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مقاالت علمي - پژوهشی

روش  های آزمایشگاهی آزمون سیمان کفی

امین پژوهنده*  دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرآیند کفي  کردن س��یمان برای تولید دوغاب  های س��بك، کاماًل معروف و آش��نا بوده و در مقاالت متعددی ثبت شده اس��ت. هرچند به  کاربردن این 
فن  آوري در عملیات س��یمان  کاری چاه  های نفت و گاز نواقصی دارد اما روش  های طراحی جدید نش��انگر آنند که س��یمان کفی با وزن کم در عملیات 
س��یمان  کاری چاه  های نفتی بس��یاری از مشکالت را حل می کند. این عملیات را می  توان با تجهیزات و پرسنل حاضر در میدان اجرا کرد. الزم به  ذکر است 
که این نوع س��یمان، از سایر روش  های س��بك  کردن دوغاب اقتص ادی  تر است. سیمان کفی عالوه بر چگالی کم، فواید متعدد دیگری نیز دارد؛ از جمله 
مقاومت تراکمی تقریباً زیادي که س��بب  وارد ش��دن آسیب کمتری به سازندهای حساس به آب شده، می  تواند احتمال جریان حلقوی گاز را کاهش داده 
و قبل از اینکه زون  ها هرزروی کامل را تجربه کنند امکان سیمان  کاری را فراهم  سازد. در این مقاله به روش  های آزمایشگاهی آزمون سیمان کفی و انواع 

آزمایش  های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.

سیمان کاری، سیمان کفی، آزمایشگاه، مقاومت تراکمی، رئولوژی
مقدمه

س��یمان  کاری چاه  های نفتی عبارت است از مخلوط کردن دوغاب 
س��یمان و پمپ  کردن آن در فضای دالیزی پش��ت رشته  ي جداری و 
دی��واره  ي چاه. پس از این فرآیند، س��یمان خ��ود را گرفته و لوله را 
به س��ازند پیون��د می  دهد. از جمله اهداف س��یمان  کاری محافظت از 
لوله  ه��ای جداری و گل حفاری، جلوگیری از هرزروی گل به داخل 

سازند و شکستن سازند است ]1[.
دوغاب  های س��یمان را بر اس��اس چگالی می  توان به س��ه دسته  ي 
دوغاب  های سبك  وزن، استاندارد و سنگین  وزن تقسیم کرد. چگالی 
دوغاب  های س��بك  وزن بی��ن 80 تا 100 پوند بر فوت  مکعب اس��ت؛ 
در حالی  که چگالی دوغاب  های س��نگین  وزن بیش��تر از 124 پوند بر 

فوت  مکعب می  باشد ]1[.
سیاالت موجود در حفره های چاه، فشاري هیدروستاتیکی بر نقاط 
انتهای چاه اعمال می کنند که این فش��ار بستگی به ارتفاع ستون سیال 
و چگالی آن دارد. برخی از س��ازندهایي که چاه از آنها عبور می کند 
ممکن اس��ت بسیار ضعیف بوده یا حاوی روزنه ها یا حفره هایی باشند 
که فقط قادر به تحمل فش��ار هیدروس��تاتیکی س��یاالت بسیار سبك 
هس��تند )بعضی از سازندها حتی از ستون آب هم حمایت نمی کنند(. 
چگالی س��یمان های مرسوم که با آب ترکیب شده اند همیشه بیشتر از 

8/33 پوند برگالن اس��ت. بنابراین اغلب قراردادن چنین دوغاب هایی 
در حف��ره  ي چ��اه امکان پذیر نیس��ت. در چنی��ن م��واردی به  منظور 
سیمان کاری، دوغاب  های فوق  سبك از جمله سیمان  های کفی توسعه 

یافته اند ]2[.
سیمان کفی مخلوطی از گاز )عمدتاً نیتروژن( و مواد فعال سطحي 
هستند. مواد فعال سطحي به  عنوان عامل ایجاد کف و افزایش پایداری 

سیمان استفاده می  شوند ]2[.
س��یمان کفی  ش��ده نخس��تین بار بیش از 50 س��ال قب��ل در صنعت 
ساختمان  س��ازی استفاده ش��ده ولی اولین کاربردش در صنعت نفت 
و گاز در 1979 برای بس��تن مخزن ذخیره  ی LPG شسته  شده از نمك 
بوده اس��ت ]2[. خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار خوب سیمان کفی 
این س��یمان را از س��یمان  های دیگ��ر متمایز کرده ک��ه برخی از این 

