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مهمقذ.1.0  
 

هْاػ پلی گالیکْلی ػؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی ثـای صفبؿی ٍغـُِبی مـىبؿ اف کلی کَ 
، تبحیـ  امتفبػٍ اف ایي هْاػ.هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـًؼ اٍطالصب ىیل ًبهیؼٍ هی ىًْؼ،

ایي تـکیجبت  . ػّمتؼاؿ هضیٔ فینت هی ثبىٌؼ، ُقیٌِِب ػاىتَ ّ ُوچٌیي کٌتـلثنقایی ػؿ
 ّ ، پبیَ آثی اّبفَ هیيًْؼ صفبؿیثَ میبالت  ػؿٍؼ ّفًی10 تب 3 صؼّػ همبػیـی ًوًَْ ثب ثطْؿ

 ًیق هی ثبىٌؼ، صبّی پتبمین کلـایؼکَ لیوـی اپ پبیَ آثی ُوـاٍ ثب میبالت، ثغًَّْ ثیيتـ 
 ّ میبالتی کَ ىیـیيآثی پبیَ  ُوچٌیي ثَ میبالت  ػالٍّ ثـ آى، ایي هْاػ.گـػًؼامتفبػٍ هی

. ًؼگـػصبّی ًوکِبی مؼین ّ کلنین هیجبىٌؼ ًیق افقّػٍ هی
 

مینتوِبی گالیکْلی ػؿ همبینَ ثب مبیـ میبالت پبیَ آثی ثبػج ثِجْػی ّّؼیت صفـٍ چبٍ ّ 
کن ایي ّیژگی  .تْلیؼ کٌؼُِبی صفبؿی هضکوتـ کَ ػؿ میبل صفبؿی پـاکٌؼٍ ًویيًْؼ، هیيْػ

 میبالت صفبؿی یثبػج افقایو مـػت صفبؿی، کبُو هيکالت صفبؿی ّ کبُو صزنّ ثیو، 
   .ػىهیيْػ کَ ػؿ صمیمت ثبػج کبُو ُقیٌِِبی میبل صفبؿی ّ صفبؿی چبٍ هیگـػ

 
 اتی ُنتٌؼ کَ ثیيتـ آًِب، تـکیتتبحیـ ػاؿًؼ  ُباٍالس ُقیٌَ ایٌکَ ثـ الٍّ ثـایي مینتوِب، ع

میبالت امتفبػٍ اف گلیکْلِب ثبػج کبُو صزن . ثنبػگی ػؿ هضیٔ فینت تزقیَ هیگـػًؼ
 . مبفگبؿی ثب هضیٔ  فینت ىؼٍ ّ ثبػج ثبفػاؿًگی ىیلِب ًیق هی ىْػصفبؿی، 

 
ػ ثؼٌْاى یک ربًيیي ًي هیتْاّاػ افقایو تمبّبی کبؿثـػُب تب اًؼافٍ ای حبثت عْاُؼ کـػ کَ ایي م

ًنجتب ثبالی  ُقیٌِِبی .ػىهٌبمت ثـای میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغٌی، هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـ
 ثؼؼی آى مبعتي ُبیمبعت اثتؼایی ایي مینتن هیتْاًؼ ثب هضؼّػ ثْػى اصتیبربت ؿلیك 

، امتفبػٍ ػّاهتـ ّ ًـیغتي هْاػ ىیویبیی ثَ ػؿیب یک چبٍ ثبصفبؿی ؿّی ُن ؿفتَ، ثب . کبُو یبثؼ
 .هْفمت آهیق تـ هیجبىؼ اف ایي مینتن

 
ؿ ػ مبفًؼ، اهتیبفاتی امت کَ ؿمبًؼى ثَ آمیتالس ؿّاى مبفی ّ کبُو ً هبًٌؼ اهٌبفغ ثیيتـ

. ّرْػ ػاؿػایي فهیٌَ 
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  تئىری هبی چگىنگی ببزداری شیل هب  تىسط گالیکىل هب2.0
 

  فعالیت آب    دادى کاُص2.1

پلی گالیکْلِب فؼبلیت ىیویبیی ٍبفبة میبالت صفبؿی ؿا کبُو هیؼٌُؼ ّ ثٌبثـایي هیتْاًٌؼ 
ثِِـصبل تغییـ ػؿ فؼبلیت  . ثبىٌؼثبفػاؿًؼٍ عْثی( osmotic mechanism)ثب هکبًینن تـاّىی 

هی ثبىؼ ثـای ػفبع اف ایي  (polyglycol %5-3 ) پلی گالیکْل5% تب 3%ًبىی اف صْْؿ کَ آة 
ثب اعیـا  .کبفی ًغْاُؼ ثْػ، هب هی ثبىٌؼثضج هْؿػ میبالت کَ ػؿ ایٌزب گًَْ  ػؿ ایي  ّتئْؿی

 (methyl glucoside) ػؿٍؼ هتیل گلْکْمیؼ 60 تب 30ىبهل کَ   صفبیگنتـه مینتن میبل
. ؿػهکبًینن تـاّىی ًبلٌ تبصؼّػی کٌتـل ک یک تْمٔ ؿا ىیل همؼاؿی اى ّهیتهی ثبىؼ، 

 

 هسذّد کزدى هٌفذ تْسط قطزات ًاهحلْل پلی گالیکْل  2.2

 اف هکبًینن آًِب  عبٍیت کلیؼی ثؼْی اف گالیکْلِب ثؼٌْاى یک(غلیع ىؼى )عبٍیت اثـی ىؼى
 ػؿرَ صـاؿت ٌُگبهینت کَ آى) ػؿ آى لطـٍ ُبی ًبهضلْل گالیکْل  کَ امت،گـػیؼٍپیيٌِبػ 

 (میبل صفبؿی یب ٍبفبثی کَ ػؿ ىیل ًفْؽ کـػٍ امت ثَ ثبالی صؼ اثـی ىؼى افقایو هییبثؼ
 ثبػج کبُو ًفْؽ ٍبفبة میبل صفبؿی اف ایي ؿّهیتْاًؼ هٌبفؾ هْرْػ ػؿ ىیل ؿا هنؼّػ کـػٍ ّ 

  .گـػػ
 

ّلی آى عْاً ثبفػاؿی . ایي تئْؿی گبُی هوکي امت کَ ػؿ ثؼْی اف ّّؼیت ُب هؼتجـ ثبىؼ
گلی کْل ُبئی ؿا کَ ػاؿای ًمطَ اثـی ًینتٌؼ، ّ یب آًِبیی ؿا کَ ػاؿای ًمطَ اثـی ُنتٌؼ ّ یب 

ػول هيتـک ًیـّهٌؼی ؿا کَ ثیيتـ گلی کْل ُب ثب  ُوچٌیي ػؿ کوتـ اف ػهبی ثضـاًی هْحـًؼ ّ یب
 .هضلْل ثبفی هیکٌٌؼ، ؿا تّْیش ًوی ػُؼ (هؼؼًی)کبتیْى ُبی هيغٌ غیـ اؿگبًیک 

  

 جذب گالیکْل تزرّی سطْح کلی  2.3

ایي . ىًْؼ ثغْثی هيغٌ هیجبىؼ کَ پلی گالیکْلِب اف صالل آثی ثـؿّی کلیِب رؾة هی 
.  میبالت صفبؿی صبّی گالیکْل ثکبؿ هیـّػثبفػاؿیعبٍیت ثـای تٍْیف ٓجیؼی ػول 

 
پیيٌِبػ ایٌنت کَ هْلکْلِبی پلی گالیکْلِب ثب هْلکْلِبی آة ثـای هکبًِبی رؾة مطضی 

  ایي ػول اف تيکیل. ؿلبثت هیکٌٌؼ ُنتٌؼ ىیلِب هالٓثـ ؿّی کبًیِبی ؿك هْرْػ ػؿکَ 
.  کَ ثبػج هتْؿم ىؼى ّ پغو ىؼى هیيْػ، رلْگیـی هیکٌؼمبفهبى یبفتَُبی اؿ مبعتىؼى

  

 گزاًزّی صافاب 2.4  

 ػؿ  ثؼٌْاى یک فبکتْؿ مِین ُوچٌیي،صبّی گالیکْل ٍبفبة غلیع ىؼٍ میبل صفبؿی پبیَ آثی
ثَ ایي هؼٌب کَ میبالت غلیع عیلی آؿاهتـ ػؿ ٍغـُِب  .ىؼٍ امت  یيٌِبػثبفػاؿی آًِبعْاً 

 .ًفْؽ کـػٍ ّ ثَ ایي ػلت ثبػج تبعیـ ػؿ ًبپبیؼاؿی آًِب هیيْػ
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تؽفؽٌ ایٌکَ خػب گالیکْل تؽ ؼّی کاًیِای نیل ًمم هِوی ظؼ تاؾظاؼًعگی : ًکتَ
. ظاؼظ، تؽای ًمطَ نؽّع هطالؼَ ها هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ هیگیؽظ

 
ایي ظلیل ًویهْظ کَ ها تمیَ هکاًیكوِای یاظ نعٍ ؼا ؼظ کٌین، ّلی ُیچکعام اؾ آًِا 

تَ تٌِایی ًویتْاًع ؼفتاؼ پلی گالیکْلِای هطتلف ّ یا ُوکاؼی ههتؽک ههاُعٍ 
.  تْيیف کٌع هؼعًی  تا تؼضی اؾ ًوکِای ضاو آًِا ؼانعٍ

 قیاالت زفاؼی تا پایِِای هتفاّت ّ ظؼ تاها اًتظاؼ ظاؼین کَ ظؼ نؽایظ هطتلف زفاؼی، 
 نیل، هوکي اقت ُوکاؼیِای ههتؽک زايل اؾ تیهتؽ اؾ یک گًْاگْىًوًِِْای 
.  تانٌعهتفاّتهکاًیكن 

 
ظاظُِای زايل اؾ ظّ ًوًَْ پلی گالیکْل ًهاى هیعُع کَ ؾهاًیکَ پتاقین : یاظظانت

ظؼ کَ  ، قاؾًعیّاتكتگی ضْتی تیي خػب قطسی گالیکْلظؼ آًدا کلؽیع ّخْظ ظاؼظ، 
 .ًعگی نیل ّخْظ ظاؼظؼ ّ تاؾظاهٌظن گؽظیعٍ اقت 14Å  کوپلکف

 
 آب ػاؼی اؾ یْى، هسلْل قعین کلؽیع یا کلكین کلؽیع ظؼ  ُنخػب قطسی لْی ٌُْؾ

اها، گؽچَ کوپلکكِای پلی گالیکْل تهکیل هیهًْع، آًِا ظاؼای . ؼش هیعُع
 ظؼ ًتیدَ قطر ،تمكین تٌعیِای تٌیاظی هیثانٌع ّ ضیلی کوتؽ ظؼ آب پایعاؼ ُكتٌع

. تاؾظاؼی کاُم هی یاتع
 

پؽّپیلي /اتیلي اکكیع)) PAG کَ ؼفتاؼ ًمطَ اتؽی گؽظظّؼی  آخالة اقت کَ یاظ
 ظؼ قعین کلؽیع ّ پتاقین کلؽیع ههاتَ ((ethylene oxide/propylene oxide)اکكیع

  اگؽ اتؽی نعى گالیکْل ضايیت اتتعائی نیل ّ قیاالت زفاؼی، اؾ ایي ؼّ،هیثانع
NaCl/PAG ّ KCl/PAGتانع  .

 
ایي تاّؼین کَ پتاقین تَ ػلت پاییي تْظى اًؽژی آتعاؼ نعى ظؼ همایكَ تا قعین ّ  ها تؽ

  .تكیاؼ هفیع تؽ هی تانعکلكین 
 

 هی کلیُای تدؽتی ًهاى ظاظٍ اقت کَ ُواًگًَْ کَ پلی گالیکْل خػبقٌدم 
 interaction)ی  ها زعـ هیؿًین کَ اًؽژی هیاى کٌم. خاتدا هیهْظآىنْظ آب اؾ 

energy)تیي یْى پتاقین ّ پلی گالیکْل تؽای خاتدایی هْلکْلِای آتی کَ ایي یْى 
 . هیثانعکلكیْمُای هثثت ؼا زل کؽظٍ کافیتؽ اقت اؾ زالتی کَ تؽای قعین ّ 

 
قیكتوِای   ؼّی تؽایي فؽضیَ کَ تْقظ هطالؼات هعل قاؾی هْلکْلی

 کَ کٌعّؼی آهیتْاًع یاظّ آى  پهتیثاًی نعٍ اقت،  پلی گالیکْل/کاتیْى/آب/کلی
 کٌٌعٍ ًیكتٌع ّلی ظؼ کٌعپلی گالیکْلِا ظؼ زضْؼ یًِْای تَ نعت آتعاؼ لیتیْم 

. زضْؼ یًِْای کن آتعیعٍ ی پتاقین ّ یا قؿین تاؾظاؼًعٍ ُای لْی هیثانٌع
 

ُؽ یک اؾ  تْقظ پتاقین کلؽایع ُوؽاٍ تا (inhibition)تاؾظاؼگؽی  اؾ اکثؽیتیؾهاًیکَ 
پلی گالیکْلِا فؽاُن هیهْظ، ظاظُِای تدؽتی ها ًهاى هیعُع کَ ظؼ تواهی 

       کوی اؾ PAG (ethylene oxide/propylene oxide) ،قیاالت زفاؼی پایَ آتی
PEG(polyethylene glycol)هیثانع تاؾظاؼًعٍ تؽ  .
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 اؾ تاًعُای هاظّى لؽهؿ هْضؼیخائیکَ ها یک خاتدایی ظؼ )تؼع اؾ آؾهایهات اضیؽ 
تؽ ُن ػلت   ایي تَایي اقت کَپیهٌِاظ  (هیکٌینتؼضی اؾ پلی گالیکْل ههاُعٍ 

( weak intermolecular hydrophobic interactions ) هْلکْلیتیي ضؼیف آتگؽیؿُای  کٌم
تیي گؽُِّای ضویوَ هتیل تؽ ؼّی ایي پلی گالیکْلِا ُوچٌاًکَ هْلکْلِا هتوؽکؿ 

.  خِت پیعا هیکٌٌع، هیثانع(clay)ظّ الیَ کلی  الیَ تیي ظؼ ّهیگؽظًع
 

 ها ًوی. ایي فؽضیَ کاهال تْقظ هطالؼات لالثكاؾی هْلکْلی پهتیثاًی نعٍ اقت
پیهٌِاظ ، تٌاتؽایي . خاتدا هیهْظPEG (polyethylene glycol) تا تاًعتیٌین کَ ایي 

 ّ ايْال تا PAG (ethylene oxide/propylene oxide)ؾهاًیکَ تاؾظاؼی تا  هیهْظ کَ
تؽُوکٌهی تیي پلی گالیکْل ّ یًِْای پتاقین زايل هیهْظ، یک ههاؼکت 

گؽچَ . گؽظظ اضافی اؾ تؽُن کٌهِای تیي هْلکْلِای پلی گالیکْل ایداظ هی
 آى ُوچٌیي تْضیر هیعُع کَ چؽا ،هکاًیكوِای آضؽی ضیلی کن اُویتتؽ هیثانٌع

(ethylene oxide/propylene oxide) PAGی ؼا ظؼ آب   لاظؼ اقت کَ قطسی اؾ تاؾظاؼ
 .ػاؼی اؾ یْى فؽاُن کٌع

 

 تاسداری اصالح ضذٍ پلی گالیکْل ُا  2.5 

هب ؿا  ثَ کٌکبه ػؿ  ،(PEGهٌنْة ثَ ) PAGثِتـ آفهبیيگبُی کوی  ػولکـػ هـثْٓ ثَتّْیضبت 
 ؿا ثب ٓـاصی هْلکْلِبی صبّی گـُِّبی ثیيتـ آثگـیق ػاؿی آًِب کبؿائی ثبف ػاػىاهکبى افقایو
، لبثل لجْل ثْػى تْلیؼ کفپبییي   عْاً ػیگـ هبًٌؼ صاللیت، پتبًنیلػؿ صبلیکَ)ُؼایت هیکٌؼ 

(. ثـلـاؿ ُنتٌؼ  ثـای هضیٔ فینت ّ تبحیـ ػؿ ُقیٌَ ُب
 
 :ها ظّ ُعف اّلیَ ظاؼین 

 گنتـه مینتوِبیی کَ پتبمین کلـیؼ  یبثبفػاؿًؼٍ ثب پتبمین کلـیؼ ّثیيتـ تْمؼَ میبالت 
 تگـٍّ آعـی اربفٍ امتفبػٍ اف میبال. ىْؿی ثیيتـ ثب ُـ گًَْ ًوکیًوْػى یب فـاُن ،الفم ًؼاؿًؼ

 ػفيکَ  هکبًی ػؿ هیؼُؼ، یب ؿا کَ امتفبػٍ اف پتبمین کلـیؼ هوٌْع ىؼٍ امت ػؿ هکبًِبیی ؿا
. (هبًٌؼ ثیيتـ ػولیبتِبی عيکی) ُـ ًوکی گـاى ثبىؼ

 
لیوـُب، اپ یکی اف ّیژگیِبی رؾاة ىیوی گالیکْل تْاًبیی تـکیت کـػى ٓیف ّمیؼی اف

لیوـُبی مَ تبیی ّ هيتمبتی ثب تـکیجبت، مبعتوبى ّ ّفى هْلکْلی کٌتـل ىؼٍ الیوـُب، پاکْپ
ایي ثؼاى هؼٌی امت کَ هب تْاًبیی  .رِت ؿمیؼى ثَ یک ػمتَ اف عْاً هْؿػ ًظـ هی ثبىؼ

 ػؿربت هغتلف ؿا  ثباٍالس تؼبػل آثگـیقی ّ آثؼّمتی هْلکْلِبی ػآّلت ػؿ ؿاٍ ُبی هغتلف ّ
. ػاؿین

 
ایي ُوچٌیي ثؼاى هؼٌبمت کَ هب ثبلمٍْ ُقاؿاى هْلکْل ػاؿین کَ ثـای هضؼّػ کـػى ىوبؿی اف 

 ؿا هیتْاًین اهتضبى  تـکیت ىًْؼ، ّ ىوبؿی کَ ثبیؼ آفهبیو ىًْؼ،الفهٌؼ ثب ُن کَ ییهْلکْلِب
 هب ػؿ ؿّىی هضبّؿٍ ای، کَ تـکیجی اف یک ثـًبهَ آفهبیيی ّ ىجیَ مبفی ُبی هْلکْلی .کٌین

. اف کٌيِبی هتمبثل کلی ّ پلی گالیکْل امت، اًتغبة هیکٌین
 

 .فنیـ هیکٌینهٌطمب تلیوـ ؿا اپثَ فؼبلیت مبعت  ّ اؿائَ رِت اتتزـثی ًتبیذ  ػؿ ایي ؿاٍ هب مـیؼب
ثبفػاؿگـ ُبی   ًوًَْ اف آفهبیيگبُی ّ هؼل مبفی ثؼْیتزـثَ تْلیؼ، اف  تکـاؿیامتفبػٍایي 

. امتربلت ؿا تْلیؼ کـػٍ 
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ىًْؼ ثْػٍ ّ  توـکق اّلیَ هب ثـ ؿّی تْلیؼ هْلکْلِبیی کَ لْیب ثـ ؿّی کبًیِبی ىیل رؾة هی
 ًوکِبی ثَػؿ آًزب ًیبف  هب  ثَ ًمطَ ای کَ PAG تْمٔ  هيبُؼٍ ىؼٍربلت  آثگـیقیافقایو ػاػى

 ثؼیي ّمیلَ ػؿ هٌبٓمی کَ لْاًیي هضیٔ فینتی امتفبػٍ اف میبالت پبیَ .ػفغ کٌینپتبمین ؿا 
 پتبمیوی ّ یب ػیگـ ًوکِب ؿا هوٌْع هیکٌؼ، اربفٍ امتفبػٍ هْحـی اف میبالت صفبؿی رلْگیـی

 . پلی گالیکْلی ؿا هیؼٌُؼکٌٌؼٍ
 

  ًتیجَ گیزی  2.6

 کلی هتْؿم ىًْؼٍ رؾة یؿّی مطْصی اف کبًیِب پلی گالیکْلِب ىؼیؼا اف هضلْل آثی ثـ
ثب رؾة پلی گالیکْل آة اف کلی ربثزب هیيْػ ّ کوپلکنِبی الیِِبی تکی یب . هیيًْؼ

پلی گالیکْل ػؿ همؼاؿ ٓجیؼت ایي کوپلکنِب ثَ  .ػّالیَ ای ُب ثَْؿت هـتت تيکیل هیيًْؼ
 صْْؿ یب غیبة کبتیًِْبی آثؼیؼٍ ّؼیف ُوبًٌؼ پتبمین ػؿ ، ّ ثطْؿ ثضـاًیگیـًؼٍتوبك  هضلْل

. هـثْٓ هیيْػ
 

عْاٍ هبًٌؼ یک ًوک صالل ػؿ هضلْل آفهبیو یب هبًٌؼ )  صْْؿ ػاؿًؼ یًِْبی پتبمینٌُگبًیکَ
 همبلَ ُـ کؼام اف پلی گالیکْلِبی ىـس ػاػٍ ىؼٍ ػؿ ایي ،(یًِْبی ربثزب ىؼٍ اّلیَ ؿّی کلی

،  کَ ثب اىؼَ ایکل ؿی اًؼافُگیـی ىؼٍ امتÅ14کوپلکنی ثب یک فبٍلِگؾاؿی پبیَ ای 
ایي فبٍلَ گؾاؿی ثب صْْؿ  یک الیَ هٌفـػ اف هْلکْلِبی پلی گالیکْل مبفگبؿ . تيکیل هی ػُؼ

.  هـتت ىؼٍ امتؿكىؼٍ امت کَ ثَ ٍْؿت یکٌْاعت ثیي ّؿلَ ُبی 
 

 ػؿ ػؼم صْْؿ یًِْبی پتبمین پلی گالیکْل ثیيتـی رؾة ىؼٍ کوپلکنِب ثب ؿػبیت فبٍلَ
کَ ایي کوپلکنِب ىبهل الیَ ُبی کـػ  تْرَ ثبیؼ. هیکٌٌؼىکل پیؼا  Å 18گؾاؿی پبیَ ای صؼّػ 

 ُوجنتگی عْثی ػؿ آًزب ثیي رؾة ،ػؿ صْْؿ پتبمین .پلی گالیکْل ػّ ٍفضِبی ٍبف هیجبىٌؼ
ی اف یک کوپلکل کلی مبفهبى ػاػٍ ىؼٍ ّ ػؿرَ ای اف ثبفػاؿی ىیل ّرْػ مبفًؼپلی گالیکْل، 

 رؾة ىؼٍ Å14  هٌظنفهبًیکَ همؼاؿ کبفی پلی گالیکْل رِت تْلیؼ یک کوپلکلیؼٌی ) .ػاؿػ
. (ثبىؼ، ثبفػاؿی ثَ صؼاکخـ هیـمؼ

 
 صبّی گالیکْل ُب، هيبُؼٍ (de-ionized water)یْى فػّػٍ ثِـصبل ُوچٌبًکَ اف هضلْلِبی آة 

