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ســیال حفاری به عنوان خون در سیســتم گــردش گل در عملیات 
حفاری شــناخته می شود و شــامل مواد جامد و پلیمرها است. در 
بخش مواد جامد ســیال حفاری، به طور معمول، عمده ی مواد جامد 
از مواد وزن افزای جامد با وزن مخصوص باال تشــکیل شــده است، 
که جهت افزایش وزن گل حفاری اســتفاده می شود. مواد وزن افزای 
جامد خنثی بوده و با بخــش محلول گل حفاری واکنش نمی دهد، 
در حالی که رس ها و پلیمرها با بخش محلول ســیال حفاری واکنش 
داده و در سیال حفاری پخش شده و خواص رئولوژی و صافاب سیال 

حفاری را کنترل می کنند.]1[
حفاری در چاه هایی با فشار باال به دلیل نیاز به فرموالسیون و طراحی 
گل حفاری خاص و دقیق به جهت غلبه بر فشار باالی سیال پرفشار 
سازند، بســیار چالش برانگیز است. به طور معمول، از مواد وزن افزای 
مختلفــی مثل باریت، فروبار، ایلمنایــت و گالنا در عملیات حفاری 
جهت افزایش وزن گل حفاری و فراهم آوردن ســتون سیال مناسب 
جهت کنترل فشــار باالی سیال سازند استفاده می شود.]2[ معموال 
در فرموالســیون ســیال حفاری، یک، دو و حتی ســه نوع ماده ی 
وزن افزا با نســبت های مختلف استفاده می شــود. اضافه کردن مواد 

وزن افزای مختلف با نسبت های متفاوت منجر به بروز خواص متفاوت 
در گل حفاری می شــود. نســبت های مختلف مــواد وزن افزا با وزن 
مخصوص های متفاوت باعــث ایجاد محتوای مواد جامد متفاوت در 
یک وزن گل از گل حفاری می شود. بنابراین خواص گل سنگین نیز 

متفاوت خواهد بود.]1[
مطالعات زیادی جهت بررســی کاربرد مواد وزن افزای مختلف در سیال 
حفاری انجام شــده اســت. الکاتانتی و همکارانش9 در ســال2012، 
مطالعات آزمایشگاهی زیادی جهت بررسی کاربرد ایلمنایت با اندازه ی 
ذرات میکرون برای ســیاالت حفاری پایه ی آبی در چاه هایی با فشار و 
دمای باال انجام دادند. وزن گل های مورد بررسی آنها در محدوده ی110 
تــا 120 پوند بر فوت مکعب و گرانروی پالســتیکیPV(10( 28 تا 30 
سانتی پوز11 بود. سیال های حفاری ساخته شده توسط آنها، بسیار پایدار 
بــوده و ایلمنایت در PH های باالی7 به خوبی در ســیال حفاری معلق 
باقی مانــد. هیچ گونه جدایش فازی و رســوبی از مواد گل، حتی پس 
از Hot-Rolling به مدت 16 ســاعت در دمــای 300 فارنهایت12 نیز 
مشــاهد نشــد. کیک گل13 در این حالت، غیرهمگن گزارش شــد که 
ذرات ایلمنات نزدیک به ســطح سنگ بوده در حالی که زانتان گام14 و 
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)Fe2O3(، باریــت3 )BaSO4(، گالنا4 )PbS( و ایلمنایــت5 )FeO.TiO2( از جمله افزایه های وزن افزای معمول 
مورد استفاده در گل حفاری هستند. اما وزن مخصوص فروبار و باریت در دسترس در عملیات حفاری با توجه به وجود 
ناخالصی ها، کاهش پیدا کرده اســت. همچنین استفاده از گالنا با توجه به مسائل و محدودیت های زیست محیطی با 
مخالفت ها و ممنوعیت هایی روبرو است. برای غلبه بر این چالش ها، CY-Max به عنوان یک وزن افزای جدید، جهت 
ســاخت یک گل حفاری فوق سنگین برای حفاری سازندهای پرفشار، معرفی شد. آزمایش های مختلفی برای یافتن 
بهترین فرموالســیون برای ساخت گل حفاری فوق سنگین به وزن گل174 پوند بر فوت مکعب6، انجام شد. خواص 
مختلفی از جمله هرزروی صافاب7 و خواص رئولوژیکی8 برای نمونه های گل حفاری مورد بررسی، اندازه گیری و آنالیز 
قرار گرفت و در نهایت بهترین فرموالسیون به دست آمد. عالوه بر این، خصوصیات موردنیاز گل حفاری برای حفاری 
یک ســازند پرفشــار در میدان بی بی حکیمه واقع در جنوب غرب ایران به دست آمد. ماده ی وزن افزای پیشنهاد شده 
)CY-Max( و فرموالسیون جدید برای ساخت گل حفاری فوق سنگین توانست خصوصیات موردنیاز را کسب کرده 

و به صورت موفقیت آمیزی در عملیات حفاری مورد استفاده قرار گیرد.
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نشاســته ی اصالح شده الیه ی نزدیک به سطح حفاری را پوشانده بود. 
اما، اســتفاده از ایلمنات با اندازه ی ذرات ریز به سختی در سیال حفاری 
مخلوط و پخش شــده و سایندگی، تشــکیل کف و گردوغبار زیاد در 
هنگام مخلوط کردن، از معضالت اســتفاده از این نوع ماده ی وزن افزا 