خواص به  طور خالصه به  شرح زیر است ]5و4و3[:
 وزن کم

 جابجای��ی بهتر گل که مانع از ایج��اد کانال بین لوله  ي جداری و 
سازند می  شود

 نسبت خوب مقاومت به چگالي
 جلوگیری از مهاجرت گاز

 نفوذپذیری کم

)a.pajhouhandeh@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*



63

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 114 / مرداد ماه 1393

 کاهش هرزروی
 پایداری در دمای زیاد و مناسب بودن برای چاه  های تزریق بخار 

و آب داغ و سایر روش  های ازدیادبرداشت از جمله احتراق درجا
 عایق  س��ازی که این نوع س��یمان  را برای س��یمان  کاری چاه  های 

حرارتی و ژئوترمال مناسب کرده
 اقتصادی بودن این روش نسبت به سایر روش  ها

به  دلیل کارایی و خواص فراوان س��یمان کفی، در میادین بس��یاري 
از این نوع س��یمان استفاده ش��ده که از جمله  ي آن می توان به میادین 
دره  ي می سی س��ی پی، کانادا، دریای مازندران )واقع در حوزه  ي آبی 

ترکمنستان( و غیره اشاره کرد.
قب��ل از اجرای عملیات در چاه  های نفت و گاز باید ش��رایط را در 
آزمایشگاه مورد بررس��ی و آزمون قرار داد. همچنین ضروري است 
می��زان بهینه  ي نیتروژن و نرخ تزری��ق، چگالي مورد نیاز و قابل  تحمل 
توس��ط سازند، مقاومت تراکمی، پایداری، زمان بندش و نفوذپذیری 

را در آزمایشگاه تعیین کرد.

1- روش  های آزمون آزمایشگاهی
آزمون س��یمان کفی در ش��رایط داخل چاه کاماًل دش��وار اس��ت. 
به  علت فش��ار و درجه حرارت وابسته به حجم کف، کار روی سیمان 
کفی در فش��ار و دماي زیاد نیازمند تجهیزات مختلفی است که برای 
دوغاب معمولی اس��تفاده ش��ده اس��ت. تحقیقات اولیه نشان داده که 
تفاوت  های اندکی بین نتایج آزمایش با فش��ارهاي کم و زیاد وجود 
دارد ]2[. بنابرای��ن آزمایش  ه��ای زیادی روی کف  های تولیدش��ده 
در فش��ار اتمس��فری انجام گردیده؛ اگرچه تجهیزات جدیدی برای 
آزمایش در شرایط داخل چاه فراهم شده است. آزمایش  های کلیدی 
مورد نیاز برای طراحی دوغاب س��یمان کفی  ش��ده در زیر به  صورت 

خالصه ذکر شده است.

1-1- پایداری )ثبات(
پای��داری باید مورد آزمایش قرار گیرد تا از خارج نش��دن گاز از 
دوغاب مطمئن ش��ویم. اگر گاز منعقد ش��ود اندازه  ي حباب افزایش 
یافته و موجب باال  آمدن آن تا سطح یا تجمع گاز در سیمان می  گردد. 
یك آزمایش ساده برای پایداری شامل برش دادن یك ستون سیمان 
کفی عمل  آوری شده در شرایط مناسب آزمایشگاهی است. چگالی 
هر قطعه  ي اندازه  گیری  ش��ده و وجود گرادیان چگالی نشان  دهنده  ی 

ناپایدار بودن سیمان است. جهت مطالعه  ی پایداری کف تحت نیروی 
برشی یا در طول چرخه  ی فشار، می  توان آزمایش  هاي اختصاصی  تري 
انجام داد. ای��ن آزمایش  ها در تعیین رفتار کف هنگامی  که از لوله  ي 
ج��داری پایین رفته و از فض��ای حلقوی باال می  آید انجام ش��ده  اند. 
انجمن مهندس��ی نف��ت آمری��کا روش  هایي برای اج��رای آزمایش 
پایداری کف پیش��نهاد و چاپ کرده است. طبق این پیشنهاد تکنسین 
حجمی از سیمان پایه را در مخلوط  کن بدون  درز1 با هوا )نَه نیتروژن( 
مخلوط مي  کند تا دوغاب کفی  ش��ده  ای با همان چگالي که در میدان 
استفاده خواهد شد تولید کند. شکل-1 مخلوط  کن بدون  درز را نشان 

می  دهد ]6[.
به  طور کلی آزمایش پایداری کف به  دو روش انجام می  شود:

