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چكیده

استفاده از سیاالت افرونی به عنوان یک روش موثر برای کنترل فیلتراسیون با بستن منافذ سنگ استفاده میشود و نتیجتا باعث کثاه
میزان آسیب سازندی میشود  )khamehchi 2015( .هدف ما در این مقاله بررسی کاربردی سیال افرونثی اایثه نفتثی بثرای مهالعثه ی
اایداری و رئولوژی آن و در نهایت تحقیق بر روی میزان آسیب سازندی این نوع سیاالت است .افرونها اایثه نفتثی بثا اسثتفاده ترکیبثی از
الیمر و سورفکتانت ساخته میشوند و با تغییر غلظت این مواد میتوان یک فرموالسیون بهینه را ایشثنهاد کثرد  .اایثداری ترات افثرون بثا
بررسی اثر زمان ،دما و فشار بر خواص مهم افرونها مثل اندازه حبابها و واروی آنها بررسی میشود  .هم چنین اثر دمثا و فشثار بثر روی
دانسیته ی این سیاالت بررسی میشود  .در نهایت عملکرد افرونهای اایه نفتی در محیط متخلخل بررسی میشود و اثرات تغییر در میزان
دبی تزریقی نوع سیال تزریقی و ترشوندگی محیط متخلخل روی افت فشار بررسی میشود .
کلمات کلیدی
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مقدمه
کاه

فزاینده دسترسی آسان به منابع نفت خام باع

شده است که تمرکز صنایع نفت وگاز به سمت بهره برداری از نفت سنگین و

استفاده از مخازن تخلیه شده تغییر کند قوانین سخت گیرانه بعالوه افزای
تکنولوژیهای بهبود دهنده ی تولید شود  .یک راه بسیار مهم برای کاه

تقاضای جهانی نفت باع

افزای

تمرکزها به سمت

هزینهها و باالبردن استانداردها ارتقای تکنولوژیهای حفاری

و استفاده از روشهای نوین حفاری میباشد و برای ارتقای تکنیکهای حفاری بهبود و بهینه سازی در تکنولوژی سیال حفاری الزام آور
است  .به خصوص در حفاری مخازن تقریبا تخلیه شده (مخازنی که فشار اایینی دارند و به اواخر عمر خود رسیدهاند  ).نوع خاصی از سیال
حفاری مورد نیاز است  .عالوه بر کاربرد در مخازن کم فشار در بهره برداری از چاههای افقی و چند جانبه نیز استفاده از سیاالت حفاری
بهبود یافته ضروری به نظر میرسد). (kuru 2010
رایج ترین روش حفاری باالتر نگه داشتن فشار گل از فشار سازندی است  .الزم به تکر است که حفاری به این روش نیز مشکالت

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-حفاری ،دانشگاه صنعتی شریف ،ایران
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دانشجوی دکتری مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ایران

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران
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زیادی را دارد ،اگر فشار سیال حفاری در دهانه چاه خیلی بیشتر از فشار سازندی باشد سیال حفاری به درون سازند نفوت میکند که
باع

مسدود شدن خلل و فرج سنگ و وقوع آسیب سازندی میشود .از مشکالت دیگر میتوان به مشکل گیر لولههای حفاری که به گیر

ناشی از اختالف فشار معروف است اشاره کرد .بنابراین برای حذف مشکالت مذکور استفاده از تکنیک حفاری به روش زیر تعادلی توصیه
میشود .در این روش فشار سیال حفاری اایین تر از فشار سازندی نگه داشته میشود بنابراین به سیال سازند اجازه داده میشود در
زمان حفاری چاه تولید گردد .یکی از مزایای حفاری به این روش این است که دیگر احتمال نفوت سیال به درون سازند و ایجاد آسیب
سازندی از بین میرود  .اما حفاری به این روش گران است زیرا نیاز به یک سری تجهیزات مخصوص برای مخلوط کردن هوا با گل دارد .
همچنین به دلیل امکان ایجاد فوران از لحاظ ایمنی هم مشکالتی دارد که به افزای

هزینهها و تامین ایمنی کارکنان میتوان اشاره

کرد  .مشکل دیگر این روش نااایداری دیواره چاه به دلیل کمتر بودن فشار سیال حفاری از فشار سازندی میباشد .بنایراین ضرورت
استفاده از سیاالت افرونی به دلیل موارد تکر شده در باال اهمیت دو چندانی ایدا می کند( Shivhare2011).
در ادامه مروری خواهیم داشت بر کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است:
افرون برای اولین بار در سال  1987توسط سبا معرفی شد .افرون یک کلمهی یونانی است .که به معنای حباب میباشد .بنابراین سبا
میکروحباب های شبیه حباب با خصوصیات شبه کلوئیدی را برای افرون تعریف کرد .افرونها حبابهای ریزی هستند که اندازهی آنها بین
 10تا  100میکرون است .سبا متذکر شده است که جالب توجهترین خصوصیت این میکروحبابها ،ماهیت غیرایوستهی 4آنها میباشد.
کوش های فراوانی جهت تعیین خصوصیات افرون انجام شده است.

