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مقاالت علمی - پژوهشی

سیمان کاری چاه های نفت و گاز به عنوان تکمیل یک مرحله ی حفاری 
و آماده سازی چاه برای حفاری بخش های بعدی یا آماده سازی چاه برای 
آزمایش و در نهایت نصب تجهیزات تولید در اعماق و شرایط زمین شناسی 
روش های متنوعی دارد. از زمانی که در 1903بش��ر نخس��تین چاه نفت 
را س��یمان کاری کرد بیش از یک قرن می گذرد. طی این مدت با افزایش 
عمق چاه باید جداره ی چاه را پوشاند و سیمان کاری کرد. برای رفع این 
نیاز، روش های گوناگون و دستگاه های مختلف و مواد شیمیایی متنوعی 
به عنوان افزودنی س��یمان به کاربرده می شود. با گذشت زمان این روش ها 
تغیی��ر کرده و به تدریج تکامل یافته اند. اما انگیزه ها همچنان به قوت خود 
باقی مانده اند ]1[. اولین مورد اس��تفاده از سیمان کاری در چاه های نفت 
به 1903 برمی گردد که ش��رکت نف��ت Union جهت مهار الیه ای حاوی 
آب، دوغ��اب حاصل از پنجاه پاکت س��یمان را به درون یکی از چاه های 
کالیفرنیا فرس��تاد و پس از 28 روز انتظار برای بندش س��یمان، حفاری 
جهت رس��یدن به الیه نفتی پایین تر ادامه یافت ]2[. روش سیمان کاری 
دوتوپکی در 1910 توسط پرکینز در کالیفرنیا معرفی گردید. توپک های 
ب��ا قال��ب آهنی و حاوی مواد خم ش��ونده برای جداس��ازی گل از لوله ی 
جداری بودند. در این روش توپک باال توس��ط فش��ار بخار رانده می شد و 
هنگامی که توپک باال به ته چاه می رسید در نتیجه ی افزایش فشار، پمپ 
بخار خاموش می ش��د. در 1920  فردی به ن��ام هالیبرتون در اوکالهاما 
س��یمان کاری را معرفی کرد و تا ده سال بعد تنها یک نوع سیمان بدون 
هیچ گونه افزودنی اس��تفاده می شد. در 1940 شرکت نفت هالیبرتون دو 

نوع سیمان و سه نوع افزودنی را تجربه  کرد و پس از آن سایر شرکت های 
اسیدکاری و سیمان کاری نظیر داول، بی جی و ... به عنوان رقیب تولید و 

ارائه ی سیمان و افزودنی وارد عرصه شدند ]3[.
در 1983 چند نوع س��یمان و بیش از چهل ن��وع افزودنی در صنعت 
نفت رایج شد. از این سال به بعد عالوه بر احداث کارخانه های سازنده ی 
تجهیزات س��یمان کاری و وس��ایل آزمایش��گاهی و واحده��ای تحقیق و 
توس��عه، انجام آزمایش های سیمان و روش های طراحی و ارزیابی دوغاب 
پ��س از راندن برای چاه ها در آزمایش��گاه رایج گردی��د. همچنین انجام 
آزمایش پایلوت س��رچاهی برای حصول نتایج بهتر در س��ر چاه مرس��وم 

شد ]2[.
ام��روزه ب��ا توجه به هزینه ی زیاد چاه های نف��ت و گاز و افزایش عمق 
چاه ها و شرایط دما و فشار در اعماق زیاد نیاز به استفاده از انواع افزودنی ها 
و س��یمان های متنوع بر حس��ب عمق و حرارت چاه اس��ت. همچنین با 
توجه به وزن لوله های جداری به تناس��ب ضخامت برای تحمل فشارهای 
متفاوت باید روش هایی برای کاهش وزن لوله و س��یمان همراه آن که از 
سطح یا انتهای لوله های جداری قبلی آویزان می شوند طراحی گردد. در 
ح��ال حاضر عالوه بر اس��تفاده از نرم افزارهایی برای طراحی دوغاب های 
متناسب با شرایط چاه در آزمایشگاه ها سعی بر ساخت دوغاب های متنوع 

در شرایط دما و فشار و سایر عوامل مؤثر درون چاه است.
امروزه تنها به کارگیری روش های بهینه برای راندن دوغاب به چاه های 
نفت کافی نیس��ت و باید برای جداس��ازی منطق��ه ای طبقات زمین در 
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در این مطالعه با انتخاب س��يمان های رایج كالس A و D و نيز س��يمان كالس G اثر افزودنی های سبک كننده ی سيمان 
با درصدهای وزنی مختلف و در حضور سایر افزودنی های مورد نياز برای سازگاری دوغاب با شرایط طراحی چاه های نفت 
و گاز ایران آزمایش هایی برای سبک س��ازی دوغاب و اندازه گيری مقاومت فش��اری 24ساعته و زمان نيم بندش و آب آزاد 
دوغاب سيمان انجام شد. با به كارگيری بنتونایت، گيلسونایت، ميكروبالک، ميكروسيليكا، LW6  و D124 عالوه بر امكان 
س��اخت دوغاب در محدوده ی وزنی 110Pcf-90 به عنوان س��يمان های سبک، ساخت دوغاب های سبک تر در محدوده ی 
90Pcf-70 نيز در ش��رایط دما و فش��ار چاه های ایران قابل انجام اس��ت. دوغاب فوق العاده س��بک )70Pcf( با استفاده از 
ميكروبالک و سيمان كالس G در دمای 32⁰C و فشار 225psi و مقاومت فشاری 566psi را كسب كرده كه با استفاده 
از ميكروسيليكا تا 650psi هم قابل افزایش است. همچنين جهت بهبود مقاومت سنگ سيمان، روش بهينه سازی دانه بندی 
مواد جامد به صورت غيرمس��تقيم با استفاده از ميكروس��يليكا به عنوان مواد افزودنی سبک كننده ی ریزدانه انجام شد. این 
تركيب ضمن ایجاد مقاومت بيشتر، با كاهش نفوذپذیری، دست یابی به مقاومت در برابر خوردگی بيشتری را نيز امكان پذیر 
می كند. هدف این مطالعه بررسی خواص مواد سبک كننده و تأثير آن بر رفتار دوغاب با اندازه گيری مقاومت و زمان بندش 
و استفاده از موادی برای كاهش نسبت آب به سيمان در دوغاب است. بنابراین در مطالعه ی حاضر شناسایی مواد اوليه و 

