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بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین
فرموالسیون بهینه سیاالت حفاری افرونی پایه
روغنی
سید صالح موسوی دهقانی ،1عزتاله کاظمزاده *2و محمد سلیمانی

2

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،ایران
 -2پژوهشکده مهندسی نفت ،پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/5/24 :

تاريخ پذيرش95/12/22 :

چكيده
تهیــه ســیاالت حفــاری از مهمتریــن بخشهــای عملیــات حفــاری چاههــای نفــت و گاز محســوب میشــود کــه اســتفاده از
تکنولوژیهــای پیشــرفته و ســودمند در تولیــد آنهــا میتوانــد عملکــرد و بازدهــی آنهــا را بــه مقادیــر ایــدهآل نزدیکتــر کنــد.
ســیاالت حفــاری پایــه افرونــی گازی کلوئیــدی دارای تکنولــوژی پیشــرفته میکروحبابهــای افرونــی و مختــص حفــاری فروتعادلــی،
یکــی از جدیدتریــن فناوریهــای اســتفاده شــده در حفــاری مخــازن کــم فشــار میباشــند .بــا تهیــه ســیال حفــاری افرونــی پایــه
روغنــی میتــوان خــواص مثبــت و بســیار بــا ارزش ســیاالت حفــاری روغنــی را در کنــار خــواص ویــژه ســیاالت حفــاری افرونــی همچــون
کنتــرل هــرزروی ،یــک جــا بهدســت آورد .پایــداری بــا زمــان از مهمتریــن ویژگیهــای ســیاالت حفــاری افرونــی محســوب میشــود
کــه میتوانــد بــر خــواص مطلــوب رئولوژیکــی و کنتــرل هــرزروی در ایــن نــوع ســیاالت تأثیرگــذار باشــد .در ایــن تحقیــق ســیال
افرونــی تهیــه شــده بــا غلظــت  %2/14مولــی ســورفکتانت و  15/01 kg/m3پلیمــر دارای بیشــترین پایــداری در مقابــل زمــان ،کمتریــن
افــت بازدهــی و کمتریــن تغییــرات انــدازه حبــاب افرونــی میباشــد کــه ایــن غلظتهــا بهعنــوان فرموالســیون بهینــه ســورفکتانت و
پلیمــر ارائــه میشــوند.
كلمــات كليــدي :ســیال حفــاری افرونــی پایــه روغنــی ،میکــرو حبــاب افرونــی ،حفــاری فروتعادلــی ،خــواص
رئولوژیکــی ،هــرزروی.

حریصانــه در دسترســی ســریعتر ،ارزانتــر و ایمنتــر بــه

مقدمه

در مــواردی کــه هــدف بهرهبــرداری از منابــع بســیار

ارزشــمندی چــون منابــع هیدروکربــوری باشــد ،رقابتــی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

kazemzadehe@ripi.ir

ایــن مــواد گرانبهــا و حیاتــی آغــاز میشــود .ابــداع و

بهکارگیــری تکنولوژیهــای کارآمــد در صنعــت حفــاری
چاههــای نفــت و گاز بــرگ برنــدهای در دســتان مجریــان

ایــن صنعــت اســت.
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ســیال یــا گل حفــاری 1موثرتریــن بخــش از عملیــات

ســیال حفــاری دارای حبابهــای میکرونــی بــا پایــه آب

خــواص و متغیرهــای ســیال حفــاری از اصــول اولیــه در

کــه دارای یــک سیســتم پیچیــده از جریانهــای چنــد

حفــاری میباشــد و تحقیــق و پژوهــش در رابطــه بــا

( 10 )WMDFجزئــی از ســیاالت حفــاری افرونی میباشــند

اجــرای ایــن فعالیــت گســترده میباشــد .بــا اســتخراج

فــازی 11اســت کــه از ســه فــاز گاز (هــوا یــا نیتــروژن)،

2

شــده .حبــاب میکرونــی موجــود در ایــن ســیاالت حفــاری

وجــود دارنــد کــه بــه صــورت معمــول دارای فشــار کمــی

آن میتــوان بــه فــاز گازی کــه بهوســیله دو الیــه بــه

افرونــی گازی کلوئیــدی 4و ایجــاد چگالــی کــم ،از آنهــا در

ســورفکتانت و پلیمــر و ســه غشــاء (ســطح) بــه نامهــای

در ایــن ســیاالت حفــاری از مــواد ســورفکتانت 6جهــت

الیــه بــا ویســکوزیته زیــاد و غشــای افزاینــده ســازگاری

مــداوم از مخــازن نفــت و گاز بــه مــرور زمــان ایــن مخــازن

مایــع (آب یــا روغــن) و جامــد (مــواد افزودنــی) تشــکیل

3

دارای ســورفکتانت و پلیمــر هســتند و در توضیــح ســاختار

دچــار افــت فشــار خواهنــد شــد و بــه اصطــاح تخلیــه

میشــوند و عالوهبــر ایــن مخــازن کــم فشــار ،ســازندهایی

هســتند .بهعلــت وجــود هــوا در ســیاالت حفــاری پایــه

نامهــای الیــه دارای ویســکوزیته بــاال و الیــه انتقــال غلظت

عملیــات حفــاری فــرو تعادلــی 5اســتفاده میشــود.

