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نقش حیاتی ســیال حفاری کــه معموال از آن با نــام گل حفاری یاد 
می شــود، از ابتدای شروع حفر یک چاه تا تکمیل آن و تحویل به واحد 
بهره بــرداری بر هیچ یک از متخصصیــن و محققین حوزه ی نفت و گاز 
پوشیده نیست. الزمه ی دستیابی به منابع هیدروکربوری حفر چاه است 
که آن هم بدون استفاده از سیال حفاری مناسب امکان پذیر نیست. لذا، 
به بیانی ســاده تر در مورد اهمیت نقش سیال حفاری می توان گفت که 
بدون سیال حفاری، هیچ صنعت وابسته ای به نفت و گاز وجود نخواهد 
داشت. سیال حفاری با فرموالســیون مخصوص خود در حوضچه های 
گل تهیه شــده، پس از عبــور از پمپ ها و تجهیزات ســر چاهی وارد 
رشــته ی حفاری می شــود، ضمن خنــک کاری و روان کاری لوله های 
حفــاری و لوله های وزنه، از آنها عبور کرده، توان هیدرولیکی را به مته 
منتقل و با ســرعت باال از نازل های آن خارج شده و با نیروی جت خود 
به خرد شدن ســازندهای در معرض مته کمک می کند. سپس، سیال 
حفاری وارد فضای بین رشته ی حفاری و دیواره ی چاه )فضای دالیزی( 
می شــود، در این فضا به دلیل ستون هیدرواستاتیکی ناشی از وزن خود 
باعث کنترل فشــارهای زیرزمینی و پایدار شدن دیواره ی چاه می شود. 
همچنیــن، به هنگام باال آمدن در فضــای دالیزی، به دلیل خصوصیات 

رئولوژیکی خود باعث انتقال خرده های حفاری به سر چاه می شود و نیز 
به واسطه ی نیروی شــناوری که ایجاد می کند بخشی از وزن رشته ی 
حفاری را تحمل می کند. این ســیال پس از خروج از چاه در مســیری 
مشــخص و پس از طی فرآیندهای مناســب مجددا آماده ی تزریق به 

درون چاه می شود.
انتخاب سیال حفاری مناسب مزایای دیگری نیز دارد که برخی از آنها 
عبارتند از: به حداقل رساندن هرزروی سیال و آسیب سازندی، کاهش 
خوردگی تجهیــزات، کاهش گیر کردن لوله ها، بهبــود نرخ نفوذ مته، 

کاهش اثرات زیست محیطی و خطرات جانبی برای کارکنان. 
انتخاب ســیال حفاری باید با توجه به هزینه، عملکرد و کاربردپذیری 
آن، تجهیزات، مالحظات اکتشــافی و چهارچوب های تولید انجام شود. 
رایج ترین و اقتصادی ترین سیاالت حفاری، پایه آبی ها هستند. اما، این 
نوع ســیاالت در سازندهای شیلی و نیز ســازندهای با دما و فشار باال 

کارآیی الزم را ندارند.
ســیاالت حفاری پایه نفتی نوع دیگری از سیاالت حفاری هستند. جزء 
اصلی این نوع ســیاالت معموال گازوئیل یا دیگر مــواد آب گریز مانند 
روغن های ســنتزی و معدنی اســت. این ســیاالت علی رغم مشکالت 
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رس ها، به دلیل وجود کانی های آب دوســت در ســاختار خود، رایج ترین افزایه ها برای تامین خصوصیات رئولوژیکی 
ســیاالت حفاری پایه آبی هستند. این گونه رس ها، قابلیت برهم کنش با سیاالت پایه نفتی را ندارند. لذا، برای تامین 
خصوصیات رئولوژیکی ســیاالت حفاری پایه نفتی باید تغییراتی در ســاختار آنها اعمال شــود. برای اصالح ساختار 
رس های معمول و تهیه ی رس های ارگانیک معموال از سورفکتانت ها استفاده می شود، چراکه به دلیل داشتن حداقل 
یک بخش لیپوفیل )نفت دوســت( باعث برهم کنش و سازگار شدن رس با فاز پیوسته ی سیاالت پایه نفتی می شوند. 
رس های ارگانیک کاربردهای دیگری از جمله اســتفاده در ساخت رنگ ها، گریس، جاذب های آلودگی های ارگانیک، 
لوازم آرایشی ـ  بهداشــتی، وسایل الکترونیک و نانوکامپوزیت ها دارند. پتانســیل و قابلیت باالی رس های ارگانیک در 
زمینه های مختلف همواره مورد توجه محققین بوده است. متخصصین و محققین حوزه ی سیال حفاری پژوهش های 
درخور توجهی در زمینه ی تهیه ی رس های ارگانیک به عنوان عامل تامین کننده ی رئولوژی سیاالت حفاری پایه نفتی 
داشته اند. در این مطالعه، مروری کاربردی بر پژوهش های انجام شده در این زمینه انجام و مهم ترین یافته های آنها 
بررســی شده است. نتیجه گیری کلی از این مطالعه حاکی از آن است که عملکرد رس های ارگانیک در سیاالت پایه 
نفتی تحت تاثیر نوع رس پایه، ویژگی ها و میزان ســورفکتانت بارگذاری شــده بر رس پایه، دما و فشــار است. اما اثر 
فشار و نیز عملکرد رس های ارگانیک در حضور سایر افزایه های سیاالت حفاری پایه نفتی مانند فاز آبی آنها نیازمند 

مطالعات بیشتر است.
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محیط زیستی که ایجاد می کنند، قابلیت های جالب توجهی در مقایسه 
با سیاالت حفاری پایه آبی دارند مانند پایداری خصوصیات رئولوژیکی 
در دما و فشــار باال، بازدارندگی از تورم سازندهای شیلی، خنک کاری و 
روان کاری باال و آسیب سازندی کمتر]1[، هرزروی کم به درون سازند 

