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بررسی تأثير دوغاب سيمان مناسب

به منظور مقابله با پديدة نفوذ گاز در ميادين گازی شرق ايران

علی مرادی

1

مجتمع پتروشیمی شیراز

بیژن هنرور دانشگاه علوم تحقیقات فارس

با توجه به اينکه دوغاب مورد نياز در سيمان کاری لوله آستری چاهها به طور عمده دوغاب سبک وزن است ،بر اساس بررسیهای کيفی
حاصل از فرموالسيون دوغاب سيمان لوله آستری برخی از چاهها ،علت مهاجرت گاز نامناسب بودن دوغاب طراحی شده ،بوده است .لذا
به منظور جلوگيری از اين پديده ،دوغابی با استفاده از کليه افزايههای سيمان و امکانات موجود و شرايط حاکم بر چاه طراحی شده که از
کارایی قابلقبولی برخوردار است .همچنين با استفاده از افزايه های جديد و "تکنولوژی توزيع دانه بندی ذرات" ،دوغابی طراحی و پيشنهاد
شده و عوامل مهم در مهاجرت گاز و نشت آنرا به حداقل رسانده است .هدف اين مطالعه بررسی دالیل نفوذ گاز در سيمان و همچنين معرفی
فرموالسيونی مؤثر جهت جلوگيری از نفوذ و مهاجرت گاز میباشد.
سیمان سبک  ،مهاجرت گاز  ،افت صافی ،مقاومت ژلهای استاتيک

مقدمه

مهاجرت يا نشت گاز در داليز سيمان شده در ميادین گازی مشکلی
اساسی به شمار مي رودکه کنترل کردن آن بسیار مشکل است .عالوه
بر آن ،این پدیده  برای محیط زیست نیز مضر است .هم چنين هزينه های
زيادی برای سيمان کاری تزريقی 2اين گونه چاه ها صرف شده که در
اغلب موارد هم مؤثر نبوده است .سیمان کاری تزریقی جهت کامل
کردن عملیات سیمان کاری اولیه لوله های جداری یا آستری است که
با موفقیت صورت نگرفته باشد .در این عملیات دوغاب با فشار به پشت
لوله های جداری یا مشبک ها تزریق می شود .در مخازن گازی به علت  
افت فشار مخزن و باال بودن وزن دوغاب همواره با هرزروی شديد
مواجه هستيم که برای مقابله با اين مشکل باید وزن دوغاب سیمان
به کمتر از   100pcfکاهش يابد .با توجه به اينکه دوغاب مورد نياز
در سيمان کاری لوله آستری چاه ها عمدتاً دوغاب سبک وزن است،
تحقيقات گسترده ای بر روی مواد افزودنی سبک  وزن که قادر به
ایجاد استحکام تراکمی سريع و باال باشند انجام شده است .با توجه
به اينکه نفوذ و مهاجرت گاز پس از سيمان کاری اوليه از مهم ترين
مسائل حفاری چاه های نفت وگاز بوده است ،عدم طراحی مناسب
فرموالسيون دوغاب سيمان از عمده ترین دالئل نفوذ گاز می باشد.

آنها بين ( 90تا  )111 pcfباشد .سبکترين دوغاب خالصی که میتوان
ساخت ،سيمان کالس  cبا نسبت آب به سيمان برابر  0/56و به وزن
 111 pcfمیباشد .سادهترين راه سبککردن دوغاب سيمان ،افزودن
آب به آن است ولی با این کار نسبت آب به سيمان افزايش یافته و باعث
کاهش گرانروی ،مقاومت فشاری سنگ سيمان و کاهش تأثيرگذاری
افزودنیهایی نظير تسريعکنندهها و کندکنندهها و کاهشدهندههای

 – 1دوغابهای سبک وزن

دوغابهای سبک وزن سيمان به دوغابهايی گفته میشود که وزن

 1دو الیه مختلف مهاجرت گاز
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افت صافی و درنتیجه طوالنی شدن زمان نيمبند شدن سیمان میشود .از خواص جامدات تغيير وضعيت ميدهد.
بنابراين رقيق کردن دوغاب راه حل مناسبی برای سبککردن آن نیست.
افت صافي مقدار آبي است كه سيمان در شرايط دما و فشار از  -2–4طراحی دوغابهای سبک وزن با استفاده از گاز نيتروژن
دست ميدهد كه به صورت استاتيكي و ديناميكي قابلاندازهگيري
در اين روش گاز نيتروژن به طور مستقيم دوغاب سيمان را سبک 
است.
نمیکند ،بلکه با سبک کردن گل داخل چاه اين امکان را به دوغاب