تأثير آنها بر رفتار دوغاب و سنگ سيمان خاصل از سيمان های سبک مورد نظر است.
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درازم��دت ک��ه در طول عمر چ��اه اثر زی��ادی دارد از ق��ن آوری جدید 
بهینه سازی ساخت و نشاندن دوغاب به طور همزمان و هماهنگ استفاده 
کرد. از آنجا که چاه س��یمان شده بدون نش��تی می تواند هدایت درست 
س��یال از مخزن به س��طح را انجام دهد. انجام س��یمان کاری با کیفیت 
مناسب در هر چاهی ضروری است. کیفیت سیمان کاری تعیین کننده ی 
مدت پایداری چاه اس��ت و نیز نش��ان می دهد که چاه چه مدت می تواند 
مولد و بدون نیاز به تعمیر باقی بماند. عالوه بر مسأله ی ایمنی و کاهش 
هزینه، مسائل زیست محیطی مربوط به مواد شیمیایی نیز با سیمان کاری 
مرتبط است که حفاظت سفره ی آبها در حین و پس از حفاری از جمله ی 
آنهاس��ت ]3[. از آنج��ا که حفاری نتیجه ی ماه ها تالش پرهزینه ش��امل 
جمع آوری داده های لرزه ای و طراحی چاه اس��ت، موفقیت سیمان کاری 

چاه نیز اهمیت زیادی دارد ]4[.

۱- آزمایش اثر افزودنی های سبک کننده بر خواص دوغاب و سنگ سیمان
۱-۱- کلیات

س��ؤال نخس��ت این مطالعه آنس��ت که آیا مصرف ماده ی سبک کننده 
موج��ب بهبود خواص مورد نظ��ر در خصوص رفتار س��یمان در عملیات 
سیمان کاری می شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیازمند انجام آزمایشی 
اس��ت ک��ه در آن دو عضو حاوی ماده ی مورد نظ��ر و فاقد ماده ی افزوده 
ش��ده با هم مقایسه ش��وند. همچنین می توان اثر متقابل افزودن ماده را 
روی کالس های مختلف س��یمان س��نجید تا نتیجه ی آن منحصر به یک 
کالس و تنها در تقابل با یک ترکیب شیمیایی نباشد. و درجه ی دقت این 
آزمایش ها بیش��تر از آزمایش های جدا از هم است. همچنین برای تعیین 

مناسب ترین ترکیب و مقدار مصرف مواد برای رسیدن به یک وزن دوغاب 
دلخ��واه در آزمایش��گاه می توان آزمایش مربوطه را ب��ا بیش از دو ماده ی 
آزمایشی در مقادیر مختلف انجام داد. این به معنی تغییر درصدهای وزنی 
مختلف مواد و بررس��ی اثر آن بر خواص دوغاب است. برای تعیین خواص 
و مقایسه ی کیفیت دوغاب حاصله سعی شده شرایط واقعی چاه های نفت 
و گاز ایران به عنوان معیار در نظر گرفته ش��ده و خواص دوغاب جدید با 
مصرف ماده ی مورد نظر در این ش��رایط با سایر مواد و افزودنی ها مقایسه 
ش��ود. در نهایت هدف آزمایش جستجوی بهترین گزینه های مواد اولیه و 
مقدار مناس��ب مصرف این مواد یا تعیین برتری دوغاب تهیه شده نسبت 
به مواد مصرفی متداول یا تعیین رفتار ماده در دوغاب و س��نگ س��یمان 
حاصله به صورت عام اس��ت. در این مطالعه طی انجام آزمایش ها یی برای 
کاهش و حذف خطاهای باقیمانده س��عی ش��ده از طریق تکرار در مقاطع 
مختل��ف زمانی، صح��ت آزمایش کنترل گردد تا به نوع��ی خطای قرائت، 
ثبت و توزین نیز کنترل ش��وند. انتخاب دما و فشار منطبق با شرایط چاه 
برای انجام آزمایش روی نمونه ها از لحاظ تمایل بر کاربردی کردن نتایج 
آزمایش ها و دوری از انجام آزمایش های صرفاً مطالعاتی انجام شده است. 
بدین ترتیب در صورت موفقیت آزمایش ها می توان پیش��نهادهای عملی 

جهت کاربرد را به عنوان نتیجه ی این مطالعه به صنعت ارائه کرد.

۱-2- انتخاب متغیرهای آزمایش
برای تعیین رفتار مواد س��بک کننده، تعیین کالس سیمان، نسبت آب 
به سیمان و درصد وزنی ماده ی مورد نظر، نوع آب مصرفی و امالح موجود 
در آن، دما و فش��ار آزمایش و نیز حضور س��ایر افزودنی ها برای طراحی 
دوغاب مناس��ب شرایط چاه ضروری است. کالس های سیمان متناسب با 
تغیی��ر عمق و دمای چاه تغییر می کنند و نیز نوعاً به دلیل دسترس��ی به 
کالس��ی خاص برای سیمان ش��رایط ایجاب می کند  که از کالس سیمان 
غیرمرتبط با عمق مورد نظر اس��تفاده ش��ود. در این موارد سعی می شود 
که خواص س��یمان با اس��تفاده از بعضی افزودنی ها با ش��رایط مورد نظر 
سازگار گردد. به دلیل تنوع متغیرهای مورد آزمایش و تعداد آزمایش های 
م��ورد نیاز و ب��ا در نظرگرفتن محدودیت های موجود، جهت رس��یدن به 
الگویی توصیفی رفتار مواد س��بک کننده ی دوغاب های سیمان سعی شده 
رفت��ار م��اده در کالس های مختلف س��یمان با تغییرات دم��ا و نیز تغییر 
افزودنی های دیگر در ش��رایط موجود چاه های ایران آزمایش شود. در این 
آزمایش ها هدف اولیه دس��ت یابی به حداقل مقاوم��ت قابل قبول یا زمان 
نیم بندش عملیاتی برای دوغاب های حاصل است. جهت تعیین محدوده ی 
کاربری ماده ی س��بک کننده در اعماق مختلف باید از یک کالس سیمان 
پایه اس��تفاده کرد یا با توجه به تغییرعمق و دما، س��یمان متناسب با آن 

محدوده را به کار برد.
با در نظر گرفتن روند افزایش مقاومت فشاری با دما و محدودیت زمانی 
اندازه گیری مقاوت فش��اری، مقاومت فشاری 24 ساعته به عنوان مبنای 