است.]3[
العبد اللطیف و همکارانش15 در سال2014 یک گل حفاری با استفاده 
از باریت و منگنز تترا اکســایدMn3O4( 16( تا وزن 150 پوند بر فوت 
مکعب، جهت کشتن چاه در ســازند پرفشار جیله17 عربستان طراحی 
کردند. کارهای آنها نشان داد که استفاده از منگنز تترااکساید ته نشینی 
و حجم مواد جامد گل را کاهش داده و همچنین تعلیق ســازی مناسب 
به همراه قدرت ژله ای18 بهتر گل در مقایســه با گلی که تنها با باریت، 

وزن آن باال برده شده بود، به دست آمد.]4[
اَبدو و همکارانش19 در ســال2018 آزمایش هایی جهت بررسی افزایش 
وزن گل حفاری با استفاده از باریت و ایلمنایت انجام دادند. آنها ایلمنات 
بــا اندازه ی ذرات میکرون را با درصدی معین از باریت جهت رســیدن 
بــه وزن گل 18پوند بر گالن20 در گل حفاری اســتفاده کردند. خواص 
رئولوژی21 گل حفاری با مخلوطی از ایلمنایت و باریت نتایج بهتری در 
مقایســه با گل حفاری که تنها با باریــت وزن آن افزایش یافته بود، از 
خود نشــان داد. همچنین، محتوای مواد جامد کمتر و صافاب22 کمتر، 
آســیب ســازندی23 را کاهش می دهد، در نتیجه از نظر آنها، ایلمنایت 
می تواند گزینه ی مناسبی جهت استفاده در وزن گل های باال باشد.]5[

باصفار و همکارانش24 در ســال2019 ترکیب هــای متفاوتی از باریت 
و ایلمنایــت برای ســاختن گل ســنگین پایه ی آبی اســتفاده کردند 
که از رســوب باریت در ســیال حفاری جلوگیری کند. نتایج کارهای 
آزمایشگاهی آنها نشــان داد که اضافه کردن ایلمنایت به گلی که تنها 
با باریت وزن آن افزایش یافته اســت، وزن گل را افزایش داده و خواص 
رئولــوژی گل را تثبیت می کند. همچنین آنهــا ذکر کردند که اندکی 
کاهش در رئولوژی گل مربوط به شــرایط فشار و دمای باالی آزمایش 

است.]1[
روبرو شــدن با چالش های حفاری در سازند پرفشــار گچساران، تنها 
با طراحی و فرموالســیون مناســبی از گل ســنگین امکان پذیر است. 
میدان گازی بی بی حکیمه در جنوب غرب ایران واقع شــده اســت. این 
میدان در ســال1342 در مســاحتی با عــرض 7 کیلومتر و طول 70 
کیلومتر کشف شد. این میدان توســط یک طاقدیس25 غیرمتقارن در 
چین خوردگی های زاگرس از شــمال غرب به جنوب شرق کشیده شده 
اســت. به طور کلی در ایران به دلیل حــرکات تکتونیکی26 و فرو رفت27 
صفحه ی ایران و صفحه ی عربســتان، میدان های نفتی از شمال غرب به 
جنوب شــرق کشیده شــده اند. حرکات تکتونیکی، فشارها و تنش های 
وارد بر الیه ها، باعث تغییر شــکل و جابه جایی آنها شــده و سازندهای 
جدیدی را تشــکیل داده اند. با افزایــش عمق و با توجه به دمای باالی 

الیه هــا در زیر زمین، بعضی از الیه هــا مثل نمک، توده های نیمه جامد 
پیشــرونده تشــکیل می دهند. همچنین الیه های نرمــی مثل مارن ها 
بــا این گونه تنش ها خیلی راحت تغییر شــکل داده و در آنها گســل و 

شکستگی رخ می دهد.]8[
سازند گچساران دارای هفت الیه است که هر الیه شامل چندین زیر الیه 
نیز است. ساختار الیه ها از نظر لیتولوژیکی28 از نمک، آنیدریت29، سنگ 
آهک، دولومیت30 و زیرالیه هایی از مارن های31 مختلف تشــکیل شده 
اســت. وجود مارن هــا و خصوصا نمک در ســاختار الیه ها باعث ایجاد 
توده های نیمه جامد بســیار نرم پیشــرونده با قابلیت ســیالیت32 شده 
اســت. این مســئله این الیه ها را در برابر تغییر شــکل و گسل زدگی، 
بســیار آسیب پذیر کرده اســت. در میدان بی بی حکیمه، این گسل ها و 
تغییر شــکل الیه ها، همراه با قطع و یا جابه جایی الیه ها بوده که باعث 
نشــت بندی33 و یا ایجاد ارتباط فشــاری با دیگر ســازندها شده است. 
تغییر شــکل الیه باعث حرکت رو به باالی بعضی از سازندها نسبت به 
نواحی اطراف خود شده است. بعضی از پاکت های34 آب فشار باال توسط 
نمک ها و مارن ها احاطه شده اند.]6[ علت این امر شاید با مکانیزم های 
جزئی همچون، فشــرده شدن الیه های رســی و دولومیتی شدن35 نیز 
اتفاق بیفتد.]8[ ولی مکانیزم اصلی فشــار باالی آب درون سازندی در 

سازند گچساران، منشا تکتونیکی است.]8[
عملیات حفاری در سازند گچساران به دلیل فشار باالی غیرمتعارف آن 
با چالش ها و ســختی هایی مواجه شده اســت. گرادیان فشار در سازند 
گچساران به صورت غیرقابل تصوری باال بوده و از یک چاه به چاه دیگر 
متفاوت اســت.]6[ با وجود حفر چاه های بســیار زیــاد در این میدان، 
به دلیل وجود پیچیدگی های زیاد این سازند، گرادیان فشار چاه هدف36 
حتی با چاه های اطراف نیز متفاوت اســت. این مســاله باعث افزایش 
 )NPT(37سرسام آور هزینه های عملیات و همچنین افزایش زمان انتظار
شــده اســت. مقابله با این چالش ها با نگاه به چشم انداز صنعت نفت، 
مقابله بــا چالش های حفاری و تبعات آنهــا، نقطه ی کلیدی در جهت 