و ترک و دراگ پایین.]2[
امروزه، انرژی های پاک از نظر محیط زیســتی جایگزین های مناســبی 
برای سوخت های فسیلی هســتند اما هنوز پاسخگوی تقاضای جهانی 
نیستند. لذا، باتوجه به نرخ باالی مصرف سوخت های فسیلی و نیاز مبرم 
کشــورها به نفت و گاز، تالش محققین بر آن اســت تا تولید از مخازن 
هیدروکربــوری را بهبود ببخشــند. یکی از رویکردهای مناســب برای 
افزایش دســتیابی به ذخایر هیدروکربوری، استفاده از تکنولوژی هایی 
اســت که استخراج نفت و گاز را از سازندهای پیچیده مانند سازندهای 
تحت دما و فشــار باال، چاه های فراســاحلی و چاه هــای با انحراف باال 
تسهیل کنند.]3و4[ لذا، حفاری در چنین شرایطی مستلزم بهره گیری 
از یک ســیال حفاری پایه نفتی با خصوصیات رئولوژیکی مطلوب است. 
کانی های رسی رایج در سیاالت حفاری پایه آبی مانند مونتموریلونیت، 
بنتونایت، اســمکتایت و سپیوالیت به دلیل داشتن کانی های آب دوست 
)مانند سلیکات و آلومینا(، قابلیت پخش شدن و برهم کنش با فاز نفتی 
را ندارند. لذا، باید ساختار آنها به منظور استفاده در سیاالت حفاری پایه 

نفتی اصالح شود.
امروزه، کانی های رسی اصالح شده توســط ترکیبات ارگانیک )رس های 
ارگانیک(، رایج ترین افزایه ها برای تامین خصوصیات رئولوژیکی ســیاالت 
حفاری پایه نفتی هســتند.]8-5[ جانشــینی یون های آمونیومی آلکیلی 
در ســاختار رس ها، روش ارجح برای تهیه ی رس های ارگانیک است.]6[ 
رس های ارگانیک توانایی کاهش هرزروی ســیال به درون سازند و نیز 
افزایــش پایداری امولســیون آب در نفت موجود در ســیاالت حفاری 
پایــداری را نیز دارند.]9و10[ رس هــای ارگانیک در تولید جاذب های 
آلودگی های ارگانیک، رنگ ها، گریس، لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل 
مراقبت پرسنل]11[، وسایل الکتریکی]12[ و نانوکامپوزیت ها]13و14[ 

هم کاربرد دارند. 
پتانســیل های ذکر شده برای این گونه رس ها، همواره توجه محققین را 
به خود جلب کرده اند تا مطالعات خود را در این زمینه ادامه دهند. لذا، 
محققین سیال حفاری نیز از این امر مستثنا نبوده اند و از گذشته تا به 
امروز همواره به دنبال تهیه و دســتیابی به رس های ارگانیک جدیدتر و 
با عملکرد بهتر در سیاالت حفاری پایه نفتی بوده اند. هدف این مطالعه، 
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه ی تهیه ی رس های ارگانیک با 
هدف مهیا کردن خصوصیات رئولوژیکی برای ســیاالت پایه نفتی و نیز 

ارائه ی مهم ترین نتایج پژوهش ها است.

1- کارهای آزمایشگاهی انجام شده
بهــات و همکاران)2013(]15[، یک بنتونایــت هندی تجاری )بنتونایت 
34( را بـــا اسـتـفــاده از ســـه تـرکیـب آمـونیـــوم چـهـارتـایـی 
 ،)HDTMA(دســیل تری متیل آمونیوم بروماید هگــزا  نـام هـــای  بـــه 
ان ستیل پریدینیوم کلرید )NCPC( و استیریل دی متیل بنزیل آمونیوم کلرید 
)SMBC( اصالح ســاختاری کرده و ســه بنتونایت ارگانیک با نام های 
HDTMA- bentonite- NCP-bentonite وSMB-bentonite تهیــه کردند. 
سوسپانسیون هایی از غلظت های مختلف از هر کدام از رس ها در تولوئن 
بــه دو روش هم زدن1 و اولتراســونیک2 تهیــه و در دمای 25درجه ی 
ســانتی گراد در معرض نرخ های برشــی در بازه ی s -1 6 ،6-264 مورد 
 shear thinning آزمایش قرار دادند. تمامی سوسپانســیون ها از رفتــار
تبعیت کرده، پایدار بوده، ســاختار ژله ای داشــته و مقاومت تسلیم از 

خود نشان دادند. 
الزم به ذکر است که در صورت افزودن محلول 5 درصد حجمی از 
آب در متانول به عنوان یک فعال کننده ی قطبی3 در سوسپانسیون های 
 ،shear thinning رس ارگانیک ـ تولوئــن، خصوصیات رئولوژیکی، رفتــار

حجم و پایداری ساختار ژله ای تقویت می شود.
به صورت کلی تاثیر عوامل ذکر شــده بر رئولوژی و ســاختار صفحه ای 
رس ها در تولوئن در شــکل1 نشان داده شــده است. متانول تمایل به 
پیوند با ســیلیکات های موجود در ســطح رس دارد، لذا، به آن متصل 
شــده، نیروهای واندر والــس مابین صفحــات رس را تخریب کرده و 
زنجیره های آلکیل موجود را وادار به واکنش تولوئن کرده و پس از ایجاد 
پیوند شــبکه ای از پیوند های هیدروژنی بین تولوئن و یا فعال کننده ی 
سطحی و کاتیون های آمونیومی چهارتایی و جداسازی ورقه های رس، 
ژل تشکیل می شــود. همچنین نتایج نشان داد که روش اولتراسونیک 

باعث تقویت بیشتر خصوصیات رئولوژیکی می شود.

