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مقدمه 
طى ادوار گذشته كه انســان براى دست  يابى به 
نفت و گاز نياز به تحقيق بيشــتر در اعماق زمين پيدا 
كرد، اهميت گل حفارى (ســيال حفارى)روزبه  روز 
افزون  تر گرديد. با پيشرفت صنعت حفارى، اعتبار گل 
حفارى به  جايى رسيد كه امروزه جهت بهبود خواص 
رئولــوژى آن، عالوه بــر پليمرهاى طبيعى و اصالح 
شــده، كاربرد نوع صنعتى آنها نيز مــورد توجه قرار 
گرفته است. تجارب حفارى  هاى گذشته نشان مى  دهد 
كه گل حفــارى بنتونايتى با وجود كنتــرل و ايجاد 
خواص رئولوژى، در شــرايط خاصى قادر به حفظ 
خواص مطلوب نبوده و بعضاً موجب ايجاد اشكاالتى 
در حفــارى و كاهــش بازده آن مى  شــود. هم  چنين 

جهت افزايش سرعت حفارى نياز به گلى است كه 
در ســرعت  هاى برشــى و حرارت زيــاد (در انتهاى 
ستون حفارى و نازل  هاى سرمته حفارى) از كمترين 
گرانــروى و در فضــاى حلقــوى از گرانروى بهينه 
برخوردار باشد تا بتواند كنده  هاى حفارى را به بيرون 
چــاه هدايت كرده و هنگام توقف عمليات، با حفظ 
گرانروى از ريزش و بازگشت كنده  ها به پشت سرمته 
جلوگيرى نمايد. گل حفارى ايده  ال هم  چنين بايد در 
برابر آلودگى  هاى مختلف به  خصوص كلسيم و منيزيم 
پايدار باشــد. بنابراين محدوديت  هاى فراوان و عدم 
كارايى مناسب گل  هاى حفارى بنتونايتى موجب شده 
سياالت ديگرى به  عنوان جايگزين مدنظر قرار گيرند. 
از اين  رو امروزه استفاده از گل  هاى پليمرى مورد مطالعه 

و آزمايش قرار گرفته كه عالوه بر ايجاد گرانروى در 
سيســتم، در برابر آلودگى  هاى مختلف پايدار بوده و 
به  خوبى افت صافى را كنترل مى كنند. گل  هاى پليمرى 
ممكن است فقط از پليمرها و مواد وزن  افزا ساخته شده 
باشند يا براى رسيدن گرانروى گل به مقدارى مناسب 
و قدرت ژله  اى3 مطلوب، به  دليل كاهش هزينه و بهبود 
وضعيت افت صافى از مقدارى بنتونايت پيش  هيدراته 
استفاده شود. قدرت ژله  اى خاصيت بندش مولكولى 
و الكتروشــيميائي موقتي است كه هنگام سكون در 
گل ايجاد شــده و با معلق نگه  داشتن مواد كنده  شده 
يا وزن  افزا، از ته  نشين  شــدن آنها جلوگيري مي  كند. 
اســتفاده از پليمرها در سيال حفارى اولين بار در سال 
1937 آغاز شد؛ وقتى جهت كنترل ويژگى  هاى نفوذ 

گل حفارى تركيبى است از مواد شيميائى معدنى و آلى كه به  شكل مايع ساخته شده و در حفارى چاه  هاى نفت و گاز به  كار مى  رود. اين تركيب از دو فاز جامد و 
مايع تشكيل مى  شود و طي عمليات حفاري به  طور پيوسته در حال حركت در سيستم است. گل حفارى به  دليل نقش  هاي متعدد، در مقاطع مختلف حفارى خواص 
متفاوتي دارد و بايد از نظر خواص رئولوژى، رفتار مناسبى از خود نشان دهد. براي حصول رفتار مورد نظر، مواد متنوعي از جمله پليمرها به گل اضافه مي  شود. امروزه 
در حفاري چاه  هاي نفت و گاز، به گستردگى از مواد پليمري به  عنوان مواد افزودني در ساختار گل حفاري استفاده مي  شود. افزودني  هاي پليمري به  خوبي مي  توانند 
خواص رئولوژي گل  هاي حفاري را برحسب شرايط مورد نياز، بهبود بخشند و هرزروى گل در خلل و فرج سازندها در حين حفاري را كاهش دهند. به دليل اينكه 
امروزه پليمرها شالوده كنترل ويژگى  هاى گل حفارى هستند، در اين مقاله تالش شده تا ويژگي  هاي كلي مورد نياز يك پليمر براي انجام وظيفه خاص در گل 
حفاري مورد بررسى قرار گيرد و به خصوصيات ساختارى برخى پليمرهاى طبيعى، اصالح شده و مصنوعى به  كار رفته در گل حفارى پرداخته شود. ضمن اينكه 
سعى شده اين ساختارها به  طورى به وظايفى ارتباط داده شوند كه نقش و كاربرد اين پليمرها بهتر درك گردد. در آخر نيز سعى شده با ارائه نتايج آزمايش  هاى انجام 

شده، تأثير اين پليمرها بر رئولوژى گل حفارى مورد بررسى و مقايسه قرار گيرد.