 ،ثـای تْویي کـػى ثبفػاؿی کبفیثغْػی عْػ  ، رؾة مطضی اف پلی گالیکْلگـػیؼٍ امت،
 اف ثـُوکٌو ثیي پلی گالیکْل PEG کَ توبم ثبفػاؿی صبٍل ىؼٍ تْمٔ ثـ ایي امتثبّؿ . ًینت

. ّ یْى ُبی پتبمین صبٍل هیيْػ
 

، یک ُوکبؿی حبًْیَ ثکبؿ هی ؿّػ PAGهکبًینن ثـای  ُوبى  کَ گـچَ گـفت ًظـ ثبیؼ ػؿثِـصبل 
اهکبى   آعـی، ػولایي.  ثـ مطش کلی ؿط هیؼُؼPAGکْچکی اف ثـُن کٌو ثیي هْلکْلِبی 

 ىؼٍ تِیَ PEGػؿ همبینَ ثب یْى فػّػٍ  ػؿ آة PAG ػؿرَ ثبالتـی اف ثبفػاؿی ؿا کَ تْمٔ ػاؿػ
. ػُؼ ؿا تّْیش  امت

-ُنتْمؼَ   ػاػى هْلکْلِبی رؼیؼی ثَ هٌظْؿ کبّه پتبًنیل ثـای ایزبػ ثبفػاؿی ثب افقایو

هؼل مبفی هْلکْلی ثـای  اف .امت آة گـیق ثیي هْلکْلِبی پلی گالیکْل، تْلیؼ ىؼٍ ُبیکٌو
  .ّ ثـًبهَ آفهبیو تزـثی امتفبػٍ ىؼٍ امت افقّػى رِت ثَ فؼبلیت مٌتق

 ثَ  امت ّ هب ؿا لجلی هب ؿا پيتیجبًی کـػٍ(mechanistic )ًتبیذ ػاًنتِِبی هبىیي ًگـی
کَ ثَ عْثی ػؿ ٓیف  ٍ امتکـػ ىیل ؿاٌُوبیی گـ ثبفػاؿ ُبیاٍالس پلی گالیکْلتْمؼَ موت 

. ّمیؼی اف میبالت پبیَ آثی ػول هی کٌٌؼ
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 شیمی گالیکىل. 3.0

 
( glycols glycerols, polyalkylene glycols’ and alcohol ethoxylates) پْلی یْل ىبهل، 

 تـکیجبت ایي. ىٌؼثب میبالت صفبؿی پبیَ آثی هیثـای ی هضـف ىؼٍثبفػاؿًؼٍ ُبی ىیل
. هیيًْؼ اّبفَ آثی پبیَ صفبؿی میبالت ثَ  صزوی10% ّ 3%ثیي  ثبغلظتِبی ثِطْؿًوًَْ

 
 اهب  ّىًْؼ لیوـ امتفبػٍ هیا پتبمین ّ پ ایآًِب هؼوْال ثیيتـ ُوـاٍ ثب میبالت صفبؿی پبیَ

. هیيًْؼ فقّػٍُوچٌیي ثَ مینتوِبی هتؼؼػی اف آة تبفٍ تب میبالت میـ ىؼٍ ثب ًوک ا
 کـثي ػؿ یک فًزیـٍ هزقای هتَل ثَ اتوِبی یُیؼؿّکنیل گـٍّ گالیکْلِب تـکیجبتی ىبهل ػّ

 اهب تمـیجب ُوَ ،اگـچَ ػؿ ایٌزب امتخٌبئبتی ّرْػ ػاؿػ .ثبىٌؼ هی(aliphatic chain )آلیفبتیک
 آًِبیی گالیکْلِبی مبػٍ .گالیکْلِب هٌضَـا هـکت اف کـثي، ُیؼؿّژى ّ اکنیژى ُنتٌؼ

 یب ثَ ْٓؿ ػیگـ رب ًيیي  ػّ گـٍّ ُیؼؿّکنیل ثَ یک فًزیـٍ ُیؼؿّکـثٌیُنتٌؼ کَ ػؿ آًِب
 یک تْمٔ، چنجیؼٍ اًؼ، ثطْؿیکَ (an otherwise un-substituted hydrocarbon chain)ًيؼٍ 

. ىًْؼهی ًوبیٌؼگی  CnH2n(OH)2فـهْل کلی
 

زائل  ّ تا ًاهگػاؼی نعٍ اًع پلی گالیکْلِا ، کَ تَتؽ گالیکْلِای پیچیعٍ: یاظظانت
 ًوایٌعگی CnH2nOx(OH)2 تا فؽهْل کلی  کَظؼ ؾًدیؽٍ ُیعؼّکؽتياتؽ  اتًاالت نعى

.  هیؿ ظاظٍ هیهًْعهی نًْع، ت
 

 ؼّل هؼوْل قاضت ایٌگًَْ گالیکْلِای قاظٍ تْقظ ُیعؼّلیؿ کؽظى اپْکكیعُا 
(by hydrolysis of the epoxides )يْؼت هیگیؽظ .

 گالیکْلِا، آهیي ُا، اقیعُا یا آب)ایي اپْکكیعُا ظؼ زضْؼ تؽکیثات ظیگؽ ّ آغاؾگؽُا 
(glycols, amines, acids, or water)) کَ زاّی ُیعؼّژى فؼال هیثانٌع، تا ُن 

 ّقیغ اؾ تْلیعات تا  ایًتیدَ ًِایی ؾًدیؽٍ .( هیهًْعپالیوؽ) تؽکیة ّ خوغ هیهًْع
.  هتفاّت هیثانع یٍات ّیژّؾًِای هْلکْلی ّ ههطى

  
 آًِا هؽتة نعٍ یلطؼات قاظٍ قاضتواىظؼ ُؽ کعام، گالیکْلِا تًاظفا تَ طؽیمی کَ 

.  هیهًْعههطىاقت، 
 

تْلیعات ضاو گالیکْل طیف ّقیؼی اؾ ضْايی کَ ّاتكتَ تَ ّؾى هْلکْلی ّ تؽکیة 
.  هیثانع، ؼا ًهاى هیعُعیلیوؽاپ

 
: ظؼ کل، افؿایم ّؾًِای هْلکْلی هٌدؽ تَ ًتایح ؾیؽ هیهْظ

  
  آة ػؿ صاللیتتـ ثْػىپبییي  
 گـاًـّی( viscosity)االتـ  ة 
 الْ گیـی / ًمطَ اىتؼبل(flash point) ثبالتـ 
  ًمطَ اثـی(cloud point) پبییي تـ 
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    ی آًِا ّ هْارد استفادٍ پلیگلیکْل ُا ضیوی3.1

گـچَ هب ًوًِِْبی فـاّاًی اف پلی گالیکْلِب ؿا هطبلؼَ کـػٍ این، ػؿ ایي همبلَ هبفمٔ ًتبیذ 
پلی ػینپـك ُـ ػّ  .صبٍل اف ػّ ًوًَْ تزبؿی هْرْػ ؿا هْؿػ ثضج لـاؿ هیؼُین

(polydisperse)ٔگالیکْل  یک پلی اتیلي"،  ّ صالل ػؿ آة ػؿ ػهبی هضی(PEG)( polyethylene 
glycol) پـّپیلي اکنیؼ / ّ کْپلیوـی تَبػفی اف اتیلي اکنیؼ600هْلکْلی صؼّػ  هتْمٔ  ثب ّفى

(PAG)( ethylene oxide/propylene oxide) اف 1:1 ثب تـکیت ػؿٍؼ EO:POّفى هْلکْلی ّ  
. ػى هیجبه"620 هتْمٔ

 
 ػؿ فيبؿ رْ ًيبى 7%کلـیؼ   ّ ػؿ پتبمین5% ؿا ػؿ هضلْل C°35 ًمطَ اثـی تمـیجب PAGًوًَْ 

.  پتبمین کلـیؼ ًمطَ اثـی ًؼاؿػ7%  صؼالل تب ػهبی رْه یک هضلْل PEGهی ػُؼ، هبػاهی کَ 
 اف پـّپیلي گالیکْل الیگْهـُبیی پلی گالیکْلِبیی کَ ػؿ ٌٍؼت صفبؿی امتفبػٍ هیيًْؼ،

(polypropylene)ی پلی اتْکنیلیتٍ کْتبٍ فًزیـ الکل ُبی  یب(polyethoxylated) ّ 
.  هبًٌؼ ثْتبًْل، هیجبىٌؼ(propoxylated)ی پـّپْکنیلیت

 
پلی  TAME(Thermally Activated Mud Emulsion)چٌؼ ؿًگی یب / ثْللوًْیگالیکْلِبیپلی 

آًِب ثب صاللیت هؼکْمی کَ ثب  .گالیکْلِبیی ُنتٌؼ کَ ثَْؿت گنتـػٍ امتفبػٍ هیيًْؼ
ایي پلی گالیکْلِب ثطْؿ ًوًَْ ثب آة ػؿ ػهبُبی پبییي تـ . صـاؿت ػؿ آة ػاؿًؼ، هيغٌ هیيًْؼ

 ثطْؿیَ ،اهتقاد پؾیـ هیجبىٌؼ اهب فهبًی کَ گـم هیيًْؼ ثَ ػّ فبف هبیغ هزقا تمنین هیيًْؼ
 ًمطَ  ؿا کَ ػؿ آى ایي اتفبق هیبفتؼ ؿاػهبیی .هیيْػًبهضلْل ػؿ آة  تب اًؼافٍ ای پلی گالیکْل

 کَ ػلت آى هی گْیٌؼ (Cloud Point Temperature )(CPT)اثـی ىًْؼٍ یب ػهبی اثـی ىًْؼٍ 
.   کَ تْمٔ لطـاتی اف فبف غٌی پلی گالیکْل کَ رؼا هی ىًْؼ، هی ثبىؼمتپـاکٌؼٍ ىؼى ًْؿی

 
ثؼیي هؼٌی کَ فبف رؼا ىؼٍ فهبًی کَ ػهب پبییٌتـ اف ًمطَ . ایي پؼیؼٍ لبثل ثـگيت هی ثبىؼ

، یک CPTًمطَ ػلیك ػهبی اثـی ىًْؼٍ،  . ثبىؼ، ػّثبؿٍ لبثل صل هی ثبىؼCPTاثـی ىًْؼٍ 
هضلْل پلی گالیکْل، تبثؼی اف ًْع پلی گالیکْل امتفبػٍ ىؼٍ، غلظت آى ّ صْْؿ مبیـ هْاػ صل 

 .ىًْؼٍ ّ عٍَْب الکتـّلیتِب هیجبىؼ
 

ههطًَ ًمطَ ظهای اتؽی نًْعٍ لعؼی تسث تؽاًگیؿ هیثانع، ُواًگًَْ کَ 
هکاًكین ظلیمی کَ تْقظ آى پلی گالیکْل ُا تاػث اقتسکام کلی ُا ّ نیل ُا 

پلی گالیکْلِا تا کلی ُا تهکیل کوپلکف ُایی  .هیهًْع، هٌالهَ اًگیؿ اقت
 کَ ظؼ  گًْاگْى ّ گكتؽظٍ ای تاؾظُیتؽنوؽظى ایي هْضْع تاػث ّاهاًعى ظؼ . هیعٌُع

 .نْظ ، هیظیعٍ نعٍ ی هطتلفپلی گالیکْلِا
 

 ُوچٌیيامتضکبم ىیل، ػؿ  ُب ؿاپلی گالیکْلی ثیيتـ هطبلؼبت آفهبیيگبُی ثِـُْؿی ّ هْحـ ثْػى
 ًقػیکی ػهبی اثـی  ّ یب ػؿ کَ هضلْلِبی پلی گالیکْلی ؿا ػؿیُبی هیؼاًیکبؿثـػ هْفمیت ػؿ 

ایي ثَ عْثی پیيٌِبػ هیؼُؼ کَ  .ؿا ًيبى هیؼُؼ  اًؼ،کـػٍ امتفبػٍ (CPT) گی آًِب ىًْؼٍ
. هی ثبىؼػهبی اثـی ىًْؼٍ هِن امت اهب هکبًینن ػلیك آى هجِن 

 
اؿائَ ػاػٍ امت، ّ  (CPT)هطبلؼبت آفهبیيگبُی مـاًزبم ثیٌيی ػؿ اُویت ًمطَ اثـی 

 TAME( Thermally Activated ّ یب چٌؼ ؿًگی/ثْللوًْیهکبًینوی  ؿا ػـَّ هی کٌؼ کَ ثب آى  
Mud Emulsion )امتضکبم ثبالی ىیل ؿا  فـاُن هی کٌؼپلی گالیکْلِب    . 
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 الکل ُای سادٍ پلی ُیذریک   3.2
 

  ُنتٌؼ کَ ىبهل ػّ گـٍّ ُیؼؿّکنیل(dihydric alcohols) ػّ ػبهلیگالیکْلِب الکل ُبی 
(hydroxyl) ّ چٌؼ ػبهلی  اف ٓجمَ اٍلی ىیویبیی اف الکلِبی اػْبیی هیجبىٌؼ(polyhydric 

alcohols)ػّ ًوًَْ هِن گالیکْلِبی تزبؿی اتیلي گالیکْل.  هیجبىٌؼ( ethylene glycol )( هؼوْال
یک افقّػًی ) (propylene glycol )گالیکْلؿّپیلي ّ پ (هی ىًْؼامتفبػٍ هْتْؿی ػؿ ّؼیغِبی 

 .هیجبىٌؼ (عْؿاکی
 

کَ ػؿ )  هی ثبىؼ(glycerol )گلینـّل، یک (trihydric alcohol) مَ ػبهلی یک الکل ّاثنتَ
 ّرْػ (glyceride esters )توبم ؿّغي ُبی گیبُی ّ چـثیِبی صیْاًی هبًٌؼ امتـُبی گلینـیؼ

 ىبهل الکل ُبی ىکـ، مْؿثیتْل ّ (polyhydric alcohols)چٌؼ ػبهلی مبیـ الکل ُبی . (ػاؿػ
. هیجبىٌؼ( sugar alcohols, sorbitol, and mannitol )(هبػٍ لٌؼی ىیـ عيک)هبًیتْل 

 

 پلی گالیکْل ُا ّ پلی گلیسزّل ُا  3.3

 oligormeric)ی  الیگْهؽیک یا پلیوؽیکیُا ًوًَْپلی گالیکْلِا ّ پلی گلیكؽّلِا 
or polymeric)اؾ گالیکْلِا ّ گلیكؽّلِای ( glycols and glycerols)قاظٍ هی  

اًعاؾٍ ّ ّؾى هْلکْلی پلی گالیکْل ُا ّ پلی گلیكؽّل ُا تا افؿایم ظؼخَ . تانٌع
 . ّازعُا ظؼ الیگْهؽُا یا پلیوؽُا، افؿایم هی یاتع  ٍتکؽاؼ نع نواؼ پلیوؽیؿاقیْى یا 

 
عْاً پلی گالیکْلِب ّ پلی گلینـّلِب اٍْال ثَ ّفى هْلکْلی، ىیوی ّاصؼُبی تکـاؿ ىًْؼٍ 

 .ّ ىیوی هبػٍ آغبفگـ هـثْٓ هیيْػ
 

ًمطَ یص ؾظى ُوَ تَ طْؼ ًوًَْ تا افؿایم ّؾى /گؽاًؽّی، ًمطَ انتؼال، ًمطَ ؼیؿل
( biodegradability) اًیکَ لاتلیت ؾیكت تدؿیَ پػیؽیٌُگ ،ظىهْلکْلی افؿایم هییاب

. ّ قویت تَ طْؼ ًوًَْ کاُم هییاتع
 

 گالیکْل ُای پلی اتیلٌی  3.4

 گالیکْلِبی مبعتَ ىؼٍ اف افقّػًی اتیلي ،(Polyethylene glycols )گالیکْلِبی پلی اتیلٌی
. هیجبىٌؼ (یب الکل ُبیی ثب ّفى هْلکْلی کن) ثَ آة (ethylene oxide )اکنیؼ

 
 هی ثبىٌؼ ػؿ صبلی کَ هْاػ ثب ّفى یگالیکْلِبی تزبؿی ثب ّفى هْلکْلی پبییي هبیؼبت غلیع

 ی ُوگی ػؿ آة تبفٍ ّ ػهبی اتبق ّ تب صؼّػ ًمطَ . هیجبىٌؼعييهْلکْلی ثبالتـ ربهؼات 
فینت لبثلیت . مویت ایي هْاػ پبییي هیجبىؼ.  رْه آهؼى آة هضلْل هی ثبىٌؼًقػیک ثَ

 ثطْؿ ًوًَْ ثؼلت (polyethylene glycols ) پلی اتیلي گالیکْلِب(Biodegradability) ثْػى تزقیَ
 . هیجبىؼمْػهٌؼعطی ثْػى هْلکْلِب 
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 گالیکْل ُای پلی پزّپیلٌی   3.5

مبعتَ ىؼٍ ( polyglycols )، پلی گالیکْلِبی(Polypropylene glycols ) گالیکْلِبپـّپیليپلی 
 ثَ آة یب الکل ُبی ػاؿای ّفى هْلکْلی پبییي هی (propylene oxide )اف افقّػى پـّپیلي اکنیؼ

ُوگی  .( ًیق امتفبػٍ ىؼٍ امت(polyhydric alcohols)  چٌؼ ػبهلیاگـچَ اف الکل ُبی) ثبىٌؼ
 ّالؼب (molecular weight>~1,000 ) ّ تْلیؼات ثب ّفى هْلکْلی ثبالهی ثبىٌؼ یهبیؼبت غلیعآًِب 

. غیـ صالل ػؿ آة هی ثبىٌؼ
 

صؼالل )گـایو ثَ صل ىؼى ػؿ آة ؿا  (ّفى هْلکْلی<~ 1000)تْلیؼات ثب ّفى هْلکْلی پبییي تـ 
 اگـچَ ثؼْی اف آًِب رـیبى هؼکْك صاللیت ػؿ آة ؿا ثب تغییـات ػهب ًيبى ،ػاؿًؼ (ػؿػهبی اتبق

.  هیؼٌُؼ
 

قوی تْظى گالیکْل ُای پلی پؽّپیلي تطْؼ ًوًَْ پاییي هی تانع ّ هؼوْال تا ّؾى 
. هْلکْلی کاُم پیعا هیکٌع

 
 پػیؽی تدؿیَؾیكت پلی پؽّپیلي گالیکْل ُای تا ّؾى هْلکْلی پاییي تؽ هؼْال لاتلیت 

 ًهاى هیعٌُع، ظؼزالی کَ پلی پؽّپیلي قْظهٌعی ؼا (Biodegradability)تْظى 
 .گالیکْل ُای تا ّؾى هْلکْلی تاالتؽ هؼوْال هماّهت تیهتؽی ظاؼًع

  

 کْپلیوزُای اتیلي اکسیذ ّ پزّپیلي اکسیذ 3.6

، پلی گالیکْل ُبیی ُنتٌؼ کَ اف اّبفَ (EO/PO )کْپلیوـُبی اتیلي اکنیؼ ّ پـّپیلي اکنیؼ
هؼوْال هتیل ) کـػى تَبػفی اتیلي اکنیؼ ّ پـّپیلي اکنیؼ ثَ الکل ُبیی ثب ّفى هْلکْلی پبییي تـ

یؼی کَ امتفبػٍ هی ىْػ یب اًنجت ُبی اتیلي اکنیؼ ّ پـّپیلي اکل .تْلیؼ هی ىًْؼ (یب ثْتیل
 صالل ػؿ  ّ غلیعیُوگی هبیؼبت .هی ىْػثَ ّاصؼ ًقػیک امت یب اتیلي اکنیؼ ثَ ّفْؿ امتفبػٍ 

 ّ ػؿ ُوَ آًِب صالل پؾیـی ػؿ آة ثب ػهب ؿاثطَ هؼکْك ًيبى ،آة تبفٍ ّ ػؿ ػهبی آبق هیجبىٌؼ
 .هی ػُؼ

  
موی ثْػى کْپلیوـُبی اتیلي اکنیؼ ّ پـّپیلي اکنیؼ مْػهٌؼ ثْػٍ ّ اًتظبؿ هی ؿّػ کَ ثب ّفى 

 .پیؼا کٌٌؼهْلکْلی کبُو 
 

پـّپیلي اکنیؼ ثب ّفى هْلکْلی پبییٌتـ توبیل ثَ ًيبى ػاػى فینت /کْپلیوـُبی اتیلي اکنیؼ
تزقیَ پؾیـی لبثل لجْلی ؿا ػاؿًؼ ّ هْاػ ثب ّفى هْلکْلی ثبالتـ اًتظبؿ هی ؿّػ کَ ثیيتـ همبّم 

. ثبىٌؼ
 

 
 

  
 
 
 
 
 



 گلیکْل ّ مینتوِبی گلیکْلی
 

آذر نود و چهار  : خوشنود  تاریخ. خانم م: خسرو کریمی    تایپ و ویرایش: گرد آوری و ترجمه  Page 14 
 

 پلی گلیسزّل ُا 3.7

 اؾ آب ، ّ یا هیتْاى فکؽ کؽظ کَ چٌیي تانع،یک تْلیع هایغ نعٍ پلی گلیكؽّل
.  گلیكؽّل هی تانع(dehydration/condensation )هایغ کؽظى/ؾظایی

 
 یی ربثَ ربیهضَْل تزبؿی هغلْٓی اف پلی گلینـّل ثب پلی گالیکْل ثـای کف فػایی ّ ؿاصت

. هی ثبىؼ
 

موی ثْػى پلی . ػؿ ُوَ ػهبُب هضلْل هی ثبىؼّ هضَْل ػؿ آة ایي ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ 
  اًتظبؿ هی ؿّػ کَ مْػهٌؼ(biodegradability)گالیکْل ُب پبییي هی ثبىؼ ّ فینت تزقیَ پؾیـی 

هْؿػ  کبؿثـػاًتغبة یک پلی یْل ّیژٍ رِت امتفبػٍ ػؿ یک میبل صفبؿی ثنتگی ثَ ًْع .ثبىؼ
گالیکْلِب ثب ّفى هْلکْلی . صفبظ ؿُب ىْػػّىػاؿػ کَ ثبیؼ ػؿ آًزب ةآى هضیطی احـ فینت ّ ًیبف 

-ُبی صفبؿی ّ ػیْاؿٍ چبٍ امتفبػٍ هی پبییي ّ هضلْل ػؿ آة ثـای امتضکبم ثغيیؼى ثَ کٌؼٍ

ُؼف اف ایي همبلَ فمٔ هضؼّػ ثَ ىـس ػاػى تئْؿی ّ ػؿعْامت پلی یْلِبی ثب ّفى . ىًْؼ
 . هْلکْلی پبییي هیجبىؼ

 
اف . گالیکْل ّ گلینـّل ػؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی ثـای ثنیبؿی اف کبؿثـػُب امتفبػٍ ىؼٍ اًؼ

عْاً ػیقل ّ ؿّغٌِبی ىوبؿی اف گالیکْل ُب ّ   هی ثبىٌؼ، ثَ الکل ُبّاثنتَلضبظ ىیویبیی 
  ًميیمیبل صفبؿی ُیچگًَْکـػى  ی اهب صمیمتب ػؿ من، هی ثبىٌؼؿا ػاؿاهؼؼًی 

 عطـی ثـای تٌفل کـػى ،پبییي ػؿ ػهبُبی هؼوْلی  فيبؿ ثغبؿؿاثْػىگالیکْلِب ثب ػا.ؿًؼًؼا
 .ىجبُت ُبی ثیي گالیکْل ُب ّ الکل ُب ػؿ کبػؿ پبییي ًوبیو ػاػٍ ىؼٍ امت. ًؼاؿًؼ

