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بــدون اغــراق ،امــروزه اســتفاده ازریزجاندارهــا ( ،)Microorganismsانقــاب عظیمــی
در همــه ابعــاد زندگــی انســان بــه وجــود آورده اســت .هیدرودینامیــک محلول هــای
تعلیقــی ( ) Suspensionsفعــال ،بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد آن ،در صــدر مطالعــات
بنیــادی اســت .ریزجاندارهــای زنــده در اعــداد رینولــدز پاییــن ،در ســیاالت حرکــت
میکننــد .در ایــن گــزارش ،گرانــروی محلــول تعلیقــی حــاوی باکتریهــای شــناگر،
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .دیــدهشــده کــه برهمکنشهــای هیدرودینامیکــی
دوربــرد ،در ســیال گرانــرو ،منجــر بــه کاهــش چشــمگیر گرانــروی مؤثــر میشــود.
گرانــروی ،وابســته بــه حــرکات جمعــی و برهمکنشهــای بیــن شــناگران اســت .ایــن
حرکت هــا شــدیدا ً تحــت تأثیــر حضــور یــا غیــاب اکســیژن یــا هرگونــه مــاده شــیمیایی
دیگــر اســت.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
ریزجاندارهــا موجــودات ریــ ِز میکروســکوپی هســتند کــه
طــول آنهــا کمتــر از یــک میلیمتــر اســت و بــا چشــم
غیرمســلح دیــده نمیشــوند .ریزجاندارهــا بــا وجــود
ســاختمان ســلولی تقریبــ ًا ســاده ،دارای همــان فعالیتهــای
اساســی فیزیولوژیکــی نظیــر تغذیــه ،تولیــد مولکول هــای
جدیــد و تولیــد انــرژی هســتند کــه در موجــودات عالــی بــا
ســاختمان چنــد ســلولی دیــده می شــود .باکتری هــا کــه از
نظــر تعــداد ،بزرگتریــن گــروه ریزجاندارهــا هســتند ،بــر
اســاس اختــاف فیزیولــوژی تقســیمبندی می شــوند .بــه
بیــان دیگــر پاســخ گروه هــای مختلــف باکتــری بــه اکســیژن،
منجــر بــه طبقه بنــدی آن هــا در ســه دســته می شــود :دســته
اول باکتریهــای هــوازی هســتند کــه بــرای رشــد و فعالیــت
بــه اکســیژن نیــاز دارنــد .دســته دوم باکتریهــای غیــر هــوازی
اختیــاری هســتند کــه قــادر بــه رشــد در حضــور یــا عــدم
حضــور اکســیژن هســتند و دســته ســوم باکتریهــای غیــر
هــوازی حقیقــی هســتند کــه فقــط در محیطهــای عــاری از
اکســیژن رشــد می کننــد .باکتری هــا و قارچ هــا ،در صــورت
وجــود داشــتن نیتــروژن کافــی و قبــل از افــزودن مــواد آلــی،
اولیــن ریزجاندارهایــی هســتند کــه در هــر محیطــی شــروع
بــه رشــد میکننــد ولــی در محیطهــای اســیدی غالب ـ ًا کمتــر
از یــک درصــد از تعــداد کل میکروبهــای زنــده را تشــکیل
میدهنــد .هیدرودینامیــک محلول هــای تعلیقــی فعــال ،بــا
توجــه بــه اهمیــت و کاربــرد زیــاد آن هــا ،توجــه محققــان
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .ریزجاندارهــای زنــده در
ســیاالت در اعــداد رینولــدز پاییــن حرکــت میکننــد .تحــرک
آنهــا ناشــی از تــاژک ( )Flagellaموجــود در آنهاســت.
نیــروی محرکــه بــرای حرکــت باکتــری ای -کــوالی
( )E- Coliاز چرخــش تــاژک مارپیچــی شــکل بــه وجــود
میآیــد کــه در قســمت عقــب پیکــر ســلول (،)Cell Body
نیــروی دافعــه ایجــاد میکنــد [ .]1گروهــی از محققــان تأثیــر
باکتــری بــر رفتــار جریــان محلــول تعلیقــی خــاک رس-
آب دریــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .میکروبهــا و
ترشــحات آنهــا در همــه جــای رســوبات دریایــی موجودنــد.
ایــن موجــودات میتواننــد خــواص مکانیکــی و مقاومــت
فرسایشــی رســوبات را تغییــر دهنــد؛ بنابرایــن کیفیــت آب و
ســابقه زمینشناســی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .مشــاهده
شــده کــه فعالیتهــای باکتریایــی بــه میــزان قابلتوجهــی روی
تنــش تســلیم و گرانــروی محلــول تعلیقی خــاک رس آب دریا
اثــر دارنــد .تنــش تســلیم بهعنــوان تنــش موردنیــاز بــرای بــه
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حرکــت درآوردن محلــول تعلیقــی منســجم ،تحــت بــرش،
تعریــف میشــود [ .]2گیاهــان پالنکتونــی( )Planktonicو
باکتریهــا بــه همــراه دیگــر مــواد آلــی کــه تولیــد میکننــد،
نقــش مهمــی در اقیانــوس و غلظــت گازهــای اتمســفر شــامل
 O2و  CO2و درنتیجــه کنتــرل آبو هــوا دارنــد .باکتریهــا و
خزههــای دریایــی ،خــواص رئولوژیکــی آب دریــا را تغییــر
می دهنــد .آن هــا باعــث افزایــش کشســانی می شــوند .افزایــش
ویسکواالستیســیته عمدت ـ ًا وابســته بــه غلظــت باکتــری اســت
[ .]3گرانــروی مهمتریــن ویژگــی محلولهــای پلیمــری
اســت .مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه عوامــل متعــددی
بــر گرانــروی تأثیرگذارنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه تنــش
برشــی ،دمــا pH ،و تأثیــر ریزجاندارهــا بــر محلــول پلیمــری
اشــاره کــرد .هــر فراینــدی کــه ســبب شکســته شــدن ســاختار
مولکولــی بــزرگ مولکولهــای پلیمــریشــود ،تخریــب
پلیمــری ( )Polymer Degradationنامیــده میشــود کــه
ناپایــداری پلیمــری را در پــی دارد .تخریــب زیســتی پلیمــر،
ناشــی از وجــود ریزجاندارهــا و فعالیتهــای آنهــا اســت.
ریزجاندارهــا در صــورت وجــود شــرایط مناســب توانایــی
مصــرف زنجیــره کربنــی پلیمــر ،بهعنــوان منبــع کربــن یــا
مصــرف گروههــای عاملــی متصــل بــه زنجیــر کربنــی را
بهعنــوان منبــع نیتــروژن دارنــد .ایــن فعالیــت و مصــرف
پلیمــر ســبب شکســت مولکــول پلیمــری میشــود [.]4
 2مدل میکروبی
در مــدل میکروبــی کــه فــان تیــن ( )Phan-Thienو همــکاران
پیشــنهاد داده انــد ،فــرض میشــود کــه مرکــز شــناگری
باکتــری منطبــق بــر مرکــز هندســی آن اســت ،درنتیجــه باکتری
مــدل شــده بــدون نیــرو و گشــتاور اســت .عــدد رینولــدز بــر
اســاس ســرعت شــنا و طــول بــدن ،معمــوالً کوچکتــر از
 10-3اســت ،بنابرایــن فــرض میشــود کــه میــدان جریــان
اطــراف باکتــری اســتوکس ( )Stokesاســت .طــول بــدن
باکتــری معمولــی همــراه بــا تــاژک آن  10-2میکرومتــر
میشــود کــه بســیار بزرگتــر از آن اســت کــه تحــت تأثیــر
حرکــت براونــی قــرار گیــرد .بنابرایــن حــرکات براونــی در
نظــر گرفتــه نشــده اســت .بــا ایــن حــال وقتــی دو باکتــری
دور از هــم هســتند ،بایــد در مــورد اثــر حرکــت براونــی
بحــث شــود زیــرا ایــن مهــم یکــی از عوامــل اصلــی بــرای
تغییــر جهت گیــری باکتــری منفــرد اســت .بــرگ ()Berg
گــزارش داد کــه نفــوذ زاویــهای ای -کــوالی ،ده درجــه در
 0/5ثانیــه اســت .همچنیــن تغییــر جهتگیــری هــر باکتــری
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شکل  1متغیرهای شکل برای مدل میکروبی [.]1

