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حفــاری مخــازن تخلیــه شــده ،همــواره بــا مشــکالت عملیاتــی و مباحــث مربــوط بــه هزینههــای
حفــاری همــراه اســت .اغلــب ایــن مشــکالت مربــوط بــه هــرزروی غیرقابلکنتــرل گل حفــاری
یــا احتمــال گیــر لولههــا یــا مباحــث مرتبــط بــا تولیــد اســت کــه حتــی امــکان دارد همیــن مــوارد
ســبب جلوگیــری از گســترش بیشــتر ایــن نــوع مخــازن شــوند .عــاوه بــر آن ،اســتفاده از ســیاالت
ارزان قیمــت ســنتی موجــب آســیب جــدی بــه ایــن مخــازن میشــود .بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی،
بهکارگیــری روشهــای مناســب حفــاری ضــروری بهنظــر میرســد.
در ایــن مطالعــه در مــورد بهکارگیــری ف ـنآوری ســیال حفــاری افــرون بهعنــوان راهحــل مؤثــری
جهــت غلبــه بــر مشــکالت مذکــور بحــث میشــود کــه طــی آن درخصــوص ســاختار ایــن نــوع
ســیال ،مطالعــات آزمایشــگاهی انجــام شــده روی خــواص متعــدد ســیاالت حفــاری افرونــی از جملــه
خــواص جریانــی ،میــزان هــرزروی ،پایــداری و تجربــهی اســتفاده از ایــن نــوع ســیال در سراســر
جهــان بحــث خواهــد شــد.
ام ــروزه دسترس ــی ب ــه مناب ــع نف ــت و گاز در اعم ــاق ک ــم ،بهن ــدرت
اتفـــاق میافتـــد .از ســـویی بـــا توجـــه بـــه هزینههـــای تولیـــد در
اعمـــاق کـــم یـــا متوســـط ،احتمـــال دسترســـی بـــه منابـــع کمهزینـــه،
بســـیار انـــدک خواهـــد بـــود و از ســـوی دیگـــر بـــا پیشـــرفت در
زمینـــهی لرزهنـــگاری ســـهبعدی ،نـــگاه محققـــان متوجـــه منابـــع
هیدروکربنـــی در اعمـــاق بیشـــتر و در زیـــر مخـــازن کمعمـــق شـــده
اســـت .از طرفـــی در برخـــی مـــوارد الزمـــهی دسترســـی بـــه مخـــازن
عمیـــق ،انجـــام عملیـــات حفـــاری در مخـــازن کمعمـــق و کمفشـــار
اســـت .بعضـــاً وزن گل الزم جهـــت حفـــاری مناطـــق عمیـــق بســـیار
بیشـــتر از مناطـــق کـــم فشـــار بـــا عمـــق کـــم اســـت و همیـــن مطلـــب
موجـــب مشـــکالت عدیـــدهای در حفـــاری ایـــن مناطـــق میشـــود.
اغلـــب ایـــن مشـــکالت مربـــوط بـــه هـــرزروی غیرقابلکنتـــرل ســـیال
حفـــاری و گیـــر لولههـــا یـــا مباحـــث مرتبـــط بـــا آســـیب ســـازند و
کاه ــش تولی ــد اس ــت ک ــه حت ــی ام ــکان دارد همی ــن م ــوارد مان ــع از
گس ــترش بیش ــتر ای ــن ن ــوع مخ ــازن نی ــز بش ــوند .ب ــه حداق ــل رس ــاندن
آس ــیب س ــازند همیش ــه بهعن ــوان اولویت ــی مه ــم جه ــت بهینهس ــازی
تولیـــد مطـــرح بـــوده اســـت.
از س ــویی اس ــتفاده از راهکاره ــای معم ــول در حف ــاری ای ــن نواح ــی
ماننـــد حفـــاری فروتعادلـــی یـــا اســـتفاده از ســـیاالت پایهروغنـــی بـــا
محدودیتهـــای مکانـــی ،هزینـــهای و محیطزیســـتی همـــراه اســـت
و از ســـوی دیگـــر بهکارگیـــری ایـــن روشهـــا تضمیـــن قابلقبولـــی
ب ــرای رف ــع کام ــل مش ــکالت احتمال ــی نیس ــت .ب ــرای حداکثرس ــازی
*
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ســـیال حفاری ،افرون ،خـــواص جریانی،
هرزروی ،پایداری ســـیال