اشكان ورمه  زيارى*، مهدى شريفى1  شركت ملى حفارى ايران

مقايسه و بررسى نقش پليمرهاى طبيعى، اصالح  شده
 و  مصنوعى در گل حفارى

گل حفارى، پليمر، خواص رئولوژى، گرانروى2

(ashkan_vm.ziari@yahoo.com) نويسندة عهده دار مكاتبات *
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مقاالت تحليلي-كاربردي

نشاسته ذرت به گل بنتونايت اضافه گرديد. اين توسعه 
 ،(CMC) به  سرعت با معرفى كربوكسى  متيل  گلوكز
تانن  ها، كوبراچو و ليگنو سولفانات  ها كه در سال 1945 
به  صورت عادى مورد استفاده قرار گرفتند ادامه يافت. 
در سال  هاى اخير دامنه و تنوع پليمرها در گل حفارى 
به  طور مدام افزايش يافته و توانايى استفاده از پليمرهايى 
با ويژگى  هاى خاص براى متناسب بودن با هدفى ويژه 
اطمينان مى  دهد كه پليمرهاى جديد مشكالت آينده 

حفارى را مرتفع كنند.

1-ساختار پليمرها
اصوالً يك پليمر از يك واحد اساسى (مونومر) 
يا چند واحد اساسى تشكيل شده كه به  طور شيميايى 
براى تشكيل يك زنجيره (پليمرى شدن) به يكديگر 
وصل شــده  اند. اين واحدها ممكن است مساوى يا 
متفاوت باشــند و ممكن است پس از پليمرى شدن 
به  طور شيميايى تغيير يابند. عوامل تعيين  كننده رفتار 
يك پليمر بسيار پيچيده هستند و فقط تغييرات نسبتاً 
كوچكى در ســاختار مولكول مى  تواند به  طور دائم 
ويژگى  هاى آنرا تغيير دهد كه همين مســئله سبب 
تنوع زياد پليمرها مى  شود. گروه  هايى كه مى  توانند 
به پليمرها متصل شوند به سه دسته غيريونى، آنيونى 
(با بار منفى) و كاتيونى (با بار مثبت) تقسيم مى  شوند.

در يك مولكول ممكن است بيش از يك نوع 
گروه وجود داشته باشد. پليمرهاى مورد استفاده در 
تهيه گل حفارى كه عمدتاً تركيبات آلى هســتند، 
بر حســب منشاء و ساختار به انواع پليمرهاى طبيعى 
و ســنتزى تقسيم مى  شــوند. نقش ويژه  اى كه يك 
پليمر در سيال حفارى به عهده دارد رابطه تنگاتنگى 
با ساختار فيزيكى و شيميايى آن دارد. در جدول- 1 
رابطه كلى بين آثار پليمر و مشخصات اصلى ساختار 
آن كــه علت اصلى بروز يك رفتار خاص در پليمر 

مى باشد، ارائه شده است.
تعدادى از پليمرها مثل نشاســته منشــاء طبيعى 
دارند. تعدادى ديگر هم كه كاربردهاى تخصصى  تر 
دارند پليمرهاى طبيعى اصالح  شده هستند. پليمرهاى 
پيچيده  تر ديگرى هم وجود دارند كه به  طور مصنوعى 
و طى فرآيندهاى شيميايى خاص توليد مى  شوند. پتانسيل 
نامحدود پليمرها براى رشد و توسعه، آنها را براى استفاده 
در تمام زمينه  هاى صنعت حفارى قابل كاربرد مى  سازد. 
در تهيه گل حفارى، پليمرها براى تنظيم يا تغيير الگوى 
جريان گل (شبه  پالســتيك4 يا بينگهام پالستيك5)، 
گرانروى، گرانروى پالستيك6، نقطه تسليم7، خاصيت 
تعليق، استحكام ژالتينى و هرزروى آب به  كار مى  روند 
[1].  بينگهام پالستيك سياالتى هستند كه در اثر تنش  هاى 

كمتر از تنش تسليم، رفتارى شبيه جامد را از خود نشان 
مى  دهند (مانند لجن، قير، ماسه و سوپ گوجه فرنگي). 
تنش تسليم در كاربردهاى مهندسى به مقدار تنشى گفته 
مى شــود كه باعث ايجاد تغيير فرم يا كرنش در سيال 

گردد.