شكل  1ساختار حبابهای معمولی

Non coalescence nature
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کنترل فیلتراسیون :
به منظور کنترل فیلتراسیون در سیاالت حفاری رایج ،از جامدات و یا الیمرها بهره گرفته میشودو با ایجاد یک کیک گل بر روی
دیواره ی چاه از نفوت صافاب گل به سازند ممانعت به عمل آید .در سیستم سیاالت حفاری افرونی ،میکروحبابهای حاصل شده نق
جامدات ال زن را داشته ولی به جای ایجاد کیک گل ،با مسدود سازی منافذ سازند منجر به کاه

فیلتراسیون و آسیب سازند می-

واروی 5باالیی داشته باشد و با افزای

به آن ،رقیق شود را مناسب

شوند. (Brookey2008).بروکی استفاده از سیالی را که تن

تن

استفاده برای سیاالت حفاری افرونی دید .لذا الیمری که این خاصیت را به سیال حفاری بدهد را ایشنهاد داد .با توجه به ویسکوزیتهی
باالیی که سیاالت حفاری افرونی در نرخهای برش اایین دارند ،همانند یک جامد الزن عمل کرده اما برخالف جامدات رایج ،با توجه به
شکل اذیر بودن میکروحبابها ،این سیال توانایی عایق کردن شکاف ها و حفرات را نیز دارد .وی از مواد اضافی دیگری نیز جهت کنترل
فیلتراسیون مورد استفاده قرار داد .به این منظور او از یک اایدارکننده ی حرارتی اولیگوساکارید که به صورت خیلی مؤثر فیلتراسیون را
کنترل میکرد بهره برد که این ماده  LSRVرا نیز افزای

داد .همچنین هرزروی اسپارت 6را نیز به خوبی کنترل کرد( .هرزروی

اسپارت،میزان فیلتراسیونی است که قبل از تشکیل کیک گل وارد سازند میشود) .گروکوک و همکاران

( ،)2003تستهای کاملی را به

منظور آنالیز فیلتراسیون بر روی محیطهای متخلخل متفاوتی انجام دادند .در نمونههایی که مغذه از جنس الیمستون با تراوایی باال بود،
اولین اثرسیاالت حفاری افرونی بر روی این نمونهها کاه
فیلتراسیون کاه

هرزروی اسپارت بود .در مغزههایی که دارای تراوایی کمی بودند ،نرخ

بیشتری یافت .در ماسه سنگ هایی که دارای تراوایی باالیی بودند ،سیاالت حفاری افرونی مورد استفاده قرار گرفتند

ونتایج نشان دهنده ی این بود که این سیال توانایی آن را دارد که فیلتراسیون را حتی در محیطهای متخلخل با تراوایی بسیار زیاد را نیز
کنترل کند که این همان توانایی مسدود سازی سیاالت افرونی نامیده میشود .
بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر خواص اساسی افرون ها:
اثر غلظت سورفكتانت بر سایز حباب ها :
( در شکل زیر نشان داده شده است .اگرچه این نمودار روندی مشخص ندارد اما
اثر غلظت سورفکتانت روی سایز متوسط حبابها )
با تغییر دادن غلظت سورفکتانت حدود  10تا  15درصد تلورانس در اندازه حبابها مشاهده میشود.

Yield Point
Spurt loss
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شكل  2تاثیر غلظت سورفكتانت بر سایز متوسط حباب ها )وایت (2010

اثر غلظت پلیمر :
اثر غلظت الیمر بر روی سایز متوسط حباب ها در شکل زیر آمده است  .این نمودار موید این نکته است که افزای در مقدار ویسکوزیته
ی سیال اایه باع افزای اایداری سیستم با کاه اندازه متوسط حبابها میشود  .با افزای غلظت الیمر از نیم تا صفر درصد جرمی
سایز متوسط ترات تازه ساخته شده تا  70درصد کاه مییابد  50 .درصد افزای در سایز متوسط حبابها حاصل میشود وقتی که
غلهت الیمر از نیم درصد به یک ونیم درصد تغییر یابد و با افزای غلظت الیمر به بی از یک ونیم درصد جرمی به نظر نمی رسد هیچ
اثری بر اندازه حبابها دیده قابل مشاهده باشد .

شكل  3تاثیر غلظت پلیمر بر سایز متوسط حباب ها (شیوهار )2011

نتیجه گیری:
غلظت مناسب سورفکتانت برای رسیدن به بیشترین  Yieldمیزان % .4جرمی است.
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 و میزان.  جرمی است%1.5 )API Filtration Test( غلظت مناسب الیمر برای رسیدن به بهترین نتایج در تست فیلتراسیون
در نهایت فرمول بهینه برای ساخت. خیلی زیاد است و این مناسب ما نیست%1.5 ویسکوزیته ی برشی در سیاالت با غلظت الیمر بی از
 الیمر است%1.5 افرونها شامل نفت سبک به اضافه چهاردهم سورفکتانت به همراه مقدار
 در ابتدا سایز متوسط ترات افرون به سرعت و به شدت افزای مییابد اما با گذشت. ترات افرونی با زمان به کندی کاه مییابدYield
افزای دما میزان ویسکوزیته ی برشی را کاه می دهد اما میزان هرزروی در تست فیلتراسیون را به صورت. مدتی به ثبات می رسد
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