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هرزروی  کنترل  و  فیلتراسیون  رئولوژی،  خواص  ساختار، 
سیاالت حفاری افرونی

 شهاب الدین تقی پور1، دانشگاه صنعت نفت   حمیدرضا پورعباسی* ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 

ــای  ــه هزینه ه ــوط ب ــث مرب ــی و مباح ــکالت عملیات ــا مش ــواره ب ــده، هم ــه ش ــازن تخلی ــاری مخ حف
ــاری  ــرل گل حف ــرزروی غیرقابل کنت ــه ه ــوط ب ــکالت مرب ــن مش ــب ای ــت. اغل ــراه اس ــاری هم حف
ــد اســت کــه حتــی امــکان دارد همیــن مــوارد  ــا تولی ــا مباحــث مرتبــط ب ــر لوله هــا ی ــا احتمــال گی ی
ســبب جلوگیــری از گســترش بیشــتر ایــن نــوع مخــازن شــوند. عــالوه بــر آن، اســتفاده از ســیاالت 
ــا توجــه بــه شــرایط فعلــی،  ــه ایــن مخــازن می شــود. ب ارزان قیمــت ســنتی موجــب آســیب جــدی ب

ــد. ــر می رس ــروری به نظ ــاری ض ــب حف ــای مناس ــری روش ه به کارگی
ــری  ــوان راه حــل مؤث ــرون به عن ــاری اف ــن آوری ســیال حف ــری ف ــورد به کارگی ــه در م ــن مطالع در ای
ــوع  ــن ن ــر مشــکالت مذکــور بحــث می شــود کــه طــی آن درخصــوص ســاختار ای ــه ب جهــت غلب
ســیال، مطالعــات آزمایشــگاهی انجــام شــده روی خــواص متعــدد ســیاالت حفــاری افرونــی از جملــه 
ــر  ــیال در سراس ــوع س ــن ن ــتفاده از ای ــه ی اس ــداری و تجرب ــرزروی، پای ــزان ه ــی، می ــواص جریان خ

جهــان بحــث خواهــد شــد.
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ـــدرت  ـــم، به ن ـــاق ک ـــت و گاز در اعم ـــع نف ـــه مناب ـــی ب ـــروزه دسترس ام
اتفـــاق می افتـــد. از ســـویی بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای تولیـــد در 
اعمـــاق کـــم یـــا متوســـط، احتمـــال دسترســـی بـــه منابـــع کم هزینـــه، 
ــرفت در  ــا پیشـ ــر بـ ــوی دیگـ ــود و از سـ ــد بـ ــدک خواهـ ــیار انـ بسـ
زمینـــه ی لرزه نـــگاری ســـه بعدی، نـــگاه محققـــان متوجـــه منابـــع 
هیدروکربنـــی در اعمـــاق بیشـــتر و در زیـــر مخـــازن کم عمـــق شـــده 
اســـت. از طرفـــی در برخـــی مـــوارد الزمـــه ی دسترســـی بـــه مخـــازن 
عمیـــق، انجـــام عملیـــات حفـــاری در مخـــازن کم عمـــق و کم فشـــار 
اســـت. بعضـــاً وزن گل الزم جهـــت حفـــاری مناطـــق عمیـــق بســـیار 
بیشـــتر از مناطـــق کـــم فشـــار بـــا عمـــق کـــم اســـت و همیـــن مطلـــب 
ــود.  ــق می شـ ــن مناطـ ــاری ایـ ــده ای در حفـ موجـــب مشـــکالت عدیـ
اغلـــب ایـــن مشـــکالت مربـــوط بـــه هـــرزروی غیرقابل کنتـــرل ســـیال 
حفـــاری و گیـــر لوله هـــا یـــا مباحـــث مرتبـــط بـــا آســـیب ســـازند و 
ـــع از  ـــوارد مان ـــن م ـــکان دارد همی ـــی ام ـــه حت ـــت ک ـــد اس ـــش تولی کاه
ـــاندن  ـــل رس ـــه حداق ـــوند. ب ـــز بش ـــازن نی ـــوع مخ ـــن ن ـــتر ای ـــترش بیش گس
آســـیب ســـازند همیشـــه به عنـــوان اولویتـــی مهـــم جهـــت بهینه ســـازی 

