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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ی میزان موفقیت یک عملیات 
حفاری، انتخاب مناس��ب و کنترل سیس��تم سیال حفارِی مربوط به آن 
عملی��ات اس��ت؛ بدین معنی که، انتخاب یک سیس��تم س��یال حفارِی 
مناس��ب، باع��ث بهبود عملیات حف��اری و بالعکس، انتخاب سیس��تم 
س��یال نامناسب، باعث ایجاد مش��کالت و هزینه ی زیادی در عملیات 
خواهد شد. ترکیب سیال حفاری در هر عملیات، با توجه به شرایط و 

ملزومات آن عملیات مشخص می شود]1[.
امروزه بخش زیادی از س��یاالت مورد استفاده در صنعت حفاری را 
س��یاالت پلیمری تش��کیل می دهند. بنتونایت نیز یکی از اجرای اصلی 
تش��کیل دهنده ی بسیاری از س��یاالت حفاری محسوب می شود که از 
دیرباز در صنعت حفاری مورد استفاده قرار گرفته است]2[. ازاین رو، 
ای��ن پژوهش با هدف بررس��ی تأثیر بنتونایت بر خ��واص رئولوژی و 
همچنین اُفت صافاب در س��یال پلیمری انجام ش��ده اس��ت. در تهیه ی 
س��یال پلیمری از دو نوع پلیمر استفاده شده است: پلی آنیونیک سلولز 
با گران َروی پایین1 که پلیمری طبیعی و اصالح  شده است و نشاسته ی 

س��یب زمینی2 که پلیمری طبیعی اس��ت. همچنین، برای فاز پیوس��ته ی 
سیال، از س��ه نوع آب متفاوت استفاده شده است: آِب بدون افزودنی 

یا همان آب شیر3 ، آب دریا4 و آب اشباع از نمک کلرید سدیم5.
بنتونایت یکی از اجزای تش��کیل دهنده ی اکثر سیاالت حفاری پایه  
آبی اس��ت. عالوه بر ایجاد گران روی مناس��ب، دیگر دالیل اس��تفاده 
از این نوع ُرس در س��یال حف��اری عبارت اس��ت از: افزایش توانایی 
تمیزکنندگی چاه، کاهش نفوذ آب یا صافاب س��یال حفاری به درون 
الیه ه��ای تراوا و نفودپذیر، ایجاد کی��ک گلی نازک با تراوایی پایین 
ب��ر روی دیواره ی چاه، افزای��ش پایداری دیواره ی چ��اه در مقاطعی 
با سیمان ش��دگی ضعیف و جلوگی��ری از هرزروی س��یال حفاری یا 
کاهش آن. در س��یاالت حفاری معموالً از بنتونایت سدیم دار استفاده 

می شود]3[.
 پلیمره��ا یکی دیگر از افزودنی های س��یاالت حفاری هس��تند که 
به دلی��ل ویژگی ه��ای منحصر به فردی ک��ه دارند، ام��روزه تقریباً جزء 
جدایی ناپذیر این سیاالت محسوب می شوند. پلیمرهای مورد استفاده 

در صنعت حفاری به طور کلی به سه گروه تقسیم می شوند: 

بررسی اثر بنتونایت بر کارایی پلیمرهای پلی آنیونیک سلولز)PAC( و 
نشاسته ی سیب زمینی)Starch( در سیال حفاری پایه آبی 

رسول رسولی منش*، بهزاد تخم چی  دانشگاه شاهرود
علیرضا ساکبی  شرکت ملی حفاری ایران
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 فرهاد مالیی  کارشناس ارشد اکتشاف نفت

علیرضا نصیری  پژوهشکده صنعت نفت تهران

در تحقیق حاضر، تأثیر حضور بنتونایت بر رفتار رئولوژی و همچنین میزان افت صافاب س��یاالت پلیمری بررس��ی ش��ده است. برای تهیه ی 
نمونه سیاالت مورد آزمایش، از دو نوع پلیمر با دو منشأ متفاوت که کاربرد زیادی هم در سیاالت حفاری دارند، استفاده شده است: نشاسته ی 
س��یب زمینی که پلیمری طبیعی است؛ و پلی آنیونیک سلولز که با نام PAC در صنعت حفاری شناخته می شود و جزء پلیمرهای طبیعی اصالح 
ش��ده محس��وب می گردد. همچنین از 3 نوع آب متفاوت)آب فاقد افزودنی یا همان آب ش��یر، آب دریا و آب اشباع از نمک سدیم کلراید( 
به عنوان فاز پیوسته ی نمونه سیاالت استفاده شده است. تعداد 30 نمونه سیال )15 نمونه از آن ها حاوی پلیمر نشاسته و 15 نمونه ی دیگر حاوی 
پلیم��ر PAC( تهی��ه و تحت آزمایش قرار گرفتند. خواص رئولوژی و میزان افت صافاِب نمونه س��یاالت، قبل و بعد از افزودن مقادیر مختلف 
بنتونایت به ترکیب س��یاالت، اندازه گیری و نمودارهای مربوط به آن ها رس��م شده و با مقایس��ه ی آن ها، تأثیری که حضور بنتونایت و نیز نوع 
آب مورد اس��تفاده به عنوان فاز پیوس��ته، بر رفتار نمونه سیاالت گذاشته، بررسی شده است. نتایج نش��ان دادند که افزایش بنتونایت در ترکیب 
نمونه س��یاالت پلیمری، باعث افزایش خواص رئولوژی این س��یاالت می شود؛ ولی پارامتر افت صافاب در مقادیر کم بنتونایت، کاهش یافته و 
با افزایش بنتونایت، مقدار این پارامتر نیز بیش تر می شود. همچنین، میزان شوری فاز پیوسته ی سیال، بر کارایی نشاسته، بر خالف پلی آنیونیک 

سلولز، تأثیر چندانی ندارد.
سیال پلیمری، بنتونایت، نشاسته ی سیب زمینی، پلی آنیونیک سلولز، خواص رئولوژی، افت صافاب، سیال حفارِی پایه آبی
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* پلیمرهای طبیعی
* پلیمرهای طبیعی اصالح شده

* پلیمرهای مصنوعی]4[
نشاس��ته، یک پلیمر طبیعی است که به دلیل دارا بودن قابلیت انحالل 
در آب، در صنع��ت حف��اری کارب��رد فراوان��ی دارد. وظیفه ی اصلی 
این ماده، کاهش افت صافاب6 س��یال حفاری اس��ت. ب��ا این حال، از 
آنجایی ک��ه نشاس��ته هنگام قرارگرفت��ن در آب، ای��ن توانایی را دارد 
که با ج��ذب مولکول های آب متورم ش��ود، بنابراین، ایجاد خاصیت 
گران روی مناسب نیز، یکی دیگر از پیامدهای افزودن نشاسته به سیال 
حفاری اس��ت. بدین ترتیب با افزودن نشاس��ته به سیال حفاری می توان 
به طور همزمان کاهش افت صافاب و افزایش خواص رئولوژی س��یال 
را مش��اهده کرد. از طرف دیگر، ذرات متورم شده ی نشاسته می توانند 
با جذب ذرات رسی در مقاطعی از چاه که فاقد لوله ی جداری هستند، 