بـــازده حفـــاری و جلوگیـــری از بخـــش عمـــدهی مشـــکالت
یادشـــده ،نـــوع جدیـــدی از ســـیاالت حفـــاری بـــا عنـــوان ســـیاالت
پایهافرونـــی پیشـــنهاد داده شـــد کـــه ایـــن ســـیاالت حفـــاری توســـعه
یافتـــه ،قابلیتهـــای زیـــادی در عملیـــات حفـــاری و آزمایـــش چـــاه
در ســـازندهای پیچیـــده یـــا در مخـــازن کـــم فشـــار دارنـــد .ســـياالت
پايهافرونـــي از اوايـــل ســـال  2000ميـــادي وارد صنعـــت حفـــاري
ش ــدند و تاكن ــون در بي ــش از  300چ ــاه مش ــكلدار در سراس ــر دني ــا
ب ــا موفقي ــت اس ــتفاده ش ــدهاند .اي ــن س ــياالت ب ــا توج ــه ب ــه خ ــواص
منحصـــر بهفـــرد خـــود ميتواننـــد بســـياري از مشـــكالت حفـــاري
(بهخص ــوص در مخ ــازن تخلي ــه ش ــده و انحراف ــي) نظي ــر ه ــرزروي،
ناپاي ــداري دي ــوارهی چ ــاه ،گي ـ ر فش ــاري و بس ــياري مش ــكالت ديگ ــر
ف كننـــد.
را برطـــر 
ب ــا توج ــه ب ــه قدم ــت ص ــد س ــالهی حف ــاري در اي ــران ،اكث ــر مخ ــازن
قديم ــي موج ــود ي ــا تخلي ــه ش ــدهاند ي ــا در ح ــال تخلي ــه ش ــدن هس ــتند.
از ديگـــر ويژگيهـــاي مياديـــن ايـــران ،وجـــود مخـــازن شـــكافدار
ب ــا تراواي ــي زی ــاد اس ــت ك ــه حف ــاري در آنه ــا بس ــيار دش ــوار ب ــوده
و منجـــر بـــه از دســـت رفتـــن ســـرمايه و آســـيبهاي جبرانناپذيـــر
ب ــه مخ ــازن خواه ــد ش ــد .انتخ ــاب بهتری ــن م ــواد ش ــیمیایی ،تنظی ــم
خ ــواص فیلتراس ــیون و پای ــداری آنه ــا ،دس ــتیابی ب ــه فــنآوری نوی ــن
در طراحـــی ،تهیـــه و بومیســـازی تركیبـــات ســـیاالت پایهافرونـــی
از جملـــه مهمتریـــن مزیتهـــا و کاربردهـــای ایـــن نـــوع از ســـیاالت
حفـــاری محســـوب میشـــود.
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-1شرح ساختار افرون

برجس ــتهترین ویژگ ــی گله ــای افرون ــی ،خ ــواص رئول ــوژی و وج ــود
حبـــاب در آنهاســـت .حبابهـــای هـــوا بـــا افزایـــش دور هـــم زدن
در طـــول اضافـــه کـــردن ســـورفکتانت بـــه ســـیال پایـــه بهوجـــود
میآینـــد و دیگـــر بـــه شـــلنگهای فشـــار قـــوی و کمپرســـور کـــه
در حفاریه ــای زیرتعادل ــی 2ب ــرای تولی ــد گله ــای فوم ــی و دمی ــدن
هـــوا اســـتفاده میشـــوند احتیاجـــی نیســـت [ .]1ســـورفکتانتهای
موجـــود در ســـیال باعـــث میشـــوند هـــوای وارد شـــده بـــه گل،
بهصـــورت حبابهـــای بســـیار پایـــدار یـــا همـــان افـــرون درآینـــد.
افـــرون از دو عنصـــر اساســـی تشـــکیل شدهاســـت [:]2
هس ــتهی مرک ــزی :اگ ــر ای ــن هس ــته از مای ــع تش ــکیل ش ــده باش ــد
ب ــه آن پلیاف ــرون 3و اگ ــر از گاز تش ــکیل ش ــده باش ــد ب ــه آن اف ــرون
گازی کلوئیـــدی 3میگوینـــد.
یـــک الیـــهی محافـــظ نـــازک آبکـــی و یـــک پوشـــش