غشــای دارای کشــش ســطحی کــم ،غشــای نگهدارنــده

تولیــد حبابهــای افرونــی و همچنیــن از پلیمرهــا
بهعنــوان مــواد پایدارکننــده ایــن حبابهــا اســتفاده

اشــاره کــرد [ .]1شــکل  1مشــخصکننده ســاختار ایــن
ب پایــه آبــی در ســیال حفــاری اســت.
میکروحبــا 

شــده اســت .در عملیــات حفــاری کــه از ســیاالت حفــاری

افرونــی بــا پایــه آب اســتفاده میشــود ،حتــی نفــوذ

مقــدار کمــی از آب بــه درون ســازندهای حســاس بــه آب
(شــیل )7میتوانــد عامــل بهوجــود آمــدن مشــکالتی شــود

کــه در ســیاالت حفــاری افرونــی بــا پایــه روغــن در صورت

نفــوذ ناخواســته ســیال حفــاری بــه درون ســازند هــم
آنچنــان مشــکل خاصــی پدیــدار نمیشــود .مخصوصــا در

حفــاری بخــش مخــزن تمــاس ســطحی خوبــی بیــن ایــن
ســازندها و ســیال حفــاری افرونــی بــا پایــه روغــن برقــرار

شکل  1ساختار یک  WMDFبا الیهها و غشاهای مشخص شده [.]1

میشــود کــه در اثــر ترشــوندگی مناســب زاویــه تمــاس

افرونهــای گازی کلوئیــدی

ســازند و کاهــش آســیب ســازند موثــر واقــع شــود [.]1

ســاختار هندســی خــود بــا کفهــای معمولــی متفــاوت

حلــی مناســب جهــت حفــاری ســازندهای شــیلی بــوده

مشــخصههای طــول عمــر و تخلیــه 12نیــز بــا کفهــای

کمتــر بیــن آنهــا میتوانــد در افزایــش انســداد منافــذ

8

()CGA

میکروحبابهــای

یکدســت و یکنواختــی هســتند کــه نــه تنهــا بــه واســطه

اســتفاده از ســیاالت حفــاری پایــه روغنــی همــواره راه

هســتند بلکــه در مــورد ویژگیهــای رئولوژیکــی و

اســت و کاربــرد ایــن نــوع ســیاالت دارای مزایایــی مثــل

معمولــی تفــاوت عمــده دارنــد [.]4

روانــکاری و جلوگیــری از پدیــده گلــی شــدن متــه 9در
نتیجــه افزایــش ســرعت حفــاری اســت [ .]2یــک حبــاب
افرونــی از لحــاظ انــدازه قطــر در گســتره  10-100 μmو
از لحــاظ ضخامــت در گســتره  10-4 μmقــرار میگیــرد

و از لحــاظ پایــداری در مقابــل زمــان ،دمــا و فشــار و

دیگــر خــواص همچــون خــواص رئولوژیکــی میتوانــد

غیــر قابــل مقایســه بــا یــک حبــاب معمولــی باشــد [.]3

1. Mud or Drilling Fluid
2. Depleted Reserves
3. Formation
)4. Colloidal Gas Aphron (CGA
5. Under Balance Drilling
6. Surfactant
7. Shale
)8. Pore Blocking
9. Bit Balling
10. Water-Based Micro-Bubble Drilling Fluid
11. Multiphase Flow System
12. Drainage
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اصــوال کفهــای معمولــی سیســتمهای مایــع – گاز -

زمــان اختــاط ،نــوع ســورفکتانت و گرانــروی بــرروی

الیــه بســیار نازکــی از مایــع وجــود دارد و ایــن الیههــا

تحلیلهــای صــورت گرفتــه در رابطــه بــا پایــداری اغلــب

مایــع هســتند کــه درون ســاختار هــای چنــد وجهــی آنهــا

هــم بــه نوبــه خــود در برگیرنــده فــاز گازی میباشــند.
امــا در حبابهــای میکرونــی (افرونهــا) مقــدار بیشــتری
از فــاز مایــع ســاختارهای کــروی احاطهکننــده فــاز گازی

را تشــکیل داده اســت کــه بــه پایــداری بیشــتر در مقابــل

زمــان میانجامــد ،افرونهــا میتواننــد یــک اختــاف
فشــار قابــل توجهــی را در هنــگام عبــور از محیطهــای
متخلخــل بهوجــود آورنــد [ .]5در صــورت اســتفاده از

مــواد افزاینــده گرانــروی روغــن ،مثــل پلیمرهــای قابــل

حــل در روغــن ،روغــن دارای گرانــروی بــاال در بیــن دو
غشــای ســورفکتانتها قــرار خواهــد گرفــت و افرونهــای
پایــه روغنــی را دارای عملکردهــای مشــابه افرونهــای پایه

