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بررسی تأثیر دوغاب سیمان مناسب 
به منظور مقابله با پدیدة نفوذ گاز در میادین گازی شرق ایران

مقدمه
مهاجرت يا نشت گاز در دالیز سیمان شده در میادين گازی مشکلی 
اساسی به شمار مي رودكه كنترل كردن آن بسیار مشکل است. عالوه 
بر آن، اين پديده  برای محیط زيست نیز مضر است. هم چنین هزينه های 
زيادی برای سیمان كاری تزريقی2 اين گونه چاه ها صرف شده كه در 
 كامل  تزريقی جهت  است. سیمان كاری  نبوده  مؤثر  موارد هم  اغلب 
كردن عملیات سیمان كاری اولیه لوله های جداری يا آستری است كه 
با موفقیت صورت نگرفته باشد. در اين عملیات دوغاب با فشار به پشت 
لوله های جداری يا مشبك ها تزريق می شود. در مخازن گازی به علت  
با هرزروی  شديد  همواره  بودن وزن دوغاب  باال  و  فشار مخزن  افت 
سیمان  دوغاب  وزن  بايد  مشکل  اين  با  مقابله  برای  كه  هستیم  مواجه 
نیاز  اينکه دوغاب مورد  به  با توجه  يابد.  100pcf  كاهش  از  به كمتر 
لوله آستری چاه ها عمدتاً دوغاب سبك وزن است،  در سیمان كاری 
به  قادر  كه  وزن  سبك  افزودنی  مواد  روی  بر  گسترده ای  تحقیقات 
توجه  با  است.  انجام شده  باشند  باال  و  تراكمی سريع  استحکام  ايجاد 
مهم ترين  از  اولیه  از سیمان كاری  مهاجرت گاز پس  و  نفوذ  اينکه  به 
مناسب  طراحی  عدم  است،  بوده  وگاز  نفت  چاه های  حفاری  مسائل 

فرموالسیون دوغاب سیمان از عمده ترين دالئل نفوذ گاز می باشد.

1 – دوغاب  های سبک وزن
دوغاب  های سبك وزن سیمان به دوغاب  هايی گفته می  شود كه وزن 

آنها بین )90 تا pcf 111( باشد. سبك  ترين دوغاب خالصی كه می  توان 
 ساخت، سیمان كالس c با نسبت آب به سیمان برابر 0/56 و به وزن
 pcf  111 می  باشد. ساده  ترين راه سبك  كردن دوغاب سیمان، افزودن 
آب به آن است ولی با اين كار نسبت آب به سیمان افزايش يافته و باعث 
كاهش گرانروی، مقاومت فشاری سنگ سیمان و كاهش تأثیرگذاری 
و كاهش  دهنده  های  و كندكننده  ها  تسريع  كننده  ها  نظیر  افزودنی  هايی 

 سیمان سبك ، مهاجرت گاز ، افت صافی، مقاومت ژله  ای استاتیك

با توجه به اينکه دوغاب مورد نیاز در سیمان كاری لوله آستری چاه  ها به طور عمده دوغاب سبك وزن است، بر اساس بررسی های كیفی 
حاصل از فرموالسیون دوغاب سیمان لوله آستری برخی از چاه  ها، علت مهاجرت گاز نامناسب بودن دوغاب طراحی شده، بوده است. لذا 
به منظور جلوگیری از اين پديده، دوغابی با استفاده از كلیه افزايه  های سیمان و امکانات موجود و شرايط حاكم بر چاه طراحی شده كه از 
كارايی قابل  قبولی برخوردار است. هم  چنین با استفاده از افزايه های جديد و "تکنولوژی توزيع دانه بندی ذرات"، دوغابی طراحی و پیشنهاد 
شده و عوامل مهم در مهاجرت گاز و نشت آنرا به حداقل رسانده است. هدف اين مطالعه بررسی داليل نفوذ گاز در سیمان و هم  چنین معرفی 

فرموالسیونی مؤثر جهت جلوگیری از نفوذ و مهاجرت گاز می  باشد.

