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بررسی و مطالعه کاربرد سدیم هگزا متا فسفات بهعنوان افزایه کنترلکننده
زمان بندش و پخششدگی سیمان در چاههای نفت و گاز
زهرا نصیرزاده ،ایمان جعفری* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرجاسک

چکیده
هر کدام از اجزاء س��یمان چاههای نفت و گاز در واکنش هیدراتاس��یون در حضور آب ش��رکت کرده و سرعت
هیدراتاس��یون و مکانیس��م واکنش برای هر جزء با توجه به اندازه ذرات س��یمان متفاوت میباشد .هر کدام از
کالسهای س��یمان در عمق ،دما وفش��ارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .سیمان کالس  Gدر صنعت
حفاری را بهعنوان سیمان پایه می شناسند که با اضافه کردن افزودنیها میتوان خواص آن را تغییر داد و دامنه
کاربرد آن را متنوعتر نمود تا در تمامی ش��رایط چاه ،دوغاب خواص قابلقبولی داش��ته باش��د .در این پژوهش
مهمترین افزایهها که برروی س��یالیت و زمان بندش دوغاب سیمان اثرگذار میباشند ،بهعنوان پخشکننده و
تأخیردهنده مورد مطالعه قرار گرفت و از افزایههای متداول مورد استفاده در چاههای شرکت ملی نفت مناطق
مرکزی ایران بهعنوان ش��اهد و ماده سدیم هگزا متا فس��فات بهعنوان نمونه ،آزمایشهای ویکات ،ویسکومتر،
کانسیس��تومتر انجام گردید .نتایج حاصل از آزمایش��ات و تحلیل رفتار و عملکرد ماده مورد نظر نشان داد که
کارآی��ی آن بهعن��وان پخشکننده وخاصیت تأخیر دهندگی فوق العاده ب��وده و بهعنوان ماده کارآمد با هزینه
مناسبتری برای استفاده در صنعت نفت پیشنهاد گردید.
مقدمه

س��یمانکاری لوله های جداری و لوله های آس��تری از مهمترین
قس��مت های حفاری چاههای نفت و گاز به ش��مار می رود .کیفیت
عملیات س��یمانکاری بر ادام��ه عملیات حفاری ،تکمی��ل ،تولید و
تعمیر یک چاه اثر گذار میباش��د[ ]1-4س��يمان چاه نفت نوعي از
سيمان پرتلند است كه داراي ويژگيهاي خاصي ميباشد كه تحت
تأثير ش��رايط مصرف و نوع كاربري در اعماق چاه قرار میگيرد .با
افزايش عمق چاه ،درجه حرارت و فش��ار هيدرواس��تاتيك افزايش
مييابد ،لذا س��نگ س��يمان حاصل از دوغاب باي��د داراي مقاومت
فشاري بااليي باش��د تا بتواند فشار س��ازند را تحمل نمايد .از سوي
ديگر حرارت و فش��ار باال ميتواند دوغاب س��يمان را در نيمه راه به
قدري س��فت كند كه پمپاژ دوغاب غيرممكن ش��ود .بنابراين ،زمان
بندش دوغاب س��يمان چاه نفت بايد قابل كنترل باشد .اين مسأله در
س��يمانكاري چاه نف��ت اهميت فوقالع��ادهاي دارد و عدم توجه به
آن به تحمل هزينههاي بس��يار و حتي از دست دادن چاه ميانجامد.
دوغاب سیمانی كه پشت لوله جداری را پر میكند با گذشت زمان
و معموالً پس از چند س��اعت یا چند روز میبندد و س��خت میشود
و س��نگ س��یمان حاصل چون غالفی محكم ،لولهه��ای جداری را
در بر میگیرد و آنها را با س��ازند پیوند میده��د[ ]4,3توزيع اندازه
ذرات و افزایهه��ای مختلفی که در عملیات س��یمانکاری اس��تفاده
میشود پارامترهاي فيزيكي مهم و تأثيرگذار بر خصوصيات سيمان
ميباشد[5و].6
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()Jask.chemical@gmail.com
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واژگان کلیدی:
پخشکننده ،تأخیردهنده ،سدیم هگزا متا
فسفات ،افزایههای سیمان