2-كاربرد پليمرهاى طبيعى در صنعت حفارى
پليمرهاى طبيعى، پليمرهايى هستند كه به  طور 
طبيعى و بــدون دخالــت انســان در طبيعت توليد 

مى  شــوند. اين مــواد از منابع طبيعى مثــل گياهان، 
حيوانات و تخميرهاى باكتريايى به  وجود مى  آيند و 
با گذشتن از يك سرى فرآيندها به محصول نهايى 
مورد استفاده تبديل مى  شوند. اين مراحل عبارتند از 
برداشت، جداسازى، آسياب  كردن و خشك  كردن 
و در نهايت بســته  بندى پليمرهاى طبيعى نســبت به 
پليمرهــاى مصنوعى ســاختار پيچيده  تــرى دارند، 
پليمرهاى طبيعى در مقايســه با پليمرهاى مصنوعى 
پايدارى حرارتى كمترى داشــته و مقاومت آنها در 

مشخصات اصلىتأثيرگذار روى

وزن مولكولىگرانروى
وزن مولكولى و ساختار شاخه  اى زياداستحكام ژل

وزن مولكولى زياد و نوع غيريونى يا به شدت آنيونى جانشين شدهگرانروى در محلول نمكى
وزن مولكولى كم داراى بار منفى در محيط قليايىگسستگى ذرات گل

وزن مولكولى با گروه  هاى باردار براى جذب روى سطح ذرات رسىبه  هم پيوستگى ذرات گل
وجود گروه  هاى آب  دوست و غيرآب  دوست روى يك مولكولفعال  كننده سطحى

تشكيل ذرات كلوئيدى از طريق پل بستن با ذرات جامدكاهش هرزروى آب

1 |  رابطه كلى بين آثار پليمر و مشخصات اصلى ساختار آن

  1   ساختار آميلوز

  2   ساختار آميلوپكتين
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برابر  تجزيه باكتريايى نيز كمتر است.
2-1- نشاسته8

نشاســته پلميــرى آلــي و تركيبى پيچيــده از 
كربوهيدرات هاى نامحلول در آب است. از لحاظ 
زيست شيمى نشاسته از دو نوع پليمر كربوهيدرات 
به نام آميلوز (شكل- 1) و آميلوپكتين يا چندقندى ها

(شكل- 2)  تشكيل شده كه آميلوز بخش خطى و 
آميلوپكتين بخش زنجيره  اى آنست. مونومرهاى اين 
چندقندى ها واحدهاى گلوكز هســتند. نشاسته در 
مولكول به شكل انرژى و در گياهان در اندام سلولى 
ويژه اى به  نام آميلوپالست ذخيره مى شود. نشاسته در 
اغلب ميوه ها، دانه ها، غالت و غّده هاى گياهى (مثل 
سيب  زمينى) يافت مى شود. چهار منبع عمده نشاسته 
عبارتند از: ذرت، ســيب  زمينى، گنــدم و برنج. در 
صنعت حفارى چاه  هاى نفت از استارچ به عنوان ماده 
كنترل  كننده صافآب گل حفارى و نيز جهت افزايش 
گرانروى اســتفاده مى  شود. استارچ همان نشاسته با 
فرمول شيميايي C12H22O11 است.  نشاسته نخستين 
بــار در ســال 1939 در گل هــاي آب  نمكي مورد 
استفاده قرار گرفت و امروزه در تمامي سيستم هاي 

گل حفاري به  ويژه در گل هاي آب  نمكي اســتفاده 
مي شود. نشاســته در آب  هاي شيريني كه PH آنها 
از 5 /9 بيشــتر باشــد عملكرد  خوبي ازخود نشــان 
مى دهد و از آنجايى كه در معرض تخمير بسياري از 
ميكروارگانيسم ها (تخمير شدن، قارچ ها، باكتري ها) 
 PH قــرار دارد، در گل هاي آب  نمكي يا گل هاي با
حدود 12 مورد استفاده قرار مي گيرد.براى كنترل اين 
ميكروارگانيسم ها جهت استفاده مكرر از گل حاوي 
نشاســته، از يك باكتري كش (مثالً پارافرمالدهيد) 
اســتفاده مي شود. نشاســته در دماهاي زياد كيفيت 
خود را از دست مي دهد؛ بنابراين نمي توان از آن در 
گل هاي با دماي باال استفاده كرد. نشاسته مى  تواند تا 
حرارت 225 درجه فارنهايــت را درون چاه تحمل 
كند و در دماى بيشــتر از اين تخمير شده و خواص 
خود را از دســت مى  دهــد. در دماهاى بيش از 200 
درجه فارنهايت به جاى نشاسته از پليمر ديگرى بنام 
كربوكسى  متيل  ســلولز كه به اختصار CMC ناميده 
مى  شود استفاده مى  گردد كه در ادامه مورد بررسى 
lb/bbl قرار خواهد گرفت. نشاســته در غلظت هاي
10-2 استفاده مي شود. اين ماده در آب  نمك اشباع

ppm 280000-320000 به  خوبــي عمــل مى  كند. 

