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مقاالت علمي - پژوهشی

حسين بازيار*، مهرداد سليمانی1، محمود پيرقره  باغی2  دانشگاه صنعتی شاهرود

نقش گل حفاری در ناپايداری ديواره  ي چاه و مقايسۀ عملكرد انواع گل  هاي حفاری 
پايه  آبِی ويژه ی پايدارسازی ديواره  ي چاه

مشکالت حفاری در شیل  های فعال یکی از مسائل اساسی صنعت نفت و گاز به  شمار می  رود. این شیل  ها در حضور آب به  سرعت دچار تورم و ریزش شده 
و مش��کالتی مانند ناپایداری دیواره  ي چاه، چس��بیدگی لوله  ها و توپی  شدن مته را پدید می  آورند. با وجود عملکرد خوب گل  هاي حفاری پایه  روغنی جهت 
رفع مش��کالت حفاری در ش��یل  ها، این گل  ها کاستی  هایی نظیر آلودگی  زیست  محیطی، مشکالت دفع پسماند و هزینه  ي فراوان نیز به  همراه دارند. گل  هاي 
حفاری پایه  آبی گزینه  هایی هستند که در صورت بازده مناسب می  توانند جایگزین گل  هاي پایه  روغنی شوند. در این پژوهش تالش بر این است که سازوکار 
ناپایداری شیمیایی سازند و عوامل مسبّب ناپایداری دیواره  ي چاه، بهتر شناخته شود. همچنین این مقاله سعي کرده ضمن مقایسه و رتبه  بندی گل  هاي پایه  آبی در 
پایدارسازی شیل  ها نشان دهد که پایداری سازندهای شیلی )که در گذشته تنها به  کمک گل  هاي پایه  روغنی ممکن بود( امروزه توسط گل  هاي حفاری پایه  آبی 

و با هزینه ی کم  تر و سازگارتر با محیط زیست نیز امکان  پذیر خواهد بود.

شیل، پایداری دیواره  ي چاه، گل پایه  آبی، گل  های بازدارنده، گل گالیکولی، گل سیلیکاتی، گل حفاری سازگار با محیط زیست

مقدمه
بی��ش از 75 درصد س��ازندهای حفاری ش��ده در چاه  ه��ای نفت و گاز 
جهان س��ازندهای ش��یلی هس��تند. هزینه  هاي حفاری مربوط به مش��کالت 
ناپایداری ش��یل  ها بیش از نیم میلیارد دالر در سال گزارش شده است ]1[. 
در واق��ع ناپایداری دیواره  ي چاه مهم  ترین مش��کل فنی در حفاری و یکی 
از بزرگ  ترین منابع هدرروی وقت و هزینه اس��ت که حتی می  تواند منجر 
ب��ه گیرکردن کامل لوله  ها در اثر ایج��اد حفره و فروریختن چاه گردد ]2[. 
ش��یل  ها به  دلیل داش��تن کانی  های رس��ی به  راحتی می  توانند آب را به  خود 
جذب کنند. پیامد جذب آب گل حفاری در چاه تورم ش��یل و تنگ  شدن 
چاه در شیل  های نرم یا ریزش خرده  ها و گشادشدگی چاه در شیل  های تُرد 
و س��فت خواهد بود. هر دو پدیده می  توانند موجب شکس��ت سازند و در 
نتیجه برهم  زدن پایداری دیواره  ي چاه3 گردند ]3[. از طرفی تورم رس  ها در 

مخازن نفت و گاز یکی از علل اصلی آسیب سازندی است ]4[.
از آغ��از دهه  ي 30 می��الدی تالش  هایی برای س��اخت گل  های حفاری 
مناس��ب جهت حفر شیل  های دردسرس��از انجام گرفت. در 1935 شرکت 
تگزاس در منطقه  ي برایان موند واقع در تگزاس یک گل سدیم سیلیکاتی 
ب��ه  کار گرفت و در 1938 ش��رکت ش��ل در میدان راند مونتای��ن واقع در 
کالیفرنی��ا یک گل روغنی اس��تفاده کرد ]5[. در س��ال  های 1943 تا 1957 
گل  های آهکی در حفاری مقاطع ضخیم ش��یل، محبوبیت فراوانی داشتند. 
در حدود  1956 گل کلس��یم س��ورفکتانت توسط شرکت تگزاکو معرفی 
گردید. نخستین استفاده  ي میدانی از گل پایه  روغنی امولسیون معکوس در 

آگوست 1960 در حوضه  ي لوس  آنجلس بود که از ترکیب 40 درصد آب 
امولسیون شده در یک نفت پاالیشي ساخته شده بود. امولسیون  هایی با بیش 
از 30 درصد آب، س��بب احتراق نخواهند شد و بنابراین خطر آتش  سوزی 
نیز رف��ع گردید. گل  های بازدارن��ده )ترکیبات پتاس��یم( در ابتدای دهه  ي 
60 میالدي ابداع ش��دند. نخس��تین بار در 1960 هنگام حفاری ش��یل  ها در 
چاه��ی در ونزوئال با گلي حاوي ترکیبات پتاس��یم، بهبود چش��م  گیري در 
پایداری چاه گزارش ش��د ]5[. اولین آزمایش میدانی گل پتاس��یم کلرید-

پلیم��ری در 1969 در ناحی��ه  ي فوتیلز کانادا انجام گردی��د ]6[. در دهه  ي 
میالدي80 نگرانی  های زیست    محیطی منجر به استفاده از روغن  های معدنی 
و روغن  های بس��یار پاالیش یافته شد که کم  تر از گازوئیل سمی بوده و از 
نظر زیست  محیطی مناس��ب  تر بودند ]3[. در 1990 برای نخستین بار جهت 
کنترل ش��یل در یک میدان از گالیکول و پلی  گالیکول به همراه پتاس��یم 

