بررسی آزمایشگاهی تهیهی گل حفاری فوقسبک جهت استفاده در مخزن آسماری
عبدالصمد رحمتی* ،مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران سیدرضا شادی زاده ،دانشگاه صنعت نفت

از مشــکالت عملیــات حفــاری در مناطــق نفتخیــز جنــوب ایــران هــرزروی گل در مخزن آســماری
اســت کــه علــت آن اســتفاده از گل ســنگین و وجــود شــکافهای طبیعــی در مخــزن آســماری
اســت .اخیــرا ً جهــت کنتــرل هــرزروی ،حفــاری زیرفشــار تعادلــی ب ـهکار گرفتــه شــده امــا هنــوز
کنتــرل صدمــات وارده بــه مخــزن (ناشــی از مشــکالت هــرزروی) از مســائل مهــم اســت .کنتــرل
هــرزروی در ســازند آســماری بــا اســتفاده از مــواد ســبککنندهی گل حفــاری ســبب جلوگیــری
از هــرزروی میشــود .حبابهــای شیش ـهای 1مــوادی هســتند کــه اخیــرا ً در چندیــن منطق ـهی نفتــی
دنیــا جهــت کاهــش وزن گل ب ـهکار گرفتــه شــدهاند .هــدف ایــن مقالــه ســاخت گل حفــاری در
آزمایشــگاه بههمــراه حبــاب شیشــهای جهــت کاهــش وزن گل و همچنیــن بررســی تأثیــرات آن
روی خصوصیــات گل طراحــی شــده بــرای ســازند آســماری اســت .ابتــدا خصوصیــات گل میــدان
پارســی بهعنــوان یکــی از میادیــن کشــور کــه مشــکالت زیــادی در زمین ـهی هــرزروی داشــت و
گل مــورد اســتفاده در آن گل امولســیونی پایــه آبــی بــود تهیــه شــد .ســپس بــا وســایل آزمایــش
گل حفــاری پایــه آبــی در شــرایط اســتاندارد  2 APIبهتریــن فرموالســیون گل امولســیونی پایــه آبــی
بــا داشــتن خصوصیــات مناســب تهیــه گردیــد و پــس از آن تأثیــر حبــاب شیشــهای روی ســیال
و همچنیــن افزایههــای دیگــر نیــز در آزمایشــگاه آزمایــش شــد .نتایــج حاصــل نشــان داد کــه
حبابهــای شیش ـهای وزن گل امولســیونی پایــه آبــی را تــا  43پونــد بــر فوتمکعــب کاهــش داده
و از نظــر تغییــر خصوصیــات هیــچ تأثیــری روی ســیال پایــه ندارنــد؛ مگــر اینکــه درصــد حبابهــای
شیش ـهای از  50درصــد حجمــی در ســیال افزایــش یابــد.
هــدر رفتــن گل حفــاري از دهان ـهی چــاه بــه ســازند را هــرزروي گل
میگوینــد کــه نبايــد آنــرا بــا صافــاب گل كــه از دســت رفتــن آب گل
حفــاري اســت اشــتباه کــرد .در هــرزروي همـهی تركيبــات گل اعــم از
فــاز پيوســته و ناپيوســته بــه درون ســازند هــدر مـيرود .هــرزروي ممكن
اســت از دو بشــكه در ســاعت تــا هــرزروي كامــل رخ دهــد .هــرزروي
زمانــي انجــام میشــود كــه فشــار ســتون هيدرواســتاتيك گل از فشــار
ســازند بيشــتر شــود ،درز و شــكاف موجــود در ســنگ ســازند ،ســيال
حفــاري را جــذب کنــد و هيــچ ســيالي بــراي چرخــش مجــدد بــه ســطح
زميــن بازنگــردد .ســيالي كــه در انتهــاي چــاه هــرز مـیرود بــه مشــكلی
گــران و خطرنــاك تبديــل ميشــود .هــرزروي گل حفــاري ميتوانــد
بــه ناپايــداري چــاه ،گرفتگــي لول ـهی حفــاري و كاهــش كنتــرل چــاه
منجــر گــردد .هــرزروي گل در بهتریــن حالــت بــه توقــف عمليــات
حفــاري و جانشينســازي پــر هزين ـهی تجهيــزات اســتفاده شــده منجــر
مي گــردد.
 -1بررسی انواع هرزروی گل حفاری و راهحلها

هــرزروی از عوامــل مهــم هــدر رفتــن گل حفــاری اســت و بنابرایــن
*
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واژگان کلیدی:

هرزروی ،حفاری زیرفشار تعادلی،
حبابهای شیشهای ،گل امولسیونی پایه
آبی ،شرایط استاندارد AP1

مقابلــه بــا ایــن پدیــده امــری ضــروری بهنظــر میرســد .یکــی از
راهکارهــا اســتفاده از گل بــا وزن کــم اســت کــه در ایــن مقالــه گل
امولســیونی پایــه آبــی بررســی میشــود .هــرزروي گل حفــاري بــر
اســاس عوامــل آن بــه دو نــوع طبيعــي و القايــي (يــا ثانويــه) تقســيم
ميشــود .روشهــاي مختلفــي بــراي كنتــرل و از بيــن بــردن هــرزروي
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه شــدت آن ،روش مناســب انتخــاب
ميشــود .جــدول 1-انــواع هــرزروی را نشــان میدهــد.
 -1-1هرزروي طبيعي