 1  نتایج مقاومت فشاری و زمان بندش دوغاب های حاوی بنتونایت 
کاس های مختلف سیمان

مقاومت 24 
Psi ساعته

Min بندش Mpaفشار oCوزن دوغاب کاس سیماندما
PCF

45022030/7371D80
65024046/55121D80
8002404087D90
6009070/34118D90

105030057/24135E95
100028057/24135D95
80036016/560D95
60025816/560A95

-25813/0249A95
70021748/2785D95
80025025/976D95
90021746/77105D95
85021574/17143E100

10001802/0432A115
15001801/5530A115
240026025/9376D115
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مقایسه ی مقاومت فشاری و نفوذپذیری برای کالس های مختلف سیمان 
انتخاب گردید. مطالعه ی آزمایشگاهی مواد سبک کننده در مرحله ی اول 
با تأکید بر رس��یدن به وزن دوغاب در محدوده ی 110pcf-90 و سپس 
ساخت دوغاب های سبک تر از 90pcf انجام شد تا اثر ماده در کاهش وزن 
دوغاب و ایجاد دوغابی با رئولوژی و آب آزاد مناس��ب مشخص شود و در 
صورت رس��یدن به نتایج مناسب، دوغاب با وزن مورد نظر در شرایط دما 
و فش��ار چاه برای اندازه گیری زمان نیم بندش و مقاومت فش��اری تحت 
آزمایش قرار گیرد. برای انتخاب محدوده ی دمایی و فش��اری آزمایش ها 
پس از مطالعه ی نتایج آزمایشگاهی بنتونایت و گیلسونایت در فشار ثابت 
3000psi و دمای متغیر متناسب با کالس سیمان سعی شد محدوده ی 
تغییرات دمایی و فش��اری برای استفاده از بنتونایت و گیلسونایت همان 
محدوده ی ش��رایط چاه های نفت و گاز کشور باشد تا نتایج آزمایشگاهی 
بنتونای��ت وگیلس��ونایت ب��ا آب منطقه و در ش��رایط دماه��ای خارج از 
محدوده ی آزمایش های قبلی بررسی شود. سبک سازی دوغاب بنتونایتی 
تا وزن 80pcf انجام ش��ده و تأثی��ر همزمان دو یا چند افزودنی و اثر آب 

منطقه روی خواص دوغاب نیز آزمایش شده است.
جهت بررس��ی اث��ر میکروبالک آزمایش ها با س��یمان کالس G انجام 
ش��د تا ضمن حذف اثر تداخلی احتمالی س��ایر افزودنی ها تأثیر ماده بر 
متغیرهای زمان نیم بندش، مقاومت فش��اری و آب آزاد مش��خص شود. 
شرایط آزمایش دوغاب های حاوی میکروبالک مشابه شرایط دوغاب های 
بنتونایت��ی و گیلس��ونایتی انتخاب گردید تا ضم��ن مطالعه ی اثر ماده ی 
س��بک کننده، امکان مقایس��ه و مزیت نس��بی میکروبالک بر متغیرهای 
اصلی رفتار دوغاب اندازه گیری شود. کالس سیمان ها ی استفاده شده در 
آزمایش، از انواع متفاوت بوده و مقایس��ه ی نتایج آنها به صورت مستقیم 
چندان منطقی نیس��ت. اما برای تولید دوغابی با مقاومت زیاد می توان از 

نتایج این آزمایش ها بهره برد.

ضمن اینکه از لحاظ رایج بودن س��یمان کالس G در حفاری چاه های 
دریایی، نتایج این ماده برای ش��رایط مشابه چاه ها قابل مطالعه و انتخاب 
اس��ت. انتخاب دم��ای آزمایش ها جهت بررس��ی انعطاف پذی��ری کاربرد 
ماده ی س��بک کننده بر اساس کالس س��یمان مورد استفاده انجام شده 
اس��ت. گرچه در برخی موارد س��یمان کالس D در اعماق کم و به جای 
س��یمان کالس A نیز مصرف شده است. نظر به اینکه نتایج در دسترس 
مربوط به افزودنی ها بیش��تر در چند محدوده ی دمایی خاص و در فشار 
اتمس��فر توسط شرکت های س��یمان کاری نظیر هالیبرتون گزارش شده 
جهت انتخاب ماده ی مناس��ب جهت اس��تفاده در ایران، شرایط آزمایش 
طبق ش��رایط چاه های کش��ور تنظیم شده اس��ت. همچنین با توجه به 
نتایج موفق دوغاب های بهینه سازی شده توسط انتخاب ابعاد ذرات جامد 
دوغاب، برای دو نوع ماده ی جامد س��بک و آب خ��واه، به جای مطالعه ی 
اثر اس��تفاده از مواد ریزدانه ی آب خواه، آزمایش هایی جهت کاهش وزن 

دوغاب در نظرگرفته شده است.

۱-3- نتیجه ی استفاده از دوغاب حاوی پومیس و لیکا
برای ساخت دوغاب سبک به وزن 1/12 گرم بر سانتی متر مکعب درصدهای 
وزنی سیمان اندازه گیری شد. پومیس و لیکا ابتدا آسیاب و سپس از الک 30 
مش عبور داده ش��د ]۵[. در مرحله ی بعد مواد خرد ش��ده از الک ۵0 و 100 
م��ش عبور داده ش��دند که پودر حاصله نیز در دوغ��اب به وزن 82pcf ضمن 
رسوب ش��دید موجب کاهش گرانروی و ته نشس��ت زیاد شد ]6[. از آنجا که 
دوغاب های س��اخته ش��ده با این مواد هیچ کدام از نظرخواص اولیه ی دوغاب 
نظی��ر یکنواختی ذرات در آن، عدم ته نشس��ت و نیز کاه��ش وزن با افزودن 
مواد، دوغاب مناس��بی نبودند، با توجه به ترکیب مواد و نیز عدم دسترس��ی 
به ماده ای یکنواخت چ��ه در معدن و چه درکارخانه، ادامه ی آزمایش ها برای 

تعیین مقاومت و بندش دوغاب های حاصل متوقف شد.

