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دانشگاه صنعتی شاهرود

مشکالت حفاری در شیلهای فعال یکی از مسائل اساسی صنعت نفت و گاز بهشمار میرود .این شیلها در حضور آب بهسرعت دچار تورم و ریزش شده
و مش��کالتی مانند ناپایداری دیوارهي چاه ،چس��بیدگی لولهها و توپیشدن مته را پدید میآورند .با وجود عملکرد خوب گلهاي حفاری پایهروغنی جهت
ی زیستمحیطی ،مشکالت دفع پسماند و هزینهي فراوان نیز بههمراه دارند .گلهاي
رفع مش��کالت حفاری در ش��یلها ،اين گلها کاستیهایی نظير آلودگ 
حفاری پایهآبی گزینههایی هستند که در صورت بازده مناسب میتوانند جایگزین گلهاي پايهروغنی شوند .در این پژوهش تالش بر اين است كه سازوکار
ناپایداری شیمیایی سازند و عوامل مسبّب ناپایداری دیوارهي چاه ،بهتر شناخته شود .همچنين اين مقاله سعي كرده ضمن مقایسه و رتبهبندی گلهاي پایهآبی در
پایدارسازی شیلها نشان دهد که پایداری سازندهای شیلی (که در گذشته تنها بهکمک گلهاي پایهروغنی ممكن بود) امروزه توسط گلهاي حفاری پایهآبی
و با هزینهی کمتر و سازگارتر با محیط زیست نيز امكانپذير خواهد بود.
شیل ،پایداری دیوارهي چاه ،گل پایهآبی ،گلهای بازدارنده ،گل گالیکولی ،گل سیلیکاتی ،گل حفاری سازگار با محیط زیست
مقدمه

بی��ش از  75درصد س��ازندهای حفاری ش��ده در چاهه��ای نفت و گاز
جهان س��ازندهای ش��یلی هس��تند .هزینههاي حفاری مربوط به مش��کالت
ناپایداری ش��یلها بیش از نیم میلیارد دالر در سال گزارش شده است [.]1
در واق��ع ناپایداری دیوارهي چاه مهمترین مش��کل فنی در حفاری و یکی
از بزرگترین منابع هدرروی وقت و هزینه اس��ت که حتی میتواند منجر
ب��ه گیرکردن کامل لولهها در اثر ایج��اد حفره و فروریختن چاه گردد [.]2
ش��یلها بهدلیل داش��تن کانیهای رس��ی بهراحتی میتوانند آب را بهخود
جذب کنند .پیامد جذب آب گل حفاری در چاه تورم ش��یل و تنگشدن
چاه در شیلهای نرم یا ریزش خردهها و گشادشدگی چاه در شیلهای ت ُرد
و س��فت خواهد بود .هر دو پدیده میتوانند موجب شکس��ت سازند و در
نتیجه برهمزدن پایداری دیوارهي چاه 3گردند [ .]3از طرفی تورم رسها در
مخازن نفت و گاز یکی از علل اصلی آسیب سازندی است [.]4
از آغ��از دههي  30می�لادی تالشهایی برای س��اخت گلهای حفاری
مناس��ب جهت حفر شیلهای دردسرس��از انجام گرفت .در  1935شرکت
تگزاس در منطقهي برایان موند واقع در تگزاس یک گل سدیم سیلیکاتی
ب��هکار گرفت و در  1938ش��رکت ش��ل در میدان راند مونتای��ن واقع در
کالیفرنی��ا یک گل روغنی اس��تفاده كرد [ .]5در س��الهای  1943تا 1957
گلهای آهکی در حفاری مقاطع ضخیم ش��یل ،محبوبیت فراوانی داشتند.
در حدود  1956گل کلس��یم س��ورفکتانت توسط شرکت تگزاکو معرفی
گردید .نخستین استفادهي میدانی از گل پایهروغنی امولسیون معکوس در
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آگوست  1960در حوضهي لوسآنجلس بود که از ترکیب  40درصد آب
امولسیون شده در یک نفت پاالیشي ساخته شده بود .امولسیونهايی با بیش
از  30درصد آب ،س��بب احتراق نخواهند شد و بنابراین خطر آتشسوزی
نیز رف��ع گردید .گلهای بازدارن��ده (ترکیبات پتاس��یم) در ابتدای دههي
 60ميالدي ابداع ش��دند .نخس��تين بار در  1960هنگام حفاری ش��یلها در
چاه��ی در ونزوئال با گلي حاوي ترکیبات پتاس��یم ،بهبود چش��مگیري در
پایداری چاه گزارش ش��د [ .]5اولین آزمایش میدانی گل پتاس��یم کلرید-
پلیم��ری در  1969در ناحی��هي فوتیلز کانادا انجام گردی��د [ .]6در دههي
ميالدي 80نگرانیهای زیستمحیطی منجر به استفاده از روغنهای معدنی
و روغنهای بس��یار پاالیش یافته شد که کمتر از گازوئیل سمی بوده و از
نظر زیستمحیطی مناس��بتر بودند [ .]3در  1990برای نخستين بار جهت
کنترل ش��یل در یک میدان از گالیکول و پلیگالیکول به همراه پتاس��یم
کلرید و گل پتاسیم کلرید-پلیمر با موفقیت محدودی استفاده شد [.]7
برای پیشگیری از ناپایداری چاه در عملیات حفاری ،شناخت سازوکار
ناپایداری و عللي که موجب ناپایداری چاه میش��وند و همچنین ش��ناخت
گله��ای حفاری که بهش��کل مؤثری مانع از ناپایداری چاه ش��وند بس��یار
ب��ا اهمیت خواه��د بود .گلهاي پایهروغنی عالوه بر پایدارس��ازی ش��یل،
برتریه��ای دیگری از قبیل روانکاری مناس��ب ،پای��داری دمایی و عدم
چس��بندگی نيز دارند .این امتیارات برجس��ته ،در واقع ه��دف نهایی یک
گل پایهآبی ب��رای جایگزیني گلهاي پایهروغنی اس��ت .چراكه گلهاي
پایهروغن��ی با وجود داش��تن ای��ن برتریها ،معايبي نظي��ر هزینه ی فراوان،
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محدودیتهای زیس��تمحیطی ،مش��کالت پس��ماند ،پیامدهای مربوط به وضعیت تنش شیل پس از حفاری را نشان میدهد که توسط موهروکولمب
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ﺑﻴﻦداﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮزاﻗﻲ ،ﺗﻨﺶﻫﺎي
ﺑﻴﻦداﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮزاﻗﻲ ،ﺗﻨﺶﻫﺎي
های مؤثر بهصورت معادله ی -1نشان داده میشوند [:]2
ترزاقی،
ش ]:[2
ﻣﻲتنﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﺔ 1-ﻧﺸﺎن داده
 -1ناپایداری دیواره ی چاه

