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ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی
جدید در سیاالت حفاری پایه آبی
پژمان براتی ،1خلیل شهبازی ،*1مصیب کمری 2و محمد کمال قاسم العسگری
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 -1دانشکده مهندسی نفت ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
 -2ارزیابی مخازن ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت95/3/23 :

تاريخ پذيرش95/8/16 :

چكيده
ناپایــداری و ریــزش دیــوار ه چــاه در حیــن حفــاری ســازندهای شــیلی یکــی از دردسرســازترین و هزینهبرتریــن اتفاقاتــی اســت کــه
مهندســان حفــاری بــا آن مواجــه هســتند .از جملــه تالشهــای اولیــه جهــت کنتــرل ایــن ناپایداریهــا ،اســتفاده از افزودنیهــای
مناســب در ســیاالت حفــاری پایــه آبــی میباشــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف معرفــی یــک افزودنــی پایــه آمینــی جدیــد بــا نــام
تالوآمیــن اتوکســیله ،در ســیاالت حفــاری و بــه منظــور کاهــش تــورم و افزایــش پایــداری ســازندهای شــیلی انجــام گرفتــه اســت.
خصوصیــات بازدارندگــی تــورم شــیلی تالوآمیــن اتوکســیله بــا اســتفاده از آزمونهــای مختلــف بــا انــواع شــرایط محیطــی متفــاوت
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه بنتونایــت در محیطهــای حــاوی تالوآمیــن اتوکســیله توانایــی جــذب آب و هیدارتــه
شــدن را نــدارد ،و همچیــن تالوآمیــن اتوکســیله ســبب کاهــش تــورم ذرات بنتونایــت و مانــع متالشــی شــدن کندههــای حفــاری در
محیطهــای آبــی خواهــد شــد .از طــرف دیگــر ،تالوآمیــن اتوکســیله دارای عملکــرد قابــل مقایســه در برابــر پتاســیم کلرایــد بــه عنــوان
یــک پایدارســاز شــیلی رایــج در صنعــت حفــاری میباشــد .تالوآمیــن اتوکســیله همچنیــن ســازگاری مناســبی بــا دیگــر افزایههــای
رایــج در ســیاالت حفــاری دارد .در ســاختار تالوآمیــن گروههــای آمینــی وجــود دارد کــه توانایــی برقــراری پیوندهــای هیدروژنــی بــا
ســطح صفحــات ذرات بنتونایــت را دارنــد کــه منجــر بــه کاهــش میــزان جــذب آب بــر ایــن ســطوح گردیــده اســت کــه در نهایــت ســبب
کاهــش در میــزان تــورم ذرات بنتونایــت میگــردد.

كلمــات كليــدي :پایدارســاز شــیلی ،تالوآمیــن اتوکســیله ،تورمســنج خطــی دینامیکــی ،ســیاالت حفــاری،

پیونــد هیدروژنــی.
مقدمه

ســیاالت پایــه آبــی بــا مشــکل تــورم و فروپاشــی مواجــه

شــیلها بخــش عظیمــی از ســازندهای زیرزمینــی را
تشــکیل میدهنــد .ایــن گونــه از ســنگها بــه علــت

دارا بــودن کانیهــای رســی فعــال در صــورت تمــاس بــا
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

shahbazi@put.ac.ir

هســتند .ایــن اتفــاق منجــر بــه گشادشــدگی چاههــا٬

گیــر رشــته و کاهــش بــازده حفــاری میشــود [ ۱و  .]۲از

ایــن رو مهندســان حفــار همــواره بــه دنبــال کنتــرل تــورم
الیههــای شــیلی زیرزمینــی هســتند و بــه ایــن منظــور

از ســیاالت حفــاری پایــه نفتــی اســتفاده میکننــد .ایــن
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نــوع از ســیاالت حفــاری ،نســبت بــه ســیاالت حفــاری
پایــه آبــی گرانتــر هســتند و اثــرات تخریبــی شــدیدتری

تعــداد مشــخصی از واحدهــای اتیلــن اکســاید 16میباشــد.

نیــز بــر محیــط زیســت خواهنــد داشــت [ ۳و  .]۴گونـهای

دیگــر از ســیاالت حفــاری کــه مــورد توجــه مهندســان

حفــار میباشــد ،ســیاالت حفــاری نمکیــن 1میباشــند.
ایــن نــوع از ســیاالت حفــاری دارای نمکهــای تــک
ظرفیتــی (ماننــد ســدیم و پتاســیم کلرایــد) و یــا

نمکهــای دوظرفیتــی (ماننــد کلســیم کلرایــد) هســتند.
در ایــن نــوع از ســیاالت ،بــه منظــور داشــتن یــک قــدرت

بازدارندگــی مطلــوب از مقادیــر بــاالی نمــک اســتفاده
میگــردد کــه عــاوه بــر داشــتن اثــرات تخریبــی بــر
محیــط زیســت ،بــر عملکــرد دیگــر افزایههــای ســیاالت

حفــاری نیــز تاثیــر منفــی خواهنــد داشــت [ ۵و  .]۶اخیــرا ً
آمینهــا 2و مشــتقات آنهــا ،بــه دلیــل داشــتن توانایــی

کنتــرل تــورم الیههــای شــیلی و همچنیــن گســتردگی
خصوصیــات قابــل تطبیــق بــا هــر نــوع شــرایط حفــاری،
مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتهانــد .در ایــن پژوهــش

خصوصیــات ضــد تورمــی تالوآمیــن اتوکســیله 3بــر روی

کانیهــای رســی و بنتونایــت (بــا درصــد مونتموریلونایــت
بــاال) ،بــا اســتفاده از آزمونهــای بازدارندگــی تــورم

بنتونایــت ،4رســوب بنتونایــت ،5ســازگاری 6بــا دیگــر
افزایههــای رایــج ســیاالت حفــاری ،بــازآوری کندههــای

حفــاری ،7تورمســنجی خطــی دینامیکــی ،8ترشــوندگی،9
جــذب آب همدمــا 10و پتانســیل زتــا 11مــورد برســی قــرار

گرفتــه اســت .در پایــان مکانیــزم احتمالــی عملکــرد ایــن
افزایــه بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از آزمونهــا و بــا

توجــه بــه ســاختار شــیمیایی آن ،بیــان گردیــده اســت.
روش کار
مواد مصرفی

تالوآمیــن اتوکســیله بــا نــام شــیمیایی تالوآمیــن پلیاتلین

گالیکــول اتــر

12

()CAS No. 61791-26-2

از شــرکت

صنایــع شــیمیایی کیمیاگــران امــروز 13تهیــه گردیــد.