افزودنیهای س��یمان ش��امل مواد مختلفی از جمله پخشکننده،
تنظیمکننده زمان بندش س��یمان ،کنترلکننده هرزروی س��یال بوده
که با توجه به اهداف مورد نظر اس��تفاده میش��ود[ ]7-10س��دیم
هگ��زا مت��ا فس��فاتها ( )SHMPاز جمله موادی هس��تند که از دیر
باز بهعنوان پخشکننده در آزمایش��گاههای خاکشناسی در تعیین
دانهبندی خاکهای رس بکار م��ی رود .در این فرآوری ،کائولین
بیشترین ماده اولیه مورد استفاده میباشد SHMP.از طریق مکانیزمی
هماهنگ به کنش دی فلوکولهکننده خود دس��ت مییابد بهطوری
که آنیونهای هگزامتافسفات جذب شیمیایی در سطح ذرات معدنی
خاک رس را بصورت شیمیایی جذب میکنند .در واقع آنیونهای
هگزامتافسفات با اتمهای آلومینیوم یک واکنش شیمیایی در سطح
آنه��ا انج��ام داده ،که یک مجموع��ه آنیون را بهوج��ود میآورند.
جذب ش��یمیایی ،افزایش بار منفی را در س��طح و افزایش نیروهای
دافعه بین ذرات را به دنب��ال دارد؛ در نتیجه مقدار خاک رس( زتا)
پتانس��یل ذرات افزایش مییابد[ .]11-16با جمعآوری کاتیونهای
قلیایی حل ش��ده و فلوکوله ش��ده و جایگزینی آنه��ا با کاتیونهای
 Na+انجام شده و در نتیجه ،افزایش ضخامت الیه دوگانه الکتریکی
ص��ورت گرفت��ه و ذرات هم نام همدیگ��ر را دفع ک��رده و مانعی
در مس��یر رسیدن س��ایتهای فعال ش��ده و انجام واکنش شیمیایی
معمول بوجود میآورند[ .]16-20مکانیزم س��دیم هگزا متا فسفات
بهعنوان کمکدهنده از طریق ایجاد اتصال عرضی ،پخشکنندگی
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نانوکریستالهای نشاسته ( )SNCدر آب نقش دارند .در طی یک
واکنش اتصال عرضی بین نشاسته و سدیم هگزامتا فسفات ،سدیم
هگزامتا فس��فات با گروههای عامل هیدروکسیل مولکول نشاسته
واکنش داده و پیوندهای درون و بیناستری تشکیل میدهد .برای
تبدیل گروههای هیدروکس��یل نشاس��ته به آنیونهای اکس��یژن و
ایجاد قابلیت اتفاق افتادن واکنش اتصال عرضی ،به شرایط قلیایی
نیز نیاز است[.]17-20
در ای��ن پژوه��ش مهمترین افزایهها که برروی س��یالیت و زمان
بندش دوغاب س��یمان اثرگذار میباش��ند ،بهعنوان پخشکننده و
تأخیردهنده مورد مطالعه قرار گرفت و از افزایههای متداول مورد
استفاده در چاههای شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران بهعنوان
شاهد و ماده س��دیم هگزا متا فسفات بهعنوان نمونه ،آزمایشهای
وی��کات ،ویسکومتر،کانسیس��تومتر انجام گردی��د .نتایج حاصل
از آزمایش��ات و تحلی��ل رفتار و عملکرد ماده موردنظر نش��ان داد
که کارآی��ی آن بهعنوان پخشکننده وخاصی��ت تأخیردهندگی،
فوقالعاده بوده و بهعنوان ماده کارآمد با هزینه مناس��بتری برای
استفاده در صنعت نفت پیشنهاد می گردید.
دستگاههای مورد استفاده در آزمایشها
در این مطالعه از دستگاههای ویکات ،میکسر(نوع CHANDLER

 Engineeringو م��دل  ،)30-60کانسیستومتراتمس��فریک(نوع
 CHANDLER Engineeringو مدل  )1200و ویس��کومتر متعلق
به شرکت سیمان کرمان استفاده شده است.در آزمون ویکات یک
سوزن اس��توانهای به قطر  1/13میلیمتر استفاده شد .فشار وارده از
طرف بار کل روی سوزن  300گرم است .ضامن آن به فاصلههای
زمانی  10دقیقه باز و درون نمونه به عمق  40میلیمتر پایین میرود.
اندازهگیریها به نسبت کف نمونه به میلیمتر بیان میگردد .روانی
دوغاب س��یمان پس از مخلوط کردن با س��رعت زیاد با اس��تفاده
از یک کانسیس��تومتر اتمسفریک تعیین میش��ود .این دستگاه از
یک ظرف اس��توانهای دوار تش��کیل ش��ده که دوغاب درون آن
قرار میگیرد .حجم ظرف دوغاب  600میلیلیتر اس��ت که داخل
کانسیستومتر قرار میگیرد و دستگاه پرههای ساکنی دارد که درون
ظرف استوانهای دوغاب فرو میرود .سپس درجه حرارت و فشار
توسط دستگاه ،تنظیم ،و موتور ،روشن میشود .کل ظرف ،داخل
یک محفظه تحت فش��ار و دما ( )HPHTق��رار میگیرد .میتوان
دما و فش��ار موجود در شرایط س��یمانکاری را در آن ایجاد نمود.

 1شماتیک دستگاههای مورد استفاده در انجام آزمایشها
 1آنالیز شیمیایی سیمان کالس  Gکرمان
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ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ﺳﻴﻤﺎن ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  SHMPدر دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه وﻳﻜﺎت
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار) 0/1( %BWOCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش را ﻧﺸﺎن داد)ﺷﻜﻞ.(1-
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ﺑﻠﻨﻚ
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)0.002 (% BWOC
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)0.01 (%BWOC

)Penetration (mm

30

خصوصیات جریان دوغابهای سیمان و اندازهگیری گرانروی با
استفاده از دستگاه ویسکومتر اندازه گیری شد .شکل 1-شماتیک
دستگاههای مورد استفاده در این کار پژوهشی را نشان میدهد.
آمادهسازی نمونه

