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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

آشنایی با پلی آنیونیک سلولز

مواد افزودنی مورد استفاده در عملیات حفاری چاه های نفت بسیار متنوع و با ساختمان شیمیائی 
پیچیده، یکی از پرمصرف ترین مواد شیمیائی در صنعت نفت بوده و اکثراً وارداتی و بعضی نیز 

تولید داخل می باشند و سالیانه هزینه ی باالیی جهت تأمین این مواد صرف می گردد.
با توجه به مراتب فوق انتخاب و استفاده بهینه از مواد مناسب در عملیات حفاری باعث تقلیل 

هزینه ها و سرعت در عملیات خواهد بود.
در عملیات حفاری سیاله ها )گل ها( از نظر خواص شیمیائی و رئولوژیک از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار می باشند و انتخاب مناسب مواد شیمیائی و افزودنی جهت ساخت سیاله های پایه آبی 

و پایه روغنی می توانند در انجام وظایف مهم سیاله ها نقش بسزایی داشته باشند:
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وظایف مهم سیاله های حفاری)گل حفاری(

1- تثبیت کننـده الیه هـای مختلـف بـا ایجـاد 
تعـادل فشـار مناسـب در الیه ها

ایجـاد  بـا  نفـوذ  ۲- تشـکیل الیـه غیرقابـل 
)cake( در دیـواره چـاه جهـت جلوگیـری از 

ریـزش
در  کنده شـده  مـواد  نگه داشـتن  معلـق   -۳
بـه سـطح  تـه چـاه  از  انتقـال آن  و  حفـاری 
زمیـن بـه کمـک مـواد چسـبنده در ترکیبـات 

حفـاری گل 
لوله هـای  و  متـه  نمـودن  روان  و  خنـک   -4
وزن  از  قسـمتی  شـدن  متحمـل  و  حفـاری 
چـاه جـداره  لوله هـای  و  حفـاری  لوله هـای 

۵- جلوگیـری از خوردگـی ادوات و لوله هـای 
حفـاری بـه  وسـیله مـواد ضـد خوردگی

6- داشـتن حداقـل تأثیرات سـوء روی طبقات 
مختلـف چاه

7- داشـتن کیفیت رهاسـازی ذرات کنده شـده 
حفـاری بـه  منظور اسـتفاده مجدد

مواد افزودنی به گل حفاری

CMC LOW - VIS

بـا  سـلولز  متیـل  کربوکسـی  سـدیم  نوعـی 
و  کنتـرل  بـرای  اسـت  پاییـن  ویسـکوزیته 
در  حفـاری(  )گل  سـیال  هـرزروی  کاهـش 
سـیاالت پایـه آبـی از نـوع آب شـیرین، شـور، 
آهکـی و گچـدار مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 
بـه آسـانی در آب حـل می شـود. بـه صـورت 
یـا  زرد  بـه  مایـل  سـفیدرنگ  بی بـو،  پـودر 

می باشـد. خاکسـتری 

رنگ مایل به زرد یا خاکستری می باشد
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www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

CMC HI-VIS

بـا  سـلولز  متیـل  کربوکسـی  سـدیم  نوعـی 
افزایـش  بـرای  کـه  بـوده  بـاال  ویسـکوزیته 
لزجیـت و گرانـروی ظاهری سـیاالت پایه آبی 
حفـاری مـورد اسـتفاده دارد. معمـواًل کیفیـت 
کنتـرل هـرزروی سـیال ایـن مـاده شـیمیائی 
چشـم گیر نیسـت. پـودر بی بو سـفیدرنگ مایل 

بـه زرد یـا خاکسـتری می باشـد.

XC-Polymer

XC-polymer (Xanthan GUM) 

مولکولـی وزن  بـا  بیولوژیکـی  پلیمـر   نوعـی 
 سـنگین اسـت کـه از تخمیـر پلی سـاکاریدها
 XANTHOMONAS بـه  وسـیله باکتـری
COMPESTRIS بـه دسـت می آیـد و به 

 عنوان کاهنده هرزروی سیال در دوغاب سیمان
 حفـاری آب نمـک اشـباع شـده مـورد اسـتفاده
 قـرار می گیـرد و گرانـروی ظاهـری دوغـاب
 سـیمان حفـاری را زیـاد می کنـد. بـه صـورت
 پـودر کرم رنـگ تـا قهـوه ای مایل بـه زرد بوده
.و تـا دمـای ۲۵۰ درجـه فارنهایت کاربـرد دارد