نشاســته در حالت خام در آب محلول نيست بلكه 
به  صــورت ذراتى معلــق در آب درمى  آيــد. براى 
اينكه بتوان در ســياالت حفارى از نشاسته به  عنوان 
يك افزودنى مناســب اســتفاده كرد، بايد پوســته 
آميلوپكتينى9 آميلوز10 شكسته شــده و ساختار آن 
آزاد گردد. به اين منظور دانه  هاى نشاســته حرارت 
داده مى  شوند تا سلول  ها شكسته شده و آميلوز آزاد 
گردد. در نهايت ماده حاصل، خشك شده و به  عنوان 
محصول نهايى بسته  بندى مى  شود. محصول به  دست 
آمده غيريونى بوده و در آب شور اشباع به اندازه آب 

شيرين حل مى  شود.
آميلوز بعد از پخته  شدن به  صورت ژله درآمده و 
پس از سرد شدن به  شكل لخته درمى آيد. آميلوپكتين 
به خاطر شاخه  هاى متعددى كه دارد بعد از پخته  شدن 
به  همان صورت باقى مانده و نمى  بندد. نشاسته به دو 

صورت استفاده مى  شود:
الف) نشاســته غالت (ذرت و گنــدم) كه در 
اعمــاق كم به  كار مــى  رود و به  دليــل اينكه پس از 
پخته  شدن سرد شده و ســريع مى  بندد، براى اعماق 

زياد چاه مناسب نيست.
ب) نشاسته غده  اى (سيب  زمينى) كه در اعماق 
زيــاد به  كار مــى  رود. از آنجايى كــه باريت و مواد 
وزن  افزا به گل اضافه مى  شوند نشاسته بايد روان باشد 
و نبندد؛ بنابراين از نشاسته سيب  زمينى كه روى سطح 

آن فسفات وجود دارد استفاده مى  شود.
در هر نوع نشاسته درصد آميلوز و آميلوپكتين 
يكسان بوده و اين دو نوع فقط به  دليل وجود باندهاى 
فسفرى تفاوت دارند. الزم به  ذكر است روى پليمر 
نشاســته بافت  هاى فســفرى وجود دارند كه سبب 
مى  شود خاصيت آنيونى جذب آب بيشتر گردد. در 
سال  هاى اخير شيميدان  ها موفق شده  اند با روش  هاى 
شيميايى، فسفات  ها را روى سطح ذرات نشانده و به 
آن خاصيت آنيونيــك دهند تا بتوان آنرا در اعماق 

كم به  كار برد. [3و4و5].
2-2- صمغ زانتان11

صمــغ زانتــان نيز يــك پلميرآلي اســتخراج 
شــده از ســلولز و بيوپليمــرى طبيعــي اســت كه 
بــراي كنتــرل گرانــروى اســتفاده مي شــود. اين 
مــاده يك پلي  ســاكاريد محلــول در آب و نوعى 
صمــغ اســت كــه از تخميــر ميكروبــى توســط

xanthomonascampestris  ايجاد مى شــود. صمغ 
زانتان كه يك زيســت پليمر است به  دليل خواص 
رئولوژيكى خاص در صنايع مختلفى استفاده شده و 
به لحاظ تجارى اهميت فراوانى دارد. اين ماده اگرچه 

  3   ساختار صمغ زانتان

  4   ساختار سلولز
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مقاالت تحليلي-كاربردي

  6   تأثير افزايش غلظت CMC اضافه شده به سيال حفارى بر تنش تسليم

يك پلمير طبيعي اســت، اما بيشتر در كارخانجات 
توليد مي شــود و در صنعت حفــارى و در تركيب 
گل هاى حفاري آنرا با نام XC- پلمير مي شناســند. 
مهم ترين كاربرد صمغ زانتان به  عنوان عامل تعليق ساز 
در گل حفارى اســت؛ اما براي كنتــرل گرانروى 
گل حفارى  نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. از نظر 
تركيب شيميايى، صمغ زانتان آنيونى بوده و داراى 
پنج حلقه تكرارى شــامل دو حلقه به  عنوان شــاخه 
اصلى و ســه حلقه به  عنوان شــاخه جانبى است كه 
شاخه اصلى شامل سه حلقه از جنس حلقه  اى شكر 
است (شكل- 3). گروه  هاى عاملى متعددى از قبيل 
كربوكسيل، كربنيل و هيدروكسيل كه به شاخه  هاى 
جانبى متصلند باعث ايجــاد خواص گرانروى  زايى 
زانتان و اســتفاده از آن به عنوان يك گرانروى  زا در 

ساختار گل حفارى مى  شوند [6].
زانتان يك شبه  پالستيك است؛ يعنى با افزايش 
تنش برشــى روى محلول، گرانــروى آن كاهش 
مى  يابد (Shear thining). در شــرايطى كه ميزان 
برش اعمال شــده روى محلول زياد باشد (مثًال در 
داخل لوله حفارى) گرانروى سيال كاهش مى  يابد 
و در شرايطى كه ميزان برش اعمال شده خيلى زياد 
باشد (مثال در نازل  هاى مته حفارى) گرانروى سيال 
آنقدر كاهش مى  يابد كه از لحاظ گرانروى شبيه به 