ایــن نــوع هــرزروی در ســازندهايي بــا نفوذپذيــري طبيعــي و اولي ـهی
حاصــل از تخلخــل ،درز و شــكافها رخ ميدهــد .ايــن درزهــا
و شــكافها قبــل از آغــاز حفــاري در ســازند وجــود داشــتهاند.
هــرزروي طبيعــي در ســه نــوع ســازند زیــر رخ ميدهــد:
■ ســازندهايي بــا نفوذپذيــري زیــاد ماتريكــس مثــل شـنها و ماسـههای
درشت
■ ســازندهايي بــا شــكافها و گســلهاي اوليــه مثــل ســازندهاي
تكتونيــزه در اطــراف گنبدهــاي نمكــي و ...
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■ ســازندهاي حــاوي فضاهــاي غارماننــد مثــل ســازندهاي آهكــي و
دولوميتــي
 -1-1-1روشهای مقابله با هرزروی گل

تغييــر دادن خــواص گل حفــاری بهخصــوص چگالــي ميتوانــد بــه
رفــع ايــن مشــكل كمــك كنــد و حتــي در بعضــي مواقــع ايــن مشــكل
را بهطــور كامــل رفــع كنــد .مثـ ً
ا در ايــن مناطــق ميتــوان از هــوا و گاز
بهعنــوان گل حفــاري اســتفاده كــرد .فايــدهی اصلــي ايــن نــوع گلهــا
اقتصــادي بــودن عمليــات حفــاري بهعلــت ســرعت زیــاد حفــاري
اســت .از فوایــد ديگــر آنهــا آســيب كمتــر بــه ســازند و صرفهجويــي
در مخــارج مبــارزه بــا هــرزروی گل اســت .بــاال آوردن کندههــای
حفــاری ،خنــك كــردن متــه و لولههــاي حفــاري بهانــدازهی كافــي
و راضيكننــده توســط گازهــا انجــام ميشــود امــا معلــق نگهداشــتن
کندههــا ،ســاختن ديــوارهی چــاه و كنتــرل فشــار ســازندی توســط آنهــا
انجــام نميگيــرد .بهطــور كلــي در ســازندهايي بــا فشــار زیــاد يــا
ســازندهاي حــاوی آب ،از هــوا و گاز بهعنــوان گل حفــاري اســتفاده
نميشــود .از ديگــر معایــب اســتفاده از گاز و هــوا بهعنــوان گل
حفــاري ،خطــر انفجــار يــا آتشســوزي اســت .راهحــل بعــدی ،اســتفاده
از گلهــای بــا وزن کمتــر اســت .گلهــای بــا وزن کــم در حفــاری
بــاالی فشــار تعادلــی ،گلهــای امولســیونی هســتند .بهطــور کلــي در
صنعــت حفــاري دو نــوع امولســيون اســتفاده ميشــود؛ يکــي امولســيون
روغــن در آب و ديگــري امولســيون آب در روغــن کــه بــه امولســيون
معکــوس معــروف اســت .امولســيون روغــن در آب جــزء گلهــاي پايــه
آبــي محســوب ميشــود .در صورتــي کــه امولســيون آب در روغــن در
حیط ـهی گلهــاي پايــه روغنــي قابــل بحــث و بررســي اســت [.]2
 -2-1هرزروي القايي يا ثانويه

بــه هــرزروي گل در ســازندهايي بــا نفوذپذيــري ثانويــه هــرزروی
القایــی گفتــه ميشــود .در اثــر نيــروي هيدروليكــي گل و غلب ـهی آن
بــر مقاومــت ســازند ،شــكافهايي در آن ايجــاد ميگــردد .دليــل
اصلــي ايــن نــوع هــرزروي ورود گل بــه ايــن نــوع شكافهاســت.
وقتــي چگالــی شــكافهاي ثانويــهی معــادل چرخشــي گل حفــاري
( )3 ECDبيشــتر از شــیب شکســت ســازند ميشــود ایــن نــوع هــرزروی
ايجــاد ميگــردد .از ديگــر عوامــل ايجــاد شــكافهاي ثانويــه،
فشارشــکن ( )surge pressureاســت كــه در حيــن پاييــن رفتــن لولــه
رخ ميدهــد .اگــر لولــه بــا ســرعت زیــادی پاييــن بــرود گل نيرويــي بــه
ســازند وارد ميكنــد كــه ســبب شكســته شــدن آن ميشــود .همچنيــن
در اثــر افزايــش وزن گل يــا افزايــش ســرعت حفــاري ،شــكافهاي
ثانويــه در ســازند ايجــاد ميگــردد .راههــاي جلوگيــري از نفوذپذيــري
ثانويــه و شكســت ســازند عبارتنــد از:
■ به حداقل رساندن اثرات فشار مکشی ( )swabو فشار ()surge

■ جلوگيري از گلي شدن مته
■ كنتــرل ســرعت حفــاري بــراي كاهــش مقــدار خردههــاي حفــاري
در فضــاي حلقــوی و انطبــاق نــرخ نفــوذ حفــاری ( )4 ROPبــا مقــدار
گالــن در دقیقــه ( )5 GPMبــراي كاهــش فشــار ايجــاد شــده در فضــای
حلقــوی
■ بــه حداقــل رســاندن چگالــی معــادل چرخشــي گل حفــاري بــا كنتــرل
خــواص رئولــوژي گل بهخصــوص كاهــش گرانــروي آن
■ كنترل صافاب گل
■ كاهش مقدار بشکهای که در دقیقه پمپ میشود
■ عــدم اعمــال پسفشــار ( )back pressureروي فضــای حلقــوی از
طريــق چــوك مانيفولــد []2
 -1-2-1روشهاي مقابله با هرزروي ثانویه