نفوذ این ذرات به داخل سازند را کاهش دهند]5[.
پلی آنیونی��ک س��لولز)PAC( یکی از مش��تقات س��لولز اس��ت که 
جزء پلیمرهای طبیعی اصالح ش��ده محس��وب می ش��ود. هدف اصلی 
از افزودن این ماده در س��یال حف��اری، همانند نشاس��ته، کاهش افت 
صافاب س��یال حفاری اس��ت. ولی با این وجود، ب��ا توجه به خاصیت 
غلیظ کنندگ��ی که این ماده دارد، به عن��وان کنترل کننده ی گران روی 
س��یال نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پلی آنیونیک سلولز در آِب شور 
و همچنین، در آب فاقد نمک قابل اس��تفاده اس��ت و تا 149 درجه ی 
س��انتی گراد پایداری خ��ود را حفظ می کند]6[. این ماده در س��ه نوع 
متفاوت موجود اس��ت: با ویسکوزیته ی باال7، با ویسکوزیته ی متوسط8 
و با ویس��کوزیته ی پایین که همگ��ی آن ها از نظر کنترل افت صافاب، 
کارایی مش��ابهی دارند، ولی گران روی های متفاوتی به سیال می دهند 

که با توجه به شرایط عملیات، مورد استفاده قرار می گیرند]7[.
از جمل��ه تحقیقاتی که در زمینه های مش��ابه انجام ش��ده  می توان به 
مقاله ی ایشام و ادریس اشاره کرد که در سال 2001 با موضوع کاربرد 
نشاسته های محلی و مواد کنترل کننده ی افت صافاب در صنعت نفت، 
منتش��ر شد. آن ها در تحقیق خود به مقایس��ه ی کارایی پلیمر PAC با 
پلیمرهای محلی س��اگو9 و تاپیکو10 پرداختن��د. آن ها نتیجه گرفتند که 
ای��ن دو پلیمر محلی می توانن��د خواص رئولوژی مع��ادل با رئولوژی 
PAC در س��یال ایجاد کنند. بنابراین، با جایگزینی این مواد با پلیمر 
PAC می ت��وان در هزینه ها صرفه جویی کرد]8[. همچنین، نصیری و 
همکاران در سال 2012 طی مقاله ای تأثیر پلی تین و پلی دریل)دو پلیمر 
مصنوع��ی جهت ایج��اد خواص رئولوژی مطلوب در س��یال حفاری( 
بر س��یال حفاری پایه آبی را بررس��ی کردند. آن ها با آزمایش هایی که 
در ای��ن پژوه��ش انجام دادند نتیج��ه گرفتند که پلیم��ر پلی تین باعث 
کاهش خواص رئولوژی س��یال حفاری و در نتیجه، سهولت پمپاژ آن 
می شود. درعین حال، از ته نشینی ذرات بنتونایت نیز جلوگیری می کند. 

همچنین، اس��تفاده از هردوی این پلیمرها، پایداری حرارتی س��یال را 
افزای��ش داده و باعث حف��ظ خواص رئولوژی س��یال در دماهای باال 
می ش��ود]9[. الرسن در سال 2007 رفتار سیاالت پلیمری را در شرایط 
فش��ار و حرارت باال بررس��ی کرد. او از تحقیق خود نتیجه گرفت که 
تأثیر پارامتر فشار بر رفتار رئولوژی سیاالت پلیمری بسیار جزئی است؛ 
برخالف پارامتر حرارت که تأثیر بس��یار زی��ادی بر خواص رئولوژی 

سیاالت پلیمری و رفتار پلیمرها دارد]10[.

1- مواد آزمایشگاهی و تهیه ی نمونه سیاالت
تمام��ی آزمایش ه��ای مرب��وط ب��ه این پژوه��ش، در آزمایش��گاه 
س��یال، در پژوهش��کده ی صنعت نفت تهران انجام ش��ده است. لوازم 
آزمایش��گاهی مورد استفاده برای انجام آزمایش ها عبارتند از: دستگاه 
هم َزن الکتریس��یته مدل Hamilton Beach جهت مخلوط کردن مواد 
مورد نیاز برای تهیه ی سیاالت، دس��تگاه pH متر دیجیتال دقیق جهت 
 FANN 35 س��یال، دستگاه گران روی سنج دوار مدل pH اندازه گیری
جهت اندازه گیری خواص رئولوژی س��یاالت، و دس��تگاه فیلترپرس 

مدل 175NL جهت اندازه گیری اُفت صافاب نمونه سیاالت. 
مواد مورد اس��تفاده در س��یاالت مورد آزمایش و هدف از افزودن 

هریک از آن ها در جدول-1 آورده شده است.
به طور کلی، تعداد 30 نمونه س��یال جهت انجام آزمایش ها تهیه شد 
ک��ه در 10 نمونه از آن ها آب ش��یر، در 10 نمونه ی دیگر آب دریا و 
در 10 نمونه ی باقیمانده آب اش��باع از نمک سدیم کلراید)NaCl( فاز 
پیوسته ی سیال را تش��کیل داده است. آب دریا و آب اشباع به ترتیب 

حاوی 40 گرم و 315 گرم NaCl در 1 لیتر آب هستند]6[.
برای تهیه ی نمونه س��یاالت مورد آزمایش، ابتدا مخزن مخلوط کن 
با فاز پیوسته ی س��یال، یعنی آب، پُر شد. از آنجایی که حجم سیاالت 
مورد اس��تفاده در تحقیق حاضر 350 میلی لیتر است، برای تهیه ی آب 
 NaCl دریا مقدار 9 گرم و برای تهیه ی آب اش��باع مق��دار 110 گرم
به آن اضافه شد. س��پس، جهت کنترل سختی آب و رسوب یون های 
کلس��یم)+Ca2( و منیزیم)+Mg2( مقدار 0/5 گرم سودا اش و همچنین، 

وظیفه ی ماده افزودنیماده ی افزودنی

)Na2CO3( كنترل سختی آبسودا اش

)Starch( كنترل صافابنشاسته

)PAC Lv( كنترل صافابپلی آنیونیک سلولز

ایجاد گران روی و كنترل صافاببنتونایت

)NaOH( سیالكاستیک سودا pH افزایش

  1  مواد افزودنی و وظایف آن ها در سیاالت مورد آزمایش
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 )NaOH( 11س��یال، مقدار 0/4 گرم کاستیک سودا pH به منظور کنترل
به س��یال در حال مخلوط  شدن اضافه ش��د. بعد از آن، مقدار مشخص 
از پلیمر مورد آزمایش)نشاس��ته یا PAC( به سیال در حال خلوط شدن 
اضافه و زمان کافی جهت مخلوط ش��دن به آن داده ش��د. در آخرین 
مرحله نیز، مقدار مش��خص از بنتونایت به سیال اضافه و اجازه داده شد 
تا به خوبی در ترکیب سیال هم بخورد. جداول-2 و 3 به ترتیب ترکیب 

نمونه سیاالت حاوی نشاسته و PAC را نشان می دهند.