 

 نثاُت ُای نیویایی تیي گالیکْل ُا ّ الکل ُا
Common Name 
 ًام ؼایح

Chemical Name 
 ًام نیویایی

Chemical Structure 
 قاضتواى نیویایی

Wood Alcohol   

 الکل چْب

 Methanol 

 هتبًْل

OH 

 
CH3 

Drinking Alcohol   
 الکل ًْنیعًی

 Ethanol 
 اتبًْل

OH 
 

CH3 - CH2 

Rubbing Alcohol 

 الکل پاک کٌٌعٍ

Isopropanol 

 ایقّپـّپبًْل

OH 
 

CH3- CH- CH3 

Antifreeze 

 ضع یص

Ethylene Glycol 

 اتیلي گلیکْل

OH OH 
 

CH2- CH2 

Propylene Glycol 

 پؽّپیلي گلیکْل

Propylene Glycol 

 پـّپیلي گلیکْل

  OHOH 
 

CH3-CH- CH2 

Glycerin 

 گلیكیؽیي

Glycerol 

 گلینیـیي

OH  OHOH 

 
CH2-CH-CH2 
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هضَْل هیتْاًؼ هطبثمت کـػى ثب ػؿعْامت ُب ثب کبؿثـػ ىیوی افقّػًیِبی گالیکْلی ثـای 
کبؿثـػُب  ایؼٍ آل ثـای اکخـ میبلایي اًؼطبف پؾیـی فـهْل مینتن گالیکْل ؿا یک . هتفبّت ثبىؼ
 :، اف لجیلمبعتَ امت

 

  ىیلهالٓػؿّى ػؿ کبُو ػاػى اًتمبل فيبؿ هٌفؾ ( shale matrix) کَ ثبػج امتضکبم ،
. ىیل هی ىْػ

 ُبی فینت هضیطی   صنبمیت ػاؿای هٌبٓكیامتفبػٍ ػؿ ػولیبتِب
  

 فهبًی  ّ آى،ػؿک گـػػّ تبحیـ ُقیٌَ ای امتفبػٍ اف گالیکْلِب تٌِب فهبًی هی تْاًؼ اهل هٌفؼت ک
.  آًِب ثَ ػؿمتی کبؿىٌبمی ىؼٍ ثبىؼ افامت کَ امتفبػٍ

 
آًِب ؿا لبػؿ ثَ ،  هيغَبت ىیوی فیقیکی ثْػى ػاؿاثبىیوی گالیکْلِب ثَ ٍْؿتی امت کَ 

. ػؿ هضیٔ ُبی هٌبمت هی مبفػ (هضلْلعبؿد ىؼى اف )ؿفتبؿ تْلیؼ کـػى ًمطَ اثـی 
 
 صفبؿی هی تْاًؼ میبل امت کَ  کٌتـل ایي پؼیؼٍ ىیوی فیقیکی ػؿتْاًبیی هٌِؼمی کـػى آى 
.  هْفك یب ًبهْفك مبفػؿا

 
 ،(Cloud Point Temperature )(CPT) ًمطَ اتؽی یا تًْؼت ظلیك تؽ ظهای ًمطَ اتؽی

  تَ يْؼت لطؽات ضاؼج ّگالیکْل اؾ زالت زاللآى  کَ ظؼ ظهایی " تَ ایي يْؼت 
.  نؽذ ظاظٍ نعٍ اقت،"هی ظُعاتؽی ؼا تهکیل   پطم نعٍ،کْچک

 
هـارغَ  (Lower Consulate Solution Temperature( )LCST )ُوچٌیي ًمطَ اثـی هی تْاًؼ ثَ

 ُوبًطْؿ کَ میبل چًْکَ هی ىْػ، گلیکْلتْاًبیی اثـی ىؼى ثبػج کبُو امتفبػٍ اف . ىْػ
هضلْل ثبف هی گـػػ ّ ثب کٌؼٍ ُبی صفبؿی ثیـّى ؿیغتَ ًوی صبلت عٌک هی ىْػ، گالیکْل ثَ 

. ىْػ
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  کبربرد هب 4.0

  
کبؿثـػ هِن گالیکْلِبی ثب ّفى هْلکْلی پبییي ّ هضلْل ػؿ آة ػؿ صفبؿی کـػى ىیلِبی ّاکٌو 

. پؾیـ هیجبىؼ
 

ػؿ اثـی  پبیؼاؿی صفـٍ چبٍ ثب امتفبػٍ اف میبالت صفبؿی پبیَ آثی هتؼبؿف ثؼلت تْاًوٌؼی گالیکْل
 هالٓ ّ تيکیل یک هبًغ فیقیکی ثـای کبُو ُزْم ٍبفبة ثَ ػؿّى ، ىیلهالٓىؼى ػؿ ػؿّى 

 .ثِجْػ ػاػٍ هی ىْػ  کَ،ىیل امت
 

ػؿّى ىیل ثَ  ثبػج کبُو اًتمبل فيبؿ هٌفؾ الٓایي هکبًنین هضؼّػ کـػى ُزْم آة ثَ ػؿّى م
 آى کَ، فيبؿهٌفؾ اًتمبل کبُو.  مغتی ّ امتضکبم صفـٍ چبٍ هیگـػػػى ثَّ ثِجْػ ثغيی

 هی چبٍ صفـٍ ثغيی ثَ امتضکبم ثـای اهْلنیًْی پبیَ صفبؿی افمیبالتی همؼهبتی هکبًینن
 .ثبىؼ، هْؿػ هالصظَ لـاؿ گـفتَ امت

 
 ّکال اغلة الؾم اقت گالیکْلی پایَ زفاؼی قیال اتتعایی قاضتی کَ ظؼ تاالی ُؿیٌَ

 . پػیؽ هی تانعخثؽاى تؼعی آى قاؾی ؼلیك پاییي ُای ُؿیٌَ تا
 

  ػّام کَ گـػػصبٍل هیتْاًؼ کـػى ؿلیك افکبُوی ُبی هٌفؼت پؾیـ، ّاکٌو کوتـ ػؿهکبًِبی
. مبفػ هی هوکيکبؿثـػ ُبی هغتلف اف ّمیؼی ػؿهیؼاى ؿا میبلآّؿػى 

 
 ىْؿىؼٍ، صؼّػی تب یب ّ ًوک ثب میـىؼٍ کبهال میبالت هیؼُؼکَ اربفٍ اًتغبة ػؿمت گالیکْل

 ًوک ثب هکبًِب ػؿآى کَ ػؿربُبیی ؿا میبالت افایٌگًَْ امتفبػٍ پتبًنیل ایي. ىْػ مبفی فـهْل
. هیؼُؼ ىؼ،گنتـه عْاُین هْارَ

 
کَ اف میبالت گالیکْلی ىـکتِبیی  اف ىوبؿی تـاّایی ثَ ػمت آهؼٍ تْمٔ اؿلبمثب هـارؼَ ثَ 

 ّ ىبیؼ ُن صتی همؼاؿی آحبؿ مْػ) یامتفبػٍ کـػٍ اًؼ، ًيبى هیؼُؼ کَ ُیچگًَْ آحبؿ هغـة
.  ثِـٍ ػُی هيبُؼٍ ًگـػیؼٍ امتمبفًؼُبیػؿ امتفبػٍ کـػى اف گالیکْل ػؿ ثغو ُبی  (آّؿ

 تب 10%)ایي هّْْع عٍَْب ػؿ ربُبیی کَ اف غلظت ُبی ثبالتـ گالیکْل امتفبػٍ ىؼٍ امت، 
. صمیمت ػاؿػ (%5
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 مکبنیسم هبی ببزدارنذگی 5.0
 

 مبفًؼٍ فیـ تمنین ءهکبًینوِبی ثبفػاؿی ػؿ ؿاثطَ ثب مینتن گالیکْل هیتْاًٌؼ ثَ مَ رق
 .ىؼٍ ثبىٌؼ

 
 فيبؿ هٌفؾاًتمبل  

 گی هْییيػْاهل 
 ؿفتبؿ ًمطَ اثـی 

  

 اًتقال فطار هٌفذ 5.1

، افقایو فيبؿ هٌفؾ (Pore pressure transmission) (PPT)  اًتمال فهاؼ هٌفػآؾهایم کؽظى
 ایزبػ  ثب ًفْؽپؾیـی عیلی پبییي هبًٌؼ ىیل ُبمبفًؼُبی ثَ ػؿ احـ ُزْم ٍبفبة مبفًؼ ؿا کَ

 . ی هی کٌؼ اًؼافٍ گیـىؼٍ امت ؿا،
 

 مبفًؼ ػؿ صزن ثَ مـػت ، اف رـیبى ٍبفبةصبٍل افقایو فيبؿ ،ثبال ثب تـاّاییمبفًؼُبی ػؿ 
 . هیيْػ ّ ؿّی فيبؿ هٌفؾ تبحیـی ًؼاؿػؿاکٌؼٍپ

  
 ثب تـاّایی عیلی کن، افقایو فيبؿ صبٍل اف ُزْم ٍبفبة ثَ آُنتگی مبفًؼُبیثِـصبل، ػؿ 

.  افقایو پیؼا هیکٌؼپیْمتَ  اّبفیکبُو پیؼا هیکٌؼ ّ فيبؿ هٌفؾ ثب رـیبى ٍبفبة
 

کبُو فيبؿ .  ؿا کبُو هیؼُؼهْافًَ فيبؿ ػبهل هْحـ هتزبّف افایي افقایو فيبؿ هٌفؾ، 
ػ، ى صفبؿی ایزبػ هی ىْػؿ احـػؿ ػیْاؿٍ چبٍ کَ  ثب ایزبػ ىکبف ُبیی هْافًَ فيبؿ هتزبّف اف

. تيؼیؼ هیگـػػ
 

ایي ىکنتگیِب کَ تـاّایی ًقػیک صفـٍ چبٍ ؿا افقایو هی ػٌُؼ، ثبػج افقایو ًبگِبًی فيبؿ 
 توبیل ثَ ثی حجبت کـػى صفـٍ هْافًَ فيبؿ هتزبّف افکبُو فيبؿ . ػؿّى ػیْاؿٍ چبٍ هیگـػًؼػؿ 

. ػاؿػؿا  پْمت اًؼافی  ػؿچبٍ ّ تنـیغ
 

 :فهاؼ يسیر
 

 اػوبل ىؼٍ تْمٔ متْى گل اف فيبؿ (hydrostatic pressure ) ثطْؿ هطلْة فيبؿ ُیؼؿّمتبتیک
. ثیيتـ هی ثبىؼ (هٌفؾ) مبفًؼ

 
ػؿ ایٌزب اعتالف فيبؿی ػؿ مطش ىیل ّرْػ ػاؿػ کَ هبًٌؼ یک هکبًینن پيتیجبى رِت تنْیَ 

 .(1تًْیؽ نواؼٍ )ػول هی کٌؼ  (overburden pressure)فيبؿ پْىبى مٌگ  کـػى
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 :اضافیفهاؼ 
 

پبییي ثؼلت .  ىیل ؿط هی ػُؼهالٓ ػؿ (2تًْیؽ نواؼٍ ) ػؿ ایٌزب فيبؿ ُزْهی میبل صفبؿی
. ىْػ هی پـاکٌؼٍثْػى تـاّایی ىیل، فيبؿ افقّػٍ ىؼٍ ثَ آؿاهی 

 
 ثِنغتی اف ُزْم (capillary entry pressure)گی هْییي هؼعل  فيبؿ،ػؿ میبالت اهْلنیًْی
تـکٌٌؼگی آة ػؿ ّاً ثؼلت ط (ؿّغي ُب، امتـُب یب هْاػ هٌَْػی)پبیَ  فيبؿ صبٍلَ اف میبالت

.  هوبًؼت هی کٌؼپبیَ،میبالت  همبثل
 

هی تْاًؼ  (capillary entry pressure) گیهْییي هؼعل ثِـصبل، ػؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی، فيبؿ
.  ؿط ػُؼهالٓعیلی کن ثبىؼ ّ اف ایي لضبظ فيبؿ ُزْهی آة هی تْاًؼ ثنبػگی ػؿ 

 
صبٍل ُوچٌبًکَ ًفْؽ فيبؿ ؿط هی ػُؼ، فيبؿ هٌفؾ ػؿ مطش ىیل ًبگِبى ثَ اًؼافٍ فيبؿ 

 اعتالف فيبؿ ػؿ مطش کبُو هی یبثؼ ّ فيبؿ فا ثؼؼ. متْى میبل صفبؿی افقایو هی یبثؼاف
. ُؼؿ هی ؿّػ (over-balance)تمْیتی 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ىیل ُبی صفـٍ چبٍ تْمٔ فيبؿ میبل 
 صفبؿی پيیجبًی هی ىًْؼ

اگـ فيبؿ میبل صفبؿی ثَ ىیل ًفؾ کٌؼ، 
اعتالف فيبؿ عبهی ثـ ػیْاؿٍ چبٍ اف ثیي ؿفتَ 

 امت

اف ػمت ؿفتي  صوبیت ثـ ػیْاؿٍ چبٍ ثَ تٌو 
ًبىی اف ٓجمبت ؿّیی اربفٍ ی ؿهجو ّ پْمت 

.  اًؼافی ػیْاؿٍ چبٍ ؿا هی ػُؼ  

 
  : فهاؼُدْم

 
پْىبى  اربفٍ هی ػُؼ کَ فيبؿ ، مطش صفـٍ چبٍثـمـاًزبم، ُؼؿ ؿفتي اعتالف فيبؿ تمْیتی 

ىیل هْؿػ ُزْم  (ّفى ىیل کَ ثبػج فيبؿ ثَ پبییي هی ىْػ) (over-burden pressure)مٌگ 
تًْیؽ نواؼٍ )  ثَ ػؿّى فْبی صلمْی گـػػ آى ثبػج پْمت اًؼافیًؼ ّثی حجبت کّالغ ىؼٍ ؿا 

3) .
 

 فيبؿ صبٍل اف متْى میبل صفبؿی ثب فيبؿ ػؿّى ىیل ثـاثـ امت، ُیچگًَْ ی کَػؿ ایي صبلت
.  ثزب ًوی گؾاؿػ، ىیل کـػى پْمت اًؼافیػؿفيبؿ صوبیتی ؿا رِت هوبًؼت اف ًیـّی مـثبؿ 
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 لْلَ ُای هْییي /گیاثزات هْییي 5.2

ٍ میبالت صفبؿی پبیَ آثی ّ ًَ میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغٌی، ُیچکؼام تيکیل یک فیلتـ کیک ى
تضت فيبؿُبی ًـهبل میبل صفبؿی ىیل ُب ًنجت ثَ میبالت .  ًوی ػٌُؼ ؿاربهؼ ػؿ ىیل

ؿفتبؿ پبیؼاؿی  .صفبؿی پبیَ آثی ًفْؽپؾیـ ثْػٍ اهب تمـیجب ًنجت ثَ ؿّغي غیـلبثل ًفْؽ هی ثبىٌؼ
ىیل ُب ػؿ فهبى صفبؿی ثب میبالت پبیَ ؿّغٌی ّ یب میبالت صفبؿی ثب هْاػ پبیَ هٌَْػی ًتیزَ 

ثبیؼ ثـ فيبؿ آمتبًَ آى یکَ ؿّغي ّاؿػ یک ىیل هی ىْػ، ٌُگبم. ای اف ػول هْییٌگی هی ثبىؼ
. ای صبٍل اف تبحیـ هْییٌگی ثیي ؿّغي ّ هبیغ هٌفؾ پیـّف گـػػ

 
یبفتَ امت ّ ػؿ کل عیلی ثقؿگتـ اف تـتیت  (پًْؼ ثـ ایٌچ هـثغ)  psiفيبؿ هْییٌگی اف فيبؿ ُقاؿاى 

 . آى امت کَ ثتْاى ثب اعتالف فيبؿ میبل صفبؿی ثـ آى چیـٍ ىؼ
 اف هفیؼی ػول هیکٌؼ ّ صوبیت هتٌبّة ی ىجیَ یک غيبی ًیوَ تـاّا، ثٌبثـایي،فيبؿ آمتبًَ

 میبالت صفبؿی پبیَ ثب ًبپبیؼاؿی ىیل ،ًتیزَ هیگیـین کَ. میبل ؿا ثـ ػیْاؿ چبٍ فـاُن هیکٌؼ
.  هی ثبىؼ میبل  ّفى عیلی پبییي، یؼٌی،ؿّغٌی ّ پبیَ هٌَْػی هؼوْال ػؿ کوجْػ صوبیت میبل

  

  رفتار ًقطَ اتزی 5.3

تعزیف :5.3.1

زاللیت ایي . ًمطَ اثـی پؼیؼٍ اینت کَ تْمٔ ىوبؿی اف گالیکْل ُب ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ
، ثب هْاػی کَ کبهال ػؿ ػهبی آبق صالل گالیکْل ُا ظؼ آب تا افؿایم ظها کاُم هی یاتع

 . تيکیل هی ػٌُؼتـفبفُبی رؼاگبًَ ػؿ ػهبُبی ثبال، ُنتٌؼ
 تؼٌْاى ًمطَ اتؽی نٌاضتَ هی ،ظهایی کَ ظؼ آى خعایی گالیکْل ّ آب اتفاق هی افتع

 .نْظ
 

.ظهایی کَ ظؼ آى آب ّ گالیکْل نؽّع تَ خعا نعى هیکٌٌع: ًمطَ اتؽی  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 گالیکْل ّ آب تاُن

  
ػؿ ػهبی اتبق گالیکْل کبهال ػؿ آة صل 

 .هی ىْػ

 
آب ظؼ ًمطَ اتؽی/هسلْل گالیکْل  

 
 افقایو  ثَ ًمطَ ی اثـیفهبًیکَ ػهبی هضلْل

پیؼا کـػٍ امت، گالیکْل ًبهضلْل ىؼٍ ّ ىـّع 
. هی کٌؼ (هینل) ثَ تيکیل لطـات هٌضَـ ثفـػ

 . ظبُـ هضلْل اثـی هی ىْػ

 
 هسلْل ظؼ ظهای تاالتؽ اؾ اتؽی نعى

 
اگـ ػهب ػؿ صؼ ثبالتـ اف ًمطَ اثـی ثبلی ثوبًؼ، 

 ّ ُـ ػّ فبف ثَ ىؼٍرؼایی گالیکْل ّ آة ّاّش 
 .عْثی تویق ػاػٍ هی ىًْؼ
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هٌِذسی کزدى ًقطَ اتزی : 5.3.2

 
تؽای گالیکْلِا ظؼ ظهای اتاق، زاللیت ظؼ آب تا افؿایم ّؾى هْلکْلی کاُم پیعا 

گالیکْلِای تا ّؾى هْلکْلی پاییي تؼٌْاى ًوًَْ ظؼ قیكتن ُای آب تاؾٍ اؾ . هیکٌع
ظّ ػاهل ًمطَ اتؽی گالیکْلِا ی آب . گالیکْل ُای تا ّؾى هْلکْلی تاال زالل تؽ ُكتٌع

. تاؾٍ ؼا کٌتؽل هی کٌٌع
 

 ًوًَْ ىْؿی ّ غلظت آى 
 ًوًَْ ّ غلظت گالیکْل 

 
فهبًیکَ .  ػؿ ُـ کؼام اف ایي فبکتْؿُب ثبػج کبُيی ػؿ ػهبی ًمطَ اثـی هی ىْػیُـ افقایو

گالیکْلی ػؿ آة ػؿ پبییي تـ اف ثـایٌؼ ًمطَ اثـی هضلْل صل ىؼٍ ثبىؼ، آى ىجیَ لطـات ؿیق 
 . هینل ُب ثَْؿت یکٌْاعت پغو ىؼٍ امتهبًٌؼىٌبعتَ ىؼٍ 

 
هینل ُب تْمٔ پیًْؼُبی ُیؼؿّژًی ثیي هْلکْل ُبی آة ّ اتن ُبی اکنیژى صبّـ ػؿ هْلکْل 

 . گيتَ اًؼتخجیتُبی گالیکْل 
 

فهبًیکَ ػهب افقایو هی یبثؼ، آثؼاؿ ىؼى تب فهبًیکَ هینل ُب ػیگـ ػؿ هضیٔ آثی پبیؼاؿًینتٌؼ 
لبم ثقؿگی ثَ ُن هی پیًْؼًؼ ّ فبف رؼاگبًَ ای ؿا کَ اف آة ؿ آًِب ػؿ ا،ػؿ ًتیزَ. کبُو هی یبثؼ

 .هتوبیق امت تيکیل هی ػٌُؼ
 

ثـای تيکیل اگـ هضلْل هتؼبلجب مـػ ىْػ، ػّ فبف . تؽگهت پػیؽ اقت" اتؽی نعى"فؽایٌع 
 .ىفبف ػّثبؿٍ ثَ ُن هی پیًْؼًؼیک هضلْل تک فبفی 

 
تـکیجبتی اف غلظت ُبی گالیکْل ّ هیقاى ىْؿی رِت ٓـاصی یک میبل صفبؿی ربییکَ گالیکْل 

ُوچٌاًکَ . ػؿ تَ چبٍ غیـ هضلْل هی ثبىٌؼ، هٌِؼمی گـػیؼٍ امتاهب ُب ػؿ مطش هضلْل ّ 
 اؾ هسافظتتؽای ًیؿ ظهاُای تَ چاٍ تا ػوك تغییؽ هی کٌع، ًمطَ اتؽی قیكتن ُا 

 . هی نْظکاؼائی تِیٌَ نعٍ زفاؼی ّ ثثات نیل تٌظین 
 

   ًيبى هی ػُؼ کَ یک پلی یْل،اف ػهبُبی ًمطَ اثـی ػیؼٍ ىؼٍ امتکَ تغییـات هِوی 
(polyol)ػالٍّ ثـ آى، پلی یْل ثبیؼ ثـ پبیَ .  هوکي امت ثـای ُوَ ػؿعْامت ُب هٌبمت ًجبىؼ

هتٌبّثب، ًمطَ اثـی پلی یْل هی . ًمطَ اثـی آى ػؿ یک ىْؿی هيغٌ ىؼٍ، اًتغبة ىؼٍ ثبىؼ
. تْاًؼ ثب اٍالس کـػى ىْؿی فبف هبیغ تٌظین گـػػ

 

تاسداری فعالیت ضیل ّ عولکزد حفاری : 5.3.3

ًتبیذ  .هطبلؼبتی رِت آفهبیو هٌبفغ ؿفتبؿ اثـی ثـ ػولکـػ صفبؿی ّ حجبت ىیل اًزبم ىؼٍ امت
ثِجْػ .  ُن ػؿ ثبالی ًمطَ اثـی ّ ُن ػؿ پبییي آى ؿا ًيبى ػاػٍ امت ؿا هتوبیقیهٌبفغ ػولکـػ

، هنتمیوب ثَ ًمطَ اثـی گـػیؼٍهيبُؼٍ   ػؿ هضؼّػٍ ّمیؼی اف ػهبُب کَثغيیؼى ػؿ ثبفػاؿی
. گالیکْل اؿتجبٓ ػاؿػ

