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 :چكيده

شده ، بوسيله از طريق تحقيقات آزمايشگاهي ثابت شده است كه سه نوع مهاجرت گاز از داخل فضاي حلقوي سيمانه 
نوع اول فضاي خالي ، و درنتيجه آن مهاجرت گاز بين سيمان و لوله . طراحي دقيق تركيب سيمان قابل كنترل هستند 

باافزودن مقدار درست مگنتيت به سيمان ، اين نوع فضاي خالي و در نتيجه مهاجرت گاز حاصل . جداري اتفاق مي افتد
فضاي خالي بين لوله جداري و ديواره چاه در محل تشكيل اندود گل باعث دومين نوع . از آن مي تواند كنترل شود

 اين  ،ANCHORAGE CLAYتضعيف فرآيند بندش سيمان مي شود، با استفاده از نوعي ماده مخصوص به نام 
يند سومين و پيچيده ترين فرآ. بندش تاحدي كه مهاجرت گاز بين لوله جداري و ديواره چاه حذف شود ، بهبود مي يابد

مقدار صحيح درصد آب و همجنين مواد تاخير دهنده ها در طي . ، تغيير فشار در طي مرحله بندش مي باشد
با افزودن مقدار صحيح االستومر ، اين تغييرات . جهت كسب بهترين نتيجه مورد نياز مي باشد فرآيندهاي هيدراسيون ،

ستومرها به عنوان موادي كه در مقابل فشار مي توانند اال. فشار در طي زمان بندش سيمان مي توانند برطرف شوند 
ودرنتيجه حذف تركهاي  اين پديده باعث حذف تغييرات فشار ،. عكس العمل مخالف نشان دهند شناخته شده اند 

از آنجائيكه در يك چاه تغييرات فشار و دما نسبت .سه عامل فوق تابعي از دما و فشار مي باشد . ميكروسكوپي مي شود
در اين مقاله ، تك تك اجزاء الزم براي حذف نشت . عمق رخ ميدهد لذا طراحي سيمان بايستي به دقت انجام گيردبه 

    گاز مورد بحث قرارگرفته است و همچنين روشي جهت حذف كامل مهاجرت گاز در حين عمليات سيمانكاري ارائه
 .                                             مي گردد

 مقاومت ژله اي ، افت صافي  نفوذ گاز ، زمان بندش ،:ژه هاي كليدي وا  
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 :مقدمه
بيشتر در هنگام فرآيند تبديل دوغاب سيمان از حالت مايع به 1عبور گاز از داخل سيمان بصورت ايجاد كانال

، باشددر هنگام عمليات سيمانكاري و در زماني كه دوغاب سيمان بصورت مايع مي. جامد معمول است
كند، فشار هيدرو استاتيكي دوغاب مهمترين عاملي كه از ورود گاز به داخل دوغاب سيمان جلوگيري مي

زماني كه اين فشار بيشتر از فشار روزنه اي سازند حاوي گاز باشد، گاز تا . سيمان و گل حفاري باالي آن است
يدوراستاتيكي تواند بر فشار هكه ميعالوه بر چگالي، پارامتر ديگري . وارد ستون دوغاب سيمان نخواهد شد

آن اين است كه توانايي دوغاب دليل . باشد مياي دوغاب سيمانستون دوغاب سيمان تاثير گذارد، مقاومت ژله
نتيجه ، هر چه مقاومت در . اي آن بستگي دارداش به مقاومت ژلهاستاتيكيروهيدسيمان براي انتقال فشار 

استاتيكي در فضاي حلقوي بيشتر است، به همين دليل در هنگام روتقال فشار هيداي كمتر باشد، توانايي انژله
هاي دقيقي  الزم است بررسي Spacer/washطراحي و مخلوط كردن دوغاب سيمان و همچنين سياالت 

به .  سازند را دارا باشندروزنه ايصورت گيرد تا آنها قابليت حفظ و انتقال فشار هيدوراستاتيكي بزرگتر از فشار 
هر حال جهت پيشگيري از هرزروي دوغاب سيمان و وقوع احتمالي فوران گاز يا مايع، فشار هيدوراستاتيكي 

 . سازند بيشتر باشد٢در فضاي حلقوي چاه در هر عمقي نبايستي از فشار شكست
كند، از حالت يك سيال واقعي كه تمام فشار زمانيكه دوغاب سيمان شروع به هيدراته شدن مي