2- آزمایش های انجام شده
همانطور که پیش��تر ذکر ش��د، جهت تعیین خواص رئولوژی نمونه 
س��یاالت، از گران روی س��نج دوار مدل FANN 35 اس��تفاده شد. این 
دستگاه دارای سرعت های 3، 6، 100، 200، 300 و 600 دور در دقیقه 
است که عالوه بر اندازه گیری گران روی سیال حفاری، نقطه ی واروی 
و مقاومت ژله ای س��یال را نیز مش��خص می کند. دس��تگاه دارای یک 
 )θ( عقربه است که با توجه به سرعت های مذکور، زاویه انحراف12 آن
اندازه گیری شده و توسط روابط-1 تا 4 ، خواص رئولوژی سیاِل مورد 

آزمایش اندازه گیری می شود.

5 
 

  انجام شده هايآزمايش -2
استفاده شد. اين  FANN 35سنج دوار مدل رويهمانطور كه پيشتر ذكر شد، جهت تعيين خواص رئولوژي نمونه سياالت، از گران

روي سيال حفاري، گيري گرانبر اندازهدور در دقيقه است كه عالوه 600و  300، 200، 100، 6، 3هاي دستگاه داراي سرعت
هاي مذكور، زاويه كند. دستگاه داراي يك عقربه است كه با توجه به سرعتاي سيال را نيز مشخص ميي واروي و مقاومت ژلهنقطه

  شود.گيري ميخواص رئولوژي سيال مورد آزمايش اندازه،  4تا  1-گيري شده و توسط روابط) اندازهθ(آن  12انحراف

)1(  

  

)2(  

)3(  

)4(  

  

 )cpپواز (است كه همگي بر حسب سانتي 15روي پالستيكگران PV، و 14روي ظاهريگران AV، 13روي موثرگران µدر روابط باال 

2100فوت مربع ( 100سيال بر حسب پوند بر  16ي واروينيز نقطه YPباشند. مي ft
lb (11[است[.  

 نِزمخ ،ابتداسنج دوار استفاده شد. روش كار بدين صورت است كه روياي نمونه سياالت نيز از گرانگيري مقاومت ژلهبراي اندازه
و بعد از  هدربه گردش در آودور در دقيقه  600سيال را با سرعت  ،سپس هر كرددوار را با سيال مورد نظر پ سنجِگرانروي سيالِ

دقيقه) از چرخش گل  10ثانيه(يا  10بعد از گذشت  . مجدداًدهيمميدور بر ثانيه كاهش  3ثانيه، سرعت چرخش را به  10گذشت 
ثانيه(يا  10اي معادل مقاومت ژله ،يم كه اين مقدارنكميي دستگاه را يادداشت دور در دقيقه، بيشترين انحراف عقربه 3با سرعت 

فوت مربع ( 100دقيقه) بر حسب پوند بر  10
2100 ft

lb (است.  

با استفاده از دستگاه فيلترپرس بدين صورت عمل شد كه شير اصلي هوا را فت صافاب سيال، گيري اُجهت اندازه ،ي بعددر مرحله
را نشان داد. قبل از  psi 100گرد، باز كرديم تا فشارسنج عدد است در جهت ساعتبا چرخاندن پيچ دستي كه روي آن تعبيه شده
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برای اندازه گیری مقاومت ژله ای نمونه سیاالت نیز از گران روی سنج 
دوار اس��تفاده شد. روش کار بدین صورت است که ابتدا، مخزِن سیاِل 

گرانروی س��نِج دوار را با س��یال مورد نظر پُر کرده س��پس، سیال را با 
س��رعت 600 دور در دقیقه به گردش در آورده و بعد از گذش��ت 10 
ثانیه، سرعت چرخش را به 3 دور بر ثانیه کاهش می دهیم. مجدداً بعد 
از گذش��ت 10 ثانیه )یا 10 دقیقه( از چرخش گل با سرعت 3 دور در 
دقیقه، بیش��ترین انحراف عقربه ی دستگاه را یادداشت می کنیم که این 
مق��دار، معادل مقاومت ژله ای 10 ثانیه)یا 10 دقیقه( بر حس��ب پوند بر 

( است.
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 نِزمخ ،ابتداسنج دوار استفاده شد. روش كار بدين صورت است كه روياي نمونه سياالت نيز از گرانگيري مقاومت ژلهبراي اندازه
و بعد از  هدربه گردش در آودور در دقيقه  600سيال را با سرعت  ،سپس هر كرددوار را با سيال مورد نظر پ سنجِگرانروي سيالِ

دقيقه) از چرخش گل  10ثانيه(يا  10بعد از گذشت  . مجدداًدهيمميدور بر ثانيه كاهش  3ثانيه، سرعت چرخش را به  10گذشت 
ثانيه(يا  10اي معادل مقاومت ژله ،يم كه اين مقدارنكميي دستگاه را يادداشت دور در دقيقه، بيشترين انحراف عقربه 3با سرعت 

فوت مربع ( 100دقيقه) بر حسب پوند بر  10
2100 ft

lb (است.  

با استفاده از دستگاه فيلترپرس بدين صورت عمل شد كه شير اصلي هوا را فت صافاب سيال، گيري اُجهت اندازه ،ي بعددر مرحله
را نشان داد. قبل از  psi 100گرد، باز كرديم تا فشارسنج عدد است در جهت ساعتبا چرخاندن پيچ دستي كه روي آن تعبيه شده

سلول سيال را در جاي  ،ست. سپسخشك و تميز ا كامالً 17خصوص كاغذ صافيشروع آزمايش مطمئن شديم كه تمام قطعات، به
ر اي پسلول را با سيال مورد آزمايش تا اندازه ،بعد از آن ل كرديم.قفي زيرين سلول، را با چرخاندن دكمه خود قرار داديم و آن

خود درپوش سلول را در جاي  ،است. سپس ر شدهپ كرديم كه سيال، كمي از سلول بيرون بريزد تا مطمئن شويم كه سلول كامالً
تميز و خشك شده بود را در زير خروجي  ي مدرج كه كامالًآوري و تعيين حجم سيال خروجي، استوانهقرار داديم و جهت جمع

، 5، 4-جداول دقيقه، مقدار سيال خروجي را خوانده و ثبت كرديم. 30دستگاه قرار داديم. دستگاه را روشن كرديم و پس از گذشت 

                                                            
12- Dial reading  
13‐ Effective Viscosity 
14‐ Apparent Viscosity 
15‐ Plastic Viscosity  
16‐ Yield Point  
17‐ Screen  

