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طراحی دوغاب سیمان فوق سبک در ناحیه مخزنی چاههای افقی با استفاده از
فناوری نانو برای سیمانکاری آستری  7اینچ
امین احمدی* ،فاطمه امیری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان مجتبی آبدیده ،مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

طراحی دوغاب س��یمان مناس��ب و سازگار با ش��رایط س��ازند یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملیات
س��یمانکاری است .عدم موفقیت در عملیات سیمانکاری هر س��اله منجر به صدمات پرهزینهای برای
صنعت حفاری میش��ود .همچنین ب��ا توجه به اهمیت روزافزون چاههای افق��ی در افزایش بهرهوری از
مخ��ازن نفت��ی و گازی بحث س��یمانکاری این چاهها و ایجاد جداس��ازی منطق��های از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت .در این تحقیق س��عی میشود با توجه به اهمیت سیمانکاری چاههای افقی و مشکالت
موجود در س��یمانکاری این نوع چاهها در ایران ،ضمن بررس��ی فرموالس��یون ب��هکار رفته در تعدادی
از چاهه��ای ایران و مش��کالت پیش آم��ده در چاههای مذکور ،با انجام مطالع��ات الزم روی عوامل موثر
در طراحی س��یمانکاری موفق و انجام آزمایش��ات مختلف روی فرموالس��یونهای مختلف با استفاده از
افزایههای موثر بر خواص دوغاب س��یمان ،بهترین فرموالس��یون متناسب با ش��رایط چاههای ایران که
مرتفعکننده مش��کالت موجود اس��ت ،را ارائه کرد .بر پایه تجربیات میدانی و بررس��یهای آزمایشگاهی
مهمترین عامل در طراحی دوغاب سیمان افقی ،افزایش پایداری دوغاب سیمان در برابر تهنشینی ذرات
جامد و تشکیل آب آزاد است .با شکلگیری آب آزاد بهعلت وضعیت خاص هندسی چاه افقی ،در باالی
فضای حلقوی ،کانالی از آب تشکیل خواهد شد که بهشدت جداسازی منطقهای را تحتتاثیر قرار خواهد
داد .هدف از این تحقیق طراحی دوغاب سیمان بهینه -که دارای خواص رئولوژیکی ،مقاومتی و پایداری
بسیار مناسبی جهت استفاده در مقاطع افقی چاههای نفتی و گازی است -میباشد.
مقدمه
امروزه نانو فناوری س��بب ایجاد انقالبی در صنعت ش��ده و بهدلیل گستره وسیع
ای��ن علم ،صنعت س��یمان را نیز مانند س��ایر صنایع تحتتاثیر خ��ود قرار داده
اس��ت .در این میان اس��تفاده از علم نانو در عملیات سیمانکاری چاههای نفت
و گاز ،بازده و نیز هزینه عملیات را بهمیزان بس��یار زیادی بهبود میبخش��د زیرا
س��یمانکاری دقیق لولههای جداری در عملی��ات حفاری چاههای نفت و گاز از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .س��یمانکاری چاههای نفت و گاز با مش��کالت
عدیدهای از جمله مقاومت تراکمی کم ،دانس��یته خیلی باالی سیمان ،مهاجرت
گاز و ایجاد کانالهای مختلف مواجه اس��ت .برای حل مشکالت ذکر شده که در
حین س��یمانکاری چاههای نفت ،تولید ،حفاری س��ازند و ازدیاد برداشت ایجاد
میشود ،میتوان از نانو ذرات مختلف از جمله نانو سیلیکا ،نانو ذرات نیکل ،نانو
ذرات آلومینا ،نان��و مونتموریلونیت (نانو بنتونیت) ،نانو تیوبهای کربنی و دیگر
نانو ذرات اس��تفاده کرد .با اضافه کردن نانو سیلیکا ،نانو ذرات نیکل و نانو ذرات
آلومینا میتوان مقاومت س��یمان مورد اس��تفاده در فرآیند را بهطور فزایندهای
افزایش داد .نانو ذرات افزودنی به سیمان میتواند از نوع ترکیبات تشکیلدهنده
خود سیمان (اکسید سیلیس ،اکسید آهن و آلومینا) و یا از ترکیباتی دیگر (نانو
تیوب کربنی) که در جهت ایجاد خواصی مش��خص و معین در س��یمان ،کاربرد
دارند ،باش��د .بهدلیل نس��بت باالی س��طح به حجم نان��و ذرات ،از آنها میتوان
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واژگان کلید ی:
طراح��ی دوغ��اب س��یمان ،س��یمانکاری
چاهه��ای افقی ،فن��اوری نان��و ،افزایههای
سیمان.