 
کَ ظؼ آى گالیکْل اؾ یًمطَ اتؽی ػثاؼت اقت اؾ ًمطَ اًتمالی یا نؽّع خعا نعى فاؾ  

  .هسلْل تْظى ظؼ آب تَ غیؽ هسلْل تْظى ظؼ آب تغییؽ هی یاتع
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 نیل گؽم ظؼ هسلْل زاّی ًمطَ اتؽی نعى

 
ثؼلت ایٌکَ ػهبی ىیل ثیيتـ اف ًمطَ اثـی مینتن هی  

هضلْل ىـّع ثَ . گـػػىْػ، ّاکٌيی مـیغ هيبُؼٍ هی 
ّ یک الیَ هضبفظتی گالیکْل ثَ ػّؿ ىیل کـػٍ اثـی ىؼى 

 .تيکیل هی ىْػ

 
 نیل قؽظ ظؼ هسلْل زاّی ًمطَ اتؽی

  
ػؿ ػهبی پبییي تـ اف ًمطَ اثـی عٌک هی گـػػ، لطـٍ ُبی  ىیل ٌُگبهی کَ 

اهْلنیْى ُبی هیکـًّی .  هضلْل ثبف هی گـػًؼصبلتپْىيی گالیکْل ثَ 
لـاؿ ػاؿًؼ، ثَ کبؿ عْػ یؼٌی رلْگیـی  مطش ىیلػوك گالیکْل کَ ػؿمت ػؿ 

 .اف تْؿم صتی ثؼؼ اف عٌک ىؼى مطش ىیل، اػاهَ هی ػٌُؼ
 

هکاًیسن پلی گالیکْل ُا در استحکام تخطی ضیل ُا : 5.3.4

. ًؼىپبییي تـ اف ػهبی اثـی ىؼى، پلی گالیکْل ُبی هضلْل ٍبفبة میبل صفبؿی ؿا غلیع هی ک
فهبًیکَ ػهب  . ثنتگی ثَ افقایو غلظت ػاؿػًفْؽایي ٍبفبة ثَ ىیل ُزْم هی ثـػ اهب ػؿرَ 

 (thermodynamically )ثبالتـ اف ًمطَ اثـی ىؼى ثبىؼ، هضلْل پلی گالیکْل تـهْػیٌبهیکبلی
 ًبپبیؼاؿ هی ىْػ ّ فبف رؼا ىؼٍ اف گالیکْل ُب ؿا ثَ ٓـف تيکیل یک اهْلنیْى غلیع ثـهی

ػؿ ایي ّّؼیت هْلکْلی ػؿىت، پلیوـُب ػیگـ ًوی تْاًٌؼ ّاؿػ ىیل ىًْؼ ّ ُوچٌیي ػؿ  .اًگیقػ
ثٌبثـایي تبحیـی ػؿ کبُو ػاػى  .هی ثبىؼثی تبحیـ  عیلیثنتي گلْگبٍ ُبی ؿّفًَ ُبی ىیل 

، تِؽزال ُوَ پلی گالیکْل ُا ظؼ  هی نْظ کَّؼیآیاظ .ًفْؽ میبل ثَ ػؿّى ىیل ًؼاؿًؼ
 .ظهای ًمطَ اتؽی اؾ زالت اتؽی ضاؼج ًوی گؽظًع

 
ػؿ صمیمت ػؿمت ػؿ ثبالی ًمطَ اثـی اکخـیت هضَْل گالیکْل ثَ صبلت هضلْل ثبلی هی هبًؼ ّ 

ثغو صل ىؼٍ پلیوـُب ثؼّى ُیچ هبًؼی ّاؿػ ؿّفًَ  .غلظت فبف اٍلی هتَل ؿا تؼییي هی کٌؼ
مینتن ىیل هی ىْػ ّ ػّثبؿٍ ػؿرَ فيبؿ اًتمبلی ثنتگی ثَ فبکتْؿی ثـاثـ ثب ثقؿگی غلظت 

کنـ هضلْل پلی گالیکْل فمٔ فهبًیکَ ػهب ثَ ثبالتـ اف ػهبی اثـی ىؼى افقایو هی  .ٍبفبة ػاؿػ
. یبثؼ، اف صبلت اثـی عبؿد هی گـػػ

 
، رؼا ىؼى C/140°F°60 گالیکْل ثب ػهبی ًمطَ اثـی 50%ثؼٌْاى هخبل، ثـای یک هضلْل ػاؿای 

.  افقایو پیؼا کـػٍ ثبىؼC/140°F°60 اتفبق ًوی افتؼ هگـ ایٌکَ ػهب ثَ ثبالی 100%فبف ثَْؿت 
چـا ًتبیذ عْة ثـ ایٌکَ  ّ هوکي امت تّْیضی ثبىؼ ، ثضج ُبی ثبال تبکیؼ ثـ ًمو غلظت ػاؿػ

امتفبػٍ  ػهبی ًمطَ اثـیتـ اف عیلی ثبال یب پبییي ػؿ   کَاثـ مبف گالیکْل ُبیپلی هیؼاًی ثب 
ثِـصبل  .صبٍل ىؼٍ امت،  ّ پلی گالیکْل ُبیی کَ فبلؼ ػهبی ًمطَ اثـی هی ثبىٌؼ اًؼ،ىؼٍ

ّؿػى آ ثـای ثؼمت (v/v%10<)ُبی ًنجتب ثبالیی اف گالیکْل ُب  ػّف،گـػػ کَّؿی آالفم امت یبػ
  .غلظت ُبی هْحـ هْؿػ ًظـ الفم هی ثبىٌؼ

ػؿ ّّؼیت ُبی ّالغ گـایبًَ گـػه پبییي چبٍ، یک میبل صفبؿی ػؿ ػهبی گـػىی تَ چبٍ  
(BHCT)  یؼٌی ، ػؿ توبك امت،  چبٍ هی ثبىؼ اینتب تَىیلی ػؿ صـاؿتی ثبالتـ اف صـاؿتثب 

   .ىیل ّرْػ ػاؿػ/ اف یک میبل صفبؿیىیت ػاؿیػهبی 
 

 تغییـ ، ٌُگبهیکَ یک میبل صفبؿی ػؿ ىیل ًفْؽ هی کٌؼ، گـم هی ىْػ ّ ثوْرت آى،ثٌبثـایي
 .ػاؿػ ثَ عْاً میبل ثنتگی ػهب کـػى
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تفسیز : 5.3.5

 فـایٌؼ  ٌُگبمػؿ. هی ىْػ ًيبى ػاػٍ امت کَ گالیکْل تْمٔ کلی رؾة گـفتَتضمیمبت اًزبم 
 هٌظوی اف پلی یْل ُب ىکل هی ُبیرؾة مطضی، آة اف مطش کلی ربثزب ىؼٍ ّ مبعتبؿ

 ّؼیف ثؼلت هيبُؼٍ ای کَ ػؿ آًزب ًمْبى مـیؼی اف پلی یْل ػؿ مینتن گییک پیْمت. گیـًؼ
.  ىؼٍ امتپؾیـامیبل صفبؿی ّرْػ ًؼاؿػ، 

 
ثِن ) هکبًینن تزوؼی ّ غیـتزوؼی ثـعیًزب ثبیؼ آثـای ایٌکَ ایي صبلت هْؿػ ًظـ ثبىؼ، 

ٓجیؼت ایي  .اف پلی یْل ػؿ مینتن گـػىی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ (پیْمت ّ افُن رؼا ىؼى
تزوؼبت ّ حجبت آًِب ػؿ میبالت آثی ىؼیؼا تْمٔ صْْؿ کبتیًِْبی پتبمین ثب پلی یْلِبی هطوئي 

 .کٌتـل هی ىْػ
 

 ػؿ ثیيتـ ىـایٔ یک پلی یْل هٌفـػ ثـؿّی کلی ّ ػؿ صْْؿ پتبمین ىکل هی گیـػ .
.  ػؿ آة پبیؼاؿ هی ثبىٌؼصبٍل ىًْؼٍکوپلکل ُبی 

  فهبًیکَ پتبمین ّرْػ ًؼاؿػ، تيکیل هی ىْػی،کوپلکل ىبهل ػّ الیَ پلی یْلیک  .
. ایي کوپلکل کوتـ ػؿ آة پبیؼاؿ هی ثبىؼ

  هطبلؼَ ثـؿّی ثمیَ پلی یْل ُب کَ هٌتذ ثَ یک ُوکبؿی اّبفی هی گـػػ اف ثـُن کٌو
. ثیي هْلکْل ُبی پلی یْل ػؿ مطش کلی ثؼمت هی ایؼ

  
 ػؿ اکخـ ًوًَْ ُبی ىیل عٍَْب ػؿ ىیل ُبی رْاى یب ًنجتب غیـفيـػٍ ثب یمیبل ُبی پلی یْل

 ػؿ همبینَ  ثـای هخبل  پلی یْل صبّیمینتن ُبی . ثبالی کلی احـ گؾاؿ هی ثبىؼهمبػیـ
 پتبمین کلـایؼ، ثبػج ثِجْػ مبفی ّّؼیت ُبی صفـٍ چبٍ ّ تْلیؼ صبّی یمیبل صفبؿی پلیوـثب

 .کٌؼٍ ُبی صفبؿی مغت تـ کَ صمیمتب ػؿ میبل صفبؿی پغو ًوی ىًْؼ، هی ىْػ
 صفبؿی  ّ کبُو صزن ُبی میبالت صفبؿی کَ  ثبالیایي ّیژگی ُب ثبؿُب ثـای اؿائَ هیقاى ُبی

. ثکبؿ گـتَ هی ىًْؼػ، ىهی ىْصفبؿی  یثبػج کبُو ُقیٌَ ُب
 

درتاالی ًقطَ اتزی ضذى : 5.3.6

ػؿ ثبالی ًمطَ اثـی گالیکْل ُب ُوبًٌؼ اهْلنیْى ُب تب ّلتی کَ فبفُبی رؼا ػائوب تْمٔ 
ایي اهْلنیْى ُب  .صْْؿ ػاؿًؼ، مینتن گـػىی، ثْیژٍ ػؿ هضل هتَ، ثبُن هغلْٓ هی ىًْؼ

 مبفًؼُبیًبپبیؼاؿی ػؿ ّ پی آیٌؼ آى کَ  هنؼّػ هی کٌٌؼ ّ اف ُزْم میبل، مبفًؼهٌبفؾ ؿا ػؿ 
. ، رلْگیـی هی کٌٌؼ هی ثبىؼصنبك ثَ آة

  
مینتن گالیکْل هی تْاًؼ ثَ ٍْؿتی کَ کٌؼٍ ُبی صفبؿی ػؿ تَ چبٍ ػؿ اثتؼا ثبالتـ اف ًمطَ اثـی 

 ػؿ ی صفبؿی ػؿ آـاف کٌؼٍ ُبی گالیکْلییک الیَ صفبظت .مینتن ثبىٌؼ ثـًبهَ ؿیقی ىْػ
. ػؿ مطش آى ایزبػ هی گـػػّ گالیکْل ( clouding out)اثـی فایی ًتیزَ 

 
 ،رلْگیـی هیکٌؼ  اف ّاکٌو کٌؼٍ ُب ثب آة تب فهبًیکَ آًِب ثَ ًمطَ ای ػؿ صفـٍ چبٍ ثـمٌؼ ػولایي

هکبًی کَ ػهبی میبل ثَ پبییي تـ افًمطَ اثـی کبُو پیؼا کٌؼ ّ ثَ گالیکْل اربفٍ ثؼُؼ ػؿیؼٌی 
ٌُگبم  هْرْػ ؿا ػؿ افقّػٍ ىؼٍ ی   ثبفػاؿیایي ُن ػول. گـػػکَ ػّثبؿٍ ػؿ میبل صفبؿی صل 

مینتن ػؿ ىیل ُبی ّاکٌو فا ّ ُن هَـف همبػیـ پبییي گالیکْل ؿا کَ ػؿ ربیگبٍ  ایي امتفبػٍ 
. یش هی ػُؼُصفبؿی ػیؼٍ هی ىًْؼ ؿا تْ

  
 



 گلیکْل ّ مینتوِبی گلیکْلی
 

آذر نود و چهار  : خوشنود  تاریخ. خانم م: خسرو کریمی    تایپ و ویرایش: گرد آوری و ترجمه  Page 23 
 

پاییي تز اس ًقطَ اتزی : 5.3.7

ىْاُؼ هیؼاًی ًيبى ػاػٍ . ػکٌي هی ارـاؿا ػؿ پبییي ًمطَ اثـی ثبالیی گالیکْل ُب ٌُْف ػولکـػ 
ُوچٌیي هطبلؼبت  .ػىاًؼ کَ گالیکْل ُب ػؿ پبییي ًمطَ اثـی پبیؼاؿی ىیل ؿا ثِجْػ هی ثغو

ة ثزبی آ هضلْل ػؿ ُبیٌُگبیکَ گالیکْلثبفػاؿی ىیل آفهبیيگبُی ًيبى ػاػٍ امت کَ 
تفنیـی . ، ثنیبؿ ثِتـ ٍْؿت عْاُؼ گـفتػى غیـ هضلْل ػؿ آة هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـُبیگالیکْل

ّرْػ ػاؿػ کَ گالیکْل ُب اف ٓـیك هْلکْل ُبی اکنیژى هْرْػ ػؿ فًزیـٍ گالیکْل ثـؿّی مطش 
 هی ىًْؼ، ػهبی مبفًؼثوضِ ایٌکَ گالیکْل ُبی هضلْل ػؿ آة ّاؿػ . ىیل رؾة هی ىًْؼ

هکبى عْػ تيکیل یک ػؿ رؼاگبًَ ثبػج هی ىْػ کَ هضلْل آة ّ گالیکْل ػؿ فبف مبفًؼثبالتـ 
لطـات آثگـیق گالیکْل هْرْػ ػؿ اهْلنیْى هٌبفؾ ىیل ؿا پـ ّ هنؼّػ هی کٌٌؼ  .اهْلنیْى ثؼُؼ

. ثیيتـ آة رلْگیـی کـػٍ ّ ثبػج امتضکبم ىیل هی ىًْؼ ّ اف ًفْؽ
 

 ایٌگًَْ زايل قاؾًع کٌین کَ زفاظت اؾ نیل ّ هسافظت اؾ اضافَهی تْاًین تٌاتؽایي 
 :گؽظظهی 

 
. پلی یْل آة ؿا اف هکبى ُبی رؾة مطضی ثـؿّی کبًیِبی کلی هْرْػ ػؿ ىیل ربثزب هیکٌؼ. 1
 . هیگـػػ میبالت ُزْهیثؼؼی ػعْل هبًغ فایی، ثب ػول اثـی مبفًؼثب هنؼّػ کـػى هٌبفؾ . 2

  

آسیة رساًذى تَ ساسًذ : 5.3.8

 ؿا ثـای اؿفیبثی احـ گالیکْل ُب ػؿ میبالت صفبؿی ّ هغقٍ گیـی ػؿ  فـاّاًیاهـّفٍ هطبلؼبت
 ػؿ ًوًَْ ُبی  ؿاایي هطبلؼبت ُیچگًَْ تبحیـ هْـی .چگًْگی ثبفگيت تـاّایی اًزبم ػاػٍ اًؼ

عیلیِب پیيٌِبػ کـػٍ اًؼ کَ صمیمتب پلی یْل ٍغـٍ .  آفهبیو ىؼٍ، ًيبى ًؼاػٍ امتمبفًؼ
ثبىؼ  هیثبالی ًمطَ اثـی ػؿ فهبًیکَ آى ، تْلیؼی ؿا اف اعتالل تْمٔ میبل صفبؿی اؿائَ ىؼٍ

 مبفًؼُوبًطْؿیکَ لجال ىـس ػاػٍ ىؼ، تئْؿی آى امت کَ اهْلنیْى پلی یْل  .هضبفظت هیکٌؼ
، ُوچٌبًکَ هبػٍ ػؿ هالٓ مغـٍمیبل اّبفی ثب هنؼّػ کـػى هٌفؾ ػؿمت ػؿ ػاعل  اف ًفْؽ ؿا

  ّ ثؼؼی ثؼیي مبى کَ هٌبفؾ ؿا ػؿ ثـاثـ ػعْل ثیيتـ.هضیٔ گـم تـ اثـی هی گـػػ، صفبظت هیکٌؼ
. آة ثٌؼی هیکٌؼ

 surfactant/polymer )پلیوـ/مـفکتٌت  ی هبػٍ ُبیػؿ ایي ًمطَ، ثیيتـ اّلبت ثـُن کٌو
interactions)ٍپتبمین اف لجیل) ثب یًِْبی یک ظـفیتی مـفکتٌت  ی ّ کوپلکل ىؼى هبػ 

ایي ّاکٌو ُب مْػ هطلْثی ؿا ثـای صفبظت ػؿاف هؼت  .اتفبق عْاُؼ افتبػ (هْرْػ ػؿ هضلْل
 کَ افقّػًی ُبی پلیوـ ؿا تٍْیف هی کٌؼ، مبفًؼصفـٍ چبٍ ثب ػولکـػی ىجیَ هنؼّػ کـػى 

.  ػؿّى ىجکَ ای ثبىؼ ُبیکلی یک هقیت اّبفی ػیگـ هوکي امت ثبفػاؿی اف. ػـَّ هی کٌؼ
 
قیكتن گلیکْل هیْاًع تؽای تَ زع اکثؽ ؼقاًعى تاؾظاؼی نیل طؽازی گؽظظ ّلی تؽای 
اقتفاظٍ ظؼ هطؿى پیهٌِاظ ًگؽظیعٍ اقت هگؽ ایٌکَ یک ػولیات تکویلی قْؼاش کؽظى 

 .تؽًاهَ ؼیؿی نعٍ تانع (perforated completion)قاؾًع 
 

صؼالل  (low static and dynamic fluid loss)ٍبفبة ثبفػاؿًؼٍ هبًغ هِبرـت عبکَ ُب هی ىْػ ّ 
افقّػى کـثٌبت کلنین کَ ػبهل پل مبفی هی . ُزْم ٍبف آة ّ ربهؼات ؿا تْویي هی کٌؼ

ثبىؼ هیتْاًؼ صل ىؼى ػؿ امیؼ ؿا ثِجْػ ثغيیؼٍ ّ آویٌبى ثؼُؼ کَ کیک ػیْاؿٍ ثب ثِتـیي 
 .هيغَبت هوکي صبٍلگـػیؼٍ امت

  



 گلیکْل ّ مینتوِبی گلیکْلی
 

آذر نود و چهار  : خوشنود  تاریخ. خانم م: خسرو کریمی    تایپ و ویرایش: گرد آوری و ترجمه  Page 24 
 

کیک صافاب : 5.3.9

 لنوتی اف اثـی ىؼى پلییْل ػؿ هضلْل آة گـیق هیيْػ، یک ثِنبفی لبثل تْرِی ػؿ فهبًیکَ
 ػؿ ٍبفبة ػؿ مطش ػاىتَ ّ کیک آة توبیل ثَ ػاًَ ىؼى. کیفیت کیک ٍبفبة ػیؼٍ هی ىْػ

. پْمت کي هی ىْػ مبػٍ تـ هتْمٔ
  

تویش کزدى چاٍ : 5.3.10

هتبمفبًَ ُیچگًَْ .  امتثْػٍثِـٍ ثـػاؿی ثؼؼ اف امیؼکبؿی ّ تکویل چبٍ ُب ثبالتـ اف اًتظبؿ 
 ّ همبینَ ُبیی اف همبػیـ تْلیؼ لجل ّ ثؼؼ اف (skin damage )آالػی ػؿثبؿٍ آلْػگی پْمتی

. امتفبػٍ کـػى پلی یْل ُب هْرْػ ًوی ثبىؼ
 

 تْمٔ (m Darcy 20>)گوبى ىؼٍ امت کَ هنؼّػ کـػى مـیغ مٌگ ُبی هبمَ ای ثب تـاّایی 
امیؼکبؿی ُبی ثؼؼی هی تْاًؼ ثَ . پلی یْل هٌزـ ثَ صؼالل کـػى آمیت ػؿ هغقى گـػیؼٍ امت

. هبّؿای ًبصیَ ًفْؽی گـػاگـػ صفـٍ چبٍ ثـمؼ ّ ثَ ثِتـ تویق کـػى چبٍ ّ افقایو تْلیؼ هٌزـ گـػػ
 

 هقذار هصزفی گلیکْل ُاتاثیز : 5.3.11

 میبل گـا ًـّیتبحیـ کوی ثـ ؿّی % 5ػؿ کل، پلی یْل ُبی افقّػٍ ىؼٍ ػؿ غلظت ُبی کوتـ اف 
 ثب صؼاکخـ ؿئْلْژی کَ ػؿ هضؼّػٍ گـاًـّی همؼاؿ ًْمبى ػؿ ،ػؿ غلظت ُبی ثبالتـ .صفبؿی ػاؿػ

.  ػؿرَ فبؿًِبیت ثؼمت آهؼٍ امت، عْاُؼ ثْػ130 تب 110ػهبُبی 
    

 تاثیز تز هحیط سیست: 5.3.12

تنلٔ پیؼا ػؿ صبل  کَ هّْْػی ّ هی ثبىؼصفبظت اف هضیٔ فینت یک هّْْع هِن رِبًی  
 ثـای هؼتی  هی ثبىؼ کَ تْمؼَ ُبیی ػؿ ثغو میبالت صفبؿی ٌٍؼت ًفتکـػى هی ثبىؼ،

لبًْى ػؿ ثیيتـ کيْؿُب ّرْػ ػاؿػ کَ اربفٍ هی ػُؼ اّلیبی هلی ّ یب هضلی  . امت کَ ؿّاد ػاؿػ
ثـّى ؿیقی هْاػ ىیویبیی ّ کٌؼٍ ُبی صفبؿی ؿا هؼوْال اف ٓـیك اربفٍ ًبهَ ّ یب مینتن پـّاًَ 

اکخـیت تْرَ  ػؿ مبلِبی گؾىتَ ثـ امتفبػٍ اف میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغٌی ّ یب . ای لبًًْوٌؼ کٌٌؼ
تبکیؼات، ثِـصبل، ُن اکٌْى ثطـف کٌتـل میبالت صفبؿی پبیَ آثی . هٌَْػی هتوـکق ىؼٍ امت

. تغییـ رِت ػاػٍ امت
 
ثَْؿت  اف ثـّى ؿیغتي میبالت صفبؿی پبیَ آثی ّ کٌؼٍ ُبی صفبؿی ػؿ ػؿیب  فینتی هضیٔتبحیـات 

 اف ىوبؿی اف هٌبٓك هغتلف ىـس هیؼُؼ کَ احـ هضیٔ ُب ػاػٍ.  هطبلؼَ ىؼٍ امتگنتـػٍ
ػکل صفبؿی رب ثَ ربیی صؼالل هی ثبىؼ ّ ثَْؿت ػبلی ّ ثَ مـػت ػؿ هٌبٓك ثؼؼ اف فینتی 
 . هی گـػػهتوـکق 

 
موی ثْػى میبالت صفبؿی پبیَ آثی ػؿ فًؼگی ػؿیبیی تيغیٌ ػاػٍ ىؼٍ امت کَ کال پبییي 

ػالٍّ ثـ آى، ؿلیك ىؼى مـیغ ػؿ متْى آة ؿط هی ػُؼ، ثطْؿیکَ غلظت ُب ثنـػت . هی ثبىؼ
.  ًؼىثَ مطْصی کَ تبحیـ لبثل هالصظَ ای ثـ ؿّی فًؼگی کف ػؿیبیی ًؼاؿػ تٌقل پیؼا هی ک
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 اف رقیی همبػیـ ػاؿایٍ ایٌک یب  ّ هضَْالتی کَ ثنیبؿ مویصبّیایٌگًَْ مینتن ُب هؼوْال 
 ایي مینتن ُب ثؼاى هؼٌی هی ثبفػاؿیُبی ثبالی هبُیت .  ًوی ثبىٌؼ ثبىٌؼ،فلقات مٌگیي