آب مى  شود. در شرايطى مانند شرايط داخل فضاى 
حلقوى چاه كه ميزان برش اعمال شده كمتر است، 
دوباره پيوندهاى هيدروژنى ســيال تشكيل شده و 
گرانروى آن افزايش مى  يابد. هم  چنين اين محلول 
داراى خاصيــت ژالتينى نيز هســت؛ يعنى ســيال 
به  دليل خاصيت بنــدش مولكولى12، در حالتى كه 
هيچ  حركتى ندارد حالت ژالتينى به خود مى  گيرد. 
صمغ زانتان در مواردى خاص به گل حفارى اضافه 
مى  شــود و اغلب به  عنوان جايگزينى براى رس  ها 
جهت افزايش گرانروى و حالت معلق  سازى ذرات 
جامــد در محلول به  كار مــى  رود. اضافه  كردن اين 
ماده از چند جهت مفيد اســت كه مهم  ترين فايده 
آن افزايش ظرفيت حمل و معلق  سازى ذرات جامد 
اســت كه اين امر در معلق نگه  داشتن و باال  آوردن 
كنده  هاى حفارى از درون چاه و تميزكردن چاه13 
بســياز حائز اهميت مى  باشــد. خاصيت زانتان در 
افزايش گرانروى باعث مى  شود كه در حفارى  هاى 
افقى و با عمق زياد (به  ويژه در مواردى كه سرعت 
جريان ســيال در فضاى حلقوى كم است)، از آن 
استفاده شــود. زانتان داراى خواص متعددى است 
كه آنرا براى اســتفاده در گل حفارى داخل مخزن 
و عمليــات تكميلى/تعميراتى چاه به يك انتخاب 

ايده  آل تبديل مى  كند [2].

3- كاربرد پليمرهاى طبيبعى اصالح شده در صنعت 
حفارى

در گل حفارى، پليمرهاى طبيعى اصالح  شده 
بســيار پركاربردند. سلولز و نشاسته دو پليمر طبيعى 
هستند كه براى توليد پليمرهاى طبيعى اصالح  شده 
مورد استفاده قرار مى  گيرند. موادى كه در نتيجه اين 
اصالحات به  دســت مى  آيند در مقايسه با پليمرهاى 
طبيعــى اوليه داراى خــواص متفاوتى هســتند. در 
حقيقت به  منظور اينكه محصوالت مورد اشاره در گل 
حفارى كاربرد داشته باشند بايد از مواد اوليه غيريونى 
مانند سلولوز و نشاسته، محصوالت پلى  الكتروليت 
به  دســت آورد. در واقع تعداد زيادى از پليمرها در 
آب محلول نيستند و بنابراين در گل حفارى پايه  آبى 
كاربرد ندارند؛ مگر اينكه اصالحاتى روى آنها انجام 
شــود. جهت ايجاد خاصيت انحالل در آب، گاهى 
بايد پليمرها اصالح شــوند تا از آنها پلى  الكتروليت 
به  دست آيد كه اين فرآيند شامل تغيير در واحدهاى 
تكرارشونده پليمر است. يك پلى  الكتروليت، پليمرى 
اســت كه در آب حل مى  شود و يون  هاى متعددى 
با بارهاى مشابه و مخالف به  وجود مى  آورد. كارايى 
يك پلى  الكتروليت بستگى به سايت  هاى فعال روى 
پليمر دارد كه آن نيز به  نوبه خود بستگى به عواملى 
مثل غلظت پليمر، غلظت و توزيع يون  هايى با قابليت 

يونيزه  شدن، شورى، سختى و PH سيال دارد.

(CMC) 3-1- كربوكسى  متيل  سلولوز
كربوكسى  متيل  ســلولز از مشــتقات ســلولز و 
يك پلى  الكترويت است كه از جانشينى گروه هاى 
برخى  به  جاى   (-CH2COOH-)كربوكســى  متيل
از گروه هاى هيدروكسيل (OH-) حاصل مى  شود. 
شكل  هاى- 4و5 چگونگى اصالح ساختار حلقوى 
تكرارشــونده ســلولوز با وارد كــردن يك گروه 
كربوكسى  متيل آنيونى را نشان مى  دهد. در واقع اين 
ماده از واكنش سلولز طبيعي با مونوكلرواستيك اسيد

 (CL CH2 COONA) و هيدروكســيد سديم تهيه 
و پلمير آنيوني حاصل به  شــدت بر ذرات بنتونايت 
جذب مي شود. بر اثر اين واكنش براى تشكيل يك 
 (-CH2OH) پلى الكتروليت، يك جانشينى در گروه
صورت مى  گيرد. محصول به  دســت آمــده از اين 
طريق ميــل تركيبى زيادى با آب داشــته و در آب 

محلول است.
 كربوكســي  متيل ســلولز كه ابتــدا در آلمان 
كشــف شــد و ســپس در آمريكا و پس از آن در 
ساير كشورهاي غربي گســترش يافت، به  صورت 
فراگير در دو نوع صنعتي و غذايي استفاده مي شود. 