برای افزایش فرآیند هیدراته ش��دن ،افزایش مقاومت تراکمی و خمشی ،کنترل
هرزروی سیاالت ،کاهش احتمال فروپاشی لولههای جداری و پیوند بهتر سیمان
با لوله جداری و س��ازند (که از مهاجرت گاز جلوگیری میکند) در سیمانکاری
چاههای نفتی استفاده کرد]1[.
جابهجای��ی گل در چاههای افقی با توجه به طبقهبندی حلقوی الیههای س��یال
که توس��ط اختالف چگالیهای زیاد بهوجود آمده اس��ت ،یک مس��ئله مشترک
میباش��د .ازاینرو معموال در صنعت ،روشهایی مانن��د چرخش لوله جداری یا
حرکت س��یاالت در اطراف فضای حلقوی را ب��هکار میبرند .در حالیکه چنین
روشی ممکن است موثر باشد ،اما همیشه قابل اجرا و الزم نیست .چاههای افقی
میتوانند چالشهای خاصی را برای عملیات سیمانکاری بهوجود بیاورند .مدت
زمان طوالنی رس��یدن سیمان به بخشهای جانبی ،بعضا کانیهای غیرمعمول و
فش��ار و حرارت باالی محیط میتواند باعث شکس��ت در طول عملیات و پس از
عملیات سیمانکاری شود .در مركز قرار دادن لوله جداري در چاههاي جهتدار
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت .هرچه محور چاه پيچدهتر باش��د در مرکز قرار
دادن لوله جداري مشکلتر است .نيروهاي وارده بر يك لوله جداري عبارتند از:
نيروی وزن و نيروهاي خمش��ي بهوجود آمده بهواسطه منحني چاه كه سعي در
خارج كردن لوله جداري از مركز چاه دارند.

* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()Ahmadi.amin68@yahoo.com
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اين نيروها ميبايست بهواسطه نيروهاي وارده از طرف سنترااليزرها خنثي شوند.
با طراحي مناس��ب ميتوان فاصله بهينه س��نترااليزرها را تعيين کرد .قرار دادن
تعداد زياد س��نترااليزر در يک رش��ته لوله جداري ،راندن لول��ه جداري به چاه
را با مش��کل مواجه ميکن��د و هزينهها را افزايش ميده��د .از طرفي تعداد کم
س��نترااليزرها ،عدم در مرکز قرار گرفتن مناسب را باعث ميشود ،لذا ميبايست
با اس��تفاده از روشهاي مناس��ب تعداد حداقل سنترااليزرها را محاسبه کرد .به
کمک نانو ذرات میتوان بر مش��کالت ایجاد ش��ده در حین سیمانکاری سنتی
چاههای نفت و گاز غلبه کرد .همچنین نانوس��یمانهای حاوی نانوس��یلیکا ،نانو
آلومینا و دیگر ذرات برای ش��رایط خاصی از جمله فرآیندهای ازدیاد برداش��تی
(از قبیل ت��زرق آب داغ ،تزریق بخار آب و احتراق درجا) و یا چاههای ژئوترمال
قابل استفاده میباشد .نانو سیلیکا ،نانو تیوبهای کربنی ،نانو آلومینا و نانو ذرات
نیکل اضافه شده به سیمان ،مقاومت تراکمی را بیشتر از حالتهای رایج افزایش
میدهند .همچنین با اضافه کردن نانو مونت موریلونیت و نانو س��یلیکا میتوان
نفوذپذی��ری و تخلخ��ل را کاهش داد .کاهش تخلخل و نفوذپذیری س��یمان ،از
مهاجرت سیاالت ناخواسته مانند گاز و کانالی شدن سیمان جلوگیری میکند .با
اس��تفاده از نانو ذرات در سیال جداکننده میتوان راندمان عملیات سیمانکاری
را به علت بهبود تمیزس��ازی لولههای جداری افزایش داد .بهمنظور ایزولهسازی
طوالن��ی مدت یک زون ،یک سیس��تم س��یمان انعطافپذیر ب��ا مقاومت باال به