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﺔ 1-ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ]:[2
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یک سیستم شیلی شامل رسها و دیگر کانیها (اصوالً کوارتز) در اندازهي
ﺗﻮرم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
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تنشهای درجای عمودی (طبقات رویین) و افقی
ﻛﻪ  τﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ φ ،زاوﻳﺔ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺖ و  Cﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ک��ه  τتنش برش��ی را بی��ان میکن��د φ ،زاویه ی اصطکاک اس��ت و C
فشار منفذی
ﻛﻪ  τﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ φ ،زاوﻳﺔ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺖ و  Cﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
تنش وارد بر نقاط تماس بین دانهای مانند پیوندهای سیمانشدگی
چسبندگی را نشان میدهد.
و دسته ی دوم (نیروهای فیزیوشیمیایی) که اصوالً در فابریک رس عمل
در شکل 2-مشاهده میشود که با کاهش تنشهای مؤثر ،وضعیت تنش
میکنند شامل نیروهای زیر هستند:
(منحنی خطچین) به پوششکس��ت (خط شیبدار) نزدیک میشود و در
جاذبه ی واندر والس
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حاللپوش��ی صفح��ات رس و یونه��ای موجود در ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﺔ 1-ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ]:[2
(جذب شده یا آزاد) هستند.
توجه به معادلههای1-و 2اساس��اً طي سه سازوکار روبرو شدن سازند با گل
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برآيند این نیروهای فیزیوشیمیایی را در اصطالح فشار آبدار شدن یا
فشار تورم 6مینامند؛ چراكه اين نيروها عامل رفتار تورمی رسها و شیلها
فشار[2گل ،تنش مؤثر را کاهش
ناشی از
ﻧﻤﻮدار فشار
الف)-2افزايش
نفوذﺷﻴﻞ ]
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منفذی ﺑﺮاي
ﻣﻮﻫﺮ-ﻛﻮﻟﻤﺐ
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دهد.ﻫﺴﺘﻨﺪ و  Pporeو  Pswellingﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي و ﻓﺸﺎر ﺗﻮرم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
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تا چندین دهه راهکار اس��تاندارد ّ
حل مش��کالت شیل،
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ﺷﻴﻞ
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داش��ت .این واژه برگرفت��ه از توانایی برخی افزایهه��ا به
ﺷﻴﺐکها برای جایگاههای رسی) ،تنشهای مؤثر را کاهش میدهد.
)ﺧﻂ
دار((2ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻟﺤﻈﻪي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮشﺷﻜﺴﺖ )ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﺮ( ،ﺳﺎزﻧﺪ دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ �ﺷﺪه�و����� � �
)
بازدارندگید.و
ﭼﺎهی
در واژه
پیش��گیری از ت��ورم بنتونایت در آب ب��ود .ام��روزه
اثر
این
(هرچند
س��یمانی
پیوندهای
شدن
سست
ش��یمیایی و
نوس��ان
ﻓﺮضﻛﻪ ﺑﺎج)
ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮد
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
اﻳﻦ
ﭘﻮشاﺳﺖ.
آﻏﺎز ﺑﻪﭘﺎﻳﺪار
ﺧﻂدر
ﺣﻔﺎري
ﭘﺲ از
وﺿﻌﻴﺖﺷﻴﻞ
درﺳﺖﺛﺮ،وزن ﮔﻞ،
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺷﻜﺴﺖ
ﭼﻴﻦ(
ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺗﻨﺶ )
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻣﺆ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
ﻣﻲﺷﻮد
ﺷﻜﻞ2-
تورم
فشار
کاهش
س��بب
بازدارنده 8تنها برای افزایههایی بهکار میرود که
ممکن
اما
ش��ود
ی
نم
مؤثر
تن��ش
کاهش
موجب
ي1-
ه
معادل��
به
توج��ه
با
ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ
اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻜﺴﺖ آﻧﻲ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
اري اوﻟﻴﻪ
ﺷﻜﺴﺖ .ﺑﺎﺷﺪه و
دﭼﺎر
ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﺮ(،
ﺷﻜﺴﺖ )
ﺳﺎزﻧﺪﭘﻮش
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻟﺤﻈﻪي
ﻣﻮﺟﺐﺷﻮد و در
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﺪدار(
)ﺧﻂ ﺷﻴﺐ
بازدارندگی لزوم
دﻫﺪو.زاویهي
چسبندگی
عوامل شکست
ش��یل و
مقاومت
اس��ت با
اﺻﻄﻜﺎك
تنظیمزاوﻳﺔ
ﻛﻨﺪφ ،
ﺑﺮﺷﻲاًرا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
میش��وند .با این حال همانگونه که نش��ان خواهیم داد ﻛﻪ  τﺗﻨﺶ
یعنیﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ را
اﺳﺖ و C
ﭼﺎه ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﮔﺮدد .ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ وزن ﮔﻞ ،ﺷﻴﻞ ﭘﺲ از ﺣﻔﺎري در آﻏﺎز ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ .اﻳﻦ
بهمعنی پایدارس��ازی شیل نیست .ش��کل( 2-منحنی خطچین) نمونهای از اصطکاک داخلی در نظر گرفته ش��ود و بنابراین موجب جابجایی موقعیت
��������� � ����� � �σ� � σ