نهتنهــا توســط حــرکات براونــی اســت بلکــه بــا عــدم تقــارن
شــکل تــاژک ،تغییــر شــکل تــاژک ،انحــراف محــور مرکــزی
مارپیچــی تــاژک از محــور بــدن ،برهمکنشهــای باکتری هــا
و  ...نیــز امکانپذیــر اســت .بنابرایــن نمیتــوان گفــت کــه
نفــوذ زاوی ـهای مشاهدهشــده در ای -کــوالی تنهــا بــه دلیــل
حــرکات براونــی اســت .بــا فــرض اینکــه طــول بــدن ای
کــوالی تقریب ـ ًا  2میکرومتــر و ســرعت شــنای آن تقریب ـ ًا 20میکرومتــر بــر درجــه اســت ،باکتــری منفــرد ای کــوالی ،پــس
از شــنای پنــج برابــر بیشتــر از طــول بــدن خــود ،تقریبــ ًا
 10درجــه جهتگیــری خــود را تغییــر میدهــد .هندســه
باکتــری ،جســم ســلولی کــروی بــا تــاژک مارپیــچ ،در شــکل 1
نشــان دادهشــده اســت .میــدان جریــان س ـهبعدی در اطــراف
باکتــری کــه بــه دلیــل شــکل نامتقــارن و مارپیچــی تــاژک
ایجــاد می شــود ،ســبب ناپایــداری حرکــت شــنای باکتــری
می شــود .در مطالعاتــی کــه قبــ ً
ا حــرکات جمعــی باکتــری
را مــورد بحــث قــرار دادهانــد ،بیثباتــی حرکــت شــنا نادیــده
گرفتــه شده اســت[.]1
شــکل  2میــدان ســرعت تولیدشــده توســط تنــش باکتــری
منفــرد را نشــان می دهــد .تنــش باکتــری در جهــت بــردار
جهتگیــری ،منفــی اســت؛ زیــرا از پشــت نیــروی رانــش
تولیــد میکنــد.
 3توصیف مدل حرکتی باکتریها
حرکــت باکتــری در مــدل پورســل ()Purcell's Model
توســط متغیرهــای ســینماتیکی ســرعت شــنا ( ،)v,0,0ســرعت
زاویـهای بــدن ( )Ω,0,0و ســرعت زاویـهای تــاژک(،)-w,0,01
توصیــف می شــود .اگــر  v، Ω ،wمثبــت باشــند ،نیروهــای
کشــش ()Fو گشــتاور ( ،)Nروی بــدن باکتــری و تاژکهــای