 2پایداری سنگ سیمان

خس��تگی و تراکم کم مورد نیاز اس��ت .به همین منظور تأثیر نانو س��یمها ،نانو
ذرات ،ذرات انعطافپذی��ر و افزودن ترکیبی این افزودنیها در خواص کشش��ی،
مورد بحث قرار گرفته است.
اف��زودن الیاف ،یکی از رایجترین و موثرترین روشها برای بهبود رفتار کشش��ی
مواد س��یمان اس��ت .تاثیرات ماکرو و میکروفیبرها بر کنترل رشد ترک در مواد
س��یمانی بر اساس چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است ]2-3[.تاثیر الیاف
بر خواص مکانیکی س��یمان عمدتا به ابعاد فیبر بس��تگی دارد ،زیرا شکست در
واقع دارای مقیاس چندگانه اس��ت .میکروفیبرها (معموال به عنوان الیاف با قطر
بیش از   500 µmتعریف میشوند) میتوانند با پلزدن به میکروکراکها ،بهبود
فرآین��د را افزایش دهند .با اینحال ،ترکها در مواد س��یمان مبتنی بر مقیاس
نانو مقیاس است که میکروفیبرها موثر نیستند .در نتیجه ،فیبرهای نانو مقیاس
در سالهای اخیر نظر پژوهش��گران را جلب کرده است ]4-5[.انبساط سیمان،
ح��اوی مواد افزودنی برای انبس��اط ،ب��ه عنوان یک راهحل ب��رای بهبود کارآیی
بندش و جلوگیری از تش��کیل میکرو بش��کاف در چاههای نفتی مورد توجه قرار
گرفته است .استفاده از نانو موادها برای کاربرد در انبساط بیشتر دوغاب سیمان
همچنین مورد مطالعه قرار گرفته است]6-7[.
ویژگیهای خاص در حفاری و تکمیل چاههای گازی شیل میتواند به یکسری
چالشهای فنی برسد؛ اوال ،در چاهایهای افقی طوالنی ( 1500-2000متر) در
سازندهای شیلی ،نصب و متمرکز کردن لوله جداری بسیار دشوار است .دوما ،از
آنجا که س��ازندهای شیلی با مشکالت در ثبات جانبی دیوار و حفاظت از مخزن
ش��ناخته میشوند ،س��یاالت حفاری پایه نفتی عمدتا در حفاریهای شیل ارایه
شده است .این سیاالت پایه نفتی عمدتا سبب ایجاد مشکل در چسبیدن سیمان
به س��ازند میش��ود .مش��کالت مربوط به حفاری چاههای افقی عمدتا به تاثیر
سیاالت پایه نفتی در الیههای شیلی و همچنین متمرکز کردن رشته حفاری در
چاه افقی و نصب انسدادکنندهها در مقاطع مختلف مرتبط است .میزان انحراف
چاه باعث گیر افتادن پالگهای سیمانی نیز میشود.
از آنجا که چاههای افقی عمدتا در الیه نفتی اعمال میش��وند ،حتما از سیاالت
پایه نفتی اس��تفاده خواهد ش��د و وجود زون نفتی نیز س��بب بندش ضعیفتر

 1تصویر میکروسکوپ الکترونی افزایه  HSLدر مقیاس  250برابر و تصویر افزایه  LWدر مقیاس 100برابر[]11
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سیمان میشود]8-9[.
در س��الهای اخیر اس��تفاده از مواد جامد س��بك به صورت کرههای توخالی با
ترکیب آلومینوس��یلیکاته رایج ش��ده که با اس��امی مختلف میکرواسفرLW6, ،
 D124, Spherulite, Cemfileو غیره در صنعت اس��تفاده میش��وند .این مواد
دارای اثرات قابل توجه در کاهش وزن دوغاب (محدوده زیر  )90 PCFو بهعنوان
افزودنیهای س��یمان بس��یار سبك معرفی و مطرح ش��دهاند .ماده سبكکننده
 LW6دانههای سرامیکی یا کرههای میکرونی آلومینوسیلیکاته با دانسیته پایین
و وزن مخص��وص  0/7میباش��د .این ماده برای طراح��ی و اختالط دوغابهای
س��یمان از  PPG 8/5تا  14بدون اس��تفاده از آب اضافی کاربرد دارد .الیتفیل
یا  D124شامل کرههای میکرونی است که برای ساخت دوغابهای با دانسیته
خیل��ی کم بهکار میروند .گازه��ای  N2و  CO2محبوس در دانهها عامل کاهش

 3نمودار پایداری سنگ سیمان بدون نانو ذرات

دانس��یته هس��تند .دوغابهای س��بك ب��ا وزن کمتر از  90 PCFکه توس��ط
افزودنیه��ای آبخواه نظیر بنتونایت ،پرالیت و غیره س��اخته میش��وند دارای
تراوایی باال ،آب آزاد فراوان و مقاومت تراکمی پایینی هس��تند .الیتفیل بهعنوان
یك ماده س��بكکننده فوقالعاده سبك برای س��اخت دوغابهایی با وزنPCF
 67-90مورد استفاده قرار میگیرد که عالوه بر عدم جدایش آب ،هزینه منطقی
و قابل قبولی برای سیمانکاری دارد.
با اس��تفاده از ای��ن ماده میتوان ب��ه مقاومت تراکمی باال و تراوایی کم دس��ت
یافت .میکروبالك یك افزودنی مایع چند منظوره اس��ت که از میکرو سیلیکای
مخصوص و فرآوری ش��ده تشکیل شده است .میکرو سیلیکا یك ترکیب معدنی
کرهای آمورف یا غیربلوری بسیار نرم سیلیس ( )Sio2است .سطح ویژه  21متر
مربع بر گرم و ترکیب  89تا  90درصد سیلیس غیربلوری به میکرو بالك خواص
پوزوالنی فوقالعاده باالیی میدهد .میکرو سیلیکا با هیدروکسید کلسیم متصاعد
ش��ده از هیدراتاس��یون س��یمان واکنش انجام داده و ایجاد بلورهای ()H-S-C
هیدرات سیلیکات کلسیم میکند که باعث بههم پیوستن و سفت کردن سیمان
و افزایش مقاومت فش��اری سنگ سیمان میشود .س��یلیس در میکرو بالك به
صورت آمورف یا غیربلوری اس��ت و بهدلیل غیربلوری بودن آن برای س�لامتی
بدون خطر ش��ناخته ش��ده اس��ت .نانو ذرات افزودنی پودری شکل بوده و باعث
ایج��اد خواص بهبود یافتهای درون دوغاب س��یمان میش��ود .ترکیب این ماده
عمدتا از س��یلیس و به طور جزئی از اکس��ید آلومینیم ( ،)Al2O3اکسید آهن
( ،)Fe2O3اکس��ید تیتان��ی ( )TiO2و کلرور هیدروژن ( )HCLاس��ت .میکرو
س��یلیکای بهکار رفته در این افزودنی مشتمل بر دانههای غیرمدور و بیشکل و
کامال خالص است.