۱-4- دوغاب حاوی دیاتومه
عملکرد دیاتومه و بنتونایت در بس��یاری از موارد ش��بیه به هم اس��ت 
اما به دلیل در دس��ترس بودن بنتونایت به صورت انبوه، اس��تفاده از آن بر 
دیاتومه مقدم اس��ت. اگرچه دیاتومه به عن��وان عامل کاهش وزن معرفی 
می ش��ود اما کاهش استحکام سنگ سیمان را به همراه خواهد داشت که 
رفع این مشکل، نیازمند مواد افزودنی دیگر یا حذف آن به عنوان ماده ی 
سبک کننده است. جهت رفع مش��کل استحکام، به دلیل نزدیکی خواص 
دیاتومه با بنتونایت، اثر افزودنی های دیگر به همراه بنتونایت آزمایش شد 

که نتایج آن در ادامه ارائه گردیده است.

۱-5- بررسی اثر بنتونایت
وزن دوغاب خالص سیمان کالس D بدون بنتونایت را می توان با افزودن 

]7[140 ⁰F دمای ،D 2  اثر بنتونایت بر مقاومت فشاری سیمان کاس 

86420درصد بنتونایت

Psi 7507009001050مقاومت 24 ساعته-
Psi 10001000150020002730مقاومت 48 ساعته
Psi 1068109917102190مقاومت 72 ساعته-

 3  تأثیر بنتونایت بر زمان نیم بندش و مقاومت فشاری دوغاب حاوی 
176 ⁰F 2500 و دمای psi میکروسیلیکا در فشار

بنتونایت 
gr

وزن بندش
)PCF(

آب 
آزاد 
)CC(

کلرو
grکلسیم

مقاومت 
فشاری 
)PSI(

میکروسیلیکا 
gr

گیلسونایت 
gr

cc سیمان آب
کاس 

A

10220800405614005027401000

-21679/52/8405844005027401000



57 56

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 158 

بنتونایت 8-3 درصد وزنی س��یمان، از 2 به 1/6 گرم بر سانتی مترمکعب 
کاهش داد. استفاده ی بیش از 8 درصد به دلیل افزایش گرانروی دوغاب، 
نیازمند رقیق کننده اس��ت و نیز با توجه به روند کاهش مقاومت فشاری 
در دوغاب های سبک تر، مقاومت فشاری مناسبی حاصل نمی شود. ضمن 
آنکه این دوغاب ها در دراز مدت س��نگ س��یمان مناس��ب و مستحکمی 
نخواهند داش��ت. برای مطالعه ی دقیق تر تأثیر افزودنی های دیگر سیمان 
و به کارگیری نتایج اثر بنتونایت جهت کاهش وزن دوغاب ها، در قس��مت 
بعدی این دوغاب ها با اثر میکروبالک در ش��رایط چاه های ایران مقایسه 
ش��ده اند. افزودن بنتونایت به دوغاب در کاهش و افزایش زمان بندش در 
دماهای مختلف رفتار متفاوتی دارد. به طوری که در بعضی دماها افزودن 
بنتونی��ت ب��ه دوغاب باعث کاهش زمان بن��دش و در بعضی دماها باعث 
افزایش زمان بندش می شود و گاهی با درصدهای وزنی مختلف، تغییرات 
زمان بندش  مشاهده می شود در جدول-1 اثر این تغییرات به طورخالصه 

قابل مشاهده خواهد بود.
با توجه به جدول- 3 افزودن 10 گرم بنتونایت به دوغاب باعث کاهش 

مقاومت فشاری و افزایش زمان بندش می گردد.

۱-6- اثر گیلسونایت بر خواص دوغاب
گیلسونایت به عنوان ماده ای سبک وزن برای کاهش وزن دوغاب مفید 
اس��ت. هرچند با افزایش مصرف گیلسونایت وزن دوغاب کاهش می یابد 
ام��ا برای مصرف بیش از 26 درصد اختالط آن با س��یمان و اّب، موجب 
جدایش ذرات و ش��ناوری قس��متی از ذرات روی سطح دوغاب می گردد 
]8[. از این رو استفاده از مواد افزودنی دیگر برای معلق نگه داشتن آن در 

دوغاب ضروری اس��ت. ماده ی رایج صنعت تا کنون بنتونایت بوده است. 
همراهی بنتونایت، گیلس��ونایت و میکروس��یلیکا جهت ایجاد دوغابی با 
پراکندگ��ی یکنواخت و بدون جدایش گیلس��ونایت ه��م از نظر بندش و 
هم از نظر مقاومت تراکمی و آب آزاد نتایج خوبی به همراه داش��ته است. 
جهت کاهش وزن دوغاب با گیلسونایت، به همراه مواد جامد سبک دیگر 
برای وزن 1/28 گرم بر سانتی مترمکعب آزمایش هایی انجام شد که نتایج 

آن به صورت خالصه در جدول-4 ارائه شده است.

۱-7- بررس�ی اثر LW6 و میکروس�یلیکا
آخرین فن آوری س��اخت دوغاب ه��ای با نفوذپذیری کم اس��تفاده از 
دانه بندی بهینه شده ی ذرات دوغاب برای کاهش فضای خالی بین ذرات 
اس��ت ]9[. اس��تفاده از دانه های با تنوع ابعاد ذرات در دوغاب س��یمان 
باعث ایجاد بافتی مس��تحکم و با تخلخل کمتر خواهد ش��د که در برابر 
نفوذ س��یاالت مقاوم اس��ت و محصول آن دوام بیشتری دارد. با استفاده 
از ماده ای بس��یار دانه ریز نظیر میکروسیلیکا می توان فضای بین دانه های 
س��یمان و LW6 را پر کرد و نفوذپذیری و تخلخل سنگ سیمان حاصل 
را کاه��ش داد. مقدار کاهش نفوذپذیری در آزمایش��گاه ب��ا اندازه گیری 
مقاومت فش��اری س��یمان های حاصل و نیز در صورت امکان اندازه گیری 

نفوذپذیری روی مغزه ی سنگ سیمان در آزمایشگاه قابل مطالعه است.