 STARCH )C6H10O5(n

و  بـوده  کربوهیدرات هـا  خانـواده  از  نشاسـته 
نظیـر سـلولز از زنجیری بلند، شـامل واحدهای 
گلوکـوز که بـا پیوندهـای آلفا-گلوکوبیرانوز به 
هم وصل شـده اند، پدید آمده اسـت. نشاسـته، 
حـاوی آمیلـوز اسـت کـه در آب انحالل پذیـر 
رسـوبی  بـه صـورت  تغلیـظ  اثـر  در  و  اسـت 
شـامل  همچنیـن  درمی آیـد.  ناپذیـر  انحـالل 
آمیلوپکتین، چسـبناک و لزج اسـت. در صنعت 
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نفـت نشاسـته ذرت یـا نشاسـته سـیب زمینی 
تحـت شـرایط مختلفـی بـا ترکانـدن آمیلـوز 
باعـث فعـال شـدن آمیلـو پکتین آن شـده و با 
تأثیر بسـیار کم در ویسـکوزیته، بـرای کاهش 
هـرزروی در سـیاالت پایـه آبی حفـاری از نوع 
آب شـور و یـا آب نمـک اشـباع شـده و گل 
آهکـی بـا PH باال بـکار مـی رود. نشاسـته تا 
۲۵۰ درجـه فارنهایـت پایداری گرمائی داشـته 
آمیلوپکتیـن  شـاخ دار  پلیمرهـای   %۷۳ از  و 
 )branchedpolymer Amylopectin(

و ۲۷% پلیمرهـای خطـی آمیلـوز
 )Amylose Linear Polymer( تشکیل 
شـده و هـر دو از پلیمرهـای غیـر یونـی بـوده 
لـذا با الکترولیت هـا مداخله و واکنـش متقابلی 

ندارند.
PAC ماده شیمیایی

Poly Anionic Cellulose

PAC مـاده افزودنـی گل حفـاری بـا پایـه آبی 

یـک مـاده شـیمیائی سـلولزی بوده و بـه دلیل 
جایگزیـن  اخیـراً  چندجانبـه  خـواص  داشـتن 
CMC - HV CMC - LV و  ماننـد  مـوادی 

XC-Polymer و Starch در عملیـات حفـاری 

نقطـه  از  و  شـده  پیشـرفته  کشـورهای  در 
نظـر اقتصـادی مصـرف ایـن مـاده بـه مراتب 
ارزان تـر و از جنبـه عملیاتـی نیـز بـه دالیـل 

خـواص چندجانبـه حائـز اهمیـت اسـت.
PAC بــه دلیــل دارا بــودن مشــخصات فیزیکی 
و شــیمیائی پایــه ســلولزی اصالح شــده، از 
نقطه نظــر عملکــرد و خــواص، هــم خاصیــت 
کنترل گرانــروی )Viscosity Improver( و هم 
از نقطــه نظــر کنترل کننــده افــت صافــی 
)Fluid Los-Control( و عامــل روانــکاری، 
ــوادی  ــرای م ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی می توان
ــدام  ــر ک ــه دارای ه ــورت جداگان ــه  ص ــه ب ک
 PAC .ــد ــوده باش ــتند ب ــواص هس ــن خ از ای
ــوص و  ــی مخص ــاختمان فیزیک ــل س ــه دلی ب
ــی  ــته و CMC دارای خواص ــز از نشاس متمای

ــاال ــای ب ــداری در دم چــون پای
بازدارنـده  و   )High Temperature Stability(
ریزش رس مطبق)Shale Inhibitor( می باشـد.

 PAC خالصه ای از ویژگی ها

مولکولـی  وزن  بـا  خالـص  پلیمـری   PAC
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سـنگین و تکنولـوژی باال بوده و بـرای محیط 
زیسـت مضـر نمی باشـد و کامـاًل بـا نیازهـای 
امـروز و فـردای صنعـت مطابقت می کنـد و با 
ویسـکوزیته و گرانـروی مختلـف از درجـه کم 
 )Extremely High( تـا باالتریـن درجـه )low(
بتوانـد شـرایط مختلـف  تـا  سـاخته می شـود 

حفـاری را بـا ویژگی هـا ذیـل تأمیـن کنـد:
کنترل کننـده افـت صافـی در آب شـیرین، آب 
دریـا، آب KCl و آب نمکـی اشـباع و تشـکیل 

پوسـته و الیـه نـازک صافی
* قابل انعطاف

* افزایش بازده گرانروی
* کاربرد در PH مختلف

* بـا غلظـت کـم و مقـرون بـه صرفـه جهـت 
کنتـرل افت صافـی در گل حفاری بـا پایه آبی

* به دلیل مقاومت در مقابل میکروارگانیسـم ها 
نیـازی بـه باکتـری کش هـا )Biocides( و مواد 
نگه دارنـده دیگر جهت جلوگیری از فاسدشـدن 