آبــی خواهــد کــرد ،عملکردهایــی چــون کنتــرل هــرزروی،
انســداد منافــذ ،ویژگیهــای رئولوژیکــی خــاص افرونهــا

 1 LSRVو  HYSSTا(،)High Yield Stress Shear Thinning

خاصیــت پلزنــی 2افرونهــا و غیــره [ .]6شــکل 2

پایــداری مطالبــی بــا جزئیــات زیــاد نوشــتند ،تجزیــه و

بــا پارامتــری بــا عنــوان زمــان نیمــه عمــر CGA 3انجــام

گرفتنــد .زمــان نیمهعمــر بــا محاســبه مــدت زمــان
تخلیــه نصــف مایــع اســتفاده شــده در ســاخت ســیال

افرونــی بهدســت میآیــد .بــرای اولیــن بــار توســط
گــروکک و همــکاران در ســال [ ]9تولیــد افرونهــای

گازی کلوئیــدی در روغــن مــورد بحــث قــرار گرفــت.
گــروکک پیشــنهادی هــم بــرای ســاختار افــرون پایــه
روغنــی و هــم ترکیباتــی بــرای ســاخت ســیال حفــاری بر
پایــه روغــن ارائــه داد .بروندالــن و کــورد [ ]10پایــداری
ســیاالت افرونــی را نســبت بــه زمــان ،دمــا و فشــار مــورد

تحقیــق قــرار دادنــد ،آنهــا تغییــرات انــدازه حبابهــا

را نســبت بــه تغییــرات ضخامــت الیــه خام ـهای بررســی
4

کردنــد .در ایــن تحقیــق ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه
روغنــی دارای حبابهــای افرونــی بــا هســته هــوا و یــک
فیلــم روغنــی احاطهکننــده اطــرف هســته در یــک

نشــاندهنده افــرون پایــه روغنــی ســاخته شــده در

محیــط پیوســته روغنــی ســاخته میشــوند .بدیهــی

افرونهــا میباشــد .ســیو و همــکارش [ ]8در مــورد

ویژگیهایــی اســت کــه یــک ســیال حفــاری بایــد داشــته

آزمایشــگاه و همچنیــن یــک طــرح از ســاختار ایــن

پایــداری ســیاالت افرونــی تحقیقــات گســتردهای انجــام
دادنــد ،همچنیــن آنهــا در مــورد عوامــل موثــری چــون
الف

اســت کــه پایــداری در مقابــل زمــان از جملــه مهمتریــن

باشــد تــا در طــول مــدت زمــان حفــاری بتوانــد خــواص

مطلــوب خــود را حفــظ کنــد.
ب

روغن
هسته هوا

سورفکتانت غیر یونی
شکل  2الف) تصویر میکروسکوپی (بزرگنمایی  )%40از افرونهای گازی کلوئیدی پایه روغنی ب) طرحی از ساختار افرون گازی کلوئیدی
پایه روغنی [.]7
1. Low Shear Rate Viscosity
2. Bridging
3. Half-life
4. Creamed Layer
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از جملــه خــواص مطلــوب یــک ســیال حفــاری افرونــی

میتــوان بــه خــواص رئولوژیکــی 1و کنتــرل هــرزروی

2

 DTSو یــک پلیمــر بــه نــام  DTVPاســتفاده میشــود .در

جــدول  1خــواص مــواد مــورد اســتفاده در تهیــه نمونــه

اشــاره کــرد و بــا از بیــن رفتــن میکــرو حبابهــای یــک

ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه روغنــی آورده شــده اســت.

رفــت .تحقیــق صــورت گرفتــه پیرامــون پایــداری ایــن

همــزن 5دارای ســرعتهای چرخــش متفــاوت صــورت

ســیال حفــاری افرونــی ایــن خــواص از بیــن خواهنــد

نــوع ســیاالت نســبت بــه زمــان ،شــامل تغییــرات حجــم
کــف و مایــع تخلیــه شــده نســبت بــه زمــان ،نیمهعمــر،
درصــد هــوای حبــس شــده 3و درصــد بازدهــی

4

تولیــد ســیال  CGAپایــه روغنــی بــا اســتفاده از دســتگاه
میگیــرد ،ایــن دســتگاه دارای ســه محــور بــا موتــور

مجــزا میباشــد .در شــکل  3تصویــری از ایــن دســتگاه

آورده شــده اســت .بعــد از تهیــه ســیال  CGAپایــه

میباشــد .پایدارتریــن ســیال افرونــی نســبت بــه زمــان،

روغنــی ،بــه منظــور مشــاهده و تجزیــه تحلیــل تغییــرات

یــک فرموالســیون بهینــه جهــت ســاخت ســیاالت افرونــی

یــک دســتگاه میکروســکوپ نــوری اســتفاده میشــود .در

دارای بیشــترین نیمهعمــر میباشــد و از ایــن طریــق
پایــه روغنــی بهدســت میآیــد .همچنیــن حبابهــای
افرونــی بعــد از گذشــت زمــان دچــار تغییراتــی در انــدازه

میشــوند کــه بــا تهیــه تصاویــر میکروســکوپی اثــر زمــان

انــدازه ،توزیــع انــدازه و ضخامــت پوســته افرونهــا ،از
شــکل  4تصاویــری از ایــن دســتگاه آورده شــده اســت.
نمونههای مورد آزمایش

بــر انــدازه افــرون هــا مشــخص میشــود.