شود، در اين حالت ذرات  مي تبديل٣ ژل مانند نيم بندهادمكند به يك اش را منتقل مياستاتيكيروهيد
گيرد و در عوض، كند به خود ميتقل نمياي كه ديگر فشار هيدوراستاتيكي را من ساختارچسبندهحالتسيمان 

نتيجه، در . شودصور ميفشار هيدرو استاتيكي اوليه دوغاب سيمان در داخل خلل و فرج ماتريكس سيمان مح
اقدامات الزم براي جلوگيري از ورود گاز به سيمان دراين مرحله متفاوتند و مهمترين عامل فشار تخلخل 

 داخل  بهدار بيشتر است، گاز قادر به ورودزماني كه اين فشار از فشار سازند گازتا . باشدداخل سيمان مي
باشد و هر نوع تابع حجم آب موجود در ماتريكس سيمان ميستون سيمان نخواهد بود و فشار تخلخل سيمان 

دهد كه شود و بنابراين به گاز اجازه ميكاهشي دراين حجم موجب كاهش متقابل فشار تخلخل سيمان مي
 .[1,2]وارد سيمان شود

هش در طول فرآيند انتقال دوغاب سيمان از حالت يك سيال واقعي به يك ماده ژل نيم بند، دو پديده در كا
 :باشند كه عبارتند ازحجم آن درگير مي

  هيدراسيون سيمان-١
 . هرزروي آب موجود در دوغاب سيمان به داخل سازند نفوذپذير-٢

باشد اما امكان اينكه بتوان مقدار افت صافي دوغاب را با استفاده از واضح است كه كنترل پديده اول مشكل مي
 .د دارد وجودمواد كنترل كننده افت صافي كاهش دا
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 كنترل افت صافي دوغاب سيمان باعث به حداقل رسيدن افت فشار تخلخل سيمان
     شود و به همين دليل دوغابهايي با حداقل افت صافي بهترين گزينه براي جلوگيري از مهاجرت گاز مي
 .باشندمي

افت صافي  مناسبترين دوغاب از نظر مقابله با مهاجرت گاز دوغابي با APIبر اساس استاندارد
 ساختار يابد بلكهباشد و در مقادير بيش از اين نه تنها نفوذپذيري سيمان افزايش مي ميml٥٠/min٣٠حداكثر
 .شودمي نيز تضعيفسيمان 

چه دوغاب سريعتر هر . باشدتوانايي گاز براي ورود به داخل دوغاب سيمان تابعي از مقاومت برشي دوغاب مي
افزايش دهد، احتمال مقابله با مهاجرت گاز در داخل سيمان بيشتر است بر بتواند مقاومت بر شي خود را 

ستون  ورود حبابهاي گاز به داخل  برسد احتمال٥٠٠ lb/١٠٠ ft2همين اساس زمانيكه مقدار مقاومت برشي به
 ٥٠٠ lb/ft2١٠٠ برشي سيمان به كشد مقاومتبه همين دليل مدت زمانيكه طول مي( سيمان صفر خواهد بود

 ). سد از  درجه اهميت بااليي برخورداراستبر

در اين . شودشود، سيمان به يك ماده االستيك نفوذناپذير تبديل ميزمانيكه هيدراسيون سيمان تمام مي
وجود . مرحله، مهاجرت گاز تنها از طريق كانالهايي واقع در سطح تماس سيمان با سازند امكان پذير است

اتصال سيمان با سازند و همچنين وجود هر نوع شكست مكانيكي در سيمان چنين كانالهايي تابع مرغوبيت 
هاي متفاوتي براي مقابله با مهاجرت سيمان به كارگرفته شده حلها، راهدر نظر گرفتن اين پديدهبا . باشدمي

 .است

ي اگر چه، مهاجرت گاز در عمق زياد موضوعي پيچيده است، ليكن مهاجرت گاز در عمق كم حتي موضوع
شود كه تامين فشار هيدرواستاتيكي الزم براي مقابله با اليه بحث انگيزتر است، چرا كه اين عامل باعث مي

از بنابراين . آوردهاي ضعيف و كم مقاومت مشكل ديگري بوجود ميگازدار مشكل باشد، بعالوه وجود اليه
. شودر ترس از هرزروي پرهيز ميدوغابهاي سنگين وزن براي اعمال فشار هيدرو استاتيكي بيشتر به خاط

بر اين، دماي كم باعث تاخير در دوره انتقالي سيمان از حالت سيال به حالت دوفازي و در نهايت به عالوه 
آنجائيكه دوغاب سيمان در حين اين مراحل انتقالي بيشترين قابليت از . شودحالت ماده جامد االستيك مي