1   مخلوط  كن بدون  درز ]6[

2   استوانه  ي مدرج ]6[
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روش نخس��ت شامل ریختن نمونه  ای از س��یمان کفی  شده به  داخل 
اس��توانه  ي مدرج2 است )ش��کل-2(. پس از دو س��اعت، تکنسین با 
چش��م خود دوغاب کفی  شده را جهت مشاهده  ي عالئم ناپایداری از 
جمله ائتالف حباب یا تغییرات چگالي سیمان در اثر مهاجرت حباب 

نیتروژن می  سنجد.
روش دوم ش��امل ریخت��ن س��یمان کفی  ش��ده به  داخل اس��توانه  ي 
پالستیکی3 است. پس از آن اجازه مي  دهند که سیمان سفت و سخت 
شود )شکل-3(. س��پس تکنسین نمونه  ي سفت س��یمان را از استوانه 
خارج کرده و چگالي س��یمان س��خت را در باال، وسط و پایین نمونه 
اندازه می  گیرد. اگر چگالي از باال تا پایین تغییر کند سیمان کفی  شده 

ناپایدار درنظر گرفته می  شود.

1-2- قابلیت سیمان کفی
آزم��ون قابلی��ت ک��ف ب��رای بررس��ی س��ازگاری کف  کنن��ده/

تثبیت  کنن��ده اجرا می  ش��ود. برای انجام این آزمای��ش به مخلوط  کن 

سیمان کفی با پره  های مضاعف نیاز است. مقداری از دوغاب پایه که 
قباًل اندازه  گیری ش��ده را در مخلوط  کن قرار داده و مقدار مناسبی از 
کف  کننده به آن اضافه می  ش��ود. سپس مخلوط  کن را برای مدت 15 
ثانیه روش��ن مي  کنند و اگر حجم س��یمان کفی همه  ي مخلوط  کن را 
فراگرفته باشد سیمان به  خوبی کفي  شده و در غیر این  صورت دوغاب 

باید مجدداً طراحی گردد.
دوغاب کفی در داخل یك س��یلندر بزرگ ریخته می  شود )حجم 
س��یلندر اغلب 250 میلی  لیتر اس��ت(. پ��س از آن می��زان پایداری و 
ته  نش��ینی دوغاب تعیین می  گردد. مقدار ته  نشینی را می  توان با کاهش 
سطح دوغاب در سیلندر )به میلی  متر( اندازه  گیري کرد. با نمونه  گیری 
از دوغاب  های کفی موجود در باال و پایین سیلندر می  توان پایداری را 
تعیین نمود. برای محاس��به  ي چگالي، نمونه را در یك لیوان کوچك 
ب��ا حجم از پیش تعیین  ش��ده ریخته و وزن آن را با وزن آب مقایس��ه 
می  کنیم. اگر چگالي باال و پایین یکس��ان باشد دوغاب پایدار بوده و 

در غیر این  صورت ناپایدار خواهد بود ]7[.

3   استوانه  ي پالستیکی ]6[
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5   مخلوط  كن با پره  های مضاعف ]7[4   اثر كیفیت كف بر رفتار حرارتی دوغاب  های سیمان ]2[
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1-3- زمان بندش
در بین آزمایش  های انجام ش��ده روی س��یمان کفی، اندازه  گیری 
زمان بندش س��خت  ترین آزمایش اس��ت و کمترین قطعیت را دارد. 
این آزمایش باید در شرایط درون چاه انجام گیرد. بنابراین در حالت 
ایده  آل دوغاب باید در مخلوط  کننده  ی تحت کنترل فشار هوا آماده 
ش��ده و در فشاری به غلظت  سنج فش��ار ثابت انتقال یابد. الزم به  ذکر 

است که این فرآیند کار ساده  ای نیست.
به  طور عمده از دو روش برای تعیین زمان بندش سیمان کفی استفاده 
می  ش��ود. در ادامه این دو روش به  شکل خالصه بررسی خواهند شد. 