 ثـّى ؿیق پل هبًؼ میبالت صفبؿی ،ثٌبثـایي. ی ثنیبؿ پبییي هی ثبىؼف ؿلیك مبػؿربتثبىؼ کَ 
کن مینتن ُبی   کَ هيبثِیٌُگبهیکَ ثب ػولیبت صفبؿیهيغَی ػؿ همبینَ ثب ثَْؿت 

ػالٍّ ثـآى، ٓجیؼت . ػ، کبُو یبفتَ امتىامتفبػٍ هیکي( less inhibitive systems)ثبفػاؿًؼٍ 
ػیٌی اف ػؿ ّّؼیت ُبی مؿا  اًجبؿ کـػى ّ ػّثبؿٍ امتفبػٍ کـػى میبل  آى،اؿفىوٌؼ فبف آة ًوکی

.  هی مبفػالتَبػی هوکي ًظـ 
 

 ًوک زل نعٍ زاّیآب پف هاًع، ضًْيا اگؽ  ظؼ ضهکی، تْخَ هِن ًاتْظ کؽظى
.   هی تانع،تانع

 
پبییٌی، ثب همبػیـ ا یاًؼطبف پؾیـی ایي گًَْ اف مینتن ُب ثَ آى اربفٍ هی ػُؼ کَ ثؼّى  کلـیؼ ّ 

  توبم تْلیؼاتی کَ ػؿ مینتن ُب امتفبػٍ ىؼٍ اًؼ اف لضبظ .اف ربهؼات صالل فـهْل ثٌؼی گـػػ
.  هضیطی ّ تضت لْاًیي ربؿی لبثل لجْل هی ثبىٌؼفینت 

 

 هالحظات هحیطی تزای حفاری دریا: 5.3.13

 
 هْؿػ تْرَ  فیبػثنیبؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی ُن اکٌْى تْمٔهضیطی ایزبػ ىؼٍ فینت تبحیـ 

 میبل صفبؿی ّ کٌؼٍ ُبی صفبؿی ػؿ ػؿیب هؼوْال هوٌْع هی  ػّؿ ؿیغتي ػؿ صبل صبظـ.لـاؿ هیگیـػ
، هیجبىٌؼُب ؿا پْىو هی ػُؼ ی  ثـّى ؿیقکَ فـاگیـیى یاىّگـچَ چٌؼیي کيْؿ ػاؿای ق. ثبىؼ

ؿا ػؿ هٌبٓك ثغًَْ ( zero discharge ) ّّؼیت ُبی ثـّى ؿیق ٍفـ کيْؿُب ُنثؼْیُوچٌیي 
.  تضویل هی کٌٌؼ

 
 ػؿ فیـ یک  هٌنْط ىؼٍ ًيبى هی ػُؼ کَ گنتـػگی ّالؼی هٌطمَ فینتیًظبؿت کـػى هضیٔ

  . ػکل عیلی کوتـ اف آًی امت کَ ٌُگبهی کَ اف میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغٌی امتفبػٍ ىؼٍ امت
 

 ّ ،اتفبق ًوی افتؼیکنبى  ػگیگنتـثَ  ػؿ ُـ چیقی (Organic enrichment )اؿگبًیک غٌی ىؼٍ
 (ثب آة آهیقیو پؾیـ هی ىْػ) میبالت ثطْؿیکَ ایزبػ هيکالت غیـ هتضول امت ػؿمویت 

.  ىؼٍ امتیَ ؿؿلیك مبفی فیبػ ػؿ متْى آة تذ
 

 تبحیـ  ی هٌطمَیبفتي ثِجْػ هيغٌ گـػیؼٍ امت کَتمـیجبهی ىْػ، ٌُگبهیکَ صفبؿی هتْلف 
.   (همبینَ ثب ثیيتـاف ػٍ مبل ثـای میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغي هؼؼًیػؿ )  ؿط هیؼُؼمـیغپؾیـفتَ 

اکٌْى  لبًْى ػؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی ٌُْف تضت گنتـه هی ثبىؼ، اهب ثیيتـ کيْؿُب ُن
. ػؿعْامت آالػبت ػؿ مویت، فینت تزقیَ پؾیـ ثْػى ّ تْاًبیی اًجبىت فینتی ؿا ػاؿًؼ

 
ثِـ صبل، . (عٍَْب ػؿ ثبؿیت)ی فلقات مٌگیي ػاؿًؼ اآًزب ُوچٌیي هالصظبتی ثـ ؿّی هضتْ 

 غیـ ىؼیؼا کال ُوبًٌؼ تـکیجبت  هی ثبىٌؼ، هْؿػ هالصظَی کَىْاُؼ پیيٌِبػ هیکٌٌؼ کَ فلقات
ػؿ رـیبى ثنیبؿ هِن ػّ ثـّى ؿیق .  صْْؿ ػاؿًؼ ّ ػؿ اًجبىت فینتی هْرْػ ًوی ثبىٌؼهضلْل
 ػؿ ٌُگبم صفبؿی، ربهؼات . پل هبًؼ میبل صفبؿی ّ کٌؼٍ ُبی صفبؿی هی ثبىٌؼ،صفبؿی

صفبؿی ىؼٍ ؿیق ػؿ میبل صفبؿی روغ هی ىًْؼ ّ ثب فهبى ثطْؿ هؼکْك ثـ عْاً میبل صفبؿی 
.   احـ هی گؾاؿًؼ (ROP’s)هیقاى صفبؿی  ّ
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 ثب ؿلیك کـػى کٌتـل ىْػ، کَ هؼوْال ثب ثـّى ؿیقی ربهؼات ثبؿ ىؼٍ ػؿ میبل تٌِب هی تْاًؼایي 
 ّ ی ثـّى ؿیقهیقاى صؼاکخـیی ػمتگبٍ ُبی اًتمبل ػٌُؼٍ ربهؼات ثب امتفبػٍ افصفبؿی یب ثب 

 . گـػػهی صزن گن گيتَ ثب میبل صفبؿی تبفٍ ارـایی ًوْػىربیگـیي 
 

، همؼاؿ ؿلیك مبفی ثَ ًوًَْ ٍغـٍ، اًؼافٍ چبٍ، ًوًَْ هتَ امتفبػٍ ىؼٍ، ثبفػُی کلیثطْؿ 
 صفبؿی، ّ عیلی هِوتـ ًْع میبل صفبؿی اًتغبة ىؼٍ ربهؼاتػمتگبٍ ُبی اًتمبل ػٌُؼٍ 

   ػؿ پبییي ثْػى مویت ّ ، ّفى هْلکْلی پبییيثبُوبًٌؼ یک گـٍّ، پلی یْل ُبی  .ثنتگی ػاؿػ
.  هْؿػ هالصظَ لـاؿ گـفتَ اًؼی،آمبًی تزقیَ پؾیـ

 
آة ُنتٌؼ ثؼیي هؼٌی هی ثبىؼ کَ لبػؿًؼ ػؿ متْى آة پغو ىؼٍ ّ ػؿّالؼیتی کَ آًِب صالل 

 امتفبػٍ ػؿ میبل پبیَ آثی کبُو  هْؿػیک عَیََ اّبفی اف پلی یْل .ثَ مبػگی تزقیَ ىًْؼ
 آًِب کَ صزن کل هضَْالت میبل پبیَ آثی ؿا اؿیهمبػیـ ؿلیك مبفی ثؼلت ٓجیؼت ثبفػ ػاػى

. کبُو هی ػُؼ، هی ثبىؼ
 

رّش ًقطَ اتزی : 5.3.14

یک ٍبفبة ًوًَْ ػؿ یک .  هی کٌؼایزبػایي ؿّه امتفبػٍ اف عْاً ًمطَ اثـی پلی یْل ُب ؿا 
ػهب تب ایزبػ ًمطَ اثـی . امتْاًَ هؼؿد اًتغبة گـػیؼ ّ ثـ ؿّی یک ػبهل گـم کٌٌؼٍ لـاؿ ػاػٍ ىؼ

ػؿ ایي ًمطَ یک رؼایی فبف اتفبق عْاُؼ افتبػ ّ پلی یْل یک هبیغ گننتَ ای  .افقایو ػاػٍ ىؼ
اگـ گننتگی فبف اتفبق ًیْفتؼ، ثؼؼ اف آى هی تْاى ىْؿی  .ثبالی ٍبفبة تيکیل عْاُؼ ػاػثـ 

. ٍبفبة ؿا ثب افقّػى پتبمین کلـایؼ یب ًوک افقایو ػاػ
 

 ثبیؼ تبکیؼ ىْػ ّلی. غلظت تمـیجی پلی یْل هی تْاًؼ ُوبًٌؼ ػؿٍؼی اف کل فبف هبیغ اظِبؿ گـػػ
 ،مینتن ُبی پلی گلیکْلی کال ػاؿای ّفى کن تب هتْمٔ .کَ ایي تٌِب یک ؿاٌُوبی تمـیجی هی ثبىؼ

 الکتـّلیتی ثـای فؼبل کـػى ًمطَ اثـی گلی  اف کَ(non‐dispersed)ًب پـاکٌؼٍ مینتن ُبی پبلیوـی ّ

 غیـ صالل هی ىْػ،  فیبػ ىْؿیػؿ هضیٔ ثبٌُگبهی کَ گلی کْل . کْل امتفبػٍ هیکٌٌؼ، هی ثبىٌؼ
ًمطَ اثـی ػهبیی .  هی گـػػ(plastic viscosity )ثبػج کوی افقایو ػؿ پالمتیک ّینکْمیتی
ثَ غیـ صالل  (ػؿ ػهبُبی پبییي) اف صالل ثْػى یامت کَ ػؿ آًزب افقّػًی ُبی پلی گلی کْل

یب الکتـّلیت ) ىْؿی ایوػهبی ًمطَ اثـی هی تْاًؼ ثب افق. ىؼى ػؿ ػهبُبی ثبالتـ تغییـ هی کٌٌؼ
.  گلی کْل آة ىْؿ کبُو یبثؼهمؼاؿّ یب ثب افقّػى  (ُبی ػیگـ

 

لْلَ ُا در چاٍ  (پیوایص) رّش ُای حزکت: 5.3.15

عْامتَ ىؼٍ ّ یب ًقػیک ثَ آى ی  یک چبٍ ثَ اًؼافٍ صفبؿیامتفبػٍ اف مینتن گالیکْل ثبػج 
ثٌبثـایي عیلی هِن هی ثبىؼ کَ لجل اف پیوبیو لْلَ ُب ثب گـػه کبهل ّ کبفی میبل . هی گـػػ

 چبٍ هی تْاًؼ ػؿ (tight hole )هيکل تٌگ ثْػى .صفبؿی ػؿ چبٍ آى ؿا ثغْثی تویق کـػٍ ثبىین
. اّلیي چبٍ پیوبیی ػؿ یک چبٍ رؼیؼ هيبُؼٍ گـػػ

 
 هی ثبىٌؼ، ایي یک اهـ هؼوْل هی ثبىؼ (top drive)هضـک ثبالیی ػؿ ػکل ُبیی کَ هزِق ثَ 

.  ىًْؼ(pump out )کَ چٌؼ لْلَ اّل ػؿ چبٍ رؼیؼ ثب پوپ کـػى میبل صفبؿی پیوبیو
 
 
 
 



 گلیکْل ّ مینتوِبی گلیکْلی
 

آذر نود و چهار  : خوشنود  تاریخ. خانم م: خسرو کریمی    تایپ و ویرایش: گرد آوری و ترجمه  Page 27 
 

کٌتزل جاهذات : 5.3.16

. هیيْػاًْاع گًْبگْى مینتن ُبی کٌتـل کٌٌؼٍ ربهؼات ثب ایي مینتن میبل صفبؿی امتفبػٍ 
ػ ثْػ، ّلی مینتن فهبًی ثَْؿت ىکٌتـل کٌٌؼٍ ربهؼات ُویيَ مْػهٌؼ عْاٍکبؿا آهؼّمبئل 

 ػؿ ػمتـك  ثب کبؿایی هتْمٔ  یب ّؼیف هفیؼ ثْػٍ امت کَ ػمتگبٍ کٌتـل کٌٌؼٍ هْاػ ربهؼًبچیق
کبُو پغو ىؼى ربهؼات ّ ثضؼالل ؿمبًیؼى کْؿ ىؼى تْؿی ُب تْمٔ کلی، مینتن . ثبىؼ

. ؿا لبثل اًؼطبف تـ اف مینتن ُبی پلیوـی هؼوْل هی گـػاًؼ
 

  MBTهقادیز : 5.3.17

 ، هؼوْل ػؿ فهبى صفبؿی کلیِبی ّاکٌو پؾیـ ثب میبالت صفبؿی پلیوـی هؼوْلیییک مٌبؿیْ 
 ؿلیك کـػى ، هی ثبىؼ کَ ثـای کٌتـل کـػى ایي عْاً(gels and MBT)هيبُؼٍ ثبال ؿفتي مـیغ 

 (low gels ) یؼٌی،ىکل هؼکْكم اغلت ،ػؿ مینتن گالیکْل .مـیغ ًیق هْؿػ اصتیبد هی ثبىؼ
ػ، هی ثبىؼ کَ ػؿ آى ٍْؿت اصتیبد ثَ امتفبػٍ ى صبٍل هی گـػMBTکَ ػؿ احـ پبییي ثْػى همؼاؿ 

.  هی ثبىؼxanthan gumاف افقّػًی ُبی هکول هبًٌؼ 
 

  فْت ػؿ5000 ثؼؼ اف صفبؿی 15 صؼّػ MBTهمؼاؿ  ٓجیؼینت کَ تضت چٌیي هضیٔ ُبییعیلی 
 ثب صؼالل ّ  ثبىٌؼ، صبهل کلی ُبی ّاکٌو فامبفًؼُبیی کَ صفبؿی ٌُگبمػؿ  ّ ʺ½17چبٍ 

. ، هيبُؼٍ گـػػاًؼؿلیك کـػى میبل صفبؿی ُوـاٍ 
 

اًتخاب ّسى سیال حفاری  : 5.3.18

، اًتغبة میبل صفبؿی ثب ّفى ًبکبفی هٌفؼت ُبی ایي میبل صفبؿی یُوبًٌؼ ُـگًَْ مینتن
 هی ،مینتن میبل صفبؿی اٍالس ىؼٍاّبفی هقیت  .پبیَ آثی اٍالس ىؼٍ ؿا عْاُؼ پْىبًؼ

مئلَ  ّفى ًبکبفی م،ػؿ ثیيتـ صبالت. تْاًؼ ثب اًتغبة یک میبل صفبؿی ثب ّفى ًبکبفی اف ثیي ثـّػ
. ػؿ ایٌزب ربیگقیٌی ثـای ػاػٍ ُبی ثؼمت آهؼٍ ػؿ ٓـاصی کـػى یک چبٍ ّرْػ ًؼاؿػ. هی ثبىؼ

 

 PH کٌتزل: 5.3.19

ثِـصبل ثـای صؼالل .  للیبیی ػول هی کٌؼ ُبیمینتن گالیکْل ػؿ ػاهٌَ ّمیؼی اف هضیٔ
.  پیيٌِبػ هی گـػػ9.5 تب 8.5 ػؿ هضؼّػٍ PHکـػى پغو ىؼى کلی، یک هضیٔ للیبیی ػاؿای 

 

طزاحی هعیارُا تزای سیاالت حفاری پلی گالیکْلی : 5.3.20

هْلکْل ُای پلی یْل تایع تَ لعؼ کافی کْچک تانٌع تا ّاؼظ هٌفػ نثکَ نیل . 1
تؼٌْاى ًوًَْ ّؾى هْلکْلی افؿّظًی ُا تایع  .خِت تهکیل اهْلكیًْی ظؼ هسل گؽظًع

پلی گالیکْل ُای تا ّؾى هْلکْلی تیهتؽ اؾ .  تانٌع.a.w.u 2000 تا 500هسعّظٍ ظؼ 
 ّ اؾ ایي ؼّ هی تانعتَ نیل ُا هسعّظ ظضْلهاى  ناى،  ی تؼلت اًعاؾٍ،یکًع ُؿاؼ

 .ظؼ هكعّظ کؽظى هٌافػ نیل هْثؽ ًوی تانٌع
 

 .پلی گالیکْل ُا تایع ًوایهگؽ ؼفتاؼ اتؽی نعى تانٌع. 2
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 ثب صـاؿت گـػىی تَ چبٍ هٌطجك ىؼى ثب هضلْل پلی گالیکْل ثبیؼ (CPT )ػهبی ًمطَ اثـی. 3
BHCTی  ىیت ػهبثتْاًؼ ثطْؿ کبهل ثب  ُوبٌُگ ثبىؼ، تب(temperature gradient) ٍثیي صفـ 
. ( ػهبی صـاؿت تَ چبٍ ػؿ صبل اینتبBHST)ُوبٌُگ گـػػ  مبفًؼچبٍ ّ 

 
 : تِطؽق هطتلف هوکي اقت تغییؽ یاتعCPT /ظهای اتؽی نعى

 
  ُوبًطْؿ کَ پلی گالیکْل ُب ثب تـکیت ىیویبیی هتفبّت ػاؿای ًمطَ اثـی هغتلفی

پلی گالیکْل  هوکي امت ثـای ػمتَ ای اف هضیٔ ُبی هغتلف اًتغبة  ثِتـیي ُنتٌؼ، 
. ىْػ

 

 ّؿی آیبػ. ػهبی ًمطَ اثـی هوکي امت ثب همؼاؿ ًوک میبل صفبؿی تضت تبحیـ لـاؿ گیـػ
  ػؿهوکي امت (BHCT )کَ ُوتب کـػى ػهبی ًمطَ اثـی ثب ػهبی گـػىی تَ چبٍ گـػهی

ىْػ، هی تَ چبٍ صفبؿی  گـػىیفهبًیکَ یک ثغو ْٓالًی ىیل ثب افقایو هنتوـ ػهبی
 .هيکل ثبىؼ

 
 :نکل ّخْظ ظاؼظمظؼ ایٌدا ظّ ؼّل تؽای ظؼگیؽ نعى تا ایي  

 
میبل صفبؿی صبّی هغلْٓی اف پلی گالیکْل ُب ثب ًمبٓ اثـی هتفبّت ثبىؼ، ْٓؿی کَ گالیکْل .1

. اثـی ىًْؼ( BHST )ُب ػؿ ُـ ػهبی اینتبی تَ چبٍ
 

کبُو ػاػى ىْؿی : ًوک هْرْػ ػؿ میبل صفبؿی ػؿ فهبى صفبؿی  آى ثغو کبُو یبفتَ ثبىؼ.2
 .ػهبی اثـی ىؼى ػؿ گالیکْل ُب ؿا افقایو عْاُؼ ػاػ
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 مىاد سیستم گالیکىل شرح 6.0
 

. ٍ امت کَ لجال هْؿػ ثضج لـاؿ گـفت:گالیکْل
 

 پًْؼ ػؿ ثيکَ 80 تب 0پتبمین کلـایؼ هی تْاًؼ ػؿ غلظت ُبی هغتلف اف  :پتاقین کلؽایع
هضَْل هؼوْال ػؿ ىکل میـ ىؼٍ عْػ رِت مبػٍ کـػى . (تب ًمطَ میـ ىؼٍ) امتفبػٍ گـػػ

 ثبفػاؿی هیقاىکال  .تؼاؿکبت ثـای ػؿعْامت ُبی ػولیبتی ػؿیب ثب کيتی اؿمبل گـػػ/لْرنتیک
 .ثب افقایو  غلظت پتبمین کلـایؼ افقایو هی یبثؼ

 
ػؿ ایي چبٍ ُب . چبٍ ُبی فـاّاًی ثب امتفبػٍ اف پتبمین کلـایؼ میـ ىؼٍ هٌِؼمی گـػیؼٍ ثْػًؼ

ػؿ ػؿ ّّؼیت ُبی اىجبع ىؼٍ، .ىیل هيبُؼٍ گـػیؼٍ امتثبفػاؿی  ػؿ اًؼکیتٌِب یک افقایو 
 ثَ ػؿّى میبل مبفًؼ ثَ ػلت صـکت آة اف مبفًؼایٌزب ُوچٌیي پتبًنیلی ثـای ىکٌٌؼگی 

 .صفبؿی ّرْػ ػاؿػ
 

 هغقى ثغيِبیػؿ  (log evaluation)ػالٍّ ثـ آى، همبػیـ ثبالی کلـایؼ هی تْاًؼ ثـ اؿفیبثی ًوْػاؿ 
پتبمین اف  ػؿ امتفبػٍ کـػى یبت ّ التَبػ، لْرنتیکثبفػاؿی،یک مبفه هٌبمت ػؿ . احـ گؾاؿػ

.  صبٍل گـػػlbm/bbl 40 - 25 پًْؼ ػؿ ثيکَ 40 تب 25کلـایؼ ًگِؼاؿی غلظت ػؿ هضؼّػٍ 
 

اثؽ هی پْلی یْل  غلظت کلؽایع ظؼ ًمطَ اتؽی قیكتن الؾم اقت یاظآّؼی گؽظظ کَ
 .گػاؼظ ّ ایي ًکتَ تایع ظؼ ؾهاى اًتطاب کؽظى غلظت ًوک هالزظَ گؽظظ

 
PAC-L: ا هِیب هی کٌؼؿ پلیوـ مبفی ػؿرَ ای اف ػول کپنْل گـاًـّ، پلی آًیًْیک ملْلق کن، 

 گـاًـّپلی آًیًْیک ملْلق کن  . هی ثبىؼ(API filtrate)ّلی ػولکـػ اٍلی آى کٌتـل کـػى ٍبفبة 
 همؼاؿ .ػاؿػؿا ًیق ثِـٍ ػُی کوی ػؿ غلظت ػاػى ثَ مینتن ،ُوبًٌؼ ػبهل کٌتـل کٌٌؼٍ ٍبفبة

هؼوْال هیقاى .  آى ثب هیقاى ػؿعْامتی ٍبفبة ّ کل ىْؿی میبل صفبؿی هتغیـ هی ثبىؼامتفبػٍ
ثَ  پًْؼ ثـ ثيکَ ًتبیذ هْؿػ ًظـ ؿا 2.0 تب 0.5 کیلْگـم ثـ هتـ هکؼت ّ یب 5.7 تب 1.43ػؿهبًی آى اف 

.  هی کٌؼػمت
 

PAC-R:َآى  ًوًَْ کن غلظت  ىجیَ ػولکـػُبی ًوًَْ هؼوْلی پلی آًیًْیک ملْلق ػؿ هيبث
 . ُوچٌیي تْلیؼ ّینکبفیتی ُن هی کٌؼ، ػالٍّ ثـ آىهی ثبىؼ

 مطش PAC-R.  ثَ ٍبفبة هْؿػ ًظـ ؿا کٌتـل هی کٌؼ ی گـاًـّی ػؿرPAC-LVَ ثَ PAC-Rػؿٍؼ 
احـ کوی  (gel strength)ؿا ایزبػ هیکٌؼ ّلی ػؿ تْلیؼ  (high shear viscosity) لبثل هالصظَ ای اف