تولیـــد مطـــرح بـــوده اســـت.
ـــی  ـــن نواح ـــاری ای ـــول در حف ـــای معم ـــتفاده از راهکاره ـــویی اس  از س
ماننـــد حفـــاری فروتعادلـــی یـــا اســـتفاده از ســـیاالت پایه روغنـــی بـــا 
ــت  ــراه اسـ ــتی همـ ــه ای و محیط زیسـ ــی، هزینـ ــای مکانـ محدودیت هـ
و از ســـوی دیگـــر به کارگیـــری ایـــن روش هـــا تضمیـــن قابل قبولـــی 
ـــازی  ـــرای حداکثرس ـــت. ب ـــی نیس ـــکالت احتمال ـــل مش ـــع کام ـــرای رف ب

مشـــکالت  عمـــده ی  بخـــش  از  جلوگیـــری  و  حفـــاری  بـــازده 
یادشـــده، نـــوع جدیـــدی از ســـیاالت حفـــاری بـــا عنـــوان ســـیاالت 
پایه افرونـــی پیشـــنهاد داده شـــد کـــه ایـــن ســـیاالت حفـــاری توســـعه 
یافتـــه، قابلیت هـــای زیـــادی در عملیـــات حفـــاری و آزمایـــش چـــاه 
در ســـازندهای پیچیـــده یـــا در مخـــازن کـــم فشـــار دارنـــد. ســـیاالت 
ــاري  ــت حفـ ــالدي وارد صنعـ ــال 2۰۰۰ میـ ــل سـ ــي از اوایـ پایه افرونـ
ـــا  ـــر دنی ـــکل دار در سراس ـــاه مش ـــون در بیـــش از 3۰۰ چ ـــدند و تاکن ش
ـــواص  ـــه خ ـــه ب ـــا توج ـــیاالت ب ـــن س ـــده اند. ای ـــتفاده ش ـــت اس ـــا موفقی ب
ــاري  ــکالت حفـ ــیاري از مشـ ــد بسـ ــود مي تواننـ ــرد خـ ــر به فـ منحصـ
ـــرزروي،  ـــر ه ـــي( نظی ـــده و انحراف ـــه ش ـــازن تخلی ـــوص در مخ )به خص
ـــر  فشـــاري و بســـیاري مشـــکالت دیگـــر  ـــواره ی چـــاه، گی ـــداري دی ناپای

را برطـــرف  کننـــد.
ـــازن  ـــر مخ ـــران، اکث ـــاري در ای ـــاله ی حف ـــد س ـــت ص ـــه قدم ـــه ب ـــا توج ب
ـــه شـــدن هســـتند.  ـــا در حـــال تخلی ـــه شـــده اند ی ـــا تخلی قدیمـــي موجـــود ی
از دیگـــر ویژگي هـــاي میادیـــن ایـــران، وجـــود مخـــازن شـــکاف دار 
ـــوده  ـــوار ب ـــیار دش ـــا بس ـــاري در آنه ـــه حف ـــت ک ـــاد اس ـــي زی ـــا تراوای ب
ــر  ــیب هاي جبران ناپذیـ ــرمایه و آسـ ــن سـ ــت رفتـ ــه از دسـ ــر بـ و منجـ
ـــم  ـــیمیایی، تنظی ـــواد ش ـــن م ـــاب بهتری ـــد. انتخ ـــد ش ـــازن خواه ـــه مخ ب
ـــن  ـــن آوری نوی ـــه ف ـــتیابی ب ـــا، دس ـــداری آنه ـــیون و پای ـــواص فیلتراس خ
ــی  ــیاالت پایه افرونـ ــات سـ ــازی ترکیبـ ــه و بومی  سـ ــی، تهیـ در طراحـ
از جملـــه مهم تریـــن مزیت هـــا و کاربردهـــای ایـــن نـــوع از ســـیاالت 