روش معمول و س��اده  ي ام��روزی )به  جای کار با سیس��تم  های کفی( 
اندازه  گی��ری زمان بندش دوغاب پایه  ي حاوی افزودنی  ها، مواد فعال 

سطحي و تثبیت  کننده  هاست که خطای آن بسیار زیاد می  باشد.
آزمایش  های سنجش گرما )در فشار اتمسفری و شرایط استاتیك( 
نش��ان می  دهد که زمان ثبت  ش��ده  ی دماي بیش��ینه، ب��ه کیفیت کف 
)نس��بت حجم اشغال ش��ده توس��ط گاز و حجم کلی کف( بستگی 
ندارد که ش��کل-5 بیانگر این واقعیت اس��ت. همان  گونه که مشاهده 
می  ش��ود کیفیت کف بر دمای بیشینه ی ثبت  ش��ده تأثیری ندارد. این 
آزمای��ش که تغییر خواص وابس��ته به م��واد ش��یمیایی را از دیدگاه 
عملیات هیدراس��یون اندازه  گیري می  کند نبای��د به  عنوان زمان بندش 
واقعی درنظر گرفت. گرچه این آزمایش  ها نش��ان  دهنده  ي تغییر زمان 
بندش با افزودن کندکننده و عدم تغییر فرآیند هیدراس��یون با حضور 

نیتروژن در سیستم هستند ]2[.

1-4- مقاومت تراکمی و نفوذپذیری
مقاوم��ت تراکم��ی و نفوذپذیری معم��والً با اس��تفاده از دوغاب 
عمل  آوری  ش��ده در فشار اتمسفر و با حجم یکسانی از گاز در شرایط 
داخل چاه آزمایش می  ش��وند. نمونه  ای از نتایج آزمایش��گاهی برای 

سیمان کفی در شکل  های-6و7 قابل  مشاهده است.
با مش��اهده  ي ش��کل  هاي-6و7 می  توان گفت که دوغاب س��یمان 
کفی  ش��ده  ي معمولی ب��ا وزن 7 تا 12 پوند بر گال��ن دارای مقاومت 
تراکم��ی بین 500 تا 1200 پ��ام و نفوذپذیری 0/02 تا 0/16 اس��ت. 
چکیری4 مش��بك  کاری سیمان  های کفی  ش��ده با تخلخل بیش از 40 
درصد، عنوان کرده سبب تََرک و شکاف بیشتر می  داند. به  عنوان یك 

]9[ FYSA 8   گرانروی  سنج

6   نفوذپذیری سیمان كفی ]2[

7   مقاومت تراكمی سیمان كفی ]2[
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قانون، نفوذپذی��ری زمانی افزایش می  یابد ک��ه کیفیت کف بیش از 
40 درصد باش��د )جدول-1(؛ اگرچه این امر به افزودنی  ها، مواد فعال 

سطحي و شرایط عمل  آوری سیمان بستگی دارد ]2[.

1-5- رئولوژی
رئول��وژی کلم��ه  اي یونان��ی )به  معن��ای عل��م جری��ان( و از علوم 
زیرمجموعه  ي مکانیك محیط  های پیوس��ته است که به بررسی تغییر 

شکل مواد در اثر اعمال تنش می  پردازد.
رئولوژی دوغاب  های س��یمان کفی از متغیرهاي مهم است؛ به  وی  ژه 
هنگامی  ک��ه برای طراحی دوغاب به گرانروي5 نیاز باش��د. گرانروي 
کافی برای پایدار نگه  داشتن دوغاب کفی  شده ضروری است. بنابراین 
باید برای به  دس��ت آوردن خواص رئولوژیکی مطلوب، دوغاب پایه 

را تنظیم کرد.
رفتار رئولوژیکی کف برخالف رفتار رئولوژیکی س��ایر س��یاالت 
است که این تفاوت حاصل عوامل متعددی می  باشد. کف  ها سیاالت 
تراکم  پذیر، ناهمگن و غیرپایدار هس��تند. این س��یاالت تحت نیروی 
برش��ی، در ساخت و ویژگی  های متغیری، بی  نظمی و ناهمگنی ایجاد 

می  کنند.
کف  ها سیاالتی وابس��ته به تاریخچه  ي سرعت برشی هستند که در 
آنها س��اختار حباب به  طور مستمر از بین رفته و دوباره ایجاد می  شود. 
ممکن اس��ت کف  ها ناپایداری دینامیکی ایج��اد کنند. به دلیل همین 
ناپایداری، گرانروی  س��نج  های دورانی ب��رای اندازه  گیری رئولوژی 
کف  ها مناس��ب نیس��تند. طی آزمایش ک��ف روب��ه زوال می  رود و 
اندازه  ه��ای گش��تاوری )نیروی پیچش��ی( دقیقاً بیانگ��ر ویژگی  های 

]9[ Bob and Sleeve 9   گرانروی  سنج

10   گرانروی  سنج Bob and Sleeve با حجم سیال ]9[

11   گرانروی  سنج FYSA با حجم سیال ]9[

12   سرعت برشی مناسب ]9[
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13   سرعت برشی نامناسب ]9[