تْمٔ کلی   تب اًؼافٍ ای،ػؿ یک مینتن هؼوْلی پلیوـی (gel strengths)ثَ ْٓؿ هتؼاّل  .ػاؿػؿا 
.  هی گـػػصبٍل صفبؿی یک هٌطمَ ّاکٌو فا ٌُگبم مبفًؼُبی 

 
 کبُوثبػج  (گالیکْل اتـ) ىؼٍ تْمٔ گالیکْل صبٍل( inhibition)ثبفػاؿی  مطش ثبالی ،ثِـصبل

  ثب ػؿ هنبػؼتPAC-R همؼاؿ امتفبػٍػؿ چبٍ ُبی اعیـ،  .هیيْػ (gel strengths)افقایو 
xanthan gum polymer تویق کـػى چبٍ ًتیزَ هنتمیوی ی صبٍل ػؿثِجْػ. کبُو یبفتَ امت 

 کیلْگـم ثـ هتـ 5.7 تب 1.43 هؼوْال گـاًـّیرِت کبُو ٍبفبة یب افقایو  .ؿ هیجبىؼیاف ایي تغی
. ّـّؿی هیجبىؼ ( پًْؼ ػؿ ثيک2.0َ تب 0.5)هکؼت
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Xanthan gum: گـاًـّی ایي هبػٍ رِت افقایو ّ (gel strengths)، َثغْثی ثـای کوک ث ّ 
 هؼوْلی آى صؼّػ یک هَـف. هؼلك کـػى هْاػ ّفى افقا ّ کٌؼٍ ُبی صفبؿی امتفبػٍ هی ىْػ

. هی ثبىؼ (sec/qt 38-35) لیفی گـاًـّیثـای ػمت یبثی ثَ یک  (PPB1)پًْؼ ػؿ ثيکَ 
 

PHPA: ّفى هْلکْلی ثبالی ایي هبػٍ ثـای کپنْل مبفی ّ کبُو پغو ىؼى کٌؼٍ ُبی 
 .صفبؿی ّ هتْؿم ىؼى آًِب، ٓـاصی گـػیؼٍ امت

 ثبفػاؿًؼٍ ثـای عْاً ؿائْلْژیکی یک میبل صفبؿی پـ اف ربهؼات یک PHPAاّبفَ کـػى یک پلیوـ 
 ثَ یک مینتن پـ اف ربهؼات اّبفَ گـػػ، ایي PHPA  پبلیوـاگـ.  ّ ػؿهبى کٌٌؼٍ ًینتهی ثبىؼ

 . ُب هی ىْػگـاًـّیػول ثبػج افقایو 
 

Caustic soda: کبمتیک مْػا هؼوْال ثـای کٌتـل PHکبمتیک .  ّ الکبلیتی امتفبػٍ هی ىْػ
.  ػکبُو هی ػٍمْػا صاللیت کلنین ّ ُوچٌیي غلظت هٌیقین ؿا ػؿ میبالت صفبؿی پبیَ آثی 

 
آى ؿا ػؿ یک ثيکَ هْاػ ىیویبیی . ًویکٌٌؼآى ؿا اف ٓـیك هغلْٓ کٌٌؼٍ لیفی میبل صفبؿی اّبفَ 

  گبلي آة ػؿ ثيکَ 50 ثَ هغلْٓ کـػى،یک کینَ ثبیؼ عیلی آُنتَ ّ ثب ػلت ػؿ . صل کٌیؼ
کبمتیک مْػا یک هبػٍ عْؿًؼٍ هی ثبىؼ ّ ثبیؼ ثب اصتیبٓ . هْاػ ىیویبیی اّبفَ گـػػهغًَْ 

. عیلی فیبػ صل گـػػ
 

Barite:ثبؿین مْلفیت ( BaSO4) کَ هؼوْال ثَ ػٌْاى ثبؿیت ىٌبعتَ هی ىْػ ثـای افقایو ّفى ، 
 ىیویبیی ًنجت ثَ اف لضبظآى . ػؿ توبم ًوًَْ ُبی میبالت صفبؿی امتفبػٍ هی ىْػتمـیجب 

. ُوَ افقّػًی ُبی میبل صفبؿی عٌخی هی ثبىؼ
 

یاظآّؼی هیگؽظظ کَ هْاظ تاال تؽای ًوًَْ غکؽ گؽظیعٍ اقت، ّ تكتکی تَ : یاظ ظانت
ًیاؾ ّ ضْاو قیال زفاؼی هْؼظ ًظؽ هْاظ ظیگؽی ؼا ًیؿ ظؼ ایٌگًَْ قیكتن ُا هیتْاًع 

 .ّلی تایع ظؼ ًظؽ ظانت کَ تایع تا قیكتن قاؾگاؼ تانٌع. هًؽف کؽظ
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  تخلیه شیمیبیی7.0 
 

 ىؼٍ ثب کٌؼٍ ُبی صفبؿی هْرْػ تغلیَ ی ثـای اًؼافٍ گیـی همؼاؿ هبیغ ؿّغيیؿّىِبی هؼوْل
اًؼافٍ گیـی ُبی هيبثَ ثـای حجت همؼاؿ کل میبل صفبؿی پبیَ آثی تغلیَ گـػیؼٍ ُن . هی ثبىؼ

 .ػؿ ؽمتـك هی ثبىؼاکٌْى 
 

 ىًْؼٍامتفبػٍ اف مینتن گالیکْل تبحیـ چيوگیـی ػؿ کبُو همؼاؿ هْاػ ىیویبیی تغلیَ 
 ُبی هؼوْل ػّؿ ؿیغتي ػؿ ػؿیب ثـای مینتن ُبی میبالت صفبؿی پبیَ آثی هیقاى. ػاىتَ امت

 .ػؿ پبییي ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت
 

 ًوًَْ تًاّیؽ تطلیَ ُای ظؼیایی تؽای قیكتن ُای پایَ آتی

Glycol system مینتن گلیکْلی/  0.4 – 0.8 bbls/ft 

KCl Polymer /  مینتن پبلیوـی پتبمین کلـیؼ   0.8 – 1.5 bbls/ft 

GYPSUM / (گچ) ریپنن  2.0 – 4.0 bbls/ft 

 

 لجستیک برای عملیبت دریبیی 8.0
 

ثـای ػولیبت صفبؿی ػؿیبیی ثیيتـ میبالت صفبؿی پلیوـی ؿا ػؿ عيکی ّ ػؿ ربیگبٍ ُبی 
 تْمٔاف لجل ثَْؿت غلیع هغلْٓ کـػٍ ّ ثؼؼا  (mud plant) هغًَْ آهبػٍ مبفی میبالت

. کيتی ثَ ػؿیب اؿمبل هی کٌٌؼ
 

امتفبػٍ کـػى اف مینتن گالیکْل هٌتذ ثَ کبُو صزن فیبػی اف میبل صفبؿی هیيْػ ّ ػؿ 
 . هی ؿمؼ% 70تب % 40ثؼْی هٌبٓك ایي کبُو صزن ُب ثَ 
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خالصه .9.0
 

 : چَ ُكتٌع(GLYCOLS)گالیکْلِا
 

گالیکْلِبی . گالیکْلِبیی کَ ػؿ ٌٍؼت ًفت امتفبػٍ هی ىًْؼ، گالیکْلِبی صمیمی ًینتٌؼ
 ّالؼی هْلکْلِبیی ُنتٌؼ کَ ىبهل ػّ گـٍّ ُیؼؿّکنی ثْػٍ ّ ثٌبثـایي ُوبًٌؼ ػیْل

 .ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼ (DIOLS)ُب
 

هی ثبىؼ کَ هؼوْال ثؼٌْاى ّؼیظ امتفبػٍ  (ethylene glycol)مبػٍ تـیي ایٌِب اتیلي گالیکْل 
. هی ثبىؼ (glycol ether)اٍطالس ٍضیش ػلوی آى گالیکْل اتـ . هی گـػػ

 
الکل  گالیکْل ُبیی کَ ػؿ میبالت صفبؿی امتفبػٍ ىؼٍ اًؼ ثَْؿت ٍضیش تـ ثَ ُوبًٌؼ

اىبؿٍ هیگـػػ ّ اف لضبظ ىیویبیی ثیيتـ ثَ اتـُب تب  (alcohol alkoxylates ) ُبکنیالتّالک
 .گالیکْل ُب ؿاثطَ ػاؿًؼ، اف ایي ؿّ ثَ آًِب ثؼٌْاى گالیکْلِبی اتـی اىبؿٍ هیگـػػ

 
: چگًَْ قاضتَ نعٍ اًع

 
یب هغلْٓی اف ُـ )  ایي هْاػ پلیوـُبی صبٍل اف ّاکٌو اکنیؼُبی اتیلي، پلی اتیلي یب ثْتیلي

هْاػ تْلیؼ ىؼٍ هی .ثب الکل ُب هی ثبىٌؼ( ethylene, propylene or butylene)  (کؼام اف ایٌِب
تْاًٌؼ ثَْؿت گنتـػٍ ای ػاؿای عْاً فیقیکی ّ ىیویبیی هتفبّت ثبىٌؼ ّ ایي هّْْع ثنتگی 

( starting materials) ّ هْاػ ىـّع کٌٌؼٍ (degree of polymerisation) ثَ ػؿرَ پلیوـیقامیْى
 .هْؿػ امتفبػٍ ػاؿػ

 
  :ظیگؽُای اقتفاظٍ 

 
( solvency and surfactancy) گالیکْلِب ثَْؿت گنتـػٍ ػؿ ٌٍبیغ ػیگـ ّ ربیئکَ هيغَبت

. ىٌبعتَ ىؼٍ امت، ؿا ػاؿًؼآًِب
 

  :ضْاو فیؿیکی گالیکْلِا
 

 ثبىؼ ّ ثَْؿت هيغٌ ثَ چگًْگی ؿّه تْلیؼ آًِب تفبّتعْاً فیقیکی گالیکْلِب هی تْاًؼ م
 . یکی اف ثِتـیي عْاً آى هضلْل ثْػى ػؿ آة هی ثبىؼ،ثـای اُؼاف میبالت صفبؿی.ثنتگی ػاؿػ

ثـای ٍضیش ػول کـػى ُوبًٌؼ ًمطَ اثـی گالیکْل ُب، آًِب ثبیؼ ػؿ ػهبی اتبق ػؿ آة لبثل صل 
 ّ ثنتَ ثَ ًْع گالیکْل هضؼّػ 2000 تب 1000ثبىٌؼ، کَ ایي ثَْؿت هْحـ ّفى هْلکْلی ؿا ثیي 

 ُنتٌؼ کَ ایي هنئلَ هٌزـ گـاًـّی ثبال ػؿعْؿ هؼوْالگالیکْل ُبی ثب ّفى هْلکْلی ثبالتـ  .هیکٌؼ
 ایي هؼوْال یک هيکل ًوًَْ ی ًْػی .ػولیبتی هی ىْػ هيکالتثـای ػبهل ثبلمٍْ  یک ثَ 

 .ثـای هْاػ میبالت صفبؿی ًوی ثبىؼ
 

، صاللیت ثیيتـی ػؿ آة ػاؿًؼ ّ ETHYLENEثؼلت ظـفیت ثبالی اکنیژى آًِب، گالیکْل ُبی ثب پبیَ 
آًِب ُوچٌیي ػاؿای عبٍیت .  اف هْاػ پبیَ ای پـّپیلي هی ثبىٌؼثبالتـیػاؿای ًمطَ ُبی اثـی 

. فینت تزقیَ پؾیـی ثیيتـی ًیق ُنتٌؼ
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: طؽؾ کاؼ گالیکْل ُا

 
 ثـ  ىؼىثْػٍ ّ اف ایي ؿّ لبػؿ ثَ رؾة( surfactant )گالیکْل ُب ػاؿای عْاً هْاػ فؼبل ػؿ مطش 

ایي ُب ىبهل کلی ُب ّ ىیل ُب ّ ػؿ صؼ کوتـی .  هی ثبىؼهٌبمتمطْس ػاؿای ىبؿژُبی 
. فلقات هی ثبىٌؼ

 
عیلی هْحـتـ فهبًیکَ گالیکْل ُب ػؿ صبلت هضلْل هی ثبىٌؼ اتفبق هی ثَْؿت رؾة هنتمین 

. ًتیزَ آى رلْگیـی اف هتْؿم ىؼى کلی ُبی ّاکٌو فا هی ثبىؼ. افتؼ
 

هؼیبؿُبی آفهبیيگبُی ًيبى ػاػٍ امت کَ هکبًینن ُبی رؾة مطضی ػؿ ًقػیک ثَ ًمطَ 
اثـی یب ػؿ آى ًمطَ، فهبًیکَ ؿلبثت ثیي آة ّ ىیل ثـای پیْمتي ثَ گالیکْل ػؿ رـیبى امت کَ ػؿ 

.  ىیل هی ثبىؼ ثیيتـ امت،هْؿػ ػاللَی کَ ایي ٍْؿت اًتغبة
 

کَ آى  ثـای ثؼمت آّؿػى ثِتـیي ًتیزَ اف گالیکْل ػؿ میبل صفبؿی، الفم امت ،ثَ ایي ػلت
 گالیکْل ثنبػگی هی تْاًؼ ػلت ثنیبؿ هْحـی ًبػؿمت افامتفبػٍ . ثغْثی کبؿىٌبمی گـػػ

.  میبل صفبؿی ثب ػولکـػی ثؼّى مْػ ّ یب ثبمْػ ًبچیق ثبىؼ ػؿثـای افقایو ُقیٌَ
 

همؼاؿ ىْؿی میبل صفبؿی، ُوگی ػؿعْامت  ُب ّ مبفًؼػهبُبی گـػه میبل صفبؿی، ػهبی 
ثبیؼ ػؿ فهبى اًتغبة ًوًَْ ّ همؼاؿ گالیکْل کَ ثبیؼ ثَ مینتن اّبفَ ىْػ، ثغْثی هالصظَ 

. ػىگـػ
 

: ؼّل ُای کٌم گالیکْل
  

 هضلْل ّ صتی ثَ ٍْؿت پغو ىؼٍ ػؿ ت پبییي ًمطَ اثـی، گالیکْل ػؿ صبل ػؿؿفتبؿُبی هغتلف
 ثبفػاؿی اف هتْؿم ىؼى تْمٔ رؾة مطضی ُوبًٌؼ هْلکْل ُبی اًفـاػی ثـؿّی عـػٍ ،مینتن

. ُبی کلی
 

ػؿ ثبالی ًمطَ اثـی، گالیکْل ػؿ صبلت هؼلك ُوبًٌؼ یک اهْلنیْى ّؼیف، ایزبػ یک الیَ 
ّ  ،پْىيی مطضی ثـؿّی ػیْاؿٍ هزـای چبٍ ّ ثـؿّی کٌؼٍ ُبی صفبؿی ًقػیک ثَ تَ چبٍ

. ، ًمو ػاؿػػؿ کبُو ّ یب رلْگیـی اف ًفْؽ ٍبفبة ّ اًتمبل فيبؿُوچٌیي 
 

: تِیٌَ قاؾی ًمطَ اتؽی
 
  :ًمطَ اتؽی تایع 
 ّ (BHCT )ثیي ػهبی ػؿ صبل گـػه تَ چبٍ (flow-line) چبٍ عـّریثبالتـ اف ػهبی عٔ رـیبى .1

.  ىْػی فیـ هتَ ثبىؼ تب ثبػج ارتٌبة اف رؼامبفی فبفمبفًؼػهبی 
 

: ًمطَ اتؽی تایع.2
تغیـ ػؿ غلظت گالیکْل، تغیـ ػؿ ىْؿی، تغیـ ػؿ ًْع ّ تـکیت " تْمٔ یک یب مَ هکبًینن هبًٌؼ 

. "گالیکْل تٌظین گـػػ
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ًفت ُای ًاپایعاؼی زفؽٍ چاٍ ظؼ نیل ُا یک ههکل تكیاؼ ّیژٍ ظؼ ػؽيَ زفاؼی چاٍ 

ایٌِا ناهل ایي .  ُای نیل تَ ظالیل گًْاگْى تطؽیة هی نًْع تعًَ.ّ گاؾ هی تانع
: هْضْػات تْظٍ ّلی هسعّظ تَ آًِا ًوی نًْع

 
هٌفؾ کَ اف ًفْؽ ٍبفبة ػؿّى  فيبؿ اػى ّفى میبالت صفبؿی ّ یب افقایو ػصوبیتکبفی ًجْػ  

. ًتیزَ هی ىْػ (هؼوْال اف میبالت پبیَ آثی صفبؿی)میبل صفبؿی 
  

 اف ًتیزَ ػاػىؿ تـکیت هبیغ ػؿّى هٌفؾ ىیل تْمٔ رـیبى ُیؼؿّلیک یب یًفْؽ کـػى میبل ثبػج تغی
ایي هؼوْال ثبػج ّؼیف ىؼى ّ عـاة ىؼى  .هی ىْػصبٍل ،  ىیویبییفـایٌؼُبی ًفْؽ هْاػ

. ىیل ًقػیک ثَ رؼاؿٍ صفـٍ چبٍ هی گـػػ
 

کَ هٌزـ ثَ ًيبى ػاػٍ امت  ػؿ هضلْل ٍبفبة ػؿرَ ای اف ثبفػاؿی ؿا هْرْػیًِْبی ثـعی اف 
اهب ایي ًفْؽ .   هی ىْػ آًِبتغـیت ثیيتـی ىؼٍ ّ هبًغ ًعبامتضکبم ىیل ُبی ػؿرَ ای اف 

. تٌِب هی تْاًؼ یک ثغيی اف صل هيکل ثبىؼ
 

 ّ (to 10-6 Darcys 12-10)الىَ ُبی ىیل ًفْؽپؾیـی عیلی پبییٌی ؿا ًوبیو هی ػٌُؼ، 
 ًجبیؼ ًفْؽ ٍبفبة گل هؼوْلی ؿا فهبًیکَ ػؿ هؼـُ میبل صفبؿی پبیَ آثی لـاؿ گـفتَ ،ثٌبثـایي

. ػىامت، تزـثَ ک
 

ثـعالف یک میبل صفبؿی ؿّغٌی کَ مطش ىیل ؿا ثب یک غيبی ًیوَ تـاّا کَ ًفْؽ آة ػبؿی اف 
. یْى ؿا کٌتـل هی کٌؼ، گل صفبؿی پبیَ آثی ثَ مجک هغتلفی ػول هی کٌؼ

   
 ثب .ػؿ هبمَ مٌگ، ُزْم ٍبفبة هی تْاًؼ ثب لبثل تـاّایی ثْػى کیک میبل صفبؿی کٌتـل گـػػ

 صبّیمیبل صفبؿی ٍبفبة صفـٍ چبٍ،  ىیل ؿمْة ىؼٍ ثـؿّی مطش ًجْػ ُیچگًَْ فیلتـ کیک
 ىیل ؿا تغیـ ی هضلْل، آفاػ امت کَ ػؿ هٌفؾ کبًبل ُب ًفْؽ کـػٍ ّ ىیوی ّ مغتعتلفیًِْبی م

 .ػُؼ
  

هی پلی گالیکْل ُب عبًْاػٍ ای اف هْاػ ىیویبیی ؿا اؿائَ هی کٌٌؼ کَ فهبًیکَ ػؿ آة پغو 
ػؿ هنؼّػ مبعتي هٌفؾ ؿا ، یک ػهبی ّاثنتَ ؿا ًوبیو هی ػٌُؼ کَ ًتیزَ آى تْاًبیی آًِب ىًْؼ

 .ػٌُؼ هی ؿا کبُوکبًبل ُبی الىَ ُبی ىیل هی ثبىؼ ّ ثؼیي ٓـیك ػعْل میبل 
 

 هی ًبهضلْل آة ىْؿ، غلظت ّ ػهب  ای اف ًوًَْکبؿایی ػؿ ًتیزَ پلی گالیکْل یهضَْالت ػّ فبف
.  ىْػ

 
 ُوبًٌؼ  ثَ،یکَ ّّؼیت ُبی ٍضیش اؿائَ هی گـػًؼ، پلی گالیکْل هی تْاًؼ اف صبلت هضلْلٌُگبم

ػهبیی کَ ػؿ آى ایي هنئلَ ؿط هی ػُؼ، هی تْاًؼ ثب  .اثـی اف لطـات هیکـّمکْپی پؼیؼاؿ گـػًؼ
 هی هـثْٓمیبل ( CPT )ثَ ػهبی ًمطَ اثـی کَ ایي  ػ،هتفبّت ثبه ًْع ّ غلظت یًْی فبف آة

. ىْػ
 

ایي هْلکْل ُبی پلی گالیکْل ّاؿػ هٌفؾ کبًبل ُبی ىیل ىؼٍ ّ ثطْؿ هْحـ ػعْل ثؼؼی میبل ؿا 
. هنؼّػ هی کٌؼ
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 ثب یک گالیکْل عبً هی تْاًؼ تْلیؼ یک ػهبی ًمطَ اثـی ؿا ثکٌؼ یًوًَْ ىْؿی ّ غلظت ػؿ تـکیت

. کَ ثب ػهبی ىیل ػؿ فهبى توبك ػؿ صفـٍ چبٍ ُوگْى ثبىؼ
 

 ثب ػوك ّ صـاؿت هی تْاى ثب ىیل ؿّثـّ گـػیؼ، ّ ثؼلت آًکَ یُـ فهبىّ ػؿچًْکَ ػؿ صفـٍ چبٍ 
 گالیکْل هْؿػ امتفبػٍ ثب CPT ىیت ػهبی فهیي هتغیـ امت، الفم هی ىْػ کَ ػهبی ًمطَ اثـی

. ػلت پیو ثیٌی گـػػ
 

هی تْاى ػؿ آفهبیيگبٍ ُب ّ ػؿ اًْاع هغتلف آة ًوک ُب ؿا اًْاع گالیکْل ُب CPT ػهبی ًمطَ اثـی 
.  ّ ثب غلظت ُبی هغتلف اًؼافٍ گیـی کـػ

 
ثـای ؿاّی ىؼى ػؿ  ًوک/ گالیکْلی عبًمیبلیک  ثـًبهَ ؿیقی  آهؼٍایي ػاػٍ ُبی ثؼمت

 .ّّؼیت ُبی عبً صفـٍ چبٍ ؿا اربفٍ هی ػُؼ
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   تىسط سیستمهبی گلیکىلیمکبنیسم هبی ببزدارنذگی شیل10.0

 
 لْی هی ثبىؼ کَ ثـای ؿّثـّ ىؼى ثب ُؼف ُبی هيکل  ایایي یک مینتن پبیَ آثی ثبفػاؿًؼٍ

ایي مینتن في آّؿی میبل صفبؿی ؿا . هی ىْػصفبؿی ثب صؼالل تبحیـ ثـ هضیٔ فینت ٓـاصی 
 ًقػیک تـ ثَ میبالت صفبؿی پبیَ ؿّغٌی یثَ ُؼف ًِبیی میبل صفبؿی پبیَ آثی ثب ػولکـػ

. صـکت هی ػُؼ
 
 : کؽظ تًْؼت ؾیؽ ضاليَ  ؼا هیتْاىتؼضی اؾ ههطًَ ُای ایي قیكتن 

 