حفـــاری محســـوب می شـــود.
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1-شرح ساختار افرون
ـــوژی و وجـــود  ـــی، خـــواص رئول برجســـته ترین ویژگـــی گل هـــای افرون
ــم زدن  ــش دور هـ ــا افزایـ ــوا بـ ــای هـ ــت. حباب هـ ــاب در آنهاسـ حبـ
ــود  ــه به وجـ ــیال پایـ ــه سـ ــورفکتانت بـ ــردن سـ ــه کـ ــول اضافـ در طـ
ــه  ــور کـ ــار قـــوی و کمپرسـ ــلنگ های فشـ ــه شـ ــر بـ ــد و دیگـ می آینـ
ـــدن  ـــی و دمی ـــای فوم ـــد گل ه ـــرای تولی ـــی2 ب ـــای زیرتعادل در حفاری ه
هـــوا اســـتفاده می شـــوند احتیاجـــی نیســـت ]1[. ســـورفکتانت های 
موجـــود در ســـیال باعـــث می شـــوند هـــوای وارد شـــده بـــه گل، 
ــد.  ــرون درآینـ ــان افـ ــا همـ ــدار یـ ــیار پایـ ــای بسـ ــورت حباب هـ به صـ

ــت ]2[: ــکیل شده اسـ ــی تشـ ــر اساسـ ــرون از دو عنصـ افـ
ـــد  ـــده باش ـــکیل ش ـــع تش ـــته از مای ـــن هس ـــر ای ـــزی: اگ ـــته ی مرک  هس
ـــرون  ـــه آن اف ـــد ب ـــده باش ـــکیل ش ـــر از گاز تش ـــرون3 و اگ ـــه آن پلی اف ب

گازی کلوئیـــدی3  می گوینـــد.
ــش  ــک پوشـ ــی و یـ ــازک آبکـ ــظ نـ ــه ی محافـ ــک الیـ  یـ
ــای  ــی، مولکول هـ ــظ آبـ ــه ی محافـ ــی: در الیـ ــز خارجـ آب گریـ

ــع  ــک مانـ ــد یـ ــه ماننـ ــد کـ ــرار گرفته انـ ــه ای قـ ــورفکتانت به گونـ سـ
ــد )شـــکل- ــری می کننـ ــا جلوگیـ ــتن افرون هـ ــم پیوسـ ــر، از به هـ مؤثـ

1(. ســـطح داخلـــی ایـــن الیـــه ی محافـــظ شـــامل مولکول هـــای 
ســـورفکتانتی اســـت کـــه ســـر آب دوســـت آنهـــا بـــه داخـــل الیـــه ی 
محافـــظ و ســـر آب گریزشـــان بـــه ســـمت هســـته ی مرکـــزی افـــرون 

.]3[ کرده انـــد  جهت گیـــری 
همان طـــور کـــه در شـــکل-1 نشـــان داده شـــده برخـــالف افرون هـــا 
کـــه توســـط پوســـته ای دو الیـــه محافظـــت می شـــوند، حبابـــی 
ـــط  ـــده، توس ـــدار ش ـــیال پای ـــورفکتانت ها در س ـــط س ـــه توس ـــی ک معمول
ـــدا  ـــود ج ـــراف خ ـــی اط ـــول آب ـــورفکتانت ها از محل ـــی از س ـــم نازک فیل

.]4[ می گـــردد 
ــیم  ــا ترسـ ــاختار افرون هـ ــبا۵ ]3[ در 198۷ از سـ ــه سـ ــری کـ در تصویـ
کـــرد، گل هـــای افرونـــی پایـــه آبـــی، دو الیـــه ی اضافـــی خـــارج از 

الیـــه ی ســـطحی داخلـــی دارنـــد )شـــکل-2( ]3[.
در گل هـــای افرونـــی پایه نفتـــی، ســـاختار افرون هـــا کمـــی متفـــاوت 
ـــد کـــه یـــک  اســـت. گـــروک و همـــکاران6 ]۵[ در 2۰۰3 پیشـــنهاد کردن
ـــاند و  ـــی را بپوش ـــطح داخل ـــراف س ـــط اط ـــی، محی ـــظ قطب ـــه ی محاف الی
فقـــط یـــک الیـــه ی خارجـــی دیگـــر روی ایـــن ســـطح قـــرار گیـــرد 