بهینه کردن هزینه های کلی پروژه ها است.]8[
حفاری در سازند گچساران بسیار مشکل و همراه با چالش است. فشار 
باالی سیال سازندی، جریان پیوسته به داخل چاه، الیه های نمک هایی 
روان و مارن با رفتار پالستیکی، تنگی چاه38، گیر لوله ها و آلودگی سیال 
حفاری تنها بخش کوچکی از مشــکالت فراوان در حفاری این ســازند 
اســت. برای غلبه کردن بر این مشکالت، به ستون هیدرواستاتیکی از 
ســیال حفاری که برابر و اغلب بیشتر از فشار روبار39 الیه ها است، نیاز 
می باشــد. در این حالت به یک ســیال حفاری فوق سنگین نیاز است. 
ولی ســاختن یک سیال حفاری فوق سنگین که به طبع محتوای مواد 
جامد آن نیز زیاد اســت، با چالش ها و مشــکالت زیادی همراه است. 
ساخت گل حفاری فوق سنگین نیاز به طراحی و فرموالسیون مناسب و 
کنترل دقیق دارد.]7[ همچنین نگهداری این گونه گل حفاری سنگینی 
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نیــاز به علم، تبحــر و تجربه دارد. افزایه های متنوعی در ســاخت این 
گل حفاری فوق ســنگین مورد اســتفاده قرار می گیرد که می بایست 
با دقت زیاد انتخاب شــوند، که حاصل آن ســیال حفــاری با خواص 
فیزیکی و رئولوژیکی پایدار است، که قادر به تحقق ملزومات و نیازهای 
عملیات حفاری اســت. مواد خنثی با چگالی باال، مثل باریت، فروبار و 
گالنا برای افزایش وزن ســیال های حفــاری پایه ی آبی به طور معمول 
استفاده می شــوند، ولی به دلیل وجود مقداری ناخالصی در افزایه های 
در دســترس عملیات حفاری در هر منطقه، وزن مخصوص آنها کاهش 
یافته اســت. همچنین اســتفاده از گالنا با وزن مخصوص7.5 به دلیل 
اثرات مضر زیســت محیطی که دارد، با ممنوعیت هایی روبرو اســت. به 
جهت کنترل و غلبه کردن بر فشار باالی سازند گچساران، بعضی اوقات 
حتی نیاز اســت که وزن گل را به حتی بیش از 165 پوند بر مترمکعب 
)pcf( افزایــش داد. در این حالت، اســتفاده از باریت و فروبار با هدف 
افزایــش وزن گل باعث افزایش زیاد محتوای مواد جامد در گل حفاری 
می شــود که این خود، ناپایداری گل حفــاری را به دنبال دارد. افزایش 
محتوای مواد جامد در گل حفاری ســنگین، باعــث افزیش گرانروی 
پالســتیکی40، قدرت ژل شوندگی41، خوردگی تجهیزات، چگالی معادل 
در گردش اضافی ســیال در سیســتم گردش گل می شود، به طوری که 
پمپ های دکل حفاری قادر به پمپــاژ گل حفاری نخواهند بود.]7[ از 
طرفی، کنترل محتوای مواد جامد معلق و ته نشینی آنها در گل حفاری 

تبدیل به یک معضل بسیار بزرگ می شود.]7[  
در ایــن حالت، بــه جهت رفع چالش هــای موجــود و تحقق اهداف 

عملیات، اســتفاده از یک افزایه ی وزن افزای جدید در عملیات حفاری 
به شدت احساس می شــود. CY-Max یک ماده ی وزن افزای جدید با 
وزن مخصوص4.9542 اســت که جهت ســاخت گل فوق سنگینی به 
وزن 174 پونــد بر فوت مکعب برای اولین بار در دنیا اســتفاده شــده 
اســت. کاربرد CY-Max به عنوان یک وزن افــزا، جهت حفاری بهینه 
و موفقیت آمیز سازند فشــار باالی گچساران و تکمیل و تحقق اهداف 

حفاری بسیار ضروری و حائز اهمیت است. 
در میدان گازی بی بی حکیمه، زمانی که حین حفاری در سازند گچساران 
در حفره ی 1/4 12 اینچی، در عمق 2028 متری سطح زمین، عملیات 
حفاری با جریان مداوم ســیال ســازند به درون چاه و مشکالت دیگر 
مربوط به چاه روبرو شد، گل حفاری سنگین معمولی دیگر قادر به غلبه 
 CY-Max بر مشکالت ایجاد شــده نبود. در این موقعیت، استفاده از
به عنوان یک وزن افــزای جدید به جای باریــت و فروبار، برای طراحی 
فرموالســیون و ساخت یک گل فوق سنگین جدید )وزن: 174 پوند بر 
فوت مکعب( توانســت ملزومات مدنظــر را تحقق دهد و بر چالش های 

مذکور غلبه کند.