کلرید و گل پتاسیم کلرید-پلیمر با موفقیت محدودی استفاده شد ]7[.
برای پیش  گیری از ناپایداری چاه در عملیات حفاری، شناخت سازوکار 
ناپایداری و عللي که موجب ناپایداری چاه می  ش��وند و همچنین ش��ناخت 
گل  ه��ای حفاری که به  ش��کل مؤثری مانع از ناپایداری چاه ش��وند بس��یار 
ب��ا اهمیت خواه��د بود. گل  هاي پایه  روغنی عالوه بر پایدارس��ازی ش��یل، 
برتری  ه��ای دیگری از قبیل روان  کاری مناس��ب، پای��داری دمایی و عدم 
چس��بندگی نیز دارند. این امتیارات برجس��ته، در واقع ه��دف نهایی یک 
گل پایه  آبی ب��رای جایگزیني گل  هاي پایه  روغنی اس��ت. چراکه گل  هاي 
پایه  روغن��ی با وجود داش��تن ای��ن برتری  ها، معایبي نظی��ر هزینه ی فراوان، 

(h.bazyar61@gmail.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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محدودیت  های زیس��ت  محیطی، مش��کالت پس��ماند، پیامدهای مربوط به 
س��المتی و ایمنی و اثرات زیان  آور بر حفاری و تکمیل قسمت  هاي بهره  ده 

نیز دارند ]7[.

1- ناپايداری ديواره ی چاه
در ش��کل-1 مدلي ساده ش��ده و در عین حال عملی از نیروهای وارد بر 
یک سیستم شیلی شامل رس  ها و دیگر کانی  ها )اصوالً کوارتز( در اندازه  ي 

سیلت نشان داده شده است ]2[.
 این نیروها می  توانند به نیروهای مکانیکی و فیزیوشیمیایی تقسیم شوند. 

دسته ی نخست )نیروهای مکانیکی( شامل نیروهای زیر هستند:
تنش  های درجای عمودی )طبقات رویین( و افقی

 فشار منفذی
 تنش وارد بر نقاط تماس بین دانه  ای مانند پیوندهای سیمان  شدگی

و دسته ی دوم )نیروهای فیزیوشیمیایی( که اصوالً در فابریک رس عمل 
می  کنند شامل نیروهای زیر هستند:

 جاذبه ی وان  در والس
 دافعه ی الکترواستاتیکی

 نیروه��ای جاذب��ه و دافعه ی کوتاه  ب��رد که برگرفته از آب  دار ش��دن/
حالل  پوش��ی4 صفح��ات رس و یون  ه��ای موجود در فضاه��ای بین  الیه  ای 

)جذب شده یا آزاد( هستند.
برآیند این نیروهای فیزیوشیمیایی را در اصطالح فشار آب  دار شدن5  یا 
فشار تورم6 می  نامند؛ چراکه این نیروها عامل رفتار تورمی رس  ها و شیل  ها 

هستند ]2[.
تا چندین دهه راهکار اس��تاندارد حّل مش��کالت شیل، بازدارندگي7 نام 
داش��ت. این واژه برگرفت��ه از توانایی برخی افزایه  ه��ا به  ویژه نمک  ها برای 
پیش��گیری از ت��ورم بنتونایت در آب ب��ود. ام��روزه واژه ی بازدارندگی و 
بازدارنده8 تنها برای افزایه  هایی به  کار می  رود که س��بب کاهش فشار تورم 
می  ش��وند. با این حال همان  گونه که نش��ان خواهیم داد بازدارندگی لزوماً 
به  معنی پایدارس��ازی شیل نیست. ش��کل-2 )منحنی خط  چین( نمونه  ای از 

وضعیت تنش شیل پس از حفاری را نشان می  دهد که توسط موهروکولمب 
ارائه ش��ده اس��ت. تنش  های روی محور افقی، تنش بین  دانه  ای هس��تند که 
به  عنوان تنش  های مؤثر نیز ش��ناخته می  ش��وند. با بس��ط نظریه ی تنش مؤثر 

ترزاقی، تنش  های مؤثر به  صورت معادله ی1- نشان داده می  شوند ]2[:

 تنش افقي، محور روي هاي  تنش. است شده ارائه كولمب-موهر توسط كه دهد  مي نشان را حفاري از پس شيل
 هاي  تنش ترزاقي، ثرؤم تنش نظرية بسط با. شوند  مي شناخته نيز ثرمؤ هاي  تنش عنوان  به كه هستند اي  دانه  بين

  :]2[ شوند  مي داده نشان 1- معادلة صورت  به ثرؤم
σ���� � σ� � ����� � ���������  )1                                       (                                

  
. دهند  ترتيب فشار منفذي و فشار تورم را نشان مي  به Pswellingو  Pporeهاي درجاي سازند هستند و   تنش  σكه 

  :]2[ شود  تعريف مي 2- معادلة شكل  به ي از مقاومت شيل استكولمب كه بازتاب- شكست موهر  پوش
� � ����� � �  )2                                                                                               (  
 

  .دهد  چسبندگي را نشان مي C زاوية اصطكاك است و φكند،   تنش برشي را بيان مي τكه 
  

  
  ]2[ كولمب براي شكست شيل- نمودار موهر -2شكل 

  
 شكست  به پوش) چين  منحني خط(ثر، وضعيت تنش ؤهاي م  كاهش تنشبا كه شود   مي مشاهده 2-شكل در

و شده ، سازند دچار شكست )منحني پر( شكست  برخورد با پوش ي  هشود و در لحظ  نزديك مي) دار  خط شيب(
اين . پس از حفاري در آغاز پايدار استشيل  ،با انتخاب درست وزن گلفرض كنيم كه . دگرد  چاه ناپايدار مي

با توجه  .نخواهد بود هميشگي اما اين پايداري. خواهد شد اري اوليه موجب پيشگيري از شكست آني سازندپايد

که σ  تنش  های درجای س��ازند هس��تند و Ppore و Pswelling به  ترتیب فش��ار 
منفذی و فش��ار تورم را نش��ان می  دهند. پوش  شکس��ت موهر-کولمب که 

بازتابی از مقاومت شیل است به  شکل معادله ی-2 تعریف می  شود ]2[:

 تنش افقي، محور روي هاي  تنش. است شده ارائه كولمب-موهر توسط كه دهد  مي نشان را حفاري از پس شيل
 هاي  تنش ترزاقي، ثرؤم تنش نظرية بسط با. شوند  مي شناخته نيز ثرمؤ هاي  تنش عنوان  به كه هستند اي  دانه  بين