100 فوت مربع )
در مرحله ی بعد، جهت اندازه گیری اُفت صافاب س��یال، با استفاده 
از دس��تگاه فیلترپ��رس بدی��ن صورت عمل ش��د که ش��یر اصلی هوا 
را ب��ا چرخاندن پیچ دس��تی که روی آن تعبیه ش��ده اس��ت در جهت 
س��اعت گرد، باز کردیم تا فشارس��نج عدد psi 100 را نش��ان داد. قبل 
از ش��روع آزمایش مطمئن ش��دیم که تمام قطعات، به خصوص کاغذ 
صافی17 کاماًل خشک و تمیز است. سپس، سلول سیال را در جای خود 
ق��رار دادیم و آن را با چرخاندن دکمه ی زیرین س��لول، قفل کردیم. 
بعد از آن، س��لول را با س��یال مورد آزمایش تا اندازه ای پُر کردیم که 
س��یال، کمی از س��لول بیرون بریزد تا مطمئن شویم که سلول کاماًل پُر 
ش��ده است. سپس، درپوش سلول را در جای خود قرار دادیم و جهت 
جمع آوری و تعیین حجم س��یال خروجی، اس��توانه ی مدرج که کاماًل 
تمیز و خشک شده بود را در زیر خروجی دستگاه قرار دادیم. دستگاه 
را روش��ن کردیم و پس از گذشت 30 دقیقه، مقدار سیال خروجی را 
خوانده و ثبت کردیم. جداول-4، 5، 6، و 7 به ترتیب مقادیر گران روی 
پالستیک، نقطه ی واروی، مقاومت ژله ای و اُفت صافاب به دست آمده 

برای نمونه سیاالت مورد آزمایش را نشان می دهند.

3- نتایج و بحث
3-1- تأثیر بنتونایت بر ویسکوزیته ی پالستیک

نمودار ویسکوزیته ی پالستیک بر حسب مقدار بنتونایت موجود در 
سیال، برای سیاالت حاوی نشاس��ته و PAC به ترتیب در شکل های-1 

آب اشباعآب دریاآب شیر

123456789101112131415شماره ی نمونه

)gr(0/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/5سودا اش

)gr(0/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/4كاستیک سودا

pH9/79/49/49/59/89/59/49/29/59/99/79/89/69/39/3

)gr(3/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/5نشاسته

)gr(010203040 010203040 010203040 بنتونایت

  2  تركیب سیاالت حاوی پلیمر نشاسته
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و2 نش��ان داده شده اس��ت. با توجه به این شکل ها مشاهده می شود که 
ویسکوزیته ی پالس��تیک در هر دو گروه سیاالت حاوی پلیمر نشاسته 
و نی��ز پلیمر PAC، ب��ا مقدار بنتونایت موجود در آن رابطه ی مس��تقیم 
دارد. یعنی، با افزایش مقدار بنتونایت موجود در س��یال، ویسکوزیته ی 

پالس��تیک سیاالت برای هر سه نمونه آب شیر، آب دریا و آب اشباع 
از نمک افزایش می یابد.

دلیل این امر، خاصیت جذب آب توس��ط ذرات بنتونایت است. در 
واقع، ذرات بنتونایت دارای بار منفی جزئی بر روی سطح خود هستند 

آب اشباعآب دریاآب شیر

161718192021222324252627282930شماره ی نمونه

)gr(0/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/5سودا اش

)gr(0/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/4كاستیک سودا

pH9/89/49/89/69/49/59/89/59/49/39/69/59/59/910/1

)gr(3/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/53/5نشاسته

)gr(010203040 010203040 010203040 بنتونایت

PAC 3  تركیب سیاالت حاوی پلیمر  

123456789101112131415شماره ی نمونه

78910/51177/588/59/56/577/57/58گران روی پالستیک

161718192021222324252627282930شماره ی نمونه

1010/511/5131499/59/510/51166/56/57/57/5گران روی پالستیک 

cp 4  گران روی پالستیک سیاالت مورد آزمایش بر حسب  

123456789101112131415شماره ی نمونه

458121546811143571014نقطه ی واروی

161718192021222324252627282930شماره ی نمونه

69131518578101136777نقطه ی واروی

  5  نقطه ی واروی سیاالت مورد آزمایش بر حسب 

1  ویســکوزیته پالستیک ســیاالت حاوی نشاســته بر حسب مقدار 
بنتونایت موجود در سیال

8 
 

 
  حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال تسيااليك پالست يسكوزيته: و1شكل 

 
 

 
  بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACحاوي  تسيااليك پالست يسكوزيتهو: 2شكل

  

است. برخالف سيال حاوي  ي پالستيك سيال شدهچنداني ندارد و افزايش آن، تنها باعث كاهش ناچيزي در مقدار ويسكوزيته
ي پالستيك اين گير است و با افزايش آن، مقدار ويسكوزيتهبسيار چشم PAC  ثير پارامتر شوري بر سيال حاويأنشاسته، ت

  ابد.يسيال، كاهش قابل توجهي مي

گردد. در مقياس يبرم PACبه ساختار مولكولي متفاوت نشاسته و  دليل اصلي اين تفاوت در رفتار دو نمونه سيال، احتماالً
هنگامي كه  ،. در واقعجزئي دارند يونياينكه خاصيت آن، خاصيت يوني ندارند و يا PACذرات نشاسته بر خالف ذرات  ،مولكولي

كنند كه اين امر باعث ايجاد خاصيت ) آزاد ميNa+هاي پليمري خود، يون سديم (از زنجيره ،گيرنددر آب قرار مي PACذرات 
شوند. هاي آب(كه خاصيت قطبي دارند) را جذب كرده و متورم ميشود. اين ذرات آنيوني، مولكولمي PACآنيوني در ذرات 

ي پالستيك سيال نيز افزايش با افزايش حجم ذرات جامد موجود در سيال، خواص رئولوژي آن از جمله ويسكوزيته ،بنابراين
  يابد. مي
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2  ویســکوزیته پالســتیک ســیاالت حــاوی PAC بر حســب مقدار 
بنتونایت موجود در سیال

8 
 

 
  حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال تسيااليك پالست يسكوزيته: و1شكل 

 
 

 
  بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACحاوي  تسيااليك پالست يسكوزيتهو: 2شكل

  

است. برخالف سيال حاوي  ي پالستيك سيال شدهچنداني ندارد و افزايش آن، تنها باعث كاهش ناچيزي در مقدار ويسكوزيته
ي پالستيك اين گير است و با افزايش آن، مقدار ويسكوزيتهبسيار چشم PAC  ثير پارامتر شوري بر سيال حاويأنشاسته، ت

  ابد.يسيال، كاهش قابل توجهي مي

گردد. در مقياس يبرم PACبه ساختار مولكولي متفاوت نشاسته و  دليل اصلي اين تفاوت در رفتار دو نمونه سيال، احتماالً
هنگامي كه  ،. در واقعجزئي دارند يونياينكه خاصيت آن، خاصيت يوني ندارند و يا PACذرات نشاسته بر خالف ذرات  ،مولكولي

كنند كه اين امر باعث ايجاد خاصيت ) آزاد ميNa+هاي پليمري خود، يون سديم (از زنجيره ،گيرنددر آب قرار مي PACذرات 
شوند. هاي آب(كه خاصيت قطبي دارند) را جذب كرده و متورم ميشود. اين ذرات آنيوني، مولكولمي PACآنيوني در ذرات 