2- روش تحقیق
1-2- مواد

فرموالســیون گل فوق سنگین به وزن 174 پوند بر فوت مکعب چندان 
دشوار نیست، بلکه نگهداری و کنترل این گونه گل سنگینی که خواص 
جریانــی را فراهم آورده و چگالی در گردش اضافی به سیســتم اعمال 

  1    اجزا تشکیل دهنده ی سیال های حفاری مورد بررسی  

گل سنگین معمولعملکردافزایه
نسبت CY-Max به باریت

1/11/21/31/4

350 سی سی350 سی سی350 سی سی350 سی سی350 سی سیپایه سیالآب

125.4 گرم125.4 گرم125.4 گرم125.4 گرم125.4 گرمفعال کننده نشاستهنمک

12 گرم12 گرم12 گرم12 گرم12 گرمکنترل صافابنشاسته سبز

892.6 گرم919 گرم963.6 گرم1058.7 گرم1220.2 گرموزن افزاباریت

----143 گرموزن افزافروبار

CY-Max401.6 گرم380 گرم342.8 گرم566.5 گرم-وزن افزا

0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرمPH تنظیمکاستیک سودا

0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرم0.5 گرمکاهنده یون،+Mg2+، Ca2سودا اش
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نکند، نیازمند انتخاب مواد مناســب و کنترل مداوم اســت.]7[ جهت 
تحقق این هدف ابتدا، تعدادی آزمایش طراحی و انجام شــد. گل های 
سنگین متفاوتی با اســتفاده از افزایه های مختلف در فرموالسیون های 
متفاوتی در دمای اتاق ســاخته شد. جدول1 ترکیب و افزایه های مورد 

استفاده در گل های سنگین مختلف را نشان می دهد.
بــا توجه به جــدول1، تعدادی آزمایــش جهت پیدا کــردن بهترین 
فرموالســیون برای ساختن گل فوق ســنگین در آزمایشگاه انجام شد. 
به دلیل اینکه افزایش وزن تا 174 پوند بر فوت مکعب با استفاده از مواد 
وزن افــزای معمول امکان پذیر نبود، همــه ی نمونه ها در وزن گل 160 
پوند بر فوت مکعب ســاخته شد. در چهار نمونه گل سنگین جدید، اثر 
نسبت باریت و CY-Max بر خواص گل سنگین با خواص گل سنگین 
مرســوم مورد بررســی قرار گرفت. جهت فعالیت بهینه ی نشاسته در 
گل ســنگین، محلول باید از پیش تا 320000ppm43 از نمک، اشباع 
شــود. در این مرحله وزن ســیال تا 75 پوند بر فــوت مکعب افزایش 
 Ca2+می یابد. اضافه کردن ســودا اش44 به سیال باعث رسوب یون های
+Mg2، و کاهش ســختی محلول می شود. کنترل صافاب در سیال های 

حفاری با محتوای مواد جامد باال بسیار حساس است. نشاسته ی سبز با 
کیفیت باال با توجه به عملکرد بهتر آن در کنترل صافاب از نشاســته ی 
قرمز بهتر اســت. همچنیــن، در محتوای مواد جامد باال، نشاســته ی 
ســبز گرانروی پالستیکی سیال را به صورت محسوسی باال نمی برد، در 
حالی که نشاسته ی قرمز گرانروی پالستیکی را افزایش می دهد که این 

امر مطلوب نیست.]7[

وزن مخصوص باریت در دسترس محلی، فروبار و CY-Max به ترتیب 
18، 4، 7، 4، 95 و 4 اســت و به گل حفاری با مقادیر مشخص اضافه 

شدند.

2-2- فرموالسیون گل حفاری 
برای ســاختن گل سنگین مرســوم، در ابتدا آب با استفاده از نمک تا 
ppm 320000 اشــباع می شــود که چگالی گل را تا 75 پوند بر فوت 
مکعــب افزایش می دهــد. در مرحله ی دوم، ســودا اش جهت کاهش 
سختی آب و رســوب یون های+Ca2+ ،Mg2 به محلول اضافه می شود. 
در مرحله ی بعد، نشاسته ی ســبز مناسب دما و فشار باال را به محلول 
اضافه می شود. اضافه کردن سودا اش در مرحله ی قبل و کاهش سختی 
محلول، باعث فعالیت و عملکرد بهتر نشاســته شده و بهتر در محلول 
پخش می شود. سپس، برای رسیدن به وزن 135 پوند بر مکعب از گل 
ســنگین باریت به محلول اضافه می شــود. بعد از رسیدن به این وزن 
گل برای رســیدن به وزن 160 پوند بر مکعب از فروبار و باریت به طور 

همزمان استفاده می شود.
برای ســاختن گل سنگین با استفاد از CY-Max، طبق رویه ی باال که 
برای ســاخت گل سنگین مرسوم به کار برده شد، وزن گل تا 135 پوند 
بر مکعب باال برده می شــود. پس از رسیدن به این وزن گل، برای پیدا 
کردن بهترین نســبت جهت ساخت گل ســنگین تا وزن 160 پوند بر 
مکعب، در نســبت های 1/1، 2/1 )دو به یک(، 3/1 )سه به یک( و 4/1 
)چهار به یــک( از CY-Max به باریت در چهــار نمونه، آزمایش های 

1   نمایی از دستگاه Hot-Rolling برای شبیه سازی شرایط چاه
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مدنظر طراحی شد. PH برای گل سنگین با استفاده از کاستیک سودا 
در محدوده ی 9 تا 9.5 کنترل شــد. در این محــدوده از PH بهترین 

عملکرد گل سنگین به دست می آید.]7[
بعد از ساختن نمونه های گل سنگین، در ابتدا وزن گل همه ی نمونه ها 
اندازه گیری و ثبت شــد. برای شبیه سازی شرایط چاه و گردش سیال 
 Hot-Rolling نمونه های گل سنگین داخل ســیلندرهای مخصوص
ریخته شده و به مدت 4 ساعت در دمای 200درجه ی فارنهایت فرآیند 
 Hot-Rolling عمردهی45 به سیال انجام شد. شکل1 نمایی از دستگاه
را نشــان می دهد. پس از این مرحله، خواص نمونه های گل ســنگین 
در 200درجه ی فارنهایت اندازه گیری و ثبت شــد. همان طور که قبال 
اشاره شد، رسیدن به وزن 174 برای گل سنگین مرسوم، با استفاده از 
وزن افزاهای معمول باریت و فروبار امکان پذیر نیســت، بنابراین همه ی 
نمونه های گل ســنگین در وزن 160 پوند بر فوت مکعب ساخته شد تا 
مقایسه ی مناسبی بین همه ی نمونه های گل ساخته انجام شود. پس از 
بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایش ها، بهترین فرموالسیونی 
که برای ســاخت گل سنگین به وزن 160 پوند بر فوت مکعب به دست 
آمد، جهت ساخت گل فوق ســنگین به وزن 174 پوند بر مکعب برای 

مقابله بر فشار باالی سازند گچساران به کار بسته شد. 