2- بررسی و تحلیل نتایج آزمایش ها
2-۱- کلیات

ران��دن دوغابی با خواص مناس��ب هم از نظر اج��رای عملیات و هم از 
نظر اس��تحکام مناس��ب در درازمدت برای کاهش هزین��ه ی تعمیرات و 
عم��ر مفید لوله ها و چاه ضروری اس��ت. راندن دوغاب با مقاومت اولیه ی 
زی��اد، نتایج موقت و عملیات��ی خوبی دارد اما هزینه های اجرا نیز باید در 
انتخاب دوغاب مناسب چاه در نظر گرفته شود و قیمت افزودنی ها جهت 
کاهش هزینه های حفاری برای تولید دراز مدت چاه بررس��ی شود. دما، 
فشار، کالس سیمان و افزودنی های سیمان از عوامل مؤثر بر زمان بندش 
هس��تند که دما و فشار توس��ط چاه دیکته می شوند و تنظیم نسبت آب 
به س��یمان و انتخاب کالس با توجه به عمق و امکان تهیه و دسترس��ی 
افزودنی های سیمان قابل کنترل هستند و متناسب با زمان پمپاژ دوغاب 

 4  نتایج مقاومت فشاری و زمان نیم بندش دوغاب های حاوی گیلسونایت 
کاس های مختلف سیمان

مقاومت 24 
Psi ساعته

Min بندش Mpaفشار oC وزن دوغاب کاس سیماندما
PCF

60023552/75110E80
65022046/55121D80
45022030/7371D80
40025613/946A80
5602751/9860A80
6505601/9860A80
56122017/2480A80
52224332/419102D80
56212442/75142D81
5179551165D80/5
62823511/9672A80
90021746/77105D95
85021574/17143E100

10001802/0432A115
15001801/5530A115
240026025/9376D115

 5  اثر بنتونایت و میکروسیلیکا بر آب آزاد سیمان کاس D در فشار 
216 ⁰F 4700 ، دمایpsi

بنتونایت 
gr

میکروسیلیکا 
gr

وزن 
)PCF(

آب آزاد 
)CC(

کلرور 
gr کلسیم

gr بنتونایتcc سیمان آب
D کاس

-3008022300-26001000

204008001002026001000
3040080/571003026001000
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مقاالت علمی - پژوهشی

س��یمان، دما و فش��ار چاه انتخاب می شوند. به عالوه از آنجا که در اعماق 
بیش��تر اغلب قطر حفاری و لوله ی ج��داری کاهش یافته و فاصله ی بین 
جداری و دیواره ی چاه برای سیمان کاری ناچیز است دوغابی با رئولوژی 

مناسب برای افزایش کیفیت سیمان کاری اهمیت زیادی دارد.
 G ب��رای معرفی اثر میکروبالک بر افزایش مقاومت، از س��یمان کالس
که مقاومت حد واس��ط تمام کالس ها را دارد اس��تفاده شده تا عالوه بر 
اعماق س��طحی، در اعماق زیاد نیز اثر ماده مش��خص ش��ود. بنابراین با 
توجه به رایج بودن س��یمان G در سکوها نتایج آزمایش میکروبالک پس 
از آزمایش آب مورد استفاده در دوغاب برای حفاری دریایی می تواند در 
انتخاب س��یمان سبک مناسب باش��د. آلودگی دوغاب و گل، نسبت زیاد 
آب به سیمان و تبلور کانی های سیمان از جمله عوامل کاهش استحکام 
سنگ س��یمان هستند. رفع آلودگی دوغاب و گل حفاری باید در هنگام 
 WCR عملیات انجام شود. اگر برای ساخت دوغاب مجبور به استفاده از
زیاد باش��یم بای��د آرایش جامد دانه های دوغاب طوری تنظیم ش��ود که 
ضعف ناش��ی از نفوذپذیری بی��ش از حد در تبلور کانی های س��یمان را 
به نوعی برطرف شود. کسب مقاومت فشاری بیشتر با مواد سبک کننده ی 
جدید می تواند اث��رات کاهش مقاومت در کوتاه مدت و درازمدت به دلیل 
اس��تفاده از افزودنی های دیگر در دوغاب را کاهش دهد. دوغاب سیمان 
در مجاورت س��ازندهای نفوذپذیر مقداری از آب خود را از دست می دهد 

و ای��ن جدایش آب باعث اتصال س��یمان به س��ازند و لول��ه ی جداری و 
کاهش فاصله بین جداری و دیواره ی چاه می  ش��ود که مشکالتی را برای 
س��یمان کاری بوجود می می آورد. افزای��ش غلظت در اثر جدایش آب نیز 
مشکالتی برای پمپاژ به همراه دارد. از این رو ساخت دوغاب با موادی که 
ضمن حفظ آب، گرانروی مناس��ب داشته باش��ند ضروری است. افزودن 
مواد جامد بیش��تر ضمن حفظ گرانروی مناسب به نوعی WCR را کاهش 
می دهد که می تواند افزایش مقاومت فشاری را به دنبال داشته باشد. این 
موضوع گاه کاهش WCR به ص��ورت خطی و افزایش لگاریتمی مقاومت 

فشاری را به همراه دارد.

2-2- اثر بنتونایت بر خواص دوغاب
کاه��ش وزن دوغ��اب از طریق اف��زودن بنتونایت ب��ه دوغاب موجب 
نفوذپذیری بیش��تر سنگ س��یمان و تضعیف س��یمان در برابر حمالت 
آبهای س��ولفاته می ش��ود ]10[. کاهش مقاومت فش��اری در اثر افزایش 
مص��رف بنتونایت در دوغاب اثر غیرمس��تقیمی بر افزای��ش نفوذپذیری 
دارد. با افزایش بنتونایت، مقاومت فشاری سنگ سیمان حاوی بنتونایت 
کاهش می یابد اما در دمای بیش��تر و با گذش��ت زمان، افزایش مقاومت 
قابل مش��اهده است )ش��کل-1(. به دلیل افزایش نسبت آب به سیمان، از 
لحاظ ماهیت آب خواهی بنتونایت، جدایش آب دوغاب چه به صورت آزاد 

 225psi 32⁰ و فشارC 6  تأثیر میکروسیلیکا بر مقاوت تراکمی سیمان، لوله ی جداری "30، دما 

مقاومت 24 
psi ساعته

min بندشcc گیلسونایت آب آزاد
gr

cc میکروباكFL-19 gr کلروکلسیم
gr

میکروسیلیکا
gr

آب منطقه 
cc

سیمان 
grمصرفی

کاس 
سیمان

وزن دوغاب 
PCF

450901-2021580550300A70

6501200-2021580550300G70

3601800-2021580550300D68

5661000--41580550300G70

6661400302021580550300G70

 2  اثر بنتونایت بر مقاومت فشاری سیمان در دماهای مختلف 1  کاهش وزن دوغاب سیمان کاس  Aو D با بنتونایت
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و چه درش��رایط دما و فشار کاهش می یابد و بسته به دما، فشار و کالس 
س��یمان کاهش زمان نیم بندش توسط بنتونایت نیز اتفاق می افتد که در 

شکل-1 دیده می شود.