ســاختار تئــوری ایــن آمیــن در شــکل  1ارائــه شــده اســت

[ .]7ایــن نــوع پلیآمیــن 14بــا نــام تجــاری

KETALO

شــناخته میشــود و یــک ســورفکتانت 15غیــر یونــی بــا

شکل  1ساختار تئوری تالوآمین اتوکسیله [.]7

نــوع پلیآمینــی کــه در ایــن مطالعــه بررســی شــده اســت،
دارای تعــداد  ۱۵واحــد اتیلــن اکســاید در هر مولکــول تالو

آمیــن اتوکســیله میباشــد و بــا نــام تجــاری KETALO 15

شــناخته میشــود .بــه علــت وجــود گــروه آمینــی در
ایــن ســاختار ،تالوآمیــن اتوکســیله ماهیتــاً کاتیونــی
میباشــد .جــدول مشــخصات تالوآمیــن اتوکســیله مــورد
اســتفاده در ایــن مطالعــه ،در جــدول  1آمــده اســت .ایــن

پلیآمیــن هماکنــون در ایــران بــه مقــدار انبــوه تولیــد
میشــود و از لحــاظ تامیــن مــاده جهــت انجــام عملیــات

حفــاری مشــکلی وجــود نــدارد .بنتونایــت اســتفاده شــده
در آزمایشــات از شــرکت ســیاالت حفــاری پــارس  ،تهران،

ایــران ،تهیــه گردیــد .کندههــای حفــاری اســتفاده شــده
از سازندآســماری میــدان نفتــی مــارون در جنــوب غربــی

ایــران ،چــاه شــماره  ، 322عمــق  3446 mتهیــه گردیــد.

مقــدار ظرفیــت تبــادل کاتیونــی بنتونایــت و کندههــای

حفــاری مــورد اســتفاده ،بــر طبــق روش  APIتعییــن
گردیــد [ ]8کــه بــه ترتیــب  ۶۳و  ۲۶میلــی اکــوواالن بــر
g

 ۱۰۰میباشــد .پتاســمکلراید و پتاسیمهیدروکســید

از شــرکت مــرک آلمــان و مــواد ســاخت ســیاالت حفــاری

نیــز از شــرکت ســیاالت حفــاری پــارس ،تهــران ،17ایــران
تامیــن گردیــد.

1. Salty Drilling Fluids
2. Amines
3. Tallow Amine Ethoxylate
4. Bentonite Hydration Inhibition
5. Bentonite Sedimentation
6. Compatibility
7. Drill Cutting Recovery
8. Dynamic Linear Swelling
9. Wettability
10 Isothermal Water Adsorption
11. Zeta Potential
12. Tallow Amine Polyethylene Glycol Ether
13. Kimyagaran Emrooz Chemical Industries Company
14. Polyamine
15. Surfactant
)16. Ethylen Oxide (EO
17. Pars Drilling Fluid (PDF) Company
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جدول  1خصوصیات تالوآمین اتوکسیله (ارسال شده از آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز).
محصول

تالوآمین اتوکسیله

شکل ظاهری در ۲۵ °C

مایع قهوهای رنگ

pH

9/8

وزن مولکولی ()g/mol

910/7

وزن مخصوص در 25 °C

1/0236

نقطه انجماد/ذوب ()°C

-7

نقطه جوش ()°C

بیشتراز 260

مقدار آمین کلی( 1میلی گرم پتاسیم هیدروکسید بر گرم)

61/6

مقدار آب ()%wt

0/08

انحالل در آب

محلول

شــرکت فــن اندازهگیــری شــد .همچنیــن میــزان قــدرت

روش انجام آزمایشات

بازدارندگــی تالوآمیــن اتوکســیله (در غلظــت  ۲درصــد

آزمون بازدارندگی تورم بنتونایت

بــه منظور ارزیابــی قــدرت بازدارندگــی تالوآمیناتوکســیله

در مقابــل هیدارتــه شــدن کانیهــای رســی در ســیاالت
حفــاری از ایــن آزمــون اســتفاده گردیــد .در ایــن آزمــون
ابتــدا محلولهــای آبــی از تالوآمیــن اتوکســیله بــا

غلظتهــای  ۰تــا  ۳درصــد وزنــی بــه وســیله همــزن
مغناطیســی آمــاده گردیــد و ســپس مقــدار  ۱۰درصــد

وزنــی پــودر بنتونایــت (بــه عنــوان نمونـهای از یــک کانــی
رســی متــورم شــونده) بــه هــر یــک از آنهــا اضافــه شــد.
ســپس بــا اســتفاده از همــزن به مــدت  ۳۰ minبا ســرعت

 ۳۰۰۰ rpmمخلــوط گردیــد .پــس از گذشــت  ۲۴ hrدر
شــرایط محیطــی ،بــا اســتفاده از دســتگاه گرانرویســنج

دوارمــدل  2 ۳۵ســاخت شــرکت فــن 3و بــا اســتفاده از

روابــط زیــر مشــخصات رئولوژیکــی آنهــا اندازهگیــری و
محاســبه گردیــد [:]9

θ 600
2

()1
()2

PV (cp
=
) θ 600 − θ300
lb
=
) θ 300 − PV
100 ft 2

()3

در ایــن روابط،بــه ترتیــب

= )AV (cp

وزنــی) بــا پتاســیمکلراید کــه یکــی از رایجتریــن
پایدارســازهای شــیلی مــورد اســتفاده در صنعــت حفــاری
میباشــد ،مقایســه گردیــد.