 ،کَ کٌؼٍ  هی مبفػىئٓن ّ  مامتضکبم ػبلی صفـٍ چبٍ ّ کبهل ثْػى کٌؼٍ ُبی صفبؿی 
. ًوی ىًْؼ چبٍ پغو صلمْی فْبیُبی صفبؿی ػؿ 

   ؿّاى کٌٌؼٍ گی ػبلی
   آمیت ًـمبًؼى ثَ هغبفى صنبك
  کـػى ّ ُقیٌَ ُبی پبییي ػؿهبىگيتيپبییي ثْػى ؿلیك  
 لْلَ ُب، ؿّاى کٌٌؼٍ گی ػبلی ّ کٌتـل ٍبف آة تْمٔ افتبػىگیـػؿثـاثـ   کـػىهضبفظت 

ّ هضؼّػ کـػى عطـ ( torque and drag) هایي مینتن هٌزـ ثَ کبُو گيتبّؿ ّ کو
.  هی ىْػ( differential sticking)گیـ کـػى لْلَ ُب ثَْؿت ػیفـاًنیل 

   تبحیـ ًبچیق ثـ هضیٔ فینت
 

ىبهل همؼاؿ لبثل هالصظَ ای اف کبًی ُبی ؿمی ّ  ثِن فيـػٍ ىؼٍ یىیل ُب هؼوْال ؿمْثبت
 (Lithologies ) ىٌبمی مٌگ ف لضبظا. ُوـاٍ ثب کْاؿتق، فلؼمپبؿُب ّ کـثٌبت ُب هی ثبىٌؼ

عیلی ( permeabilities(nano-darcies)) ُبی ثبال ّ لبثل تـاّایی ًنجتب ل طعلتگـایو ثَ ػاىتي 
.  پبییي هی ثبىٌؼ

 

 :ًاپایعایؽی نیل هوکي اقت تْقظ یک یا چٌع زالت ؾیؽ يْؼت گیؽظ
 

 آة   مطضیرؾة 
 الیَ مـثبؿ / ٓجمبت ثبالیی حملفيبؿ(Overburden pressure)  
  فيبؿ هٌفؾ

 فهیي ىٌبعتی/ فيبؿ تکتًْیک(Tectonic pressure) 
 

  ُبیًوًَْ ُبی هغتلف ىیل فهبًیکَ ثب میبالت صفبؿی پبیَ آثی ػؿ توبك ثبىٌؼ ّاکٌو
 آة، ىیوی آة هٌفؾ، همؼاؿپبیؼاؿی ىیل ثنتگی ثَ همؼاؿ کلی، ًوًَْ کلی، . هتفبّتی ػاؿًؼ
 ثطْؿ کلی  آى. ػاؿػ آى فهیي ىٌبعتیػفي ثب هجبػالت هکبًِبی کلی ّ تبؿیظ هيتـککبتیْى ُبی 

پؾیـفتَ ىؼٍ امت کَ فيبؿ هتفبّت ثیي میبل صفبؿی ّ ٓجمَ ىیل ػبهل ػوؼٍ ًبپبیؼاؿی صفـٍ 
تضمیك رِت .ایي ّّغ ًبپبیؼاؿی ىیل ٌُْف ػؿ هؼـُ تْرَ ثنیبؿی لـاؿ ػاؿػ. چبٍ هی ثبىؼ

ػمت یبثی ثَ ػلت ُب ّ کبُو احـات ًبپبیؼاؿی ىیل تْمٔ گـٍّ ُبی هغتلفی اًزبم ىؼٍ 
.  امتگـػیؼٍثَْؿت ّاّش صبٍل ًیق امت ّ پیيـفت ُبیی 

ػؿ فـآیٌؼی کَ هٌزـ ثَ ًبپبیؼاؿی هی   کَ لؼم اّلهْؿػ تْرَ هیجبىؼػیؼگبٍ ػـفی کَ ُن اکٌْى 
 فهبًیکَ میبل صفبؿی پبیَ آثی ّ ىیل ثب ُن ثـعْؿػ هی  ػؿىْػ ًفْؽ ٍبف آة میبل صفبؿی

 کَ فيبؿ ُیؼؿّمتیک اػوبل ىؼٍ تْمٔ میبل صفبؿی ثـ ایي امتفـُ  ).  هی ثبىؼ،کٌٌؼ
 . (ثیيتـاف فيبؿ هٌفؾ هی ثبىؼ
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 کَ هیيْػ ثبػج افقّػٍ ىؼى هْحـ تٌو  ّ فيبؿ هٌفؾ ػؿ ىیل ؿا افقایو هی ػُؼ،ایي ُزْم

 ایٌکَ ٍبف آة هگـ" ُوچٌیي،. ىْػهی تْاًؼ تْمٔ عْػه، هٌزـ ثَ گنیغتگی صفـٍ چبٍ 
، آثؼاؿ ىؼى ىیل "ا ثبىؼُوبًٌؼ میبل اٍلی هٌفؾ ؿا ػاؿ (فؼبلیت آة)پتبًنیل ىیویبیی هيبثَ 

. هضتول هی ثبىؼ (گـػػ هی  آىکَ هٌزـ ثَ هتْؿم ىؼى ّ پغو ىؼى)
 کَ ی، آى ثنیبؿ هِن هی ثبىؼ کَ ّفى میبل صفبؿی ؿا ػؿ کوتـیي صؼُزْمثـای کبُو ػاػى 

ثـای کبُو هتْؿم ىؼى ّ پبىیؼى، هْاػ ىیویبیی .  ًگِؼاؿی کـػگفتَ هیيْػ،صبىیَ اهي 
. هیتْاًٌؼ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـًؼ هبًٌؼ گلی کْل ُب، پبلویـُب ّ ًوکِب یهطوئي

  

10 فعالیت آب  .1.

 رؾة هی  آة، فيبؿ آثؼاؿ ىؼى ىیل ّ فيبؿ اموقی گًْبگْى یؼٌیّ هکبًینن ػىیل ُب ثب
. (shale hydration pressure, osmotic pressure )کٌٌؼ

  ّرْػ ػاىتي، ُوچْى؛ثبىٌؼاموق هطلْة / تـاًّؼگی ثـای ی هٌبمتآعـی فهبًیکَ ّّؼیت ُب
.  ػؿ هیبًزی ىیل ّ میبل صفبؿی(semi-permeable membrane )یک غيبی ًیوَ تـاّا

 
فؼبلیت آة،  ػّؿٍ ی . ّرْػ ػاؿػ،ىْؿی ُبی هتفبّت ثیي آة هٌفؾ ىیل ّ فبف آثی میبل صفبؿی

 میبل صفبؿی ثـای ّاکٌو ُبی یک  آة آفاػ هْرْػ ػؿ همؼاؿتؼـیف اف کل ىْؿی آة ًوک هیکٌؼ ّ 
هی ( dimensionless number (0-1) فؼبلیت آة یک ىوبؿٍ ثؼّى ثؼؼ.  ؿا ىـس هیؼُؼیرؾةاة 

آثؼاؿ   ی رِت فيبؿ اموقی،ثٌبثـایي. ّى فؼبلیتی صؼّػ یک ػاؿػی آة تبفٍ ثؼّى ػؿثبىؼ، کَ 
ًتـل ىؼٍ ک فؼبلیت ُبی آة صالل ُب ػؿ میبل صفبؿی ّ ىیل ثب ؿاثطَ یػؿ ىیل ُب ىؼى 
. امت

 
کَ ظؼ قیال زفاؼی اقت، قپف آب اؾ تانع  اؾ آًی پاییٌتؽاگؽ فؼالیت آتی نیل  

 نًْع اؾ ػؽٌ تؽاتؽ فؼالیت ُای آب ؾهاًیکَقیال زفاؼی ظاؼای نْؼی پاییي تؽ تا 
 .، ػثْؼ هی کٌع(ُواًٌع نیل ّ یا فیلتؽ کیک)غهای ًیوَ تؽاّا 

  
اف غيبی ًیوَ تـاّا ػؿ  ((anions and cations )آتیْى ّ کبتیْى ُب))ثَ ُوچٌیي، صل ىؼٍ ُب 

 ثـای آة ػیؼگی، یًتیزَ آى امت کَ ىیل آة آفاػ ثیيتـ. رِت ُبی هغبلف ػجْؿ هی کٌٌؼ
میٌبؿیْی ایؼٍ آل آى امت کَ هطوئي . هتْؿم ىؼى ّ مـاًزبم ّؿىکنتي ػؿ ػؿمتـك ػاؿػ

  ىیت تـاّایی، ػؿ ػؿّى یک ثغو ىیلی ّاکٌو فا صفبؿی هی کٌینٌُگبهیکَثبىین ػؿ ایٌزب 
(osmotic gradient)کَ فؼبلیت آة ثبىینایي ثؼاى هؼٌی امت کَ هطوئي . ، ّرْػ ًؼاؿػ 
. میبل صفبؿی ُوبًٌؼ آًی امت کَ ػؿ میبل صفـٍ هْرْػ ػؿ ىیل هی ثبىؼ (ىْؿی)
 
تَ اًدام ظاظى آى ههکل اقت ّ  توؽیٌات تیهتؽ تؽای ظقت یاتی قْظهٌع ظؼ زمیمت  

هی ههکل خؽیاى تؽگهتی تؽاّنی یک خاتدایی ُیعؼّلیک ؼیؿل ظؼًّی تَ نیل تا 
 فؼالیت آب قیال کوتؽ اؾ آًی اقت نْظ کَتضویي تِتؽ اقت تًْؼت ضاليَ، . تانع

 هتضاظ  ی اًعاؾٍُواًٌعآب ؾظایی افؿایم ظاظى کَ ظؼ نیل هْخْظ اقت، اؾ ایي ؼّ 
.  آتعاؼ نعى تانع

 
. رـیبى تـاّىی ثـگيتی ثب ثبال ثـػى ىْؿی مینتن ثب ًوک ُبی ثنیبؿ صالل صبٍل هی ىْػ

کال ظؼ قیكتن گلی کْل تا اقتفاظٍ اؾ پتاقین کلؽیع ّ یا قعین کلؽیع  هْضْع ایي 
.  زايل هی گؽظظ
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تثادل یًْی  10.2
 

پؾیـفتي ایٌکَ ػؿ صفبؿی ًبهتؼبػل کَ همؼاؿی آة ثَ ػؿّى ثبفت ىیل ثب صؼاکخـ یب کوتـیي ًیـّ ًفْؽ 
کـػى  کبُو ػاػى آلْػگی ثبیؼ ثَ ٓـاصی  ثـایعْاُؼ کـػ ارتٌبة ًبپؾیـ هی ثبىؼ، فؼبلیت

  .ىیوی الکتـّ لیت میبل صفبؿی آػؿك ػاػٍ ىْػ
خاًهیٌی ُن نکل اؾ / ُن ؼیطتاقتطالفکاًی ُای کلی، ظؼ طی یک فؽآیٌعی اؾ 

 isomorphous substitution of aluminium )آلْهیٌین تا هگٌؿیْم ظؼ نثکَ قاضتواًی
with magnesium in the lattice structure) ؼّی ، توایل تَ ظانتي یک ناؼژ هٌفی

  .ظاؼظضْظ  اقاقیذ ّ تؽ ؼّی قظُن ؼفتَ
 

 رجـاى ایي کوجْػ ىبؿژ کبتیًْیک ثـ  ثـای(ا مؼینیثطْؿ ًوًَْ کلنین ) یًِْبی هخجت/کبتیْى ُب
 رؾة ىبؿژ ایزبػ تْافىکل همؼاؿ کبتیْى ُبیی کَ رِت .  رؾة گـػیؼٍ اًؼامبمیؿّی مطْس 

 اؿربع ػاػٍ ىؼٍ امت (cation exchange capacity/)(CEC)ثَ ػٌْاى صزن تجبػل یًْی، ىؼٍ اًؼ
.   عيک اظِبؿ ىؼٍ امت ؿك ػؿ ٍؼ گـم اف (milli-equivalents )هیلیت ّ ثطْؿ ًوًَْ ػؿ هؼبػال

 
ىیل  (CEC).  ًوًَْ ُبی عبً کلی صبّـ ػؿ ىیل ُب ثنتگی ػاؿػثَ CECًْمبًبت همؼاؿ 

.  هی ثبىٌؼ آى ىبعٌ عْثی اف همؼاؿ ّ ًوًَْ کبًی ُبی کلی هْرْػ 
 

 CEC کَ ػاؿای اؿفه ثبالیی اف (Montmorillonite )یک کلی لبثل اًجنبٓ ُوبًٌؼ هًْتوْؿیلًْیت

آة ثغْثی هتْؿم هیيْػ، عٍَْب فهبًیکَ یًِْبی مؼین ربیگبُِبی تجبػل ؿا  هی ثبىؼ، ػؿ صْْؿ
.  اىغبل هی کٌٌؼ

 
 امت کَ تيغیٌ ػاػٍ ىؼٍ امت کَ یًِْبی پتبمین تبحیـ هيغَی ػؿ هتوبػیمبلیبى 

.  رلْگیـی کـػى اف رؾة آة ػؿ کلی ُبی اًجنبٓ پؾیـ ُوبًٌؼ هًْتوْؿیلًْیت ػاؿًؼ
 

ثَ آى اربفٍ ( hydrated ionic radius ) ًنجتب کْچک یْى پتبمینآة ػیؼٍ /ىؼبع یًْی آة پْىیؼٍ
 tetrahedral)ؿّى فْبُبی عبلی ّؿلَ ُبی چِبؿ ّلؼی میلیکبت ػکن ؿا ػؿ سگٌزیؼٍ ىؼى م
silicate sheets ) کيوّ هؼٌی ػاؿ هٌتذ ثَ توبك کَ ، هیؼُؼ، ػاػٍ اًؼکَ ىجکَ کلی ؿا آؿایو 

.   هی گـػػ(electrostatic attraction )صؼاکخـی الکتـّامتبتیکی
 

 کيو ، ّ ثٌبثـایيامتىؼبع یًْی آة پْىیؼٍ مؼین، ػؿ همبینَ، عیلی ثقؿگتـ 
 ی کَ آى ؿا هضبٍـٍ هی کٌٌؼ، هْلکْل ُبی آةتْمٔ لجالالکتـّامتبتیکی اف ُنتَ آى ثؼلت ایٌکَ 

 فهبًیکَ ػؿ هؼـُ آة لـاؿ هی گیـًؼ توبیل ثیيتـی ثَ اف ایي ؿّ،، امت، ّؼیف تـ هضبفظت ىؼٍ 
.   ػاؿًؼگنتـه

 
، تجبػلی اف یْى هی ىًْؼٌُگبهیکَ الیَ ُبی کلی ثؼلت رؾة آة ّ هتْؿم ىؼى کبهال اف ُن رؼا 

 ثیي ی الکتـّامتبتیککيو چًْکَ ، هتْؿم ىؼى ؿا هؼکْك ًوی کٌؼ،تْمٔ پتبمینحبثت ىؼٍ 
.  هی ثبىٌؼى کبفی ،هٌفی ثبؿهٌجنٔ ىؼٍ ثبکلی یْى ّ الیَ ُبی 
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 کپسْل گذاری   10.3  

 (partially hydrolysed polyacrylamide )(PHPA)پبلیوـُبی ثب ثبؿ هٌفی ّ ّفى هلکْلی ثبال هبًٌؼ 
ثؼّى پْىو رِت تيکیل یک پْىو /گيتَّاثـ ؿّی لجَ ُبی ثبؿ ػاؿ هخجت لطؼبت کلی 

 ژلَ هبًٌؼ غلیع رؾة هی ىًْؼ، کَ ثبػج هنؼّػ ّ آة ثٌؼی کـػى هٌبفؾ ّ ػؿفُب یػٌُؼٍ
.  ػىعْاُؼ ىؼ ّ اف ایي ؿّ صـکت آة ثَ ػؿّى ىیل ؿا کٌؼ هی گـػاى

 
 آى یطْؿایي پبلیوـُب ًمو ثـرنتَ ای ػؿ تمْیت کـػى مطش ىیل ثبفی هی کٌٌؼ، ُن، ُوچٌیي

.  همبّهت هی کٌؼهکبًیکی ػؿ ثـاثـ عـاىیؼگی 
 

ػ آى ىثب مطش ىیل ُب ّاکٌو هی کيمبف کپنْل پبلیوـُبی ثؼلت صمیمت هنلوی کَ 
 پْىيی ثـ ؿّی کٌؼٍ ُبی ،هٌَفبًَ امت کَ فـُ ىْػ کَ آًِب ُوبًٌؼ ثبف ػاؿًؼٍ ُبی آة

صفبؿی کَ ػاؿای هنبصت ُبی مطضی ثقؿگ ّ لجَ ُبی ىکنتَ ثیيوبؿی ثب ثبؿُبی هخجت 
.   هی کٌٌؼ، ایزبػهی ثبىٌؼ

 
 ٌُگبهیکَ کٌؼٍ ُبی صفبؿی لجل اف ربثزبیی اف صفـٍ چبٍ ،ایي فـآیٌؼ فْق الؼبػٍ مْػهٌؼ امت

تْمٔ الک ُبی لـفاى ػؿ هؼـُ ىؼیؼ ًیـُّبی هکبًیکی ّ فیقیکی ىیوی ػؿ فْبی صلمْی لـاؿ 
 ػؿّى میبل صفبؿی پغو گـػًؼ ثَ مـػتػاؿًؼ کَ هوکي امت ثبػج ىْػ آًِب اف ُن ثپبىٌؼ ّ 

ّ ثَ اًؼافٍ ای گنتـه یبثٌؼ کَ آًِب تْمٔ ػمتگبُِبی کٌتـل ربهؼات رؼا ًگـػًؼ ّ ثؼؼ اف آى 
.  ؿًؼاثَْؿت لبثل تْرِی ثـعْاً میبل صفبؿی احـ گؾ

 
(PHPA) ًیًْیکی آ ػاؿای تـکیجبت  هفیؼُبی ثنیبؿ(Acrylate)  ػؿٍؼ هی 40 تب 30ثَ همؼاؿ 

اف پلی  (Copolymers)  ُونپبؿ ُبیی/ی، کْپبلیوـُبی(polymers)ثنپبؿُب /ایي پبلیوـُب. ثبىٌؼ
ػؿ کل، ّفى هلکْلی .  هی ثبىٌؼ(Polyacrylamide and Polyacrylate )آکـاالهیؼ ّ پلی اکـی الیت

.  هی ثبىؼ (Polymer )ثبالتـ، توبیل ثیيتـ رؾة مطضی ثـای ثنپبؿ
 

 ّؾًِای تاؼیطی تًْؼت زفاؼی ظؼقیاالت نعٍ قتفاظٍ ا (PHPA)تیهتؽپالیوؽُای
 امت هوکي رؾة مطضی ثبفػٍ  ٌُگبهیکَ.اًع ظانتَ هیلیْى ظّاؾظٍ اؾ تیهتؽ هلکْلی

 ؿآلْژی ثـ ثبال هلکْلی ّفى ثب هْاػ ایي ثبىؼ، یبفتَ ثبالتـافقایو هلکْلی ّفى ػاؿای ثبهْاػ
(rheology )ری هضؼّػ پی  پی14 تب13هضؼّػٍ  ػؿ ؿا هَـف هْؿػ صفبؿی میبل ّفى ّ ػىاحـهیکي 

.  ػىهی مبف
 

 پبییي تـ اف صؼ هطلْة ثب همبؽیـصتی ػؿ ایي ّفى ُبی میبل صفبؿی، اغلت اف پبلیوـ کپنْل مبف 
کَ مت ٌُگبهی  امتفبػٍ اف افقّػًی ُبی ثب ّفى هلکْلی پبییي تـ،یک تْافك. امتفبػٍ ىؼٍ امت

.  یک غلظت هطلْة هْؿػ ًظـ هی ثبىؼ
 
تدؽتَ ی هیعاًی ًهاى ظاظٍ اقت کَ آى تیهتؽ قْظهٌع اقت کَ پالیوؽ ُای  کپكْل 

 ظ، چًْکَ آًِا قاظٍ تؽىقاؾ تا ّؾى ُای هلکْلی کوتؽاؾ ظّاؾظٍ هیلیْى اقتفاظٍ گؽظ
هطلْط هی نًْع ّ ازتوال ایٌکَ ًاتٌِگام تْقظ تْؼی ُای الک خاتدا نًْع کوتؽ 

 . هی تانع
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 ل ل ٍ هکاًیسن ُای تاس داری پلی ی10.4ْ 

 ىیل کَ تْمٔ هْاػی هبًٌؼ پبلیوـ ُبی کپنْل مبف، ًوک ُب ّ کبتیًِْب یهکبًینن ُبی ثبفػاؿ
.  ػ، ثـای مبلیبى هتوبػی هطبلؼَ ىؼٍ ّ ثغْثی ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼىم هی ىٍْفـا

 
 ىؼٍى ثغْثی ػؿک گيتَ، کٌٌؼٍ ىیل کَ تْمٔ پلی یْلِب فـاُن تخجیت هبًٌؼ یثبفػاؿیػول 

کٌٌؼ، هْؿػ تْرَ هی ػول  ػؿ هیؼاى ثغْثی ایي هْاػ هيغٌ گيتَ کَاف فهبًیکَ  ، ّ صبالمتا
  .عبً لـاؿ گـفتَ اًؼ

 
 polymerised alcohol) ٍپبلیوـیق  ُوبًٌؼ یک الکل اتْکنیلیتپبیؼاؿ کٌٌؼٍ ىیلپلی یْل 

ethoxylate) امت کَ ثـای ىـس تـکیجبت ػبلی  ربهؼییْل یک ػّؿٍ پْلی.  ىؼٍ امتتٍْیف 
 اف آًِب ػؿ میبالت ثنیبؿیُبی چٌؼ گبًَ هی ثبىٌؼ، کَ  (OH)کَ صبهل گـٍّ ُبی ُیؼؿّ کنیؼ 

 (رؼّل پبییي) .امتفبػٍ گـػیؼٍ امت،  ىیل ػؿ عْامت ػاؿًؼًؼٍ ُبیصفبؿی ثؼٌْاى پبیؼاؿ
 

 یا (polyalkylene glycols )تْخَ ُای اضیؽ تؽ ؼّی گلی کْل ُای پْلی الکلیي
(PAGs) تطْؼ کلی ایي پالیوؽ ُا ناهل یک قؽی اؾ ّازع ُای . ظقتهتوؽکؿ نعٍ ا

 ػاهلیت ُای تَ تطمّ پایاى  (اتًاالت اتؽ) اتن ُای اکكیژى تْقظکَ ( alkyl)الکلیل 
 . پل ؾظٍ نعٍ اًع،ُیعؼّکكیل

 
 ( ػاػٍ ىؼٍ اًؼسثؼْی هْالغ ُوبًٌؼ پلی گلی کْل ىـ) ُبی تزبؿی هْرْػ PAGsهخبل ُبیی اف 

 ُبی اتلیي اکنیؼ ّ هًْْهـُبی پـّ پیلي اکنیؼ (Copolymers)ؿا هیتْاى هبًٌؼ ُوجنپبؿ 
(propylene oxide monomers)ًبم ثـػ  .
  