ﭘﺎﻳﺪاري اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺖ آﻧﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

Increase in pore pressure
and/or swelling pressure

Original stable
state
سیستمﺑﺮشیلی
-1نیروهای وارد بر
ﺷﻜﻞ 1
[ ]2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻴﻠﻲ ][2
ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوﻫﺎيیکوارد

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
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Shear stress
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 2نمودار موهر-کولمب برای شکست شیل []2

ﺷﻜﻞ  -2ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﻫﺮ-ﻛﻮﻟﻤﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻴﻞ ][2

در ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﺶ )ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻂﭼﻴﻦ( ﺑﻪ 75
ﭘﻮشﺷﻜﺴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﺔ ﻧﺨﺴﺖ )ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( ﺷﺎﻣﻞ

)ﺧﻂ ﺷﻴﺐدار( ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻟﺤﻈﻪي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮشﺷﻜﺴﺖ )ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﺮ( ،ﺳﺎزﻧﺪ دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪه و

ﭼﺎه ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﮔﺮدد .ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ وزن ﮔﻞ ،ﺷﻴﻞ ﭘﺲ از ﺣﻔﺎري در آﻏﺎز ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ .اﻳﻦ

ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي1-و 2اﺳﺎﺳﺎً ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎزوﻛﺎر روﺑﺮو ﺷﺪن ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨ

مقاالت علمي  -پژوهشی

ﺷﻮد ]:[2

زمان شود)
و شیب پوششکست در طی
عمد.هي
عنوانرایکی از
ﮔﻞ،زمان
بازدارندهها
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي ﻧﺎﺷﻲ از در
هایدﻫﺪ
کاس��تیﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ
تأخیرﻣ(بهﺆﺛﺮ
ﺗﻨﺶ
ﻧﻔﻮذانتقالﻓﺸﺎر
اﻟﻒ(
باید توجه داش��ت که عکس این قضیه نیز درس��ت اس��ت؛ هنگامی که افزایهه��ای بازدارنده) بهعن��وان پایدارکنندههای ش��یل بهش��مار میرود.
ﻫﺎيو رﺳﻲ( ،ﺗ
ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبجبههدر
ﺗﺒﺎدل
تقویتﻣﺜﺎل ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﺑﺮاي
ﺗﻮرم )
فش��ار منفذی یا فشار تورمب(
شیل را
ﻓﺸﺎرشیمیایی
اﻓﺰاﻳﺶتغییرات
کاهش يافته یا
فش��ار گل
ي نفوذ
ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲخواهد بود که
زمانی کارس��از
بازدارندگی تنها
كنند ،ممکن اس��ت وضعي پایدارتر بهوجود آید .با توجه به مطالب عنوان انتشار بازدارنده بتوانند پهلوبهپهلو حرکت کنند و سرشت شیل و بازدارنده
دﻫﺪ.
ﻣﻲدار
شده اهمیت پیش��گیری از آب
شدن شیل بهکمک طراحی گل حفاری بهگونهای باش��د که فش��ار تورم بهاندازهای کاهش یابد ت��ا بتواند افزایش
مناسب در حفظ پایداری چاه بهروشنی آشکار میگردد.
فش��ار منفذی را خنثی نماید .این ش��رایط تنها برای ش��یلهايی كه مقادیر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد
ﺑﺎ
اﺛﺮ
اﻳﻦ
ﻫﺮﭼﻨﺪ
)
ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي
ﺷﺪن
ﺳﺴﺖ
و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ج( ﻧﻮﺳﺎن
دو جریان مهم بین س��یال چاه و ش��یل دیواره وج��ود دارد؛ یکی جریان چش��مگیری از رسهای تورمی دارند (مانند اس��مکتیتها) فراهم خواهد
دارسی آب با نیروی محرکهي گرادیان هیدرولیکی و دیگری انتشار 9مواد ش��د .برای رسهایي مانن��د کائولینیتها كه فعالیت كم ت��ا غیرفعال دارند
ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ
ﺗﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻴﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ
حلش��ده و یونها با نیروی محرکهي گرادیان پتانس��یل شیمیایی بین سیال بازدارندهه��ا کم��ک چندانی نخواهند کرد .بهروش��نی دیده میش��ود که
حفاری و شیل (پدیدهي اسمز).
ﭘﻮشجلوگیری
نیاز است.
بازدارندگی مورد
بیش از
ﻣﻮﺟﺐشیل ،چیزی
برای پایداری
ﺷﻜﺴﺖ در ﻃﻲ
ﺷﻴﺐ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
داﺧﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ِ
بر
عکس محیطهای تراوا ،انتش��ار در ش��یلهايی با تراوایی کم نسبت به از ورود آب/صاف��اب گل به ش��یل و جلوگیری همزمان از نفوذ فش��ار در
جریان دارس��ی فرآیندی سریعتر و برجس��تهتر است .با این حال در شیلها ش��یل بههمراه کاهش فش��ار تورم بهکمک بازدارندهها ،کلید پایدارسازی
فرآیند مهم دیگري بهنام فشار منفذی وجود دارد که سریعتر از انتشار یونی ش��یل اس��ت [ .]2با این همه آنچه گفته ش��د تنها برای ناپایداری شیمیایی
ﻣﻨﻔﺬي ﻳﺎ
جهتﻓﺸﺎر
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ وﻛﻪ
اﺳﺖ؛
درﺳﺖ
ﻗﻀﻴﻪدر ﻧﻴﺰ
ﻋﻜﺲ اﻳﻦ
داﺷﺖم ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
رخ میدهد (ش��کل .)3-جریان ﺑﺎﻳﺪ
دارس��ی ِ
ناپذیر در یک
تقریب��اً تراک
آب
جلوگیری
زمان صادق است
گذش��ت
ش��یل در اثر
پدید آمده
ماتریکس ش��یلی با س��فتی زياد ،تأثیر ژرفی بر فشار منفذی خواهد داشت .از ناپایداری مکانیکی س��ازند ،طراحی و انتخاب درس��ت وزن گل الزامی
آﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
فش��ارهایﺗﻘﻮﻳﺖاست.ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﻲ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﺑﻪوﺟﻮد
ﺷﻴﻞ را
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
بهدليل تراوایی پایهای کم ،ش��یلها نمیتوانند با س��رعت کافی
آب،ازفش��ار
اﻫﻤﻴﺖدر نتیجهي نفوذ
منفذی را ب��ه بیرون پراکنده کنند.
منفذی درﺷﺪن ﺷﻴﻞ ﺑﻪﻛﻤﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻔﻆ
آبدار
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 -2مقایسۀ عملکرد انواع گلهاي حفاری در پایدارسازی شیل
یک گس��ترهي پهناور پیرامون دیوارهي چاه افزايش خواهد يافت .بنابراین
همانگونه ک��ه در بحث ناپایداری گفته ش��د جلوگیری از ورود آب/
آبی به
گل پایه
دیده میشود که حفاری با یک
روش فراتعادلی 10با گذشت
ﮔﺮدد.
ﻣﻲ
آﺷﻜﺎر