آمادهس��ازی نمون��ه مطابق با اس��تاندارد  APIانجام ش��د .برای
15
)0.1 (%BWOC
10
مخلوط کردن س��یمان مورد استفاده که کالس  Gکرمان میباشد،
)0.2 (% BWOC
5
از مخلوطکن نوع پیشران با سرعت باال استفاده شده است .در همه
0
نمونهها مخلوط سیمان و آب مقطر استفاده میشود که نسبت آب
0
200
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)Time (min
به س��یمان  0/44درصد وزنی میباشد .در این پژوهش نمونه بلنک
به مخلوط س��یمان و آب اطالق میش��ود و نمونه ش��اهد مخلوط
 2مقایسه کارآرایی قابلیت تأخیردهندگی  SHMPبا مقادیر متفاوت و
ﺷﻜﻞ :1-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ  SHMPﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﻚ
تاثیر آن در زمان بندش نسبت به نمونه بلنک
سیمان و آب و افزایههای مورد استفاده در شرکت ملی نفت ایران
میباشد.
80

اﻓﺰاﻳﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺴﻴﺴﺘﻮﻣﺘﺮ در دﻣﺎي
70

)Conistency (Bc

)℉ (140-200ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ .(2-ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻓﺰاﻳﻪﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻠﻮز در زﻣﺎن 50
60
روش کار
ﺑﻠﻨﻚ
ﺳﻴﻤﺎنو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ را ﺑﻬﺒﻮد دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوﻏﺎبدارﻧﺪ
ﻣﻮﺛﺮي
دﻗﻴﻘﻪ ،رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد

)Consistency (Bc

50
ﺷﺎﻫﺪ
ابتدا جهت بررسی کارآرایی تاثیر  SHMPبر روی رفتار بندش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ در
SHMPزﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲﺷﻮد .درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﻪ  46 ، SHMPدﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
40
سیمان ،نمونه در نسبتهای مختلف با تست ویکات ارزیابی شد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺳﺎﻳﺮاﻓﺰاﻳﻪﻫﺎ دارد ﻛﻪ
اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPاﺛﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻫﻨﺪﮔﻲ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارﻳﺘﺮﻳﺘﻮل
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد .ﭘﻨﺘﺎ
30
ﮔﻠﻴﺴﺮول
آنالیز شیمیایی آن توسط دستگاه  Xrayتعیین گردید که نتایج آن
 20رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي
ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻴﻠﻮز
در جدول 1-آورده ش��ده اس��ت .در ادامه ،آزمایش تعیین تشکیل
ﮔﻠﻴﺴﺮولداده اﺳﺖ.
ﺧﻮدو ﻧﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺰاﻳﻪﻫﺎ از
10
ﻣﺨﻠﻮط SHMP
الیه ژل ( )Gel formingتوس��ط دستگاه میکس��ر انجام گردید .به
0
0
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250
ش��رطی که دوغاب س��یمان حاصل از نظر رئولوژی ،روانی خود
)Time (min
را حف��ظ ک��رده و به صورت دوغاب باش��د و حال��ت ژله ای پیدا
ﺷﻜﻞ :2-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻫﻨﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﻣﺎن
ﭘﻤﭙﺎژ تاثیر
متفاوت و
 3مقایسه کارآرایی قابلیت تأخیر دهندگی افزایههای
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
نکرده باشد ،جهت تس��تهای بعدی مناسب بوده و مورد استفاده
آن در زمان پمپاژ نسبت به نمونههای شاهد شرکت ملی نفت و بلنک
ق��رار میگیرد ،در غیر اینصورت دوباره این آزمایشها باید تکرار
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ در ﻏﻴﺎب اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از
در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ SHMP
دوغاب سیمان
گردد.
ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺴﻴﺴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
80
اﺛﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SHMPﺑﺠﺰ 1 (% BWOC)70آزمایش تعیین زمان پمپاژپذیری توس��ط دستگاه کانسیستومتر
ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺮش ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اتمسفریک تا دمای  200 °Fصورت گرفت و روند روانی دوغاب
60
دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻠﻨﻚ
ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ5،ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ) 0,06 ( % BWOCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖدرﻓﻘﻂفاصلههای زمانی معین تا زمانیکه روانی دوغاب  70 Bcش��ود،
ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 50
ﭘﻤﭙﺎژ را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﺑﺎ
٠٫٠۶
زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 40
اندازهگی��ری ش��د و مدتزم��ان پمپاژ تعیی��ن گردید .با اس��تفاده
ﺣﺪود  19دﻗﻴﻘﻪ اﺧﺘﻼف
ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
٠٫٠١۴
30
ﻧﻔﺖ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰاﻳﻪﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از اطالعات بهدس��ت آمده ،آزمایش کانسیس��تومتر ش��کل زمان
٠٫٢
20
٠٫٠١١
بر حس��ب روانی رس��م ش��د و برای تعیین رئولوژی جریان توسط
٠٫۴٣
10
دس��تگاه ویسکومتر ،ویسکوزیته پالستیک  PVو نقطه تسلیم()YP
١
0
0
50
100
150
200
محاس��به و نهایتاً ش��کل ش��دت تنش بر حس��ب تنش برشی رسم
)Time (min
گردید .در ادامه ،جهت بررس��ی کارآرای��ی افزایههای مختلف بر
 4مقایس��ه کارآرایی قابلیت تأخیردهندگ��ی مقادیرمتفاوت  SHMPو
روی رفتارهای مختلف س��یمان ،نمونههای متفاوت در نسبتهای
ﺷﻜﻞ :3-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻔﺎوت  SHMPو ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ
ﺳﻴﻤﺎنشرکت ملی نفت
شاهد
تاثیر آن در زمان پمپاژ نسبت به نمونه های
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب
مختلف با آزمایش کانسیس��تومتر مورد ارزیاب��ی قرار گرفت و از