زالل ظؼ آب هی تانٌع ّ پالیوؽ ُای پؽّپیلیي اکكیع  (EO)پالیوؽُای اتلیي اکكیع 
(PO) ظؼ آب تْظٍ ّ آب گؽیؿ هی تانٌع، ّ آى ظؼ يعاللغیؽ ذ  PO,EO،ّازع ُا  ّ نواؼ 
(monomers)  ّتْؾیغ آى هی تانع کَ کوک هفیعی ؼا ظؼ تاال تؽظى ضْاو(PAGs )

 . ظاؼظ
 

ُای هؼوْلیّلییْلپ  

Description     Glycols   Glycerols   Sugars 

Examples C2H4(OH)2 
Ethylene Glycol 

C3H5(OH)3 
Glycerol 

C6H70(OH)5 
Glucose (Molasses) 

Polymerised 

Derivatives 

Polyalkylene 

Glycols (PAGs) 

Polyglycerols Polysaccharides 

 
 ىؼٍ ثبىؼ، آًِب کال ُوجنپبؿی اًزبم ثَْؿت تَبػفی EO  ّPOتْفیغ ّاصؼُبی  اگـ

 اقتفاظٍ نعٍ ظؼ PAGsّؾى هلکْلی .  ًبهیؼٍ هیيًْؼEO/PO ًبهٌظن پبلیوـُبی/ُبی
ثبفػاؿی ثب ّفى هلکْلی افقایو پیؼا هی . هی تانع 2500قیاالت زفاؼی هؼوْال کوتؽ اؾ 

 تؼییي هی ىْػ ثبالی آى تْمٔ صاللیت ّ ّینکبمیتی صبٍل اف غلظت پلی یْل ّػٍصؼمکٌؼ اهب 
هيکالت ػیگـ کَ ثؼلت ّینکبمیتی ثبالی میبل صفبؿی . (کَ ػؿ امتؼوبل آى تبحیـ هی گؾاؿػ)

ثیيتـاف صؼ هزبف )ثبىٌؼ ؿط هیؼُؼ فهبًینت کَ پْلییْل ُبی ثب ّفى هلکْلی ثبال امتفبػٍ ىؼٍ 
3  .)%
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 ُب ػؿ صـاؿت هضیٔ ػؿ آة هضلْل ُنتٌؼ اهب تب اًؼافٍ ای ػؿ صـاؿت ثبالتـ غیـ PAGsثؼْی اف 

 عبٍیت ثیيتـ هْاػ غیـ یًْی هی ،ایي عبٍیت صاللیت هؼکْك. صاللٌؼ ّ هضلْل اثـی هی ىْػ
ثبىؼ، ّ ػهبیی کَ آًِب ػؿ آى غیـ صالل هی ىًْؼ ّ تيکیل یک فبف اهْلنیْى ىؼٍ اثـی رؼاگبًَ 

  :ظهای ًمطَ اتؽی تا هْاؼظ ؾیؽ تؼییي هی نْظػ ػّؿٍ اثـی ىؼى هی ثبىؼ، ىهی ػٍ
 

 ظؼخَ تًاظفی یا ، ًمطَ ی اتؽی تاالتؽEO  اؾ هْلتؿؼگتؽی کكؽ، EO ّ POظؼيع "
  " یؼٌی هاُیت ّ غلظت ًوک، تؽکیة یًْی فاؾ آب، ظؼ هلکْلEO/POپطم هًْْهؽُای 

 
 ثـای تٍْیف عبٍیت ًمطَ اثـی گلی TAME (Thermally Activated Micro Emulsion)اٍطالس 

.   امتفبػٍ هی ىْػکْل ُبی پلی الکلیي
 

هکبًینن ُبی ػلیمی کَ تْمٔ آًِب پْلی یْل ُب هبًغ هتْؿم ىؼى ّ پغو ىؼى کلی ُب 
 : ظؼ پاییي نؽذ هطتًؽی آّؼظٍ نعٍ اقت. هیيًْؼ ثَْؿت ىفبف ػؿک ًيؼٍ اًؼ

 
آة ّ   ؿا ثب کبُو ػاػى ٍبفثبفػاؿیپلی یْلِب ؿفتبؿ اثـی ىؼى ؿا ًوبیو هی ػٌُؼ گـ چَ ایزبػ 

لطـات ؿیق اهْلنیْى کَ تيکیل هی ىًْؼ ػؿ کبُو ػاػى . اًتمبل فيبؿ هٌفؾ ثِجْػ هی ثغيٌؼ
ایي احـ  .ٍبف آة فيبؿ ثبال کَ ػؿ ػهبُبی ثبالی ًمطَ اثـی صبٍل هی ىًْؼ هْحـ هی ثبىٌؼ

ثؼّى ىک کوک هیکٌؼ، هگـ ایٌکَ ىیل صبهل ىکبفِبی ًبفک ثبىؼ، هکبًینن هنلٔ ثـای 
امتفبػٍ اف ُـ ػّ ًوًَْ پْلی یْل ػؿ ػؿعْامت .  اصتوبال ثبیؼ ًفْؽ ثبىؼ ّ ًَ ٍبف آة، آةاًتمبل

ثٌبثـایي، . ُبی هیؼاًی ًيبى ػاػٍ امت کَ، ػؿ کل ػؿ آًزب تفبّت ثقؿگی ػؿ کبؿآیی ًوی ثبىؼ
 ربیی کَ همؼاؿ ًوک ّ ؿكایي پیيٌِبػ عْاُؼ کـػ کَ اثـی ىؼى گلیکْل ُب ػؿ هزبّؿت مطْس 

.  ىیت الکتـیکی هیؼاى فیبػ امت، اثـی هی ىًْؼ
 

 polyols)ًوبیو ػٌُؼٍ احـات ُوٌیـّفاػی  ثبفػاؿًؼٍآى ثبیؼ یبػآّؿی گـػػ کَ توبم پْلی یْل ُبی 
exhibit synergistic) ، چبؿٍ گـ اف لجیل پتبمین کلـیؼ یب پبلیوـ ُبی کپنْل مبف ثبفػاؿًؼٍ ُبیثب 

 ،ثبفػاؿی هطوئي یب کبمتي ُبی ُقیٌَ، ثٌبثـایي. ، احـ گؾاؿ ُنتٌؼ ىیلثبفػاؿًؼٍ ُبیُوبًٌؼ 
.  تْمٔ تـکیت کـػى ُـ مَ ایي ػٌبٍـ صبٍل هی گـػػ

 

10.4. ًقطَ اتزی   هٌِذسی کزدى 1

گلی کْل . ػؿ آة ثب افقایو ّفى هلکْلی کبُو هی یبثؼ گيتي گلی کْل ُب ، صلاتبقػؿ ػهبی 
ُبی ثب ّفى هلکْلی پبییي ثطْؿ ًوًَْ ػؿ مینتن ُبی آة تبفٍ اف گلی کْل ُبی ثب ّفى هلکْلی 

ظّ فاکتْؼ ًمطَ اتؽی گلی کْل ُای هسلْل ظؼ آب ؼا کٌتؽل هی کٌع . ثبالتـ ثیيتـ صاللٌؼ
  :

   ىْؿی آة

   غلظت گلی کْل
 

فهبًیکَ گلی . هٌتذ ثَ ػهبی پبییي تـ ًمطَ اثـی هی گـػػ  ایي فبکتْؿ ُبفافقایو ػؿ ُـ کؼام ا
، صل ىؼٍ ثبىؼ، آى ثَْؿت  امتکْلی ػؿ آة ػؿ پبییي تـ اف آًیکَ هٌتذ ثَ ًمطَ اثـی هضلْل

. ػبػالًَ ػؿ یک ػلیمَ ثَْؿت لطـاتی کَ ثؼٌْاى هینل ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼ تمنین هی ىًْؼ
یل پیًْؼ ُیؼؿّژى ثیي هلکْل ُبی آة ّ اتن ُبی اکنیژى صبّـ ػؿ هلکْل کهینل ُب تْمٔ تو
پؽّقَ ُای  تؼاظل قاؾی تست ػٌْاى آتعاؼ نعى نٌاضتَ . هیيًْؼُبی گلی کْل پبیؼاؿ 

 .نعٍ اًع
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ػ آثؼاؿ ىؼى تب فهبًیکَ هینل ُب ػیگـ ػؿ یک هضیٔ آثی پبیؼاؿ یبةُوچٌبًکَ ػهب افقایو هی 

ػؿ ًتیزَ، ػؿ ىوبؿٍ ُبی فیبػی ثَ ُن هی پیًْؼًؼ ّ تيکیل فبف رؼاگبًَ . یبثؼ ًینتٌؼ اػاهَ هی
.   ای ؿا کَ اف آة هتوبیق امت هی ػٌُؼ

 
، ُؽ ظّ فاؾ نْظظؼ ًتیدَ اگؽ هسلْل قؽظ . فؽآیٌع اتؽی نعى لاتل تؽگهت هی تانع

تا هٌِعقی . تؽای تهکیل یک هسلْل تک فاؾ نفاف ظّتاؼٍ تا ُن تؽکیة هی نًْع
 خایی کَ تؽاییک قیال زفاؼی هیتْاى  گلی کْل ّ نْؼی، غلظتکؽظى تؽکیثاتی اؾ 

. ، طؽازی کؽظگلی کْل ُا ظؼ قطر هسلْل تْظٍ ّ ظؼ ظؼّى چاٍ غیؽ هسلْل ُكتٌع
ُواًگًَْ کَ ظهاُای تَ چاٍ تا ػوك تغییؽ هی کٌٌع، ًمطَ اتؽی قیكتن هی تْاًع 

 . تؽای ًگِعاؼی تِیٌَ نعٍ ػول کؽظ زفاؼی ّ اقتسکام نیل تٌظین گؽظظ
 

 میبل صفبؿی  اصتیبربت ػولیبتی  ػاػىهطبثمتهی تْاًٌؼ ثـای  غلظت ُبی ًوک ّ گلی کْل
، هغلْٓ هٌبمت گلی کْل مبفًؼهٌْٓ ثْػى ثَ ّّؼیت ُبی تَ چبٍ هبًٌؼ ػهبی . هٌِؼمی گـػًؼ

.   ىیل هؼیي هی گـػػثبفػاؿیُب ّ ًوک ُب رِت ػمت یبفتي ثَ ثیيتـیي ًمطَ اثـی هْحـ ثـای 
 

 تاسداری ضیل ّ ًوایص حفاری  10.4.2

 صفبؿی ّ پبیؼاؿی ىیل کبؿکـػ ًمطَ اثـی ثـ یهطبلؼبت فـاّاًی ثـای اهتضبى کـػى هٌبفغ ؿفتبؿ
 چَ ػؿ ثبال ّ چَ ػؿ پبییي ًمطَ اثـی ًيبى ػاػٍ ، ؿاػول کـػًتبیذ هٌبفغ هوتبف . اًزبم ىؼٍ امت

.  اًؼ
 

  ًقطَ اتزی  تاالی 10.4.2.1

 ٌُگبهیکَ فبف ُبی رؼا ، ثبىٌؼیثبالی ًمطَ اثـی، گلی کْل ُب ىجیَ اهْلنیْى ُب صبّـ م
ایي اهْلنیْى ُب هٌبفؾ ؿا ػؿ . هی ىًْؼتْمٔ مینتن گـػىی ػائوب ّ عٍَْب ػؿ هتَ هغلْٓ 

 ُبی صنبك ثَ آة مبفًؼُبی هنؼّػ کـػٍ ّ اف ُزْم میبل ّ ًبحجبتی ثؼؼ اف آى ػؿ مبفًؼ
مینتن گلی کْل هی تْاًؼ ثطـیمی هٌِؼمی گـػػ کَ کٌؼٍ ُبی صفبؿی . ػىرلْگیـی هی کي

ٌُگبهیکَ ایي ؿط هی ػُؼ، یک الیَ . ىؼٍ تَ چبٍ ػؿ اثتؼا ثبالتـ اف ًمطَ اثـی مینتن ثبىٌؼ
 تيکیل هی ،ػؿ ًتیزَ اثـی ىؼى ثـ ؿّی مطش آىّ هضبفع گلی کْل ثَ ػّؿ کٌؼٍ ُبی صفبؿی 

 . گـػػ
ایي کٌؼٍ ُب ؿا اف ّاکٌو کـػى ثب آة تب فهبًیکَ آًِب تب هکبًی ػؿ صفـٍ چبٍ ربییکَ ػهبی میبل 

صفبؿی ثَ پبییي تـ اف ًمطَ اثـی ممْٓ هی کٌؼ، ّ اربفٍ هی ػُؼ کَ گلی کْل ػّثبؿٍ ػؿ ػؿّى 
 افقّػٍ ىؼٍ صبّـ ٌُگبم امتفبػٍ ثبفػاؿی ُن  پؼیؼٍ، ایي.میبل صل گـػػ، هضبفظت هی کٌؼ

کـػى گلی کْل ػؿ مینتن ّ ػؿ ىیل ُبی ّاکٌو فا ؿا ّ ُن هیقاى ُبی هَـف پبییي گلی کْل 
.  ؿا ىـس هیؼُؼ

  

10.  پاییي تز اس ًقطَ اتزی  4.2.2

ىْاُؼ هیؼاًی .  هی کٌٌؼثبفیگلی کْل ُب ٌُْف ُن ًوبیو ثنیبؿ عْثی ػؿ پبییي ًمطَ اثـی 
 ارـا هی  ؿاًيبى ػاػٍ امت کَ گلی کْل ُب ػؿ پبییي تـ اف ًمطَ اثـی ثِجْػی ػؿ امتضکبم ىیل

. کٌٌؼ
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 نیل تْقظ گلی کْل ُا تاؾظاؼی کَ قتگؽچَ، هطالؼات آؾهایهگاُی ًهاى ظاظٍ ا

ضیلی تیهتؽ ؾهاًیکَ گلی کْل ُای هسلْل ظؼ آب تدای گلی کْل ُای غیؽ هسلْل ظؼ 
یک تؼثیؽ ایي اقت کَ گلی کْل ُا تؽ ؼّی .  هی تانع، هْثؽآب، تکاؼ گؽفتَ نعٍ اًع

. ظىقطر نیل اؾ طؽیك هلکْل ُای اکكیژى زاضؽ ظؼ ؾًدیؽٍ گلی کْل خػب هی گؽظ
 تاػث قاؾًع هی نًْع، ظهای تاالتؽ قاؾًع ظاؼّگلی کْل ُای زالل ظؼ آب  ٌُگاهیکَ

هی نْظ کَ هسلْل گلی کْل ّ آب تَ فاؾ خعا ظؼ هسل تثعیل گهتَ ّ تهکیل یک 
.  اهْلكیْى تعُع

 
 هٌبفؾ ىیل ؿا پـ ّ هنؼّػ هی کٌٌؼ، ّ ثبػج رلْگیـی ، اهْلنیْىّىلطـات آة گـیق گلی کْل ػؿ

تئْؿی ُبی فـاّاًی ثـای ىـس . ػى ىیل هی گـػیکـػى اف ًفْؽ ثیيتـ میبل ّ امتضکبم ثغو
. امتهکبًینن ثبفػاؿی ىیل تْمٔ گلی کْل ُب پیو ًِبػ گـػیؼٍ 

.  اؾ ایي ُا، هکاًیكن ُای پاییي تاّؼ گؽظیعٍ کَ تیهتؽ هْؼظ لثْل تانٌع
 

پیيٌِبػ هی کٌؼ ػول اٍلی پلی یْل ؿلبثت ثب هْلکْل ُبی آة ثـای ًينتي ثـ  تضمیكیک 
گیـی ُوچٌیي ًتیزَ  .هکبى ُبی رؾة مطضی ثـ ؿّی کبًی ُبی کلی صبّـ ػؿ ىیل هی ثبىؼ

 ّ رؾة ثبفػاؿی ٌُگبهیکَ پتبمین کلـیؼ صْْؿ ػاؿػ ػؿ آًزب ُوبٌُگی عْثی ثیي هیيْػ کَ
 . مطضی گلی کْل ّرْػ ػاؿػ

 
 ثغْثی ىکل پْلی یْل افتبػًی ُبی رب گـچَّ همطـ ؿط هیؼُؼ، رؾة مطضی لْی ٌُْف اف آة 

 ػاؿًؼ ّ کوپلکل ُبی صبٍل ىًْؼٍ عیلی ی ثبالتـتمنین ثٌؼی یک کوی امبمب آًِب ،گـفتَ
. کوتـ ػؿ آة پبیؼاؿًؼ

  
. ؿات اثـی ىؼى پْلی یْل ُب ػؿ هضلْل ُبی آثی ثب ىْؿی ُبی هتفبّت هطبلؼَ گـػیؼ امتیاثت

 ٍبف آة ُوػؿ کبکَ  اف یک تْػٍ اف لطـات هلکْلی آة گـیق مبفًؼی کَ اًؼ ًتیزَ گـفتَ آًِب
، اف ایي ؿّ کبُيی ػؿ ًفْؽ فيبؿ هٌفؾ ػؿ احـ کـػُبىٍبف آة ػؿ صبل صـکت ىـکت   ّامتیا

  .ُزْم میبالت صبٍل هی گـػ
 ػولیبتی ثبؿیک ثـای مْػ هٌبمت اف اثـی ىؼى ثبًؼ کَ ًنجتب یک ىؼٍ امتُوچٌیي حبثت 
  .ّرْػ ػاؿػ ( TAME( )Thermally Active Micro Emulsion )پلی یْل ُب ػؿ 

 
 ، ٌُگاهی اقت کTAMَػولیات هسیظ ؾیكت ایعٍ آل تؽای قیاالت زفاؼی ًوًَْ 

 ًؿظیک تَ ّ یا تاالتؽاؾ ًمطَ قاؾًع ًمطَ اتؽی اقت ّ ظهای تؽ اؾظهای قیال پاییي
.  اتؽیكت

 
ػؿ ایي صبالت، هنؼّػ کـػى هٌفؾ ػؿمت ػؿ ػاعل هالٓ ٍغـٍ ُوبًگًَْ کَ هْاػ ػؿ هضیٔ گـم تـ 

ػؿ ایي  . ؿا ػؿ همبثل ػعْل ثؼؼی آة ثٌؼی هیکٌؼمبفًؼ ؿط هی ػُؼ، ّ پیؼا هی کٌٌؼ،اثـی صبلت 
ػالٍّ ثـ   ّ،(surfactant/polymer interactions ) پبلیوـ ّ هبػٍ فؼبل ػؿ مطشاحـات هتمبثلًمطَ، 

 (surfactant/monovalent ions)ی هًْْ ّاالًنی  ثب یْى ُبمـفکتٌت اف  ػیگـی ُـ کوپلکلآى
 . هبًٌؼ پتبمین، ػؿ ثبالتـیي صؼ آًِب عْاُؼ ثْػیػؿ هضلْلهْرْػ 

   
تًْؼت زايل هی تَ ایي   قاؾًع نیل ّ زفاظت اؾتاؾظاؼیهی تْاى ًتیدَ گؽفت کَ 

 ُای ؼـ زاضؽ ظؼ کاًیتؽ ؼّی هْخْظ پلی یْل آب ؼا اؾ هکاًِای قطر خػتی : نْظ
  اتؽی ػولقیاالت ًفْظی تاتیهتؽ ؼا اؾ ّؼّظ قاؾًعنیل ُا خاتدا هیکٌع ّ هٌافػ 

.   هكعّظ هی کٌعنعى،
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  اًتقال فطار هٌفظ10.5 

 

 اف فيبؿ متْى هبیغ( overburden pressure )ىیل ُب هی تْاًٌؼ ٌُگبهیکَ فيبؿ الیَ مـثبؿ

(hydrostatic pressure)تغـیت  کَ تْمٔ میبل صفبؿی ایزبػ ىؼٍ امت ثیيتـ ىْػ ،

صؼ ثـؿمی اعتالف فيبؿ ثیي فيبؿ ؿّیی ّ فيبؿ متْى میبل صفبؿی ثنتگی ثَ . ىًْؼ
.   ٍغـٍ ػاؿػمغتی

 
 کٌتـل کـػى ثب (overburden pressure )فْلبًی ٓجمبت ػول هؼوْلی صفبؿی رجـاى کـػى فيبؿ

گـػاًؼ،  هتؼبػل مبفًؼ امت تب فيبؿ فْلبًی ؿا ػؿ الفمّفى میبل صفبؿی کَ ثبالتـ اف آًی امت کَ 
.  هی ثبىؼ

 
مبفًؼ ثنیبؿ ثَ ػؿّى اف صفـٍ چبٍ  (differential pressure)فيبؿ اعتالف ػؿ ػول، ثقؿگی ایي 

 ٍبفبت میبل صفبؿی ثَ ػاعل ُـ ثب یک فيبؿ ػیفـاًنیلی ثَ ػؿّى مبفًؼ،. هتفبّت هی ثبىؼ
.   فيبؿ ػاػٍ هی ىْػثبف ىؼٍ ی، (bedding planes)ثنتـ ُبی ىکبف ؿیق ّ 

 
ىیوی ٍبف آة آعـیي تبحیـ ٍبف آة ثـ ؿّی ٍغـٍ ؿا تؼییي هی کٌؼ، ّلی صتی یک تغییـ کْچک 

 تْلیؼ ثب هٌتذ یَ ّؼیف کـػى ٍغـٍ ػؿ احـ توبك ثب ٍبفبة صبٍلَ،  کلی ُبآثؼاؿ ىؼى ّّؼیت ػؿ 
.  گـػػهی (bedding planes)ثنتـٍ ُب ی ػؿ ػاعل ىکنتگی ُب ّ یتٌو ُب

 
 ُـفؿّیثؼلت تـاّایی پبییي، . ػاؿًؼ (to 10-12 Darcy 6-10~)ىیل ُب تـاّایی ُبیی ثَ هیقاى 

ػؿ ػُْ تؼبػل تؼؿیزی ثیي فيبؿ متْى میبل . هی ػُؼمیبل ثَْؿت ًـهبل ػؿ ىیل ؿط ى
عٌخی ًنجت  (ا هٌفؾی)( overburden)ّ فيبؿ الیَ مـثبؿ ( mud hydrostatic pressure )صفبؿی

.  ثَ ىیل اتفبق عْاُؼ افتبػ
 

 ثؼلت  ای ػؿّى ٍغـٍهْحـافتؼ، تٌو ُبی  ُوچٌبًکَ صول آة اف میبل ثَ ٍغـٍ اتفبق هی
 ،تـ ىؼى ّ آثگیـی کلی ُبی ػؿّى ىیلُبی هتْؿهی ػؿ احـ  فيبؿفایواؿتفبع فيبؿ هٌفؾ ّ 

ه صبٍل اف تي، ًبپبیؼاؿی ىیل کَ اهـی ؽاتی هی ثبىؼثؼلت تـاّایی پبییي . افقایو هی یبثؼ
 صول میبل ثَ  هبًٌؼ ثمیَ هکبًینن ُبفهبى ثیيتـی رِت گنتـه یبفتي اف ، یبفتَافقایوُبی 
.  الفم ػاؿًؼىیل ػؿّى 

 
ثی ػؿًگ ػؿ ٌُگبم صفبؿی ثب ّ پبیؼاؿی صفـٍ چبٍ ُویيَ ًب آى عیلی هؼلل امت کَ آغبف 
 ّ تٌِب ٌُگبهیکَ چبٍ ثـای ػّؿٍ ُبی حبثت  ،  ًینتی هؼوْلاؿًؼٍمیبالت صفبؿی پبیَ آثی ثبفػ

.   ثَ عطـافتبػٍ امتی فبرؼَ آهیقهنبیل ثبف گؾاىتَ ىؼٍ امتضکبم صفـٍ چبٍ اغلت ثب ٍچٌؼ ؿّف
 

 

 