3-2- اندازه گیری خواص رئولوژی
خــواص رئولوژی نمونه هــا بعد از 4 ســاعت Hot-Rolling در دمای 
200درجه ی فارنهایت اندازه گیری شد تا اثر اضافه شدن CY-Max در 
مقایســه با فروبار در نسبت های مختلف باریت بر خواص رئولوژی مورد 

بررسی قرار گیرد.
خواصی همچون: گرانروی پالســتیکی، نقطه وارویPV( 46(، استحکام 
ژله ای در 10 ثانیه و 10 دقیقه، از جمله پارامترهای مورد بررسی بودند 
که با استفاده از دســتگاه ویسکومتر چرخشی35Fann 47 اندازه گیری 
شدند. شکل2 نمایی از دستگاه ویسکومیتر چرخشی 35Fann را نشان 
می دهد. با خواندن میزان مقادیر از روی دستگاه در 300 و 600 دور بر 
دقیقه از نرخ تنش برشی، گرانروی پالستیکی و نقطه واروی با استفاده 

از معادالت1 و 2 به دست می آید.]9[

  PV (Cp) = θ600+θ300                                 )1( رابطه
             

              
   YP (lb/100ft2) = θ600+θ30                         )2( رابطه

             
همچنین مقادیر اســتحکام ژله ای در 10 ثانیه و 10 دقیقه در 3 دور بر 

دقیقه بر اساس استاندارد API اندازه گیری شد.

API 484-2- آزمایش صافاب
در آزمایش اندازه گیری صافاب API، نمونه ی گل حفاری تحت فشــار 
100 پام49 گاز نیتروژن، دمای محیط به مدت 30 دقیقه قرار می گیرد.

کیفیــت و ضخامــت کیک گل شــکل گرفتــه روی کاغــذ صافی50 
بیان کننده ی این اســت کــه کیک گلی که در چاه شــکل گرفته چه 
مقدار خاصیت نشــت بندی داشته و از هرزروی صافاب به داخل سازند 
جلوگیری می کند. یک کیک گل باکیفیت، می بایســت ضخامت کم و 
یکنواخت و نشــت بندی مناسب داشته باشد که در نتیجه ی آن آسیب 
ســازند کمتری ایجاد می کنــد. یک کاغذ صافــی whatman #50با 
اندازه ی 2/7 میکرومتر از ماندگاری51 ذرات برای این آزمایش استفاده 
شــد. مقادیر صافاب برای مدت 30دقیقه ثبت شدند. شکل3 نمایی از 

یک دستگاه اندازه گیری صافاب API را نشان می دهد.
 

2   نمایی از دستگاه Hot-Rolling برای شبیه سازی شرایط چاه

API 3   نمایی از دستگاه اندازه گیری صافاب



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  176 

33

3- نتایج 
پــس از انجام دادن آزمایش های مذکور، نتایــج حاصل برای نمونه های 
مختلف گل در جدول2 ارائه شد. در نمونه ی گل با نسبت CY-Max به 
باریت 4/1 به دلیل عدم پایداری گل و ته نشــینی شدید آن، اندازه گیری 
خواص آن امکان پذیر نبود. بنابراین آزمایش های دیگری روی این نمونه ی 
گل انجام نشــد و نتایج ثبت شــده تنها مربوط به بقیه ی نمونه های گل 

سنگین است.

  2   خواص گل های سنگین با وزن 160 پوند بر فوت مکعب  

گل سنگین پارامتر مورد مطالعه
معمول

CY-Max/ Barite

1/12/13/1

 وزن گل
 )پوند بر فوت مکعب(

160160160160

PV (CPs)95878076

YP (lb/100ft2)30292828

YP/PV0/320/350/360/37

ژل 10 ثانیه به 10 دقیقه 
(lb/100ft2)

15/1813/1511/1210/12

PH9.59.49.59.4

1.21.10/90/9صافاب )سی سی(

0000ته نشینی

01/12/13/1نسبت CY-Max به باریت

درصد وزنی CY-Max به 
حجم جامد گل

011.428.932.2

شــکل4 تغییرات گرانروی پالســتیکی برای نمونه ی گل های سنگین 
مختلف را برحسب درصد وزنی های CY-Max در مواد جامد گل، نشان 
می دهد. گرانروی پالســتیکی حاصل اصطــکاک مکانیکی و برهم کنش 
ذرات و مولکول ها در سیال حفاری است و تغییر شکل گل حفاری تحت 

تنش برشی انجام می شود.]10-11[
همان طور که شــکل4 نشــان می دهد، گرانروی پالستیکی در یک وزن 
گل ثابت با افزایش درصد وزنی CY-Max کاهش یافته اســت. با توجه 
با باالتر بودن وزن مخصوص CY-Max نســبت به فروبار، حجم کمتری 

از مواد جامد نیاز است تا به وزن گل 160 پوند بر فوت مکعب رسید. 