و بلنک دوغاب سیمان
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ،ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ در ﻏﻴﺎب و ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي

ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎن6ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب اﻓﺰاﻳﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
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80
70
60
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ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب اﻓﺰاﻳﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻣﺎن ﺑﻨﺪش ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
80
70
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ﺷﺎﻫﺪGas migration+
ﺷﺎﻫﺪ Gas migration -

40
30
20

)Consistency (Bc

50

نمونه ش��اهد مورد استفاده در ش��رکت ملی نفت ایران شامل مواد
کنترل هرزروی س��یال ،پخشش��دگی و جلوگیریکننده از نفوذ
گاز (ن��ام تجاری  Retro 105، syjz1، Halad9و)Gas migration
برای مقایسه با عملکرد افزایه مورد استفاده در این پژوهش استفاده
گردید.
بحث

10

)Consistency (Bc

0
برای بررس��ی اث��ر تأخیردهندگ��ی زمان بندش س��یمان ،مقادیر
0
100
200
300
)Time (min
مختلف  SHMPدر دمای محیط توس��ط دس��تگاه ویکات مورد
ارزیاب��ی قرار گرفت که مق��دار( 0/1 )BWOC%بیش��ترین زمان
شرکتﭘﻤﭙﺎژ را داﺷﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن
تأخیردهندگی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
قابلیتذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي
ﻛﻪ در
SHMP 5
در ﺷﻜﻞ 5-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
کارآرایی
مقایس��ه
ش��اهدﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ
هایدر ﻏﻴﺎب و
نمونهﻧﻔﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
دﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺷﻜﻞ :4-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻠﻪ
ﺣﺎﺻ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
.
ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد
ﺳﻴﻤﺎن
دوﻏﺎب
ﺑﻨﺪش
زﻣﺎن
ﻨﺪﮔﻲ
دﻫ
ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
کننده از نفوذ گاز و تاثیر بندش را نشان داد(شکل.)2-
جلوگیری
افزایه
غیاب
ملی نفت در
زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در
حضورﮔﺎز و
ﻛﻨﻨﺪهواز ﻧﻔﻮذ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPاﺛﺮات ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
آن در زمان پمپاژ
افزایهه��ای مختل��ف ب��ا قابلی��ت تأخیردهندگی زم��ان بندش
دوغاب س��یمان توسط دستگاه کانسیس��تومتر در دمای (-200°F
7
80
 )140بررس��ی گردید(ش��کل .)3-همانطور که در این شکل دیده
70
میشود تمام افزایهها بجز تیلوز در زمان  50دقیقه ،رفتار و عملکرد
60
موثری دارند و نس��بت به بلنک دوغاب سیمان افزایش زمان پمپاژ
50
را بهبود دادند اما نس��بت به نمونه ش��اهد س��بب اندکی کاهش در
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
40
)0.06 (% BWOC
زم��ان پمپاژ میش��ود .درحالی که افزای��ه  46 ،SHMPدقیقه زمان
30
)0.04 (%BWOC
)0.1 (% BWOC
20
پمپاژ را نس��بت به نمونه ش��اهد کاهش داد .بنابراین افزایه SHMP
10
اثر تأخیر دهندگی و پمپاژ مناس��بتری نسبت به سایرافزایهها دارد
0
که بیانکننده این مطلب اس��ت که افزایه  SHMPبهترین جایگزین
0
20
40
60
80
100
)Time (min
برای مواد تأخیردهنده میباش��د و رفتار مناس��بتری نسبت به بقیه
 SHMPافزایهها از خود نشان داده است.
متفاوت
تأخیردهندگی
قابلیت
کارآرای��ی
مقایس��ه
ﺷﻜﻞ)6 :(5
دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
مقادی��ر ﺑﻠﻨﻚ
 SHMPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
دﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ
در ادام��ه ،مقادی��ر مختل��ف  SHMPجایگزی��ن تأخیردهن��ده
نسبت به بلنک دوغاب سیمان
در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  SHMPدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻜﻞ6-
نمونه ش��رکت ملی نفت در غیاب افزای��ه جلوگیریکننده از نفوذ
ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  SHMPدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮي70در وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ دوﻏﺎب
ﻧﻔﺖ بﺑﺎهمنظور بررس��ی قابلیت تأخیردهندگ��ی زمان بندش دوغاب
ﺳﻴﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲگاز
60
دو ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  SHMPدارد
س��یمان توسط دس��تگاه کانسیس��تومتر مورد مطالعه قرار گرفت و
 50ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و اﻓﺰاﻳﻪ
وﻟﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .درآزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻘﺪارحاصله در ش��کل 4-بیان کننده این مطلب اس��ت که تمامی
ﺳﻴﻤﺎنﺷﺎﻫﺪ ،وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺑﺎنتایج
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻠﻨﻚدر
 SHMPاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
دوﻏﺎب
40
ﻛﻤﺘﺮ ،اﺛﺮ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ0.1،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ دارد .مقادی��ر  SHMPبج��ز ( 1 )BWOC%اثر تأخیردهندگی بر روی
% SHMP
30
ﺷﺎﻫﺪ 0.25 % Syjz1
گیرش بلنک دوغاب س��یمان داشتهاند .س��ایر مقادیر استفاده شده
20
ﺷﺎﻫﺪ 0.1 % Syjz1
افزایه  SHMPنسبت به نمونه شاهد شرکت ملی نفت سبب کاهش
10
زمان پمپاژ گردیدند ،که مقدار ( 0.06 )BWOC%نسبت به سایر
0
0
100
200
300
400
مقادیر زمان پمپاژ را بیش��تر افزایش داد .با وجود اس��تفاده از مقدار
)Shear Rate (rpm
کمتر افزایه  SHMPنس��بت به نمونه شاهد شرکت ملی نفت فقط
ﻫﺎيو ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
 %ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺗﺎﺛﻴﺮو آن
قابلیت (0/1و
%) SHMP
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و
)0/1
کنندگی( SHMP
پخدرش
پمپاژ
کارآرایی
مقایسه
ﺷﻜﻞ) :(6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ 7
حدود  19دقیقه اختالف زمان پمپاژ وجود دارد که بیانگر آن است
دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
ﺑﻠﻨﻚ
و
ﻧﻔﺖ
تاثیر آن در ویس��کوزیته 8
پالستیک نسبت به نمونه های شرکت ملی
که افزایه  SHMPجایگزین تأخیردهنده ش��رکت ملی نفت اثرات
) Shear stress ( Dial reading