  :]2[ شوند  مي داده نشان 1- معادلة صورت  به ثرؤم
σ���� � σ� � ����� � ���������  )1                                       (                                

  
. دهند  ترتيب فشار منفذي و فشار تورم را نشان مي  به Pswellingو  Pporeهاي درجاي سازند هستند و   تنش  σكه 

  :]2[ شود  تعريف مي 2- معادلة شكل  به ي از مقاومت شيل استكولمب كه بازتاب- شكست موهر  پوش
� � ����� � �  )2                                                                                               (  
 

  .دهد  چسبندگي را نشان مي C زاوية اصطكاك است و φكند،   تنش برشي را بيان مي τكه 
  

  
  ]2[ كولمب براي شكست شيل- نمودار موهر -2شكل 

  
 شكست  به پوش) چين  منحني خط(ثر، وضعيت تنش ؤهاي م  كاهش تنشبا كه شود   مي مشاهده 2-شكل در

و شده ، سازند دچار شكست )منحني پر( شكست  برخورد با پوش ي  هشود و در لحظ  نزديك مي) دار  خط شيب(
اين . پس از حفاري در آغاز پايدار استشيل  ،با انتخاب درست وزن گلفرض كنيم كه . دگرد  چاه ناپايدار مي

با توجه  .نخواهد بود هميشگي اما اين پايداري. خواهد شد اري اوليه موجب پيشگيري از شكست آني سازندپايد

 C زاویه ی اصطکاک اس��ت و φ ،تنش برش��ی را بی��ان می  کن��د τ ک��ه
چسبندگی را نشان می  دهد.

در شکل-2 مشاهده می  شود که با کاهش تنش  های مؤثر، وضعیت تنش 
)منحنی خط  چین( به پوش  شکس��ت )خط شیب  دار( نزدیک می  شود و در 
لحظه  ي برخورد با پوش  شکس��ت )منحنی پر(، س��ازند دچار شکست شده 
و چاه ناپایدار می  گردد. فرض کنیم که با انتخاب درس��ت وزن گل، شیل 
پس از حفاری در آغاز پایدار است. این پایداری اولیه موجب پیشگیری از 
شکست آنی سازند خواهد ش��د. اما این پایداری همیشگی نخواهد بود. با 
توجه به معادله  های-1و2 اساس��اً طي سه سازوکار روبرو شدن سازند با گل 

حفاری می  تواند منجر به ناپایداری سازند شود ]2[:
الف( افزایش فشار منفذی ناشی از نفوذ فشار گل، تنش مؤثر را کاهش 

می  دهد.
ب( افزایش فش��ار تورم )برای مثال به  عل��ت تبادل کاتیونی نامطلوب در 

جایگاه  های رسی(، تنش  های مؤثر را کاهش می  دهد.
ج( نوس��ان ش��یمیایی و سست شدن پیوندهای س��یمانی )هرچند این اثر 
با توج��ه به معادل��ه  ي-1 موجب کاهش تن��ش مؤثر نمی  ش��ود اما ممکن 
اس��ت با تنظیم مقاومت ش��یل و عوامل شکست یعنی چسبندگی و زاویه  ي 
اصطکاک داخلی در نظر گرفته ش��ود و بنابراین موجب جابجایی موقعیت 

 1   نیروهای وارد بر یک سیستم شیلی ]2[

 

 
  ]2[ شيلي سيستم يك بر وارد نيروهاي -1شكل 

 
 شامل) مكانيكي نيروهاي( نخست دستة. شوند تقسيم فيزيوشيميايي و مكانيكي نيروهاي به توانند  مي نيروها اين

  :هستند زير نيروهاي
  افقي و) رويين طبقات( عمودي درجاي هاي  تنش 
  منفذي فشار 
 شدگي  سيمان پيوندهاي مانند اي  دانه بين تماس نقاط بر وارد تنش 

  
  :كنند شامل نيروهاي زير هستند  مي عمل رس فابريك در اصوالً كه) فيزيوشيميايي نيروهاي( دوم دستة و

 در والس  جاذبة وان 

 دافعة الكترواستاتيكي 

هاي موجود   صفحات رس و يون 4پوشي  حالل/دار شدن  آببرد كه برگرفته از   نيروهاي جاذبه و دافعة كوتاه 
 .هستند) جذب شده يا آزاد(اي   اليه  در فضاهاي بين

  
؛ چراكه اين نيروها نامند  مي 6تورم فشار يا و 5شدن دار  آب فشار اصطالحدر  را اين نيروهاي فيزيوشيميايي ندآيبر

  .]2[ ها هستند  ها و شيل  رفتار تورمي رس عامل
اين واژه برگرفته از توانايي . نام داشت 7يبازدارندگ ،مشكالت شيل حلّتا چندين دهه راهكار استاندارد 

 8بازدارندهو  امروزه واژة بازدارندگي. نتونايت در آب بودها براي پيشگيري از تورم ب  ويژه نمك  ها به  برخي افزايه
گونه كه نشان خواهيم   حال همانبا اين . شوند  فشار تورم مي كاهش سببرود كه   كار مي  هايي به  تنها براي افزايه
 تنش وضعيت از اي  نمونه )چين  خط منحني( 2-شكل. نيست عني پايدارسازي شيلم  لزوماً به داد بازدارندگي

 2   نمودار موهر-کولمب برای شکست شیل ]2[

 تنش افقي، محور روي هاي  تنش. است شده ارائه كولمب-موهر توسط كه دهد  مي نشان را حفاري از پس شيل
 هاي  تنش ترزاقي، ثرؤم تنش نظرية بسط با. شوند  مي شناخته نيز ثرمؤ هاي  تنش عنوان  به كه هستند اي  دانه  بين

  :]2[ شوند  مي داده نشان 1- معادلة صورت  به ثرؤم
σ���� � σ� � ����� � ���������  )1                                       (                                

  
. دهند  ترتيب فشار منفذي و فشار تورم را نشان مي  به Pswellingو  Pporeهاي درجاي سازند هستند و   تنش  σكه 