ســیاالت ســاخته شــده در ایــن تحقیــق دارای ســه

مواد و روشها

 DTVPمیباشــند همچنیــن مقــدار  200 ccپارافیــن

غلظــت از ســورفکتانت  DTSو ســه غلظــت از پلیمــر

در ایــن کار جهــت تولیــد ســیاالت افرونــی پایــه روغنــی از

مایــع بهعنــوان مایــع پایــه اســتفاده میشــود .در جــدول

پارافیــن مایــع اســتفاده میشــود .در ســاخت نمونــه

شــده جهــت تهیــه ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه روغنــی

یــک ســورفکتانت و پلیمــر قابــل حــل در روغــن معدنــی
ســیاالت افرونــی از یــک ســورفکتانت غیــر یونــی بــا نــام

 2غلظتهــای مختلــف از ســورفکتانت و پلیمــر اســتفاده
آورده شــده اســت.

جدول  1خواص مواد بهکار رفته در تهیه سیال حفاری افرونی پایه روغنی.
پلیمر DTVP

سورفکتانت DTS

خاصیت

واحد

توضیح

خاصیت

واحد

توضیح

حالت فیزیکی

-

مایع

حالت فیزیکی

-

تیکهای (الستیک)

رنگ

-

کهربایی

رنگ

-

زرد روشن

جرم مولکولی متوسط

g/mol

350

جرم مولکولی متوسط

g/mol

500000

-

8/8

دانسیته نوع بینظم  -دمای 52 °C

g/cc

0/95

دانسیته در دمای 25 °C

g/cc

1/02

سختی

-

100-5

دمای اشتعال

°C

94

حاللیت

-

در حاللهای غیرقطبی

دمای جوش

°C

150

دمای انتقال شیشهای ()TG

°C

-62

مقدار HLB

6

7

1. Rheological Properties
2. Lost Circulation
3. Gas Holdup %
4. Yield
5. Mixer
6. Hydrophile-Lipophile Balance
7. Amorphous
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شکل  3دستگاه مولد افرون.

شکل  4الف) نمایی کلی از میکروسکوپ نوری ب) لنزها و محل قرارگیری نمونه سیال ج) صفحه نمایش.
جدول  2غلظتهای مواد استفاده شده در تهیه سیاالت حفاری
افرونی پایه روغنی.
غلظت سورفکتانت DTS

غلظت پلیمر DTVP
()kg/m3

1/71

4/99

2/14

10/01

2/56

15/01

(درصد مولی)

مقــدار مــورد نظــر میبایســت محلــول پلیمــری (محلــول

شــامل پلیمــر و پارافیــن مایــع) بــه دمــای محیــط برســد.

ســپس محلــول نهایــی دارای ســورفکتانت را درون یــک

کاپ در زیــر مخلــوط کــن ســرعت بــاال قــرار میدهیــم.
بهدلیــل موثــر بــودن ســرعت اختــاط( 2ســرعت مخلــوط

کــن) و زمــان اختــاط ،3از ســرعت  6000 rpmو مــدت
زمــان  5 minجهــت ســاخت نمونــه ســیاالت افرونــی پایــه

روش انجام آزمایشات

در ابتــدا مقــدار مــورد نظــر از پلیمــر  DTVPتوســط
تــرازوی دیجیتــال اندازهگیــری میشــود.

خواهــد آمــد .بــه منظــور افــزودن ســورفکتانت  DTSدر

cc

200

از پارافیــن مایــع درون یــک بشــر ریختــه میشــود و
بــر روی یــک دســتگاه هــمزن مغناطیســی 1قــرار داده

میشــود .جهــت تســریع حــل شــدن پلیمــر

DTVP

درون پارافیــن مایــع ،دمــای پارافیــن مایــع بــه حــدود
 50°Cبــرده میشــود و بعــد از آن پلیمــر در مقــدار

خواســته شــده توســط مخلــوط کــن مغناطیســی در

روغنــی اســتفاده میشــود .بعــد از تهیــه هــر نمونــه ســیال

افرونــی ،کل ســیال افرونــی تولیــد شــده درون یــک

اســتوانه مــدرج بــا ظرفیــت  250 ccریختــه میشــود .بــا

گذشــت زمــان تغییراتــی در حجــم کــف و مایــع تخلیــه
شــده ایجــاد میشــود کــه بــا رســم نمــودار ایــن تغییــرات

بحــث و تحلیــل دربــاره پایــداری بــا زمــان در هــر نمونــه
ســیال افرونــی و تأثیــر غلظتهــای ســورفکتانت و پلیمــر

انجــام میشــود.