ي پالستيك سيال نيز افزايش با افزايش حجم ذرات جامد موجود در سيال، خواص رئولوژي آن از جمله ويسكوزيته ،بنابراين
  يابد. مي
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و به همین دلیل، مولکول های آب)که دارای خاصیت قطبی هس��تند( 
را بی��ن الیه های خود جذب ک��رده و افزایش حجم پیدا می کنند]12[. 
افزای��ش حج��م ذرات بنتونایت، معادل با افزای��ش حجم ذرات جامد 

موجود در سیال است.
از ط��رف دیگ��ر، ویس��کوزیته ی پالس��تیک ی��ک س��یال، تاب��ع 
ویس��کوزیته ی فاز مایع آن سیال و نیز حجم مواد جامد موجود در آن 
است. بنابراین، افزایش مقدار بنتونایت، موجب افزایش ویسکوزیته  ی 

پالستیک سیال می شود.
در مورد تأثیر ش��وری بر ویس��کوزیته ی پالستیک سیال، با توجه به 
رفت��ار نمونه س��یاالت فاقد بنتونایت)نمونه ه��ای- 1، 6، 11، 16، 21 و 
26( بر اس��اس دو ش��کل-1 و 2 می توان گفت پارامتر شوری بر رفتار 
پالستیک سیال حاوی نشاس��ته تأثیر چندانی ندارد و افزایش آن، تنها 
باعث کاهش ناچیزی در مقدار ویس��کوزیته ی پالس��تیک سیال شده 
است. برخالف سیال حاوی نشاسته، تأثیر پارامتر شوری بر سیال حاوی 
PAC بس��یار چش��م گیر اس��ت و با افزایش آن، مقدار ویس��کوزیته ی 

پالستیک این سیال، کاهش قابل توجهی می یابد.
دلیل اصلی این تفاوت در رفتار دو نمونه س��یال، احتماالً به ساختار 
مولکولی متفاوت نشاس��ته و PAC برمی گ��ردد. در مقیاس مولکولی، 
ذرات نشاس��ته بر خالف ذرات PAC، خاصیت یونی ندارند و یا اینکه 

خاصیت آنیونی جزئی دارند.
در واق��ع، هنگام��ی ک��ه ذرات PAC در آب ق��رار می گیرن��د، از 
زنجیره ه��ای پلیمری خود، یون س��دیم )+Na( آزاد می کنند که این امر 

باعث ایجاد خاصیت آنیونی در ذرات PAC می شود. این ذرات آنیونی، 
مولکول های آب)ک��ه خاصیت قطبی دارند( را ج��ذب کرده و متورم 
می شوند. بنابراین، با افزایش حجم ذرات جامد موجود در سیال، خواص 
رئولوژی آن از جمله ویسکوزیته ی پالستیک سیال نیز افزایش می یابد. 
حال اگر PAC در آِب ح��اوی NaCl قرار گیرد)خصوصاً اگر این 
آب که فاز پیوس��ته ی س��یال را تش��کیل می دهد اش��باع از این نمک 
باش��د(، به دلیل افزایش مق��دار یون کلر)-Cl( در آب و ربوده ش��دن 
مولکول های قطبی آب توس��ط این یون، ذرات PAC دیگر نمی توانند 
ب��ه راحتی مولکول ه��ای قطبی آب را ج��ذب کنند و ب��ا آن ها پیوند 
هیدروژنی تش��کیل دهند. در نتیجه، افزایش حجمی هم، ُرخ نمی دهد 
و خواص رئولوژی چنین س��یالی، نسبت به سیالی که فاز پیوسته ی آن 

را آب شیر یا آب دریا تشکیل می دهد، کاهش می یابد.
از س��وی دیگ��ر، افزایش NaCl در س��یال ح��اوی بنتونایت، باعث 
کاهش کارایی بنتونایت نیز می شود. در واقع، با انحالل NaCl در آب 
و افزایش یون +Na، این یون توس��ط الیه ه��ای بنتونایت که دارای بار 

منفی هستند، جذب می شود.
این عمل دو پیامد دارد: یکی اینکه باعث متراکم ش��دن و چسبیدن 
ذرات ُرس��ی به یکدیگر شده و از پراکنده ش��دن این ذرات در سیال 
جلوگیری می کند، و دیگر اینک��ه، واکنش مولکول های قطبی آب با 
ذرات بنتونایت کاهش می یابد؛ زیرا این ذرات با یون +Na پیوند برقرار 
کرده و به پایداری رس��یده اند. بنابراین، کارایی بنتونایت جهت ایجاد 

خواص رئولوژی مطلوب در چنین سیالی کاهش می یابد.

123456789101112131415شماره ی نمونه

2/233/34/15/22/12/83/33/84/51/92/52/83/44مقاومت ژله ای

161718192021222324252627282930شماره ی نمونه

2/83/43/94/55/42/53/23/24/14/52/12/42/93/54/1مقاومت ژله ای

  6  مقاومت ژله ای )10 ثانیه( سیاالت مورد آزمایش بر حسب 

3  نقطه واروی ســیاالت حاوی نشاســته بر حســب مقــدار بنتونایت 
موجود در سیال

10 
 

 
  سياالت حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال ي: نقطه وارو3شكل 

  
 بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACسياالت حاويي: نقطه وارو4شكل

  

  ايثير بنتونايت بر مقاومت ژلهأت -3-3

دهد. نشان مي PACي واروي بر حسب مقدار بنتونايت را براي دو گروه سياالت حاوي نشاسته و نمودار نقطه 6و  5-هايشكل
كند كه دو ويژگي توان مشاهده كرد كه اين ويژگي از سياالت مورد آزمايش نيز همان روندي را طي ميها ميطبق اين شكل

با افزايش مقدار بنتونايت، مقدار پارامتر  مجدداً ند.دي واروي طي كري پالستيك و نقطهرئولوژي قبلي، يعني ويسكوزيته
  ، افزايش يافته است.PACاي سياالت نيز در هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و مقاومت ژله

اي سيال حاوي نشاسته، بر اين پارامتر بر مقاومت ژله شود كه مجدداًثير شوري آب مورد استفاده نيز مشاهده ميأدر مورد ت
، PACتوضيح داده شد، كاهش كارايي پليمر  ثير چنداني ندارد كه دليل اين امر همانطور كه قبالًأ، تPACخالف سيال حاوي 
  .است NaCl نمك در سيال اشباع از

  

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50

ي 
وارو

طه 
نق

)2 ft
10

0 
lb

/
(

)gr(مقدار بنتونايت

آب شير
آب دريا
آب اشباع

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50

ي 
وارو

طه 
نق

)2 ft
10

0 
lb

/
(

)gr(مقدار بنتونايت

آب شير
آب دريا
آب اشباع

4  نقطه واروی سیاالت حاوی PAC بر حسب مقدار بنتونایت موجود 
در سیال

10 
 

 
  سياالت حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال ي: نقطه وارو3شكل 

  
 بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACسياالت حاويي: نقطه وارو4شكل