میدهد که با وزن زيادتری وارد چاه شود .نيتروژن از نظر شيميایی
 – 2روشهای سبککردن دوغاب
گازي بیاثر است و ورود آن به گل حفاری از نظر خورندگی مشکلی
براي سبككردن دوغاب سيمان امروزه سه روش وجود دارد كه دو ايجاد نمیکند بلکه باعث کاهش وزن گل و افت فشار هيدرواستاتيک 
روش اول معمول و مورد عالقه اكثر شركتهاست:
ناشی از آن بر سازندها میشود.
روش اول :استفاده از افزودنيهاي آبخواه يا Extender
3
روش دوم  :استفاده از افزودنيهاي سبك وزن جامد در دوغاب براي  -3–4طراحی دوغابهای سبک وزن با استفاده از حبابهای شيشهای
كاهش وزن
حبابهای شیشهای ذراتی شفاف هستند که اندازه متوسط آنها
روش سوم :استفاده از هيدروكربورهاي مايع مانند گازوئيل يا مشابه سيمان است .با استفاده از حبابهای شيشهای میتوان دوغابهايي
نفتسفيد با وزن مخصوص كمتر از يك و ايجاد امولسيون آنها در آب با چگالی  7/5پوند بر گالن تهيه کرد .به دليل اينکه در سيمان مقدار آب
همچنين استفاده از تزريق گاز نيتروژن به سيمان حفاري روش ديگري کافی جهت پمپکردن دوغاب به کار برده میشود ،آب اضافی مورد
براي سبككردن غيرمستقيم دوغاب است كه به دليل پيچيدگي روش و نياز بسيار کمتر از آب الزم جهت کمکردن چگالی دوغاب است و به
نياز آن به تجهيزات خاص و پرسنل متخصص چندان متداول نیست.
همین دلیل اين سیمان  نسبت به ساير سيمانهای سبک وزن استحکام
 - 3دالیل استفاده از دوغاب سبک

دالئل استفاده از دوغابهای سبک را میتوان در موارد زير خالصه
کرد:
•کاهشفشارهيدرواستاتيک ستونسيمانبرایجلوگيریازشکستنطبقات
و هرزروی
•کاهش وزن ســتون ســنگ سيمان پشــت لوله جداری به دليل معلق بودن
رشتههایجداری
•جلوگيــری از ایجاد کانال جهــت حرکت گاز در حالتی که طول رشــته
جداری زياد است
•جلوگيری از اعمال فشار زياد توسط پمپها و جلوگيری از پارهشدن لولهها
ياخميدگیآنها

بیشتری دارد.