پارافیــن مایــع حــل میشــود .حــل کامــل پلیمــر در
مایــع پایــه حــدود  5 hrبــه طــول میانجامــد کــه در

آخــر بهصــورت یــک محلــول یکدســت و شــفاف در

1. Magnetic Stirring Hot Plate
2. Mixing Speed
3. Mixing Time
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ســرعت تخلیــه نیــز تعبیــر کــرد .در زیــر نمودارهــای

نتایج و بحث

در ایــن تحقیــق مطالعات صــورت گرفته پیرامــون پایداری
ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه روغنــی نســبت بــه زمــان،

شــامل تغییــرات حجــم مایــع تخلیــه شــده و نیمهعمــر
مربــوط بــه هــر ســیال افرونــی ،درصــد بازدهــی ،درصــد

هــوای حبــس شــده و تغییــرات انــدازه افرونهــا بــا
زمــان میباشــد .عوامــل متعــددی در تغییــرات انــدازه
افرونهــا نســبت بــه زمــان موثــر هســتند .از جملــه

ایــن عوامــل میتــوان بــه ماهیــت و مقــدار مــواد اولیــه
اســتفاده شــده جهــت تولیــد ســیال افرونــی ،مشــخصات

دســتگاه ســازنده افــرون و دیگــر شــرایط اشــاره کــرد.

بــا گذشــت زمــان ،مایــع موجــود در ســیال افرونــی در
ســطح پاییــن نمونــه ســیال تخلیــه و جمــع میشــود
کــه خــود دلیلــی بــر تأثیرگــذاری جاذبــه زمیــن بــر
تغیییــرات انــدازه افرونهــا بــا زمــان اســت .تفــاوت در

انــدازه افرونهــا موجــب بهوجــود آمــدن افرونهــا در

دانســیتههای مختلــف میشــود ،افرونهــای بزرگتــر
بــه ســمت بــاالی ســیال حرکــت میکننــد و افرونهــای
کوچکتــر بــه ســمت پاییــن ســیال حرکــت میکننــد.

تأثیــر ســورفکتانت  DTSبــر تغییــرات حجــم مایــع تخلیــه
شــده نســبت بــه زمــان

در ایــن تحقیــق بــه منظــور کشــف اثــر ســورفکتانت
 DTSبــر پایــداری ســیال حفــاری افرونــی پایــه روغنــی
از غلظتهــای موجــود در جــدول  ،2جهــت تولیــد

نمونــه ســیاالت اســتفاده شــده اســت .تغییــرات حجــم
مایــع تخلیــه شــده نســبت بــه زمــان را میتــوان بــه

مربوطــه آورده شــده اســت (اشــکال  .)7-5بــا توجــه بــه

نمودارهــا مشــاهده میشــود کــه در هــر ســه غلظــت
پلیمــر  DTVPکمتریــن ســرعت تخلیــه مایــع مربــوط
بــه نمونــه ســیاالت افرونــی دارای غلظــت  %2/14مولــی
ســورفکتانت  DTSمیباشــد کــه بهعنــوان غلظــت بهینــه

ســورفکتانت جهــت ســاخت ســیاالت حفــاری افرونــی

پایــه روغنــی بهدســت میآیــد.

تأثیــر پلیمــر  DTVPبــر تغییــرات حجــم مایــع تخلیــه
شــده نســبت بــه زمــان

بــه منظــور تعییــن اثــر غلظــت پلیمــر  DTVPبــر پایداری
ســیال حفــاری افرونــی پایــه روغنــی ،غلظتهــای موجــود
در جــدول  ،2جهــت تولیــد نمونــه ســیاالت مورد اســتفاده
قــرار گرفتنــد .در زیــر نمودارهــای مربوطــه آورده شــده

اســت .بــا توجــه بــه شــکلهای  8تــا  10ایــن نتیجــه
بهدســت میآیــد کــه بــه جــز ســیال افرونــی دارای

غلظــت  % 1/71مولــی ســورفکتانت کــه در آن غلظــت
 10/01 kg/m3پلیمــر دارای ســرعت کمتــر تخلیــه مایــع

میباشــد ،کمتریــن نــرخ حجــم مایــع تخلیــه شــده

مربــوط بــه ســیاالت دارای  15/01 kg/m3پلیمــر

DTVP

میباشــد و ایــن غلظــت پلیمــر بهعنــوان غلظــت بهینــه

جهــت ســاخت ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه روغنــی

حاصــل میشــود .ایــن نتیجــه نشــان میدهــد کــه
غلظــت بیشــتر پلیمــر میتوانــد ســرعت تخلیــه مایــع
در ســیاالت افرونــی را از طریــق مقــاوم ســاختن پوســته

افرونهــا در مقابــل تخلیــه ســریع مایــع بهبــود ببخشــد.