  

  ايثير بنتونايت بر مقاومت ژلهأت -3-3

دهد. نشان مي PACي واروي بر حسب مقدار بنتونايت را براي دو گروه سياالت حاوي نشاسته و نمودار نقطه 6و  5-هايشكل
كند كه دو ويژگي توان مشاهده كرد كه اين ويژگي از سياالت مورد آزمايش نيز همان روندي را طي ميها ميطبق اين شكل

با افزايش مقدار بنتونايت، مقدار پارامتر  مجدداً ند.دي واروي طي كري پالستيك و نقطهرئولوژي قبلي، يعني ويسكوزيته
  ، افزايش يافته است.PACاي سياالت نيز در هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و مقاومت ژله

اي سيال حاوي نشاسته، بر اين پارامتر بر مقاومت ژله شود كه مجدداًثير شوري آب مورد استفاده نيز مشاهده ميأدر مورد ت
، PACتوضيح داده شد، كاهش كارايي پليمر  ثير چنداني ندارد كه دليل اين امر همانطور كه قبالًأ، تPACخالف سيال حاوي 
  .است NaCl نمك در سيال اشباع از
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3-2- تأثیر بنتونایت بر نقطه ی واروی
نمودار مقادیر نقطه ی واروی بر حس��ب مقدار بنتونایت برای نمونه 
سیاالت حاوی نشاسته و PAC به ترتیب در شکل های-3 و4 نشان داده 
شده است. مش��اهده می ش��ود که با افزایش مقدار بنتونایت در هر دو 
گروه سیاالت حاوی پلیمرهای نشاسته و PAC ، مقادیر نقطه ی واروی 

این سیاالت نیز افرایش می یابد.
یعن��ی این دو پارامت��ر با هم رابطه ی مس��تقیم دارند. دلی��ل این امر 
مج��دداً خاصی��ت جذب آب توس��ط ذرات بنتونایت اس��ت. یکی از 
عوامل کنترل کننده ی نقطه ی واروی سیال، حجم ذرات جامد موجود 
درآن اس��ت]13[. بنابراین، با تورم ذرات بنتونای��ت، مقدار این عامِل 

کنترل کننده نیز افزایش می یابد.
در مورد تأثیر ش��وری س��یال بر مقدار نقطه ی واروی آن، مش��اهده 
می ش��ود که این پارامتر در سیال حاوی نشاسته، بر خالف سیال حاوی 
PAC تأثی��ر چندانی ن��دارد. احتماالً دلیل آن، مج��دداً به افزایش یون 
کلر)-Cl( در آب اش��باع از نمک برمی گردد که باعث کاهش کارایی 

پلیمر PAC می شود.
نکته ی دیگری که از ش��کل-4 می توان اس��تنتاج کرد این است که 
افزایش بنتونایت در نمونه سیاالت حاوی PAC که فاز پیوسته ی آن ها 
را آب اش��باع از نمک تش��کیل می دهد)یعنی نمونه های-26 الی 30(، 
تا مقدار مش��خصی می تواند باعث افزایش نقطه ی واروی س��یال شود. 
در آزمای��ش انجام ش��ده در این تحقیق، اف��زودن بنتونایت تا 20 گرم 
در 350 میلی لیتر آب اش��باع از نمک، نقطه ی واروی سیال را افزایش 
داده و با افزودن مقادیر بیش��تر بنتونای��ت)30 و 40 گرم( مقدار نقطه ی 

واروی س��یال، ثابت باقی مانده اس��ت. یکی از دالیل این امر می تواند 
کاه��ش خواص الکتریک��ی و یونی ذرات بنتونایت در آب اش��باع از 
نمک باشد. از آنجایی که یکی دیگر از عوامل کنترل کننده ی نقطه ی 
واروی س��یال، خاصیت الکتریکی ذرات آن س��یال می باشد، بنابراین، 
با افزایش آنیون های کلر در آب اش��باع از نمک، مولکول های قطبی 
آب با این آنیون ها وارد واکنش ش��ده و س��یال از نظر بار الکتریکی تا 
حدودی خنثی می شود و کمتر با ذرات بنتونایت و  PAC وارد واکنش 
می ش��ود. به همین دلیل، مقدار پارامتر نقطه ی واروی در چنین س��یالی 
کاهش می یابد و افزودن بنتونایت به آن، تا مقدار مش��خصی می تواند 

موثر واقع شود.

 3-3- تأثیر بنتونایت بر مقاومت ژله ای
شکل های-5 و 6 نمودار نقطه ی واروی بر حسب مقدار بنتونایت را 
برای دو گروه س��یاالت حاوی نشاسته و PAC نشان می دهد. طبق این 
شکل ها می توان مشاهده کرد که این ویژگی از سیاالت مورد آزمایش 
نی��ز همان روندی را طی می کند ک��ه دو ویژگی رئولوژی قبلی، یعنی 
ویسکوزیته ی پالستیک و نقطه ی واروی طی کردند. مجدداً با افزایش 
مق��دار بنتونایت، مقدار پارامتر مقاومت ژله ای س��یاالت نیز در هر دو 

گروه سیاالت حاوی نشاسته و PAC، افزایش یافته است.
در مورد تأثیر ش��وری آب مورد اس��تفاده نیز مش��اهده می شود که 
مجدداً این پارامتر بر مقاومت ژله ای س��یال حاوی نشاس��ته، بر خالف 
س��یال حاوی PAC، تأثیر چندانی ن��دارد که دلیل این امر همانطور که 
قباًل توضیح داده ش��د، کاهش کارایی پلیمر PAC، در س��یال اشباع از 

123456789101112131415شماره ی نمونه 

116/48/911/414/111/27/759/7513/6151210/612/415/319/5افت صافاب

161718192021222324252627282930شماره ی نمونه 

2389/110/513267/29/512/214/9371415/219/820/7ُافت صافاب

ml/30 min 7  ُافت صافاب سیاالت مورد آزمایش بر حسب  

6  مقاومــت ژله ای ســیاالت حاوی PAC بر حســب مقــدار بنتونایت 
موجود در سیال

11 
 

 
  حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال تسياال ايمقاومت ژله: 5شكل 

 

 
  بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACحاوي  تسياال ايمقاومت ژله: 6شكل

  

د كه كرتوان مشاهده دهند، ميكه خواص رئولوژي نمونه سياالت مورد آزمايش را نشان مي 6 تا 1 -هايي شكلمقايسه با بررسي و
توان گفت با تغيير فاز طور كلي ميكنند. بهاز روندي خاص پيروي مي PACخواص رئولوژي هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و 

(آب شير، آب دريا و آب اشباع) خواص رئولوژي سياالت حاوي نشاسته در مقايسه با سياالت ي نمونه سياالت مورد آزمايشپيوسته
بيشتري نسبت به تغييرات شوري سيال، حساسيت ، PACبدين معني كه سياالت حاوي  ؛شدت تغييرات كمتري دارد ،PACحاوي 