 1فرموالسیون دوغاب سیمان به همراه خواص رئولوژیکی دوغاب سیمان با وزن118 pcf
فرموالسیون دوغاب سیمان
وزن سیمان pcf

آب Gal/SK
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خواص رئولوژیکی دوغاب سیمان

قبل از حرارت

بعد از حرارت

خواص دوغاب سیمان با وزن pcf 118
نفوذپذیری

میزان آب آزاد%

استحکام تراکمی )(psi
P=3000psi T=194 F

زمان نیمبندش )(min
T=158 F P=5000psi

(cc) Fluid loss
P=1000psi T=158 F

قدرت ژالتین min 10
lbf/100ft2

قدرت ژالتین sec 10
)(lbf/100ft2
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0
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مقاالت پژوهشی

ای��ن افزودنی دارای س��طح ویژه بس��یار زی��اد ( ۱۲۲مت��ر مربع بر گ��رم) و محتوای
س��یلیس بس��یار باال (بیش��تر از  ۲۱درصد) اس��ت .ای��ن دو عامل باعث میش��ود که
افزودن��ی ف��وق خ��واص ش��گفتآوری به دوغ��اب س��یمان بدهد ک��ه به آنها اش��اره
خواه��د ش��د .میکرو س��یلیس موج��ود در ای��ن افزودن��ی با هیدروکس��ید کلس��یم
حاصل��ه از هیدراس��یون س��یمان واکن��ش داده و تش��کیل س��اختمان کریس��تالی
کلسیم-س��یلیکات-هیدرات را میدهد و در نتیجه آن ،پیوند س��یمان قوی و استحکام
تراکمی مطلوبی حاصل میشود .افزودنی فوق ،غیرسمی ،معدنی و دارای پایه آبی است.
از مزیتهای  HSLمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اس��تحکام تراکمی باال HSL :اس��تحکام تراکمی سیمان س��فت شده را تا 100
درصد بیش از س��یمانهای س��فت ش��ده بدون  HSLافزایش میدهد .افزایش

بس��یار زیاد استحکام تراکمی س��یمان را میتوان به خاصیت پرکنندگی فضای
بین دانههای سیمان به دلیل ریزبودن قطر دانههای HSLنسبت داد.
بهبود پیوند ذرات :ذرات بس��یار ریز  HSLفضاهای بین دانههای س��یمان را پر
کرده و باعث جبران حجم منقبض شده در سیمان سفت شده ،میشود.
پایدار کننده دوغاب :به دلیل دانس��یته بس��یار پائین افزودنی  HSLو انباشتگی
ذرات در دوغاب ،این افزودنی باعث تعلیق بهتر دیگر مواد س��نگینتر موجود در
دوغاب سبك وزن همانند  LWمیشود.
مق��اوم در برابر خوردگی :ذرات بس��یار ریز  HSLفضاه��ای میانی بین دانههای
بزرگتر س��یمان را اش��غال کرده و در نتیجه ماتریکس متراکم بهوجود میآید.
سیمان سفت شده دارای نفوذپذیری پائین و در نتیجه دارای مقاومت بهتری در
برابر خوردگی نسبت به فرموالسیون سیمان بدون  HSLاست]3[.