درصد مولی:
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2/56
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زمان ()min
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حجم ()cc

2/14

200
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شکل  5تأثیر سورفکتانت  DTSبر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیاالت افرونی دارای غلظت  4/99 kg/m3پلیمر
.DTVP
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3
شکل  6تأثیر غلظت سورفکتانت  DTSبر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیاالت افرونی دارای غلظت 10/01 kg/m
پلیمر .DTVP
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3
شکل  7تأثیر غلظت سورفکتانت  DTSبر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیاالت افرونی دارای غلظت 15/01 kg/m
پلیمر .DTVP
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شکل  8تأثیر غلظت پلیمر  DTVPبر سرعت تخلیه سیاالت افرونی دارای غلظت  % 1/71مولی سورفکتانت .DTS
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شکل  9تأثیر غلظت پلیمر  DTVPبر سرعت تخلیه سیاالت افرونی دارای غلظت  % 2/14مولی سورفکتانت .DTS

4/99 kg/m3
15/01 kg/m3

8

10 12 14 16 18 20 22
زمان ()min
شکل  10تأثیر غلظت پلیمر  DTVPبر سرعت تخلیه سیاالت افرونی دارای غلظت  % 2/56مولی سورفکتانت .DTS

تأثیر پلیمر  DTVPو سورفکتانت  DTSبر زمان نیمهعمر

از آنجــا کــه زمــان نیمهعمــر رابطــه عکــس بــا ســرعت
تخلیــه مایــع دارد لــذا بیشــترین زمــان نیمهعمــر نیــز

مربــوط بــه ســیال افرونــی دارای غلظتهــای بهینــه
ســورفکتانت و پلیمــر اســت .نتایــج بهدســت آمــده از زمــان

نیمــه عمــر ایــن ســیاالت نیــز نشــاندهنده ایــن موضــوع
میباشــد ،ایــن نتایــج در جــدول  3ارائــه میشــوند.

درصد هوای حبس شده

درصــد هــوای حبــس شــده نشــاندهنده مقــدار حجــم

افــرون تولیــد شــده اســت و کــه رابطــه ( )1بهدســت

میآیــد.
()1

])V f-V i)/V i]×100ا= %هوای حبس شده

در رابطــه ( V i ،)1حجــم اولیــه ســیال افرونــی (محلــول

پایــه) و  V fحجــم نهایــی ســیال افرونی شــده میباشــد .در

(شــکل  11و  )12تأثیــر ســورفکتانت  DTSو پلیمــر DTVP

بــر درصــد هــوای حبس شــده آورده شــده اســت .همچنین

بــه منظــور تعییــن تغییرات قطــر متوســط افرونها نســبت

6

4

2

0
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بــه تغییــرات غلظــت ســورفکتانت و پلیمر نمودارهای رســم
شــده اســت کــه در ایــن نمودارهــا از  D50یعنــی قطــری که

 %50از تعــداد افرونهــا دارنــد اســتفاده شــده اســت .در

ایــن بررســی از غلظتهــای بهینــه ســورفکتانت و پلیمــر
اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه ثابــت بــودن حجــم

محلــول پایــه در همــه نمونههــا و شــکل  8و شــکل  9و

همچنیــن معادلــه شــماره ( 1افزایــش هــوای حبــس شــده
یعنــی افزایــش حجــم نهایــی ســیال) مشــخص میشــود

کــه غلظتهــای بیشــتر ســورفکتانت

DTS

موجــب

افزایــش هــوای حبــس شــده و همچنیــن افزایــش قطــر

متوســط افرونهــا شــده اســت .در غلظتهــای بیشــتر

پلیمــر  ،DTVPبزرگتــر شــدن قطــر متوســط افرونهــا
و کاهــش حجــم هــوای حبــس شــده در ســیاالت افرونــی

پایــه روغنــی اتفــاق میافتــد کــه در یــک حجــم ثابــت

از محلــول پایــه بایــد بــه معنــی بیشــتر شــدن ضخامــت

پوســته افرونهــا باشــد.
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جدول  3زمانهای نیمه عمر ( )minسیاالت افرونی پایه روغنی در غلظتهای متفاوت از سورفکتانت  DTSو پلیمر .DTVP
غلظت پلیمر )kg/m3( DTVP

15/01

10/01

4/99

7/66

8/33

6/16

1/71

10/66

9/33

7/84

2/14

20/14

7/5

6/33

2/56

غلظت سورفکتانت ( DTSدرصد مولی)

الف

23
( )μmا D50

درصد هوای حبس شده

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

ب

32/5

32/5

35
30
25
20
15
10
5
0

1/71
2/14
2/56
1/5 1/71 1/92 2/13 2/34 2/55 2/76 2/97
غلظت سورفکتانت ( DTSدرصد مولی)
غلظت سورفکتانت ( DTSدرصد مولی)
3
شکل  11تأثیر غلظت سورفکتانت  DTSبر الف) تغییرات قطر متوسط افرون ب) درصد هوای حبس شده در سیاالت دارای 15/01 kg/m
پلیمر .DTVP
الف