ـــکل-3( ]۵[. )ش

2- ترکیب سیاالت حفاری پایه افرونی
اجـــزای  عمومـــاً  کـــه  می دهـــد  نشـــان  را  مـــوادی  جـــدول-1 
هســـتند.  پایه آبـــی  افرونـــی  ســـیّال  یـــک  تشـــکیل دهنده ی 
ـــا در  ـــت حباب ه ـــا غلظ ـــده اند ت ـــه ش ـــتم اضاف ـــه سیس ـــورفکتانت ها ب س
ـــاً در شـــرایط  ـــدار مشـــخصی برســـد کـــه عموم ـــه مق ـــی ب ـــای افرون گل ه
محیطـــی 14-8 درصـــد حجمـــی، حباب هـــا گل افرونـــی را تشـــکیل 

.]4[ می دهنـــد 
ــی را  ــی پایه روغن ــاری افرون ــیال حف ــک س ــیون ی ــدول-2 فرموالس ج
ــوان  ــوع ســیاالت ســورفکتانت ها را هــم می ت نشــان می دهــد. در ایــن ن
ــه گل اضافــه کــرد ]4[. ــرای پایــداری افرون هــا ب ــرای تولیــد و هــم ب ب

ــی 1 ــوای معمول ــاب ه ــک حب ــرای ی ــبا ب ــده ی س ــه ش ــاختار ارائ  س
پایــدار شــده توســط مولکول هــای ســورفکتانت در آب ]2[

ساختار پیشنهادی سبا برای افرون ها ]3و2[2

اجزای تشکیل دهنده ی یک گل افرونی پایه آبی ]4[1
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1-2-ماده ی فعال سطحی
قســـمت  یـــک  فعال ســـطحی  مـــواد  به عنـــوان  ســـورفکتانت ها 

آب دوســـت و یـــک قســـمت آب گریـــز دارنـــد )شـــکل-4(.
فعال ســـطحی،  مـــواد  طبقه بنـــدی  بـــرای  روش  منطقی تریـــن 
دســـته بندی آنهـــا بـــر اســـاس رفتـــار یونـــی در محلـــول آبـــی اســـت. 
ـــت. ـــده اس ـــان داده ش ـــورفکتانت ها نش ـــواع س ـــی از ان ـــکل-۵ نمای در ش
از ســـورفکتانت ها بـــرای انجـــام عملیات هـــای متفـــاوت در ســـیاالت 
حفـــاری اســـتفاده می شـــود. ســـورفکتانت ها بیشـــتر بـــه عنـــوان 
ــد ]۷[. ــه کار می رونـ ــطوح بـ ــده ی سـ ــیون کننده و مرطوب کننـ امولسـ

در 1992 ماتسوشـــیتا و همـــکاران۷ ]8[ دریافتنـــد کـــه افرون هـــای 
حاصـــل از ســـورفکتانت های یونـــی پایدارتـــر از افرون هایـــی هســـتند 
کـــه از ســـورفکتانت  های غیریونـــی حاصـــل شـــده اند. در 1994 ســـیو 
و پانـــگارکار8 انـــواع مختلفـــی از ســـورفکتانت های یونـــی را بررســـی 
ـــداری  ـــی، پای ـــا افزایـــش طـــول شـــاخه ی آلکیل ـــد کـــه ب کـــرده و دریافتن
ــکاران9  ــو و همـ ــد ]9[. کاردوسـ ــش می یابـ ــی افزایـ ــای افرونـ گل هـ
ــولفات1۰  ــیل سـ ــدیم دو دسـ ــامل سـ ــه شـ ــیاالتی کـ ــد سـ ــان دادنـ نشـ
ـــند،  ـــته باش ـــده وابس ـــتفاده ش ـــر اس ـــوع پلیم ـــه ن ـــه ب ـــدون اینک ـــتند، ب هس
در یـــک غلظـــت بهینـــه، بهتریـــن عملکـــرد را در کاهـــش هـــرزروی 

گل دارنـــد ]1۰[.