آزمون رسوب بنتونایت

بــه منظــور اندازهگیــری میــزان ناپایــداری کانیهــای
رســی در محیطهــای بازدارنــده از ایــن تســت بهــره

بــرده میشــود .در ایــن آزمایــش بــه محلولهــای آبــی
از تالوآمیــن اتوکســیله (بــا غلظتهــای  ۰تــا  ۳درصــد

وزنــی) ،مقــدار  ۳درصــد وزنــی پــودر بنتونایــت اضافــه
گردیــد و بعــد از مخلــوط کــردن ،درون لولههــای آزمایــش
(طــول داخلــی

mm

 145و قطــر داخلــی

mm

)10

ریختــه شــد و بــه حالــت ســکون و عمــود رهــا گردیــد.
بعــد از گذشــت  24 hrیــک ســطح قابــل مشــاهده و واضح

بیــن رســوب و روآبــه 9تشــکیل شــد کــه بــا اندازهگیــری
فاصلــه بیــن ایــن ســطح وســر لولــه ( )hو تقســیم آن

بــر طــول داخلــی لولــه ( ،)Hنســبت  h/Hبــر حســب

غلظتهــای مختلــف تالوآمیــن اتوکســیله رســم گردیــد.

( YP

AV

4

،

PV

5

و

YP

6

بــه معنــای

ویســکوزیته ظاهــری ،ویســکوزیته پالســتیک و نقطــه
تســلیم میباشــد .در پایــان میــزان افــت صــافآب

7

در دمــا و فشــار پاییــن توســط دســتگاه ســنجش افــت

صــافآب یــا فیلتــر پــرس دمــا و فشــار پاییــن 8ســاخت

1. Total Amine
2. 35SA Rotational Viscometer
3. Fann Instrument Company
4. Apparent Viscosity
5. Plastic Viscosity
6. Yield Point
7. Filtration Volume
8. Low Pressure – Low Temperature (LPLT) Filter Press
9. Supernatant
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عملکــرد ایــن پلیآمیــن بــا پتاســیمکلراید نیــز مقایســه

رهــا میگــردد .ســپس گرانرویســنج بــا ســرعت ۳ rpm

آزمــون ســازگاری بــا دیگــر افزایههــای رایــج ســیاالت

۱۰

شــد.

حفــاری

بــه منظــور بررســی ســازگاری تالوآمیــن اتوکســیله بــا

دیگــر افزایههــای رایــج در ســیاالت حفــاری ،دو نــوع
ســیال حفــاری بــا ترکیبهــای اشــاره شــده در جــدول 2

مجــددا چرخانــده میشــود و بیشــترین انحــراف عقربــه

بــه عنــوان اســتحکام ژل  ۱۰ sو همچنیــن

min

ثبــت میشــود.

آزمون بازیابی کندههای حفاری

بــه منظــور ارزیابــی تاثیــر افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله به
بهبــود میــزان بازیابــی کندههــای حفــاری در ســیاالت

تهیــه گردیــد و ســپس اثــر افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله

حفــاری مختلــف (جــدول  )2از ایــن آزمــون طبق پروســه

بررســی شــد .در ایــن آزمــون ،ســیاالت حفــاری بــه مــدت

حفــاری ســایزبندی شــده (دارای اندازه بیــن  ۲الی )۴ mm

(بــا غلظــت  ۲درصــد وزنــی) بــر خــواص رئولوژیکــی آنهــا
 ۴ hrدر دمــای  ۷۰ °Cدرون کــوره غلطــان( 1بــا ســرعت

 )۲۲ rpmقــرار داده شــدند و ســپس خــواص رئولوژیکــی

کــه شــامل ویســکوزیته ظاهــری ( ،2)AVویســکوزیته
پالســتیک ( 3)PVو نقطــه واروی ( 4)YPمیباشــند و میزان
افــت صــافآب آنهــا بــه ترتیــب در دماهــای  ۵۵و ۴۳ °C

هماننــد روش اشــاره شــده در بخــش آزمــون بازدارندگــی
تــورم بنتونایــت ،تعییــن گردیــد .بــه منظــور اندازهگیــری
مقــدار اســتحکام ژلــهای

5

(s (GS

 ۱۰و

min

،۱۰

ابتــدا ســیال درون ظــرف گرانرویســنج دوار بــا ســرعت
 ۶۰۰ rpmبــه مــدت  60 sچرخانــده میشــود و ســپس

بــه مــدت  ۱۰ sو همچنیــن  ۱۰ minبــه حالــت ســکون

 ]8[ APIاســتفاده گردیــد .در ایــن آزمــون  ۱۰ gکنــده

بــه مــدت  ۱۶ســاعت در دمــای  ،۷۰ °Cدر تمــاس بــا
ســیال مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .ســپس میــزان
بازیابــی کندههــای حفــاری (بــا ســایز بیشــتر از )0/5 mm

طبــق رابطــه  ۴محاســبه گردیــد .در ایــن آزمــون

کندههــای حفــاری مــورد اســتفاده بــه مــدت  ۲۴ hrدر
دمــای ( ۱۰۵ °Cقبــل و بعــد از تمــاس بــا ســیال مــورد
آزمایــش) خشــک شــده بودنــد.

()4

Iw − Fw
× 100
Iw

=
%R

در ایــن معادلــه R ،بــه معنایــی میــزان بــازآوری  Iw ،و Fw
6

بــه ترتیــب بــه معنــای وزنهــای اولیــه 7و ثانویه 8میباشــند.

جدول  2ترکیب سیاالت حفاری مورد استفاده در آزمون سازگاری با دیگر افزایههای رایج سیاالت حفاری.
مواد

سیال حفاری کامل

سیال حفاری ساده
(پایه)

سیال حفاری ساده
سیال حفاری کامل
(پایه)
(48 )g

(48 )g

Barite

(450 )g

(450 )g

9 =pH

9 =pH

KOH

(2/57 )g

(2/57 )g

)PAC-LV (g

(1/14 )g

(0 )g

PHPA

(10/28 )g

(10/28 )g

)Starch HV (g

(1/28 )g

(0 )g

PAC-R

(1/28 )g

(1/54 )g

)XC-Polymer (g

21

(0 )g

KCl

(0/2 )g

(0/2 )g

)Anti-Foam (ml

-

-

-

(0/5 )g

(0/5 )g

)Bactericide (g

مواد
آب مقطر

()mL

1. Rolling Oven
2. Apparent Viscosity
3. Plastic Viscosity
4. Yield Point
5. Gel Strength
6. Recovery
7. Initial Weight
8. Final Weight
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آزمون تورمسنجی خطی دینامیکی

