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در سیمان کاری لوله های جداری چاه نفت معموالً پیش از پالگ پایینی از یک سیال به عنوان سیال حائل بین 
گل و س��یمان استفاده می شود. در چاه هایی که با گل سنگین )100PCF > ( حفر شده اند، برای جلوگیری 
از افت فشار استاتیکی چاه از همان گل سنگین موجود در چاه می توان به عنوان حائل سیمان کاری استفاده 
کرد. اما در صورت تماس سیمان با گل حفاری، گرانروی سیمان افزایش یافته و دچار ژل شدگی می شود. 
این قضیه ریس��ک سخت شدن ناگهانی س��یمان در لوله جداری را افزایش می دهد. بنابراین وجود ماده ای 
در گل حائل برای جلوگیری از ژل ش��دگی س��یمان در تماس با گل کمک بسیاری به عملیات حفاری چاه 
می کند. در این مقاله تاثیر استفاده از مگنست تینر در گل سنگین پایه آبی به عنوان سیال حائل سیمان کاری 

لوله جداری چاه نفت بررسی شد.
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 casing point پس از آنکه حفاری چاه به عم��ق موردنظر، یعنی
 off رسید، لوله های جداری را به داخل چاه می فرستند و کفشک را
bottom نگه می دارند. پس از نصب cementing head برای 
اطمین��ان از عملکرد float valve داخل کفش��ک یا کالر، گل را 
مدتی در چاه گردش می دهند. پالگ های باال و پایین را به ترتیب در 
cementing head قرار می دهند تا هر یک بر روی ضامن خود 
قرار گیرند. حائل مورد نظر به میزان مش��خص ش��ده از زیر پالگ ها 
پمپ می شود. سپس سیمان در حجم و وزن مشخص به پشت پالگ 
پایین پمپ می شود و همزمان با به عقب کشیدن ضامن پالگ پایینی 
عمل رهاس��ازی پ��الگ نیز با پمپ��اژ انجام می گردد. پ��س از اتمام 
پمپاژ س��یمان، گل حفاری به پشت پالگ باال پمپ می شود. با عقب 
کش��یدن ضامن پالگ باال و تلمبه کردن گل پش��ت آن، این پالگ 
نیز رها می ش��ود و به دنبال دوغ��اب س��یمان وارد لوله های جداری 
می گردد. از این لحظه، جابه جایی دوغاب سیمان توسط گل حفاری 
آغاز می ش��ود و دوغاب در حالی که محصور بین دو پالگ است با 
فش��ار گل پشت س��ر خود پایین می رود تا زمانی که پالگ پایین به 
کالر می رسد و با نشستن بر جایگاه خود از حرکت باز می ایستد. در 
این حالت چون پمپاژ گل همچنان ادامه دارد، اختالف فش��اری در 
طرفی��ن دیافراگم پالگ پایین به وجود می آید و به س��رعت افزایش 
پیدا مي کند. وقتی این اختالف فش��ار از حد تحمل دیافراگم تجاوز 
کند، دیافراگم پاره می ش��ود و دوغاب س��یمان فرصت می یابد که 
از طری��ق کانال داخلی این پ��الگ و روزنه ی یکطرف��ه ی کالر، به 
دالیز چاه راه پیدا کند. جابه جایی دوغاب س��یمان تا جایی ادامه پیدا 

می کند که پالگ باالیی به پالگ پایینی برس��د و بر روی آن سوار 
ش��ود یا به اصطالح bump ش��ود. در این لحظه فشار افزایش پیدا 

می کند. اینک سیمان کاری چاه پایان یافته است)شکل-1( ]1[.
 س��یال حائ��ل در واقع نوعی محلول بافر می باش��د ک��ه بین دو غاب 
س��یمان و گل حفاری پمپ می شود تا از مخلوط شدن این دو سیال 
ناس��ازگار جلوگیری کند. س��یال حائل وظایف مهمی بر عهده دارد 