بیژن هنرور دانشگاه علوم تحقیقات فارسعلی مرادی1  مجتمع پتروشیمی شیراز

  1     دو الیه مختلف مهاجرت گاز
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افت صافی و درنتیجه طوالنی شدن زمان نیم  بند شدن سیمان می  شود. 
بنابر اين رقیق كردن دوغاب راه حل مناسبی برای سبك  كردن آن نیست.
از  افت صافي مقدار آبي است كه سیمان در شرايط دما و فشار 
قابل  اندازه گیري  دينامیکي  و  استاتیکي  به صورت  كه  مي  دهد  دست 

است.

2 – روش  های سبک  كردن دوغاب
براي سبك  كردن دوغاب سیمان امروزه سه روش وجود دارد كه دو 

روش اول معمول و مورد عالقه اكثر شركت هاست:
Extender روش اول: استفاده از افزودني  هاي آب  خواه يا

روش دوم : استفاده از افزودني  هاي سبك وزن جامد در دوغاب براي 
كاهش وزن

يا  گازوئیل  مانند  مايع   هیدروكربورهاي  از  استفاده  سوم:  روش 
نفت  سفید با وزن مخصوص كمتر از يك و ايجاد امولسیون آنها در آب

هم  چنین استفاده از تزريق گاز نیتروژن به سیمان حفاري روش ديگري 
براي سبك  كردن غیرمستقیم دوغاب است كه به دلیل پیچیدگي روش و 

نیاز آن به تجهیزات خاص و پرسنل متخصص چندان متداول نیست.

3 - دالیل استفاده از دوغاب سبک
دالئل استفاده از دوغاب  های سبك را می  توان در موارد زير خالصه 

كرد:
كاهش فشار هیدرواستاتیك ستون سیمان برای جلوگیری از شکستن طبقات  •

و هرزروی
كاهش وزن ســتون ســنگ سیمان پشــت لوله جداری به دلیل معلق بودن  •

رشته  های جداری
جلوگیــری از ايجاد كانال جهــت حركت گاز در حالتی كه طول رشــته  •

جداری زياد است
جلوگیری از اعمال فشار زياد توسط پمپ  ها و جلوگیری از پاره  شدن لوله  ها  •

يا خمیدگی آنها

4– روش  های طراحی دوغاب  های سبک سیمان
Light Creat 4-1- طراحی دوغاب  های سبک وزن با استفاده از

Light Creat دوغاب  هايی با چگالی پايین هستند و برای سیمان  كاری 

از  بعضی  در  سیمان  كاری  مرحله  ای  كردن  تك  يا  ضعیف  سازندهای 
لوله های جداری   مفید هستند. اين دوغاب  ها كه در وزن  های 72/5 تا 97 
 pcf ساخته می شوند، مقاومت فشاری را سريع  تر افزايش داده و زمان 

انتظار سیمان را كاهش می  دهند.
مقاومت فشاری، مقاومت سیمان در مقابل نیروي فشاري وارده از 
سمت سازند است. زمان انتظار سیمان فاصله زماني است كه دوغاب از 
حالت سیال هیدرولیك واقعي به توده  ای با ويسکوزيته باال و دارای بعضی 

از خواص جامدات تغییر وضعیت مي دهد.

4–2- طراحی دوغاب  های سبک وزن با استفاده از گاز نیتروژن
در اين روش گاز نیتروژن به طور مستقیم دوغاب سیمان را سبك 
نمی  كند، بلکه با سبك كردن گل داخل چاه اين امکان را به دوغاب 
نظر شیمیايی  از  نیتروژن  با وزن زيادتری وارد چاه شود.  می  دهد كه 
گازي بی  اثر است و ورود آن به گل حفاری از نظر خورندگی مشکلی 
ايجاد نمی  كند بلکه باعث كاهش وزن گل و افت فشار هیدرواستاتیك 

ناشی از آن بر سازندها می  شود.