شکل  2میدان سرعت تولیدشده توسط تنش باکتری منفرد [.]1

آن بدینصــورت اســت:
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هســتند .اگــر بــدن باکتــری و تــاژک آن ،عــاری از تنــش
وگشــتاور در نظــر گرفتــه شــود:
()3
D )A 0 + A ( − B 2
w ≡ βw
=
Ω
( D 0 )A + A 0

()4

B
w ≡ γw
A0 + A

=
ν

کــه  βو  γثوابــت هندســی مســتقل از گرانــروی هســتند.
معــادالت ( )3و ( )4پیشبینــی میکننــد کــه:
()5
()4
()6

β
γ

= R1

Ω =RV
1

wm = w + Ω= )1 + β −1 (Ω

در رابطــه ( ،)7زیرونــد  mمخفــف کلمــه موتــور اســت.
پروتئیــنِ موتــور ،مســئول چرخــش تــاژک باکتــری اســت.
اندازهگیریهــا نشــان داده اســت کــه )  ، N (wmدو وضعیــت را
نشــان میدهــد .ارتبــاط  Nیــا  w mدر شــکل  3یــا رابطه هــای
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شکل  3طرح واره ارتباط گشتاور تاژک با سرعت زاویهای آن [.]5

 8و  9مــدل شــده اســت.
()7

w ≤ wm : N = N 0
c

c : N
) α (wm max − wm
=w ≥ wm

()8
که در آن

= شیب مطلق
، α

N0
dN
=
d wm
( )wm max − wm c

) N ( wm

با شرط  wm c  w  wm maxاست.
Ω

اکنــون  Ωو =  vبهعنــوان تابعــی از گرانــروی حــال
R1
میتوانــد پیشبینــی شــود .در ایــن صــورت گشــتاور موتــور
بــا گشــتاور کشــش بــدن باکتــری بــه تعــادل رســیده اســت؛
یعنــی:
 D0 
()10
w
=N= D Ω
m