نفت و بلنک دوغاب سیمان
در ﺷﻜﻞ 7-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ )(PV
ﻛﻤﺘﺮ  ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
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ﺷﻜﻞ) :(6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ (0/1%) SHMPو ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻔﺖ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن

پژوهشی
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد
علمیﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه
مقاالتﻣﺘﻔﺎوت
در ﺷﻜﻞ 7-ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ )(PV
ﻛﻤﺘﺮ  ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

)Shear stress (Dial reading

70
مطلوبتر در مقایسه با سایر افزایههای مخلوط شده داشته است.
60
به منظور بررس��ی قابلیت تأخیردهندگی ،بین نمونه های ش��اهد
50
شرکت ملی نفت در غیاب و حضور افزایه جلوگیری کننده از نفوذ
40
گاز آزمایش انجام ش��دکه نتایج حاصله بیانکننده این است که در
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
30
غیاب افزایه بدلیل وجود نیروهای الکتروشیمیایی ،مقاومت در زمان
0.25 % Syjz1
20
بندش سریع شده و رفتار مناسبتری نشان میدهد( .شکل.)5-
0.1 % Syjz1
10
در ش��کل 6-مقادیر مختلف  SHMPک��ه در آزمایشهای ذکر
0
ش��ده در باال بهترین نتایج افزایش زمان پمپاژ را داش��ته اس��ت ،به
0
100
200
300
400
)Shear rate (rpm
منظور بررس��ی قابلیت تأخیردهندگی زمان بندش دوغاب س��یمان
ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ
ﺷﺮﻛﺖ
دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
قابلیته و
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪ
مقایس��هﻧﻘﺶﻫﺎي
 SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
در ﺷﻜﻞ 8-اﻓﺰاﻳﻪ
اﻓﺰاﻳﻪبررس��ی قرار گرفت .نتایج حاصله بیانگر این است که افزایه
متفاوتدر ﺣﻀﻮرمورد
مقادیر
کنندگ��ی
ﺗﺄﺧﻴﺮپخش
پمپاژ و
کارآرای��ی
8
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮرد
ﺳﻴﻤﺎن
دوﻏﺎب
ﺑﻨﺪش
زﻣﺎن
دﻫﻨﺪﮔﻲ
ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﺳﻴﺎل
ﻛﻨﻨﺪوﮔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و
ملیﭘﺨﺶ
ﭘﻤﭙﺎژ و
ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮزروي ﺷﻜﻞ) :(7ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 SHMPاثرات تأخیردهندگی اندکی به تنهایی نشان میدهد.
نفت
شرکت
نمونه های
ﺳﻴﻤﺎنﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
و
ﭘﻤﭙﺎژ
زﻣﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب
تاثیر آن در ویسکوزیته پالستیک نسبت به بلنک دوغاب سیمان
در ادام��ه مقادی��ر مختلف  SHMPدر دمای اتاق جهت بررس��ی
ﮔﺮدﻳﺪ.
قابلی��ت پخشکنندگ��ی م��ورد ارزیابی ق��رار گرفت .ش��کل7-
80
بیانکننده این مطلب اس��ت که  SHMPدرمقایسه با بلنک دوغاب
9
70
سیمان سبب کاهش موثری در ویسکوزیته دوغاب سیمان گردیده
60
که نشاندهنده خاصیت پخشکنندگی خوب این ماده است .سپس
50
پخشکننده شرکت ملی نفت با دو مقدار متفاوت ارزیابی شد ،که
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
40
ﺷﺎﻫﺪ Halad, Retro
30
مقدار بیش��تر پخشکننده نمونه شاهد ویس��کوزیته پالستیکی برابر
Halad, SHMP
20
با  SHMPدارد ولی نقطه تس��لیم ش��دگی کاهش پیدا کرده است.
10
درآزمایش همس��ان که ب��ا مقدار برابر پخشکننده نمونه ش��اهد و
0
0
50
100
150
200
افزایه  SHMPانجام گردید ،در نمونه ش��اهد ،ویسکوزیته افزایش
)Time (min
یافت .بنابراین نتیجه میگیریم که افزایه  SHMPبا مقدار کمتر ،اثر
ﺑﻠﻨﻚ
ﺷﻜﻞ) :(8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ  SHMPدر ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮزروي ﺳﻴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ
شکنندگی بیش��تر ،قابلیت پمپاژ بهتر و شکل شیب خط کمتری
کنترلﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ وپخ
 9مقایسه کارآرایی قابلیت تأخیردهندگی  SHMPدر حضور افزایه
دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
هرزروی سیال نمونه شاهد شرکت ملی نفت و بلنک دوغاب سیمان
نسبت به سایر نمونهها دارد.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖش��کل 8-مقادیر متف��اوت پخشکننده نمونههای ش��اهد به
در ﺷﻜﻞ 9-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ در ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در
ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ در ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﭘﺨﺶ 80
ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ در ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ70ﮔﺎز دارد .منظور بررس��ی قابلیت پخشکنندگی دوغاب سیمان مورد مطالعه
قرار گرفت ،نتایج حاصله بیانکننده این اس��ت که در مقدار بیشتر
60
50
پخشکننده نمونه ش��اهد ش��یب خط ( )PVکمتر  ،قابلیت پمپاژ و
ﺷﺎﻫﺪ
40
خاصیت پخشکنندگی بیشتری از خود نشان میدهد.
ﺷﺎﻫﺪ Gas migration -
30
در ش��کل 9-افزای��ه  SHMPجایگزین نقشه��ای پخشکننده
Gas migration - Syjz1
20
ﺷﺎﻫﺪ
و تأخیردهنده نمونه ش��رکت مل��ی نفت در حض��ور افزایه کنترل
10
هرزروی س��یال به منظور بررسی قابلیت تأخیردهندگی زمان بندش
0
0
100
200
300
دوغاب سیمان مورد مطالعه قرار گرفت که نسبت به بلنک دوغاب
)Time (min
سیمان افزایش زمان پمپاژ و نسبت به نمونه شاهد شرکت ملی نفت
های شاهد
تأخیردهندگی
قابلیت
رآرایی
مقایسه کا
شرکتﻧﻔﻮذ ﮔﺎز وسبب کاهش زمان پمپاژ گردید.
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از
نمونه اﻓﺰاﻳﻪ
ﻧﻔﺖ درﻏﻴﺎب
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
دﻫﻨﺪﮔﻲ
10ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺷﻜﻞ) :(9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ
ﭘﻤﭙﺎژ
زﻣﺎن
در
آن
ﺗﺎﺛﻴﺮ
و
ه
ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺨﺶ
جلوگیریکننده از نفوذ گاز و پخشکننده و
افزایه
درغیاب
نفت
ملی
10
در ش��کل 10-مقایسه بین نمونههای شاهد شرکت ملی نفت در
)Consistency (Bc

