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خواص  بهبود  در  فرمیت  نمک هاي  اثربخشي  آزمایشگاهي  ارزیابي 
سیال حفاري پایه آبي

مجید سجادیان* ، بهمن پیرمرادیان1، دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه   

ســیاالت پایــه فرمیتــي در بیــش از یک صــد عملیــات چاه هــاي چالش برانگیــز صنعــت نفــت 
ــبت  ــا نس ــد. آنه ــز بودن ــاد موفقیت آمی ــار زی ــاي دما-فش ــیل و چاه ه ــوي ش ــازندهاي محت ــامل س ش
ــا  ــواص افزاینده ه ــداري خ ــه پای ــد؛ از جمل ــتري دارن ــاي بیش ــداول مزای ــي مت ــه آب ــیاالت پای ــه س ب
ــرخ خوردگــي کــم و  ــت بازدارندگــي شــیل، ن ــه، خاصی ــر لول ــاد، احتمــال کــِم گی در دماهــاي زی
ــاي  ــوي نمک ه ــاري محت ــاي ســیال حف ــه نمونه ه ــن مطالع ــودن. در ای ــط زیســت ب دوســت دار محی
ــا فرموالســیون خــاص خــود طراحــي شــد. بررســي آزمایشــگاهي  ــي و افزاینده هــاي دیگــر ب فرمیت
جهــت ارزیابــي رفتــار رئولوژیکــي ســیاالت پایــه فرمیتــي به صــورت تابعــي از دمــا انجــام گردیــد. 
ــج  ــد. نتای ــري ش ــف اندازه گی ــاي مختل ــیل در دماه ــي ش ــي و بازیاب ــت صاف ــي، اف ــواص حرکت خ
آزمایشــگاهي نشــان داد کــه بازیابــي شــیل و پایــداري حرارتــي ســیاالت فرمیتــي از ســایر نمونه هــاي 
ــا را در ســیال  ــي پلیمره ــداري حرارت ــي پای ــاي فرمیت ــن رو نمک ه ــر اســت. از ای ــاري بهت ســیال حف

ــد. ــود مي دهن ــي بهب ــه آب ــاري پای حف
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سیاالت فرمیتي سیاالتي هستند که قابلیت استفاده به عنوان سیاالت تکمیل 
چاه و حفاري فاقد جامد را تا وزن 19/2ppg دارند. خواص برجسته ی 
و  استفاده  زمان  مدت  تولیدپذیري،  هزینه،  بهینه سازي  در  سیاالت  این 
این سیاالت در شرایط عملیاتي دما- اثرات محیط زیستي مؤثر است. 
فشار زیاد، سازندهاي رسي حساس به آب و چاه هاي طویل کاربردهاي 
فرمیتي  نمک هاي  فن آوری  مبناي  امروزه  داشته اند.  موفقیت آمیزي 
توسط محققان مرکز تحقیقات شل2 توسعه یافته که منجر به اثربخشي 
رایج سیال حفاري  پلیمرهاي  پایداري  بر  زیاد  این نمک ها در دماهاي 
جهت  ساده  آبي  پایه  سیاالت  طراحي  امکان  نمک ها  این  است.  شده 
دستیابي به حفاري در شرایط دما-فشار زیاد را دارند. همان طور که ذکر 
تمامی سیاالت آماده شده از نمک ها فرمیتي قابلیت کاهش  شد تقریباً 
کاهش  و  باریت4  رسوب  مشکالت  حذف  گردش3  معادل  چگالي 
احتمال چسبندگي تفاضلي5 را دارند ]4-1[. تحقیقات شل نشان داد که 
از اوایل دهه ی 90 میالدی محلول هاي پایه فرمیتي قابلیت فراهم کردن 
تکمیل چاه  و  اجراي شیوه هاي حفاري  زیاد جهت  بازدهي  با  سیاالت 
جدید را دارند. شیوه هاي جدید منجر به حفاري حفرات عمیق تر شامل 
انحرافي، افقي و باریک با لوله آستري و مغزي شد. این شیوه هاي حفاري 
جدید نیازمند سیاالتي فاقد جامدات جهت کمینه کردن چگالي معادل 
مطالعات  گذشته  سال  پانزده  در  هستند.  گردشي  فشار  افت  و  گردش 
آزمایشگاهي به وضوح نشان داد که محلول هاي فرمیتي خواص محیط 
از آب دیدگي سازند،  پایداري شیل ها، ممانعت کننده  زیستي مناسب، 
کردن  کمینه  و  چاه  کنترل  مشکالت  کاهش  خوردگي،  کردن  کمینه 
آسیب به سازند را دارند. به طور خالصه این سیاالت براي چالش هاي 