 -4–4طراحی دوغابهای سبک وزن با استفاده ميکروسفرها

4

ميکروسفرها تکههای کروی در اندازههای میکرون هستند که
به علت ریز بودن و چگالی کم جهت سبککردن دوغاب سیمان
استفاده میشوند .میکروسفرها را میتوان هم از مواد طبیعی و هم
از مواد مصنوعی تهیه کرد .دوغابهای ساخته شده با اين مواد
افزودني در اوزان پايين خواص مقاومتی دارند و چگالی دوغاب را
به شدت کاهش داده و برای سازندهای شکننده ،سست و ضعيف
بسيار مناسب هستند .اين ذرات از لحاظ اندازه مشابه ذرات پودر
سيليکای 5زبر هستند .پودر سيليکای پودری است با ذرات کروی
ریز که براي تهيه سيمان و بتن ،به عنوان پركننده و سبککننده
استفاده میشود و به دليل اندازه و توزيع ذرات ،مزايای متعددی
 –4روشهای طراحی دوغابهای سبک سيمان
دارند .به عنوان مثال استحکام تراکمی زود هنگامی به وجود
 -1-4طراحی دوغابهای سبک وزن با استفاده از Light Creat
 Light Creatدوغابهایی با چگالی پايين هستند و برای سيمانکاری می آورند ،خيس شدن آنها ساده است ،به عنوان مانعی در برابر
سازندهای ضعيف يا تک  مرحلهایکردن سيمانکاری در بعضی از هرزروی عمل میکنند و نيز میتوان به وسیله آنها دوغابهايي با
لولههای جداری مفيد هستند .اين دوغابها که در وزنهای  72/5تا  97چگالی کمتر از آب ساخت.
 pcfساخته میشوند ،مقاومت فشاری را سريعتر افزايش داده و زمان
 -5مشخصات نمونهای از دوغاب استفاده شده در ميدان
انتظار سيمان را کاهش میدهند.
مشکل نفوذ گاز معموالً در مرحلة سيمانکاری جداری آستری
مقاومت فشاری ،مقاومت سيمان در مقابل نيروي فشاري وارده از
سمت سازند است .زمان انتظار سيمان فاصله زماني است كه دوغاب از اتفاق میافتدکه اليه توليدی در محدوده آن قرار دارد .مشخصات
حالت سيال هيدروليك واقعي به تودهای با ويسکوزيته باال و دارای بعضی نمونهای ازسيمان استفاده شده در مرحلة  سيمانکاری آستری در
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جدول 1-آمده است .بايد توجه داشت که بررسی شرايط چاه در
زمان سيمانکاری و طراحی دوغاب استفاده شده میتواند دليل عدم
موفقيت را بازگو نمايد .به عبارت بهتر برای موفقيت آميز بودن يک 
عمليات سيمانکاری و عدم ورود گاز چندين عامل مهم بايد مد نظر
قرار گيرند که عبارتند از:
• پاکســازی دقيق چاه و ديواره آن از باقيماندههــای گل از طريق :حفاری
دقيق چاه ،استفاده از تکيهگاههای لولههای جداری 6برای وسط نگه داشتن لوله ها،
جتها 7و استفاده از خراشندهها 8و تراشندهها9
•چگالیمناسب
•کنترل دقيق افت صافی وآب آزاد سيمان بر طبق استانداردها
• وجود باند مناسب سازند  -سيمان  -لوله جداری
•اضافه کردن مواد مورد نیاز برای جبران انقباض سيمان (مانند االستومرها)
•کنترل و کوتاهکردن زمان انتقال سيمان
در اين مقاله فرض میشود که مراحل کنترل نفوذ گاز تا پيش
از شروع عمليات پمپ سيمان کام ً
ال انجام شده  واز اين حيث
مشکلی وجود ندارد .همچنين سعی شده موارد مورد اشاره در باال
در دوغابهای طراحی شده رعايت شوند .افت صافی ،آب آزاد،
خواص رئولوژيک  و .....از طريق آزمايشات ،کنترل و بهينهسازی
شدهاند و در نهايت بهترين نتيجه معرفی شده است.

دوغاب مربوطند .برای رسيدن به هدف اين مطالعه نيازهای عملياتی که
بايد در طراحی و نتايج آزمايشات به آنها رسيد از اين قرارند  :خواص
رئولوژيک سيمان ،زمان نيمبند شدن مناسب ،کوتاهبودن زمان انتقال (کمتر
از  20دقيقه) ،افت صافی کمتر از  50میلیلیتر در  30دقيقه وآب آزاد کمتر
از  3میلیلیتر .برای رسيدن به اين نتايج  3فرموالسيون دوغاب طراحی و
خواص آنها بررسی شده است .در جدول 2-مشخصات دوغابهای
معرفی شده آمده است.
برای درک بهتر نتایج ،در جدول شماره 3-نتایج حاصل از آزمایشهای
هر  3فرموالسیون در کنار یکدیگر آورده و با هم مقایسه شدهاند.
 -7تحليل و بررسی نتايج آزمايشها