4- خواص فیزیکی-شیمیایی سیاالت حفاری پایه افرونی
4-1- فیلتراسیون

ــده روی  ــواد پل زننـ ــتفاده از مـ ــا اسـ ــک بـ ــر کیـ ــک فیلتـ ــکیل یـ تشـ

ساختار پیشنهادی برای گل های افرونی پایه نفتی ]5[3

اجزای تشکیل دهنده ی یک گل افرونی پایه نفتی ]4[2

ساختار پیشنهادی مولکول سورفکتانت ]6[4

نمایی از انواع سورفکتانت ها بر اساس نوع بار سر آنها5
اثــر غلظــت پلیمــر در گل هــای ســورفکتانتی تشــریح شــده 6

]13[ اوده  توســط 
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ـــازند  ـــه س ـــوذ گل ب ـــرل نف ـــش و کنت ـــرای کاه ـــن روش ب ـــازند، بهتری س
ــر  ــازند و قطـ ــت سـ ــه ماهیـ ــیال، بـ ــرزروی سـ ــدار هـ ــت ]1[. مقـ اسـ
ـــباع  ـــت و اش ـــرات درش ـــا حف ـــازندهایی ب ـــتگی دارد. در س ـــرات بس حف
ـــر 2۷  ـــن قط ـــا میانگی ـــتون( ب ـــد کتون–الیم اس ـــک )مانن ـــده از آب نم ش
میکـــرون کارآیـــی مؤثـــر میکروحباب هـــای افـــرون، کاهـــش فیلتـــر 

ناگهانـــی اســـت )شـــکل- ۷(. در حالـــی کـــه در ســـازندی بـــا قطـــر 
ـــش  ـــز کاه ـــیون نی ـــرعت فیلتراس ـــرون( س ـــدود 1۵ میک ـــر )ح کوچک ت

می یابـــد )شـــکل- 8(.

2-4- خواص رئولوژی
ــه در  ــت کـ ــوژی آنسـ ــاری، رئولـ ــیال حفـ ــواص سـ ــن خـ از مهم تریـ
طـــول عملیـــات حفـــاری تحـــت نظـــارت و کنتـــرل قـــرار دارد. بـــه 
ـــاوت  ـــرایط متف ـــرا در ش ـــی آن ـــخصات جریان ـــه مش ـــی از گل ک خواص
جریانـــی وصـــف می کنـــد رئولـــوژی گل گفتـــه می شـــود. ســـیاالت 
ــر  ــرش و تغییـ ــرخ بـ ــا نـ ــد و بـ ــی ندارنـ ــروی ثابتـ ــی گرانـ غیرنیوتونـ
ـــه ای  ـــکل-9 نمون ـــرد. در ش ـــر خواهدک ـــا تغیی ـــروی آنه ـــرعت، گران س
از تغییـــر گرانـــروی ظاهـــری ایـــن نـــوع ســـیاالت بـــر حســـب مقـــدار 

بـــرش نشـــان داده شـــده اســـت.
ــم، از  ــاد و کـ ــی زیـ ــای برشـ ــار گل در نرخ هـ ــی رفتـ ــرای پیش بینـ بـ

توانایــی افرون هــا در کاهــش هــرزروی ســیال حفــاری در 7
ســازندهایی بــا نفــوذ زیــاد ]4[

توانایــی افرون هــا در کاهــش هــرزروی ســیال حفــاری در 8
ســازندهایی بــا نفــوذ کــم ]4[

تغییــرات گرانــروی ظاهــری ســیاالت حفــاری بــا ســرعت برشــی 9
]4[

فرآیند تخلیه ی سیاالت حفاری افرونی ]15[10

مکانیسم پل زدن و بستن حفرات توسط افرون ها ]4[11



4۰ 

ـــتفاده  ـــلیم اس ـــه ی تس ـــش در نقط ـــتیک و تن ـــروی پالس ـــف گران دو تعری
می کننـــد کـــه در ادامـــه تشـــریح خواهـــد شـــود.

نشـــان گر  پالســـتیک  گرانـــروی  پالســـتیک14:  گرانـــروی 
گرانروی هـــای نرخ هـــای برشـــی زیـــاد اســـت. در نتیجـــه گرانـــروی 
پالســـتیک در پیش بینـــی رفتـــار گل در متـــه کمـــک می کنـــد. 