 1   رابطه ی بین رئولوژی و ساختار سوسپانسیون رس ارگانیک-تولوئن در مراحل 

مختلف]15[
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آککال و همکاران)2013(]16[ اثر سه رس ارگانیک تجاری را بر رئولوژی 
امولسیون آب در دو ـ دکان )C12H26( پایدار شده با سورفکتانت ها بررسی 
 Geltone و رس سوم VG69 رس دوم ،Bentonite38VCG کردند. رس اول
نام داشــت. الزم به ذکر است که رس های دوم و سوم از اسمکتایت تهیه 
شده بود و اطالعاتی در مورد اصالح کننده های هیچ یک از رس ها گزارش 
نشده اســت. شکل2)الف( نشــان می دهد که با افزایش غلظت رس های 
ارگانیک، سیاالت یک مقاومت، تسلیم از خود نشان می دهند که به دلیل 

تشــکیل یک ســاختار ژله ای پس از افزایش غلظــت ذرات از یک مقدار 
بحرانی است. با توجه به شــکل2)ب(، افزایش نرخ برشی موجب کاهش 
ویسکوزیته ی سیاالت می شود که بیانگر رفتار shear thinning آنها به دلیل 
شکسته شدن ژل تشکیل شده پس از تنش برشی تسلیم است. به صورت 
 Geltone و Bentonite38VCG، VG69 ،کلی در غلظــت 3.75 درصد وزنی
به ترتیــب بهترین رس ها برای بهبود ویســکوزیته ی امولســیون آب در 

دو ـ دکان بوده اند.

هرموســو و همکاران )2014(]17[ اثر غلظــت دو بنتونایت ارگانیک 
تجــاریB34 و B128، به ترتیب حاصل بر هــم کنش کاتیون های 
آمونیومی چهارتایی 2M2HT 4  و 2MBHT 4 با سطح بنتونایت، 
را بر ویســکوزیته ی یک روغن با نام تجاریSR -10، به عنوان 
فاز اصلی ســیال حفاری پایــه نفتی، در اختالف فشــارهای کمتر از 
400 بــار، در دمای 40درجه ی ســانتی گراد و در معرض نرخ های 
برشــی 0.01s -1-1000 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که 
بــا افزایش غلظت رس ها از 1 تا 5 درصد در فشــار اتمســفری، رفتار 
shear thinning سوسپانســون ها که از مدل سیســکو5 )رابطه ی1( 
پیروی می کنند، مشهودتر می شود. همچنین، همان گونه که در شکل3 
نشان داده شده است، ویسکوزیته ی سوسپانسیون ها به شدت تحت تاثیر 
فشــار بوده و B 128 در مقایســه با B 34 عامل بهتری برای افزایش 
ویسکوزیته ی سیال پایه است. مدل ترکیبی سیسکو ـ باروس6  )روابط2-4( 
به خوبی اثر فشار بر رفتار ویســکوز سوسپانسیون های مورد مطالعه را 
توجیه می کند. پارامترهای رئولوژی به دست آمده برای سیاالت حفاری 

مورد آزمایش در جدول1 جمع آوری شده است.

رابطه ی )1(
n=n∞0+ K0 γ̇̇ n0-1

رابطه ی )2(
n=[n∞0 + K)P(γ̇ n)p(-1] × exp (β(P-P0((

رابطه ی )3(
K)P(= K0 + K1)P-P0(

رابطه ی )4(
n)P(=n0 + n1)P-P0(

n ویسکوزیته ی ظاهری در نرخ برشی n∞0 . γ̇ ویسکوزیته در نرخ برشی 
 β ،2شاخص جریان8 می باشد. در رابطه ی nشــاخص ثبات7 و K0 باال و
ضریب پیزویسکوز9 و همانگونه که در روابط 3 و 4 نشان داده شده است، 
 K0 .شاخص ثبات و جریان رابطه ی2، خود توابعی خطی از فشار هستند
 n1 و K1 شــاخص ثبات و جریان در فشــار مرجع  و ، n0 و

پارامترهای تطبیق دهنده10 بر حسبbar-1 می باشند.

 2    الف( رفتار رئولوژیکی سیاالت، ب( ویسکوزیته ی سیاالت بر حسب نرخ برشی ]16[ 
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 3    الف( رفتار رئولوژیکی سیاالت، ب( ویسکوزیته ی سیاالت بر حسب نرخ برشی ]16[ 

]17 [B 128  و B 34 1    دیتای رئولوژی برحسب تابعی از فشار و غلظت رس های ارگانیک  

میانگین

 انحراف نسبی )%(
β)ba r-1(ɳ ∞ ) P a . s (

n = n0+ n1ΔPk = k0+ k1ΔP

مادهغلظت وزنی )%(

n1)ba r-1(n0K1)Pa . snba r-1(K0)Pa.sn)

10/10/00270/1001/2×10 -50/65-6/9×10 -50/171

B128 5/110/00270/1533/4×10 -50/16-6/8×10 -41/273

3/030/00280/1955/6×10 -50/09-1/1×10 -29/555

1/770/00270/118-9/5×10 -40/651/0×10 -40/00811

B34 11/60/00270/129-9/4×10 -40/556/3×10 -40/0973

6/010/00270/163-3/9×10 -40/364/7×10 -40/145

-0/00270/114-----oil
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سیلوا و همکاران)2014(]18[ به دلیل خطرات زیست محیطی و پایداری 
دمایی کم ســورفکتانت های کاتیونی و نیز پتانســیل ســورفکتانت های 
غیریونی در تهیــه ی رس های ارگانیک]19[، دو ســورفکتانت غیریونی 
آمینی با نام های تجاریTA20 و TA50، که فرمول ســاختاری آنها در 
شکل4 نشان داده است، را به منظور اصالح چهار نوع بنتونایت متفاوت با 
میزان کانی ها، یون های کلسیم و منیزیم متفاوت، استفاده کردند. بررسی 
اثر جداگانه ی هر چهار بنتونایت ارگانیک تهیه شــده بر ویســکوزیته ی 
ظاهری گازوئیل و کروسین نشــان داد که بنتونایت های نوع دوم و سوم 
علی رغم عدم کارآیی مطلوب در تامین ویســکوزیته ی ســیاالت حفاری 

پایه آبی در مطالعه ی قبلی ســیلوا و همــکاران)2013(]20[، پس از اصالح 
توســط TA20 و TA50، در سیاالت پایه نفتی عملکرد بهتری در مقایسه 
بــا بنتونایت های نوع اول و چهارم )مطلوب تریــن رس ها در مطالعه ی قبلی( 
از جهت افزایش ویســکوزیته ی ظاهری داشته اند. قابل ذکر است که بهترین 
عملکرد بنتونایت های نوع دوم و ســوم در بهبود ویســکوزیته ی کروسین و 
 ،TA50 + TA20گازوئیل زمانی بوده اســت که به ترتیب با 23درصد وزنی
)هم افزایــی( و TA20 ارگانیک شــده اند. نتیجه ی کلی ایــن مطالعه بیانگر 
ضرورت اســتفاده از پتانســیل و حجم باالی رس های آب دوســت نامطلوب 

موجود در سراسر دنیا برای تهیه ی رس های ارگانیک است.