برای مقابله با هرزروی ثانویه سه روش وجود دارد:
■ استفاده از مواد کنترل هرزروی ( )6 LCMدر گل حفاری
■ استفاده از مادهای مسدود کننده به نام مگنست
■ سیمانکاری منطقهی هرزروی []3

 -2حفــاری در مخــازن تخلیــه شــده و مســتعد هرزرفــت گل
حفــاری

در چنــد ســال اخيــر نيــاز بــه حفــاري و توليــد بيشــتر از مخازنــي كــه
طــي ســاليان متوالــي تــا حــد تخليــه از آنهــا برداشــت شــده افزايــش
یافتــه اســت .حفــاري ایــن میادیــن نيازمنــد اســتفاده از گل حفــاري بــا
چگالــي کــم و وزن مخصــوص در حــد  8/33( s.g 7=1پونــد بــر گالــن)
مثــل بخــار ،فــوم و ســياالت هــوازده يــا نيتــروژندار شــده اســت .ايــن
نــوع گل هــا ســبب حداكثــر شــدن اســتخراج ميشــوند؛ در حالــي كــه
حداقــل آســيبهاي ســازندي را از هجــوم گل حفــاري و فيلتــرهی گل
بههمــراه دارنــد .بــا ايــن حــال از دیــدگاه در دســترس بــودن گلهــای
مــورد نيــاز بــراي حفــاري اينگونــه مخــازن ،محدوديتهایــي
وجــود دارد .بــا وجــود نيــاز بــه حفــاري بيشــتر در مخازنــی بــا فشــار
کــم ،جهــت بــه حداقــل رســاندن آســيبهاي وارده بــر آنهــا و نيــز
در ناحیههایــی كــه احتمــال هــرزروي زیــاد اســت و مخازنــي كــه
در معــرض آســيبهاي غيرقابلبرگشــت مربــوط بــه مســائل تطابــق
و همخوانــي سنگ-ســيال يــا سيال-ســيال هســتند ،از روش حفــاري
زيرتعادلــي بســيار اســتفاده ميشــود.
 -1-2مزايا و معایب حفاری زیرفشار تعادلی

فهرســـت مزايـــاي حفـــاری زیرفشـــار تعادلـــی گســـتردهاند .از ايـــن
ميـــان بـــه مـــواردی از جملـــه حداقـــل کـــردن آســـيب بـــه ذخايـــر
هیدروکربنـــی تحـــت فشـــار يـــا ســـازندهاي کمفشـــار هيدروکربنـــي
مســـتعد هـــرزروی شـــدید و مخازنـــي کـــه بهدلیـــل مشـــکالت
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ســـازگاري سنگ-ســـيال يـــا سيال-ســـيال بهطـــرز برگشـــتناپذيري
آســـيب ديدهانـــد اشـــاره ميشـــود .ايـــن اجتنـــاب بهنوبـــهی خـــود
ب ــه رف ــع ي ــا حداق ــل ک ــردن مش ــکالت گیرک ــردن جزی ــی لولهه ــای
حف ــاری (ک ــه ب ــه تأخي ــر و کاه ــش زم ــان منج ــر ميش ــود) کم ــک
ش نــرخ
ميکنــد .ســایر مزايــا بــدون ترتيبــي خــاص عبارتنــد از :افزاي ـ 
حف ــاري ب ــراي ن ــوع خاص ــي از س ــنگها ،عم ــر بيش ــتر مت ــه ،کاهــش
ورق ـهای ش ــدن ت ــه چ ــاه در مقايس ــه ب ــا روش حف ــاري فراتعادل ــی ک ــه
ب ــر کندهه ــای قديم ــي س ــائيده ش ــده و ممک ــن اس ــت ب ــا فش ــار ،وارد
ســـازند گردنـــد و امـــکان بـــرش مـــداوم ســـنگ جديـــد کـــه بـــا گل
حفـــاري زدوده ميشـــود .حفـــاری زیرفشـــار تعادلـــی ميتوانـــد بـــه
حـــذف عملیاتهـــای پرهزینـــهی انگیـــزش چـــاه (ماننـــد اســـيدکاری
جه ــت از بی ــن ب ــردن آس ــيب ب ــه س ــازند) ني ــز کم ــک کن ــد.
معایــب ایــن روش عبارتنــد از ناپايــداري حفــره ،موضوعــات کنتــرل
چــاه و تعييــن گل وارد شــده بــه ســازند ( (kickکــه در زمــان انتخــاب
حفــاری زیرفشــار تعادلــی نيازمنــد وزندهــي اســت .هزين ـهی اجــارهی
کمپرســورها نيــز ميتوانــد هزينــهی عمليــات حفــاري روزانــه را در
مقايســه بــا اســتفاده از ســایر ســياالت بســيار افزايــش دهــد .در شــکل1-
ســایر معایــب اســتفاده از حفــاری زیرفشــار تعادلــی نشــان داده شــده
اســت [.]4
 -3حبابهــای شیشـهای و مزايــاي اســتفاده از آنهــا در حفــاری
زیرفشــار تعادلــی بهجــاي ســياالت هــوازده