ایــن نــوع کانیهــا در برابــر تــورم میشــود .بــه ایــن

بــه منظــور اندازهگیــری میــزان تــورم خطــی 1قرصهــای

منظــور سوسپانســیونهایی حــاوی بنتونایــت (غلظــت

آزمایــش قــرار داشــت از دســتگاه تورمســنج خطــی

 ۰الــی  ۳درصــد وزنــی) تهیــه گردیــد و بــا اســتفاده از

بنتونایتــی ٬2کــه در تمــاس بــا ســیاالت مختلــف مــورد
دینامیکــی 3اســتفاده گردیــد .در ایــن آزمــون ٬قرصهــای

بنتونایتــی بــا وزن ( ۱۰ gقطــر  )28/3 mmو تحــت فشــار
( ۴۰۰۰ psiبــه مــدت  )۶ minتوســط دســتگاه قرصســاز

4

تهیــه شــدند .ســپس قرصهــای بنتونایتــی تهیــه شــده

درون دســتگاه تورمســنج خطــی دینامیکــی بــه مــدت
 ۴۰۰۰ minدر تمــاس بــا ســیال مــورد آزمایــش قــرار داده

 0/5درصــد وزنــی) و تالوآمیــن اتوکســیله (غلظتهــای

دســتگاه اندازهگیــری توزیــع پتانســیل زتــا 9مــدل
Nano ZS

 ،Zetasizerمقــدار پتانســیل زتــای ایــن

سوسپانســیونها اندازهگیــری شــد.
نتایج و بحث
آزمون بازدارندگی تورم بنتونایت

شــدند و میــزان افزایــش ضخامــت آنهــا بــا اســتفاده از

اثــر افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله در غلظتهــای مختلــف

قرصهــای بنتونایتــی بــه درصــد تــورم (نســبت افزایــش

شــامل  AV ،PVو  YPو همچنیــن میــزان افــت صــافآب

گردیــد.

بررســی گردیــد .در غیــاب تالوآمیــن اتوکســیله ،بنتونایــت

ضخامتســنج 5ثبــت گردیــد .ســپس افزایــش ضخامــت

بــر خــواص رئولوژیکــی سوسپانســیون بنتونایــت  -آب

ضخامــت قــرص بنتونایتــی بــه ضخــات اولیــه آن) تبدیــل

صافــی ،توســط آزمــون بازدارندگــی تــورم بنتونایــت

آزمون ترشوندگی

بــه خوبــی در محیــط آبــی هیدراتــه شــد و خــواص

از آنجایــی کــه برخــی از پایدارســازهای شــیلی میتواننــد

رئولوژیکــی بــه میــزان زیــاد افزایــش یافــت (شــکل  .)2از

ترشــوندگی ســطوح را تغییــر دهنــد و ســبب کاهــش

بنتونایــت بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت .ایــن کاهــش

جــذب تالوآمیــن اتوکســیله روی خصوصیــات ترشــوندگی

ورقــه ورقــه شــدن شــدید ذرات بنتونایــت میباشــد کــه

در ایــن روش از شــیوه معرفــی شــده توســط آقــای

پاییــن شــده اســت .هنگامــی کــه مقــدار اندکــی تالوآمیــن

شیشـهای آغشــته بــه یــک الیــه خشــک شــده از مخلــوط

افــزوده شــد ،بنتونایــت بــه خوبــی هیدراتــه نشــد .ایــن

( غلظتهــای  ۰و  ۲درصــد وزنــی) درون دســتگاه

مقــدار صــافآب عبــوری گردیــد .بــا افزایــش غلظــت

آب هــوا  -ســطح اســاید شیشـهای" ،در شــرایط محیطــی

خــواص رئولوژیکــی و افزایــش میــزان صــافآب عبــوری

بــا جــذب روی ســطح کانیهــای رســی ،خصوصیــات

طــرف دیگــر نیــز میــزان صــافآب عبــوری سوسپانســیون

خاصیــت آبدوســتی 6آنهــا گردنــد [ ،]۵درنتیجــه تاثیــر

در میــزان صــافآب عبــوری بــه علــت هیدراتــه شــدن و

ســطوح ذرات بنتونایــت مــورد بررســی قــرار گرفــت.

منجــر بــه ایجــاد کیــک گل مناســب بــا میــزان تراوایــی

وو ]10[ 7اســتفاده گردیــد .در ایــن روش ،اســایدهای

اتوکســیله ( غلظــت  0/5درصــد وزنــی) بــه محیــط

بنتونایــت (غلظــت  ۲درصــد وزنــی) و تالوآمیــن اتوکســیله

اتفــاق منجــر بــه کاهــش خــواص رئولوژیکــی ،و افزایــش

تنســیومتر قــرار داده شــد و میــزان زاویــه تمــاس "قطــره

تالوآمیــن اتوکســیله بــه  ۲درصــد وزنــی ،فرآینــد کاهــش

اندازهگیــری گردیــد.

سوسپانســیون بنتوناتیتــی نیــز تســریع پیــدا کــرده اســت.

آزمون پتانسیل زتا

جــذب پایدارســازهای شــیلی بــر روی ســطح کانیهــای
رســی ســبب کاهــش بــار ســطحی ایــن صفحــات

میگــردد و میــزان آبگریــزی 8ســطوح را افزایــش
میدهــد کــه در نهایــت منجــر بــه پایــداری و مقاومــت

1.Linear Swelling
2. Bentonite Wafers
3. Dynamic Linear Swell-meter
4. Hydraulic Compactor
5. Dial Indicator
6. Hydrophilic Property
7. Wu
8. Hydrophobicity
9. Zeta Potential Analyzer
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صافاب عبوری ()cc

33 4232
12

)YP(ib/100ft2
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شکل  2تاثیر تالوآمین اتوکسیله و پتاسیمکلراید بر روی خواص رئولوژیکی (شامل  PV ،AVو  )YPو میزان صافآب عبوری
سوسپانسیونهای بنتونایتی ،الف) آب مقطر ،ب) 0/5درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله ،ج)  2درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله ،د)  2درصد
وزنی پتاسیمکلراید ،ه)  3درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله.