4–3- طراحی دوغاب  های سبک وزن با استفاده از حباب  های شیشه  ای3
آنها  متوسط  اندازه  كه  هستند  ذراتی شفاف  شیشه  ای  حباب  های 
مشابه سیمان است. با استفاده از حباب  های شیشه  ای می  توان دوغاب  هايي 
با چگالی 7/5 پوند بر گالن  تهیه كرد. به دلیل اينکه در سیمان مقدار آب 
كافی جهت پمپ  كردن دوغاب به كار برده می  شود، آب اضافی مورد 
نیاز بسیار كمتر از آب الزم جهت كم  كردن چگالی دوغاب است و به 
همین دلیل اين سیمان  نسبت به ساير سیمان های سبك وزن استحکام 

بیشتری دارد.

4–4- طراحی دوغاب  های سبک وزن با استفاده میکروسفرها4
میکروسفرها تکه  های كروی در اندازه  های میکرون هستند كه 
به علت ريز بودن و چگالی كم جهت سبك  كردن دوغاب سیمان 
استفاده می  شوند. میکروسفرها را می  توان هم از مواد طبیعی و هم 
مواد  اين  با  شده  ساخته  دوغاب  های  كرد.  تهیه  مصنوعی  مواد  از 
افزودني در اوزان پايین خواص مقاومتی دارند و چگالی دوغاب را 
به شدت كاهش داده و برای سازندهای شکننده، سست و ضعیف 
پودر  ذرات  مشابه  اندازه  لحاظ  از  ذرات  اين  هستند.  مناسب  بسیار 
با ذرات كروی  سیلیکای5 زبر هستند. پودر سیلیکای پودری است 
سبك  كننده  و  پركننده  عنوان  به  بتن،  و  سیمان  تهیه  براي  كه  ريز 
متعددی  مزايای  ذرات،  توزيع  و  اندازه  دلیل  به  و  می  شود  استفاده 
وجود  به  هنگامی  زود  تراكمی  استحکام  مثال  عنوان  به  دارند. 
برابر  در  مانعی  عنوان  به  است،  ساده  آنها  شدن  خیس  آورند،  می 
هرزروی عمل می كنند و نیز می  توان به وسیله آنها دوغاب  هايي با 

چگالی كمتر از آب ساخت.

5- مشخصات نمونه  ای از دوغاب استفاده شده در میدان
مشکل نفوذ گاز معموالً در مرحلۀ سیمان  كاری جداری آستری 
اتفاق می  افتدكه اليه تولیدی در محدوده آن قرار دارد. مشخصات 
در  آستری  سیمان  كاری  مرحلۀ  در  شده  استفاده  ازسیمان  نمونه  ای 
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در  چاه  شرايط  بررسی  كه  داشت  توجه  بايد  است.  آمده  جدول-1 
زمان سیمان  كاری و طراحی دوغاب استفاده شده می  تواند دلیل عدم 
موفقیت را بازگو نمايد. به عبارت بهتر برای موفقیت آمیز بودن يك 
عملیات سیمان  كاری و عدم ورود گاز چندين عامل مهم بايد مد نظر 

قرار گیرند كه عبارتند از:
 پاكســازی دقیق چاه و ديواره آن از باقیمانده  هــای گل از طريق: حفاری  •

دقیق چاه، استفاده از تکیه گاه  های لوله  های جداری6 برای وسط نگه داشتن لوله ها، 
جت  ها7 و استفاده از خراشنده  ها8 و تراشنده  ها9

چگالی مناسب •
كنترل دقیق افت صافی وآب آزاد سیمان بر طبق استانداردها •
 وجود باند مناسب سازند - سیمان - لوله جداری •
اضافه كردن مواد مورد نیاز برای جبران انقباض سیمان )مانند االستومرها( •
كنترل و كوتاه  کردن زمان انتقال سیمان •

تا پیش  نفوذ گاز  اين مقاله فرض می  شود كه مراحل كنترل  در 
حیث  اين  واز  شده   انجام  كاماًل  سیمان  پمپ  عملیات  شروع  از 
باال  در  اشاره  مورد  موارد  ندارد. هم  چنین سعی شده  مشکلی وجود 
آزاد،  افت صافی، آب  شوند.  رعايت  شده  طراحی  دوغاب  های  در 
بهینه  سازی  و  كنترل  آزمايشات،  طريق  از  و.....  رئولوژيك  خواص 

شده اند و در نهايت بهترين نتیجه معرفی شده است.