اكث ــر عملياته ــاي حف ــاري در مخازن ــی ب ــا فش ــار ک ــم و تخلی ــه ش ــده
در ش ــرايط زیرتعادل ــي انج ــام ميش ــود و بهدلي ــل مس ــائل و مش ــكالت
مرب ــوط ب ــه دوف ــازي ش ــدن و متراك ــم ش ــدن گل حف ــاري ،مس ــئوالن
امـــر راغـــب بـــه اســـتفاده از گلهـــای حفـــاري هـــوازده نیســـتند .از
آنجـــا كـــه به کاربـــردن گلهـــای هـــوازده ،شـــرايطی ســـخت و
پيچيدگيهـــاي خاصـــي را بـــر عمليـــات حفـــاري اعمـــال ميكنـــد
يـــك راه کاهـــش چگالـــي گل حفـــاري در عيـــن حفـــظ مزايـــاي
اســـتفاده از گلهـــای هـــوازده ،اســـتفاده از حبابهـــاي شيشـــهاي
درون گل اســـت .طبـــق شـــکل 2-ايـــن مـــادهی افزاينـــدهی جديـــد،
ميتوان ــد جه ــت کاه ــش وزن ب ــه ه ــر سيس ــتم گل حف ــاري اضاف ــه
گـــردد .بهعبـــارت ديگـــر گل حفـــاري بـــا چگالـــي کـــم ،كموبيـــش
مس ــتقل از طبيع ــت ف ــاز ماي ــع آنس ــت؛ يعن ــي از دي ــدگاه تخصص ــي
ميتوانـــد از آب ،آب شـــور ،گازوئيـــل يـــا مايعـــات ديگـــر بهدســـت
آي ــد .در ش ــکل 3-مح ــدودهی چگال ــی ای ــن م ــاده نش ــان داده ش ــده
اس ــت .گله ــای حف ــاري ب ــا چگال ــي ک ــم ك ــه ح ــاوي حبابه ــاي
شيشـــهاي توخالـــي هســـتند در كنـــار افزايـــش نـــرخ نفـــوذ متـــه و
جلوگي ــري از مش ــكالت مرب ــوط ب ــه حف ــاري فراتعادل ــي ميتوانن ــد از
آس ــيبهاي احتمال ــي وارده ب ــه س ــازند ( در اث ــر هج ــوم ذرات جام ــد
يـــا فيلتـــرهی گل) ممانعـــت بهعمـــل آورده و باعـــث افزايـــش طـــول
68

عمـــر متـــهی حفـــاري گردنـــد .در جایـــي ديگـــر تركيـــب گلهـــای
مذكـــور بـــا مـــواد كنتـــرل كننـــدهی هـــرزروي گل حفـــاري ،بـــراي
1

تقسيمبندي هرزروي گل با توجه به شدت آن []1

نوع سازند

تقسیمبندی

نرخ هرزروی
(بشکه/ساعت)

متخلخل ،تراوا ،ماسهای

چکهای

< 25

ماسهی درشت و شنی

جزیی

25-100

شکستگیها ،گسلها ،غار،
رگههای بلند و حفرهها

شدید

> 100

1

معایب سیاالت هوازده []4

2

راهکار حباب شیشهای جهت کاهش وزن گل حفاری []5

3

محدودهی چگالی گلهای حفاری []5

142

ح ــذف ه ــرزروي گل در مناط ــق مخزن ــي و نواح ــی مس ــتعد ه ــرزروی
اس ــتفاده ميش ــوند .گله ــای حف ــاري ح ــاوي حبابه ــاي شيشــهاي،
حفـــاري فروتعادلـــي يـــا نزديـــك بـــه شـــرايط تعادلـــي را بـــدون
اســـتفاده از هـــوا يـــا گازهـــاي ديگـــر ممكـــن ميســـازند .از ديگـــر
ويژگيه ــاي ج ــذاب و مه ــم اي ــن گله ــا ،ام ــکان اس ــتفادهی عمل ــي
و كاربـــردي از تجهيـــزات اســـتاندارد گل حفـــاري اســـت.
 -4خصوصیات و کاربرد حبابهای شیشهای

حبابهــاي شيشــهاي ميانتهــي يــک ســلولي ،از جنــس شيشــهبــرو
2

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبابهای شیشهای []6

چگالی

 0/35-0/63گرم بر سیسی

پایداری شیمیایی

بهطور کلی خصوصیات شیمیایی حبابهای
شیشهای شبیه مواد تشکیلدهندهی آن یعنی
 soda-lime borosilicate glassاست

عامل تراکم (نسبت چگالی
حجم به چگالی صحیح
ذرات)

متغیر در بازهی  55-68درصد

جذب نفت

 0/2-0/6گرم نفت بر سیسی

پایداری الکتریکی

تغییرات قابلارزیابی در خصوصیات حبابها
ممکن است در دمای بیش از  1112درجهی
فارنهایت ( 600درجهی سانتیگراد) رخ دهد و
بستگی به دما و مدت زمان در معرض دما قرار
گرفتن دارد

درصد وزنی حاللیت اسیدی
گل

 99/95درصد

ترکیبات فرار

حداکثر  0/5درصد وزنی

آلکانیتی (خاصیت قلیایی)