میداني  کاربرد  نخستین  شل  می روند.  به کار   21 قرن  در  نفت  صنعت 
فرمیت سدیم در عملیات حفاري لوله آستري-مغزي را در سال 1993 
و در هلند انجام داد. این فرآیند در کمتر از یک سال بعد با استفاده ی 
یافت.  ادامه  نروژ  در  مخزني  سیال  به صورت  فرمیت  پتاسیم  از  میداني 
موفقیت آمیزي  به طور  پتاسیم  و  سدیم  فرمیت  محلول هاي  زمان  آن  از 
به صورت سیاالت حفاري6، پکر7، تکمیل چاه8  و برانگیختگي چاه9 در 
پیشرفت  استفاده شدند.  از 400 چاه در 15 کشور سرتاسر جهان  بیش 
نهایي در توسعه ی محلول فرمیتي فرمیت سزیم بود که در 1998 به طور 
تجاري ارائه شد. در شش سال گذشته محلول سزیم فرمیت در بیش از 
60 عملیات حفاري و تکمیل دما-فشار زیاد در دریاي شمال و خلیج 

مکزیک کاربرد داشته است ]6-10[.

1- نمک هاي فرمیتي
نمک هاي فرمیتي اسید فرمیک انحالل پذیري زیادی در آب دارند که 
منجر به تشکیل محلول هاي متراکم و قلیایي با گرانروي در محدوده اي 
شدن  اکسیده  و  هیدرولیک  میزان  کاهش  قبیل  از  مطلوب  خواص  از 
بسیاري از گرانروي افزاها و عوامل کنترل هرزروي در دماهاي زیاد شده 
سیاالت  به صورت  زیاد  دماهاي  در  کارآیي  افزایش  سبب  نتیجه  در  و 
حفاري و تکمیل چاه مناسب می گردد. نمک هاي فرمیتي تک ظرفیتي 
فرمیت  و  پتاسیم  فرمیت  فرمیت سدیم،  نفت  در صنعت  کارآمد  بسیار 
سزیم هستند. این نمک ها تجدیدپذیر در محیط زیست هستند، سّمیت 
کمي براي ارگانیسم هاي زنده داشته و تأثیر کمي در خوردگي فلزات 
دارند. محلول هاي فرمیتي به صورت سیاالت حفاري فاقد جامدات براي 



80 

حفاري حفرات عمیق و تنگ شامل شیل هاي پالستیکي، سیال حفاري 
تکمیل  و  تعمیر  به صورت سیال  و  زیاد  دماي  با  تولیدي  براي الیه هاي 

چاه10 استفاده مي شوند ]10-14[.

2- کارآیي نمک هاي فرمیتي
نمک هاي فرمیتي خصوصیات انحالل پذیري، قلیانیت و چگالي زیاد و 
نقطه ی کریستالي شدن کم دارند. با افزایش وزن اتم فلز قلیایي، غلظت 

و وزن محلول اشباع بیشتر و نقطه ی کریستالي شدن کمتر مي شود.
در این مطالعه به جنبه هاي زیر توجه شده است:

نیمه تراواي  با غشاي  پایداري شیل مؤثرند. شیل مشابه    فرمیت ها در 
مي کند  عمل  ترک  فاقد  کم تراوای  شیلي  سازندهاي  در  انتخاب گر 
)تراوایي≥µm2 3-10×10(. در محلول غلیظ ناشي از فعالیت کم آب، 
دارد.  را  شیل  حفرات  درون  آب  حجم  افزایش  قابلیت  اسمزي  فشار 
این عمل موجب تعادل در تنش هاي اطراف حفره ی چاه می شود و در 

نهایت پایداري دیواره ی حفره ی چاه افزایش مي دهد.
در صنعت  متداول  مصرفي  پلیمرهاي  با  خوبي  سازگاري  فرمیت ها    
هیدرولیز  و  اکسیداسیون  تخریب  نرخ  کاهش  قالبیت  که  دارند  نفت 
بسیاري از کاهنده هاي افت صافي و گرانروي افزاها در دما و فشار زیاد 

را دارند ]16و15[.