آبگریـــز خارجـــی :در الیـــهی محافـــظ آبـــی ،مولکولهـــای

ســـورفکتانت بهگونـــهای قـــرار گرفتهانـــد کـــه ماننـــد یـــک مانـــع
مؤثـــر ،از بههـــم پیوســـتن افرونهـــا جلوگیـــری میکننـــد (شـــکل-
 .)1ســـطح داخلـــی ایـــن الیـــهی محافـــظ شـــامل مولکولهـــای
ســـورفکتانتی اســـت کـــه ســـر آبدوســـت آنهـــا بـــه داخـــل الیـــهی
محافـــظ و ســـر آبگریزشـــان بـــه ســـمت هســـتهی مرکـــزی افـــرون
جهتگیـــری کردهانـــد [.]3
همانطـــور کـــه در شـــکل 1-نشـــان داده شـــده برخـــاف افرونهـــا
کـــه توســـط پوســـتهای دو الیـــه محافظـــت میشـــوند ،حبابـــی
معمول ــی ک ــه توس ــط س ــورفکتانتها در س ــیال پای ــدار ش ــده ،توس ــط
فیل ــم نازک ــی از س ــورفکتانتها از محل ــول آب ــی اط ــراف خ ــود ج ــدا
میگـــردد [.]4
5
در تصویـــری کـــه ســـبا [ ]3در  1987از ســـاختار افرونهـــا ترســـیم
کـــرد ،گلهـــای افرونـــی پایـــه آبـــی ،دو الیـــهی اضافـــی خـــارج از
الیـــهی ســـطحی داخلـــی دارنـــد (شـــکل.]3[ )2-
در گلهـــای افرونـــی پایهنفتـــی ،ســـاختار افرونهـــا کمـــی متفـــاوت
اســت .گــروک و همــکاران ]5[ 6در  2003پیشــنهاد کردنــد کــه یــک
الیــهی محاف ــظ قطب ــی ،محی ــط اط ــراف س ــطح داخل ــی را بپوش ــاند و
فقـــط یـــک الیـــهی خارجـــی دیگـــر روی ایـــن ســـطح قـــرار گیـــرد
(ش ــکل.]5[ )3-
 -2ترکیب سیاالت حفاری پایهافرونی

 1ســاختار ارائــه شــدهی ســبا بــرای یــک حبــاب هــوای معمولــی
پایــدار شــده توســط مولکولهــای ســورفکتانت در آب []2

جـــدول 1-مـــوادی را نشـــان میدهـــد کـــه عمومـــاً اجـــزای
تشـــکیلدهندهی یـــک ســـیّال افرونـــی پایهآبـــی هســـتند.
س ــورفکتانتها ب ــه سیس ــتم اضاف ــه ش ــدهاند ت ــا غلظ ــت حبابه ــا در
گله ــای افرون ــی ب ــه مق ــدار مش ــخصی برس ــد ک ــه عموم ـاً در ش ــرایط
محیطـــی  8-14درصـــد حجمـــی ،حبابهـــا گل افرونـــی را تشـــکیل
میدهنـــد [.]4
جــدول 2-فرموالســیون یــک ســیال حفــاری افرونــی پایهروغنــی را
نشــان میدهــد .در ایــن نــوع ســیاالت ســورفکتانتها را هــم میتــوان
بــرای تولیــد و هــم بــرای پایــداری افرونهــا بــه گل اضافــه کــرد [.]4
1

اجزای تشکیلدهندهی یک گل افرونی پایهآبی []4

 2ساختار پیشنهادی سبا برای افرونها [3و]2
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-2-1مادهی فعالسطحی