)Consistency (Bc

تاثیر آن در زمان پمپاژ

در ﺷﻜﻞ 10-اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن
ﺑﻨﺪش دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  SHMPﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن اﺛﺮات ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار SHMP
58اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ را داﺷﺘﻪ و از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ) 0/2 (%BWOCﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
80

ﺷﻜﻞ) :(9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ درﻏﻴﺎب اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز و
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ

در ﺷﻜﻞ 10-اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن
ﺑﻨﺪش دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  SHMPﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن اﺛﺮات ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار SHMP
اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ را داﺷﺘﻪ و از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ) 0/2 (%BWOCﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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)Consistency (Bc

80
حض��ور افزایه پخشکننده جهت بررس��ی قابلیت تأخیردهندگی
70
انج��ام گردید ،همانطور که مش��اهده می کنیم ش��اهد در حضور
60
افزایه پخشکننده اثر تأخیردهندگی کمتری نسبت به سایرشاهدها
50
بخصوص در نمونه ش��اهد در حضور افزای��ه جلوگیری کننده از
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
40
ﺷﺎﻫﺪ 0.25 % Syjz1
نفوذ گاز دارد.
30
0.1 % SHMP
0.2 % SHMP
در ش��کل 11-افزای��ه  SHMPجایگزین پخشکننده ش��رکت
20
10
زﻣﺎننفت ب��ه منظور بررس��ی قابلیت تأخیردهندگ��ی زمان بندش
ملی
ﺷﻜﻞ) :(10ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪارﻣﺘﻔﺎوت  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در
0
ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
دوغاب س��یمان گردید .نتایج حاصله بیانکننده این مطلب اس��ت
0
50
100
150
200
250
)Time (min
 SHMPبا مقادیر کمتر نس��بت به نمونههای شاهد شرکت ملی
که
در ﺷﻜﻞ 11-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ در ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻛﺎﻫﺶو بلنک دوغاب س��یمان اثرات تأخیردهندگی بیشتری دارد.
ﻧﻔﺖ ﺳﺒﺐ نفت
مقدارمتفاوت ﻣﻠﻲ
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﻪ
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ
مقایس��هﺑﻴﺎن
ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و11ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
SHMP
تأخیردهندگی
قابلی��ت
کارآرایی
همچنین کمترین مقدار  SHMPافزایش زمان پمپاژ را داش��ته و از
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه اﺳﺖ.
جایگزی��ن پخشکننده نمونه ش��رکت ملی نفت و تاثی��ر آن در زمان
پمپاژ نسبت به نمونههای 11
سیمان
دوغاب
بلنک
و
شاهد
عملکرد بهتری نسبت به مقدار( 0/2 )BWOC%برخوردار است.
در ش��کل 12-مقایسه بین نمونههای شاهد شرکت ملی نفت در
80
حضور افزایه پخشکننده به منظور بررسی قابلیت تأخیردهندگی
70
انجام شد و نتایج حاصله بیان کننده این است که افزایه پخشکننده
60
ش��رکت ملی نفت سبب کاهش بس��یار اندکی در زمان پمپاژ شده
50
است.
40
ﺷﺎﻫﺪ Syjz1 +
30
در ش��کل 13-افزای��ه  SHMPجایگزین پخشکننده ش��رکت
ﺷﺎﻫﺪ Syjz1 -
20
مل��ی نفت در حضور افزایه جلوگیری کننده از نفوذ گاز به منظور
10
بررس��ی قابلیت تأخیردهندگی زمان بندش دوغاب س��یمان ش��د.
0