بــا توجــه نتایــج میتــوان نتیجــه گرفــت ،بــا افزایــش

شــده اســت ،یــک سوسپانســیون پایــدار تشــکیل نشــده

از غلظــت  ۳درصــد وزنــی) بهبــود چندانــی در کنتــرل

بــا افزایــش غلظــت تالوآمیــن اتوکســیله در محیــط بــه

غلظــت تالوآمیــن اتوکســیله بــه مقادیــر بــاال (بیشــتر
تــورم بنتونایــت (کاهــش خــواص رئولوژیکــی و افزایــش

میــزان صــافآب عبــوری) حاصــل نمیشــود .از طــرف
دیگــر نیــز حضــور پتاســیمکلراید در محیــط ســبب

جلوگیــری از هیدراتــه شــدن بنتونایــت در سوسپانســیون
گردیــده اســت .بــا مقایســه خــواص رئولوژیکــی و میــزان
صــافآب عبــوری سوسپانســیونهای بنتونایتــی در

حضــور پتاســیمکلراید و تالوآمیــن اتوکســیله در غلظــت
برابــر ( ۲درصــد وزنــی) ،ایــن نتیجــه برمیآیــد کــه
تالوآمیــن اتوکســیله میتوانــد بــه خوبــی مانــع هیدراتــه

شــدن بنتونایــت در محیطهــای آبــی گــردد و از لحــاظ
قــدرت کنتــرل کنندگــی تــورم کانیهــای رســی نیــز بــا

پتاســیمکلراید بــه عنــوان یکــی از پایدارســازهای شــیلی
رایــج نیــز رقابــت کنــد.

آزمون رسوب بنتونایت

اســت ،و تجمــع 1و رســوب 2بنتونایــت رخ داده اســت.

میــزان  ۲درصــد وزنــی ،قــدرت بازدارندگــی محیــط
افزایــش یافتــه و میــزان تجمــع ذرات بنتونایــت بیشــتر

شــده اســت .بــا مقایســه نتایــج بیــن غلظتهــای  ۲و ۳

درصــد وزنــی تالوآمیــن اتوکســیله ایــن نتیجــه برمیآیــد
کــه افزایــش غلظــت تالوآمیــن اتوکســیله بــه مقادیــر

بیشــتر از  ۲درصــد وزنــی کمــک چندانــی بــه افزایــش
تــوان بازدارندگــی محیــط (ناپایــداری ذرات بنتونایــت)

نکــرده اســت .بــا مقایســه عملکــرد تالوآمیــن اتوکســیله

بــا پتاســیمکلراید ایــن نتیجــه بــر میآیــد کــه تالوآمیــن
اتوکســیله میتوانــد ب خوبــی ســبب ناپایــداری ذرات

بنتونایــت در محیطهــای آبــی شــود و از ایــن جهــت
عملکــردی هماننــد پتاســیمکلراید داشــته باشــد.

آزمــون ســازگاری بــا دیگــر افزایههــای رایــج ســیاالت
حفــاری

بــر اســاس شــکل  ،3هنگامــی کــه هیــچ کــدام

بــا توجــه بــه نتایــج شــکل  ،4در هــر دو نــوع گل ســاده و

پتاســیمکلراید) در محیــط حضــور نداشــته اســت،

خــواص رئولوژیکــی و میــزان صــافآب عبــوری ســیاالت

هیدراتــه و پخــش شــود .در حقیقــت درون لولــه

ایــن افزایــه بــا دیگــر افزایههــای رایــج ســیالت حفــاری

نگردیــده اســت و نســبت  h/Hهمــواره برابــر صفــر بــوده

نخواهــد کــرد.

از پایدارســازهای شــیلی (تالوآمیــن اتوکســیله و

کامــل ،افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله تاثیر مخربــی بر روی

بنتونایــت توانســته اســت درون محیــط آبــی بــه خوبــی

حفــاری ســاده و کامــل نداشــته اســت .بــه عبــارت دیگــر

آزمایشــگاهی هیــچ گونــه رســوبی در ایــن حالــت ایجــاد

کامــا ســازگار بــوده و خللــی در عملکــرد آنهــا ایجــاد

اســت .هنگامــی کــه بنتونایــت بــه محیــط آبــی حــاوی
تالوآمیــن اتوکســیله بــا غلظــت  ۱درصــد وزنــی وارد

1.Flocculation
2. Sedimentation
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شکل  4تاثیر تالوآمین اتوکسیله بر روی خصوصیات رئولوژیکی و میزان صافی عبوری سیاالت حفاری ساده و کامل ،الف) سیال حفاری ساده،
ب) سیال حفاری ساده  2 +درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله ،ج) سیال حفاری کامل ،د) سیال حفاری کامل  2 +درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله.
آزمون بازیابی کندههای حفاری

در ایــن آزمــون ٬میــزان بازیابــی کندههــای حفــاری در
محیطهــای آب مقطــر ٬محلولهــای آبــی تالوآمیــن

اتوکســیله و پتاســیمکلراید بــا غلظتهــای برابــر ۲

درصــد وزنــی و همچنیــن در ســیاالت حفــاری ســاده
و کامــل (جــدول  )2اندازهگیــری شــد .بــا توجــه بــه

نتایــج آزمــون (شــکل  ،)5مقــدار بازیابــی کندههــای

شــدن کندههــای حفــاری میباشــد.حضور تالوآمیــن

اتوکســیله در ســیاالت حفــاری ســاده و کامــل میــزان
بــازآوری کندههــای حفــاری را بــه ترتیــب  7/6و ۵

درصــد وزنــی افزایــش داده اســت کــه بیانگــر بــازده
مناســب تالوآمیــن اتوکســیله حتــی در ســیاالت حفــاری