رئولوژیکی آن نیس��تند و باید از گرانروی  س��نج  های لوله  ي جریانی6 
استفاده کرد. گرانروي، چگالی و مقدار جریان به  دلیل تغییرات فشار 
سیس��تم به  طور پیوس��ته تغییر خواهند کرد و در نتیجه، معادالت برای 
محاس��به  ی تنش برش��ی دیواره، س��رعت برش��ی دیواره و ... نیازمند 
اصالحاتی هستند. ممکن است اندازه  گیری  های گرانروي سیمان  های 
کفی  شده در فشار کم نیز معرف شرایط میدان نباشد. یك روش برای 
حذف این تأثیرات، کار با افت فش��ار کم در مقایس��ه با فشار مطلقی 
است که آزمایش در آن انجام شده و کار در فشاری است نزدیك به 

آن فشاري که در میدان با آن مواجه می  شویم ]8و2[.
المش��ات7 آزمایش  های جریان روی س��یمان کفی را در دو لوله  ی 
مویین ب��ا قطره��ای 0/093 و 0/123 اینچ انجام داده اس��ت. دامنه  ی 
کیفیت  ه��ای کف در طول آزمایش  ها از 30 تا 65 درصد و س��رعت 
برش��ی بی��ن 1000 و10000sec-1 متغی��ر ب��ود. نتای��ج نش��ان داد که 
گرانروی پالس��تیك س��یمان کفی با کیفیت کف افزای��ش یافته و با 
افزایش سرعت برش��ی )با مقداري ثابت(، کاهش می  یابد. این مسأله 
بیانگر رفتار نیوتنی در مقادیر س��رعت برشی زیاد است. منحنی  ها نیز 
نشان می  دهند که اس��تفاده از لوله  ي مویین بزرگ  تر موجب افزایش 

گرانروي اندازه  گیری شده می  شود.
گران��روي ظاهری کف به اندازه  ی حباب  های مرتبط با محدوده  ی 
جریان بس��تگی دارد. دامنه  ی گرانروي  های گزارش ش��ده بین 10 تا 
60 س��انتي  پویز است. متأس��فانه اطالعات کمی درباره  ی نوع سیمان 
آزمایش ش��ده، فش��ار مطلقی ک��ه آزمایش در آن انج��ام گردیده و 

خواص رئولوژیکی دوغاب پایه ارائه شده است.
عالوه بر این دامنه  ی سرعت برش��ی در آزمایش  های انجام شده با 
مقداری که به  طور طبیعی از طریق سیمان کفی  شده در طول عملیات 
)10000sec-1 مورد آزمایش قرار مي  گی��رد مطابقت ندارد ) کمتر از

]8و2[.
اخی��راً گریفیس8 و همکارانش در مورد عملکرد س��یمان کفی در 
شرایط دما و فش��اِر زیاد بحث کرده  اند. آنها با بررسي قابلیت انحالل 
نیت��روژن در آب و دوغاب س��یمان به این نتیجه رس��یدند که قابلیت 
انحالل نیتروژن روی کیفیت کف در ش��رایط دما و فش��ار زیاد، کم 

است ]2[.
به  عنوان قانون کلی، کف  ها، شبه  پالس��تیك درنظر گرفته می  شوند 
و گرانروي آنها بیش��تر از گاز و مایع اس��ت. با افزایش دما و سرعت 

برشی، گرانروي ظاهری کاهش می  یابد.
اگرچه رفتار یك کف روان مثل س��یال شبه  پالس��تیك اس��ت اما 

کف  های اس��تاتیك، مقاومت ژل��ه  ای قابل  اندازه  گی��ری دارند که با 
کیفیت کف افزایش مي  یابد. نقطه  ي تسلیم برای پیش  بینی رفتار کف 
مایع در جریان بس��یار مهم است؛ چراکه کمترین گرادیان فشار مورد 
نیاز ب��رای کنترل جریان تازه وارد در میان لوله خواهد بود. با افزایش 
فش��ار و کاه��ش دما، نقطه  ي تس��لیم مثل گرانروي ظاه��ری، به  طور 
معکوس با اندازه  ي حباب و به  طور مس��تقیم ب��ا کیفیت تغییر می  کند 

]8و2[.
اندازه  گی��ری خ��واص رئولوژیکی واقعی س��یمان کف��ی به  علت 
سیس��تم س��یال دوفازی چالش  ساز ش��ده اس��ت. همان  گونه که ذکر 
ش��د گرانروی  س��نج  های دورانی مرس��وم، برای اندازه  گیری خواص 