 1  شماتیک چاه در زمان سیمانکاری}2{
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که عبارتند از:
1-جلوگیری از تشکیل شدن سیال ژالتینی در محل اختالط دوغاب 

سیمان و گل حفاری 
2-شستن تراویده گل از دیواره چاه 

3-تغییر خصوصیات دیواره س��ازند از حالت روغنی به آب دوس��ت 
)درصورت استفاده از گل پایه روغنی(

در صورت استفاده نکردن از سیال حائل سناریوهای متفاوتی ممکن 
اس��ت برای چاه رخ دهد که در بدترین حالت چاه باید به دلیل عدم 

توانایی در پمپ کردن سیال ژالتینی و تکمیل عملیات سیمان کاری 
نیمه کاره رها شود. در حالت دوم ممکن است به دلیل افزایش فشار، 
جهت پمپ کردن سیال ژالتینی، سازند های شکننده دچار شکستگی 
شده که این امر برای مهندسان مخزن بسیار ناخوشایند می باشد زیرا:

1-بازدهی روش های ازدیاد برداش��ت را به مق��دار قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد.

2- منجر به ارزیابی های غیر صحیح از مخزن می شود.
3- تولید ناخواسته سیاالت مخزن ]3[ 

به طور کلی دوغاب س��یمان یک س��یال آب پایه می باشد. به همین 
دلیل چس��بندگی سیمان به سازندی که آب دوست می باشد حداکثر 
است. لذا برای انجام یک عملیات سیمان کاری موفق الزم است که 
قبل از ش��روع عملیات این شرایط محیا ش��ودکه تمیز نمودن دیواره 
چاه از تراویده گل و تبدیل خصوصیات دیواره چاه از حالت روغنی 
به آب دوست از جمله ش��رایط می باشند. استفاده صحیح از سیاالت 
حائل نقش مهمی در تحقیق این ش��رایط ایفا مي کند. سیاالت حائل 
دارای انواع متفاوت می باش��ند که با توجه به نوع دوغاب س��یمان و 

گل حفاری نوع مناسب آن انتخاب می شود. انواع سیاالت حائل:
1- آب پایه

2- پایه روغنی
3- امولسیون

از آنجایی که ِگل دش��من دوغاب س��یمان اس��ت، اگر آن را آلوده 
س��ازد نه تنها باعث ژل ش��دگی شدید دوغاب س��یمان می شود بلکه 
روی اس��تحکام تراکمی سنگ آن نیز اثر گذاشته و چه بسا آن را تا 

حد صفر کاهش  دهد]4,5[.
برای س��یمان کاری لوله های جدارِی چاه هایی ک��ه وزن گل باالیی 
)باالی 100PCF ( دارند، می توان با افزودن ماده ای با خاصیت تینری 
به گل مانع از ایجاد ژل ش��دگی دوغاب سیمان پس از تماس گل و 
س��یمان در هنگام خروج دوغاب از پالگ پایینی شد. در این تحقیق 
اثر مگنست تینر در گل حفاری سنگین برای استفاده به عنوان حائل 

در سیمان کاری لوله های جداری بررسی شد.
برای ارزیابی خواص رئولوژیکی یک س��یال از ویسکومتر چرخشی 
استفاده می شود]6[. این دستگاه از دو استوانه ی هم مرکز ساخته شده 
که س��یال بین آنها قرار می گیرد. وقتی استوانه ی بیرونی می چرخد، 
س��یال بین آنها بر استوانه ی س��اکن گش��تاوری را وارد می کند که 
توس��ط یک فن��ر اندازه گی��ری می ش��ود. در س��رعت های متفاوت 
)RPM( زوایای مختلفی )θ( برای یک س��یال مورد ارزیابی به دست 

می آید)شکل-2( ]1,7[.