زمان فشار منفذی را در نزدیکی دیوارهي چاه افزايش خواهد داد .بهعنوان صافاب گل به ش��یل و جلوگیری همزمان از نفوذ فش��ار در ش��یل بههمراه
ﺟﺮﻳﺎندر شکل3-
ﻳﻜﻲهمچنان که
شیل؛بوده و
ﺷﻴﻞ تورم،
کاهش فشار
ﺑﻴﻦکلی آب
ﻣﻬﻢنف��وذ
جایی که
دوگفت در
یک قاعدهي سرانگش��تی میت��وان
ﺳﻴﺎلیا ﭼﺎه و
ﺟﺮﻳﺎن
دارﺳﻲ آب ﺑﺎ ﻧﻴ
پایدارسازیدارد
کلید وﺟﻮد
دﻳﻮاره
یونی دیده میشود سه منطقه ی متمایز پیرامون دیوارهي چاه وجود دارد .بنابراین
صافاب گل با س��رعت چند میلیمتر در روز پیش��روی میکند انتشار
9
ر
اﻧﺘﺸﺎ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و
ﮔﺮادﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
ي
ﻪ
ﻣﺤﺮﻛ
ﻧﻴﺮوي
ﺑﺎ
ﻫﺎ
ﻳﻮن
و
ﺷﺪه
ﺣﻞ
ﻣﻮاد
دﻳﮕﺮي در روز منتشر برای مقایس��هي انواع گلهاي حفاری بای��د دید که این گلها چه اثری بر
چندین دسیمتر
چندین سانتیمتر در روز خواهد بود و فشار
12
11
مقادی��ر محتوای آب ( ، )WCفش��ار تورم ( )SPو فش��ار منفذی ()PP
خواهد شد [.]2
(.
اﺳﻤﺰ
ي
ه
ﭘﺪﻳﺪ
)
ﺷﻴﻞ
و
ﺣﻔﺎري
13
جریانهای موجود بین شیل و سیال چاه زمینهي جابهجایی آب و مادهي در س��ه منطقهي نفوذی ش��ناخته ش��ده یعنی منطقهي نفوذ صافاب (،)FI
حل ش��ونده/یونها را فراهم میکنند که س��بب تغییر فشار تورم ،محتوای منطقهي نفوذ ماده ی حلشده )SI( 14و منطقهي نفوذ فشار )PI( 15دارند [.]2
آب و فش��ار منفذی خواهند شد .با گذشت زمان اینگونه تغییرات همگی س��ه عامل  WC ،SPو  PPعوامل ناپایداری ش��یمیایی شیل هستند .هر قدر
بر وضعیت تنش یا مقاومت ش��یل تازه حفاری ش��ده مؤث��ر خواهند بود و
همانگونه که پیشتر گفته ش��د بر پایداری ی��ا ناپایداری دیوارهي چاه نيز
Filtrate
اثرگذار خواهند بود.
Invasion
Front
اکن��ون این پرس��ش مطرح اس��ت ک��ه طب��ق معادلهي 1-آی��ا کاهش
 Pswellingمیتوان��د افزایش  Pporeرا خنثی كن��د؟ بهعبارت دیگر از آنجا که
بازدارندهها ،افزایههای کاهش فش��ار تورم ( )Pswellingهس��تند آیا افزایههای
Solute/lon
Invasion
بازدارنده میتوانند جهت جلوگیری از مش��کالت ش��یل بهش��کل مؤثري
Front
بهکار گرفته ش��وند؟ بنابر گفتههای پیش��ین اگر بازدارندهها را افزایههایی
بدانیم که تنها فشار تورم را کاهش میدهند پاسخ این است که نمونههایی
Pressure
در هرگونه ناپایداری شیل دیده میشود که با بهکارگیری هر بازدارندهای
Invsion
نمیتوان از آنها جلوگیری کرد .زیرا در ش��یلهای سالم و غیرشکافدار
Front
جبههي انتش��ار بازدارنده در پشت جبههي فشار منفذی است (شکل )3-و
در بخ��ش میان دو جبهه ک��ه هنوز بازدارنده به آن نفوذ نکرده ولی فش��ار
 3جبهههای نفوذ آب (صافاب) ،مادهي حل شده/یونها و فشار در شیلهای
يچاه []2
دیوارهي
ﺣﻞ ﺷﺪه/ﻳﻮنﻫﺎ و ﻓﺸﺎر در ﺷﻴﻞﻫﺎي
پیرامونﻣﺎده
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﻧﻔﻮذ آب )ﺻﺎﻓﺎب(،
ﺷﻜﻞ -3
جلوگیری کرد.
منفذی افزايش يافته ،نمیتوان از ناپایداری
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یک گل حفاری بتواند این س��ه عامل را در س��ه منطقهي یاد شده کاهش
دهد ،عملکرد بهتری در پایدارس��ازی شیل خواهد داشت .بر این اساس با
توجه به کارایی گلهاي حفاری میتوان در راس��تاي پایدارس��ازی شیل،
آنها را به پنج گروه تقس��يم کرد که رویهمرفته توانایی پایدارسازی در
هر گروه بیشتر از گروه قبل اس��ت [ .]2ش��کل 4-تغییرات مقادیر عوامل
ناپایداری ش��یمیایی را پس از رویارویی شیل با گل حفاری نشان میدهد.
تغییرات بهش��کل افزایش یا کاهش ،نس��بت به مقادی��ر طبیعی و بهصورت
کیفی است.
 -1-2دستهي I؛ گل های پایهآبی غیربازدارنده 16پخششده/پخشکننده
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از این دسته میتوان گل لیگنو سولفونات و گلهای درمانشده با کلسیم
(آهکی و ژیپس��ی) را نام برد .این گلها با اف��زودن آهک/ژیپس همراه با
مقداری س��ود سوزآور 18و یک رقیقکنندهي زیستي( 19لیگنوسولفونات یا
لیگنیت) به یک گل بنتونایتی یا گل آغازین 20بهدست میآیند [ .]1برتری
گلهای کلس��یمی در کمهزینه بودن و جلوگیری از آبدار شدن شیلها
توس��ط این گلهاس��ت .اما گل آهکی در دمای بي��ش از
بهدلیل
ژلهایشدن شدید و احتمال پیدایش یک سیمان سخت از ترکیب کلسیم،
س��ود و رس ،قابلاستفاده نیست [ ]8و گل ژیپسی نیز در  PHبيش از 10/5
بهتدریج نامحلول میش��ود [ .]3این گلها رویهمرفته موجب بیاثر شدن
مقدارکمی از ناپایداری ش��یل در گل میشوند .همانگونه که در شکل4-
دیده میشود با گذشت زمان مقادیر هر سه عامل ناپایداری در منطقهي FI
)Type ll: OseolicWBM Wilh more inhibirive ione (e-g-KCOOH mud
Nalive
Shale