(CMC) 5   ساختار سديم كربوكسى  متيل سلولز  
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CMC گردى سفيدرنگ، بي  بو، بى  رنگ، قابل  تعليق 
در آب اســت و در شــرايط عادى غيرقابل  تخمير 
مي باشد. از نظر خواص شيميايي و فيزيكي الزم در 
محيط مورد استفاده معموالً از CMC  به  جاي نشاسته 
و مواد طبيعي محلول در آب كه نســبتاً گران  قيمت 
هستند (مثل آلژينات  ســديم، حنزه ايرلندي، صمغ 
تراگاكانت و ژالتين) استفاده مي شود. در سال  هاي 
اخير ايــن مــاده از لحــاظ اقتصادي مــورد توجه 
خاص قــرار گرفته و در فــن  آورى و كيفيت و آن 
پيشرفت هاي زيادى انجام شده است. اين پيشرفت ها 
امكان استفاده از CMC در كاربردهاي مختلفى نظير 
مصارف خوراكي، دارويي، صنايع شوينده، رنگ، 
رزين، رونماي ساختمان، چسب ها، نساجي، چاپ و 
تكميل پارچه،كاشي، سراميك، سفال، چيني، كاغذ، 
الكترود جوشــكاري، فرش، موكت، گل حفاري 
چاه هاي نفت، تخته هاي چند اليه، چرم مصنوعي، 
مواد  آرايشــي، ســموم، آفت  كش  ها و ... را فراهم 

آورده است [7و8].

CMC 3-1-1- ويژگي هاي كاربردي
اين ماده عالوه بر غلظت  زايى، چســبندگي و 
ايجاد استحكام، عامل انتشار، عامل نگهدارنده آب، 
حفظ حالت كلوييدي، تثبيت  كننده، عامل تعليق ساز، 
امولسيون ساز و عامل تشكيل اليه نيز هست. به  دليل 
ويژگي  هاي متنــوع،CMC در طيف گســترده اي 
استفاده مي شــود .اين ماده به  ســرعت در آب سرد 
و گرم حل شــده و اساســاً در مــواردي كه كنترل 
گرانروى مدنظر  باشد از آن استفاده مي گردد؛ چراكه 
CMC حتي در حضور يون كلســيم نيز ژل تشكيل 

نمي دهد.

3-1-2- مصارف CMC در حفاري چاه هاي نفت
در عمليات حفــاري از CMC به  عنوان كاهنده 
هرزروي گل اســتفاده مي شــود. هرزروى گل كه 
سبب از دست رفتن زمان و افزايش هزينه ها مى شود، 
يكى از موضوعات مهم صنعت حفارى اســت كه 
به  علت اختالف فشار سيال حفاري و سازند، وجود 

شــكاف در سازند و نيز خواص سازند رخ مى  دهد. 
اين ماده به  عنوان عامل مهمي در بهبود كيفيت گل 
حفــاري عمل كــرده و كنترل  كننده اتــالف مايع، 
جاذب و نگهدارنده آب، عامــل درزگيري ديواره 
چاه، تعليق  ســاز خــاك و نيز غلظت دهنــده رواني 
مي باشــد. CMC در انواعى با گرانروى زياد14 براي 
ايجاد غلظــت و با گرانروى كــم15 به  عنوان عاملي 
جهت كاهش ضايعات فيلتراسيون محلول حاصل 
حفــاري نفت به  كار مــى  رود. CMC بــا گرانروى 
كم اغلب براي كاهش فيلتراســيون (بدون تأثير در 
گرانــروى) و با گرانروى زياد (وزن مولكولي زياد) 
براي افزايــش گرانــروى گل مورد اســتفاده قرار 
 CMC مي گيرد. با افزايش غلظت نمك سيستم، تأثير
در كاهــش و افزايــش غلظت گرانــروى، كاهش 
مى يابد. اگرچــه CMC يك گرانــروى  زاى مؤثر 
است، اما در دماهاي زياد تأثير آن كمتر خواهد بود. 
محدوده غلظت مورد استفاده CMC در گل حفاري

lb/bbl %5-%2 است [7و8].

3-1-3- اثر CMC بر رئولوژى گل حفارى
در شكل- 6 تأثير افزايش غلظت CMC اضافه 
شــده به گل حفارى بر تنش تسليم نشان داده شده 
است. همان  طور كه در اين نمودار مشاهده مى  شود 
در اثر افزايش غلظت CMC، مقدار تنش تسليم نيز 
افزايش يافته كه بر اساس قانون گرانروى نيوتن، در 
اثر افزايش گرانروى، تنش افزايش مى  يابد. اين امر 
نشان  دهنده افزايش گرانروى ســيال در اثر افزايش 

غلظت CMC است [9].
 CMC در شــكل- 7 نيز تأثير افزايــش غلظت
بر گرانروى گل حفارى نشــان داده شــده اســت. 
همان  طور كه در اين نمودار مشاهده مى  شود هرچه 
غلظت CMC در ســيال افزايش يابد، گرانروى نيز 
افزايش يافته و به همان نسبت، سرعت برشى16 (ميزان 
حركت اليه  هاى سيال روى هم) كاهش مى  يابد [9].