-1طراحی دوغاب سیمان چاههای افقی
جدیدترین فناوری س��اخت دوغابهای س��بك با نفوذپذیری کم ،اس��تفاده از
دانهبندی غیر یکنواخت ذرات برای کاهش فضای خالی بین آنها است .فناوری
س��یمان س��بك وزن جدید که بر مبنای افزایش نرمی و ری��زی مواد افزودنی
س��بكکننده هیدروفوب و هیدروفیل بنا شده است با پرکردن فضاهای خالی
در س��اختار س��یمان ،ضمن کاهش نفوذپذیری سنگ س��یمان سبب افزایش
مقاومت تراکمی آن میش��ود .تس��تهای آزمایش��گاهی نش��ان میدهند که
دوغابهای س��یمان دانه ریز در مقایسه با دوغابهای معمولی سبك با همان

 4نمودار پایداری سنگ سیمان دارای نانو ذرات

 2فرموالسیون دوغاب سیمان به همراه خواص رئولوژیکی دوغاب سیمان با وزن118 pcf
فرموالسیون دوغاب سیمان
وزن سیمان ) (pcfآب )(Gal/SK

89

تاخیردهنده Lb/Sk

پراکنده کننده Lb/Sk

Fluid loss Lb/Sk

)D 124 (Lb/Sk

سیمان G LB

0.08

0.33

0.88

27.58

110

8.58

)Yp(lb/100ft2
6

)Pv (cp

θ 300

θ 200

θ 100

θ6

θ3

RPM

177

183

128

67

8

4

DIAL READING

183

128

65

5

2

DIAL READING

183

128

63

6.5

3

میانگین

184

131

73

11

6

DIAL READING

184

129

72

7

4

DIAL READING

184

130

72.5

9

5

میانگین

167.5

16.5

خواص رئولوژیکی دوغاب سیمان

قبل از حرارت

بعد از حرارت

خواص دوغاب سیمان با وزن pcf 118

40

نفوذپذیری

میزان آب آزاد%

استحکام تراکمی )(psi
P=3000psi T=194 F

زمان نیمبندش )(min
T=158 F P=5000psi

(cc) Fluid loss
P=1000psi T=158 F

قدرت ژالتین min 10
lbf/100ft2

قدرت ژالتین sec 10
)(lbf/100ft2

0.0537

0

2500

283

48

10

5
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پر میش��ود ،با تنظیم توزیع اندازه ذرات جامد در مخلوط خشك مقدار ذرات
جامد در واحد حج��م دوغاب افزایش مییابد که این افزایش منجر به افزایش
مقاومت تراکمی و کاهش تخلخل و تراوایی میشود .ضریب انباشتگی حجمی
 ۷۹نس��بت مجموع حجم مطلق ذرات در مخلوط خش��ك بر حجم کلوخهای
اجزای تشکیلدهنده مخلوط خشك است و معرف خواص بهتر بندش سیمان
و سنگ سیمان حاصله است .اندازه ذرات میکروبالك استفاده شده در دوغاب
سیمان در حدود  0.5۲میکرومتر و تقریباً  ۱00برابر کوچکتر از ذرات سیمان
اس��ت .همچنین قط��ر ذرات  LWو  HSLبهترتیب بی��ن  60تا  315میکرون
و  0.1میباش��ند .بنابراین با اس��تفاده از مادهای بس��یار دانه ریز نظیر HSL
میت��وان فضای بین دانههای س��یمان LW ،و میکروب�لاك را پرکرد و میزان

چگالی ،استحکام تراکمی زود هنگام و باالتری را بهدست میآورند .در فناوری
مواد س��بكکننده دانه ریز ،با افزایش س��طح ویژه دانهها ،آب بیشتری جهت
اختالط مورد نیاز است در نتیجه چگالی مخلوط کمتر شده و برای کاربردهای
سیمانکاری اولیه س��بك وزن ،ایدهآل هستند .با تنظیم توزیع ذرات جامد از
نظر اندازه رئولوژی دوغاب به طور محسوس��ی بهبود مییابد میتوان علت این
امر را در روانس��ازی ذرات کوچکتر در البهالی ذرات بزرگتر دانس��ت ضمن
اینکه بر اس��اس این تئوری مخلوط ش��دن و پمپ ش��دن دوغاب نیز به خوبی
انج��ام خواه��د پذیرفت .از آنجا که بعضی از دوغابهای س��یمان از نظر اندازه
ذرات جامد تك س��ایز هستند ،لذا ساختار آنها به صورت جعبهای پر از فضای
خالی بین ذرات جامد بوده که الجرم فضای خالی بین ذرات توسط آب یا هوا

 3فرموالسیون دوغاب سیمان و نتایج رئولوژیکی دوغاب سیمان سبک دارای نانو ذرات
فرموالسیون دوغاب سیمان
آب )(Gal/SK