ســـورفکتانتها بهعنـــوان مـــواد فعالســـطحی یـــک قســـمت
آبدوســـت و یـــک قســـمت آبگریـــز دارنـــد (شـــکل.)4-
منطقیتریـــن روش بـــرای طبقهبنـــدی مـــواد فعالســـطحی،
دســـتهبندی آنهـــا بـــر اســـاس رفتـــار یونـــی در محلـــول آبـــی اســـت.
در ش ــکل 5-نمای ــی از ان ــواع س ــورفکتانتها نش ــان داده ش ــده اس ــت.
از ســـورفکتانتها بـــرای انجـــام عملیاتهـــای متفـــاوت در ســـیاالت
حفـــاری اســـتفاده میشـــود .ســـورفکتانتها بیشـــتر بـــه عنـــوان
امولســـیونکننده و مرطوبکننـــدهی ســـطوح بـــهکار میرونـــد [.]7

در  1992ماتسوشـــیتا و همـــکاران ]8[ 7دریافتنـــد کـــه افرونهـــای
حاصـــل از ســـورفکتانتهای یونـــی پایدارتـــر از افرونهایـــی هســـتند
کـــه از ســـورفکتانتهای غیریونـــی حاصـــل شـــدهاند .در  1994ســـیو
و پانـــگارکار 8انـــواع مختلفـــی از ســـورفکتانتهای یونـــی را بررســـی
ک ــرده و دریافتن ــد ک ــه ب ــا افزای ــش ط ــول ش ــاخهی آلکیل ــی ،پای ــداری
9
گلهـــای افرونـــی افزایـــش مییابـــد [ .]9کاردوســـو و همـــکاران
10
نشـــان دادنـــد ســـیاالتی کـــه شـــامل ســـدیم دو دســـیل ســـولفات
هس ــتند ،ب ــدون اینک ــه ب ــه ن ــوع پلیم ــر اس ــتفاده ش ــده وابس ــته باش ــند،
در یـــک غلظـــت بهینـــه ،بهتریـــن عملکـــرد را در کاهـــش هـــرزروی
گل دارنـــد [.]10
 -4خواص فیزیکی-شیمیایی سیاالت حفاری پایهافرونی
 -1-4فیلتراسیون

تشـــکیل یـــک فیلتـــر کیـــک بـــا اســـتفاده از مـــواد پلزننـــده روی
2

اجزای تشکیلدهندهی یک گل افرونی پایهنفتی []4

 3ساختار پیشنهادی برای گلهای افرونی پایهنفتی []5

 4ساختار پیشنهادی مولکول سورفکتانت []6

5

38

نمایی از انواع سورفکتانتها بر اساس نوع بار سر آنها

6

اثــر غلظــت پلیمــر در گلهــای ســورفکتانتی تشــریح شــده
توســط اوده []13

136

س ــازند ،بهتری ــن روش ب ــرای کاه ــش و کنت ــرل نف ــوذ گل ب ــه س ــازند
اســـت [ .]1مقـــدار هـــرزروی ســـیال ،بـــه ماهیـــت ســـازند و قطـــر
حف ــرات بس ــتگی دارد .در س ــازندهایی ب ــا حف ــرات درش ــت و اش ــباع
ش ــده از آب نم ــک (مانن ــد کتون–الیماس ــتون) ب ــا میانگی ــن قط ــر 27
میکـــرون کارآیـــی مؤثـــر میکروحبابهـــای افـــرون ،کاهـــش فیلتـــر

7

توانایــی افرونهــا در کاهــش هــرزروی ســیال حفــاری در
ســازندهایی بــا نفــوذ زیــاد []4

8

توانایــی افرونهــا در کاهــش هــرزروی ســیال حفــاری در
ســازندهایی بــا نفــوذ کــم []4

9

تغییــرات گرانــروی ظاهــری ســیاالت حفــاری بــا ســرعت برشــی
[]4

ناگهانـــی اســـت (شـــکل .)7 -در حالـــی کـــه در ســـازندی بـــا قطـــر
کوچکت ــر (ح ــدود  15میک ــرون) س ــرعت فیلتراس ــیون نی ــز کاه ــش
مییابـــد (شـــکل.)8 -
 -4-2خواص رئولوژی