  :]2[ شود  تعريف مي 2- معادلة شكل  به ي از مقاومت شيل استكولمب كه بازتاب- شكست موهر  پوش
� � ����� � �  )2                                                                                               (  
 

  .دهد  چسبندگي را نشان مي C زاوية اصطكاك است و φكند،   تنش برشي را بيان مي τكه 
  

  
  ]2[ كولمب براي شكست شيل- نمودار موهر -2شكل 

  
 شكست  به پوش) چين  منحني خط(ثر، وضعيت تنش ؤهاي م  كاهش تنشبا كه شود   مي مشاهده 2-شكل در

و شده ، سازند دچار شكست )منحني پر( شكست  برخورد با پوش ي  هشود و در لحظ  نزديك مي) دار  خط شيب(
اين . پس از حفاري در آغاز پايدار استشيل  ،با انتخاب درست وزن گلفرض كنيم كه . دگرد  چاه ناپايدار مي

با توجه  .نخواهد بود هميشگي اما اين پايداري. خواهد شد اري اوليه موجب پيشگيري از شكست آني سازندپايد
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و شیب پوش  شکست در طی زمان شود(
باید توجه داش��ت که عکس این قضیه نیز درس��ت اس��ت؛ هنگامی که 
فش��ار منفذی یا فشار تورم کاهش یافته یا تغییرات شیمیایی شیل را تقویت 
کنند، ممکن اس��ت وضعي پایدارتر به  وجود آید. با توجه به مطالب عنوان 
شده اهمیت پیش��گیری از آب  دار شدن شیل به  کمک طراحی گل حفاری 

مناسب در حفظ پایداری چاه به  روشنی آشکار می  گردد.
دو جریان مهم بین س��یال چاه و ش��یل دیواره وج��ود دارد؛ یکی جریان 
دارسی آب با نیروی محرکه  ي گرادیان هیدرولیکی و دیگری انتشار9 مواد 
حل  ش��ده و یون  ها با نیروی محرکه  ي گرادیان پتانس��یل شیمیایی بین سیال 

حفاری و شیل )پدیده  ي اسمز(.
بر عکِس محیط  های تراوا، انتش��ار در ش��یل  هایی با تراوایی کم نسبت به 
جریان دارس��ی فرآیندی سریع  تر و برجس��ته  تر است. با این حال در شیل  ها 
فرآیند مهم دیگري به  نام فشار منفذی وجود دارد که سریع  تر از انتشار یونی 
رخ می  دهد )ش��کل-3(. جریان دارس��ی آِب تقریب��اً تراکم  ناپذیر در یک 
ماتریکس ش��یلی با س��فتی زیاد، تأثیر ژرفی بر فشار منفذی خواهد داشت. 
به  دلیل تراوایی پایه  ای کم، ش��یل  ها نمی  توانند با س��رعت کافی فش��ارهای 
منفذی را ب��ه بیرون پراکنده کنند. در نتیجه  ي نفوذ آب، فش��ار منفذی در 
یک گس��تره  ي پهناور پیرامون دیواره  ي چاه افزایش خواهد یافت. بنابراین 
دیده می  شود که حفاری با یک گل پایه  آبی به روش فراتعادلی10 با گذشت 
زمان فشار منفذی را در نزدیکی دیواره  ي چاه افزایش خواهد داد. به  عنوان 
یک قاعده  ي سرانگش��تی می  ت��وان گفت در جایی که نف��وذ کلی آب یا 
صافاب گل با س��رعت چند میلی  متر در روز پیش��روی می  کند انتشار یونی 
چندین سانتی  متر در روز خواهد بود و فشار چندین دسی  متر در روز منتشر 

خواهد شد ]2[.
جریان  های موجود بین شیل و سیال چاه زمینه  ي جابه  جایی آب و ماده  ي 
حل ش��ونده/یون  ها را فراهم می  کنند که س��بب تغییر فشار تورم، محتوای 
آب و فش��ار منفذی خواهند شد. با گذشت زمان این  گونه تغییرات همگی 
بر وضعیت تنش یا مقاومت ش��یل تازه حفاری ش��ده مؤث��ر خواهند بود و 
همان  گونه که پیش  تر گفته ش��د بر پایداری ی��ا ناپایداری دیواره  ي چاه نیز 

اثرگذار خواهند بود.
اکن��ون این پرس��ش مطرح اس��ت ک��ه طب��ق معادله  ي-1 آی��ا کاهش 
Pswelling می  توان��د افزایش Ppore را خنثی کن��د؟ به  عبارت دیگر از آن  جا که 

بازدارنده  ها، افزایه  های کاهش فش��ار تورم )Pswelling( هس��تند آیا افزایه  های 
بازدارنده می  توانند جهت جلوگیری از مش��کالت ش��یل به  ش��کل مؤثري 
به  کار گرفته ش��وند؟ بنابر گفته  های پیش��ین اگر بازدارنده  ها را افزایه  هایی 
بدانیم که تنها فشار تورم را کاهش می  دهند پاسخ این است که نمونه  هایی 
در هرگونه ناپایداری شیل دیده می  شود که با به  کارگیری هر بازدارنده  ای 
نمی  توان از آن  ها جلوگیری کرد. زیرا در ش��یل  های سالم و غیرشکاف  دار 
جبهه  ي انتش��ار بازدارنده در پشت جبهه  ي فشار منفذی است )شکل-3( و 
در بخ��ش میان دو جبهه ک��ه هنوز بازدارنده به آن نفوذ نکرده ولی فش��ار 

منفذی افزایش یافته، نمی  توان از ناپایداری جلوگیری کرد.