بــا ترکیبــات مختلــف میباشــد.
آزمون تورمسنجی خطی دینامیکی

حفــاری در آب مقطــر میــزان  43/1درصــد وزنــی بــه

در مرحلــه اول ،میــزان تــورم قرصهــای بنتونایتــی در

درصــد وزنــی) ٬مقــدار بازیابــی کندههــای حفــاری بــه

تالوآمیــن اتوکســیله و پتاســیمکلراید بــا غلظتهــای

وزنــی در میــزان بــازآوری کندههــای حفــاری بیانگــر

بــه صــورت کلــی ،میــزان تــورم قرصهــای بنتونایتــی

در برابــر هیدراتــه و متالشــی شــدن کندههــای حفــاری

ســاعات اولیــه آزمــون زیــاد و ســریع بــوده اســت و رفتــه

پتاســیمکلراید نیــز میــزان بازیابــی کندههــای حفــاری

شــکل ( 6الــف) ،میــزان تــورم قرصهــای بنتونایتــی در

دســت آمــد .در حضــور تالوآمیــن اتوکســیله (غلظــت ۲

 ۶۹درصــد وزنــی افزایــش یافــت .افزایــش  25/9درصــد

دمــای  ۲۶°Cو در تمــاس بــا آب مقطــر ،محلولهــای آبــی

برابــر  ۲درصــد وزنــی ،اندازهگیــری گردیــد (شــکل .)6

ایــن اســت کــه تالوآمیــن اتوکســیله بــه خوبــی محیــط را

در حــال تمــاس بــا تمــام ســیاالت مــورد آزمایــش ،در

مقــاوم کــرده اســت .از طرفــی ٬در محیــط آبــی حــاوی

رفتــه از ســرعت تــورم کاســته شــده اســت .بــا توجــه بــه

بــه مقــدار  ۷۱درصــد وزنــی افزایــش داشــته اســت کــه

حــال تمــاس بــا آب مقطــر شــدید بــوده و بعــد از گذشــت

تقریبــا برابــری میکنــد .ایــن اتفــاق بیانگــر قــدرت

 ۱۰۸و  ،۱۳۰رســیده اســت.

بــا میــزان بــازآوری محیــط حــاوی تالوآمیــن اتوکســیله
مناســب تالوآمیــن اتوکســیله در کنتــرل تــورم و هیدراتــه

 ۲۴و  ،۶۶ hrمیــزان تــورم آنهــا بــه ترتیــب بــه حــدود
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شکل  5نتایج آزمون بازآوری کندههای حفاری ،الف) آب مقطر ،ب)  2درصد وزنی پتاسیم کلراید ،ج)  2درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله،
د) سیال حفاری ساده ،ه) سیال حفاری ساده  2 +درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله ،و) سیال حفاری کامل ،ز) سیال حفاری کامل  2 +درصد
وزنی تالوآمین اتوکسیله.
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شکل  6نتایج آزمون تورمسنجی خطی دینامیکی :الف) محلولهای آبی ،ب) سیاالت حفاری )1 .آب مقطر 2 )2 ،درصد وزنی
پتاسیمکلراید 2 )3 ،درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله )4 ،سیال حفاری ساده )5 ،سیال حفاری ساده  2 +درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله)6 ،
سیال حفاری کامل )7 ،سیال حفاری کامل  2 +درصد وزنی تالوآمین اتوکسیله.
0

افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله بــا غلظــت  ۲درصــد وزنــی

بــر میآیــد کــه میــزان تــورم قــرص بنتونایتــی در حــال

همــان ســاعات آغازیــن آزمــون کنتــرل کــرده اســت

در حــال تمــاس بــا تالوآمیــن اتوکســیله میباشــد .ایــن

بــه محیــط آبــی ٬میــزان تــورم قــرص بنتونایتــی را از
و کاهــش داده اســت .همچنیــن میــزان تــورم قــرص
بنتونایتــی را بعــد از گذشــت  ۲۴و  ۶۶ hrبــه ترتیــب بــه
میــزان  ۳۳و  %۴۷نســبت بــه حالتــی کــه قــرص در حــال
تمــاس بــا آب مقطــر بــوده اســت ،کاهــش داده اســت.
از طرفــی حضــور تالوآمیــن اتوکســیله ســبب گردیــده

اســت کــه میــزان افزایــش تــورم قــرص بنتونایتــی ٬بعــد

از گذشــت مــدت زمــان  ۲۴ hrمقــدار ناچیــزی باشــد٬

تمــاس بــا پتاســیمکلراید ٬بیشــتر از میــزان تــورم قــرص

مــورد بیانگــر ایــن اســت کــه درزمانهــای اولیــه

حفــاری ٬میــزان خطــر ریــزش دیــواره چــاه (ناشــی
از تــورم و هیدراتــه شــدن الیههــای شــیلی فعــال) در
حضــور پتاســیمکلراید بیشــتر از تالوآمیــن اتوکســیله

خواهــد بــود .از طرفــی در پایــان آزمــون (در پایــان ۶۶ hr

از شــروع آزمــون) ٬میــزان تــورم قــرص بنتونایتــی در هــر

دو محلــول حــاوی تالوآمیــن اتوکســیله و پتاســیمکلراید

کــه بیانگــر قــدرت مناســب تالوآمیــن اتوکســیله در

بــا یکدیگــر برابــر میباشــد کــه بیانگــر قــدرت قابــل

تــورم قرصهــای بنتونایتــی درحــال تمــاس بــا تالوآمیــن

رســی میباشــد .در مرحلــه دوم ٬میــزان تــورم قرصهــای

کنتــرل تــورم قــرص بنتونایتــی اســت .بــا مقایســه میــزان
اتوکســیله و پتاســیم کلرایــد در زمانهــای اولیــه آزمــون
(تــا رســیدن بــه  ۳۸ hrاز شــروع آزمــون) ٬ایــن نتیجــه

توجــه تالوآمیــن اتوکســیله در کنتــرل تــورم کانیهــای
بنتونایتــی در تمــاس بــا ســیاالت حفــاری ســاده و کامــل
(در دمــای  )۶۵°Cاندازهگیــری گردیــد (شــکل ( 6ب)).