از مهمتریـــن خـــواص ســـیال حفـــاری ،رئولـــوژی آنســـت کـــه در
طـــول عملیـــات حفـــاری تحـــت نظـــارت و کنتـــرل قـــرار دارد .بـــه
خواص ــی از گل ک ــه مش ــخصات جریان ــی آن ــرا در ش ــرایط متف ــاوت
جریانـــی وصـــف میکنـــد رئولـــوژی گل گفتـــه میشـــود .ســـیاالت
غیرنیوتونـــی گرانـــروی ثابتـــی ندارنـــد و بـــا نـــرخ بـــرش و تغییـــر
س ــرعت ،گران ــروی آنه ــا تغیی ــر خواهدک ــرد .در ش ــکل 9-نمونــهای
از تغیی ــر گران ــروی ظاه ــری ای ــن ن ــوع س ــیاالت ب ــر حس ــب مق ــدار
بـــرش نشـــان داده شـــده اســـت.
بـــرای پیشبینـــی رفتـــار گل در نرخهـــای برشـــی زیـــاد و کـــم ،از

 10فرآیند تخلیهی سیاالت حفاری افرونی []15

 11مکانیسم پل زدن و بستن حفرات توسط افرونها []4
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دو تعری ــف گران ــروی پالس ــتیک و تن ــش در نقطــهی تس ــلیم اس ــتفاده
میکننـــد کـــه در ادامـــه تشـــریح خواهـــد شـــود.
گرانـــروی پالســـتیک :14گرانـــروی پالســـتیک نشـــانگر
گرانرویهـــای نرخهـــای برشـــی زیـــاد اســـت .در نتیجـــه گرانـــروی
پالســـتیک در پیشبینـــی رفتـــار گل در متـــه کمـــک میکنـــد.
گرانـــروی پالســـتیک توســـط معادلـــهی 1-محاســـبه میشـــود:
()1
تنـــش در نقطـــهی تســـلیم :15مق ــدار تن ــش در نقطــهی تس ــلیم (ب ــا
واحـــد  )lb/100ft2از معادلـــهی 2-محاســـبه میشـــود .هـــر چیـــزی
ک ــه س ــبب تغیی ــر در گرانرویه ــای ن ــرخ برش ــی ک ــم ش ــود توس ــط
نقطـــهی تســـلیم منعکـــس و نشـــان داده میشـــود .بههمیـــن دلیـــل
نقطــهی تس ــلیم ،شناس ــاگری خ ــوب ب ــرای رفت ــار جری ــان در ناحیــهی
حلق ــوی چ ــاه اس ــت.
()2
در معـــادالت2-و μp ،1گرانـــروی پالســـتیک τy ،تنـــش در نقطـــهی
تســـلیم و  θ600و  θ300بهترتیـــب گرانـــروی ظاهـــری در دورهـــای
 600و  300 rpmهســـتند.
 -4-3پایداری سیال حفاری پایهافرونی

گل افرونـــی پایـــدار ،گلـــی اســـت کـــه حبابهـــای موجـــود در آن
عمدتــاً ان ــدازهای متوس ــط دارن ــد و بهط ــور یکنواخ ــت در ف ــاز مای ــع
گل پراکن ــده ش ــدهاند .معم ــوالً در گله ــای افرون ــی 10-30 ،درص ــد
و در گلهـــای فومـــی 70-90 ،درصـــد حجـــم گل را حبابهـــای
هـــوا تشـــکیل میدهنـــد .بـــرای اندازهگیـــری ســـرعت تهنشـــینی
موجـــودی مایـــع 16گلهـــای افرونـــی ،گل را بـــه داخـــل اســـتوانهای
مـــدرج ریختـــه و ارتفـــاع کلـــی 17آن را ثبـــت میکننـــد .بهدلیـــل از
بی ــن رفت ــن حبابه ــای ه ــوا ،ارتف ــاع کل ــی گل بهم ــرور زم ــان ک ــم
میشـــود و از ســـوی دیگـــر ،ســـیال پایـــهی گل هـــم بهدلیـــل نیـــروی
جاذبـــه از حبابهـــای هـــوا جـــدا شـــده و در قســـمت پاییـــن ظـــرف
جمـــع میگـــردد (شـــکل.]4[ )10-
در  1989النــگ 18روی توزیــع انــدازهی حبابهــای افرونــی و مقــدار
پای ــداری آنه ــا کار ک ــرد [ .]16آزمایشه ــای او ش ــامل اث ــر غلظ ــت
و نـــوع ســـورفکتانت و الکترولیـــت بـــر پایـــداری ســـیاالت حفـــاری
افرون ــی ب ــا زم ــان اس ــت .در  1997نی ــز جارگ ــی و هم ــکاران]17[ 19
نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش غلظــت ســورفکتانت ،پایــداری گلهــای
افرونـــی هـــم افزایـــش مییابـــد کـــه دلیـــل آن افزایـــش گرانـــروی
40