 ،و ذرات بنتونايت، و همچنين PACثير پارامتر شوري بر كارايي پليمر أتواند تدليل اين امر مي ،تر ذكر شددارند. همانطور كه پيش
  ثير ناچيز آن بر كارايي پليمر نشاسته باشد. أت

  

  فت صافابثير بنتونايت بر اُأت -3-4

دهد. نشان مي PACبر حسب مقدار بنتونايت را براي دو گروه سياالت حاوي نشاسته و  افت صافابنمودار  8و  7 -هايشكل
براي هر سه نوع آب مورد  ،و همچنين PACبراي هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و  ،ها مشخص استهمانطور كه در شكل
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5  مقاومت ژله ای ســیاالت حاوی نشاسته بر حسب مقدار بنتونایت 
موجود در سیال

11 
 

 
  حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال تسياال ايمقاومت ژله: 5شكل 

 

 
  بر حسب مقدار بنتونايت موجود در سيال PACحاوي  تسياال ايمقاومت ژله: 6شكل

  

د كه كرتوان مشاهده دهند، ميكه خواص رئولوژي نمونه سياالت مورد آزمايش را نشان مي 6 تا 1 -هايي شكلمقايسه با بررسي و
توان گفت با تغيير فاز طور كلي ميكنند. بهاز روندي خاص پيروي مي PACخواص رئولوژي هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و 

(آب شير، آب دريا و آب اشباع) خواص رئولوژي سياالت حاوي نشاسته در مقايسه با سياالت ي نمونه سياالت مورد آزمايشپيوسته
بيشتري نسبت به تغييرات شوري سيال، حساسيت ، PACبدين معني كه سياالت حاوي  ؛شدت تغييرات كمتري دارد ،PACحاوي 

 ،و ذرات بنتونايت، و همچنين PACثير پارامتر شوري بر كارايي پليمر أتواند تدليل اين امر مي ،تر ذكر شددارند. همانطور كه پيش
  ثير ناچيز آن بر كارايي پليمر نشاسته باشد. أت

  

  فت صافابثير بنتونايت بر اُأت -3-4

دهد. نشان مي PACبر حسب مقدار بنتونايت را براي دو گروه سياالت حاوي نشاسته و  افت صافابنمودار  8و  7 -هايشكل
براي هر سه نوع آب مورد  ،و همچنين PACبراي هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و  ،ها مشخص استهمانطور كه در شكل
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مقاالت علمي - پژوهشی

نمک NaCl است.
با بررسی و مقایسه ی شکل های- 1 تا 6 که خواص رئولوژی نمونه 
س��یاالت مورد آزمایش را نش��ان می دهند، می توان مشاهده کرد که 
خ��واص رئول��وژی هر دو گروه س��یاالت حاوی نشاس��ته و PAC از 

روندی خاص پیروی می کنند.
به طور کلی می توان گفت با تغییر فاز پیوسته ی نمونه سیاالت مورد 
آزمایش )آب ش��یر، آب دریا و آب اشباع( خواص رئولوژی سیاالت 
حاوی نشاس��ته در مقایس��ه با سیاالت حاوی PAC، ش��دت تغییرات 
کمتری دارد؛ بدین معنی که س��یاالت حاوی PAC، نسبت به تغییرات 
ش��وری سیال، حساسیت بیشتری دارند. همانطور که پیش تر ذکر شد، 
دلی��ل این امر می تواند تأثیر پارامتر ش��وری ب��ر کارایی پلیمر PAC و 
ذرات بنتونای��ت، و همچنین، تأثیر ناچیز آن بر کارایی پلیمر نشاس��ته 

باشد. 

3-4- تأثیر بنتونایت بر ُافت صافاب
ش��کل های- 7 و 8 نمودار افت صافاب بر حسب مقدار بنتونایت را 
برای دو گروه س��یاالت حاوی نشاسته و PAC نشان می دهد. همانطور 
که در ش��کل ها مش��خص اس��ت، برای هر دو گروه س��یاالت حاوی 
نشاس��ته و PAC و همچنین، برای هر س��ه نوع آب مورد استفاده، در 
صورت عدم حضور بنتونایت در ترکیب س��یال، مقادیر افت صافاب 
بس��یار زیاد اس��ت. با افزودن مقدار 10 گرم بنتونای��ت، افت صافاب 
ب��ه مقدار قابل توجهی کاه��ش می یابد و به ش��رایط مطلوب نزدیک 
می ش��ود. با ای��ن وجود، افزودن مقادیر بیش��تر از 10 گ��رم بنتونایت، 
افزای��ش افت صاف��اب را در پی دارد. ای��ن امر می توان��د بیانگر این 
موضوع باشد که س��یاالت پلیمری مورد آزمایش، حجم مشخصی از 
بنتونای��ت را می توانن��د در ترکیب خود پراکنده کنند و بیش��تر از آن 
مقدار، می تواند منجر به ته نش��ینی ذرات بنتونایت و در نتیجه، افزایش 

پارامتر افت صافاب شود.
همچنین، در مورد تأثیر ش��وری سیال بر پارامتر افت صافاب، طبق 

شکل ها مشاهده می شود که در هر دو گروه سیاالت حاوی نشاسته 
و PAC، با افزایش مقدار NaCl موجود در س��یال، افت صافاب آن 
افزای��ش می یابد. در واقع همانطور که قباًل اش��اره ش��د، با افزایش 
مقادیر شوری س��یال، میزان هیدراته18 شدن ذرات بنتونایت در آب 
کاهش می یابد]5[. به عبارت دیگر، به دلیل افزایش یون های س��دیم 
)+Na(، نی��روی چس��بندگی بین ذرات بنتونای��ت افزایش یافته و از 
پراکنده ش��دن آن ه��ا در آب جلوگیری می ش��ود. از طرف دیگر، 
افزایش یون های کل��ر)-Cl(، تمایل مولکول های آب برای واکنش 

با ذرات بنتونایت و پلیمر را کاهش می دهد.

 نتیجه گیری
پژوه��ش حاضر ب��ا هدف بررس��ی تأثی��ر بنتونایت ب��ر خواص 
رئولوژی و افت صافاِب س��یاالت حفاری حاوی پلیمرهای نشاسته 
و پلی آنیونیک س��لولز انج��ام گرفت که در تهیه ی س��یاالت مورد 
آزمایش از سه نوع آب مختلف )آب شیر، آب دریا و آب اشباع از 
سدیم کلراید( به عنوان سیال پایه استفاده شد و اثر آن ها نیز بر رفتار 

سیال بررسی شد. نتایج زیر از این تحقیق حاصل شد:
* س��یاالت حاوی پلیمر نشاس��ته نسبت به س��یاالت حاوی پلیمر 
پلی آنیونی��ک س��لولز خواص رئول��وژی پایین تری دارن��د که این 
ام��ر احتماالً به دلی��ل غیریونی بودن یا خاصیت یون��ِی پایین ذرات 
نشاسته نس��بت به ذرات پلی آنیونیک سلولز است که باعث تشکیل 

زنجیره های پلیمری کوتاه تری توسط ذرات نشاسته می شود.
* مش��اهده ی رفتار نمونه سیاالت فاقد بنتونایت نشان می دهد که 
تأثیرپذیری پلیمر نشاس��ته از حضور نمک س��دیم کلراید، نس��بت 
به پلیمر پلی آنیونیک س��لولز بس��یار کمتر اس��ت. به عبارت دیگر، 
می توان گفت پلیمر نشاسته بر خالف پلیمر پلی  آنیونیک سلولز، در 
سیاالت حاوی نمک سدیم کلراید، کارایی خود را حفظ می کند.