 .اب سيماني را طوري طراحي كرد كه در مقابل نفوذ گاز كامالً مقاوم باشدانتقال گاز را دارد، لذا بايستي دوغ

شماي ) ١(شكل. كند خود عبور مييچرخه تشكيل ساختار اي شدن از دودوغاب سيمان در طول دوره ژله
چرخه اول، دوغاب سيمان در يك ساختمان در . دهداي شدن را نشان ميكلي دوام چرخه اول و دوم دوره ژله

 [1,2]  )٤رفتار تيكسوتروپيك(كندعدي خود را مستحكم ميسه ب
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 مراحل مختلف بندش سيمان) ١(شكل

د، مقداري از آب خود را بصورت آب هرزرو از دست رگيزمانيكه سيمان در معرض يك سازند متخلخل قرار مي
سيماني كه در شود و در نتيجه كيك دهد، اين عامل موجب يك واكنش ناقص بين آب و سيمان ميمي

 .شود از مقاومت بسيار كمي برخوردار استمنطقه تشكيل مي

دما بيشترين تاثير . دما و فشار دو خاصيت فيزيكي هستند كه در مرحله بندش نهايي سيمان موثر هستند
بطور مشابه، فشار در بندش سيماني كه از . منفي را در وضعيت سيمان در محل تماس با لوله جداري چاه دارد

 .گذاردشود اثر ميالت مايع به جامد تبديل ميح

سيمان با فلز تشكيل دهنده لوله جداري چاه سازگار نيست، بنابراين اتصال بين اين دو ضعيف است و اين 
بر فشار و دما، پارامترهاي زيادي در عالوه . تواند با تغييرات دما و فشار تحت تاثير قرار گيرداتصال ضعيف مي
 دارند كه غير قابل كنترل بوده و يا تاثير آنها قابل برطرف شدن نيست، براي مثال يك لوله سيمانكاري وجود

 .شودجداري غير متقارن باعث جريان دوغاب سيمان غيريكنواخت مي
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 مراحل سيمان

 :كند كه عبارتند ازفرآيند سيمانكاري ، سه مرحله قبل از بندش سيمان را طي مي

 : مرحله دوغاب سيمان-١

 معني است كه دوغاب سيمان بديناين . دهداين مرحله، سيمان در حال حركت با فاز پيوسته واكنش ميدر 
در اين مرحله دوغاب سيمان در طول . در نقاط مختلف در داخل چاه خواص رئولوژيكي متفاوتي خواهد داشت

كند، بعد از اين روي مي پيPower Lawل دوره زماني مخلوط شدن سيمان با آب براي مدت زمان معيني از مد
 .[3] شودكند كه با معادله زير بيان مي پيروي ميHarschel Bulklyدوره سيمان از مدل

)     ١       (                                                                     n
Y KJJ γ+= 

 .دباش نرخ برش ژلگي ميγ ثابت گرانروي وkدر اين معادله

 : مرحله ژلگي-٢

اين مرحله دوغاب سيمان بيشتر در . كنداي است كه بندش سيمان طي ميترين مرحلهاين مرحله بحراني
يابد و داراي يك شكل اده و ديگر جريان نميدبه شكل هرز رو در سازند از دست ) آب آزاد(فازپيوسته خود را 

كند و اين اتصالها به اندازه كافي قوي سيمان را به هم متصل ميست كه ذرات سه بعدي تيكسوتروپيك ا
از طريق (طول اين مرحله، سيمان چرخه نخست انبساط در . نيستند كه دوغاب باالي خود را تحمل كنند

اين مرحله حفظ فشار در . كندرا طي مي) واكنش كامل و اتصاالت ملكولي(و انقباض ) واكنش آب و سيمان
اي حلقوي بين چاه و لوله جداري ممكن است به حذف خلل و فرج موضعي كه در طول اين مرحله تشكيل فض
 بار بيشتر از مقدار اوليه در حين ١٥٠طول اين مرحله غلظت دوغاب سيمان به اندازه در . شود كمك كندمي

دهند و در نتيجه ميرسد و تمام ذرات اتصالهاي سه بعدي قويتري در اين مرحله تشكيل مخلوط شدن مي
 .[4]گرددديدار ميشود پدوچرخه كه طي آنها سيمان منبسط و منقبض مي
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 : مرحله بندش سيمان-٣