پديده نفوذ گاز هيچگاه به صورت اتفاقی رخ نمیدهد .حتی
در بهترين طراحیها و با انجام بهترين عمليات سيمانکاری اوليه،
ممکن است بعد از سيمانکاری به چند دلیل نفوذ گاز اتفاق بیافتد.
برای بررسی اين مشکل در ميدان گازی ،بايد پيشنيازهايي نظير
پاکسازی گل حفاری ،حفاری مناسب حفره و ....با دقت رعايت
شوند .برای اين منظور ،بررسی دوغاب اشاره شده در فرمول،1-
نشان میدهد تخلخل و نفوذ پذيری بسيار باال و طوالنی بودن زمان
انتقال دوغاب از عوامل اصلی نفوذ و مهاجرت گاز در طول ستون
سيمان بوده که اين شواهد به همراه طوالنی بودن زمان بندش سيمان
 -6دستورالعمل طراحی دوغاب وانجام آزمايشها
و پايينبودن مقاومت تراکمی آن و همچنين باال بودن ميزان افت
برای طراحی و فرموالسيون هر دوغاب سيمان حفاری ،بايد نيازها و صافی دوغاب ،حاکی از ضعف شديد در طراحی و مهندسی دوغاب
پيشنيازهای عملياتی برآورده شوند .بخشی از اين نيازها و پيشنيازها به قبل دارد .در خصوص فرمول 2-همان طورکه میدانيم ،در دوغابهای
از انجام عمليات سيمانکاری و بخشی به عمليات سيمانکاری و خواص ضدنفوذ يا ضد مهاجرت گاز بهترين زمان انتقال دوغاب از حالت
سيال هیدرولیک  به جامد ،باید کمتر از  20دقيقه باشد .اگر چه
 1نمونهای از دوغاب استفاده شده در سيمانکاری آستری
طراحی اين دوغاب نسبت به دوغاب فرمول 1-از نظر تخلخل بسيار
مطلوبتر است ولی هنوز از نظر زمان انتقال ،پتانسيل نفوذ گاز در
خواص و ترکيبات دوغاب
شرايط چاه و ميدان
طراحی دوغاب به چشم ميخورد .با توجه به مفهوم زمان انتقال به
نوع سيمان  :کالسD
نوع گل  :پايه آبی
عنوان تعيينکنندهترين ويژگی سيمان برای کنترل گاز ،در فرمول3-
آب800 CC:
وزن گل 95 pcf :
مشاهده میکنيم که زمان انتقال اين دوغاب  17دقيقه است .هر چه
بنتونايت80 gr :
وزن سيمان 100 pcf :
سيمان زمان کوتاهتری در وضعيت انتقال قرار گيرد احتمال نفوذ گاز
15gr :HR-7
دمای ته چاه250 ° F :
کمتر خواهد بود .اگر از لحاظ افت صافی ،خواص رئولوژيک ،آب
سیمان کالس1000gr: D
فشار هيدرواستاتيکی 8000 psi:
 2ترکيب دوغابهای طراحی شده
Formulation

Cement Class
)(gr

Extender
)(gr

Light weight
)additive (cc

Retarder
)(gr

Fluid loss
)(gr

Antigas
)(cc

Friction reducer
)(gr

1

D

80

-

15

-

-

-

2
3

Water
)(cc

800

Cement Quantum
)(gr

1000

G

20

200

10

20

-

10

850

800

G

100

200

10

10

100

15

420

1000
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 3مقايسه نتايج مربوط به آزمایشهای مختلف

15

330

310

8

300

280

540

200

.

80

650

420

200

35

0/01

1500

950

600

17

0/001

<700

<700

142

13

2

5

100

فرموالسیون 1

0/1

6

<700

72hr.

48hr.

280

30

135

9

4

100

فرموالسیون 2

زمان
مقاومت
ژلگي
)(min

نفوذ
پذيري
)(mD

تخلخل
%

24hr.

100
BC

70
BC

30
BC

230

12

82

8

0

100

فرموالسیون 3

مقاومت تراكمي

زمان نيم بندش
)(Min.

افت
صافي
ديناميكي
)(cc

ويسکوزيته
پالستيک
)(cp

نقطه واروی
)(lb/100ft^2

آب
آزاد
()cc

وزن
()PCF

آزاد و تراوايی نيز نتايج آزمایشها بررسي شود مشاهده میکنیم که اين
دوغاب دارای افت صافی قابلقبولی (کمتر از 50میلیلیتر در  30دقيقه و
آب آزاد صفر و تراوايي  0/001ميلیدارسی) بوده  وخواص رئولوژيک 
آن نيز در محدوده قابلقبولی قرار دارد.
نتيجه گيری

 - 1فرمول  ،1-بر اساس استانداردهای مهاجرت گاز کام ً
ال مردود
است .بنابراين میتوان گفت افزون بر تمام مشکالت حفاری به طور قطع
نفوذ گاز در سیمان قابل پیشبینی است.
 - 2فرمول 2-با استفاده از افزايههای موجود از بهترین فرمولهای
ممکن است .این فرمول با وجود آنکه بسياری از استانداردهای

موجود در زمینه مهاجرت گاز را داراست اما به علت بندش اوليه کم،
مقاومت نسبی کم و وجود کانالهای ريز ،بهترین پیشنهاد ممکن برای
سيمانکاری نیست.
 - 3فرمول 3-به صورت تئوری ساخته شد .مشکل این فرمول نیز
مقاومت نسبی کم است .اما از سویی دیگر در زمینه افت صافی و آب
آزاد پیشرفت قابلمالحظهای داشته است.
 - 4با توزیع دانهبندی ذرات ،مقدار تخلخل و نفوذپذیری کاهش
و مقاومت به شدت افزایش مییابد.
 – 5فرمولهای2-و 3در مهار مهاجرت گاز از کارآیی نسبی
برخوردارند اما نباید در چاههای جدید با شرایط احتمالی متفاوت
استفاده شوند.
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