نفوذپذیری آب 
درصد گاز)میلی  دارسی(

چگالی

پوند بر گالنگرم بر سانتی  متر مکعب

117510/847

0/5450/968

>0/001371/089

>0/001291/2010

>0/001231/3211

  1  نفوذپذیری در مقابل درصد گاز ]2[
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       پا نویس ها
1. Sealed Blender
2. Graduated Cylinder
3. Plastic Cylinder

4. Chekiri
5. viscosity
6. Flow Tube experiment

7. Al-Mashat
8. Griffith
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رئولوژیکی مناس��ب نیس��تند؛ چراکه برای دوغاب  ه��ای مرکبی مثل 
 س��یمان کفی طراحی نش��ده  اند. بنابراین اس��تفاده از گرانروی  س��نج 
نیس��ت.  مناس��ب  کف��ی  دوغاب  ه��ای  ب��رای    Bob and Sleeve

از  اس��تفاده  هن��گام  ک��ه  خطاهای��ی   FYSA گرانروی  س��نج  های 
رئول��وژی  اندازه  گی��ری  ب��رای   Bob and Sleeve گرانروی  س��نج 
س��یمان کف��ی به  وج��ود می  آی��د را تصحی��ح می  کنن��د. ش��کل-8 
 گرانروی  سنج FYSA و شکل-9 گرانروی  سنج Bob and Sleeve را 

نشان می  دهند ]9و7[.
برخی از خطاها و تصحیح  هاي ذکرشده عبارتند از:

 لغزش روی دیواره: یك مش��کل مرسوم اس��ت و هنگام استفاده 
از گرانروی  سنج Bob and Sleeve، به  ویژه به  همراه سیاالت دوفازی 
به  وجود می  آید. گرانروی  س��نج FYSA تنها برای به  حداقل رس��اندن 
مشکالت لغزش و اندازه  گیری صحیح رئولوژی سیمان کفی طراحی 

شده است ]9و7[.
 اندازه  گی�ری مس�تقیم نقط�ه  ي تس�لیم س�یمان: یک��ی از مزای��ای 
گرانروی  س��نج FYSA اس��ت. این خاصیت برای سیاالت مرکب از 

جمله دوغاب کفی یا سیاالت مملو از ذرات ریز، مفید است ]9و7[.
 حج�م کِم نمونه: نمونه  ای از س��یال که ش��روع به  برش کرده، در 
گرانروی  سنج Bob and Sleeve در حدود 5 سي  سي بوده که حدوداً 
9 برابر کمتر از حجم محاس��به ش��ده در گرانروی  سنج FYSA است. 

ش��کل  هاي-10و11 شماتیکی از حجم سیال را در گرانروی  سنج  هاي 
Bob and Sleeve و FYSA نشان می  دهند ]9و7[.

گرانروی  س��نج  اس��ت  ممک��ن  مناس�ب:  برش�ی  ناحی�ه  ي   
Bob and Sleeve تن��ش برش��ی الزم برای تضمی��ن توزیع پروفایل 

س��رعت در همه  ي فواصل ناحیه  ي برش��ی را در زمانی  که از سیاالت 
مرکب از جمله س��یمان کفی در س��رعت برشی کم استفاده می  کنیم 
فراهم نکند. گرانروی  س��نج FYSA این مشکل را برطرف می  سازد. 

شکل  هاي-12و13 نشان  دهنده  ی این حالت هستند ]9و7[.

نتیجه  گیری
هرچند امروزه با توس��عه  ي فن  آوري ساخت سیمان  های فوق  سبك 
گزینه  ه��ای متعددی برای برای س��یمان  کاری چاه  های��ی با هرزروی 
ش��دید وجود دارد اما هنوز هم اس��تفاده از س��یمان  های کف  دار در 

بسیاری از مناطق مورد توجه است.
به  کارگیری این نوع از سیمان فوق  سبك سبب گسترش روش  های 
بررس��ی آزمایش��گاهی آن ش��ده اس��ت. در این روش هم مثل سایر 
روش  ها قبل از انجام سیمان  کاری در چاه  ، باید شرایط در آزمایشگاه 
بررس��ی ش��ود؛ با این تفاوت که آزمایش  های مربوط به سیمان  کاری 
با س��یمان  های کفی کمی پیچیده  تر از سایر روش  هاست. چراکه این 

سیمان از دو فاز مایع و گاز تشکیل شده است.