(Gal/SK) Gas block

(Gal/SK) M.B

تاخیردهنده Lb/Sk

پراکنده کننده Lb/Sk

Lb/Sk Fluid loss

)HSL (Gal/SK

(Lb/Sk) D 124

6.6

0.79

1.98

0.55

2.2

0.55

0.92

27.58

)Yp(lb/100ft2
4.5

15

110

خواص رئولوژیکی دوغاب سیمان

)Pv (cp

θ 300

θ 200

θ 100

θ6

θ3

RPM

130.5

135

88

49

7

4

DIAL READING

135

88

47

6

4

DIAL READING

135

88

48

6.5

4

میانگین

160

122

67

21

1.3

DIAL READING

160

115

60

6

3

DIAL READING

160

118

63

13

9.5

میانگین

145

سیمان LB G

قبل از حرارت

بعد از حرارت

خواص دوغاب سیمان با وزن pcf 118
نفوذپذیری

میزان آب آزاد%

استحکام تراکمی )(psi
P=3000psi T=194 F

زمان نیمبندش )(min
T=158 F P=5000psi

(cc) Fluid loss
P=1000psi T=158 F

قدرت ژالتین min 10
lbf/100ft2

قدرت ژالتین sec 10
)(lbf/100ft2

0.0211

0

1970

120

28

15

4

 4فرموالسیون دوغاب سیمان و نتایج رئولوژیکی دوغاب سیمان سبک دارای نانو ذرات در دمای 230فارنهایت
فرموالسیون دوغاب سیمان
آب )(Gal/SK

(Gal/SK) Gas block

(Gal/SK) M.B

تاخیردهنده Lb/Sk

پراکنده کننده Lb/Sk

Lb/Sk Fluid loss

)HSL (Gal/SK

(Lb/Sk) D 124

6.5

2.4

1.2

0.48

0.72

2.17

5.5

44

سیمان LB G

110

خواص دوغاب سیمان
استحکام تراکمی )(psi
نفوذپذیری میزان آب آزاد%
P=3000psi T=194 F

0.01

0

4450

زمان )(min
 T=158نیمبندش
F P=5000psi

160

)(cc
Fluid loss
P=1000psi
T=158 F

18

قدرت ژالتین 10
min lbf/100ft2

قدرت sec
ژالتین 10
)(lbf/100ft2

بعد از حرارت
Yp
()lbf/100ft2

قبل از حرارت
Yp
()lbf/100ft2

35

19

18

14

41

مقاالت پژوهشی

تخلخل و نفوذپذیری سنگ سیمان حاصله را کاهش داد .با توجه به دادههای
موجود ازمیادین نفتی ایران شرایط آزمایشگاهی برای نمونههای طراحی شده
در آزمایش��گاه تعیین ش��دهاند .میزان زاویه انح��راف چاههای مورد مطالعه در
 8971درجه اس��ت .دمای اس��تاتیك ته چاهی محدوده در محدوده  70تا 90
درج��ه س��انتیگراد (158تا  194درجه فارنهایت) و دم��ای گردش گل در ته
چ��اه در محدوده  50تا  70درجه س��انتیگراد (122تا  158درجه فارنهایت)
تعیین ش��د .علیرغم اینکه ش��رایط میدان موجود در این مطالعه در محدوده
دمایی فوق اس��ت ولی جهت تطبیق با شرایط سایر میادین در ایران ،محدوده
دمایی  230درجه فارنهایت برای س��یمان سبك (وزن )90 pcfو  260درجه
فارنهایت برای س��یمان اس��تاندارد با وزن 119 pcfدر نظر گرفته شد .پس از
تعیین دما ،میبایس��ت محدوده وزن دوغاب سیمان را تعیین کرد که با توجه
به دوغابهای طراحی ش��ده از سوی ش��رکتهای سیمانکاری برای چاههای
میادین مورد مطالعه ،دو نوع دوغاب سیمان یکی با وزن 118و دیگری با وزن
حدود 90پوند بر فوت مکعب جهت طراحی تعیین شدند .سیمان پایه ،سیمان
کالس  Gس��اخت کارخانه س��یمان کرمان در نظر گرفته ش��د .از آنجاییکه
س��یمان کالس  Gس��یمانی بدون افزایه اس��ت میتواند بهعنوان پایه طراحی
در نظ��ر گرفته ش��ود تا در طول آزمایشها و در صورت لزوم متناس��ب با نیاز
فرموالس��یون از افزایههای مناس��ب استفاده شود .در مورد س��ایر افزایهها ،از
بهترین افزایههای مرس��وم و مورد استفاده در چاههای ایران استفاده شد تا در
حد امکان بهترین طراحی انجام ش��ود .در طراحی دوغاب سیمان سبك وزن،
دو حالت در نظر گرفته ش��د :یکی طراحی با اس��تفاده از جامدات سبكکننده
( )D124و بدون استفاده از توزیع دانهبندی و بدون بهرهگیری از خواص نانو

ذرات و دیگری استفاده همزمان از نانو ذرات  HSLو میکروبالك و  D124که
بیانگر بهرهگیری از فناوری نانو و توزیع دانهبندی ذرات است.
-1-1طراحی دوغاب با وزن۱۱8 pcf

در جدول  1فرموالس��یون دوغاب س��یمان و نتایج رئولوژیکی دوغاب در شرایط
قب��ل و بعد از اعمال حرارت و همچنین نتایج پارامترهای آزمایش��گاهی دوغاب
طراحی ش��ده ،نش��ان داده میشود .بر اساس ش��کل  2مشخص است که میزان
اخت�لاف دانس��یته بین نمونه باالی س��تون س��یمان ( )sec 1و نمونه قاعده آن
( )sec 5بسیار ناچیز است.
-1-2طراحی دوغاب با وزن 90 pcfبدون نانو ذرات