 ،0.005 غلظت هــای  اثــر  همــکاران)2014(]21[  و  الیــاری 
0.02 و0.04 درصــد وزنــی از: 1( بنتونایــت اصــالح شــده بــا 
کاتیــون  
2( بنتونایــت اصالح شــده  ، بــا نــام تجــاری 
بــه  ملقــب  بــا  
 را بر ویســکوزیته ی امولسیون آب در کروسین 
پایدار شــده بــا یک ســورفکتانت تجاری، در دمــای 25درجه ی 
1000s-1-100 مطالعه کردند.  برشــی  نرخ هــای  ســانتی گراد و 

نتایج آنها )شــکل5( نشان داد که غلظت  0.005 درصد تاثیری بر 
ویســکوزیته ی امولســیون ندارد اما در غلظت های باالتر، رس های 
مذکور به یک اندازه باعث پایدار شــدن امولســیون و ریزتر شدن 

ذرات و نهایتا کاهش ویســکوزیته ی آن می شوند. 

TA 50 )ب  TA 20)4    فرمول ساختاری سورفکتانت غیریونی الف 

]21[   Cloisite 30 B  )ب    ،Cloisite 15 A )5    ویسکوزیته ی امولسیون آب در کروسین در حضور درصد وزنی های مختلف  الف 
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ژوانــگ و همکاران)2016(]22[ عملکرد مونتموریلونیت اصالح شــده با 
ســورفکتانت کاتیونی CTAB 11 را بر رئولوژی گازوئیل به عنوان ســیال 
حفاری پایه نفتی بررسی کردند. آنالیز نتایج میکروسکوپ نوری )شکل6( 
برای ترکیب های مختلف نشان می دهد که با افزایش بارگذاری سورفکتانت 
در مونتموریلونیت و نیز رســاندن دمای ســیال به باالتر از180درجه ی 
ســانتی گراد، OMt بهتر در گازوئیل پخش می شــود. همچنین، پخش 
شــدن ذرات OMt در گازوئیل به گونه ای اســت که فضاهای خالی بین 

الیه ای، بین ذره ای و بین توده )لخته(ای12 ایجاد می شود. لذا، اتصال رویه 
به لبه13 و لبــه به لبه ی14 صفحات  OMt و جــذب مولکول های مازاد 
گازوئیل در ســه فضای ذکر شده موجب تشکیل ژل با ساختار اسکلتی 
یا "house of cards" )مطابق شــکل7( و افزایش ویسکوزیته و قدرت 
ژله ای می شــود. به صــورت کلی خصوصیات رئولوژیکی و تیکســوتروپی 
سیاالت مورد مطالعه تابعی از میزان آب گریزی، فاصله بین الیه های رس، 

میزان سورفکتانت بارگذاری شده در OMt و دما بوده است.

 6    تصویر میکروسکوپیک ازاثر متقابل دما و بارگذاری سورفکتانت بر پخش شدن مونتموریلونیت در گازوئیل]22[

 7    شماتیک تشکیل ژل حاصل از پخش شدن OMt در گازوئیل]22[
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راتـکیـویـشـس و هـمکـاران)2016(]23[ از سورفـکــتـانـت کاتیونی 
ســتیل تری متیل آمونیوم بروماید )CTABr( برای کمک به پخش کردن 
 )Soybean( بنتونایــت در یک ســیال حفاری پایــه روغنی گیاهــی
اســتفاده کردند. آنالیز واریانس حاکی از آن بود که دما و غلظت کاتیون 
اصالح کننده ی بنتونایت، موثرترین عوامل بر پارامترهای رئولوژیکی مدل 
بینگهام پالستیک حاکم بر ســیاالت مورد آزمایش هستند. لذا، روابط5 
تا 8، به ترتیب برای محاســبه ی ویســکوزیته ی پالستیک، ویسکوزیته ی 
ظاهری، تیکسوتروپی و تنش تســلیم سیاالت به دست آمد. الزم به ذکر 
اســت که هدف استفاده از ســیال soybean در این پژوهش، خطرات 

محیط زیستی کمتر آن در مقایسه با سیاالت پایه ی رایج بوده است.
VP = 30/ 09 + 4/ 17 CV - 29 / 31T                        )5( رابطــه ی
Va = 31/ 75 + 4/ 48 CV - 27/ 66T                       )6( رابطــه ی
H = 733/ 47 + 1531/ 96T                                        )7( رابطه ی
 τ1 = 0/ 59 + 0/ 50 CV + 0 / 93 T+ 0/ 54 CV T             )8( رابطه ی
ر این روابط، VP و Va به ترتیب ویســکوزیته ی پالســتیک و ظاهری بر 
حســب ســانتی پویز، CV غلظت ســورفکتانت اصالح کننده ی بنتونایت 
)گرم بر لیتر(، T دمای ســیال بر حسب درجه ی سانتی گراد، H شاخص 
تیکســوتروپی بر حسب پاســکال بر ثانیه و τ1 مقاومت تسلیم بر حسب 

پاسکال است.
ژوانگ و همکاران)2017(]24[ با هدف بررسی اثر ماهیت سورفکتانت بر 
رئولوژی و ساختار مونتموریلونیت)Mt( در نفت سفید به عنوان فاز اصلی 
سیال حفاری نفتی، چهار سورفکتانت 17C18-B ،16C18-A ،15C12 و 