3- طراحي، فرموالسیون و ارزیابي سیال حفاري پایه فرمیتي
3-1- فرموالسیون نمونه ی سیال پایه و فرمیت پتاسیم

سیستم سیال حفاري پایه فاقد نمک هاي فرمیتي به همراه سه سیستم سیال 
)مشخص شده به صورت DIF-2، DIF-1 و DIF-3(  شامل 50 درصد 
وزني فرمیت پتاسیم براي انجام آزمایش ها آماده شد. فرموالسیون سیال 
پلي  و  )نشاسته  صافي  افت  کاهنده ی  پلیمر  گرانروي افزا،  پلیمر  شامل 
آنیون سلولز11( و کربنات کلسیم دانه بندي شده است )جدول-2(. پلیمر 
طبیعي گرانروي افزا )صمغ زانتان( خاصیت تیکسوتروپي و قابلیت انتقال 
کنده هاي حفاري را فراهم کرده و پلیمرهاي افت صافي خاصیت کنترل 

خواص فیلتراسیون ایجاد مي کنند. استفاده از کربنات کلسیم دانه بندي 
شده به صورت ذرات ریز جامد جهت خاصیت پل ساز ضرورت دارد. 
به سیستم سیال اشباع  پلیمرها در آب هیدراته مي شوند. سپس ترکیب 
پایه اضافه شده و سیال حفاري پایه جهت مقایسه اثربخشي سیاالت پایه 

فرمیتي انتخاب می شود ]17[. 
 

3-2- فرموالسیون نمونه ی سیال محتوي فرمیت سدیم و پتاسیم
ترکیب سیستم سیال حفاري پایه فرمیتي محتوي فرمیت سدیم و پتاسیم 
در جدول-3 مشخص شده که مشابه اجزای تشکیل دهنده ی سیال پایه 
آبي هستند. نمک هاي فرمیت سدیم و پتاسیم به سیستم اضافه شده اند تا 
اثربخشي این نمک ها در خواص گل حفاري پایه آبي ارزیابي شود ]18[.

3-3 - تجهیزات، دستگاه و روش آزمایش
نمک فرمیت سدیم با حداقل خلوص 99 درصد و وزن مولکولي 68/01 
و فرمیت پتاسیم با کمینه ی خلوص 99 درصد و وزن مولکولي 84012 
ویسکومتر  با  سیال  رئولوژیکي  استفاده شدند. خواص  ترکیب گل  در 
دوار مدل فن-35 به صورت مستقیم و خواص فیلتراسیون سیاالت توسط 
براي  شد.  اندازه گیري   12BL فن  مدل  چندگانه ی  فیلتراسیون  دستگاه 
گرم کردن سیاالت تحت شرایط دینامیک در دماهاي مختلف از آون 
خواص  اندازه گیري  آزمایش های  گردید.  استفاده  )مدل-فن(  غلطان 
از  پس  نمونه  هر  براي  فن-35  ویسکومتر  با  محیط  دماي  در  حرکتي 
انجام شده است. متغیرهاي رئولوژیکي شامل )گرانروي  آون حرارتي 
بینگهام  مدل  اساس  بر  واروي(  نقطه ی  و  ظاهري  گرانروي  پالستیک، 