در جدول  2فرموالس��یون دوغاب س��یمان و نتایج رئولوژیکی دوغاب س��یمان
س��بك بدون نانو ذرات را در ش��رایط قبل و بعد از اعمال حرارت نشان میدهد.
همچنین نتایج پارامترهای آزمایشگاهی دوغاب طراحی شده ،نشان داده شدهاند.
شکل  2نمودار پایداری سنگ سیمان سبك بدون نانو ذرات را نشان میدهد .بر
اساس شکل  3مشخص است که میزان اختالف دانسیته بین نمونه باالی ستون
سیمان ( )1secو نمونه قاعده آن ( )4secقابل قبول است.
-1-3طراحی دوغاب با وزن 90 pcfهمراه با نانو ذرات

جدول  3فرموالسیون دوغاب س��یمان و نتایج رئولوژیکی دوغاب سیمان سبك
دارای نان��و ذرات هیدروفوب در ش��رایط قبل و بعد از اعمال حرارت و همچنین
نتایج پارامترهای آزمایش��گاهی دوغاب طراحی ش��ده ،را نشان میدهد .در این
فرموالس��یون از میکروب�لاك جهت ایج��اد توزیع دانهبن��دی و از پاراگاز جهت
جلوگیری از نفوذ گاز به داخل س��تون س��یمان )جهت اس��تفاده در سازندهای
گازدار( استفاده شده است.
-1-4طراحی دوغاب با وزن 90 pcfهمراه با نانو ذرات در دمای  03۲درجه

فارنهایت

 5منحنی پایداری دوغاب سیمان بدون  HSLو دوغاب سیمان دارای  HSLو توزیع
دانهبندی  PSDدر هر دو نمونه دوغاب سیمان

 5مقادیر نفوذپذیری نمونههای دوغاب سیمان

42

ردیف

دوغاب

1

118

0629.

2

 90بدون ذرات نانو

0629.

3

 90با ذرات نانو

 0629.در دمای  194درجه فارنهایت
 01.در دمای  230درجه فارنهایت

جهت بهکارگیری دوغاب س��یمان س��بك در دماهای باالتر متناس��ب با شرایط
چاههای عمیقتر ،دوغاب موجود در کش��ور با تغییراتی در فرموالس��یون دوغاب
س��یمان ارائه شده در جدول  3ارائه شده اس��ت .این دوغاب برای تراوایی کمتر
و زمان بندش بیش��تر طراحی شده است که در جدول  4مربوط به طراحی این
دوغاب ،دمای اس��تاتیك ته چاه��ی برابر با  230درج��ه فارنهایت ( ۱۱0درجه
س��انتیگراد) و دم��ای گردش س��یال حفاری در ت��ه چاه برابر ب��ا  200درجه
فارنهایت ( 93درجه س��انتیگراد) در نظر گرفته ش��ده اس��ت .مشخص میشود
که با مقایس��ه جدول  4و  5با طراحی جدید و بهکارگیری توزیع متفاوت ذرات
میتوان نسبت جامد به آب را تغییر داد و از این طریق به بهبود مقاومت تراکمی
سیمان و کاهش میزان تراوایی کمك کرد .همچنین زمان بندش دوغاب افزایش
یافته و میزان افت صافی آن کمتر شده است.
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-2بحث و نتایج