نیست.
* تسریع در عملیات حفاری با بازده باال

* تمیز نگه داشتن چاه
*تثبیت کننده   الیه های حساس و آسیب پذیررسی

* مقاوم در برابر حرارت
 Environmentally(دوسـتدار محیـط زیسـت *

Friendly( بـوده و سـمی نیسـت.
* بـه آسـانی در گل حفاری با پایـه آبی متفرق 

و پراکنده می شـود.
داشـتن  دلیـل  بـه  بـودن  مقرون به صرفـه   *

چندجانبـه خـواص 
* افزایـش لزجیت و گرانروی ظاهری سـیاالت 

پایه آبـی حفاری
* کنترل هرزروی سیاالت

* سازگار در شرایط نمکی خیلی باال

* کنترل فشار

آشنایی با پلی آنیونیک سلولز
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 PACمشخصات ظاهری

*  PAC بـه صـورت پـودر سـفیدرنگ مایل 
به کـرم و بـدون هیچ گونه ناخالصـی خارجی 
سـاخته  ذیـل  درجه بنـدی  دو  بـا  معمـواًل 

می شـود:
)Regular Pac( معمولی -

- با ویسکوزیته پایین
)Low Viscosity Pac(

* Regular Pac پلیمـر سـلولزی با بازده 
باال بوده که جهـت افزایش گرانروی، کاهش 
هـرزروی سـیال )گل حفـاری و تثبیت کننـده 
رس مطبق )Shale stabilizer) اسـتفاده 
می شـود و بـا سـرعت و بـه آسـانی در گل 
حفـاری پایـه آب شـیرین تا آب نمک اشـباع 

متفـرق و پخش می شـود.
بـا  حفـاری  گل  تهیـه ی   Regular Pac

چگالـی کم و بـا خاصیت ریالوژیـک مطلوب 
)علـم جریـان و تغییـر شـکل مـاده( وکنترل 
افـت صافـی مناسـب را حتـی در مقـدار کـم 
نیـز ممکـن سـاخته و پایـداری و سـازگاری 
عالـی در انـواع آب هـای نمکـی کـه دارای 

Ca و  +2 یون هـای مختلـف دو ظرفیتـی نظیر 
 Na+ Mg)غیـراز یون هـای یـک ظرفیتی +2

 
فارنهایـت  تـا ۳۸۰ درجـه  و  دارد  را   )K+ و 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
* Low Viscosity Paco پلیمری اسـت 
حفـاری  گل  هـرزروی  کاهـش  جهـت  کـه 
اسـتفاده  )شـیل(  مطبـق  رس  بازدارنـده  و 
می شـود و بـه آسـانی در گل حفـاری به پایه 
آب شـیرین تـا آب اشـباع نمکـی متفـرق و 
پراکنـده می شـود و تـا درجـه حـرارت ۳۰۰ 
درجـه فارنهایـت پایـدار می باشـد. در صورتی 
که افـت صافی بیشـتر مدنظر باشـد می توان 
ترکیبی از دو نمونـهPAC فوق الذکر را بدون 
افزایـش ویسـکوزیته مورد اسـتفاده قـرار داد.

بازده

 Polyanionic Cellulose درصد کمی از
در گل حفـاری بازده باالیـی را به دنبال دارد. 
یـک تـن از PAC در حـدود ۲۸۰۰ بشـکه 
گل حفاری در آب شـیرین با ویسـکوزیته 1۵ 

centipoise را تولیـد خواهـد کرد.
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سازندگان

در   PAC چندجانبـه  خـواص  بـه  توجـه  بـا 
عملیـات حفـاری و مقرون به صرفـه بودن آن و 
نیـاز صنعـت نفت، سـازندگان مواد شـیمیائی و 
حفـاری تولیـد ایـن محصـول را در برنامه خود 
قـرار داده انـد کـه معروف تریـن آن ها به شـرح 

ذیـل می باشـد:
 Lamberti .1

 Baker Hughes .۲
 Akzo Nobel .۳

 Schlumberger .4

Bayer .۵
بـا  کشـور  داخـل  در   PAC سـاخت  ضمنـًا 
حمایت پشـتیبانی سـاخت و تهیـه کاالی نفت 
و  پاالیشـگاهی  تجهیـزات  )مدیریـت  تهـران 
اقـالم شـیمیائی( توسـط سـازندگان داخلی در 

بررسـی می باشـد. دسـت 
بسـته بندی معمـواًل درکیسـه های ۲۵کیلوئـی 
 p.e.چنـد الیـه کاغـذی بـا یک الیـه داخلـی

حمـل می گـردد.
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