پالستیک با استفاده از روابط-1 تا 3 محاسبه شده است:
)1(       )1(

 )2(
)3(

آزمایش هـای فیلتراسـیون در دمـاي محیـط و فشـار 100psi بـا دسـتگاه 

محلول
غلظت نمک فرمیتي )درصد 

وزني(

گرانرويوزن محلول

میزان قلیانیت دما )2۰ درجه ی سانتي گراد(

Kg/m310-6 m2/s

451338459/4فرمیت سدیم

7615987610/6فرمیت پتاسیم

8323678312/9فرمیت سزیم 

خواص متداول محلول هاي فرمیتي اشباع1
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فیلتراسـیون چندگانـه )مـدل فـن 12BL( و حجم فیلتراسـیون جمع آوري 
شـده در 30 دقیقـه به صـورت افت صافي سـیال انجام مي شـود. آزمایش 
بازیابـي شـیل توسـط روش انسـتیتو نفـت آمریـکا )API RP 13I( انجام 
در  حفـاري  کنده هـاي  شـرایط  شبیه سـازي  آزمایـش  ایـن  گردیـد. 
معـرض سـیال حفـاري حین انتقـال به سـطح در فضاي حلقـوي حفره ی 
چـاه اسـت. نمونـه ی شـیل حفـاري شـده آسـیاب شـده و بـا دو تـوري 
الـک شـد. ذرات  )مـش-10(  میلي متـري   2 و  )مـش-5(  میلیمتـري   4
ریـز شـیل کـه از تـوري 4 میلي متـري عبـور کـرده امـا روي تـوري 2 
میلي متـري باقیمانـده و بـراي آزمایـش اسـتفاده شـده اسـت. میـزان 20 
گـرم نمونـه ی شـیل دانه بندي شـده بـه محفظـه ی محتـوي 350 میلي لیتر 
هـر نمونه ی سـیال افـزوده شـد. محفظه ی محتوي نمونه ی شـیل و سـیال 
در آون حـرارت بـراي مـدت زمـان 15 سـاعت در دماهـاي مختلـف 
قـرار گرفـت. پـس از سـپري شـدن مـدت زمـان آزمایـش، محفظـه در 
دمـاي اتـاق خنـک شـد. ترکیبـي از 15 پونـد بـر بشـکه محلـول کلریـد 
پتاسـیم و آب نمـک به عنـوان محلـول شستشـو آماده شـد. ترکیب درون 
محفظـه ی آزمایـش روی تـوري 500 میکرومتـر )مش-35( ریخته شـد. 
محتویـات درون محفظـه بـا اسـتفاده از محلول شستشـو روي توري 500 
میکرومتـر ریختـه شـد. این عمـل تا تخلیـه ی کامل محتویـات محفظه ی 
آزمایـش تکرار شـد. سـپس نمونه ی شـیل جمع آوري شـده روي توري 
500 میکرومتـر به ترتیـب بـا محلـول کلرید پتاسـیم و آب شـور شستشـو 
گردیـد. ذرات شـیل در آون دماي 250 درجه ی فارنهایت خشـک شـد 
و نمونـه ی شـیل توزیـن گردیـد. درصد بازیابي شـیل توسـط رابطه ی-4 

تعیین شـد ]19[:

 )4(

نتیجه گیري
در این مطالعه اثربخشي کارآیي نمک هاي فرمیتي جهت بهبود خواص 
تمامی  منظور  بدین  شد.  ارزیابي  مختلف  دماهاي  در  آبي  پایه  سیال 
 ،150 ،160( دماهاي  در  به مدت 16 ساعت  آزمایش  مورد  نمونه هاي 
تمامی  حرکتي  خواص  گرفتند.  قرار  غلطان  آون  در   )120◦C و   130
نمونه ی سیاالت مورد آزمایش در این مطالعه در جدول-4 قابل مشاهده 
است. در شکل-1 گرانروي پالستیک تمامی نمونه ی سیاالت حفاري در 
دماهاي مختلف نشان داده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده 
مي شود گرانروي پالستیک با افزایش دما کاهش مي یابد. اگرچه کاهش 
گرانروي پالستیک در گل پایه فرمیتي محتوي نمک هاي فرمیت سدیم 
و پتاسیم کمتر از نمونه هاي گل دیگر است اما نمونه ی گل پایه فرمیتي 
برجسته ی  عملکرد  از  ناشي  پتاسیم  و  فرمیت سدیم  نمک هاي  محتوي 
 160 دماي  تا  پالستیک  گرانروي  تثبیت  قابلیت  فرمیتي  نمک هاي 
سیال حفاري  نظر  مورد  )کاهش خاصیت  دارد  را  سانتي گراد  درجه ی 
نقطه ی  نشان دهنده ی  شکل-2  است(.  اولیه  مقدار  درصد   50 از  کمتر 
واروي تمامی نمونه هاي گل در دماهاي مختلف است. مطابق شکل-2 
کاهش خاصیت نقطه ی واروي در گل هاي فاقد نمک هاي فرمیت بیشتر 
از گل هاي محتوي نمک هاي فرمیتي است. یکي از متغیرهاي مهم در 
ارزیابي کارآیي سیاالت پایه آبي میزان افت صافي است. در شکل-3 
میزان افت صافي تمامی نمونه هاي گل در دماي محیط مشاهده مي شود. 
مقدار افت صافي گل فاقد نمک هاي فرمیتي در دماهاي مختلف بیشتر از 
نمونه ی گل محتوي نمک هاي فرمیتي است. از این رو مي توان به قابلیت 
مناسب نمک هاي فرمیتي در افزایش بازدهي پلیمرها براي کاهش افت 

صافي تا دماي 150 درجه ی سانتي گراد اطمینان حاصل کرد.
API، ضخامت کیک  افت صافي  آزمایش هاي  اطالعات  در شکل-4 
فیلتراسیون و ضریب سایش نمونه ی گل هاي پایه آبي و محتوي نمک 

سیال پایه فرمیت سدیم و پتاسیم

)WBF( سیال پایه آبي واحد سیال فرمیتي-3فرموالسیون

)DIF-3( 
سیال فرمیتي-2

)DIF-2(  
سیال فرمیتي-1 

)DIF-1(

500 500 500 1000 میلي لیتر آب

500 500 500 0 میلي لیتر نمک فرمیت پتاسیم

4 4 4 4 گرم بر لیتر صمغ زانتان

14 14 14 14 گرم بر لیتر نشاسته

20 10 0 20 گرم بر لیتر پلي آنیون سلولز

30 30 30 30 گرم بر لیتر کربنات کلسیم

مقدار مورد نیاز ضد کف

ترکیب نمونه ی سیاالت حفاري پایه و فرمیت پتاسیم2



82 

است.  شده  مشخص   )WBM,BIF-1, BIF-2, BIF-3( پتاسیم  فرمیت 
و  صافي  افت  شده  اندازه گیري  مقادیر  فرمیت  پتاسیم  پایه  سیاالت 
 ،PAC لیتر  ضریب سایش کمتري نشان مي دهند و محتوي 10 گرم بر 
میزان کمتري افت صافي، ضریب سایش و کیک حاصل از فیلتراسیون 
پایه  سیاالت  کلي  به طور  هستند.  پایه  سیال  نمونه ی  به  نسبت  نازک تر 
پتاسیم فرمیت، در آزمایش افت صافي API، کیک حاصل از فیلتراسیون 

کوچک تر از 0/5 میلي متر ایجاد مي کند ]18و17[.
مقادیر بازیابي شیل نمونه هاي سیال حفاري پایه کلرید پتاسیم و فرمیت 
در دماهاي 120، 150 و 175 درجه ی سانتي گراد در جدول-5 مشخص 
شده است. بازیابي شیل گل پایه فرمیتي از نمونه ی گل کلرید پتاسیم در 

دماهاي باالتر بیشتر است.

جمع بندي
در این مطالعه تأثیر نمک هاي فرمیت سدیم و پتاسیم بر پایداري حرارتي 
خواص سیال حفاري پایه آبي شامل خواص حرکتي و افت صافي در 
فاقد  آبي  پایه  گل  و  متداول  پتاسیم  کلرید  آبي  پایه  سیستم  با  مقایسه 
نتایج  است.  شده  ارزیابي  آزمایشگاهي  به صورت  فرمیتي  نمک هاي 
آزمایش ها نشان دهنده ی خواص بهتر فیلتراسیون و حرکتي سیال حفاري 
دماهاي  در  به ویژه  آبي  پایه  سیال  نسبت به  فرمیتي  نمک هاي  محتوي 
فرمیتي  نمک هاي  شیل،  بازیابي  آزمایش  نتایج  مطابق  است.  بیشتر 
خواص بازدارندگي بهتري فراهم مي کنند و از این رو جایگزین مناسبي 