10/01

4/99

( )μmا D50

30
20
10
15/01

درصد هوای حبس شده

20
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10

5

غلظت پلیمر (DTVP (kg/m3

0

48
47/5
47
46/5
46
45/5
45
44/5
44

ب

32/5

37/5

39

40

0

غلظت پلیمر (DTVP(kg/m3

شکل  12تأثیر غلظت پلیمر  DTVPبر الف) تغییرات قطر متوسط افرون ب) درصد هوای حبس شده در سیاالت افرونی دارای % 2/14
مولی سورفکتانت .DTS

درصد بازدهی

در رابطــه  Vd ،2حجــم مایــع تخلیــه شــده و  Vtحجــم

کمیــت دیگــری بــه نــام بازدهــی (بعضــی منابــع از لفــظ

کل ســیال افرونــی میباشــند .در اشــکال 13و  14تأثیــر

معیــاری بــرای پایــداری کــف افرونــی در مقابــل تخریــب

ایــن بررســی از غلظتهــای بهینــه ســورفکتانت و پلیمــر

خامــهای شــدن نیــز اســتفاده کردهانــد) وجــود دارد کــه

ســورفکتانت  DTSو پلیمــر  DTVPآورده شــده اســت .در

اســت .افــت (کاهــش) بازدهــی نشــاندهنده از بیــن رفتــن

اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن نمودارها مشــخص

رابطــه  2محاســبه میگــردد.

و  15/01 kg/m3پلیمــر  DTVPدارای کمتریــن ســرعت

مقــدار کــف افرونــی بــا زمــان اســت .درصــد بازدهــی از
()2

])Vt-V d)/Vt]×100ا=( )%بازدهی

میشــود کــه غلظــت  %2/14مولــی ســورفکتانت DTS

تخریــب کــف افرونــی میباشــند.
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3
شکل  13تأثیر غلظت سورفکتانت  DTSبر درصد بازدهی سیاالت دارای  kg/m 15/01پلیمر .DTVP
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شکل  14تأثیر غلظت پلیمر  DTVPبر درصد بازدهی سیاالت دارای  %2/14مولی سورفکتانت .DTS

تغییر اندازه افرون با زمان

6

4

2

0

0

میتــوان تغییــرات افرونهــا را بــا گذشــت زمــان را از

در زمانهــای مختلــف از نمونــه ســیال افرونــی پایــه

لحــاظ کمــی محاســبه و توســط نمــودار رســم کــرد .از

 DTVPتصاویــر میکروســکوپی تهیــه میشــود .تصاویــر

میتــوان جهــت محاســبه قطــر میانگیــن افرونهــا یــا

روغنــی دارای غلظــت بهینــه ســورفکتانت  DTSو پلیمــر
در اولیــن لحظــه بعــد از ســاخت و گذشــت زمانهــای ،5
 10و  ،15 minگرفتــه میشــوند ایــن تصاویــر در شــکل
 15و شــکل  16آورده شــده اســت .برداشــتی کلــی کــه
از مشــاهده ایــن تصاویــر میتــوان داشــت ایــن اســت

کــه افرونهــا بعــد از گذشــت زمــان از لحــاظ انــدازه
بزرگتــر میشــوند .بدیهــی اســت کــه بــا گذشــت
زمــان و بزرگتــر شــدن حبابهــای افرونــی پوســته

آنهــا نازکتــر میشــود و توانایــی کمتــری در مقابــل

تغییــرات فشــار و گذشــت زمــان از خــود نشــان میدهنــد
و ایــن بــه معنــای شــروع ناپایــداری افرونهــا و ســیال

افرونــی میباشــد .امــا بــا بهدســت آوردن توزیــع انــدازه
حبابهــای افرونــی در مقابــل تعــداد آنهــا و توزیــع

انـ�دازه حبابه��ای افرون��ی در مقابلــ درصــد تجمعــی،1

دادههــای مربــوط بــه درصــد تجمعــی تعــداد افرونهــا
 D50اســتفاده کــرد .نمودارهــای مربــوط در شــکلهای

 17و  18آورده شــده اســت .در شــکل  19تصاویــری از

تغییــرات حجــم مایــع تخلیــه شــده و حجــم کــف نســبت

بــه زمــان در نمونــه ســیال افرونــی پایــه روغنــی دارای
غلظــت بهینــه آورده شــده اســت .اولیــن نتیجــه حاصــل از
ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه ســیاالت حفــاری افرونــی بــا

غلظــت  %2/14مولــی ســورفکتانت  DTSو 15/01 kg/m3

پلیمــر  DTVPدارای بیشــترین پایــداری بــا زمــان و
کمتریــن تغییــرات بازدهــی هســتند و ایــن غلظتهــا

بهعنــوان غلظتهــای بهینــه ســورفکتانت و پلیمــر

بهدســت میآینــد.