نتایج نشان داد که  SHMPبا مقدار ( 0/06 )BWOC%زمان پمپاژ
0
50
100
150
200
)Time (min
با بلنک دوغاب س��یمان برابر ش��د و مق��دار ( 0/ 1)BWOC%با
شرکت
تأخیردهندگی نمون
قابلیت
کارآرایی
مقایسه
ﺷﻜﻞ )12:(11
شاهدﻏﻴﺎب و
هایﻧﻔﺖ در
ﺷﺮﻛﺖه ﻣﻠﻲ
دﻫﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
توجه به استفاده مقدار کمتر نسبت به نمونه های شاهد ،زمان پمپاژ
زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ
آن در
حضورو ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه
در اﻓﺰاﻳﻪ
ﺣﻀﻮر
زمان
در
آن
تاثیر
و
کنن��ده
ش
پخ
افزایه
و
غیاب
نفت
مل��ی
طوالنیتر داشت.
پمپاژ
ش��کل 14-نش��ان میده��د نمون��ه  SHMPدر حض��ور افزایه
در ﺷﻜﻞ 12-اﻓﺰاﻳﻪ  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ در ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن ﺑﻨﺪش دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 SHMP 80ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
جلوگیریکننده از نفوذ گاز ،زمان پمپاژ طوالنیتری داش��ته ولی
) 0/06 (%BWOCزﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ) 0/ 1(%BWOCﺑﺎ 70
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪار
به دلیل نیروهای الکتروشیمیایی از قابلیت پمپاژ کمتری برخوردار
ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ،زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ داﺷﺖ.
60
است.
50
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
40
ﺷﺎﻫﺪ 0.25 % Syjz1
شکل 15-نشان میدهد  SHMPدر مقایسه با نمونه پخشکننده
ﺷﺎﻫﺪ 0.1 % Syjz1
30
ش��رکت ملی نفت اثر تأخیر دهندگی بیش��تری دارد اما نس��بت به
0.1 % SHMP
20
نمونه تأخیردهنده شرکت ملی نفت سبب کاهش زمان پمپاژ شده
0.06 % SHMP
10
است.
0
0
50
100
150
200
250
ش��کل 16-مقایسه بین  SHMPدر غیاب افزایه جلوگیری کننده
)Time (min
از نف��وذ گاز ب��ه منظور بررس��ی قابلی��ت پخشکنندگی دوغاب
12
آراییﻣﺘﻔﺎوت
کارﻣﻘﺎدﻳﺮ
دﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ
در
آن
ﺗﺎﺛﻴﺮ
و
ﻧﻔﺖ
ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ه
ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺨﺶ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
SHMP
SHMP
متفاوت
مقادیر
تأخیردهندگی
قابلیت
مقایس��ه
ﺷﻜﻞ) :(12ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎر آراﻳﻲ 13
س��یمان انجام ش��د .نتایج حاصله بیان کننده این مطلب اس��ت که
زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
جایگزی��ن پخشکننده نمونه ش��رکت ملی نفت و تاثی��ر آن در زمان
ماده  SHMPبا مقدار کمتر نس��بت به نمونه ش��اهد ش��رکت ملی

)Consistency (Bc

)Consistency (Bc

پمپاژ نسبت به نمونه های شاهد و بلنک دوغاب سیمان
ﺷﻜﻞ 13-ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  SHMPدر ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ،زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي داﺷﺘﻪ

وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
80
70
60

59

0
250

100
150
)Time (min

200

50

0

ﺷﻜﻞ) :(12ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎر آراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  SHMPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در
زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن

مقاالت علمی پژوهشی

ﺷﻜﻞ 13-ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  SHMPدر ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ،زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي داﺷﺘﻪ
وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