براي سیال حفاري متداول در عملیات حفاري چاه هاي دما-فشار زیاد و 
سازندهاي محتوي شیل هستند. این سیاالت حفاري همچنین دوست دار 

محیط زیست هستند و قابلیت تجدیدپذیري در محیط زیست را دارند.

 سیال پایه
 فرمیت سدیم و

پتاسیم

 سیال کلرید
پتاسیم

واحد
 ترکیب نمونه ی
سیال حفاري

350 350 میلي لیتر آب دریا

0/3 0/3 گرم سودا اش

4 4 گرم نشاسته

1 1 گرم PHPA

1 1 گرم صمغ زانتان

21 121 گرم کلرید پتاسیم

50 - گرم فرمیت سدیم

50 - گرم فرمیت پتاسیم

50 50 گرم پودر آهک

فرموالسیون متداول سیاالت پایه فرمیت سدیم و پتاسیم3

گرانــروي پالســتیک تمامــی نمونــه ی ســیاالت حفــاري در دماهــاي 1
مختلــف

نقطه ی واروي تمامی نمونه هاي گل در دماهاي مختلف2

میزان افت صافي تمامی نمونه هاي گل در دماي محیط3
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Mud  Type WBF DIF-1

Properties
Pv )cp(

Yp
 )lb/100 ft²(

Gel
 )10 Sec.(

Gel
 )10 Min.(

Pv )cp(
Yp 

)lb/100 ft²(
Gel

 )10 Sec.(
Gel

 )10 Min.(Temperature ºC

50 51 33/1 15/95 17/12 20 20/5 7/45 7/75

125 17 19/4 18/64 21/71 12 8/52 0/81 1/7

150 11 10/1 0/81 15/14 11 5/4 0 0/5

160 8/18 0/73 0 0 9/76 5/58 0 0
Mud  Type DIF-2 DIF-3

Properties
Pv )cp(

Yp
 )lb/100 ft²(

Gel
 )10 Sec.(

Gel
 )10 Min.(

Pv )cp(
Yp 

)lb/100 ft²(
Gel

 )10 Sec.(
Gel

 )10 Min.(Temperature ºC

50 51 33/1 47/27 48/17 20 20/5 36/81 8/23

125 17 19/4 33/13 14/13 12 8/52 32/09 4/3

150 11 10/1 28/42 11/06 11 5/4 29/98 11/2

160 8.18 0/73 29/44 3/65 9/76 5/58 29/36 10/69
Mud  Type KCL fluid Na/K Formate fluid

Properties
Pv )cp(

Yp
 )lb/100 ft²(

Gel
 )10 Sec.(

Gel
 )10 Min.(

Pv )cp(
Yp 

)lb/100 ft²(
Gel

 )10 Sec.(
Gel

 )10 Min.(Temperature ºC

25 13 14 3 4 15 16 3/5 4/5

120 7 2 1/5 2/5 14 14 3 4

130 8 6 2 3 13 12 2 3

150 4 1 0/5 1 11 9 2 3

160 2/5 2 0 0 11 4 1/5 2

خواص حرکتي تمامی نمونه ی سیاالت مورد آزمایش4

سیال فرمیت سدیم/
پتاسیم

 سیال پایه کلرید
پتاسیم

 دماي سیال
)سانتي گراد(

%95 %88 120

%92 %87 150

%92 %84 175

مقادیــر بازیابــي شــیل نمونه هــاي ســیال حفــاري پایــه کلریــد پتاســیم 5
و فرمیــت در دماهــاي 120، 150 و 175 درجــه ی ســانتي گراد ]18[

افــت صافــي API، ضخامــت کیــک فیلتراســیون و ضریــب ســایش 4
WBM,BIF-1, BIF-2, BIF-3 نمونه ی ســیال حفــاري
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