1. Cumulative Bubble Size Distribution
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شکل  15تصاویر میکروسکوپی (بزرگنمایی  )4Xتغییرات اندازه افرونها با زمان در سیاالت افرونی پایه روغنی دارای غلظت
 15/01 kg/m 3پلیمر  DTVPو غلظتهای متفاوت سورفکتانت .DTS

زمان ()min

غلظت پلیمر DTVPا ()kg/m 3

15/01
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لحظه اول ساخت سیال
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شکل  16تصاویر میکروسکوپی (بزرگنمایی  )4Xتغییرات اندازه افرونها با زمان در سیاالت افرونی دارای غلظت  %2/14مولی سورفکتانت
 DTSو غلظتهای متفاوت پلیمر .DTVP
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شکل  17توزیع اندازه قطر افرونها نسبت به زمان برحسب الف) درصد تعداد افرونها ب) درصد تجمعی تعداد افرونها در سیال افرونی
دارای  15/01 kg/m3پلیمر  DTVPو  % 2/14مولی سورفکتانت .DTS
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شکل  18تغییرات قطر متوسط حباب افرونی با گذشت زمان در سیال افرونی با غلظتهای بهینه سورفکتانت و پلیمر.

شماره  ،96آذر و دی 1396

68

لحظه اول ساخت
5 min
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شکل  19تصاویر تغییرات حجم کف و مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیال دارای غلظت بهینه سورفکتانت و پلیمر.

دیگــر نتیجــه حاصــل شــده ایــن اســت کــه غلظتهــای

و ایــن غلظتهــا بهعنــوان غلظتهــای بهینــه بهدســت

شــده و افزایــش قطــر متوســط افرونهــا میشــود و

 -افزایــش غلظــت پلیمــر  DTVPباعــث افزایــش زمــان

بیشــتر ســورفکتانت  DTSموجــب افزایــش هــوای حبــس
غلظتهــای بیشــتر پلیمــر

DTVP

موجــب کاهــش

هــوای حبــس شــده ،افزایــش قطــر متوســط افرونهــا و

آمدنــد.

نیمهعمــر و پایــداری ســیال افرونــی پایــه روغنــی میشــود.

 -تخریــب کــف افرونــی در غلظتهــای بهینــه ســورفکتانت

در نتیجــه افزایــش ضخامــت پوســته افرونهــا میشــود.

و پلیمــر بــه کمتریــن میــزان خــود خواهــد رســید.

گذشــت زمــان موجــب بزرگتــر شــدن انــدازه حبابهــای

حبــس شــده و افزایش پلیمــر  DTVPموجــب کاهش هوای

و همچنیــن آخریــن نتیجــه ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه
افرونــی خواهــد شــد و ایــن کــه تغییــرات انــدازه افرونهــا

در ســیال دارای غلظتهــای بهینــه ســورفکتانت و پلیمــر

دارای مقــدار کمتــری میباشــد.
نتیجهگیری

هــدف از ایــن تحقیــق تولیــد ســیاالت حفــاری افرونــی

پایــه روغنــی ،بررســی پارامتــر پایــداری در مقابــل زمــان و

بهدســت آوردن فرموالســیونی بهینــه جهــت ســاخت ایــن
نــوع از ســیاالت بــوده اســت .شــرایط ســاخت ســیال افرونی

پایــه روغنــی تفــاوت زیــادی بــا ســیال افرونــی پایــه آبــی
دارد .تفــاوت ایــن شــرایط را میتــوان در نــوع مــواد اولیــه،

روش ســاخت ســیال افرونــی پایــه روغنــی و تعییــن خواص
آنهــا دانســت .نتایــج کلــی حاصــل از ایــن تحقیــق شــامل
مــوارد زیــر میباشــد:

 -ســیاالت حفــاری افرونــی پایــه روغنــی در غلظتهــای

 %2/14مولــی ســورفکتانت  DTSو  15/01 kg/m3پلیمــر
 DTVPدارای بیشــترین پایــداری در مقابــل زمــان هســتند

 -افزایــش غلظــت ســورفکتانت  DTSموجــب افزایــش هوای

حبــس شــده در ســیاالت افرونــی پایــه روغنــی خواهد شــد

همچنیــن افزایــش غلظــت ســورفکتانت و پلیمر بــه افزایش
قطــر متوســط افرونهــا منجــر میشــود.

 بــا افزایــش غلظــت پلیمــر و بــا توجــه بــه کاهــش هــوایحبــس شــده و افزایــش قطــر متوســط حبابهــای افرونــی

در ســیاالت افرونــی پایــه روغنــی میتــوان افزایــش
ضخامــت پوســته افرونهــا را نتیجهگیــری کــرد کــه یکــی
از دالیــل پایــداری ســیال افرونــی در غلظتهــای بیشــتر

پلیمــر را نشــان میدهــد.

 -رشــد انــدازه قطــر افرونهــا بــه ناپایــداری افرونهــا

منجــر میشــود.
عالئم و نشانهها

 :Viحجم اولیه سیال افرونی (محلول پایه)
:Vfحجم نهایی سیال افرونی
:Vdحجم مایع تخلیه شده

:Vtحجم کل سیال افرونی
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