در انتقال بازدارنده  ها زمان تأخیر )به  عنوان یکی از کاس��تی  های عمده  ي 
افزایه  ه��ای بازدارنده( به  عن��وان پایدارکننده  های ش��یل به  ش��مار می  رود. 
بازدارندگی تنها زمانی کارس��از خواهد بود که جبهه  ي نفوذ فش��ار گل و 
انتشار بازدارنده بتوانند پهلو  به  پهلو حرکت کنند و سرشت شیل و بازدارنده 
به  گونه  ای باش��د که فش��ار تورم به  اندازه  ای کاهش یابد ت��ا بتواند افزایش 
فش��ار منفذی را خنثی نماید. این ش��رایط تنها برای ش��یل  هایی که مقادیر 
چش��م  گیری از رس  های تورمی دارند )مانند اس��مکتیت  ها( فراهم خواهد 
ش��د. برای رس  هایي مانن��د کائولینیت  ها که فعالیت کم ت��ا غیرفعال دارند 
بازدارنده  ه��ا کم��ک چندانی نخواهند کرد. به  روش��نی دیده می  ش��ود که 
برای پایداری شیل، چیزی بیش از بازدارندگی مورد نیاز است. جلوگیری 
از ورود آب/صاف��اب گل به ش��یل و جلوگیری هم  زمان از نفوذ فش��ار در 
ش��یل به  همراه کاهش فش��ار تورم به  کمک بازدارنده  ها، کلید پایدارسازی 
ش��یل اس��ت ]2[. با این همه آن  چه گفته ش��د تنها برای ناپایداری شیمیایی 
پدید آمده در ش��یل در اثر گذش��ت زمان صادق است و جهت جلوگیری 
از ناپایداری مکانیکی س��ازند، طراحی و انتخاب درس��ت وزن گل الزامی 

است.

2- مقايسۀ عملكرد انواع گل  هاي حفاری در پايدارسازی شيل
همان  گونه ک��ه در بحث ناپایداری گفته ش��د جلوگیری از ورود آب/

صافاب گل به ش��یل و جلوگیری هم  زمان از نفوذ فش��ار در ش��یل به  همراه 
کاهش فشار تورم، کلید پایدارسازی شیل بوده و هم  چنان که در شکل-3 
دیده می  شود سه منطقه ی متمایز پیرامون دیواره  ي چاه وجود دارد. بنابراین 
برای مقایس��ه  ي انواع گل  هاي حفاری بای��د دید که این گل  ها چه اثری بر 
 )PP( 12و فش��ار منفذی )SP( فش��ار تورم ، )WC( 11مقادی��ر محتوای آب
 ،)FI( 13در س��ه منطقه  ي نفوذی ش��ناخته ش��ده یعنی منطقه  ي نفوذ صافاب
منطقه  ي نفوذ ماده ی حل  شدهSI( 14( و منطقه  ي نفوذ فشار15 )PI( دارند ]2[. 
س��ه عامل WC ،SP و PP عوامل ناپایداری ش��یمیایی شیل هستند. هر قدر 

 3   جبهه  های نفوذ آب )صافاب(، ماده  ي حل شده/یون  ها و فشار در شیل  های 
پیرامون دیواره  ي چاه ]2[

تواند منجر به ناپايداري سازند   حفاري مي گلسازند با  روبرو شدنكار واً طي سه سازاساس 2و1-هاي  به معادله
  :]2[ شود

  
 .دهد  ثر را كاهش ميؤفشار منفذي ناشي از نفوذ فشار گل، تنش م افزايش) الف
كاهش ثر را ؤهاي م  ، تنش)هاي رسي  علت تبادل كاتيوني نامطلوب در جايگاه  براي مثال به(فشار تورم  افزايش) ب
  .دهد  مي
موجب كاهش  1-ي  ههرچند اين اثر با توجه به معادل(نوسان شيميايي و سست شدن پيوندهاي سيماني ) ج

اصطكاك  ي  هشكست يعني چسبندگي و زاوي عواملشود اما ممكن است با تنظيم مقاومت شيل و   ثر نميؤتنش م
  )ي زمان شودشكست در ط  و بنابراين موجب جابجايي موقعيت و شيب پوش داخلي در نظر گرفته شود

 
 هيافت تورم كاهش كه فشار منفذي يا فشار هنگامي ؛بايد توجه داشت كه عكس اين قضيه نيز درست است

 هشدعنوان  با توجه به مطالب .وجود آيد  پايدارتر به يوضعممكن است ، كننديا تغييرات شيميايي شيل را تقويت 
روشني   بهدر حفظ پايداري چاه  حفاري مناسب گلكمك طراحي   دار شدن شيل به  اهميت پيشگيري از آب

  .دگرد  آشكار مي
گراديان  ي  هيكي جريان دارسي آب با نيروي محرك ؛ديواره وجود دارد بين سيال چاه و شيلدو جريان مهم 

گراديان پتانسيل شيميايي بين سيال  ي  هها با نيروي محرك  شده و يون  مواد حل 9رانتشاهيدروليكي و ديگري 
  ).اسمز ي  هپديد(حفاري و شيل 

  

 
 چاه ي  هپيرامون ديوارهاي   شيلدر ها و فشار   يون/حل شده ي  ه، ماد)صافاب(هاي نفوذ آب   جبهه -3شكل 

]2[  

Pressure
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Front

Solute/lon
Invasion
Front
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Invasion
Front
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یک گل حفاری بتواند این س��ه عامل را در س��ه منطقه  ي یاد شده کاهش 
دهد، عملکرد بهتری در پایدارس��ازی شیل خواهد داشت. بر این اساس با 
توجه به کارایی گل  هاي حفاری می  توان در راس��تاي  پایدارس��ازی شیل، 
آن  ها را به پنج گروه تقس��یم   کرد که روی  هم  رفته توانایی پایدارسازی در 
هر گروه بیش  تر از گروه قبل اس��ت ]2[. ش��کل-4 تغییرات مقادیر عوامل 
ناپایداری ش��یمیایی را پس از رویارویی شیل با گل حفاری نشان می  دهد. 
تغییرات به  ش��کل افزایش یا کاهش، نس��بت به مقادی��ر طبیعی و به  صورت 

کیفی است.
 