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

108

بــا افــزودن تالوآمیــن اتوکســیله بــه ســیاالت حفــاری ســاده

میتوانــد بــه حالــت پایــدار و بــا زاویــه تمــاس میانگیــن

و  %۷کاهــش داشــته اســت کــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت

بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر جــذب مولکولهــای تالوآمیــن

(ســاده و کامــل) نیــز میتوانــد بــه خوبــی عمــل کــرده و

ترشــوندگی آنهــا گردیــده اســت ،کــه نشــاندهندهی

و کامــل ٬میــزان تــورم قرصهــای بنتونایتــی بــه ترتیــب ۱۱

کــه تالوآمیــن اتوکســیله حتــی در ســیاالت حفــاری مختلف
میــزان تــورم قرصهــای بنتونایتــی را کنتــرل کنــد.
آزمون ترشوندگی

تاثیــر جــذب مولکولهــای تالوآمیــن اتوکســیله بــر
ترشــوندگی ذرات بنتونایــت بــا اســتفاده از روش معرفــی

شــده توســط آقــای وو [ ]10بررســی گردیــد .در ایــن
آزمــون از معادلــه یانگ-الپــاس 1بــرای محاســبات

زاویــه تمــاس 2بیــن قطــره آب و ســطح اســاید شیشـهای
(آغشــته بــه یــک الیــه از سوسپانســیون بنتونایــت-

 22/54درجــه بــر روی ســطح اســاید شیشــهای قــرار
اتوکســیله بــر روی ســطح ذرات بنتونایتســبب تغییــر
قــدرت بازدارندگــی تالوآمیــن اتوکســیله در جلوگیــری از

تــورم و هیدراتــه شــدن کانیهــای رســی میباشــد.
آزمون پتانسیل زتا

میــزان کاهــش بارهــای ســطحی صفحــات ذرات بنتونایــت

بــا اســتفاده از آزمــون پتانســیل زتــا اندازهگیــری گردیــد.
پتانســیل زتــا بیانگــر میــزان پایــداری ذرات کلوئیــدی
در محیطهــای آبــی میباشــد و بــه نوعــی میــزان

نیــروی دافعــه بیــن ذرات کلوئیــدی (صفحــات بنتونایــت)

تالوآمیــن اتوکســیله) اســتفاده شــد .تصاویــر قطرههــای

را نشــان میدهــد .هــر چقــدر انــدازه پتانســیل زتــای

داده شــدهاند .ســطح ذرات بنتونایــت بــه علــت دارا

پایــداری بیشــتر ذرات بنتونایــت در محیــط میباشــد.

آب بــه همــراه زاویــه تمــاس آنهــا در شــکل  7نشــان
بــودن بارهــای منفــی ،مولکولهــای قطبــی آب را بــه
شــدت جــذب میکننــد و بــه صــورت کامــا آبدوســت
میباشــند .بــه همیــن دلیــل قطــره آب رهــا شــده بــر روی
ســطح اســاید شیش ـهای (شــکل ( 7الــف)) ،بــه ســرعت

جــذب ســطح شــده اســت و زاویــه تمــاس قطــره و ســطح

صفــر شــده اســت .در حالــت دوم ،هنگامــی کــه ســطح
اســاید شیشـهای آغشــته بــه یــک الیــه از سوسپانســیون

بنتونایــت  -تالوآمیــن اتوکســیله شــده اســت ،بــه علــت
تغییــر میــزان بارهــای ســطحی و خصوصیــات ســطحی
ذرات بنتونایــت کــه محصــول جــذب مولکولهــای
تالوآمیــن اتوکســیله بــر ســطح ذرات میباشــد ،قطــره آب
الف

سوسپانســیون بنتونایتــی مقــدار باالتــری باشــد ،بیانگــر
در مقادیــر پاییــن پتانســیل زتــا ،بــار ســطحی صفحــات

بنتونایــت پاییــن میباشــد و ذرات ناپایــدار گردیــده و

دچــار تجمــع 3و رســوب 4مینماینــد .بــا توجــه بــه نتایــج
(شــکل  ،)8ذرات بنتونایــت در آب مقطــر پایــداری بســیار
باالیــی دارنــد (پتانســیل زتــای  39/6-میلــی ولــت) ،در

صورتــی کــه بــا افــزودن مقــدار ناچیــزی از تالوآمیــن

اتوکســیله (غلظــت  0/5درصــد وزنــی) بــه محیــط،
میــزان پایــداری ذرات بنتونایــت بــه شــدت کاهــش یافتــه

و مقــدار پتانســیل زتــا بــه میــزان  28/9-کاهــش یافتــه
اســت.

ب

شکل  7زاویه تماس بین قطره آب و سطح اسالیدهای شیشهای اغشته به سوسپانسیونهای آبی از  :الف) آب مقطر (غلظت صفر درصد
وزنی از تالوآمین اتوکسیله) ٬ب) تالوآمین اتوکسیله با غلظت  ۲درصد وزنی.
1.Flocculation
2. Sedimentation
3. Flocculation
4. Sedimentation
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3

غلظت تالوامین اتوکسیله ()%
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شکل  8پتانسیل زتای ذرات بنتونایت در محیطهای آبی حاوی تالوآمین اتوکسیله با غلظتهای مختلف.

بــا افزایــش غلظــت تالوآمیــن اتوکســیله ٬مقــدار ناپایــداری

[ ]18 - 15و انــواع مــواد آمینــی و مشــتقات آنهــا،3– ۱[ 5

زتــا در دو غلظــت  ۲و  ۳درصــد وزنــی ٬میتــوان نتیجــه

ســطح صفحــات بنتونایــت میگردنــد .بــه ایــن طریــق

ذرات بنتونایت بیشــتر گردیده اســت .با مقایســه پتانســیل

گرفــت کــه بــا افزایــش غلظــت تالوآمیــن اتوکســیله بــه
مقادیــر بیشــتر از  ۲درصــد وزنــی ٬میــزان ناپایــداری ذرات

بنتونایــت بــه مقــدار ناچیــزی کاهــش یافتــه اســت کــه

بیانگــر ایــن اســت کــه غلظــت بهینــه تالوآمیــن اتوکســیله
جهــت پایــدار ســازی الیههــای شــیلی ٬غلظــت  ۲درصــد

وزنــی میباشــد کــه در نتایــج آزمونهــای پیشــین نیــز
اشــاره شــد.