4  اثــر نســبت CY-Max به باریت بر روی گرانروی پالســتیک بــرای نمونه گل های 
سنگین مختلف

بنابراین، هرچه درصد وزنی CY-Max جهت رســیدن به وزن گل 160 
پوند بر فوت مکعب بیشتر می شود، مقدار مواد جامد گل حفاری نسبت 
به نوع گلی که با فروبار، وزن آن افزایش یافته اســت، کاهش می یابد. در 
نتیجه هرچه مقدار مواد جامد کمتر می شــود، گرانروی پالســتیک نیز 
کمتر می شــود و با کاهش مقدار مواد جامد، برهم کنش بین مواد جامد 
و مایع و مولکول ها کاهش می یابد. واضح اســت که گرانروی پالستیکی 
با افزایش درصد وزنی CY-Max می بایســت کاهــش یابد. کاهش در 
گرانروی پالســتیکی باعث کاهش در افت فشــار ناشی از چرخش گل 

می شود و فشار کمتری به پمپ ها اعمال می شود.]10-11[ 
شکل5 مقادیر نقطه ی واری را برحسب درصد CY-Max به مواد جامد 
گل سنگین نشان می دهد. هر چقدر میزان CY-Max افزایش می باید، 
مقدار نقطه ی واروی کاهش می یابد. این امر برای سیال حفاری مطلوب 
نیست، چراکه قدرت حمل کننده ی سیال حفاری را کاهش می دهد.]12[

 

5   پنجره گل حفاری
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در این بررســی، مقادیر نقطه ی واروی مثل گرانروی پالستیکی کاهش 
می یابــد، ولی تغییــرات مقادیر نقطه ی واروی نســبت بــه گرانروی 
پالســتیکی زیاد حساس نیست. این رفتار مربوط به تفاوت در طبیعت 
گرانروی پالســتیکی و نقطه ی واروی اســت. همان طور که بیان شد، 
گرانروی پالســتیکی حاصل اصطکاک مکانیکــی و برهم کنش ذارت و 
مولکول ها در سیال است، در حالی که نقطه ی واروی برهم کنش بارهای 

الکتریکی و یون ها در سیال حفاری می باشد.]12[ 
یک اصل مهــم برای مواد وزن افزا، خنثی بودن52 و عدم واکنش آنها با 
اجزا سیال حفاری است. در نتیجه یک ماده ی وزن افزای مطلوب از نظر 
بار الکتریکی خنثی اســت و پس از اضافه شــدن به سیال حفاری نیز 
خنثی باقی می ماند.]10[ این می تواند دلیل مناســبی باشد که مقادیر 
نقطه ی واروی در این بررسی زیاد تغییر نکرده است. این در حالی است 
که مقادیر گرانروی پالستیکی و نقطه ی واروی در محدوده ی قابل قبول 

و موردنیاز گل حفاری سنگین است. 
 CY-Max در ایــن حالت تصمیم گیری برای انتخاب نســبت بهینه ی
به باریت ســخت بوده و نیاز به انجام بررســی و تحلیل بیشتر بر روی 
پارامترهای گل حفاری است. بنابراین، نیاز است تا پارامترهای دیگری 
نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای شفافیت بهتر موضوع، نسبت نقطه ی 
واروی به گرانروی پالســتیکی )YP/PV( که توســط چیلینگریان و 
همکارانش53 پیشنهاد شــد، مورد مطالعه قرار گرفت تا میزان پایداری 
سیال حفاری بررسی شود. این نسبت چالش ها و مسائل بسیاری را در 
ســیال حفاری، از جمله: چگالی معادل در گردش ســیال54، ته نشینی 
باریت55، تمیزســازی چاه و مکش56 و فشار آنی57 که در حین حرکت 
رشته ی حفاری ایجاد می شود، تحت تاثیر قرار می دهد.]13[ این نسبت 
برای نمونه ی گل های سنگین ساخته شــده مورد مطالعه قرار گرفت. 
نسبت YP/PV باالتر نشان دهنده ی پایداری باالتر سیال حفاری است. 
در شــکل6، هرچه میزان CY-Max در گل ســنگین افزایش می یابد، 

نسبت YP/PV نیز افزایش می یابد. 

6   اثر نسبت CY-Max به باریت بر روی نسبت YP/PV برای نمونه گل های 
سنگین مختلف

در گل سنگین با نسبت CY-Max به باریت 3/1 )سه به یک(، نسبت 
YP/PV حداکثر مقدار است. 

این نشــان می دهد که بهترین عملکرد و پایداری گل سنگین می تواند 
در این نسبت اتفاق بیفتد. همچنین، تمام نمونه های گل سنگین شامل 
CY-Max، از نســبت YP/PV باالتری نســبت به گل سنگینی که با 
فروبار وزن آن افزایش یافته است، دارا هستند و این امر نشان دهنده ی 
پایدارتر بودن و عملکرد بهتر آنها نســبت به گل سنگین معمولی است. 
جهت عملکرد بهتر نشاســته و کنترل خواص رئولوژی، PH در همه ی 