LW6 2-3- نتایج دوغاب حاوی
استفاده از کره های شیشه ای سبک تر از آب، نیازمند استفاده از ماده ای 
برای جلوگیری از ش��ناور شدن ذرات است که این ماده ی مکمل به دلیل 
وزن مخصوص بیش��تر، وزن را افزای��ش می دهد ]11[. همچنین به دلیل 
محدودیت اس��تفاده از LW6 در فشار بیشتر از 4۵00psi مسلماً استفاده 
از آن به س��یمان کاری لوله ی جداری س��طحی و گذاشتن پالگ و مهار 
هرزروی در دما و فشار کم محدود می شود و برای رسیدن به زمان بندش 
کوتاه در چاه های کم عمق، نیازمند ماده ی مکمل آن یعنی کلسیت است. 
با توجه به نتایج آزمایش ها و حصول حداقل مقاومت فشاری مقبول جهت 
ادامه ی حفاری برای ساخت دوغاب فوق العاده سبک وزن استفاده از این 
ماده به همراه درصد وزنی مش��خص از س��یمان زودبن��د ویژه امکان پذیر 
است و با استفاده از کلرید سدیم می توان محدوده ی زمان بندش آنرا در 
حد دلخواه تنظیم کرد. دوغاب های فوق العاده سبک جهت مهار هرزروی 
با مقاومت اولیه ی زیاد را می توان با LW6 ،D124، میکروس��یلیکا و عامل 

شتاب دهنده ی ایجاد مقاومت اولیه ی زیاد تهیه کرد.
میکروس��یلیکا در درون س��یمان و به عنوان عامل روان سازی LW6 و 
بهبود گرانروی، مثل کره های بلبرینگی بین سایر ذرات، رئولوژی مناسبی 
را در دوغاب ایجاد می کند. میکرواس��فرها در اثر افزایش فش��ار، مستعد 
شکست هس��تند که فروپاشی آنها تحت فشار، افزایش چگالی دوغاب را 
به دنبال دارد. بنابراین در محاسبات باید اثر افزایش وزن مخصوص تحت 

فشار آزمایش نیز مد نظر قرار گیرد.

2-4- نتایج اثر گیلسونایت بر خواص دوغاب
در گ��روه مواد جامد س��بک کننده، دوغاب گیلس��ونایتی به دلیل وزن 
مخصوص کم و کاهش نس��بت آب به س��یمان در کاه��ش وزن دوغاب 
عملک��رد خوبی دارد و می توان وزن دوغاب را تا 77pcf هم کاهش دهد. 
از طرفی برای ایجاد گرانروی مناس��ب دوغاب، مق��داری بنتونایت برای 
جلوگیری از ش��ناوری دانه ها به همراه گیلس��ونایت استفاده می شود. در 
راس��تای بهبود خواص دوغاب های گیلسونایتی، استفاده از میکروسیلیکا 
در وزن 80pcf نتایج خوبی داشته است. به دلیل یکنواختی توزیع ذرات، 
کاهش آب آزاد و مقاومت تراکمی مناس��ب، دوغاب های اصالح ش��ده ی 
گیلس��ونایتی نتایج بهتری در مقایس��ه با دوغاب ه��ای بنتونایتی دارند. 

3000 psi 4  اثر بنتونایت بر مقاومت فشاری 24 ساعته سیمان در فشار 

D124 5  تغییرات مقاومت فشاری دوغاب حاوی 

 6  افزایش وزن دوغاب در اثر شکست میکرواسفر

 3  اثر بنتونایت بر زمان نیم بندش
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در ش��رایط چاه های ایران اکثر دوغاب های س��بک با کالس های مختلف 
س��یمان حداقل مقاوم��ت را در زمان مورد نظرکس��ب کرده اند. این امر 
در کنار آش��نا بودن خواص گیلس��ونایت محدوده ی کارب��رد این ماده را 
برای وزن کمتر از 8۵pcf وس��یع تر می کند. ب��ا توجه به نتایج با افزودن 
گیلس��ونایت وزن دوغاب کاهش می یابد )ش��کل-۵( و با افزایش درصد 
وزنی زمان نیم بندش اضافه می ش��ود که این روند برای دماهای مختلف 

صعودی است )شکل-7(.

2-5- بررسی نقش میکروسیلیکا در دوغاب سیمان
با توجه به خاصیت جذب آب مناس��ب توس��ط میکروسیلیکا به دلیل 
ری��ز ب��ودن دانه ها، اف��زودن آن به دوغاب، س��بب جذب آب بیش��تر و 
کاهش وزن دوغاب می ش��ود. ضمن اینک��ه آب مصرفی، دوغاب آب آزاد 
ایجاد نمی کند. جهت بهینه س��ازی معلق نگه داش��تن ذرات گیلسونایت 
در دوغاب های گیلس��ونایتی، آزمایش هایی با اس��تفاده از میکروسیلیکا 
به همراه بنتونایت و بدون حضور بنتونایت انجام ش��د. در مقادیر مساوی 
میکروس��یلیکا و گیلس��ونایت، افزودن بنتونایت باع��ث کاهش مقاومت 
فش��اری می ش��ود اما روی زمان بندش تأثیری ندارد. مقاومت فش��اری 
س��نگ سیمان س��بک با میکروسیلیکا، دو یا س��ه برابر مقاومت فشاری 

س��نگ بدون میکروسیلیکاس��ت. با توج��ه به حداقل مقاومت فش��اری 
قابل قب��ول برای عملیات حف��اری و نتایج حاص��ل از دوغاب های حاوی 
 8۵pcf بنتونایت و گیلس��ونایت که امکان ساخت آنها برای وزن کمتر از
وجود نداش��ته، رس��یدن به مقاومت تراکمی مطلوب با افزودن این ماده 
امکان پذیر شده که بهبودی در رکورد کاهش وزن با ماده ای جدید است. 
افزایش بنتونایت به دوغاب تا 8 درصد وزنی سیمان، گرانروی را افزایش 
می دهد و درصدهای بیش��تر نیازمند رقیق کننده یا پراکنده ساز است. اما 
میکروسیلیکا را می توان با درصدهای وزنی بیشتر به کار برد و تنها مشکل، 
افزایش زمان نیم بندش دوغاب است که استفاده از ماده ای مکمل جهت 
بندش س��یمان برای میکروس��یلیکا نتایج میکروبالک را به دنبال خواهد 
داش��ت. در حالت کلی اثرکاهش آب آزاد دوغاب توس��ط میکروس��یلیکا 
ش��بیه بنتونایت است. افزودن میکروس��یلیکا به بتن، خاصیت تراوایی و 
انتش��ار یونی را کاهش داده و بتنی مقاوم در برابر نفوذ مواد مضر )مانند 
کلر، س��ولفات، دی اکسیدکربن، اس��یدها( و در مجموع سیمان مقاوم در 

مقابل خوردگی حاصل می شود.

