در ســیاالت حــاوی پلیمــر بســيار
کاهــش یافتــه اســت.

جدول  -3فرمول افزودن پلمیرها و افزودنیهای شیمیايی به نمونههای انتخابی به همراه حرارت دادن
روش ساخت

Base
F1

دو پلیمــر کربوکســی متیــل ســلولز قــوام و نشاســته

مــواد شــیمیايی قبــل از حــرارت ديــدن ،ميتــوان افزايــش

بعــد از آزمایشهــای انجــام شــده در زمینــة افزایــش

شماره فرمول

از پژوهــش رفتــار دو نمونــه بنتونیــت انتخابــی در کنــار

بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده از شــکل  ،1بــا افــزودن

آزمايشهاي مرحله دوم

ترکیبــی مناســب شــامل

متعــدد در زمينــه بنتونیتهــا در حضــور پلیمرهایــي

350 cc DW +22.5 g bent./30 min mix 24 hr. age 5 min mix/4 hr. roll 140°F
350 DW +22.5 g bent.15 min mix0.5g C.B.C10 min mix2+g M.B.C/10 min mix/4 hr. roll 140
cc

°F

F2

°F

DW +22.5 g bent.15 min mix+2.5g CMC-LV15 min mix/4 hr. roll 140

F3

°F

350 DW +22.5 g bent.20 min mix+2.5g Starch-LV15 min mix/4 hr. roll 140

cc
cc

350
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جدول  -4نتایج حضور پلیمرها و افزودنیهای شیمیايی در سیاالت بنتونیتی قبل از حرارت دادن
(Yp (Lbs/100ft2

(AV (cP

pH

(FL (ml

کد
نمونه

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

B-6

13

20

26

9

14

34

12

12

17/2

18

7/6

11/2

8/8

9/2

8/5

8/9

B-9

4

26/5

11

25

2

43

2

8

49/6

18/4

8

15/2

8/7

9/01

8/13

8/2

جدول  -5نتایج حضور پلیمرها و افزودنیهای شیمیايی در سیاالت بنتونیتی بعد از حرارت دادن
کد نمونه
B-6

B-9

)*Yp (Lbs/100ft2

)*AV (cP

pH

)*FL (ml

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

Base

F1

F2

F3

29

33/5

31/5

28

42

53

19

28

16/4

15/2

6/8

9/6

8/7

9/8

8/7

9/3

3/5

33/5

7/5

12/5

51

3

3

5

30/4

16/8

12

8

8/1

9/7

8/6

8/8

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

AV
YP
FL

40
35
30
25
20
15
10
5
0

خواص رئولوژیکی ()cP

میزان تراویده سیال ()ml

( *Y.P=Yield Point ،*AV=Appearance Viscosityو )*FL=Fluid Loss

فرمولهای مورد بررسی
شکل  -1نمودار مقایسة خواص رئولوژيكي و ميزان آب از دست دادگي مربوط به سیال بنتونیتی  B-6در حضور پلیمرها و افزودنیها قبل
از حرارت ديدن
میزان تراویده سیال ()ml

50
40
30
20
10

خواص رئولوژیکی ()cP

18
16
YP YP
14
FL FL 12
10
8
6
4
2
0
AV

AV

60

0

6

AV

50

YP

40

FL

30
20
10

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

خواص رئولوژیکی ()cP

میزان تراویده سیال ()ml

فرمولهای مورد بررسی
شکل  -2نمودار مقایسة خواص رئولوژيكي و ميزان آب از دستدادگي سیال بنتونیتی  B-6در حضور پلیمرها و افزودنیها بعد از حرارت ديدن

0
فرمولهای مورد بررسی
شکل  -3نمودار مقایسة خواص رئولوژيكي و ميزان آب از دستدادگي سیال بنتونیتی  B-9در حضور پلیمرها و افزودنیها قبل از حرارت دادن

شماره  ،85-2زمستان 94
35
30
25
20
15
10
5
0

60

AV

50

YP

40

FL

30
20
10
فرمولهای مورد بررسی

خواص رئولوژیکی ()cP

میزان تراویده سیال ()ml
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0

شکل  -4نمودار مقایسة خواص رئولوژيكي و ميزان آب از دست دادگي سیال بنتونیتی  B-9در حضور پلیمرها و افزودنیها بعد از حرارت ديدن.

نتایــج حاصــل از شــكل  2نشــان میدهنــد کــه بعــد

شــیمیايی افزایــش خــواص رئولوژيكــي و کاهــش نســبی

بنتونیــت  B-6در حالــت پایــه افزایــش و میــزان تراویــده

هــر دو ســیال پلیمــری بســیار کــم افزايــش داشــته و بــا

از حــرارت دادن ،خــواص رئولوژيكــي ســیال بــا نمونــه
ســیال نیــز کاهــش يافتــه اســت .ایــن رونــد در زمــان

اســتفاده از افزودنیهــای شــیمیايی ،بخصــوص بــا
افزایــش نقطــه واروي ســیال ،قابــلمشــاهده اســت.