 2  نمای زیربن ویسکومتر چرخشی ]6[

152 pcf 2  ترکیب نمونه دوغاب سیمان سنگین به وزن 

اجزاءمقدارکارایی
آب    CC 268 فاز اصلی

سیمان کالس gr  E 458فاز اصلی

هایدنس  gr 440وزن افزا

نمک  gr 95وزن افزا

بوریک اسید  gr 66/0کند کننده- روان کننده

150 pcf 1  ترکیب نمونه گل سنگین به وزن 

اجزاءمقدارکارایی
آب نمک اشباع ) CC) 75 PCF 350فاز اصلی

نشاسته سبزgr 14افزایش گرانروی-کنترل هرزروی صافاب

باریتgr 903وزن افزا

فروبار70grوزن افزا
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با اس��تفاده از این داده ها و با در نظرگرفتن مدل بینگهام پالس��تیک 
برای س��یال حفاری می توان دو پارامتر PV و YP را برای سیال مورد 

نظر به دست آورد]7[.
PV=  )θN2

 -θN
1
 رابط��ه )1(                                              )

YP=θN1
-PV                                                             )2( رابطه 

با در نظر گرفتن دو سرعت N1=300  و N2 =600 برای گل حفاری 
و دو سرعت N1=100  و N2=300  برای سیمان حفاری داریم:

                                                                                                            PV= θ600 – θ300                              رابطه ی )3(                       برای گل
                                                     PV= 1.5)θ300 – θ100(                  برای سیمان                     )رابطه ی )4
                                            YP= θ300 – PV                رابطه ی )5(                     برای گل و سیمان
الزم به ذکر است که در ادامه، برای گل از رابطه 3 و برای سیمان از 

رابطه 4 جهت محاسبه pv استفاده شده است.

آزمایش ها و داده ها
یک نمونه گل س��نگین به وزن 150pcf  مطابق با ترکیب جدول-1 

آماده شد:
یک نمونه دوغاب س��یمان سنگین به وزن 152pcf  با ترکیب نشان 

داده شده در جدول-2 آماده شد:

بحث و نتایج
 Rotational برای هردو نمونه س��یال آماده ش��ده توس��ط دس��تگاه
Viscometer تس��ت رئولوژی انجام شد که نتایج در جداول-3 و 4 

نشان داده شده است:
10 گرم مگنست تینر به گل سنگین اضافه شد و به مدت یک دقیقه 
هم زده ش��د. از این نمونه نیز تس��ت رئولوژی انجام شد که نتایج به 

شرح جدول-5 بود:
گل حاوی مگنس��ت تینر به صورت بازه ه��ای 10 درصد حجمی به 
دوغاب س��یمان اضافه ش��د و پس از هم زدن برای قرائت رئولوژی 
آماده ش��د. این کار تا اضافه ش��دن 60 درصد حجمی از گل حاوی 
مگنس��ت تینر به دوغاب س��یمان ادام��ه یافت. نتای��ج رئولوژی در 

جدول-6 قابل مشاهده است:
در ش��کل-3 روند yp دوغاب حاصله  ب��ا افزایش میزان گل حاوی 

مگنست تینر به آن نشان داده شده است :
همانطور که از شکل-3  مشخص است حضور مگنست تینر در گل 
حائل باعث می ش��ود که آن میزان اندکی از دوغاب سیمان که پس 
از خروج از پالگ پایینی با گل آلوده می شود، به مرور روان تر شده 
و هیچ گون��ه خطری از لحاظ بندش ناگهانی دوغاب س��یمان درون 

لوله ی جداری وجود نداشته باشد.  3   رئولوژی دوغاب سیمان سنگین آغشته به گل سنگین حاوی مگنست تینر

 
  دوغاب حاصله را با افزايش ميزان گل حاوي مگنست تينر به آن نشان داده شده است : ypروند  3-شكلدر 
  

 