Mud
Pressure
Invasion

Soioluiolon
Invasion

)Type l: Nort-inhibilive WBM (O-g-Lignosulgonabc mud

Fillrate
Invasion

Wellbore

Native
Snalle

Fillrate
Invasion

Wellbore

Native
Snalle

)Type lV: Low(e-g-KCI/PHPA mud
Nalive
Shale

Mud
Pressure
Invasion

Soioluiolon
Invasion

)Type lll: Nort-inhibilive WBM (e-g-KCI/PHPA mud

Type V: Low-lnon invading osmotic WBM/OBM
)(high-sallinig IOEM, high salinitg silcate mud
Nalive
Shale

Mud
Pressure
Invasion

Soioluiolon
Invasion

Fillrate
Invasion

Soluteillon Mud
pressure
Invaslon
Invasion

Fillraie
Invaslon

Wellbore

Wellbore

Pore
=Pressure

Soluteillon Mud
pressure
Invaslon
Invasion

Fillraie
Invaslon

Type llla: osmotic WBM with Aess in hibive
ions e.g Cocl Mud
2
Fillraie
Soluteillon Mud
Native
pressure
Invaslon
Invaslon
Snalle
Invasion

Swelling
=Pressure

Wellbore

Wellbore

Water
=Content

ﺷﻜﻞ  -4ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻞﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آب ) ،(WCﻓﺸﺎر ﺗﻮرم ) (SPو ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي در ﺷﻴﻞﻫﺎ

 4تأثیر کیفی گلهاي حفاری بر محتوای آب ( ،)WCفشار تورم ( )SPو فشار

ش��دهﻛﻪ
دادهﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
(تغییرات ﺷﻴﻞ
چاه وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﻲ و
هاﺻﻮرت
ش��یلﺑﻪ
داده ﺷﺪه
ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻳﻮارهي ﭼﺎه )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن
نش��ان
دیوارهي
پیرامون
منفذی در

نسبی و نسبت به ویژگیهای شیل طبیعی هستند که بهصورت
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻂﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده به
صورت([2
ﺷﺪهاﻧﺪ ]
خطچین نشان داده شدهاند [)]2
 -1-2دﺳﺘﻪي I؛ ﺳﻴﺎﻻت ﭘﺎﻳﻪآﺑﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎزدارﻧﺪه 16ﭘﺨﺶﺷﺪه/ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه

افزایش مییابد .در منطقهي  SIمقادیر  SPو  PPو در منطقهي  PIمقدار PP

افزایش خواهند یافت .بنابراین یک پخششدگی سریع در خردهها و یک
گشادشدگی پیشرونده با زمان در دیوارهي چاه پدید میآید .در این میان
گل آهکی یک استثناست و بهدليل باال بردن سیمانکاری درجای فابریک
شیل تأثیر مناسبی بر پایدارسازی دارد [.]2

 -2-2دستهي II؛ گل های پایهآبی بازدارندهي سنتي

21

گل با کلرید پتاسیم زياد ،گل کلرید پتاسیم-پلیمر ،گلهای آمینیشده/
کاتیونی از این دسته هستند .در رویارویی شیل با گلهای این دسته ،مقدار
 PPدر هر سه منطقهي نفوذی افزایش خواهد یافت ولی ممکن است بهدلیل
مواد محلول بازدارندهي منتش��ر ش��ده در شیل و جابهجایی در سطوح رس
مقدار  SPکاهش یابد .هنگامیکه انتش��ار فشار گل و انتشار مواد حل شده
تقریب��اً بهموازات یکدیگر انجام ش��وند (در س��ازندهای ش��یلی فعال مانند
ش��یلهای با محتوای اسمکتیت زياد و با فش��ار تورمي زياد) ،ممکن است
تأثی��ر  SPافزایش  PPرا خنثی كن��د .بنابراین یک وضعیت کمابیش پایدار
پدید خواهد آمد .همانگونه که پیشتر گفته شد ،این گلها هنگام حفاری
شیلهای قدیمیتر و با فعالیت کمتر ،ناکارآمد هستند [.]2
ویژگی بازدارندگی پتاسیم ناشی از تبادل یونی پتاسیم با یونهای سدیم
یا کلس��یم میان الیههای رس و همچنین تثبیت یون پتاسیم در شبکه بلوری
کانیهای رسی آماسی است .پلیمر بهکار رفته میتواند پلیآنیونیک سلولز
( )PACی��ا پلیآکریالمید جزئی هیدرولیز ش��ده ( )PHPAیا ترکیبی از هر
دو باشد .این پلیمرها بهعلت اندازهي بزرگ مولکولهایشان اجازهي نفوذ
به الیههای رس��ي را نداش��ته ،جذب آنها بر روی سطوح بیرونی صورت
گرفته و یک پوش��ش محافظ روی س��طح شیل تشکیل میدهند .این عمل
کپسولهکردن 22نامیده میشود .در مناطقی که از نظر زیستمحیطی کلرید
پتاسیم پذیرفته شده نیست گونهای دیگر از گلهای پتاسیمی کاربرد دارند.
منبع پتاس��یم در این گلها میتواند لیگنیت پتاس��یم ،استات پتاسیم و پتاس
سوزآور )KOH( 23باشد [.]3
توانایی بازدارندگی ش��یل در گلهای پلیمری کاتیونی ناشی از حضور
دو پلیمر است .یک پلیمر کاتیونی با وزن مولکولی کم برای جلوگیری از
آبدار ش��دن شیل و پلیمر دیگر با وزن مولکولی زياد برای ایجاد پوششي
محافظ روی س��طوح بیرونی ش��یل (کپس��وله ک��ردن) در این گل حضور
دارند .پلیمر نخس��ت با نفوذ به شبکه ی ساختار رس جایگزین کاتیونهای
قابلتبادل و مولکولهای آب و در نتیجه کاهش تورم رس میشود .بهعلت
اتصال چندگانه 24این پلیمر روی سطوح رس ،کاتیونهای عادی نمیتوانند
جایگزین پلیمر جذب ش��ده گردند و این پلیمر پیوندي سخت میان الیهها
(مانند تثبیت پتاسیم) فراهم میکند که بازگشتناپذیر است .بهدليل فراوانی
بخشهای س��طحی با بار منفی روی کانیهای رسی ،کپسولهکردن توسط
پلیمر کاتیونی ،بس��یار بهتر از پلیمرهای آنیونی (گل کلرید پتاسیم-پلیمر)
انجام ش��ده و پایداری ش��یلی بهتری فراهم میکنند .ام��ا این گل بهذرات
جامد حساس بوده و بسیار گرانتر از گلهای پایهآبی سنتی است .این گل
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همچنین دارای محدودیت دمایی در حدود