 سيمان بعد از واكنش 5باشد كه براي آن آخرين انقباض و جمع شدگياين مرحله دنباله مرحله ژلگي مي
شود به آب  كه با منطقه متخلخل مواجه ميآغاز اين مرحله، سيمانيدر . دهدنهايي با آب باقي مانده رخ مي

براي تكميل واكنش خود نياز دارد، بخاطر اينكه هيچ آبي در ) برابر با مقدار آب هرز رفته به سازند(بيشتري 
ذراتي كه آب كافي براي تكميل خود در ( برخي از ذرات سيمان اتصال نزديكي خواهند داشت.دسترس نيست
ت ديگري با واكنش تكميل نشده و مقداري خلل و فرج در ساختمان سيمان و عكس آن، ذرا) دسترس دارند

ايجاد خواهند كرد و اگر گازي در سازند موجود باشد ، اين گاز جريان پيدا كرده و اين خلل و فرج داخل 
ه و اين خلل دركتواند نفوذ بعد از مدت زمان مشخصي ، گاز تحت فشار مي. ساختمان سيمان را پر خواهد كرد

تواند منشاء پيدايش ي ميهاي محلشبكههاي محلي را بوجود آورد و اين تصل كند و شبكهها را به هم مو فرج
 .تركهاي ميكروسكوپي در ساختمان سيمان باشد

 

:نواع تركهاي ميكروسكوپيا  

 :دونوع تركهاي ميكروسكوپي در سيمان چاههاي نفت وجود دارند كه عبارتند از

 كوپي فضاي حلقوي ميكروس-١

بين سيمان و لوله جداري چاه و يكي . شونددونوع فضاي حلقوي ميكروسكوپي در چاههاي نفت يافت مي
باشد و دليل آن اول براي توليد تركهاي ميكروسكوپي مستعدتر ميمورد . باشدديگري بين سيمان و سازند مي

ه جداري با جذب دماي حاصل از لولفلز . باشدبخاطر اختالف زياد بين جنس سيمان و جنس لوله جداري مي
شود و دماي شود و بعد از مدت زمان مشخصي، فلز خنك ميهيدراسيون سيمان در طول واكنش منبسط مي

 .شودشود يكسان ميآن با دماي اطراف كه توسط گراديان ژئوترمال اعمال مي

ريب انبساط حرارتي در زمان و هم لوله جداري به دليل اختالف ض) در مرحله نهايي آن(از اينرو هم سيمان 
 .آوردندشوند و تركهاي حلقوي ميكروسكوپي را بوجود ميمشخصي منقبض مي

گيرد كه عامل آن در مناطقي كه سازند داراي تخلخل است شكل مي" نوع دوم تركهاي ميكروسكوپي اصوال
 .باشدترك بر داشتن گل و سيمان در محل اتصال سيمان و سازند مي
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 كروسكوپي شكافهاي مي-٢

 انقباض -افتند و حاصل آخرين چرخه انبساطاين نوع از تركهاي ميكروسكوپي در ساختمان سيمان اتفاق مي
نوع تركها به آساني در كارهاي آزمايشگاهي كه اين . باشدمرحله ژلگي سيمان ميدر طول آخرين قسمت از 

 .شوند قابل مشاهده هستندتحت شرايط دما و فشار مخزن انجام مي

 

 برطرف كردن تركهاي ميكروسكوپي

 .گيرددر اين قسمت راههاي مقابله براي تشكيل تركهاي ميكروسكوپي مورد بحث قرار مي
  برطرف كردن فضاي حلقوي ميكروسكوپي بين سيمان و لوله جداري-١

ن حجمي و با توجه به اينكه فوالد و سيمان دونوع ماده متفاوت و داراي اختالف زياد در انبساط حرارتي، وز
براي رفع .  لذا در هنگام بندش سيمان و بعد از آن جدايشي بين آنها انجام مي گيردباشند،ديگر خواص مي

اين مشكل بهتر است ماده اي انتخاب شود كه هم خواص فوالد را به خوبي دارا باشد و هم به خوبي به سيمان 
وده است چرا كه اسفنج آهن در اطراف لوله در مشاهدات آزمايشگاهي، مگنتيت انتخاب خوبي ب. نيز بچسبد

شود در حرارت باال بيشتر ذرات آن در اطراف لوله  دهد و موجب مي جداري تشكيل ميدان مغناطيسي را مي
 .جداري تمركز يابند نه در بدنه سيمان