حداکثر  0/5میلیاکیواالنت بر گرم

پی.اچ

پی.اچ زمانی که با  0/5حجمی آب بدون یون
مخلوط شود  9/1-9/9است

شکل ظاهری

پودر سفید رنگ

مقامت برهم آمدگی

 18-20هزار پوند بر فوتمکعب

اندازه

 10-90میکرون

3

ســيليکات قليايي-آهکــي ســاخته شــدهاند .حبابهــای شیش ـهای مــواد
توخالــی مهندسيســازی هســتند کــه در بســياري از صنايــع ،از قبیــل
هوا-فضــا و اتومبيلســازي اســتفاده شــدهاند و ضمــن حفــظ اســتحكام
مفيــد ،ســبب كاهــش وزن میگردنــد .همچنيــن حبابهــای شیش ـهای
بهدليــل مقاومــت زيادشــان (بــه نســبت وزن) ،در دکلهــای شــناور
روی ســطح دریــا اســتفاده ميشــوند .ايــن مــواد از لحــاظ شــيميایي
غيرفعــال هســتند و بهجــز مــواردي در حضــور اســيد هيدروفلوريــك
مقاومــت ضــد آبــي و مقاومــت گرمایــي و فشــاري زیــادی دارنــد.
حبابهــای شیشــهای بــا داشــتن ضخامــت پوســتهی  0/5-2ميكــرون
ميتواننــد فــاز تخريــب تــا  10000پونــد بــر اینچمربــع را تحمــل كننــد
كــه ايــن ويژگــي اســتفادهی آنهــا در چاههــاي عميــق (حتــي تــا عمــق
بیــش از  10000فــوت) را امکانپذیــر ميکنــد .جــدول 2-خــواص
حبابهــاي شيشــهاي میانتهــی را نشــان ميدهــد.
 -5اطالعات مربوط به چاه پارسیA-

از آنجــا کــه مقایس ـهی دادههــای آزمایشــگاهی بــا دادههــای میدانــی،
نیازمنــد اطالعــات میدانــی بــود کــه مشــکالت زیــادی در زمینــهی
هــرزروی دارد و مخــزن آن بهدلیــل فشــار کــم به گل ســبک نیــاز دارد،
دادههــای یکــی از چاههــای میــدان پارســی را کــه مخــزن آســماری آن
گل حفــاری بــا وزن  43پونــد بــر فوتمکعــب نیــاز داشــت ارزیابــی
شــد .در ادامــه اطالعــات حفــاری ایــن چــاه آمــده اســت.
هـدف از حفـاری ایـن چـاه تولیـد نفـت از دامنـهی جنوبـی مخـزن
آسـماری میدان پارسـی بوده اسـت .دسـتگاه حفـاری برای نخسـتین بار
در تاریـخ  1351/03/12شـروع بـه حفـاری این چاه کرد و پـس از پایان
حفـاری ،چـاه با هـرزروی  35بشـکه در سـاعت تکمیل گردیـد .پس از
گذشـت دو سـال بهدلیـل مشـکالت تولیـدی ،چـاه مذکـور تعمیـر شـد.
پـس از مدتـی ایـن چـاه بـرای حل مشـکل تولیـد گاز اضافـی و افزایش
فشـار جریانـی ،در برنامـهی تعمیـر بهصـورت جهـتدار قـرار گرفـت
و بهدلیـل بـروز هرزرویهـای شـدید در مخـزن ،از حفـاری زیرفشـار
تعادلـی اسـتفاده گردیـد .بهطـور کلـی گل مـورد اسـتفاده در مخـزن
آسـماری گل امولسـیونی بـا وزن  55/5پونـد بر فوتمکعب بوده اسـت.
در ادامـه خصوصیـات و نحـوهی سـاخت گل امولسـیونی مورد اسـتفاده
در چـاه پارسـی توضیـح داده شـده اسـت [.]7
روش ســاخت گل امولســیونی گازوئیــل در آب بــا نســبت  70/30بــا
ترکیــب زیــر جهــت حجــم یکصــد بشــکه مطابــق روش زیــر اســت:

خصوصیات گل امولسیونی مورد استفاده در چاه پارسی []7

)Temperature (f

) Gel 10s (Ib/1ooft^2
)/Gel 10 min (Ib/1ooft^2

)F.L(cc

PH

Pv(c.p)/ Yp
)(Ib/1ooft^2

)Vis(sec

)Mw(pcf

120-100

3-2/4

N.C

8/5

20-40/4-24

75-51

52-55/5
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بــه خصوصیــات اندازهگیــری شــده در دمــای  140درجــهی
فارنهایــت بررســی میشــود .نتایــج حاصــل از آزمایــش در جــدول4-
قابلمشــاهده اســت.
امولســيون گازوئيــل در آب در کنــار امولســيفاير فقــط در نســبت
( 50/50آب/گازوئیــل) نتايــج نســبتاً خوبــي داشــته اســت .امــا بــا
افزايــش نســبت آب بــه گازوئیــل ،پايــداري امولســيون ضعيفتــر
ميشــود و بهعلــت جــدا شــدن مقــدار زيــادي آب از آن قابلاســتفاده
نیســت .تمامــی آزمايشهــا در حالــت اســتاتيک انجــام شــده اســت.

 30بشکه آب  12+تا  15گالن دی.ام.ئی  70 +بشکه گازوئیل
همچنیــن جهــت تهیــهی پیــل غلیــظ از مــادهی اکســیپلیمر بهمیــزان
 0/25 -0/5پونــد در بشــکه اســتفاده میشــود.
 -6روش انجام آزمایش ها

ابتـدا درصدهـای متفـاوت گازوئیـل در آب بـدون افـزودن هیچگونـه
افزایـهای بررسـی میشـود .سـپس گل امولسـیونی پایـه آبـی بـا نسـبت
 70/30گازوئیـل در آب سـاخته شـده و خصوصیـات آن اندازهگیـری
میشـود .در مرحلـهی بعـد میـزان حبـاب شیشـهای کـه بایـد بـا نسـبت
 70/30بـه گل امولسـیونی افـزوده شـود و وزن  43پونـد بـر فوتمکعب
بهدسـت آیـد بررسـی میگردد .در نهایت شـروع بـه افـزودن افزایههای
رایـج بـا روش ترکیبهـای متفـاوت کـرده تـا گل امولسـیونی با نسـبت
 70/30بـا وزن  43پونـد بـر فوتمکعـب و ایـدهآل از نظـر خـواص
رئولـوژی و عصـاره بهدسـت آیـد .الزم بهذکر اسـت تمامـی روشهای
انجـام آزمایـش بـر اسـاس اسـتاندارد  APIانجـام شـده اسـت [.]8