)Consistency (Bc

80
نفت ویسکوزیته و نقطه تسلیم کاهش بیشتری داشته که نشاندهنده
70
عملکرد بهتر  SHMPنسبت به پخشکننده شرکت ملی نفت است.
60
ش��کل 17-بیانگر این اس��ت که ماده  SHMPدر حضور افزایه
50
0.1% SHMP+
جلوگیریکننده از نفوذ گاز ویس��کوزیته پالس��تیک و نقطه تسلیم
40
Gasmigration
افزای��ش و قابلیت پخشکنندگی به مقدار اندکی نس��بت به نمونه
30
0.1% SHMPGasmigration
شاهد شرکت ملی نفت کاهش یافته است.
20
10
ش��کل 18-نشان میدهد که نمونه ش��اهد شرکت ملی نفت در
0
حضور افزایه جلوگیری کننده از نفوذ گاز ویسکوزیته پالستیک و
0
50
100
150
200
250
)Time (min
نقطه تسلیم آن کاهش یافته است.
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد نتای��ج حاصل��ه از ش��کل 19-بیانکنن��ده این مطلب اس��ت که
دﻫﻨﺪﮔﻲ)0/
ﻛﻨﻨﺪه1
ﭘﺨﺶ( %
SHMP
تأخیردهندگی
قابلیت
کارآرایی
مقایس��ه
14
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻧﻔﺖ اﺛﺮ
ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﺄﺧﻴﺮﭘﺨﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر
SHMP
ﺷﻜﻞ)دﻫﺪ
ﺷﻜﻞ 14-ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻠﻲ(0/
ﺷﺮﻛﺖ1%
) SHMP
دﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻛﺎرآراﻳﻲ
:(13
ﭘﻤﭙﺎژ
زﻣﺎن
در
آن
ﺗﺎﺛﻴﺮ
و
ﻧﻔﺖ
ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
.
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﭘﻤﭙﺎژ
زﻣﺎن
ﻫﺶ
ﻛﺎ
ﺳﺒﺐ
ﻧﻔﺖ
ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
دﻫﻨﺪه
ﺗﺄﺧﻴﺮ
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
جایگزین پخشکننده نمونه شرکت ملی نفت و تاثیر آن در زمان  SHMPدر حض��ور افزای��ه جلوگیریکنن��ده از نفوذ گاز باعث
پمپاژ
کاهش ویسکوزیته پالستیک و نقطه تسلیم گردیده است250 .

13

نتیجهگیری

70

)Shear Stress (Dial reading

80

200

60
بررسی مجموعه آزمایشهای انجام شده بیانگر این موضوع است
شاھد 0.25 % Syjz
50
فولکوله
 SHMPب0.1هعنوان پخشکننده موثر و کارآمد جهت دی
که
% SHMP
100
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن
40
کردندوﻏﺎب
ﺑﻠﻨﻚ
ﺳﻴﻤﺎندوغاب سیمان کالس  Gدر دمای شبیهسازی شده در
ذرات
0.06% SHMP
30
0.06% Syjz1
50
اعماق چاه قابل اس��تفاده میباش��د و ماده مذکور عالوهبر خاصیت
0.1% Retro105
20
پخشکنندگی ذرات سیمان ،خاصیت تأخیردهندگی خیلی 0خوبی
10
0
100
200
300
400
Shearدر مقایس��ه با سایر
Rateآمده
دس��ت
هم از خود نش��ان میدهد .نتایج به
)(rpm
0
0
50
100
150
افزایههای مورد اس��تفاده در ش��رکت ملی نفت نش��ان میدهد که
Time
)(min
ﺷﻜﻞ) :(15ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  (0/1%) SHMPو ﺗﺎﺛﻴﺮ آن
خاصیت
شده،
شناخته
جدی ِد
شیمیایی
ماده درمذکور
دارایﺳﻴﻤﺎن
ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب
ﻧﻔﺖ و
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
فرمولﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
با ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ
 )0/06و
زﻣﺎن%
( SHMP
تأخیردهندگی
آرایی
مقایس��ه
ﺗﺄﺧﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﻲ
کارﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
آراﻳﻲ
 :(15ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎر
ﺷﻜﻞ)14
ﭘﻤﭙﺎژ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در
قابلی��ت (0/06%) SHMPو
بلنک دوغاب پخششدگی و تأخیردهنده قویتر ،قیمت پایینتر ،قابل دسترس،
ﺳﻴﻤﺎن
بهدوﻏﺎب
نس��بتﺑﻠﻨﻚ
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و
زمان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
و
شاهد
های
نمونه
پمپاژ
در
تاثیر آن
ﺷﻜﻞ 16-ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده  SHMPدر ﺣﻀﻮر اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻧﻘﻄﻪ
سیمان
است.
ﺷﺎﻫﺪصرفه
مقرون به
اقتصادی
ﻛﻨﻨﺪو
آسان
کاربری
ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ترﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
لحاظاﻧﺪﻛﻲ
ﮔﻲازﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﭘﺨﺶ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

150

)Consistency (Bc

شاھد 0.25 % Syjz
0.1 % SHMP

100

ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن

120
100
80

ﺷﺎﻫﺪ 0.25 % Syjz1

60

ﺷﺎﻫﺪ 0.1 % Syjz1
0.1 % SHMP

40

ﺑﻠﻨﻚ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن

50

)Shear Stress (Dial Reading

150

)Shear Stress (Dial reading

ﺷﻜﻞ 15-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ  SHMPدر ﻏﻴﺎب اﻓﺰاﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
250ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده  SHMPﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ
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