گرانـــروی پالســـتیک توســـط معادلـــه ی-1 محاســـبه می شـــود:

  )1(

ـــا  ـــلیم )ب ـــه ی تس ـــش در نقط ـــدار تن ـــلیم15: مق ـــه ی تس ـــش در نقط تن
ــزی  ــر چیـ ــود. هـ ــبه می شـ ــه ی-2 محاسـ ــد lb/100ft2( از معادلـ واحـ
ـــط  ـــود توس ـــم ش ـــی ک ـــرخ برش ـــای ن ـــر در گرانروی ه ـــبب تغیی ـــه س ک
ــل  ــن دلیـ ــود. به همیـ ــان داده می شـ ــس و نشـ ــلیم منعکـ ــه ی تسـ نقطـ
ـــه ی  ـــان در ناحی ـــار جری ـــرای رفت ـــوب ب ـــاگری خ ـــلیم، شناس ـــه ی تس نقط

ـــت. ـــاه اس ـــوی چ حلق
 )2(

در معـــادالت-2وμp ،1 گرانـــروی پالســـتیک، τy تنـــش در نقطـــه ی 
ــای  ــری در دورهـ ــروی ظاهـ ــب گرانـ ــلیم و θ600 و θ300 به ترتیـ تسـ

6۰۰ و rpm 3۰۰ هســـتند.

3-4- پایداری سیال حفاری پایه افرونی
گل افرونـــی پایـــدار، گلـــی اســـت کـــه حباب هـــای موجـــود در آن 
ـــع  ـــاز مای ـــت در ف ـــور یکنواخ ـــد و به ط ـــط دارن ـــدازه ای متوس ـــاً ان عمدت
ـــد  ـــی، 3۰-1۰ درص ـــای افرون ـــوالً در گل ه ـــده اند. معم ـــده ش گل پراکن
و در گل هـــای فومـــی، 9۰-۷۰ درصـــد حجـــم گل را حباب هـــای 
هـــوا تشـــکیل می دهنـــد. بـــرای اندازه گیـــری ســـرعت ته نشـــینی 
موجـــودی مایـــع16 گل هـــای افرونـــی، گل را بـــه داخـــل اســـتوانه ای 
مـــدرج ریختـــه و ارتفـــاع کلـــی1۷ آن را ثبـــت می کننـــد. به دلیـــل از 
ـــم  ـــان ک ـــرور زم ـــی گل به م ـــاع کل ـــوا، ارتف ـــای ه ـــن حباب ه ـــن رفت بی
می شـــود و از ســـوی دیگـــر، ســـیال پایـــه ی گل هـــم به دلیـــل نیـــروی 
جاذبـــه از حباب هـــای هـــوا جـــدا شـــده و در قســـمت پاییـــن ظـــرف 

ــکل-1۰( ]4[. ــردد )شـ ــع می گـ جمـ
ـــدازه ی حباب هـــای افرونـــی و مقـــدار  در 1989 النـــگ18 روی توزیـــع ان
ـــت  ـــر غلظ ـــامل اث ـــای او ش ـــرد ]16[. آزمایش ه ـــا کار ک ـــداری آنه پای
و نـــوع ســـورفکتانت و الکترولیـــت بـــر پایـــداری ســـیاالت حفـــاری 
ـــکاران19 ]1۷[  ـــی و هم ـــز جارگ ـــت. در 199۷ نی ـــان اس ـــا زم ـــی ب ا فرون
نشـــان دادنـــد کـــه بـــا افزایـــش غلظـــت ســـورفکتانت، پایـــداری گل هـــای 
افرونـــی هـــم افزایـــش می یابـــد کـــه دلیـــل آن افزایـــش گرانـــروی 