−1 
 1+ β 

0

بــرای جســم ســلولی بــه شــکل بیضــی کشــیده شــده ،بــا
محورهــای اصلــی و فرعــی  aو  bو
نوشــت:

3α *Ω maxη −1
16π ab 2 + 3α *η −1

16πηab 2
3

= D0

می تــوان
ب

0

c
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اﻟف

w ≤ wm c : N = N 0

* max
Ω
c
=w ≥ wm
=: Ω α
*

α + D0

N
کــه در آن
) (Ω − Ω
اســت .نتایــج بــاال نشــان میدهنــد کــه در حالــت گشــتاور
ثابــت موتــور  Ω ∝ η −1 ، w ≥ wm cاســت [.]5
max

 4حرکت جمعی ریزجاندارها در سیاالت
باکتــری ای-کــوالی ،بــا فشــار دادن ســیال توســط تاژکــی
کــه در پشــتش وجــود دارد ،خــود را بــه جلــو میکشــاند.
اگــر تــاژک باکتــری در جلــوی آن قــرار گرفتــه باشــد ،ســبب
کشــش ســیال می شود.کِشــندهها ( )Pullersو فشــار دهندههــا
( )Pushersاثــرات متفاوتــی روی گرانــروی کلــی ســیال
دارنــد .حرکــت جمعــی ریزجاندارهــا کــه بهعنــوان "تالطــم
فعــال" ( )Active Turbulenceشــناخته میشــود ،توســط
نوســانات قــوی ،افزایــش نفــوذ و اختــاط ســیال شــناخته
میشــود .انــرژی بــرای جریــان متالطــم میکروبــی ،توســط
ریزجاندارهــا در مقیــاس میکــرو تولیــد میشــود و جریــان در
ایــن اعــداد رینولــدز پایین ،بســیار اتالفــی اســت .ریزجاندارها
وقتیکــه در ســیاالت غیرنیوتونــی شــنا میکننــد ،هــردو
رفتــار ویسکواالســتیک و گرانــروی رقیــق شــونده بــا بــرش
را نشــان میدهنــد .بــرای شــناگر در محلــول تعلیقــی رقیــق،
خــواص رئولوژیکــی ســیال بــهشــدت بــر روی ســرعت شــنا
اثــر میگــذارد .نقــش خــواص ســیال در برهمکنشهــای
هیدرودینامیکــی ریزجاندارهــا در محلــول تعلیقــی ناشــناخته
اســت .میــدان جریــان ،بــا مقیــاس بســیار بزرگتــر از انــدازه
شــناگر ،در شــکل  4نشــان دادهشــده اســت [.]6
فشــار دهندههــا تمایــل دارنــد تــا بــا همســایگان خــود در
یــک صــف درآینــد و نظمــی محلــی نشــان دهنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه کشــندهها بــه فــرم خوشــه در میآینــد.
نتایــج مشــابهی در محلــول تعلیقــی میکروشــناگرها در ســیال
نیوتونــی گــزارش شــده اســت .در ســیال نیوتونــی ،فشــار
دهندههــا ســریعتر ولــی کشــندهها آرامتــر شــنا میکننــد.
باکتــری فشــار دهنــده ،ســرعت جریــان را افزایــش میدهــد،
درحالیکــه باکتــری کشــنده آن را کاهــش میدهــد .پــس
در بحــث گرانــروی ســیال ،باکتــری کشــنده ،باعــث افزایــش

dN
=
dΩ

=  ،شــیب مطلــق
α
*

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

)N (Ω

شکل 4توزیع شناگرها و میدان جریان الف) محلولی تعلیقی از فشار
دهندهها ب) محلول تعلیقی از کِشندهها [.]6