نمونه ها در محدوده ی 9 تا 9.5 نگه داشته شد.]7و11[

7   اثر CY-Max بر روی قدرت ژله ای شدن در 10 ثانیه و 10 دقیقه

قدرت ژله ای شــدن یکی دیگر از پارامترهــای موثر در مطالعه ی رفتار 
رئولوژی گل حفاری است که نشان دهنده ی تنش موردنیاز برای شروع 
حرکت و جریان پیدا کردن ســیال است.]14[ شــکل7 قدرت ژله ای 
شــدن در مدت 10 ثانیه و 10 دقیقه را برای نمونه ی گل های سنگین 
مختلف نشان می دهد. با توجه به شکل7، قدرت ژله ای شدن با افزایش 
میزان CY-Max در گل سنگین، کاهش می یابد. با این وجود، مقادیر 
قدرت ژله ای شــدن، در محدوده ی خصوصیات موردنیاز گل ســنگین 
است. منشــأ و طبیعت قدرت ژله ای شــدن و نقطه ی واروی مثل هم 
است و مربوط به برهم کنش بارهای الکتریکی و یون ها می شود]13[ و 
 CY-Max انتظار می رود هر دو از یک روند تبعیت کنند. هرچه درصد
در گل ســنگین بیشتر می شــود، قدرت ژله ای شدن کاهش می یابد و 
ســیال حفاری شــروع به جریان و حرکت می کند و فشــار کمتری به 
ســازند و پمپ های دکل حفاری اعمال می شود. این نشان می دهد که 

CY-Max عملکرد مناسبی بر روی بهبود قدرت ژله ای شدن دارد. 
هرزروی صافاب58 نیز در کنترل کردن و نگهداری گل ســنگین بسیار 
حســاس اســت. با توجه به حجم باالی مواد جامد در گل ســنگین، 
هــرزروی صافاب باید در حداقل ممکن نگه داشــته شــود. با توجه به 
جدول2، میزان صافاب برای نمونه های گل سنگین در حدود 1سی سی 

در 30دقیقه است. 
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8   اثر درصد CY-Max بر میزان حجم صافاب نمونه ی گل سنگین مختلف

شکل8 میزان صافاب را برای نسبت های مختلف از CY-Max به باریت 
نشان می دهد. میزان صافاب برای همه ی نمونه ها در محدوده ی مطلوب برای 
گل سنگین است.]11[ تفاوت زیادی بین میزان صافاب برای نمونه های 
مختلف وجود ندارد، همچنین میزان صافاب برای نسبت های 2/1 و 3/1 از 
CY-Max به باریت حداقل است. همچنین، کیفیت کیک گل های تشکیل 

شده برای همه ی نمونه ها مطلوب بود. 
هدف نهایی این مطالعه پیدا کردن بهترین فرموالسیون برای ساختن گل 
فوق سنگین به وزن 174 پوند بر فوت مکعب است. با توجه به نتایج باال، 
 CY-Max مقدار گرانروی پالستیکی برای گل حفاری سنگین در نسبت
به باریت 3/1، بهینه است و نقطه ی واروی در محدوده ی مطلوب و موثر 
برای گل سنگین است. همچنین، در این نسبت از CY-Max به باریت، 
نسبت YP/PV در گل سنگین حداکثرترین مقدار بوده و پایدارترین حالت 
را نسبت به بقیه ی نمونه های گل سنگین دارد. مقادیر قدرت ژله ای شدن 
برای نمونه های گل سنگین با نسبت 2/1 و 3/1 از CY-Max به باریت 

تقریبا مثل هم بوده و در محدوده ی مطلوب و بهینه هستند.]11[
همچنین مقادیر هرزروی صافاب برای همه ی نمونه ها نزدیک به هم و در 
محدوده ی مطلوب است، هرچند که این مقدار برای نسبت های 2/1 و 3/1 
از CY-Max به باریت کمترین مقدار است ولی تفاوت چندانی در عملکرد 

گل حفاری ایجاد نمی کند.]11[
با یک نگاه جامع به مسئله ی مورد مطالعه و با توجه پارامترها و نتایج حاصل، 

در نسبت 3/1 از CY-Max به باریت بهترین عملکرد گل سنگین نسبت به 
بقیه ی نمونه ها به دست آمد. بنابراین گل فوق سنگین با وزن گل 174 پوند 
بر فوت مکعب، با نسبت 3/1 از CY-Max به باریت، جهت حفاری چاه 
A در میدان بی بی حکیمه، در آزمایشگاه ساخته شد و مورد آزمایش قرار 
گرفت. جدول3 خواص گل فوق سنگین به وزن 174 پوند بر فوت مکعب 
را در آزمایشگاه و در شرایط عملیات حفاری نشان می دهد. محتوای مواد 
جامد بسیار باالی این گل حفاری باعث افزایش شدید گرانروی پالستیکی 
در این نوع گل حفاری شده است. ولی با این حال، نسبت YP/PV در 
محدوده ی نرمال گل حفاری است.]11[ با توجه به استاندارد بودن آزمایش ها 
و کیفیت مناسب مواد استفاده شده در ساخت گل حفاری تفاوت زیادی 
بین نتایج حاصل از استفاده ی گل فوق سنگین حفاری در شرایط آزمایشگاه 
و عملیات حفاری وجود ندارد، Hot-Rolling گل حفاری در آزمایشگاه 
به صورت مناسبی شرایط ته چاه را از منظر دما و عمردهی و چرخش گل 
حفاری شبیه سازی می کند و کیفیت مناسب مواد به کار برده شده در ساخت 
گل حفاری از جمله نشاسته، باعث می شود که نتایج حاصل از کارهای 
آزمایشگاهی و عملیات حفاری در این مطالعه با هم تطابق داشته باشند. علت 
تفاوت اندک بین نتایج آزمایشگاه و شرایط عملیات حفاری به دلیل در تماس 
 PH قرار گرفتن گل حفاری با سیال سازند و کنده های حفاری و تغییر جزئی
است که در حفاری سازند گچساران معمول است. افزایش جزئی PH در این 
حالت افزایش جزئی در خواص رئولوژی را در برداشته است که قابل کنترل و 
در محدوده ی قابل قبول گل حفاری است. همچنین میزان صافاب برای گل 
فوق سنگین در محدوده ی قابل قبول بوده و همچنین کیک گل از ضخامت 

مناسب و یکپارچگی برخوردار بود.
در میدان بی بی حکیمه در حفاری سازند گچساران با استفاده گل فوق سنگین 
به وزن 174 پوند بر فوت مکعب، حفاری در الیه های نمک، آسان و کم 
چالش تر است چراکه مسائلی همچون تنگی چاه و فشار باالی سازند گچساران 
به خوبی کنترل شد و بخش محلول گل حفاری که با نمک اشباع شده است، 
به صورت یک ممانعت کننده ی قوی در برابر پخش شدن کنده های حفاری 
در داخل گل و آلوده شدن توسط سیال سازند عمل می کند. ولی در حفاری 
الیه های مارل، محتوای مواد جامد و گرانروی گل، سریع افزایش می یابد. 