2-1- دسته  ي I؛ گل های پايه  آبی غيربازدارنده16 پخش  شده/پخش  كننده17
از این دسته می  توان گل لیگنو سولفونات و گل  های درمان  شده با کلسیم 
)آهکی و ژیپس��ی( را نام برد. این گل  ها با اف��زودن آهک/ژیپس همراه با 
مقداری س��ود سوزآور18 و یک رقیق  کننده  ي زیستي19 )لیگنوسولفونات یا 
لیگنیت( به یک گل بنتونایتی یا گل آغازین20 به  دست می  آیند ]1[. برتری 
گل  های کلس��یمی در کم  هزینه بودن و جلوگیری از آب  دار شدن شیل  ها 
توس��ط این گل  هاس��ت. اما گل آهکی در دمای بی��ش از  به  دلیل 
ژله  ای  شدن شدید و احتمال پیدایش یک سیمان سخت از ترکیب کلسیم، 
س��ود و رس، قابل  استفاده نیست ]8[ و گل ژیپسی نیز در PH بیش از 10/5 
به  تدریج نامحلول می  ش��ود ]3[. این گل  ها روی  هم  رفته موجب بی  اثر شدن 
مقدارکمی از ناپایداری ش��یل در گل می  شوند. همان  گونه که در شکل-4 
 FI دیده می  شود با گذشت زمان مقادیر هر سه عامل ناپایداری در منطقه  ي

 PP مقدار PI و در منطقه  ي PP و SP مقادیر SI افزایش می  یابد. در منطقه  ي
افزایش خواهند یافت. بنابراین یک پخش  شدگی سریع در خرده  ها و یک 
گشادشدگی پیش  رونده با زمان در دیواره  ي چاه پدید می  آید. در این میان 
گل آهکی یک استثناست و به  دلیل باال بردن سیمان  کاری درجای فابریک 

شیل تأثیر مناسبی بر پایدارسازی دارد ]2[.

2-2- دسته  ي II؛ گل های پايه  آبی بازدارنده  ي سنتي21
گل با کلرید پتاسیم زیاد، گل کلرید پتاسیم-پلیمر، گل  های آمینی  شده/

کاتیونی از این دسته هستند. در رویارویی شیل با گل  های این دسته، مقدار 
PP در هر سه منطقه  ي نفوذی افزایش خواهد یافت ولی ممکن است به  دلیل 
مواد محلول بازدارنده  ي منتش��ر ش��ده در شیل و جابه  جایی در سطوح رس 
مقدار SP کاهش یابد. هنگامی  که انتش��ار فشار گل و انتشار مواد حل شده 
تقریب��اً به  موازات یکدیگر انجام ش��وند )در س��ازندهای ش��یلی فعال مانند 
ش��یل  های با محتوای اسمکتیت زیاد و با فش��ار تورمي زیاد(، ممکن است 
تأثی��ر SP افزایش PP را خنثی کن��د. بنابراین یک وضعیت کمابیش پایدار 
پدید خواهد آمد. همان  گونه که پیش  تر گفته شد، این گل  ها هنگام حفاری 

شیل  های قدیمی  تر و با فعالیت کم  تر، ناکارآمد هستند ]2[.
ویژگی بازدارندگی پتاسیم ناشی از تبادل یونی پتاسیم با یون  های سدیم 
یا کلس��یم میان الیه  های رس و همچنین تثبیت یون پتاسیم در شبکه بلوری 
کانی  های رسی آماسی است. پلیمر به  کار رفته می  تواند پلی  آنیونیک سلولز 
)PAC( ی��ا پلی  آکریالمید جزئی هیدرولیز ش��ده )PHPA( یا ترکیبی از هر 
دو باشد. این پلیمرها به  علت اندازه  ي بزرگ مولکول  هایشان اجازه  ي نفوذ 
به الیه  های رس��ي را نداش��ته، جذب آن  ها بر روی سطوح بیرونی صورت 
گرفته و یک پوش��ش محافظ روی س��طح شیل تشکیل می  دهند. این عمل 
کپسوله  کردن22 نامیده می  شود. در مناطقی که از نظر زیست  محیطی کلرید 
پتاسیم پذیرفته شده نیست گونه  ای دیگر از گل  های پتاسیمی کاربرد دارند. 
منبع پتاس��یم در این گل  ها می  تواند لیگنیت پتاس��یم، استات پتاسیم و پتاس 

سوزآورKOH( 23( باشد ]3[.
توانایی بازدارندگی ش��یل در گل  های پلیمری کاتیونی ناشی از حضور 
دو پلیمر  است. یک پلیمر کاتیونی با وزن مولکولی کم برای جلوگیری از 
آب  دار ش��دن شیل و پلیمر دیگر با وزن مولکولی زیاد برای ایجاد پوششي 
محافظ روی س��طوح بیرونی ش��یل )کپس��وله ک��ردن( در این گل حضور 
دارند. پلیمر نخس��ت با نفوذ به شبکه ی ساختار رس جایگزین کاتیون  های 
قابل  تبادل و مولکول  های آب و در نتیجه کاهش تورم رس می  شود. به  علت 
اتصال چندگانه24 این پلیمر روی سطوح رس، کاتیون  های عادی نمی  توانند 
جایگزین پلیمر جذب ش��ده گردند و این پلیمر پیوندي سخت میان الیه  ها 
)مانند تثبیت پتاسیم( فراهم می  کند که بازگشت  ناپذیر است. به  دلیل فراوانی 
بخش  های س��طحی با بار منفی روی کانی  های رسی، کپسوله  کردن توسط 
پلیمر کاتیونی، بس��یار بهتر از پلیمرهای آنیونی )گل کلرید پتاسیم-پلیمر( 
انجام ش��ده و پایداری ش��یلی بهتری فراهم می  کنند. ام��ا این گل به  ذرات 
جامد حساس بوده و بسیار گران  تر از گل  های پایه  آبی سنتی است. این گل 

 4   تأثیر کیفی گل  هاي حفاری بر محتوای آب )WC(، فشار تورم )SP( و فشار 
منفذی در شــیل  ها پیرامون دیواره  ي چاه )تغییرات نشــان داده شــده 
به  صورت نسبی و نسبت به ویژگی  های شیل طبیعی هستند که به  صورت 

خط  چین نشان داده شده  اند ]2[(

  
ها   و فشار منفذي در شيل (SP)، فشار تورم (WC)حفاري بر محتواي آب  هاي  گلثير كيفي أت -4شكل 