نتایج حاصله از آزمایشهای انجام ش��ده در مورد س��ه گروه دوغاب س��یمان طراحی
ش��ده ف��وق را از همدیگر تفکیك کرده و به بررس��ی هر کدام به ط��ور مجزا پرداخته
میشود .مقادیر نقطه واروی در هر سه گروه دوغاب سیمان طراحی شده تقریبا مشابه
یکدیگر اس��ت که این امر نویددهنده وجود پایداری در دوغابهای سیمان بهخصوص
دوغابهای س��بك وزن است .با توجه به مطالعات موردی موجود ،میزان نقطه واروی
و مقاومت ژلهای  ۱۲دقیقه پیش��نهاد ش��ده جهت انجام جابهجایی موثر سیال حفاری
بهخصوص در قس��مت پایینی دالیز لوله جداری بین 4.8تا  19.2پاس��کال میباشد.
در طراحی صورت گرفته در آزمایش��گاه ،هر س��ه گروه دوغاب سیمان از این نقطهنظر
در ش��رایط مطلوبی قرار داشتهاند .جهت بررسی پایداری دوغاب سیمان میبایست به
نتایج س��ه آزمایش ش��امل میزان آب آزاد ،پروفیل پایداری و میزان افت صافی دوغاب
س��یمان رجوع کرد .در دوغاب س��نگین با وزن  118پوند بر ف��وت مکعب میزان افت
صافی برابر با  50سیسی در  30دقیقه آزمایش است و میزان آب آزاد در جهت افقی
برابر با صفر است .با بررسی منحنی پایداری مغزه سیمانی(شکل  )2معلوم میشود که
اختالف دانس��یته بین بخش باالیی نمونه با بخش قاعده آن فقط در حدود  2پوند بر
فوت مکعب است که این مقدار مورد تایید بوده و پیشبینی انجام شده بر اساس نتایج
رئولوژیکی را تایید میکند .در دوغاب سبك بدون نانو ذرات ،میزان افت صافی برابر با
 48سیس��ی و میزان آب آزاد افقی برابر با صفر اس��ت .در این دوغاب سیمان اختالف
بین دانس��یته بخش باالیی نمونه با بخش قاعده آن (ش��کل  )2در حدود 3.7پوند بر
فوت مکعب است .این امر تاییدکننده روندی است که بر اساس نتایج رئولوژیکی نسبت
بین قرائتها ـکه در قسمت قبل به آن اشاره شدـ قابل پیشبینی بود .در دوغاب سبك
دارای نانو ذرات ،میزان افت صافی به  28سیس��ی کاهش پیدا کرد و همانند دو گروه
دوغاب قبلی میزان آب آزاد برابر با صفر بود .با بهینهسازی ترکیب سیمان سبك برای
دماهای باالتر ،میزان افت صافی در دمای  110درجه س��انتیگراد هم با کاهش مواجه
بوده و به  18سیس��ی رس��یده است .با توجه به ش��کل  5اختالف دانسیته بین بخش
باالیی نمونه با بخش قاعده آن فقط در حدود  0.12پوند بر فوت مکعب میباشد.
با توجه به مقایس��ه میزان نفوذپذیری سه نوع سیمان طراحی شده نشان میدهد که
دوغاب س��یمان  90pcfبا اس��تفاده از ذرات نانو دارای نفوذپذیری کمتری بوده و این
خاصیت میتواند در س��ازندهای دش��وارگاز و یا آب نمك که احتمال نفوذ در س��نگ
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الف :با توجه به مقایس��ه میزان نفوذپذیری س��ه نوع س��یمان طراحی ش��ده ،نشان
میدهد که دوغاب سیمان  ۲۲pcfبا استفاده از ذرات نانو دارای نفوذپذیری کمتری
بوده و این خاصیت میتواند در سازندهای دشوارگاز و یا آب نمك که احتمال نفوذ
در سنگ دوغاب وجود دارد ،را به حداقل ممکن برساند.
ب :با بررسی نمودار مقاومت تراکمی دوغابهای سیمان سبك (وزن دوغاب برابر
با  )90 pcfمعلوم میش��ود میزان مقاومت تراکمی آنها مقادیر بس��یار قابل قبولی
اس��ت .با توجه به اینکه در پوند بر فوت مکعب معموال میزان اس��تحکام تراکمی
چندان زیاد نیست ،میزان مقاومت تراکمی حاصله را میتوان مربوط به افزایههای
نانو و افزایههای پایه ،مانند میکروبالك و سبكکنندههای میکرو اسفری دانست.
ج :در ه��ر دو نمون��ه س��یمان س��بك ب��ا ، PSD&HSLدوغاب س��یمان پس
از  8س��اعت ش��روع به توس��عه مقاوم��ت تراکمی ک��رده و بعد از گذش��ت 24
س��اعت ب��ه حداکثر می��زان اس��تحکام خود دس��ت مییابد .در نمونه ش��ماره4
( )RIPI4دوغاب س��یمان پس از  6س��اعت شروع به س��خت شدن ،کرده و طی
مدت  40دقیقه مقاومت آن به  500پوند براینچ مربع رسیده است .این خاصیت
س��بب کاهش زمان انتظار برای ش��روع حفاری س��یمان و کاهش احتمال نفوذ
س��یاالت مهاجم مانند گاز و سایر سیاالت خورنده به داخل ستون سیمان پشت
لوله جداری و آستری میشود.
د :روند توسعه استحکام تراکمی در دوغاب دارای  HSLبسیار سریعتر از دوغاب
س��بك معمولی اس��ت به گونهای که در مدتی حدود  25تا  40دقیقه مقاومت
تراکمی س��یمان از  50به  500پوند براینچ مربع رس��یده است در حالی که این
میزان در سیمان سبک معمولی حدود  75دقیقه است.
ه :طراحی دوغاب س��یمان در دو گروه وزنی س��بك و سنگین با در نظر گرفتن
الزامات طراحی دوغاب سیمان چاههای افقی (پارامترهای رئولوژیکی ،استحکامی
و پایداری) موفقیتآمیز بوده است اما سیمان طراحی شده با وزن 90 pcfهمراه
با توزیع دانهبندی ذرات (اس��تفاده از ذرات نانو) دارای خواص بهتری نس��بت به
سایر دوغابها است.
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