18DC18 را انتخاب کردند. فرمول ساختاری، سایز و مقدار HLB 19 این 
سورفکتانت ها در شکل8 نمایش داده شده است. آنالیز نتایج تست پراش 
پرتوی ایکس، زاویه ی تماس قطره ی آب با رس های ارگانیک تهیه شــده 
و مقایســه ی حجم ژل های اندازه گیری شده در دماهای 66، 150، 180و    
200درجه ی ســانتی گراد حاکی از آن است که هرچه سایز سورفکتانت 
بزرگ تر و HLB آن کمتر باشــد، میزان جذب مولکول های نفت ســفید 
بیــن الیه های مونتموریلونیت، فاصله ی بیــن الیه های مونتموریلونیت و 
نهایتا شدت تورم آن بیشتر است. لذا، ترتیب پایداری و حجم ژل حاصل 
از مونتموریلونیت های ارگانیک پخش شده در نفت سفید بدین گونه است:
C12- Mt <C18-A-Mt< C18-B-Mt< DC18-Mt.

نتایج تســت رئولوژی نشــان داد که توانایی رس های مــورد مطالعه از 
نظر بهبود ویســکوزیته ی ظاهری و پالســتیک و تنش تسلیم نفت سفید 

بدین ترتیب است:
C12- Mt <C18-A-Mt< DC18-Mt< C18-B-Mt.

از رفتار رئولوژیکی دینامیک ســیاالت مــورد مطالعه در دماهای مختلف 
که در شــکل9 نمایش داده شده است می توان نتیجه گرفت که خاصیت 
تیکســوتروپی )مساحت محصور بین تنش برشی در مسیرهای افزایش و 
کاهش نرخ برشــی( ایجاد شده توســط رس های مورد مطالعه در دمای   
66درجه ی سانتی گراد مانند ترتیب ذکر شده برای پارامترهای رئولوژیکی 
ولی در سایر دماها مانند ترتیب ذکر شده برای حجم و پایداری ژل است. 
الزم به ذکر است که بیشترین بهبود در خصوصیات رئولوژیکی در دمای 

150درجه ی سانتی گراد حاصل شده است.

 8    فرمول ساختاری، سایز و HLB سورفکتانت های مورد استفاده جهت ارگانیک کردن مونتموریلونیت توسط ژوانگ و همکاران(2017(]24[
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 )Palygorskite( 25[ رس پالی گورسکیت[)ژوانگ و همکاران)2017
را با اســتفاده از ســورفکتانت های کاتیونــی C-18-B ، C-18-Aو

D18C اصــالح کردنــد. روند کلی پژوهش آنها ماننــد مطالعه ی قبلی 
بوده است. پالی گورســکیت های ارگانیک )OPal( ساخته شده قابلیت 
چشــمگیری در بهبــود خصوصیــات رئولوژیکی نفت ســفید داشــتند. 
خصوصیــات رئولوژیکی تحت تاثیــر ماهیت و ویژگی های ســورفکتانت 
کاتیونی مورد اســتفاده شامل اندازه ی ســر قطبی آن، میزان HLB  و 
ســاختار مولکولی آن و همچنین دما و میزان سورفکتانت جایگزین شده 
در ساختار پالی گورسکیت بوده اند. افزایش دما تا 200درجه ی سانتی گراد 
اگرچه از طریق تجزیه ی سورفکتانت ها باعث تخریب OPal می شود، اما 
به صورت کلی باعث بهبود خصوصیات رئولوژیکی و تیکسوتروپی سیاالت 
حفاری پایه نفتی شده است. نهایتا، به صورت کلی پایداری دمایی سیاالت 

حفاری مورد آزمایش این گونه بوده است: 
DC18 - Pal - oil < C18 - B - Pal - oil < C18 - A - Pal - oil

ژوانــگ و همــکاران)2018(]26[ ســپیوالیت را از طریــق بارگــذاری  
درصدهای وزنی 15، 25، 35 و45 درصد از ســورفکتانت C 18-B روی 

آن، ارگانیک کردند. ســپس، برای آماده ســازی ســیاالت حفاری هدف 
 )OSep( مطالعــه، مقدار 12گرم از هرکدام از ســپیوالیت های ارگانیک
را به 400میلی لیتر نفت ســفید اضافه کردند. با توجه به شکل10 )الف( و 
)ج(، می توان نتیجه گرفت که به صورت کلی افزایش غلظت ســورفکتانت 
موجب بهبود ویســکوزیته ی ظاهری، ویســکوزیته ی پالستیک و تنش 
تسلیم سوسپانســون OSep در نفت سفید شده است. به دلیل کم بودن 
سهم رس سپیوالیت در OSep حاوی 45درصد سورفکتانت در مقایسه 
با سپیوالیت ارگانیک شده با 35درصد سورفکتانت، قابلیت آن در تشکیل 
ساختار شبکه ای و بهبود خصوصیات رئولوژیکی و ژالتینی سیال حفاری 
پایه نفتی کمتر بوده و لذا 35درصد، غلظت بهینه ی C 18-B برای تهیه 
سپیوالیت ارگانیک است. بررسی اثر دما بر خصوصیات رئولوژیکی حاکی 
از آن است که با افزایش دما ذرات OSep ریزتر شده و ساختار شبکه ای 
قوی تــر و به دنبال آن خصوصیات رئولوژیکی بهتــری ایجاد می کنند اما 
افزایش دمای شــدید به دلیل تجزیه ی سورفکتانت ارگانیک موجب افت 

خصوصیات رئولوژیکی می شود.