6- دستورالعمل طراحی دوغاب وانجام آزمایش  ها
برای طراحی و فرموالسیون هر دوغاب سیمان حفاری، بايد نیازها و 
پیش  نیازهای عملیاتی برآورده شوند. بخشی از اين نیازها و پیش  نیازها به قبل 
از انجام عملیات سیمان  كاری و بخشی به عملیات سیمان كاری و خواص 

دوغاب مربوطند. برای رسیدن به هدف اين مطالعه نیازهای عملیاتی كه 
بايد در طراحی و نتايج آزمايشات به آنها رسید از اين قرارند : خواص 
رئولوژيك سیمان، زمان نیم  بند شدن مناسب، كوتاه  بودن زمان انتقال )كمتر 
از 20 دقیقه(، افت صافی كمتر از 50 میلی  لیتر در 30 دقیقه وآب آزاد كمتر 
از 3 میلی  لیتر. برای رسیدن به اين نتايج 3 فرموالسیون دوغاب طراحی و 
دوغاب  های  مشخصات  جدول-2  در  است.  شده  بررسی  آنها  خواص 

معرفی شده آمده است.
برای درک بهتر نتايج، در جدول شماره-3 نتايج حاصل از آزمايش  های 

هر 3 فرموالسیون در كنار يکديگر آورده و با هم مقايسه شده اند.

7- تحلیل و بررسی نتایج آزمایش  ها
حتی  نمی  دهد.  رخ  اتفاقی  صورت  به  هیچ  گاه  گاز  نفوذ  پديده 
اولیه،  سیمان  كاری  عملیات  بهترين  انجام  با  و  طراحی  ها  بهترين  در 
ممکن است بعد از سیمان  كاری به چند دلیل نفوذ گاز اتفاق بیافتد. 
نظیر  پیش  نیازهايي  بايد  گازی،  میدان  در  مشکل  اين  بررسی  برای 
رعايت  دقت  با  و....  مناسب حفره  پاک  سازی گل حفاری، حفاری 
فرمول-1،  در  شده  اشاره  دوغاب  بررسی  منظور،  اين  برای  شوند. 
بودن زمان  باال و طوالنی  بسیار  نفوذ پذيری  و  نشان می  دهد تخلخل 
نفوذ و مهاجرت گاز در طول ستون  از عوامل اصلی  انتقال دوغاب 
سیمان بوده كه اين شواهد به همراه طوالنی بودن زمان بندش سیمان 
افت  میزان  بودن  باال  هم  چنین  و  آن  تراكمی  مقاومت  پايین  بودن  و 
صافی دوغاب، حاكی از ضعف شديد در طراحی و مهندسی دوغاب 
دارد. در خصوص فرمول-2 همان  طوركه می  دانیم، در دوغاب  های 
از حالت  انتقال دوغاب  زمان  بهترين  مهاجرت گاز  يا ضد  ضدنفوذ 
چه  اگر  باشد.  دقیقه   20 از  كمتر  بايد  جامد،  به  هیدرولیك  سیال 
طراحی اين دوغاب نسبت به دوغاب فرمول-1 از نظر تخلخل بسیار 
نفوذ گاز در  پتانسیل  انتقال،  نظر زمان  از  مطلوب  تر است ولی هنوز 
به  انتقال  به مفهوم زمان  با توجه  به چشم مي  خورد.  طراحی دوغاب 
عنوان تعیین  كننده  ترين ويژگی سیمان برای كنترل گاز، در فرمول-3 
دقیقه است. هر چه  اين دوغاب 17  انتقال  مشاهده می  كنیم كه زمان 
نفوذ گاز  قرار گیرد احتمال  انتقال  سیمان زمان كوتاهتری در وضعیت 
رئولوژيك، آب  افت صافی، خواص  لحاظ  از  اگر  بود.  كمتر خواهد 