كه  هاي شيل طبيعي هستند  ويژگيصورت نسبي و نسبت به   تغييرات نشان داده شده به( چاه ي  هپيرامون ديوار
  )]2[اند   چين نشان داده شده  صورت خط  به

  
 17هكنند  پخش/شده  پخش 16هغيربازدارندآبي   سياالت پايه ؛I ي  هدست -1- 2

Type l: Nort-inhibilive WBM )O-g-Lignosulgonabc mud(

Type lll: Nort-inhibilive WBM )e-g-KCI/PHPA mud(

Type llla: osmotic WBM   with   Aess in hibive 

 ions e.g   Cocl2 Mud

Wellbore

Wellbore

Wellbore

Fillraie
Invaslon

Fillraie
Invaslon

Fillraie
Invaslon

Native
Snalle

Native
Snalle

Native
Snalle

Wellbore

Wellbore

Wellbore

Water 
Content=

Swelling
Pressure=

Pore
Pressure=

Fillrate
Invasion

Fillrate
Invasion

Fillrate
Invasion

Mud
Pressure
Invasion

Mud
Pressure
Invasion

Mud
Pressure
Invasion

Soioluiolon
Invasion

Soioluiolon
Invasion

Soioluiolon
Invasion

Soluteillon
Invaslon

Soluteillon
Invaslon

Soluteillon
Invaslon

Mud
pressure
Invasion

Mud
pressure
Invasion

Mud
pressure
Invasion

Type ll: OseolicWBM  Wilh more inhibirive ione )e-g-KCOOH mud(

Nalive
Shale

Nalive
Shale

Nalive
Shale

Type lV: Low)e-g-KCI/PHPA mud(

Type V: Low-lnon     invading   osmotic     WBM/OBM  
)high-sallinig IOEM,  high  salinitg  silcate  mud(
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همچنین دارای محدودیت دمایی در حدود  است ]3[.

2-3- دسته  ي III؛ گل  های پايه آبی ُاسمتيک25 ]2[
 )KCOOH( گل فرمات پتاسیم ،CaCl2/MgCl2 این دسته شامل گل پایه
و گل متیل گلوکوزید26 اس��ت. نحوه ی عملکرد این گل  ها بر اساس عمل 
غش��ای تراوا و نش��ت  پذیر سیال-شیل اس��ت. این گل  هاي حفاری از مواد 
حل  ش��ده با تحرک کم برای ایجاد کارآیی غش��ایی و کاهش فعالیت آب 
بهره می  گیرند؛ به  گونه  ای که یک ش��یب فش��ار اُس��متیک از طرف ش��یل 
به  س��مت گل )چاه( پدید آید. این فش��ارهای اُس��متیک به  اندازه ی کافی 
نیرومند هس��تند که فراتعادلی ب��ودن هیدرولیک��ی گل را خنثی کنند و از 
آب  دار شدن ش��یل جلوگیری نمایند. بر اساس شکل-4 پیش  بینی می  شود 
ک��ه برای این دس��ته ان��دازه  ي WC و PP کاهش یافت��ه و در پایان وضعي 
پایدارتر پدید آید. این گل  ها بر اس��اس تأثیر گل بر مقدار SP به دو گروه 

تقسیم مي  شوند؛
ال��ف( گل  ه��ای گروه IIIA که مق��دار SP را در مناط��ق FI و SI بر اثر 
جابه  جایی نامطلوب کاتیون  های رس افزایش می  دهند. این پدیده می  تواند 
پ��اره  ای از آثار س��ودمند ب��ر مقادی��ر WC و PP را بی  اثر ک��رده و امکان  

ناپایداری را افزایش دهد.
ب( گل  های گ��روه IIIB که مقدار SP را نیز در نواحی FI و SI کاهش 
داده  و پایداری بیش��تری فراهم می  آورند. با این همه آن  چه در ش��کل-4 
برای گل  های گروه IIIB نشان داده شده، مطلوب  ترین سناریو است که در 
آن جریان برگشتی27 آب منفذی بر جریان روبه داخل هیدرولیکی صافاب 

گل چیره می  شود.

2-4- دسته  ي IV؛ گل  های پايه  آبی يا روغنی كم  نفوذ يا بدون نفوذ28
گل  های پلی  گالیکولی 29TAME، گل س��یلیکاتی با فعالیت متعادل شده 
و گل  های پایه  روغنی یا س��نتزی با فعالیت متعادل  ش��ده از این دسته به  شمار 
می  روند. این گل  ها با سازوکار ویژه  ای کار می  کنند که از نفوذ آن  ها به  شیل 
و تغیی��ر WC، SP و PP جلوگیری می  نمای��د. بنابراین  عوامل مذکور تقریباً 
بدون تغییر می  مانند. هنگامی  که فعالیت آب ش��یل و آب گل یکس��ان باشد 
)برای نمونه در تعادل باشند( هیچ انتقال آب اسمتیکی انجام نخواهد شد ]2[.

پلی  گالیکول  ها عموماً در غلظت  ه��ای 3 تا 10 درصد وزنی به گل  های 
پایه  آب��ی به  ویژه گل  های پلیم��ر-KCl اضافه می  ش��وند. هرچند نمک  های 
دارای +Na و +Ca2 نیز هم��راه با پلی  گالیکول به  کار می  روند ولی عملکرد 
آن  ها به    خوبی نمک پتاس��یم نیس��ت ]9[. ویژگی آشکار پلی  گالیکول  های 
دورو یا TAME )امولسیون گل فعال  شونده با دما( حاللیت  پذیری معکوس 
با دما در آب اس��ت. ای��ن پلی  گالیکول  ها در دماهای ک��م با آب آمیخته 
می  شوند ولی با گرم  شدن س��رانجام به  صورت دو فاز مایع از یکدیگر جدا 
می  گردن��د و پلی  گالیکول تا اندازه  ای در ف��از آبی نامحلول می  ماند ]10[. 
ای��ن ویژگ��ی در گل حفاری ب��ه  کار گرفته می  ش��ود و پلی  گالیکولی که 
در دماه��ای ک��م در فاز آبی س��یال حفاری محلول اس��ت در دمای ته  چاه 