 9    رفتار رئولوژیکی دینامیک مونتموریلونیت های ارگانیک تهیه شده توسط ژوانگ و همکاران(2017( در نفت سفید تحت دماهای مختلف]24[
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]26[OSep/oil بر الف(ویســکوزیته ی ظاهری ب( ویســکوزیته ی پالستیک ج(تنش تسلیم سوسپانسیون های C 18-B 10    اثر متقابل دما و غلظت 

قوامی و همکاران)2018(]27[ عملکرد مونتموریلونیت اصالح شده ی خود 
 )HDTMA-MMT( HDTMA20به وسیله ی سورفکتانت کاتیونی
 را باPM199 به عنوان یک مونتموریلونیت تجاری ارگانیک شده با کاتیون

 )BHTADMA( Bis)Hydrogenated tallow alkyl( dimethyl ammonium
در گازوئیل مقایســه کردند. نتایج تســت های رئولوژیکی نشان داد که 
افزایــش میزان بارگــذاری HDTMA در رس ارگانیک تهیه شــده 
توســط قوامی و همــکاران موجب بهبــود پارامترهای مــدل بینگهام 
پالســتیک می شــود. همچنین، تاثیر افزایش غلظتPM199 بر بهبود 
ویســکوزیته ی ظاهری، ویسکوزیته ی پالســتیک و تنش تسلیم سیال 
پایــه نفتی در مقایســه با HDTMA-MMT بیشــتر بوده اســت. 
رفتار رئولوژیکی ســیاالت تهیه شده توســط PM199، 1-5  درصد و 
HDTMA-MMT،3-5  درصد  به صورت Shear thinning بوده 
است. اثر دما بر خصوصیات رئولوژیکی سیال حاوی PM199، 5درصد 
از روند خاصی تبعیت نکرده اما افزایش فشار تا 200bar موجب بهبود 

خصوصیات رئولوژیکی آن شده است.

ژوانگ و همکاران)2018(]28[ با اســتفاده از DC 18 و C 18 به ترتیب 
مونتموریلونیــت ارگانیک )OMt( و ســپیوالیت ارگانیک )OSep( را 
تهیــه کردند تا اثر هم افزایی21 آنها بر خصوصیــات رئولوژیکی و پایداری 
دمایی ســیاالت حفاری پایه نفتی را بررسی کنند. در سوسپانسیون های 
مختلف مورد آزمایش به ازای هر 400میلی لیتر نفت ســفید باید 12گرم 
رس ارگانیک افزوده می شــد. لذا، برای مقایســه ی اثر هم افزایی رس ها 
در مقایســه با اســتفاده ی جداگانه از آنها، تاثیر سهم های 20، 50، 80 
و 100درصــدی هریک از رس ها از این 12 را مطالعه کردند. شــکل 11 
)الف( تا )د(، رفتار رئولوژیکی دینامیک سیاالت مورد آزمایش را در چهار 
دمای 66، 150، 180 و 200درجه ی ســانتی گراد نشان می دهد. با توجه 
به این که مساحت محصور بین تنش برشی در دو مسیر افزایش و کاهش 
نرخ برشی بیانگر میزان تیکسوتروپی سیاالت است، می توان نتیجه گرفت 
که در دماهای 150 و باالتر از آن، هم افزایی OMt و OSep به نســبت 
برابر )نمودار آبی رنگ(، خاصیت تیکســوتروپی بیشــتری در مقایسه با 
دیگر نســبت های هم افزایی و نیز اســتفاده ی جداگانه از رس ها به سیال 
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 11    رفتار رئولوژیکی دینامیک سیاالت پایه نفتی حاوی OSep و OMt در دماهای مختلف]28[

پایه می بخشــد. نمودارهای رئولوژی در دمای 150درجه ی سانتی گراد و 
باالتر حاکی از وجود یک تنش برشــی بیشــینه در نرخ برشی های کمتر 
از S-1 20 اســت. لذا، در این نرخ برشــی در مقایســه با دیگر نرخ های 
برشی، شکستن ورقه های لخته شــده ی رس متصل به هم، پخش کردن 
نانــو صفحات و نانو فیبرهای موجود و قرار دادن آنها در مســیر جریان، 
نیازمند اعمال تنش برشــی بیشتری اســت. لذا، این نرخ برشی بیشینه 
می تواند نشانه ای برای قدرت ژله ای ساختار شبکه ای22 موجود در سیاالت 
باشد. همچنین، افزایش دما موجب افزایش میزان تنش برشی بحرانی به 

هنگام هم افزایی برابر OMt و OSep شده است. بنابراین، ترکیب کردن 
مقدار برابر از دو رس ارگانیک مورد مطالعه )به نسبت یک به یک( موجب 
بهبود پایداری دمایی سیاالت حفاری پایه نفتی می شود. علت موثر بودن 
هم افزایی این دو رس ارگانیک به تفاوت شــکل واحدهای ســیلیکاته ی 
آنها بر می گردد. با توجه به شــکل12، واحد سیلیکاته ی OMt به صورت 
الیه ای و واحد ســیلیکاته ی OSep به صورت فیبری است که به هنگام 
آمیخته شــدن همزمان به سیال پایه نفتی ســاختار شبکه ای قوی تری 

نسبت به ساختارهای مستقل جداگانه ی آنها ایجاد می کنند.

 12    شماتیک ساختار شبکه ای حاصل از هم افزایی OMt و OSep به سیال حفاری پایه نفتی]28[
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ژوانــگ و همــکاران)2019(]29[ نتیجــه گرفتنــد کــه هم افزایــی 
مونتموریلونیت ارگانیک تهیه شده از DC 18 )با ساختار الیه ای( و پالی 
گورســکیت ارگانیک اصالح شده با C 18 )با ساختار فیبری( با نسبت 1 
به 1، بهینه ترین ترکیب برای بهبود خصوصیات رئولوژیکی )ویســکوزیته 
و تیکســوتروپی( ســیال حفاری پایه نفتی )نفت ســفید( حتی در دمای 
200درجه ی سانتی گراد می باشد چراکه، حضور موثر فیبرهای OPal در 
بین الیه های OMt در این غلظت مانع به هم ریختگی ساختار شبکه ای و 