 2     تركیب دوغاب  های طراحی شده

Cement Quantum
)gr(

Water
)cc( Friction reducer 

)gr(
Antigas 

)cc(
Fluid loss 

)gr(
Retarder 

)gr(
Light weight 
additive )cc(

Extender 
)gr(

Cement Class 
)gr(

Formulation

1000 800 - - - 15 - 80 D 1

800 850 10 - 20 10 200 20 G 2

1000 420 15 100 10 10 200 100 G 3

 1     نمونه  ای از دوغاب استفاده شده در سیمان  كاری آستری

خواص و تركیبات دوغاب شرایط چاه و میدان

Dنوع سیمان : كالس نوع گل : پایه آبی

800 CC:آب 95 pcf : وزن گل

80 gr :بنتونایت 100 pcf : وزن سیمان

  15gr :HR-7 250 ° F :دمای ته چاه

 1000gr: Dسیمان كالس 8000 psi: فشار هیدرواستاتیکی
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آزاد و تراوايی نیز نتايج آزمايش  ها بررسي شود مشاهده می  كنیم كه اين 
دوغاب دارای افت صافی قابل  قبولی )كمتر از50 میلی  لیتر در 30 دقیقه و 
آب آزاد صفر و تراوايي 0/001 میلی  دارسی( بوده  وخواص رئولوژيك 

آن نیز در محدوده قابل  قبولی قرار دارد.

 نتیجه گیری
1 - فرمول -1، بر اساس استانداردهای مهاجرت گاز كاماًل مردود 
است. بنابراين می  توان گفت افزون بر تمام مشکالت حفاری به طور قطع 

نفوذ گاز در سیمان قابل پیش بینی است.
2 - فرمول-2 با استفاده از افزايه  های موجود از بهترين فرمول  های 
استانداردهای  از  بسیاری  آنکه  وجود  با  فرمول  اين  است.  ممکن 

موجود در زمینه مهاجرت گاز را داراست اما به علت بندش اولیه كم، 
مقاومت نسبی كم و وجود كانال  های ريز، بهترين پیشنهاد ممکن برای 

سیمان  كاری نیست.
3 - فرمول-3 به صورت تئوری ساخته شد. مشکل اين فرمول نیز 
مقاومت نسبی كم است. اما از سويی ديگر در زمینه افت صافی و آب 

آزاد پیشرفت قابل  مالحظه  ای داشته است.
4 - با توزيع دانه  بندی ذرات، مقدار تخلخل و نفوذپذيری كاهش 

و مقاومت به شدت افزايش می  يابد.
نسبی  كارآيی  از  گاز  مهاجرت  مهار  در  فرمول  های-2و3   –  5
متفاوت  احتمالی  شرايط  با  جديد  چاه  های  در  نبايد  اما  برخوردارند 

استفاده شوند. 
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 3     مقایسه نتایج مربوط به آزمایش  های مختلف

وزن
)PCF(

آب 
آزاد
)cc(

نقطه واروی
(lb/100ft^2)

ویسکوزیته 
پالستیک

(cp)

افت 
صافي 

دینامیکي
(cc)

زمان نیم بندش
(Min.) تخلخل

%

نفوذ 
پذیري
(mD)

زمان 
مقاومت 

ژلگي
(min)

مقاومت تراكمي

30 
BC

70 
BC

100 
BC

24hr. 48hr. 72hr.

1 
ون

سی
وال

رم
ف

100 5 2 13 142 700< 700< 700< 6 0/1 80 . 200 540

2 
ون

سی
وال

رم
ف

100 4 9 135 30 280 310 330 15 0/01 35 200 420 650

3 
ون

سی
وال

رم
ف

100 0 8 82 12 230 280 300 8 0/001 17 600 950 1500