A 3   خواص گل حفاری فوق سنگین )174 پوند بر فوت مکعب( در آزمایشگاه و عملیات حفاری چاه  

 Hot-Rolling  خواص گل حفاری فوق سنگین )174 پوند بر فوت مکعب( در آزمایشگاه بعد از

وزن گل پوند بر فوت 
 قدرت ژل 10 ثانیه و PV )CPs(YP )lb/100ft2(YP/PV10مکعب

)lb/100ft2( دقیقه
PH)cc( ته نشینیصافاب

هیچ1741705431760/3129/9.41.4

خواص گل حفاری فوق سنگین )174 پوند بر فوت مکعب( در عملیات حفاری بعد از چرخش در چاه
وزن گل پوند بر فوت 

 قدرت ژل 10 ثانیه و PV )CPs(YP )lb/100ft2(YP/PV10مکعب
)lb/100ft2( دقیقه

PH)cc( ته نشینیصافاب

هیچ339.61.6/ 174184580/315229
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در ساخت و مخلوط کردن این نوع گل کیفیت مواد گل خصوصا نشاسته 
بسیار حائز اهمیت است. نگهداری گل فوق سنگین حفاری عاری و تمیز از 
هرگونه مواد جامد با وزن مخصوص پایین و رس ها قبل از ورود به بخش های 
دارای مارل و همچنین در حین حفاری این گونه الیه ها بسیار حساس و حائز 
اهمیت است. در صورتی که محتوای مواد جامد با وزن مخصوص پایین در 
این نوع گل در پایین ترین حد ممکن نگه داشته شود، نگهداری این نوع گل 
خیلی ساده و اقتصادی است. از دستگاه ها و تجهیزات کنترل مواد جامد 
می بایست به طور مرتب و مداوم جهت تصفیه ی گل استفاده شود. با توجه 
به محتوای باالی مواد جامد، انجام مداوم آزمایش های پایلوت، جهت چک 

کردن خواص گل حفاری فوق سنگین بسیار حساس است.]7[

4- نتیجه گیری
1- در این مطالعه، طراحی، ساخت و کاربرد موفقیت آمیز گل فوق سنگین 
جدید  وزن افزای  نوع  یک  از  استفاده  با  مکعب(  فوت  بر  پوند   174( 
)CY-Max( برای حفاری چاه A در سازند پرفشار گچساران در میدان 
بی بی حکیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زمانی که عملیات حفاری با 
فشار باالی غیرنرمال سازند گچساران روبرو شد، کاربرد گل فوق سنگین با 

استفاده از افزایه ی وزن افزای CY-Max به طور مطلوب توانست بر مشکالت 
و چالش های مختلف عملیات حفاری در داخل سازند گچساران غلبه کند. 

2- عالوه بر پارامترهای موثر گل حفاری، بررسی نسبت YP/PV یک 
پارامتر مهم در بررسی پایداری سیال حفاری است. هرچه YP/PV افزایش 
می یابد، پایداری گل حفاری نیز افزایش می یابد. با توجه به محتوای مواد 
جامد باال در گل حفاری فوق سنگین، خواص گل مطلوب و بهینه با نگه 
داشتن مواد جامد با وزن مخصوص پایین در حداقل مقدار فراهم می شود. 
برای تحقق این امر راه اندازی و استفاده ی بهینه و مداوم از دستگاه ها و 

تجهیزات کنترل مواد جامد بسیار ضروری است.
وزن افزای موثر  و  بهینه  عملکرد  نمایانگر  باال  مذکور  موارد  همه ی   -3 

CY-Max در گل حفاری سنگین و فوق سنگین است. همچنین این نوع 
وزن افزا می تواند در مواردی که محتوای باالی مواد جامد گل چالش برانگیز 
آزمایش ها  به  توجه  با  شود.  استفاده  نیز  فروبار  به جای  است  مسئله زا 
از استفاده  با  فوق سنگین  گل  ساخت  برای  شده،  انجام  بررسی های   و 

 CY-Max، نسبت بهینه CY-Max به باریت 3/1 ) سه به یک( است. در 
این نسبت، فرموالسیون گل حفاری فوق سنگین طراحی و ساخته شد که 

به طور موفقیت آمیز و موثری در عملیات حفاری به کار برده شد.
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24. Basfar et al.
25. Anticline
26. Tectonical
27. Snak
28. Lithological
29. Anhydrate
30. Dolomite

31. Marl
32. Fluidity
33. Sealing
34. Pocket
35. Dolomitization
36. Onset well
37. Non-Productive Time
38. Tight Hole
39. Overburden
40. Plastic Viscosity
41. Gel strength
42. Specific Gravity
43. Part per million
44. Soda Ash
45. Aging

46. Yield Piont
47. Rotating Viscometer
48. Filter Press
49. Pound per square inch (pcf)
50. Filter paper
51. Retention
52. Inert
53. Chilingarian et al.
54. Equivalent Circulating Density 

(ECD)
55. Barite Sag
56. Swab
57. Surge
58. Filtration Loss