 19و  ]20بــا اســتفاده از پیوندهــای هیدرونــی جــذب

بــا مولکولهــای آب بــر ســر برقــراری پیونــد هیدروژنــی

بــا ســطح صفحــات ذرات بنتونایــت رقابــت میکننــد و
جایگزیــن ایــن مولکولهــا خواهنــد شــد و یــک الیــه
محافــظ در برابــر جــذب مولکولهــای آب ایجــاد خواهنــد

کــرد ٬کــه منجــر بــه کاهــش تــورم ذرات بنتونایــت
خواهــد شــد .همانطــور کــه در بخــش آزمایشــات
اشــاره گردیــد ،در ســاختار مولکولــی تالوآمیــن اتوکســیله

(شــکل  ٬)1گروههــای آمینــی فعــال قــرار دارنــد .ایــن

مکانیزم عملکرد تالوآمین اتوکسیله

گروههــای آمینــی میتواننــد بــا ســطح صفحــات

بنتونایــت ســاختاری الیهالیــه 1داردکــه هــر الیــه از یــک

ذرات بنتونایــت پیوندهــای هیدروژنــی برقــرار کننــد و

ســیلیکا 3تشــکیل شــده اســت [ .]11هنگامــی کــه ذرات

تالوآمیــن اتوکســیله بــر ســر جــذب بــر ســطح صفحــات

قطبــی آب از طریــق پیوندهــای هیدروژنــی بــه اتمهــای

میکننــد و مکانهــای در دســترس 6مولکولهــای آب

قــرار دارنــد ٬پیونــد برقــرار میکننــد [ .]13 - 11حــال

و هیدراتهشــدن ذرات بنتونایــت میگردنــد.

ســطح خارجــی صفحــات ســیلیکا را بــا دیگــر پیوندهــای

نتیجهگیری

صفحــه هشــت وجهــی آلومینــا 2و دو صفحــه چهــار وجهی

جــذب ایــن صفحــات گردنــد .در حقیقــت مولکولهــای

بنتونایــت بــه محیــط آبــی وارد میشــوند ٬مولکولهــای

ذرات بنتونایــت بــا مولکولهــای قطبــی آب رقابــت

اکســیژنی کــه بــر روی ســطح خارجــی صفحــات ســیلیکا

را کاهــش میدهنــد کــه منجــر بــه کاهــش میــزان تــورم

اگــر پیوندهــای هیدروژنــی بیــن مولکولهــای آب و
هیدروژنــی جابجــا کنیــم ٬مقــدار جــذب مولکولهــای آب

نتایــج آزمونهــای بازدارندگــی تــورم بنتونایــت ،رســوب

بــه تاخیــر خواهــد افتــاد .ایــن پدیــده ســبب کاهــش تورم

خطــی دینامیکــی نشــان داد کــه تالوآمیــن اتوکســیله

بــه ســطح ایــن صفحــات کمتــر خواهــد شــد و ایــن جذب

و هیدراتــه شــدن ذرات بنتونایــت خواهــد شــد [ .]14بــا
مطالعــه مفهومــی مقــاالت علمــی منتشــر شــده ٬ایــن
نتیجــه حاصــل شــد کــه پایدارســازهای شــیلی مختلفــی

در ســیاالت حفــاری ماننــد گالیکولهــا و مشــتقات آنهــا

4

بنتونایــت ،بازیابــی کندههــای حفــاری و تورمســنجی
1. Layered
2. Alumina Octahedral Sheet
3. Silica Tetrahedral Sheet
4. Glycols and Glycol-Derivatives
5. Amines and Amine-Derivatives
6. Available Sites
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میتوانــد بــه خوبــی میــزان تــورم ذرات بنتونایــت را

مولکولهــای آب بــه ســطح صفحــات ذرات بنتونایــت

بازدارندگــی قابــل مقایســهای را بــا پتاســیمکلراید بــه

در برابــر تــورم افزایــش میدهــد .تالوآمیــن اتوکســیله

در هــر دو دمــای پاییــن و بــاال کنتــرل کنــد و قــدرت

عنــوان یــک پایدارســاز شــیلی رایــج از خــود نشــان دهــد.
بــر طبــق نتایــج آزمونهــا ،غلطــت بهینــه تالوآمیــن
اتوکســیله مقــدار  ۲درصــد وزنــی اســت و در ایــن غلظــت

قــدرت بازدارندگــی مناســبی را از خــود نشــان میدهــد.

مکانیــزم عملکــرد تالوآمیــن اتوکســیله  1نیــز بــر اســاس
توانایــی برقــراری پیوندهــای هیدروژنــی بــا اتمهــای

اکســیژن واقــع بــر ســطح صفحــات ذرات بنتونایــت

کاهــش خواهــد داشــت و پایــداری ذرات بنتونایــت را
ســازگاری مناســبی را بــا دیگــر افزایههــای ســیاالت

حفــاری دارد و میتوانــد در ایــن نــوع از ســیاالت نیــز
حتــی در دماهــای بــاال ،بــه خوبــی عمــل کــرده و قــدرت

بازدارندگــی مناســبی را از خــود نشــان دهــد.
عالئم و نشانهها

 :KOHپتاسیم هیدروکسید

()g

(ســطوح خارجــی صفحــات ســیلیکا) میباشــد .ایــن

 :AVویسکوزیته ظاهری

جایگاههــای در دســترس (جهــت برقــراری پیوندهــای

 :PAC-Rپلی آنیونیک سلولز-ویسکوزیته معمولی

حقیقــت ،جــذب مولکولهــای تالوآمیــن اتوکســیله

 :PHPAپلی اکریل آمیدهیدرولیزشده

مولکولهــا میتواننــد بــا مولکولهــای آب بــر ســر

هیدروژنــی) رقابــت کــرده و آنهــا را کنــار بزننــد .در
بــر ســطح ذرات کانیهــای رســی ،منجــر بــه تغییــر

خصوصیــات ســطح صفحات از جملــه ترشــوندگی و میزان
بارهــای ســطحی صفحــات میگــردد .در نتیجــه تمایــل

()cp

 :PAC-LVپلی آنیونیک سلولز-ویسکوزیته کم
 :hفاصله سطح رسوب تا سر لوله آزمایش
 :Hطول داخلی لوله آزمایش

 :PVویسکوزیته پالستیک
 :HVویسکوزیته باال

()g
()g

()mL

()g

()mL
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