اســـت؛ چراکـــه کـــورو و بی-جـــورن دالـــن2۰ بـــا بررســـی پایـــداری 
ـــروی  ـــش گران ـــا افزای ـــه ب ـــیدند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــای افرون گل ه
ســـیال پایـــه، پایـــداری ســـیاالت حفـــاری پایه افرونـــی نیـــز افزایـــش 
می یابـــد ]1۵[. در 199۰ امیـــری و وودبـــرن21 گـــزارش کردنـــد کـــه 
ـــر  ـــی تغیی ـــه چندوجه ـــروی ب ـــا از ک ـــکل حباب ه ـــه ش ـــس از 1۰ دقیق پ

.]18[ می کننـــد 

5- مکانیسم پل زدن افرون ها
ــه ایـــن موضـــوع موجـــب  ــتند کـ ــازن، آب دوســـت هسـ اغلـــب مخـ
می شـــود نیـــروی موئینگـــی، عاملـــی مقاومت کننـــده در مقابـــل ورود 
ـــس  ـــد. پ ـــت باش ـــرات آب دوس ـــل حف ـــه داخ ـــز ب ـــای آب گری حباب ه
ـــن  ـــی جهـــت ورود ای ـــد عامل ـــر خارجـــی می توان ـــروی مؤث تنهـــا یـــک نی
ـــورد  ـــک22 نشـــان داد کـــه فشـــار م ـــه داخـــل ســـازند باشـــد. ب ـــا ب حباب ه
ـــه  ـــود ب ـــه ی خ ـــعاع اولی ـــاب از ش ـــک حب ـــدن ی ـــرده ش ـــت فش ـــاز جه نی
ـــد ]19[: ـــت می آی ـــه ی-3 به دس ـــر، از معادل ـــعاعی کمت ـــا ش ـــره ای ب حف

 )3(

ــعاع  ــار موئینگـــی، δ کشـــش بین ســـطحی، r1 شـ ــه در آن P∆ فشـ کـ
ـــوه ی  ـــکل-11 نح ـــت. در ش ـــاب اس ـــه ی حب ـــعاع اولی ـــی و r2 ش موئینگ
ــان داده شـــده اســـت  ــا نشـ ــازند توســـط افرون هـ ــتن حفـــرات سـ بسـ

.]19[

نتیجه گیری
ــور  ــیال پایه افرونـــی، حضـ  از مهم تریـــن شـــاخص های کارآیـــی سـ
ـــت. ـــیال اس ـــوع س ـــن ن ـــه ی ای ـــی و تهی ـــوا در طراح ـــای ه میکروحباب ه

فعال ســـطحی  مـــواد  کنـــار  در  پلیمـــر  مولکول هـــای    حضـــور 
ــواد  ــواص ســـطحی مـ ــول و خـ ــه در محلـ ــرات قابل توجـ ــبب تغییـ سـ
ــاً پلیمـــری می شـــود. ــامانه های صرفـ ــا سـ ــه بـ فعال ســـطحی در مقایسـ

 در ســیاالت حفــاری افرونــی، نقــش و عملکــرد افرون هــا ماننــد مــواد 
پل زننــده در فرآینــد انــدودن و کنتــرل هــرزروی اســت؛ به طــوری کــه 
ــد،  ــز دارن ــای ری ــه حفره ه ــازندهایی ک ــوذ و س ــازندهای قابل نف در س
ــا پــل زدن و بســتن حفره هــا، از هــرزروی ســیاالت حفــاری  افرون هــا ب

جلوگیــری کــرده و ســبب کاهــش آســیب بــه ســازند می شــوند.
  بــرای رســیدن بــه ســاختاری پایــدار بــرای گل هــای افرونــی، ضخامت 
بایــد 1۰-4 میکــرون  فیلمــی کــه از حباب هــا محافظــت می کنــد 
باشــد. عامــل مؤثــر دیگــر بــر پایــداری گل هــای افرونــی، نــرخ انتقــال 
ــاد  ــروی زی ــا گران ــته ی ب ــطحی از پوس ــال س ــاده ی فع ــای م مولکول ه
ــی  ــان دمای ــل گرادی ــد به دلی ــن فرآین ــه اســت کــه ای ــه ســیال پای ــی ب آب
و ریــزش مایــع ســبب به وجــود آمــدن گرادیــان کشــش ســطحی روی 

پوســته می شــود.
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