تقویت آن حتی در دمای باال شده است.
ِمــراد و همــکاران)2020(]30[، با اتصــال کاتیون آمونیــوم چهارتایی 
تهیــه ی  و  هکتورایــت  بــه   )DMDAQA( دی متیل ـ دی آلکیــل23 
ارگانوـ هکتورایــت، اثــر غلظت های 10-3درصد وزنــی از آن را بر رفتار 
رئولوژی گازوئیل در دمای 25درجه ی ســانتی گراد و در معرض نرخ های 
برشی تا S-1 1000 آزمایش کردند. با توجه به جداول2 تا 3 و استناد بر 
مقادیر رگرسیون که تماما بیشتر از 0.99 هستند، تمامی سوسپانسیون ها 
بــا دقت باالیی از هر دو مدل رئولوژیکی هرشــل بالکلی24 )رابطه ی9( با 
رفتــار shear thinning و مدل کریو یاســودا25 )رابطه ی10( تبعیت 

می کننــد. همچنین با اســتناد بر نتایج مدل کریویاســودا و حجم ژل ها 
)شــکل13( می تــوان گفت که تــا غلظت 6درصد وزنــی صفحات رس 
ارگانو ـ هکتورایت در گازوئیل از هم فاصله گرفته، متورم می شوند و نهایتا 
حجــم ژل افزایش می یابد ولی در غلظت های بیشــتر به دلیل نبود حالل 
)گازوئیل( مازاد، فاصله ی بین صفحات متورم کمتر شده و حجم ژل تغییر 
چندانــی نمی کند. لذا، در غلظت های باالتــر از 6درصد، برهم کنش بین 

صفحات افزایش یافته و ساختار ژله ای پیچیده تر می شود.
σ=σy+K γ̇̇α رابطه ی )9(                                                     

رابطه ی )10(

در رابطه یσ ،9 تنش برشــی در یک نرخ برشی معین τy،γ̇̇ تنش تسلیم، 
k شــاخص ثبات و α شاخص جریان است. در رابطه یn ،10 ویسکوزیته 
در هر نرخ برشی  به ترتیب ویسکوزیته در نرخ های برشی صفر 
و بی نهایت، τ ثابت زمانی، α توان پاورالو26 برای نشــان دادن وابســتگی 

ویسکوزیته به نرخ برشی و n ضریب گذار بدون بُعد است.

  2    پارامترهای رئولوژیکی مدل هرشل بالکلی برای غلظت های مختلف ارگانو ـ هکتورایت]30[

αK (بدون بعد(غلظت  )%) ) P a . s -1 (σ y  ( P a رگرسیون)

30.877  0.0060.013  0.0010.128  0.0070.999

40.847  0.0080.020  0.0010.21  0.010.998

50.77  0.010.040  0.0040.77  0.030.996

60.80  0.020.047  0.0061.65  0.090.996

70.82  0.030.039  0.0073.8  0.10.995

80.82  0.050.04  0.017.5  0.20.990

100.91  0.050.04  0.0120.9  0.40.995

  3    پارامترهای رئولوژیکی مدل کریو یاسودا برای غلظت های مختلف ارگانو ـ هکتورایت]30[

τغلظت  )%) ( s αn0 (بدون بعد(n (بدون بعد() ) P a . s (n∞) P a . s رگرسیون)

32.35  0.020.235  0.0073.3  0.20.286  0.0020.004  0.0010.99

41.99  0.010.219  0.00612.6  1.50.439  0.0010.005  0.0010.99

51.11  0.010.12  0.014.9  0.21.010  0.0030.877  0.0010.99

60.964  0.0040.063  0.00310.3  0.51.854  0.0010.877  0.0010.99

70.70  0.010.083  0.0025.3  0.72.79  0.030.877  0.0020.99

80.36  0.030.070  0.0054.3  1.23.42  0.090.877  0.010.99

100.204  0.0010.039  0.00434.5  4.34.76  0.010.877  0.0010.99
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نتیجه گیری و جمع بندی
مروری بــر چهارده پژوهش جدیــد و آزمایشــگاهی در زمینه ی تامین 
رئولوژی سیاالت پایه نفتی با اســتفاده از رس های ارگانیک شده توسط 
ســورفکتانت ها انجام شــد. نتایج کلی حاصله از این مطالعه به این شرح 

است:
1-همان گونه کــه انتظار می رفــت عمده تریــن اصالح کننده های مورد 
اســتفاده، ســورفکتانت های کاتیونی آمونیوم چهارتایی بوده اند، چراکه 

قابلیت جانشینی به جای کاتیون های سطح رس ها را دارند.
2-میــزان اثرگذاری رس ارگانیک بر خصوصیات رئولوژیکی ســیال پایه 
نفتی تابع پارامترهای مختلفی مانند نوع رس پایه، ویژگی های ساختاری 
اصالح کننده، میزان بارگذاری شــده ی اصالح کننده بر ســطح رس پایه، 
دما، فشــار، میزان آب گریزی و میزان HLB اصالح کننده اســت. البته 
میزان تاثیرگذاری هرکدام از این پارامترها به محیط مورد مطالعه و دیگر 

پارامترها بستگی دارد.
3-اثر فشــار بر عملکرد رس های ارگانیک در ســیاالت پایه نفتی کمتر 

مطالعه شده است.
4-اثر متقابل دما و فشــار بــر عملکرد رس های ارگانیــک نیاز به انجام 

مطالعات آزمایشگاهی دارد.  
5-با توجــه به مشــکالت زیســت محیطی ســورفکتانت های کاتیونی، 
امکان سنجی استفاده از سورفکتانت های غیرکاتیونی در تهیه ی رس های 

ارگانیک نیاز به توجه و مطالعه بیشتر دارد.
6-در فرموالســیون ســیاالت حفاری یک فاز آبی وجود دارد که موثر بر 
خصوصیات رئولوژی نیز هســت که در مطالعات کمتر به آن توجه شــده 

است. 
7-مطالعه ی عملکرد رس های ارگانیک در فرموالســیون واقعی سیاالت 
حفاری پایه نفتی به جهت بررســی سازگاری آنها با دیگر افزایه های رایج 
سیاالت حفاری مانند کنترل کننده های هرزروی و مواد وزن افزا، نیازمند 

بررسی های بیشتر است. 
8-پژوهش هــای موفقیت آمیــز و مفیدی در زمینــه ی تهیه ی رس های 
ارگانیک و به کارگیری آنها در ســیاالت پایه نفتی انجام شــده اســت اما 
همچنــان ایــن مواد می توانند برای مهندســین نفــت در هر دو محیط 

آزمایشگاهی و عملیاتی حائز اهمیت و کاربردی باشند. 