بررسی تاثیر ریزجاندارها بر رفتار رئولوژیکی سیال پلیمری

گرانــروی و باکتــری فشــار دهنــده موجــب کاهــش آن
میشــود .محققــان نشــان دادنــد کــه محلــول باســیلوس
ســوبتیلیس( ،)Bacillus-Subtilisباکتــری میلــهای شــکل از
نــوع فشــار دهنــده ،یکهفتــم گرانــروی آب را دارد .هــر چــه
باکتری هــا آرام تــر شــنا کننــد ،کاهــش گرانــروی کمتــر خواهد
بــود .دراصــل ایــن محققــان میگوینــد کــه باکتریهــا انــرژی
شــیمیایی را بــه حرکــت ســیال تبدیــل می کننــد ،درنتیجــه
جریــان ســیال را آســانتر و محلــول را رقیقتــر میکننــد.
چنــد تــن از محققــان ،آزمایشهایــی را روی ریزجانــداران
کشــنده انجــام دادنــد .ایــن افــراد نمونههایــی از هــردو
نــوع ســلولهای مــرده و زنــده را آزمایــش کردنــد .بــرای
اندازهگیــری گرانــروی نمونههــا ،آنهــا از رئومتــر اســتاندارد
اســتفاده کردنــد کــه در آن نیــروی پیچشــی شناختهشــده بــه
مخــروط غوطــهور در مایــع اعمــال میشــود و چرخــش
حاصلــه ،اندازهگیــری می شــود .گرانــروی بــرای هــر دو
ســلولهای زنــده و مــرده بــا غلظــت ،افزایــش یافتــه اســت،
امــا بــرای ســلولهای زنــده ،ایــن افزایــش بســیار ســریعتر
بــوده اســت .در غلظــت  15درصــد ،گرانــروی محلــول ســلول
زنــده دو برابــر محلــول ســلول مــرده بــود [.]7
ـاوی
ـی حـ
ـای تعلیقـ
ـروی محلول هـ
ـی گرانـ
 5بررسـ
ر یز جا ند ا ر
طبــق مطالعــات انجــام شــده ،برهمکنشهــای هیدرودینامیکــی
دوربــرد ،در ســیال گرانــرو ،منجــر بــه کاهــش چشــمگیر
گرانــروی مؤثــر میشــود .طبــق آزمایشهــای انجــام شــده
روی محلــول تعلیقــی باســیلوس ســوبتیلیس ،نشــان داده
شــد کــه کاهــش گرانــروی ،بــه علــت برهمکنشهــای بیــن
شــناگران اســت .در شــکل  5طــرح واره ســلول ریزجانــدار
نشــان دادهشــده اســت.

کاهــش گرانــروی ،تنهــا بــه علــت غلظــت کــم شــناگران
اتفــاق می افتــد .بهعــاوه ،افزایــش غلظــت شــناگران ســبب
افزایــش گرانــروی میشــود .در محلــول تعلیقــی حــاوی
باکتــری شــناگر باســیلوس ســوبتیلیس ،در غلظــت  1-2درصــد
کســر حجمــی ،کاهــش گرانــروی هفــت برابــر مشــاهده شــده
اســت .کاهــش گرانــروی ،تنهــا زمانــی رخ میدهــد کــه
شــناگران تحــت تأثیــر نفــوذ چرخشــی ماننــد جســتوخیز
کــردن و غلــت زدن ( )Tumblingقــرار گیرنــد .امــا کاهــش
گرانــروی باســیلوس ســوبتیلوس ،بــرای اکثــر شــرایط
آزمایشــگاهی ،بــدون در نظــر گرفتــن ایــن جســتوخیزها
اندازهگیــری شــده اســت .البتــه شبیهســازیها و
نظریههــای تحلیلــی نشــان میدهنــد کــه کاهــش گرانــروی
بــه دلیــل برهمکنشهــای هیدرودینامیکــی بیــن شــناگرها
اتفــاق میافتــد و نیــاز بــه غلــت زدن نیســت .همچنیــن
شبیهســازیها نشــان میدهنــد کــه وقتــی غلظــت افزایــش
مییابــد ،گرانــروی در ابتــدا کاهــش و ســپس افزایــش
مییابــد کــه ایــن مــورد در شــکل  6نشــان داده شــده اســت
[ 9و .]10
 6کاربرد ریزجاندارها در صنعت
بعضــی از چاه هــای نفتــی موجــود در طبیعــت ،بــه علــت
تزریــق آب ،قــادر بــه تولیــد نفــت نیســتند یــا بــه اصطــاح
غرقــاب شــده اند .همچنیــن چاه هایــی وجــود دارنــد کــه بــه
دلیــل رســوب ترکیبــات آلــی و معدنــی مســدود شــده اند.
لــذا بعــد از اســتخراج اولیــه و ثانویــه نفــت ،قســمت اعظــم
آن (حــدود  ۸۰درصــد) در چاه هــا باقــی می مانــد .بنابرایــن
اســتفاده از روش هــای مختلــف بــه منظــور اســتخراج مابقــی
نفــت ،توجــه پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
یکــی از ایــن روش هــا ،روش ازدیــاد برداشــت میکروبــی در