 -2-6ســاخت گل امولســیونی بــا نســبت  70/30و اندازهگیــری
متغیرهــای آن در دو وزن متفــاوت

در ایــن قســمت بــا اســتفاده از دی.ام.ائــی آب شــور و بــا توجــه بــه
فرمــول 1-گل امولســیونی بــا نســبت  70/30گازوئیــل در آب بــدون
حبــاب شیشــهای تهیــه گردیــد و یــک مرتبــه در دمــای  77درجــهی
فارنهایــت اتــاق و ســپس بــا انجــام عملیــات رولینــگ پــس از  4ســاعت
در دمــای  200درجـهی فارنهایــت نتایــج متغیرهــای آن در دمــای 140
درجـهی فارنهایــت ثبــت شــد .همچنیــن مراحــل مذکــور جهــت تهیـهی
گل امولســیونی بههمــراه حبــاب شیشــهای نیــز انجــام گردیــد .طبــق
شــکل 4-گلهــای ســاخته شــده پــس از  30دقیقــه 8 ،4 ،2 ،1 ،و 12

 -1-6امولسيون گازوئيل در آب (با دی.ام.ئی آب شیرین)

در ایــن قســمت نســبت درصــد ترکیــب گازوئیــل در آب بــا توجــه
4
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بررسی گل امولسیونی در نسبتهای متفاوت در دمای  140درجهی فارنهایت

نسبت گازوئيل به آب (درصد)

50/50

55/45

60/40

65/35

70/30

75/25

80/20

ارتفاع (ميليليتر)

525

530

510

470

350

400

360

پايداري اوليه

پايدار

پايدار

پايدار

پايدار

پايدار

پايدار

پايدار

جدايي روغن/آب پس از  30دقيقه

00/

00/

00/

00/

00/

00/

00/

جدايي روغن/آب پس از  60دقیقه

00/

00/

00/

00/

00/

00/

00/

جدايي روغن/آب پس از  2ساعت

00/

00/

00/

00/

00/

02/

03/

جدايي روغن/آب پس از  8ساعت

95/

65/

05/

05/

05/

05/

05/

جدايي روغن/آب پس از  24ساعت

325/

2355/

55/

25/

107/

05/

05/

دور در دقيقه 600

53

58

65

78

185

280

دور در دقيقه 300

30

35

40

50

135

210

پالستيک ويسکوزيتي (سنتیپویز)

20

21

25

26

55

70

نقطهی واروي (پوند بر 100
)فوتمربع

13

14

15

25

80

145

ژل اوليه (پوند بر  100فوتمربع)
 /ژل ثانويه (پوند بر  001فوتمربع)

2
3

3
4

3
4

3
5

22
33

63
66

قابل اندازهگیری
نیست
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ســاعت کامـ ً
ا همگــن و پایــدار بودنــد .نتایــج ثبــت شــده در شــکل5-
قابلمشــاهد اســت.
( %03حجمــی) آب %1( +حجمــی) دی.ام.ئــی  %07( +حجمــی)
()1
گازوئیل
( %19حجمــی) آب  %1( +حجمــی) دی.ام.ئــی %45( +حجمــی)
()2
گازوئیــل  %35( +حجمــی) حبــاب شیش ـهای

4

گلهای امولسیونی ساخته شده همراه حباب شیشهای و بدون
حباب شیشهای

5

مقایسهی متغیرهای گلهای امولسیونی ساخته شده

6

فیلتر کیک حاصل از گل امولسیونی

شــکل 5-نشــاندهندهی اینســت کــه گلهــای امولســیونی بــا نســبت
 70/30بــا وزن  55/5پونــد بــر فوتمکعــب و همیــن گل بــا اضافــه
کــردن حبــاب شیشــهای تــا وزن  43پونــد بــر فوتمکعــب از نظــر
خــواص رئولــوژی بســیار بههــم نزدیــک هســتند .از آنجــا کــه ایــن
آزمایشهــا در دو دمــای اتــاق و دمــای  140درجـهی فارنهایــت انجــام
شــده بــود ،گل امولســیونی بــا وزن  43پونــد بــر فوتمکعــب و در
دمــای اتــاق بیشــترین رئولــوژی را از خــود نشــان داد کــه علــت آن
ســرد بــودن گل و غلظــت زیــاد حبــاب شیشـهای اســتفاده شــده جهــت
ســاخت گل بــود .ایــن موضــوع نشــاندهندهی تأثیــر دمــا و غلظــت
بــر خــواص رئولــوژی گل حفــاری اســت .مالحظــه میشــود کــه
هرچــه درصــد حجمــی حبــاب شیشـهای بیشــتر باشــد بهعلــت افزایــش
غلظــت حبــاب شیشـهای و افزایــش اصطــکاک بیــن ذرات آن خــواص
رئولــوژی نیــز افزایــش مییابــد.
 -3-6بررســی کنتــرل عصــارهی گل امولســیونی پایــه آبــی
همــراه حبــاب شیشــهای