 آزمايش مقاومت فشاري نشان ميدهد كه محكمترين قسمت اين نوع سيمان در محل اتصال سيمان به لوله
 درصد وزني سيمان از اين ماده جهت رفع شكافهاي حلقوي ميكروسكوپي در ٧-١٠افزودن . باشد جداري مي

 .[5] درصد آزمايشها جواب مثبت داده است٩٢
  كاهش فضاهاي حلقوي ميكروسكوپي بين سيمان و سازند-٢

. مت مساله استبررسي اين پديده، بخصوص در قسمتهاي گشاد شده چاه وزونهاي نفوذپذير مهمترين قس
شود كه  تواند وجود داشته باشد وهمين عامل موجب مي دريك چاه گشاد شده، اغلب حالِت جرياِن آرام مي

كند را  بخشي از گل و يا كيك حفاري را كه از هرز روي سيال سيمان و اتصال سيمان به سازند جلوگيري مي
خود را در ناحيه نفوذ پذير از دست بدهد و يك به عبارت ديگر، سيمان ممكن است مقداري از آب . كنار بزند

 .كيك سيماني ضعيف را بوجود آورد
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در مقابل " وصله سيماني" به سيمان و تزريق آن بعنوان Clay Anchorageراه حل اين مشكل اضافه كردن 
 ٢٠ درصد مسكويت و ٣٠ درصد ايليت ، ٥٠چنين رسي متشكل از . منطقه مربوطه تشخيص داده شده است

 رس به سادگي باعث انبساط محلي بيشتر . شود د كلريت بوده با گذشت زمان و با افزايش دما متورم ميدرص
همچنين حضور رس باعث كاهش چشمگير فشار موئينگي . شود سيمان و فشردگي بيشتر كيك گل حفاري مي

صد حجمي سيمان است  در٤مقدار مصرف مورد نياز از اين مواد . كند و در نتيجه كمك به پر كردن حفرات مي
 .[6]گردد كه در مقادير بيش از آن افت سريع مقاومت فشاري مشاهده مي

 حذف شكافهاي ميكروسكوپي در بدنه سيمان -٣
هر دو چرخه انبساط و انقباض تابع دما وفشار . اين شكافها حاصل دوچرخه انبساط و انقباض سيمان مي باشند

 ودماي اتاق psi١٠٠ درصد وزني سيمان تحت فشار ٦/٤جم سيمان مقدار حداكثر تغيير در ح. ته چاه هستند
 .گزارش شده است

راه حل اين مشكل افزودن نوع مشخصي از الستيك پودر شده به سيمان مي باشد و مقدار مصرف آن ازطريق 
.گردد معادالت زير تعيين مي  

 

 )االستومتر(مخلوط بهينه سيمان و پودر الستيك 
در آن هيچ تغييري در حجم سيمان بوجود نيايد معادله زيـر مـي توانـد بـراي بيشـتر                    براي نيل به حالتي كه      

 .سازندها به كار رود
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 .بايد برابر صفر شودراي رسيدن به حالتي كه هيچ تغييري در حجم سيمان بوجود نيايد، معادله باال ب
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 Pدر صورتيكه منطقه حاوي گاز باشـد، از فشـار سـازند بجـاي               . باشند   دما وفشار اطراف مي    P,Tدراين معادله   
 .شود  استفاده مي

بـه  . دهد  ودر الستيك اضافه شده به صورت شكل كلي نشان مي         تغيير در حجم سيمان را با درصد پ       ) ٢(شكل  
 درجه باشد كه در آن تغيير شيب نشان دهنده مقـدار            ٤٥طور تئوري اين خط بايد يك خط مستقيم با شيب           

 .پودر الستيكي است كه بايد اضافه شود تا از شكافهاي ميكروسكوپي جلوگيري شود
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 مان نسبت به پودر الستيك اضافه شدهمنحني تغييرات حجم سي) ٢(شكل 

 
 تحت شرايط چاه انجام شـده و نتـايج نشـاندهنده مـوارد زيـر                Gتعدادي آزمايش با استفاده از سيمان كالس        

 : باشند مي
بنـابراين ضـروري    . شـود   باعث تغيير در معادله واكنش سـيمان مـي        ) جزموادبي اثر   به( افزودن هر نوع ماده      -١

 .زودني ها استفاده شوداست كه حداقل مقدار اف
دهند كه مواد كنترل كننده افت صافي بـه انـدازه اي كـم اسـتفاده شـوند كـه موجـب               آزمايشها نشان مي   -٢