2-6- بررسی اثر میکروبالک بر خواص دوغاب سبک
در حضور مقادیر مس��اوی آب و سیمان و سایر افزودنی ها، ترکیب 

 8  تغییرات زمان نیم بندش دوغاب های گیلسونایتی

 9  کاهش وزن دوغاب سیمان کاس G با میکروباك 7  کاهش وزن دوغاب سیمان کاس A با گیلسونایت

 10  اثر وزن دوغاب های حاوی میکروباك بر مقاومت فشاری سیمان
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 A مقاوت فشاری بیشتری را نسبت به کالس G میکروبالک و سیمان
وD  به همراه داشته و زمان نیم بندش آن بین زمان نیم بندش حاصل 
از س��یمان A و D اس��ت که هم برای لوله های جداری سطحی و هم 
برای اعماق بیش��تر مفید واقع می ش��ود ]12[. برای دوغاب هایی که 
جهت لوله های جداری تولیدی تهیه می شوند، استفاده از سیلیکافلور 
ب��رای جلوگیری از تنزل مقاومت فش��اری ضروری و رایج اس��ت که 
همراه��ی میکروب��الک در این دوغاب ه��ا، آب آزاد دوغاب را به صفر 
می رس��اند و نیز باعث ایجاد مقاومت فش��اری بیشتر می شود. در این 
دوغاب ه��ا افزایش میکروبالک، کاهش وزن دوغاب و زمان نیم بندش 
را به همراه دارد )ش��کل-9(. در دوغابی فوق العاده سبک با وزن 1/12 
 ،A گ��رم بر س��انتی متر مکعب حاوی س��یلیکافلور با س��یمان کالس
افزایش میکروبالک در واقع افزایش مقاومت فشاری و زمان نیم بندش 
را به دنبال داش��ته است. گرچه افزودن کلرید کلسیم به دوغاب باعث 
کاهش زمان نیم بندش و افزایش مقاومت فشاری می شود اما دوغاب 
سبک سیمان کالس G بدون افزودن کلرید کلسیم، مقاومت فشاری 
بیش��تر و زمان بندش کوتاه تری ایجاد کرده اس��ت. همچنین حذف 
اثر اس��تفاده از کلرید کلس��یم و ریتاردر به طور همزمان با اس��تفاده 
از میکروبالک امکان پذیر اس��ت. با تغییرات وزن دوغاب متناس��ب با 
تغییر نسبت میکروبالک، در دوغاب هایی با اوزان مختلف، نسبت آب 
به س��یمان از 33 تا 2۵0 درصد متغیر اس��ت که شکل-9 اثر کاهش 

مقاوت فشاری متناسب با تغییر وزن دوغاب را نشان می دهد.

نتایج
با توجه به نتایج آزمایش ها برای روش ها و مواد مختلف جهت تهیه ی 

سیمان سبک و تحلیل و مقایسه ی این نتایج موارد زیر قابل ارائه است:
 ب��رای کاهش وزن دوغاب س��یمان مصرفی در صنع��ت نفت و مراحل 
تکمیلی حفاری، می توان با استفاده از مواد آب خواه، نسبت آب به سیمان 
بیشتر و کاهش درصد مواد جامد به نتایج مطلوبی دست یافت. همچنین 
با به کارگیری مواد جامد و مواد افزودنی برای ایجاد تعلیق بهتر و کاهش 

جداس��ازی و ته نش��ینی ذرات می توان دوغاب س��یمانی مناسب با اوزان 
کمتر تولید کرد.

 یکی از راه های متداول در تولید سیمان های سبک استفاده از بنتونایت 
اس��ت که با توجه به آب خواهی این ماده و افزایش چشم گیر آب مصرفی 
در دوغاب می توان س��یمان های س��بک تهیه کرد. مشکل اصلی این نوع 
دوغاب ه��ا )بنتونایت��ی(، تخلخ��ل به جامان��ده پس از بندش س��یمان و 
نفوذپذیری و امکان ایجاد خوردگی ش��دید در زمان های طوالنی اس��ت. 
به ع��الوه مقاومت این دوغاب ها نیز کمتر از س��ایر دوغاب هاس��ت اما در 

شرایطی می توان به حداقل مقاومت فشاری مناسب دست یافت.
 ب��رای رفع نواق��ص س��یمان های بنتونایتی، افزایش میکروس��یلیکا به 
دوغاب س��یمان )با توجه به کاهش آب آزاد دوغاب و توانایی رسیدن به 
حال��ت ژله ای مناس��ب به دلیل حجم زیاد آب( دوغاب��ی یکنواخت ایجاد 
می کن��د و مانع از ایجاد چندفازی س��تون دوغاب پش��ت لوله ی جداری 
جلوگیری می ش��ود. این پدیده هم آب اضافی دوغاب را حفظ می کند و 

هم ذرات جامد را معلق نگه می دارد.
 به کارگیری گیلسونایت در دوغاب باعث کاهش وزن آن و افزایش زمان 
نیم بندش در دماهای مختلف می ش��ود که در مقادیر بیش از 46 درصد 
وزنی س��یمان، کاهش مقاومت فشاری از حداقل مقدار تعیین شده کمتر 
 80Pcf خواهد بود. اکثر دوغاب های س��بک وزن گیلس��ونایتی ب��ه وزن
درمحدوده ی دمایی 16۵-46 درجه ی س��انتی گراد با سیمان های کالس 

A و D حداقل مقاومت فشاری به کارگیری در چاه را کسب کرده اند.
 با س��یمان کالس G به عنوان س��یمان پایه و با استفاده از یک افزودنی 
چندمنظوره مثل میکروبالک نتایج مناس��ب تری نسبت به سایر کالس ها 
ایجاد ش��د که می تواند در صورت نیاز در چاه های خش��کی نیز استفاده 

گردد.
 انتخ��اب کالس س��یمان G در آزمایش های میکروب��الک برای یافتن 
خواص اثر افزودنی س��بک کننده به طور مجزا، انعطاف پذیری میکروبالک 
را در وزن ه��ای مختلف به خوبی نش��ان می دهد؛ به ط��وری که می توان 
میکروبالک را برای س��اختن دوغاب های با اوزان pcf 11۵-70 به کار برد. 