* در ص��ورت افزای��ش مقادی��ر بنتونایت و همچنین ش��وری فاز 
پیوسته ی سیال، رفتار رئولوژی سیاالت حاوی پلیمر نشاسته در مقایسه 
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 ،گرم بنتونايت 10ياد است. با افزودن مقدار استفاده، در صورت عدم حضور بنتونايت در تركيب سيال، مقادير افت صافاب بسيار ز
گرم  10افزودن مقادير بيشتر از  ،شود. با اين وجوديابد و به شرايط مطلوب نزديك ميتوجهي كاهش ميافت صافاب به مقدار قابل

مورد آزمايش، حجم  تواند بيانگر اين موضوع باشد كه سياالت پليمرياين امر مي بنتونايت، افزايش افت صافاب را در پي دارد.
نشيني ذرات بنتونايت و در تواند منجر به تهتوانند در تركيب خود پراكنده كنند و بيشتر از آن مقدار، ميمشخصي از بنتونايت را مي

  افزايش پارامتر افت صافاب شود. ،نتيجه

كه در هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته شود ها مشاهده ميثير شوري سيال بر پارامتر افت صافاب، طبق شكلأهمچنين در مورد ت
اشاره شد، با افزايش  يابد. در واقع همانطور كه قبالًموجود در سيال، افت صافاب آن افزايش مي NaClبا افزايش مقدار  ،PACو 

هاي به دليل افزايش يون ،عبارت ديگر. به]5[يابدشدن ذرات بنتونايت در آب كاهش مي 18مقادير شوري سيال، ميزان هيدراته
 ،شود. از طرف ديگرها در آب جلوگيري مي)، نيروي چسبندگي بين ذرات بنتونايت افزايش يافته و از پراكنده شدن آنNa+سديم (

  دهد.هاي آب براي واكنش با ذرات بنتونايت و پليمر را كاهش مي)، تمايل مولكولCl-هاي كلر(افزايش يون

  

  
  صافاب سياالت حاوي نشاسته بر حسب مقدار بنتونايت: افت7شكل   

 

                                                            
18- Hydration  
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  بر حسب مقدار بنتونايتPAC: افت صافاب سياالت حاوي8شكل

  گيرينتيجه

سياالت حفاري حاوي پليمرهاي نشاسته و  ثير بنتونايت بر خواص رئولوژي و افت صافابِأپژوهش حاضر با هدف بررسي ت
(آب شير، آب دريا و آب اشباع از سديم ي سياالت مورد آزمايش از سه نوع آب مختلفكه در تهيه آنيونيك سلولز انجام گرفتپلي

  :حاصل شدنتايج زير از اين تحقيق  ها نيز بر رفتار سيال بررسي شد.كلرايد) به عنوان سيال پايه استفاده شد و اثر آن

تري دارند كه اين خواص رئولوژي پايين آنيونيك سلولزپليسياالت حاوي پليمر نشاسته نسبت به سياالت حاوي پليمر  -1
است كه باعث  آنيونيك سلولزپليپايين ذرات نشاسته نسبت به ذرات  به دليل غيريوني بودن يا خاصيت يونيِ امر احتماالً

 شود.تري توسط ذرات نشاسته ميهاي پليمري كوتاهتشكيل زنجيره
ثيرپذيري پليمر نشاسته از حضور نمك سديم كلرايد، أدهد كه تنايت نشان ميي رفتار نمونه سياالت فاقد بنتومشاهده -2

بر خالف پليمر  توان گفت پليمر نشاستهمي ،بسيار كمتر است. به عبارت ديگر آنيونيك سلولزپلينسبت به پليمر 
 كند.حاوي نمك سديم كلرايد، كارايي خود را حفظ مي ، در سياالتآنيونيك سلولزپلي

ي سيال، رفتار رئولوژي سياالت حاوي پليمر نشاسته در مقادير بنتونايت و همچنين شوري فاز پيوسته افزايش در صورت -3
 ،  شدت تغييرات كمتري دارد.آنيونيك سلولزپلي مقايسه با سياالت حاوي پليمر

سه نمونه آب مورد ، و همچنين در هر آنيونيك سلولزپليافزودن بنتونايت به هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و  -4
 شود.آزمايش، باعث افزايش خواص رئولوژي اين سياالت مي

آنيونيك سلولز، تا مقدار مشخصي باعث كاهش افت صافاب به هر دو گروه سياالت حاوي نشاسته و پلي بنتونايت افزودن -5
 دهد.شود و بيشتر از آن مقدار، افت صافاب سيال را افزايش ميسيال مي

موثر بنتونايت(در افزايش خواص رئولوژي و تا حد اشباع، باعث كاهش كارايي  ك سديم كلرايد، خصوصاًافزايش مقادير نم -6
  شود.كاهش افت صافاب سيال) مي
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       پا نویس ها
1. Polyanionic Cellulose Low Viscosity )PAC Lv( 
2. Starch 
3. Fresh Water 
4. Sea Water
5. Salt Saturated Water
6. Fluid Loss 

7. PAC High Viscosity
8. PAC Regular Viscosity
9. Sago 
10. Tpioca
11. Caustic Soda
12. Dial reading 

13. Effective Viscosity
14. Apparent Viscosity
15. Plastic Viscosity 
16. Yield Point 
17. Screen 
18. Hydration
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با س��یاالت حاوی پلیمر پلی آنیونیک سلولز،  شدت تغییرات کمتری 
دارد.

* اف��زودن بنتونای��ت به هر دو گروه س��یاالت حاوی نشاس��ته و 
پلی آنیونیک سلولز، و همچنین در هر سه نمونه آب مورد آزمایش، 

باعث افزایش خواص رئولوژی این سیاالت می شود.
* اف��زودن بنتونای��ت به هر دو گروه س��یاالت حاوی نشاس��ته و 

پلی آنیونیک س��لولز، تا مقدار مشخصی باعث کاهش افت صافاب 
سیال می ش��ود و بیش��تر از آن مقدار، افت صافاب سیال را افزایش 

می دهد.
* افزای��ش مقادیر نمک س��دیم کلراید، خصوصاً تا حد اش��باع، 
باعث کاهش کارایی موثر بنتونایت)در افزایش خواص رئولوژی و 

کاهش افت صافاب سیال( می شود.