تشكيل يك اليه نازك بين سيمان و لوله جداري چاه نشوند و بايستي به اندازه اي كافي باشند كه از هرزروي                     
آزمايشگاهي بهتر است قبل از هر نـوع سـيمانكاري در           اين قبيل كارهاي    . در محيط متخلخل جلوگيري كنند    

منطقه نفتي انجام شوند و همچنين چند آزمايش بايد تحت شرايط دما و فشار حاكم بر اليـه انجـام شـود تـا                        
سـپس مقـدار آب اضـافي بـه      . مقدار آب از دست رفته قبل و بعد از افزودن مواد كنترل كننده مشخص شـود               

اين مقـدار آب بـراي تكميـل واكـنش آب و     . فته اضافه شود تا هرزروي جبران شوداندازه مقدار آب از دسته ر    
 .سيمان مورد نيازاست

  بـــراي جبـــران اثـــر پليمـــر هـــايي كـــه آب اضـــافي را محصـــور مـــي كننـــد بايســـتي بـــه انـــدازه   -٣
 . درصد آب اضافي تر در نظر گرفت٢٠-٣٠
 

 :طراحي دو غاب سيمان      
 :اب سيمان وجود دارد كه عبارتند از  دو روش براي طراحي دو غ   
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 )چندين نوع دوغاب( طراحي به روش وصله هاي چند گانه-١
اگر از لحاظ عملي طراحي چندين وصله سيماني براي هر كدام از مناطق امكان پذير باشد، بنـابراين بـراي هـر                      

 .د انجام شودباي) دما،فشار، تخلخل ونفوذپذيري(منطقه مجموعه اي از آزمايشات تحت شرايط مخزن
در چنين مواردي هر كدام از وصله هاي سيماني بايستي با در نظر گرفتن شرايط مخزن بـا مقـادير مختلفـي از                       

 پودر الستيك طراحي و مرحله به مرحله پمپ شوند
  دو غاب سيمان واحد -٢

انقبـاض مجموعـه    در صورتيكه بخواهيم تنها از يك دو غاب سيمان استفاده كنيم بايستي براي تعيين حـداكثر                 
اي از آزمايشات صورت گيرد تا مقدار درست پودر الستيك براي افزوده شدن در يـك مرحلـه بـه كـل سـيمان                        

 .تعيين گردد
دهـد كـه بـا     مجموعه اي آزمايشات را كه تحت شرايط دما و فشار متفاوت انجـام شـدند نشـان مـي              ) ١(جدول  

اين بدان ( سي سي از نمونه سيمان مي باشد ٤٢٠ بر  سي سي  ١٤/٤كاهش فشار آخرين انقباض سيمان برابر با        
براي يافتن مقدار حداكثر كاهش حجم در فشار سطح بايستي داده           ). معني است كه آزمايش ديگري الزم نيست      

طبـق  ) ٣(هاي اين جدول را رسم كرد و سپس با برونيابي كـردن مقـدار آن را تعيـين نمـود و سـپس معادلـه                          
 .توضيح زير به كاربرده شود

Vcement∆ : در فشار سطح و دماي مخزن ) ٣(برونيابي مقدار تغيير حجم از شكل. 
Vcement : سي سي٤٢٠در اينجا (حجم سيمان به كار رفته در آزمايش ( 
Vrubber :حجم پودر الستيك افزوده شده به سيمان براي جبران كاهش حجم 
Vrubber∆ : تغيير در حجم الستيك افزوده شده به محلول سيمان تحت دما و فشار اعمال شده 
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 منحني تغييرات كاهش حجم سيمان در فشارهاي مختلف) ٣(شكل 
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 :نتايج
 .يستي تحت شرايط چاه انجام شود سيمانكاري  واقعي با مشخصي قبل از عمليات آزمايشات -١
       براي محاسبه حجم االستومر بايستي از فرمول ذكر شده استفاده كرد كه اگر به درستي دنبال شود -٢

 .مي تواند عمليات سيمانكاري را بهينه كند
حي  نيازمند طرا  افزودن سه ماده جديد به سيمان مي تواند از هر نوع مهاجرت گاز جلوگيري كند ولي-٣
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 واژه هاي انگليسي به ترتيت استفاده در متن 

1. Gas channeling 

2. Fracturing Pressure 

3. Thickening Time 

4. Thixotropic 

5. Shrinkage 

 

 
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