115pcf 95 11  اثر میکروباك بر مقاوت سیمان  با وزنpcf 12   اثر میکروباك بر مقاومت فشاری دوغاب با وزن 
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دوغاب فوق العاده س��بک با استفاده از میکروبالک و سیمان کالس G در 
دمای 32 درجه ی سانتی گراد و فشار 22۵psi مقاومت فشاریpsi ۵66 را 
کس��ب کرد که با اس��تفاده از میکروس��یلیکا تا psi 6۵0 هم قابل افزایش 

است اما زمان بندش آن افزایش می یابد.
 استفاده از میکروس��یلیکا برای کالس های سیمان A و D به همراه 
بنتونای��ت و گیلس��ونایت در وزن های کمت��ر از 90pcf هم مقاومت 
فش��اری قابل قبولی ارائه می کند. میکروس��یلیکا به دلیل در دسترس 
بودن و خواص مشابهش با میکروبالک، افزودنی مناسبی برای بهبود 
خواص دوغاب در س��یمان کاری چاه های کشور است و استفاده از آن 
در تهیه ی دوغاب های سبک در محدوده ی وزنی 11۵pcf-80 توصیه 
می ش��ود. آزمایش ها نش��ان می دهند که س��یمان س��بک تهیه شده 
به هم��راه میکروس��یلیکا در دمای 60 درجه ی س��انتی گراد و فش��ار 
 6۵0psi 288 و ۵۵ درصد وزنی، طی 24 ساعت به مقاومت فشاریpsi

خواهد رسید.
 به علت جذب مناسب آب و کاهش زمان نیم بندش می توان از بنتونایت 
به عن��وان مکمل برای میکروس��یلیکا اس��تفاده کرد و آن��را به عنوان یک 
افزودنی اصلی برای افزایش مقاومت فش��اری و کاهش نفوذپذیری و نیز 

بهبود گرانروی دوغاب به کار برد.
 کاهش وزن دوغاب برای سهولت راندن آن در احجام زیاد و ستون های 

طویل سیمان کاری با استفاده از LW6 امکان پذیر است.
 به کارگیری ذرات جامد با تنوع اندازه و دانه بندی بهینه )به ویژه با ذرات 
کروی ریز بین ذرات درشت تر به عنوان عامل روان سازی دوغاب( عالوه بر 
کاه��ش تخلخل و تراوای��ی و افزایش مقاومت فش��اری کمک زیادی به 
مخلوط ش��دن و پمپ��اژ دوغاب می کند. در دوغاب های س��نگین وزن با 
محتوای آب کمتر، گران��روی می تواند ثابت باقی بماند که عامل این امر 
همین ذرات ریز جامد هس��تند. اثر مثبت اس��تفاده از میکروس��یلیکا در 

دوغاب ها قابل توجیه است.
 تأکید بر دست یابی به مقاومت فشاری بیشتر برای تمامی اوزان دوغاب 
به ویژه س��یمان های س��بک جهت جلوگیری از مهاجرت س��یاالت پشت 
لوله ی جداری بس��یار مهم اس��ت؛ زیرا ضخامت غالف سیمان و مقاومت 

فش��اری آن تأثیر زیادی بر مشبک کاری مطلوب لوله ی جداری دارد. در 
مقاومت فشاری بیشتر، کمترین آسیب به لوله ی جداری و غالف سیمان 
وارد می شود. اگرچه عمق نفوذ گلوله ها کمتر است و نیاز به شلیک بیشتر 
دارد. همچنین به دلیل حساسیت پاشنه ی جداری و نیاز به راندن دوغاب 
در مقاب��ل مقاومت زیاد، می توان به جای س��یمان راهنما و دنباله، نوعی 
دوغاب سبک با مقاومت زیاد برای مقطع پاشنه ی جداری و مقاطع باالتر 

به پشت لوله های جداری ارسال کرد.
 در مجموع لوله های تولید س��یمان های س��بک مناسب برای چاه های 
ایران اس��تفاده از میکروس��یلیکا به هم��راه س��یمان های بنتونایتی برای 

افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری توصیه می گردد.

پیشنهادها
ب��ا در نظر گرفت��ن محدودیت ه��ای آزمایش ها و همچنین م��واد مورد 
 اس��تفاده و با بررس��ی اولیه ی نتایج موارد زیر به عنوان توصیه های اصلی 

جهت ادامه ی مطالعات ارائه می شود:
 آزمای��ش نفوذپذی��ری مغ��زه به عن��وان عام��ل مس��تقیم اندازه گیری 
نفوذپذیری س��نگ س��یمان های حاصل از س��یمان های فوق، تأثیر مواد 
جامد ریزدانه روی نفوذپذیری سنگ سیمان را نشان خواهد داد. استفاده 
از ای��ن آزمایش به عن��وان مرحله ی تکمیلی مطالعات در ارزیابی س��نگ 

سیمان حاصل از دوغاب های مختلف توصیه می گردد.
 تحقیق در مورد رئولوژی دوغاب های حاوی میکروس��یلیکا با رئومتر و 
کالس ه��ای مختلف س��یمان می تواند ام��کان به کارگی��ری مؤثرتر این 
سیمان ها )که در مراحل آزمایشی خواص مناسبی از خود نشان داده اند( 
را در عملیات اجرائی به خصوص در ش��رایط عملی چاه های ایران نش��ان 
 ده��د. ای��ن امر با توجه ب��ه پیچیدگی مراحل عملیات س��یمان کاری در 
بهینه س��ازی مجموعه عملیات اعم از محاس��به ی احجام، ظرفیت و توان 

پمپ ها و زمان اجرای عملیات مؤثر بوده و تا حدی الزامی است.
 بررسی به کارگیری روش اختالط مناسب خشک با کنترل دقیق نسبت 
درصد وزنی ذرات جامد با اندازه ی متفاوت برای ایجاد دوغاب یکنواخت 

و چگالی مطلوب.
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