تينررئولوژي دوغاب سيمان سنگين آغشته به گل سنگين حاوي مگنست  -3 شكل  

 
شود كه آن ميزان انـدكي از دوغـاب سـيمان كـه     مشخص است حضور مگنست تينر در گل حائل باعث مي  3-شكلهمانطور كه از 

گونه خطري از لحاظ بندش ناگهـاني دوغـاب سـيمان    و هيچ شدهتر به مرور روان ،شودپس از خروج از پالگ پاييني با گل آلوده مي
  باشد.ي جداري وجود نداشته درون لوله

  
گيرينتيجه

احتمال برگشت سـيمان بـه درون    ،كاري سبك وزن باشداگر سيال حائل سيمان ،شوددر مواقعي كه چاه با گل سنگين حفاري مي
كه به هنگـام تمـاس گـل و     شدعنوان سيال حائل استفاده كرد ولي بايد مطمئن هتوان از خود گل سنگين بدارد. لذا مي وجودچاه 

تينـر بـا گـل سـنگين موجـود در چـاه       نشان داد كه با مخلوط كردن مگنست  هانتايج آزمايشسيمان رخ ندهد.  شدگيژل ،سيمان
هاي نفت حاوي گل سـنگين اسـتفاده   كاري چاهتوان از اين مخلوط جهت ايجاد حائل بين سيمان و گل در انواع عمليات سيمانمي

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ١٠

مگنست تينر

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ٢٠

مگنست تينر

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ٣٠

مگنست تينر

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ۴٠

مگنست تينر

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ۵٠

مگنست تينر

دوغاب سيمان به ھمراه 
درصد گل حاوی  ۶٠

مگنست تينر

YP

30 28 56 24 13 11 10 
6 16 40 15 8 4 4 
3 14 34 14 7 3 3 
1 10 28 10 6 3 3 

PV 124.5 115.5 123 54 48 49.5 
YP 16.5 15.5 12 10 8 5.5 

  150pcf  3  نتایج رئولوژی نمونه گل سنگین به وزن 

YPPV1363060100200300600RPM

18122111518406592150203225DIAL READING

155pcf 4  نتایج رئولوژی نمونه دوغاب سیمان سنگین به وزن 

YPPV1363060100200300600RPM

18122111518406592150203225DIAL READING

 5  نتایج رئولوژی نمونه گل سنگین به وزن 150pcf به همراه 10 گرم مگنست تینر

YPPV1363060100200300600RPM

13233101416345375122165198DIAL READING
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 6  نتایج رئولوژی دوغاب سیمان پس از افزودن گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
60 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
50 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
40 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
30 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
20 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

دوغاب سیمان به همراه 
10 درصد 

گل حاوی مگنست تینر

RPM

110114126148193182600

555664135131141300

384048105102102200

222428535458100

16172035584060

10111324562830

4481540166

3371434143

3361028101

49.54854123115.5124.5PV

5.58101215.516.5YP
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نتیجه گیری
در مواقعی که چاه با گل س��نگین حفاری می ش��ود، اگر سیال حائل 
س��یمان کاری سبک وزن باشد، احتمال برگشت سیمان به درون چاه 
وج��ود دارد. لذا می توان از خود گل س��نگین به عنوان س��یال حائل 
اس��تفاده کرد ولی باید مطمئن شد که به هنگام تماس گل و سیمان، 
ژل شدگی سیمان رخ ندهد. نتایج آزمایش ها نشان داد که با مخلوط 

کردن مگنس��ت تینر با گل س��نگین موجود در چ��اه می توان از این 
مخل��وط جهت ایج��اد حائل بین س��یمان و گل در ان��واع عملیات 
س��یمان کاری چاه های نفت حاوی گل س��نگین اس��تفاده کرد. این 
مخلوط هر چقدر که بیشتر با سیمان اختالط یابد نقطه ی تسلیم سیال 
حاصل��ه کاهش یافته و در نتیجه، رئولوژی س��یال بهب��ود می یابد تا 

خطری برای ادامه پمپاژ سیمان پیش نیاید. 