در زمــان اســتفاده از ســیال حــاوی كربوكســي متيــل
ســلولز كمقــوام ،گرانــروي ظاهــری نســبت بــه حالــت
پایــه افزایــش و میــزان تراویــده ســیال تــا حــد زیــادی

کاهــش يافتــه اســت .در ســیال حــاوی نشاســته ،تغییــرات
رئولوژیکــی محســوس نبودنــد ،ولــی میــزان تراویــده کــم
شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج شــکل میتــوان گفــت کــه در

نمونــه  ،B-9کــه کیفیتــي ضعيــف داشــت ،تغییــرات

بعــد از افــزودن مــواد شــیمیايی بــه ســیال بســيار زيــاد
بودهانــد .میــزان تراویــده ســیال بســيار کاهــش یافتــه و

بــه شــرایط مــورد نیــاز اســتاندارد نزدیــک شــده اســت.

در ســیاالت حــاوی پلیمــر در حضــور كربوكســي متيــل
ســلولز كمقــوام ،خــواص رئولوژيكــي افزایــش و مقــدار

تراویــده بــه ميــزان قابــل توجهــی کاهــش یافته اســت .در

ســیال پلیمــری نشاســتهای ،افزایــش خــواص رئولوژيكــي
بیــش از کاهــش میــزان تراویــده مشــخص اســت.

نتایــج حاصــل از شــكل  4نشــان میدهنــد کــه بعــد
از حــرارت دادن ،افزايــش خــواص رئولوژيكــي ســیال بــا

نمونــه بنتونیــت  ،B-9در حالــت پایــه و در مقایســه بــا
قبــل از حــرارت دادن ،بــا کاهــش قابــل توجــه میــزان

تراویــده ســیال همــراه اســت .ســیال حــاوی افزودنیهــای

میــزان تراویــده را بــه همــراه دارد .خــواص رئولوژیکــی

کاهــش چشــمگیر میــزان تراویــده همــراه بودهانــد.

بــا در نظــر گرفتــن تمــام آزمايشهــاي انجامشــده در
ايــن پژوهــش و نتايــج حاصــل از آنهــا ،نتيجهگيــري و
ارايــه پيشــنهاد موثــر بــراي بهبــود خــواص شــیمیايی

نمونههــاي بنتونيــت ممكــن خواهــد بــود.
نتیجهگیری
-

نتایــج حاصــل از انتخــاب غلظتهــای مناســب از

تركيبهــاي پايهكربناتــي و منيزيمــي و افزایــش

همزمــان ایــن مقادیــر بــه ســیاالت بنتونیتــی بهبــود

خــواص رئولوژیکــی و نیــز کنتــرل میــزان تراویــده در
اکثــر نمونههــای آزمایششــده را نشــان ميدهــد ،بــه

طــوری کــه خــواص رئولوژیکــی نمونههــای ضعیــف  5تــا
 7برابــر افزایــش و میــزان تراویــده آن حــدود  2تــا  3برابــر

کاهــش یافتــه اســت.

 نتایــج حاصــل از آزمایــش حرارتــی ســیاالت بنتونیتــیپایــه و بهســازيشــده نشــان دادنــد کــه ايــن ســياالت

بعــد از حــرارت دادن پایــداری خوبــی بهدســت ميآورنــد

و میــزان تراویــده هــر دو نمونــه حــدود  1تــا  1/2برابــر

کاهــش و خــواص رئولوژیکــی آنهــا حــدود  1/5برابــر
بهبــود مييابــد.

 -نتایــج حاصــل از آزمایــش حرارتــی ســیاالت بنتونیتــی

بهســازيشــده ،در مقایســه بــا ســیاالت حــاوی پلیمــر،

نشــان دادنــد كــه خــواص رئولوژیکــی ايــن ســياالت،
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بهخصــوص نمونــه دارای بنتونیــت بســیار ضعیــف ،بعــد از

پیشنهادها

حــرارت ديــدن حــدود  2/5تــا  4برابــر بهبــود يافتهانــد و

اســتفاده از ســیاالت بنتونیتــی بهســازيشــده بــه جــای

از ســیاالت پلیمــری بــوده اســت.

آنهــا در ســیاالت حفــاری بــراي ارتقــاي کیفیــت ســیال

میــزان تراویــده ســيال در نمونههــاي  B-6و  B-9بيــش

برخــی از پلیمرهــا و یــا بــه همــراه غلظتــي کمتــر از

 -مقایســه نتایــج آزمایــش ســیاالت بنتونیتــی در

حفــاری.

مناســب نشــان داد کــه بــه دلیــل بــاال بــودن خــواص

پایــدار بــودن خــواص رئولوژیکــی و کنتــرل ميــزان

ي آنهــا بــا شــرایط
بــودن میــزان تراویــده آنهــا و نزديك ـ 

افــزودن مســتقيم تركيــب شــيميايي پايهكربناتــي و

مصرفــی دانســت.

ســیال.

حضــور پلیمرهــا و افزودنیهــای شــیمیايی بــا غلظــت

اســتفاده از ســیاالت بنتونیتــی بهســازيشــده بــه دلیــل

رئولوژیکــی ســیاالت بنتونیتــی بهســازيشــده و مناســب

تراویــده آنهــا در دماهــای باالتــر از .140°F

اســتاندارد ،میتــوان آنهــا را جایگزینــی بــرای پلیمرهــای

منيزيمــي بــه ســیال بنتونیتــی بــراي ارتقــاي کیفیــت
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