هن ــگام آزمای ــش گل امولس ــیونی ب ــا نس ــبت  70/30ب ــه هم ــراه حب ــاب
شیشـــهای بـــا وزن  43پونـــد بـــر فوتمکعـــب مشـــخص شـــد کـــه
حب ــاب شیش ـهای ب ــه تنهای ــی و ب ــدون اس ــتفاده از م ــواد کمک ــی دیگ ــر
در کنتـــرل عصـــاره مؤثـــر اســـت .بهطـــوری کـــه گل امولســـیونی بـــا
نس ــبت  70/30ب ــدون حب ــاب شیشــهای (ک ــه در آن افزایــهای جه ــت
کنتـــرل هـــدرروی آب بـــهکار نرفتـــه بـــود) در آزمایـــش هـــدرروی
آب آن تـــا پایـــان  30دقیقـــه عصـــاره از آن خـــارج میشـــد امـــا در
گلـــی کـــه حبـــاب شیشـــهای در آن اضافـــه شـــد پـــس از  30دقیقـــه
در فشـــار  100پونـــد بـــر اینچمربـــع ،عصـــارهی خـــارج شـــده از آن
ح ــدود  50سیس ــی ش ــد ک ــه نش ــاندهندهی تأثی ــر حب ــاب شیشــهای
در کنتــرل عصــارهی گل اســت .در شــکل 6-فیلتــر کیــک حاصــل از
آزمای ــش نش ــان داده ش ــده اس ــت.
 -4-6بررســی تأثیــر مــواد افزودنــی در گل امولســیونی پایــه
آبــی بــا روش ترکیــب متفــاوت بــدون حضــور حبــاب شیشـهای

در روابــط 3-تــا 14ســعی شــده بــا جابجــا کــردن افزایههــا (یعنــی
ترکیبهــای متفاوتــی از افزایههــا در ســاخت گل امولســیونی) و
همچنیــن بــهکار بــردن میــزان متفــاوت افزایههــا رفتــار خــواص
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رئولــوژی آنهــا بررســی شــود .گلهــای امولســیونی ســاخته شــده در هر
فرموالســیون بهمــدت چهــار ســاعت در دمــای  200درجـهی فارنهایــت
در دســتگاه رولینــگ قــرار داده شــد و پــس از بیــرون آوردن از کپســول
در دمــای  140درج ـهی فارنهایــت ،متغیرهــای آنهــا آزمایــش شــده و
نتایــج آن در شــکل 7-ارائــه گردیــده اســت.
()3
آب  0/5( 8 PHPA +پوند )  +دی.ام.ئی  +گازوئیل
آب 0/5( + PHPAپوند ) +استارچ در دمای باال (2پوند) +دی.ام.ئی +
()4
گازوئیل
آب  0/5( PHPA +پوند ) +استارچ در دمای باال(3پوند ) +دی.ام.ئی +
()5
گازوئیل
آب  +استارچ در دمای باال (پوند  +)2دی.ام.ئی  +گازوئیل PHPA +
()6
( 0/5پوند)
آب  +دی.ام.ئی  +استارچ در دمای باال(2پوند ) +گازوئیل PHPA +
()7
( 0/5پوند )
آب  +دی.ام.ئـی  +گازوئیـل  +اسـتارچ در دمای باال (2پوند )PHPA +
()8
( 0/5پوند)
9
آب  +دی.ام.ئی  +استارچ در دمای باال (1پوند) 1( Pac.LV +پوند )+
()9
گازوئیل 0/5(PHPA +پوند)
 )8آب  +استارچ در دمای باال (1پوند) 1(Pac.LV +پوند ) +دی.ام .ئی
()10
 +گازوئیل  0/5( PHPA +پوند)
آب  +بنتونایـت (2پونـد ) +دی.ام.ئـی  +گازوئیـل 0/5( PHPA +
()11
پوند)
آب  +دی.ام.ئی  +بنتونایت (2پوند ) +گازوئیل   0/5( PHPA +پوند)
()12
آب  +دی.ام.ئی 2( C.M.C L.V +پوند)  +گازوئیل  0/5( PHPA +پوند)
()13
آب 2( C.M.C L.V +پونـد)  +دی.ام.ئـی  +گازوئیـل 0/5( PHPA +
()14
پوند)
بــا مقایســهی گلهــای امولســیونی ســاخته شــده و نتایــج حاصــل از
آزمایشهــای مربــوط بــه خــواص آنهــا در شــکل 7-مشــخص شــد
کــه گلهایــی کــه در آنهــا  PHPAمســتقیماً بــا آب مخلــوط شــده
نســبت بــه ســایر گلهــا رئولــوژی بیشــتری دارنــد .بهدلیــل اینکــه
 PHPAو اســتارچ درگلهــای 1-تــا  3مســتقیماً بــا آب مخلــوط شــده،
ایــن گلهــا نســبت بــه ســایر گلهــای ســاخته شــده خــواص رئولــوژی
بیشــتری از خــود نشــان دادهانــد.
در خصــوص گلهــای12-و11و8و7و5و 4نیــز علــت افزایــش
نقطــهی واروی و پالســتیک ویســکوزیتی ،اضافــه کــردن مســتقیم
امولســیفایرهای مکانیکــی بــه آب بــوده اســت .در نتیجــه PHPA
باعــث افزایــش رئولــوژی میشــود؛ بهخصــوص وقتــی کــه بــا
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اســتارچ مخلــوط شــده و هنگامــی کــه هــر دو مســتقیماً بــا آب مخلــوط
میگردنــد .همانگونــه کــه از نتایــج آزمایشهــا مشــخص شــده
در بیــن همــهی گلهــای ســاخته شــده گلهــای10-و9و 6بهتریــن
خصوصیــات را دارنــد .بــرای ســاختن گل امولســیونی بهتــر اســت ابتــدا
گل بــدون افــزودن افزایههــای پلیمــری (کــه رئولــوژی گل را افزایــش
میدهنــد) ســاخته شــود و ســپس امولســیون مکانیکــی اضافــه گــردد .از
میــان مــواد اضافــه شــده ،بنتونایــت هــم خــواص رئولــوژی بهتــری دارد
و هــم نســبت بــه دیگــر ترکیبــات کنتــرل عصــارهی خوبــی از خــود
نشــان داده و بهتــر اســت ابتــدا بنتونایــت بــه آب اضافــه شــود و ســپس
دی.ام .ئــی و در نهایــت گازوئیــل اضافــه گردنــد.
 -5-6سـاخت گل امولسـیونی بههمـراه حبـاب شیشـهای و بـا
اسـتفاده از امولسـیون مکانیکـی