4- كاربرد پليمرهاى مصنوعى  در صنعت حفارى
پليمرهــاى مصنوعــى طــى فرآيندهاى 
شــيميايى از مشــتقات نفتى توليد مى  شوند. 
اصــالح  و  طبيعــى  پليمرهــاى  برخــالف 
شــده، پليمرهاى مصنوعــى از مولكول  هاى 
شــده  اند.امكان  ســاخته  كوچكتــرى 
طراحــى  در  نامحــدودى  انعطاف  پذيــرى 
در پليمرهــاى مصنوعــى وجــود دارد. اين 
پليمرها كه مى  تواننــد دقيقاً مطابق با نيازهاى 
خواسته  شده ساخته شــوند، غالباً طبق فرآيند 

  7   تأثير افزايش غلظت CMC بر گرانروى سيال حفارى

  8   ساختار سديم  آكريالت
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مقاالت تحليلي-كاربردي

(PHPA) 9   پلى  آكريل  آميد هيدروليز شده جزيى  

جانشــينى و از اتيلن حاصل مى  شوند. فرآيند 
پليمريزاســيون در پليمرهــاى مصنوعى طبق 
واكنــش افزايــش17 صــورت مى  گيــرد كه 
در آن اتيلن  هــاى جانشين  شــده بــه انتهــاى 
يــك زنجيــره پليمــرى اضافــه مى  شــوند. 
 A زير گروه جانشين شده A

|
CH2=CHدر ساختار

مى  تواند هر گروه عاملى باشد.
4-1-كوپليمرها و كوپليمريزاسيون18

كوپليمرهــا شــامل دو يا بيــش از دو نوع 
مونومــر هســتند. از طريــق كوپليمريزاســيون 
مى  توان پليمرهايى توليــد كرد كه خواص آن 
متفــاوت از پليمرهــاى مربــوط به هــر يك از 
مونومرهاى تشــكيل  دهنده آنست. اضافه  كردن 
هــر مونومــر دريچــه تــازه  اى بــراى طراحى 
پليمرهاى جديدتــر به  روى ما باز مى  كند. براى 
مثــال يــك مونومــر مى  تواند جهــت افزايش 
توانايى تحمل حرارتى در پليمر به  كار رود؛ در 
حالى كه مونومر ديگر مى  تواند در ســازندهاى 
شــيلى جهت كنترل شــيل19 مورد استفاده قرار 

گيرد.

پلى  آكريل  آميـد/ كوپليمـر   PHPA-2-4
پلى  آكريالت

اصطالح پلى  آكريل  آميد هيدروليز شده جزيى 
يــا 20PHPA گاهــى اوقات بــراى معرفى كوپليمر 
در  مى  رود.  بــه  كار  پلى  آكريل  آميد/پلى  آكريالت 
حقيقت PHPA محصول نهايى كوپليمريزاســيون 
اگرچــه  اســت؛  پلى  آكريل  آميد/پلى  آكريــالت 
اين محصول با نام PHPA شــناخته مى  شــود اما در 
حقيقت از طريق كوپليمريزاســيون آكريل  آميد و 
سديم  آكريالت به  دســت آمده و به  منظور سادگى 
 PHPA مى  گويند. خواص PHPA در كاربرد به آن
در اثر وزن مولكولى و نسبت گروه  هاى كربوكسيل 
به گروه  هاى آميد اســت. پلى  آكريل  آميد به  تنهايى 
در آب محلــول نيســت و بايد با ســديم  آكريالت 
كوپليمريزه شود تا قابليت انحالل در آب را به  دست 
آورد. مونومرهايى كه اين كوپليمر را مى  سازند در 

شكل- 8  نشان داده شده  اند.
در طول كوپليمريزاسيون، دو مونومر به  صورت 
تصادفى جهت تشــكيل يك پيوند كربن-كربن به 
يكديگر متصل مى  شوند. كوپليمرى كه در نتيجه اين 
فرآيند ايجاد مى  شود داراى گروه  هاى كربوكسيل و 

گروه  هاى آميدى اســت كه به  شكل تصادفى روى 
اسكلت اصلى كوپليمر قرار گرفته  اند. كوپليمر نهايى 

در شكل- 9 نشان داده شده است [2].
خصوصيات پلى  الكتروليت  ها در دهه  هاى اخير 
در حالل  هــاى آبى مورد توجه قرار گرفته اســت.

PHPA كــه يك تركيب خطى آنيونى اســت، در 
گل حفــارى به  عنــوان گرانروى  زايى و ثابت  كننده 
شيل و نيز در افزايش بازيافت نفت از مخازن استفاده 
مى  شــود. اين مــاده هم  چنين بــا حداكثر خاصيت 
گرانروى  زايــى و بــا حفظ پايــدارى حرارتى گل، 
كمترين مقدار جامــدات را در گل به جا مى  گذارد 
.اصــوالً از طريــق ايجاد غشــا  هاي محافــظ كامًال 
شناخته  شده و مكانيزم  هاي متعدد، نقش پليمرها در 
حفاظت از اليه  هاي شيلي جهت جلوگيري از نفوذ 
يون  ها و آب به ســاختمان شيل طراحى شده است. 
بى شــك در فرموالســيون گل پايه  آبــي، حضور 
پليمرهاي مناسب نقش اساسي و تعيين  كننده داشته 
و ايجاد قابليت  هاي بســيار و رفتارهــاي فيزيكي و 
شيميايي برتر براي كنترل و بهينه  سازى خواص گل 
در مصاف با مشــكالت حفاري ثابت شده و الزامي 
است.استفاده از پليمر PHPA در تحقيقات بسياري از 
دانشمندان مطرح بوده و در توسعه حفاري نيز مؤثر 
است. البته اين پليمر به  ويژه در شرايط دما و فشار زياد 
و وجود آالينده  هاي نمكي حساسيت  هايي نيز دارد 
كه براي رفع آن از كوپليمرهاي PHPA بهره جسته 
و نواقص آن تا حدودي برطرف شــده اســت. گل 
حفارى حاوى اين نوع پليمر شورى زيادى دارد و به 
همين دليل دفع اين سياالت براى اكوسيستم دريايى 
و خاك  هاى كشــاورزى مضر است. چنين موادى 
مى  توانند اثر شديدى روى محيط  هاى دريافت  كننده 
داشــته باشند. اين مطلب اســتفاده از اين سياالت و 
تخليه آنها را محدود مى  كند. گاهى قبل از تخليه اين 
ســياالت ضرورى است عمليات تصفيه   پرهزينه  اى 