است [.]3

 -3-2دستهي III؛ گلهای پایه آبی ُاسمتیک]2[ 25

این دسته شامل گل پایه  ،CaCl2/MgCl2گل فرمات پتاسیم ()KCOOH
و گل متیل گلوکوزید 26اس��ت .نحوه ی عملکرد این گلها بر اساس عمل
غش��ای تراوا و نش��تپذیر سیال-شیل اس��ت .این گلهاي حفاری از مواد
حلش��ده با تحرک كم برای ایجاد کارآیی غش��ایی و کاهش فعالیت آب
بهره میگیرند؛ بهگونهای که یک ش��یب فش��ار اُس��متیک از طرف ش��یل
بهس��مت گل (چاه) پدید آید .این فش��ارهای اُس��متیک بهاندازه ی کافی
نیرومند هس��تند که فراتعادلی ب��ودن هیدرولیک��ی گل را خنثی كنند و از
آبدار شدن ش��یل جلوگیری نمايند .بر اساس شکل 4-پیشبینی میشود
ک��ه برای این دس��ته ان��دازهي  WCو  PPکاهش يافت��ه و در پایان وضعي
پایدارتر پدید آید .این گلها بر اس��اس تأثیر گل بر مقدار  SPبه دو گروه
تقسيم ميشوند؛
ال��ف) گله��ای گروه  IIIAكه مق��دار  SPرا در مناط��ق  FIو  SIبر اثر
جابهجایی نامطلوب کاتیونهای رس افزايش میدهند .این پدیده میتواند
پ��ارهای از آثار س��ودمند ب��ر مقادی��ر  WCو  PPرا بیاثر ك��رده و امکان
ناپایداری را افزایش دهد.
ب) گلهای گ��روه  IIIBكه مقدار  SPرا نیز در نواحی  FIو  SIكاهش
داده و پایداری بیش��تری فراهم میآورند .با این همه آنچه در ش��کل4-
برای گلهای گروه  IIIBنشان داده شده ،مطلوبترین سناریو است که در
آن جریان برگشتی 27آب منفذی بر جریان روبه داخل هیدرولیکی صافاب
گل چیره میشود.
 -4-2دستهي IV؛ گلهای پایهآبی یا روغنی کمنفوذ یا بدون نفوذ

28

گلهای پلیگالیکولی  ،29TAMEگل س��یلیکاتی با فعالیت متعادل شده
و گلهای پایهروغنی یا س��نتزی با فعالیت متعادلش��ده از این دسته بهشمار
میروند .این گلها با سازوکار ویژهای کار میکنند که از نفوذ آنها بهشیل
و تغیی��ر  WC، SPو  PPجلوگیری مینمای��د .بنابراین عوامل مذکور تقریباً
بدون تغییر میمانند .هنگامیکه فعالیت آب ش��یل و آب گل یکس��ان باشد
(برای نمونه در تعادل باشند) هیچ انتقال آب اسمتیکی انجام نخواهد شد [.]2
پلیگالیکولها عموماً در غلظته��ای  3تا  10درصد وزنی به گلهای
پایهآب��ی بهویژه گلهای پلیم��ر KCl-اضافه میش��وند .هرچند نمکهای
دارای  Na+و  Ca2+نیز هم��راه با پلیگالیکول بهکار میروند ولی عملکرد
آنها بهخوبی نمک پتاس��یم نیس��ت [ .]9ویژگی آشکار پلیگالیکولهای
دورو یا ( TAMEامولسیون گل فعالشونده با دما) حاللیتپذیری معکوس
با دما در آب اس��ت .ای��ن پلیگالیکولها در دماهای ك��م با آب آمیخته
میشوند ولی با گرمشدن س��رانجام بهصورت دو فاز مایع از یکدیگر جدا
میگردن��د و پلیگالیکول تا اندازهای در ف��از آبی نامحلول میماند [.]10
ای��ن ویژگ��ی در گل حفاری ب��هکار گرفته میش��ود و پلیگالیکولی که
در دماه��ای ك��م در فاز آبی س��یال حفاری محلول اس��ت در دمای تهچاه
78