اســـت؛ چراکـــه کـــورو و بی-جـــورن دالـــن 20بـــا بررســـی پایـــداری
گله ــای افرون ــی ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدند ک ــه ب ــا افزای ــش گران ــروی
ســـیال پایـــه ،پایـــداری ســـیاالت حفـــاری پایهافرونـــی نیـــز افزایـــش
مییابـــد [ .]15در  1990امیـــری و وودبـــرن 21گـــزارش کردنـــد کـــه
پ ــس از  10دقیق ــه ش ــکل حبابه ــا از ک ــروی ب ــه چندوجه ــی تغیی ــر
میکننـــد [.]18
 -5مکانیسم پل زدن افرونها

اغلـــب مخـــازن ،آبدوســـت هســـتند کـــه ایـــن موضـــوع موجـــب
میشـــود نیـــروی موئینگـــی ،عاملـــی مقاومتکننـــده در مقابـــل ورود
حبابه ــای آبگری ــز ب ــه داخ ــل حف ــرات آبدوس ــت باش ــد .پ ــس
تنه ــا ی ــک نی ــروی مؤث ــر خارج ــی میتوان ــد عامل ــی جه ــت ورود ای ــن
حبابه ــا ب ــه داخ ــل س ــازند باش ــد .ب ــک 22نش ــان داد ک ــه فش ــار م ــورد
نی ــاز جه ــت فش ــرده ش ــدن ی ــک حب ــاب از ش ــعاع اولیــهی خ ــود ب ــه
حف ــرهای ب ــا ش ــعاعی کمت ــر ،از معادلــهی 3-بهدس ــت میآی ــد [:]19
()3
کـــه در آن  ∆Pفشـــار موئینگـــی δ ،کشـــش بینســـطحی r1 ،شـــعاع
موئینگ ــی و  r2ش ــعاع اولیــهی حب ــاب اس ــت .در ش ــکل 11-نح ــوهی
بســـتن حفـــرات ســـازند توســـط افرونهـــا نشـــان داده شـــده اســـت
[.]19
نتیجهگیری

از مهمتریـــن شـــاخصهای کارآیـــی ســـیال پایهافرونـــی ،حضـــور
میکروحبابه ــای ه ــوا در طراح ــی و تهیــهی ای ــن ن ــوع س ــیال اس ــت.
حضـــور مولکولهـــای پلیمـــر در کنـــار مـــواد فعالســـطحی
ســـبب تغییـــرات قابلتوجـــه در محلـــول و خـــواص ســـطحی مـــواد
فعالســـطحی در مقایســـه بـــا ســـامانههای صرفـــاً پلیمـــری میشـــود.
در ســیاالت حفــاری افرونــی ،نقــش و عملکــرد افرونهــا ماننــد مــواد
پلزننــده در فرآینــد انــدودن و کنتــرل هــرزروی اســت؛ بهطــوری کــه
در ســازندهای قابلنفــوذ و ســازندهایی کــه حفرههــای ریــز دارنــد،
افرونهــا بــا پ ـلزدن و بســتن حفرههــا ،از هــرزروی ســیاالت حفــاری
جلوگیــری کــرده و ســبب کاهــش آســیب بــه ســازند میشــوند.
بــرای رســیدن بــه ســاختاری پایــدار بــرای گلهــای افرونــی ،ضخامت
فیلمــی کــه از حبابهــا محافظــت میکنــد بایــد  4-10میکــرون
باشــد .عامــل مؤثــر دیگــر بــر پایــداری گلهــای افرونــی ،نــرخ انتقــال
مولکولهــای مــادهی فعــال ســطحی از پوســتهی بــا گرانــروی زیــاد
آبــی بــه ســیال پایــه اســت کــه ایــن فرآینــد بهدلیــل گرادیــان دمایــی
و ریــزش مایــع ســبب بهوجــود آمــدن گرادیــان کشــش ســطحی روی
پوســته میشــود.
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