 13    شماتیک تشکیل ژل حاصل از پخش شدن OMt در گازوئیل]22[
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  4    خالصه ای از پژوهش های بررسی شده در این مطالعه

یافته های برجستهاصالح کنندهرس پایهسیال پایهپژوهشگران 

بنتونایتتولوئنبهات و همکاران (2013(]15[
HDTMA

NCPC
SMBC

تهیه ی ســیاالت به روش اولتراسونیک و نیز اســتفاده از یک فعال کننده ی 
قطبــی باعث بهبود بیشــتر خصوصیات رئولوژیکی توســط رس های ارگانیک 

مورد مطالعه می شود.

دو ـ دکانآککال و همکاران (2013( ]16[
C12 H26

بنتونایت
اسمکتایت
اسمکتایت

نامعلوم
نامعلوم
 نامعلوم

 Shear thinning هر سه نوع رس ارگانیک تجاری مورد مطالعه در سیال پایه رفتار
داشتند. بیشترین ویسکوزیته توسط رس ارگانیک حاوی بنتونایت حاصل شد.

هرموسو و همکاران (2014(]17[
SR-102بنتونایتM2HT

2MBHT
رفتار رئولوژیکی ســیاالت در فشــار اتمسفریک از مدل سیسکو و در فشار 

های باال از مدل ترکیبی سیسکو ـ باروس پیروی می کند.

سیلوا و همکاران (2014(]18[
گازوئیل
 چهارنوع بنتونایتکروسین

مختلف
TA50
TA20

بنتونایت هــای با عملکرد ضعیف در ســیاالت حفاری پایه آبــی (نامطلوب( در 
اولویت اصالح و به کارگیری در سیاالت پایه نفتی قرار گیرند.

 امولسیون آب درالیاری و همکاران (2014( ]21[
AQAبنتونایتکروسین

DTDMA
این دو نوع بنتونایت ارگانیک تا غلظت 0.04درصد باعث بهبود ویسکوزیته ی 

امولسیون نمی شوند.

CTABمونتموریلونیتگازوئیلژوانگ و همکاران (2016( ]22[

خصوصیــات رئولوژیکی وتیکســوتروپی ســیاالت مورد آزمایش وابســته 
بــه میزان آب گریزی، فاصله ی بین الیه هــای رس، دما و میزان بارگذاری 

CTAB  در رس می باشد.

راتکیویشس و همکاران(2016(]23[
SoybeanبنتونایتCTABr

روابطی برای محاسبه ی ویسکوزیته های ظاهری و پالستیک، تیکسوتروپی و 
تنش تسلیم سیاالت به صورت تابعی از غلظت اصالح کننده و دما ارائه شد.

مونتموریلونیتنفت سفیدژوانگ و همکاران (2017( ]24[
C12

C18-A
C18-B
DC18

بیشــترین بهبود خصوصیات رئولوژیکی در دمای 150درجه ی ســانتی گراد 
حاصل شــده اســت. ترتیب قابلیت عملکرد اصالح کننده هــا به منظور بهبود 

ویسکوزیته های پالستیک و ظاهری و تنش تسلیم به این شرح است:

C 18- B > D C 18 > C 18-A > C 12

پالی گورسکیتنفت سفیدژوانگ و همکاران(2017(]25[
C18-A
C18-B
DC18

خصوصیــات رئولوژیکــی تابعی از اندازه ی ســر قطبی اصالح کننــده، میزان 
HLB،ســاختار مولکولی و میزان اصالح کننده و دما اســت. پایداری دمایی 

سیاالت حفاری تهیه شده بر حسب نوع اصالح کننده به این شرح است:

C 18- A > C 18- B > D C 18

C18-Bسپیوالیتنفت سفیدژوانگ و همکاران (2018(]26[

بهینه تریــن غلظت اصالح کننده برای بهبود خصوصیــات رئولوژیکی و ژله ای 
35درصد وزنی است. ساختار شبکه ای ذرات رس و خصوصیات رئولوژیکی 
بــا افزایش دما تقویت می شــوند امــا افزایش دمای شــدید ضمن تجزیه ی 

اصالح کننده باعث افت خصوصیات رئولوژیکی می شود.

BHDMمونتموریلونیتگازوئیلقوامی و همکاران (2018(]27[
HDTMA

مونتموریلونیت حاوی BHDM با نام PM199، افزایه ی موثرتری برای بهبود 
ویســکوزیته های ظاهری و پالســتیک و تنش تسلیم سیال پایه نفتی است. 
 PM199 افزایش فشــار باعث بهبــود خصوصیات رئولوژیکی ســیال حاوی

می باشد.

نفت سفیدژوانگ و همکاران (2018(]28[
مونتموریلونیت

DC18سپیوالیت
C18

هم افزایی دو رس ارگانیک به نســبت برابر به درون ســیال پایه، ســاختار 
شبکه ای قوی تر و نهایتا خصوصیات رئولوژیکی بهتری در مقایسه با افزودن 

جداگانه ی آنها مهیا می کند.

نفت سفیدژوانگ و همکاران (2019( ]29[
مونتموریلونیت
DC18پالی گورسکیت

C18

بیشینه ی ویسکوزیته و خاصیت تیکسوتروپی سیاالت به هنگام هم افزایی 
با نسبت 1 به 1 هر دو رس ارگانیک، حتی در دمای 200درجه ی سانتی گراد 

حاصل می شود.

DMDAQAهکتورایتگازوئیلِمراد و همکاران (2020( ]30[

رفتار رئولوژیکی سیاالت مورد آزمایش به خوبی از هر دو مدل هرشل بالکلی
shear thinning  و کریویاســودا تبعیــت می کند. غلظــت بهینه ی هکتورایت 

ارگانیک برای بهبود خصوصیات رئولوژیکی، 6درصد وزنی است.
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