به  صورت درجا به  شکل امولسیون درمی  آید و از فاز آبی جدا گشته و منافذ 
شیل را پُر می  کند. بخشی از پلیمرهایی که این  گونه درجا رسوب کرده  اند 
اکنون به  سدی تبدیل شده  اند که نفوذ سیال و فشار آب را محدود می  کنند. 
بنابراین دیواره  ي چاه و منافذ ش��یل از یکدیگر جدا ش��ده و ش��یل به  شکل 
مؤثری پایدار خواهد ش��د ]10[. از برتری  های این سیستم می  توان درجه  ي 
بازدارندگی زیاد شیل، پایداری دیواره  ي چاه، کنترل افت صافاب در دما و 
فشار زیاد و روان  کاری30 مناسب را نام برد. همچنین تجمع مناسب خرده  ها، 
بهبودی کیفیت فیلتر کیک، گشادش��دگی کِم چاه، مقاومت بهتر نس��بت 
به جام��دات، عملکرد بهتر مته  های PDC، کم  تر توپی  ش��دن مته و افزایش 

سرعت حفاری از دیگر امتیازات این گل می باشد ]3[.
گل س��یلیکاتی ی��ک سیس��تم نمک-پلیم��ر اس��ت ک��ه جه��ت بهبود 
بازدارندگی از سیلیکات سدیم بهره می  گیرد. در برخورد سیلیکات محلول 
با س��طح ش��یل  هایي )رس  هایي( ک��ه PH کمي دارن��د، در صورت وجود 
س��ازندهای تراوا و تراوش در آن  ها، روی سطح یا درون شیل PH کاهش 
یافته و واکنش��ي با کاتیون  ه��ای دو ظرفیتی )+Ca2 و +Mg2( رخ می  دهد. از 
آن  جا که سیلیکات  ها تنها در PH بیش از 10/4 و در غیاب کاتیون  های دو 
ظرفیتی پایدارند، روی ش��یل رس��وب کرده و پوششی از سیلیکات کلسیم 
یا منیزیم به  وجود می  آورند که از تماس آب با ش��یل )رس( دیواره  ي چاه 
جلوگیری می  کند ]3[. گل س��یلیکاتی یک گل س��ازگار با محیط زیست 
است که از گل  های گران  قیمت به  شمار نمی  رود. این گل که می  توان آن  را 
هم با آب ش��یرین و هم با آب دریا ساخت با پلیمرهای آنیونی و غیریونی 
کاماًل سازگار بوده، توپی ش��دن مته، چسبیدگی لوله  ها و هرزروی گل را 
کاهش می  دهد. گل سیلیکاتی همچنین سبب کاهش بسیار زیاد خوردگی 
خواهد ش��د]11[. از کاس��تی  های این گل می  توان به پایداری دمایی نسبتاً 
(، آس��یب  پذیری نس��بت به آلودگی ذرات جامد و  کم )در حدود 
همچنین آب سخت، وارد کردن آسیب سازندی31 به مخزن و برهم  کنش با 
برخی ابزارهای حفاری یا نمودارگیری اش��اره کرد. همچنین گزارش  هایی 
از نرخ فراوان تخلیه ی سیلیکات در سازندهای شیلی جوان در استفاه از این 

گل وجود دارد ]11[.

2-5- دسته  ي V: گل  های پايه  آبی يا روغنی ُاسمتيک كم  نفوذ يا بدون نفوذ
گل س��یلیکاتی با فعالیت کم، گل امولسیون معکوس با فعالیت کم و 
گل  های مخلوط پلی  اُل-نمک با غشای القایی )ترکیبی از چندین پلی  اُل 
ش��امل پلی  گلیس��رول  ها، پلی  گالیکول  ها، متیل گلوکوزید و چند نمک 
ش��امل Nacl و CaCl2 و ...( از این دس��ته به  ش��مار می  روند. این دسته از 
ترکیب گل  های دسته ی-3و4پدید آمده  اند؛ یعنی در آنها هم از سازوکار 
جلوگیری از نفوذ صافاب و هم از ایجاد غشاهای اُسمتیک با کارایی زیاد 
)جهت افزایش پایداری( بهره گرفته شده است. ایجاد فشار اُسمتیک ممکن 
است موجب تحریک جریان اُس��متیک آب از حفره  های شیل به  سمت 
گل ش��ود. این جریان می  توان��د WC و PP را در نزدیکی دیواره  ي چاه 
کاهش دهد. در واقع گل  های IOEM32 )پایه  روغنی/سنتزی معکوس( با 
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 شوری زیاد به استاندارد صنعت جهت حفاری شیل  های دردسرساز تبدیل 
شده  اند ]2[.

نتيجه  گيری
افزایش فش��ار منفذی، افزایش فش��ار تورم و همچنین نوسان شیمیایی و 
سست شدن پیوندهای س��یمانی در شیل  ها می  تواند موجب بروز ناپایداری 
در چ��اه ش��ود. بنابرای��ن جلوگی��ری از ورود آب/صافاب گل به ش��یل و 
جلوگیری هم  زمان از نفوذ فش��ار در شیل به  همراه کاهش فشار تورم، کلید 

پایدارسازی شیل  هاست.

برای رس  های با فعالیت کم ت��ا غیرفعال مانند کائولینیت  ها، بازدارنده  ها 
به  تنهای��ی کمک چندانی نخواهند ک��رد. این افزایه  ها تنه��ا برای پایداری 
ش��یل  های با مقادیر چش��م  گیری از رس  ه��ای تورمی مانند اس��مکتیت  ها 

سودمند خواهند بود.
گل  ه��ای پلی  گالیکولی و گل  های س��یلیکاتی به  ش��رط آنک��ه همراه با 
نمک  ها و پلیمرهای مناسب به  کار گرفته شوند می  توانند جایگزین مناسبی 
برای گل  های پایه  روغنی باش��ند. چراکه افزون ب��ر پایداري دیواره  ي چاه، 
با محیط زیس��ت س��ازگار بوده و هزینه ی آن  ها نیز بسیار کم  تر از گل  های 

پایه  روغنی و سنتزی خواهد بود. 
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