بهصورت درجا بهشکل امولسیون درمیآید و از فاز آبی جدا گشته و منافذ
شیل را پُر میکند .بخشی از پلیمرهایی كه اینگونه درجا رسوب کردهاند
اکنون بهسدی تبدیل شدهاند که نفوذ سیال و فشار آب را محدود میكنند.
بنابراین دیوارهي چاه و منافذ ش��یل از یکدیگر جدا ش��ده و ش��یل بهشکل
مؤثری پایدار خواهد ش��د [ .]10از برتریهای این سیستم میتوان درجهي
بازدارندگی زياد شیل ،پایداری دیوارهي چاه ،کنترل افت صافاب در دما و
فشار زياد و روانکاری 30مناسب را نام برد .همچنین تجمع مناسب خردهها،
بهبودی کیفیت فیلتر کیک ،گشادش��دگی ک ِم چاه ،مقاومت بهتر نس��بت
به جام��دات ،عملکرد بهتر متههای  ،PDCکمتر توپیش��دن مته و افزایش
سرعت حفاری از دیگر امتيازات این گل می باشد [.]3
گل س��یلیکاتی ی��ک سیس��تم نمک-پلیم��ر اس��ت ک��ه جه��ت بهبود
بازدارندگی از سیلیکات سدیم بهره میگیرد .در برخورد سیلیکات محلول
با س��طح ش��یلهايي (رسهايي) ک��ه  PHكمي دارن��د ،در صورت وجود
س��ازندهای تراوا و تراوش در آنها ،روی سطح یا درون شیل  PHکاهش
يافته و واکنش��ي با کاتیونه��ای دو ظرفیتی ( Ca2+و  )Mg2+رخ میدهد .از
آنجا که سیلیکاتها تنها در  PHبيش از  10/4و در غیاب کاتیونهای دو
ظرفیتی پایدارند ،روی ش��یل رس��وب كرده و پوششی از سیلیکات کلسیم
یا منیزیم بهوجود میآورند که از تماس آب با ش��یل (رس) دیوارهي چاه
جلوگیری میکند [ .]3گل س��یلیکاتی یک گل س��ازگار با محیط زیست
است که از گلهای گرانقیمت بهشمار نمیرود .اين گل كه میتوان آنرا
هم با آب ش��یرین و هم با آب دریا ساخت با پلیمرهای آنیونی و غیریونی
کام ً
ال سازگار بوده ،توپی ش��دن مته ،چسبیدگی لولهها و هرزروی گل را
کاهش میدهد .گل سیلیکاتی همچنین سبب كاهش بسیار زياد خوردگی
خواهد ش��د[ .]11از کاس��تیهای این گل میتوان به پایداری دمایی نسبتاً
کم (در حدود
) ،آس��یبپذیری نس��بت به آلودگی ذرات جامد و
31
همچنین آب سخت ،وارد کردن آسیب سازندی به مخزن و برهمکنش با
برخی ابزارهای حفاری یا نمودارگیری اش��اره کرد .همچنین گزارشهایی
از نرخ فراوان تخلیه ی سیلیکات در سازندهای شیلی جوان در استفاه از اين
گل وجود دارد [.]11
 -5-2دستهي  :Vگلهای پایهآبی یا روغنی ُاسمتیک کمنفوذ یا بدون نفوذ

گل س��یلیکاتی با فعالیت كم ،گل امولسیون معکوس با فعالیت کم و
یاُل
یاُل-نمک با غشای القایی (ترکیبی از چندین پل 
گلهای مخلوط پل 
ش��امل پلیگلیس��رولها ،پلیگالیکولها ،متیل گلوکوزید و چند نمک
ش��امل  Naclو  CaCl2و  )...از این دس��ته بهش��مار میروند .این دسته از
ترکیب گلهای دسته ی3-و4پدید آمدهاند؛ یعنی در آنها هم از سازوکار
جلوگیری از نفوذ صافاب و هم از ایجاد غشاهای اُسمتیک با کارایی زياد
(جهت افزایش پایداری) بهره گرفته شده است .ایجاد فشار اُسمتیک ممکن
است موجب تحریک جریان اُس��متیک آب از حفرههای شیل بهسمت
گل ش��ود .این جریان میتوان��د  WCو  PPرا در نزدیکی دیوارهي چاه
کاهش دهد .در واقع گلهای ( IOEM32پایهروغنی/سنتزی معکوس) با
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 بازدارندهها،برای رسهای با فعالیت كم ت��ا غیرفعال مانند کائولینیتها
 این افزایهها تنه��ا برای پایداری.بهتنهای��ی کمک چندانی نخواهند ک��رد
ش��یلهای با مقادیر چش��مگیری از رسه��ای تورمی مانند اس��مکتیتها
.سودمند خواهند بود
گله��ای پلیگالیکولی و گلهای س��یلیکاتی بهش��رط آنک��ه همراه با
نمکها و پلیمرهای مناسب بهکار گرفته شوند میتوانند جایگزین مناسبی
، چراكه افزون ب��ر پایداري دیوارهي چاه.برای گلهای پایهروغنی باش��ند
با محیط زیس��ت س��ازگار بوده و هزینه ی آنها نيز بسیار کمتر از گلهای
.پايهروغنی و سنتزی خواهد بود

شوری زياد به استاندارد صنعت جهت حفاری شیلهای دردسرساز تبدیل
.]2[ شدهاند
نتیجهگیری
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3.
wellbore stability
4.
solvation
5.
hydration pressure
6.
swelling pressure
7.
inhibition
8.
inhibitor
9.
diffusion
10.
overbalance
11.
water content

pore pressure
filtrate invasion
14.
solute invasion
15.
pressure invasion
16.
non inhibitive
17.
dispersed/dispersive
18.
caustic soda
19.
organic thinner
20.
spud mud
21.
conventional inhibitive
22.
Encapsulating

caustic potash
multi segment attachment
25.
osmotic WBMs
26.
methylglucoside mud
27.
back-flow
28.
low/non-invading muds
29.
Thermally Activated Mu d Emulsion
30.
lubricity
31.
formation damage
32.
Invert Oil Emulsion Muds

1.

12.

23.

2.

13.

24.
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