آب +بنتونایت (پوند  +)2دی.ام.ئی+گازوئیل+حباب شیشهای ()15
فرمــول ترکیــب 15-بدیــن دلیــل انتخــاب شــد کــه بنتونایــت بهتریــن
کنتــرل عصــاره را دارد .در ایــن ترکیــب حبــاب شیش ـهای اضافــه شــد
تــا گل امولســیونی بــا نســبت گازوئیــل در آب  70/30بــا وزن  43پونــد
بــر فوتمکعــب بهدســت آیــد کــه نتایــج ایــن گل امولســیونی پــس از

7

مقایسهی گل امولسیونی با ترکیبهای متفاوت

8

مقایسهی گل امولسیونی بههمراه حباب شیشهای و بدون حباب
شیشهای بههمراه  2پوند بنتونایت
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چهــار ســاعت در دمــای  200درج ـهی فارنهایــت و عملیــات رولینــگ
در دمــای  140درجــهی فارنهایــت ثبــت شــد .ایــن ترکیــب پــس از
 30دقیقــه 8 ،4 ،2 ،1 ،و  12ســاعت کامــ ً
ا همگــن و پایــدار بــود .در
شــکل 8-گل امولســیونی بــا وزن  55/5پونــد بــر فوتمکعــب بههمــراه
 0/5پونــد  PHPAبــا گل امولســیونی  43پونــد بــر فوتمکعــب (کــه در
ســاختن هــر دو ترکیــب  2پونــد بنتونایــت ب ـهکار رفتــه بــود) ارزیابــی
شــدند.
در پایــان مشــخص شــد کــه بــرای افــزودن  PHPAبایــد در پایــان
گلســازی آنــرا بــه گل اضافــه کــرد تــا خــواص رئولــوژی گل چنــدان
افزایــش نیابــد (غلظــت  0/25-0/5پونــد در بشــکه مناســب اســت).
بههمــراه مقــدار  2پونــد در بشــکه بنتونایــت (جهــت بهتــر شــدن
خصوصیــات گل) و 2پونــد در بشــکه اســتارچ در دمــای زیــاد؛ ابتــدا
ایــن دو مــاده را بــه آب افــزوده و مخلــوط میکننــد و ســپس ســایر
افزودنیهــای گل امولســیونی اضافــه میشــوند.
نتیجهگیری

■ بــا افــزودن حبــاب شیش ـهای كافــي بــه ســيال امولســیونی روغــن در
آب بــا نســبت  70/30ميتــوان چگالــي گل حفــاري پايــه را تــا 43
پونــد بــر فوتمکعــب كاهــش داد.
■ در مــورد گل امولســیونی  ،70/30جهــت افــزودن  PHPAبایــد آنــرا

در پایــان گلســازی بــه گل اضافــه کــرد تــا خــواص رئولــوژی گل
چنــدان افزایــش نیابــد ( 0/25-0/5پونــد در بشــکه مناســب) اســت .در
خصــوص ســایر امولســیونهای مکانیکــی بهتــر اســت بنتونایــت 2پونــد
در بشــکه و اســتارچ در دمــای زیــاد  2پونــد در بشــکه اســتفاده شــود،
ایــن دو مــاده ابتــدا بــه آب افــزوده و مخلــوط گردنــد و ســپس ســایر
افزودنیهــای گل امولســیونی اضافــه شــوند.
■ امولســيفايرهاي مکانيکــي نظيــر بنتونايــت ،اســتارچ و  ...بهعنــوان
امولســيفايرهاي کمکــي جهــت ســاختن امولســيون آب در روغــن
ب ـهکار رفتهانــد .ايــن مــواد بهتنهايــي قــادر نيســتند امولســيونی پايــدار
بســازند و توســط آنهــا ميتــوان مقــدار گرانــروي و نقطـهی واروي گل
را بــه مقــدار دلخــواه تنظيــم کــرد.
■ بایــد توجــه کــرد کــه بنتونایــت در مخــزن اســتفاده نمیشــود .مــادهی
بنتونايــت نيــز يکــي از امولس ـيفايرهاي مکانيکــي اســت و در پايــدار
کــردن امولســيونهاي آب در روغــن در کنــار مــادهی دي.ام.ئــي
بســيار مؤثــر اســت .افــزودن برخــی از مــواد ماننــد اســتارچ PAC ،و
 10 CMCباعــث کاهــش نــرخ نفــوذ حفــاری میشــود و بهتــر اســت
بــرای کاهــش هزینههــای گلســازی فقــط از آب ،گازوئیــل ،دی.ام.
ئــی و حبــاب شیش ـهای اســتفاده کــرد.
■ در مــورد گل امولســیونی روغــن در آب ،بــا افزایــش گازوئیــل،
گرانــروی نیــز افزایــش مییابــد.
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1. Glass Bobbles

10. Carboxy Methyl Cellulose

6. Lost Circulation Material
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