روى آنها انجام شود [10و11].

5- مقايسـه اثـر پليمرهـاى گوناگـون بـر خـواص 
رئولوژى گل حفارى

آزمايــش اندازه  گيــرى خــواص رئولوژى 
به  نــام  رئومتــر  يــك  توســط  حفــارى  گل 
VG meterfan كه نوعى گرانروى  ســنج دوار با 
دو استوانه هم  محور اســت انجام مى  شود. در اين 
دستگاه استوانه بيرونى ثابت است و استوانه درونى 
با ســرعت  هاى زاويــه  اى 3، 6، 100، 200، 300 و

rpm 600  دوران مى  كند. گشــتاور يا تنش برشى 
مورد نياز براى ايجاد اين مقادير سرعت زاويه  اى (يا  VG meterfan دستگاه (RPM) 10   تأثير پليمرهاى مختلف روى گرانروى سيال در سرعت  هاى مختلف  
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سرعت برش) متناسب با گرانروى سيال است. اگر 
N مقادير معين  شده سرعت  هاى زاويه  اى انتخابى و 
NӨ ميزان انحراف عقربه كه متناسب با تنش برشى 
حاصل در سرعت هاى زاويه اى مورد نظر است، 
با استفاده از روابط- 1و2 مى توان بعضى از خواص 

سيال حفارى را محاسبه كرد:
Pv=N 600-N 300                                       (1)

Yp=N 300-Pv                                                     (2)

 كه در آن Pv گرانروى پالستيك برحسب 
 lbf/ft2 نيز نقطه تســليم گل بر حســب Yp و Cp

است.
در اين آزمايش نمونه  هايى از سيال بنتونايتى 
با غلظــت20 lb/bbl (kg/m3 57) تهيه شــده و 
 ،CMC با افــزودن مقادير مختلف پليمر از جمله
صمغ زانتان و21WHB كه يك نوع پليمر طبيعى 

است و از دانه جو به  دست مى  آيد، در غلظت  هاى 
500، 1000 وppm 1500 مورد مطالعه قرار گرفته 
VG meter- و مقادير انحراف عقربه با دســتگاه
و ســرعت  هاى 3، 6، 100، 200، 300  در   fan

rpm 600 پس از رســيدن به تعادل، اندازه  گيرى 
شــده است. هر آزمايش چندين بار تكرار شده و 
پس از انجام تحليل آمارى نتايج گزارش شــده 
است (شكل- 10). همان  طور كه مشاهده مى  شود 
با توجه به ميزان مصرف CMC (يك گرم)، ميزان 
تأثير آن بر گرانروى، بيشــتر از ساير پليمرهاست 

.[12]

نتيجه  گيرى
 امروزه بهترين روش جهت بهبود خواص 
رئولــوژى گل حفــارى، اســتفاده از پليمرها در 
ساختار آنست. اســتفاده از مواد پليمرى متناسب 
با غلظــت گل حفارى، موجــب افزايش خطى 

گرانروى پالستيك و نقطه تسليم گل مى  شود.
 آزمايش  هــاى مختلــف نشــان داده كه با 
افزايــش عمق حفــارى، در گل  هــاى بنتونايتي 
افزايش دما (بدون افزودنى  هاى پليمرى) ســبب 
افزايش تنش برشــي مى  شــود ولى در گل  هاي 
پليمري افزايش دما ســبب كاهش تنش برشــي 

مي  گردد.
 نتايــج آزمايش  هــا نشــان مي  دهــد كه 
پليمرهاي مصنوعى و اصالح  شــده در مقايســه 
با پليمرهاى طبيعى، گرانروي بيشــترى در گل 
حفارى ايجــاد كرده و در برابر انواع آلودگي  ها 
مقاوم  ترند. اين پليمرها هم  چنين در سرعت  هاى 
برشــي زياد،  مشخصات اوليه گرانروي را حفظ 

مي  كند.
 پليمرهاى طبيعى در مقايســه بــا پليمرهاى 
مصنوعى پايدارى حرارتى كمترى داشته و نسبت به 

تجزيه باكتريايى نيز مقاومت كمترى دارند. 
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