شکل ( 5الف) سلول باکتری که توسط چرخش تاژک پیچ مانندش به جلو رانده میشود( .ب) میدان سرعت دوقطبی تولیدشده توسط باکتری شناگر [.]8
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شکل  6کاهش و سپس افزایش گرانروی با افزایش کسر حجمی برای
باکتری های فشاردهنده [ 9و .]10

صنعــت
اســت کــه در آن به وســیله میکروب هــای مخصــوص و
مشــخص ،میــزان نفــت اســتخراجی از چاه هــا را افزایــش
می دهنــد .پیشــرفت های اخیــر در شــناخت و غربال گــری
ریزجاندارهــا و نیــز تولیــد انبــوه آن هــا ،روش  MEORرا
بــه عنــوان جایگزینــی مناســب بــرای بســیاری از روش هــای
مرســوم ازدیــاد برداشــت معرفــی کــرده اســت .به عــاوه
مزیت هایــی ماننــد هزینه هــای کمتــر ایــن روش ،نســبت بــه
ســایر روش هــا ،وجــود کارکرد هــای متفــاوت ایــن فنــاوری
در مخــزن و کمــک بــه حفاظــت از محیــط زیســت از دیگــر
عوامــل توجــه بــه ایــن فنــاوری اســت [ .]11میکروب هــا
بــه ســه طریــق می تواننــد باعــث ازدیــاد برداشــت از مخــازن
نفتــی شــوند :الــف) بــا اکســایش نفــت ،اســید چربــی تولیــد
می کننــد کــه باعــث کاهــش گرانــروی نفــت می شــود .ب)
بــا تولیــد مقادیــر نســبی از گاز  CO2باعــث افزایــش فشــار
در مخــزن می شــوند از ایــن رو ماننــد تزریــق گاز عمــل
می کننــد .ج) میکروب هــا بــا به وجــود آوردن تــوده زیســتی
میــان ســنگ و نفــت مخــزن ،باعــث جابجایــی فیزیکــی نفــت
می شــوند .شــرایط فیزیکــی نفــت مثــل دمــا ،فشــار ،نمــک
و  ...عامــل محدودکننــده اســتفاده از  MEORاســت .از آنجــا
کــه شــرایط فیزیکــی چاه هــای نفــت بــا هــم فــرق می کننــد،
نمی تــوان بــرای همــه آن هــا از یــک نــوع ریزجانــدار اســتفاده
کــرد .باکتری هــای مــورد اســتفاده در روش  MEORبایــد ایــن
خصوصیــات را داشــته باشــند :الف)کوچــک باشــد .ب) قــادر
بــه تحمــل شــرایط محیطــی چــاه باشــد .ج) رشــد ســریعی
(()Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR
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داشــته باشــد و از تحــرک الزم داخــل چــاه برخــوردار باشــد.
د) تحمــل مــواد ضدمیکروبــی و ضدخوردگــی را داشــته
باشــند .ه) بــرای رشــد بــه مــواد مغــذی پیچیــده ای نیــاز
نداشــته باشــند.
انــواع باکتری هــای مــورد اســتفاده در روش MEOR
عبارتنــد از:
اشرشــیاکوالی ( ،)E-Coliســودوموناس (،)Pseudomonas
میکروکوکوس ( ،)Micrococcusکلســتریدیوم (،)Clostridium
انتروباکتریاســه ( ،)Enterobacteriaceaeمایکوباکتریــوم
(.)Mycobacterium
در حفــاری چاه هــای نفــت و گاز از ِگل حفــاری اســتفاده
می شــود .ایــن گل بــه دلیــل نقش هــای متعــدد ،در مقاطــع
مختلــف حفــاری خــواص متفاوتــی دارد کــه بایــد از نظــر
خــواص رئولــوژی ،رفتــار مناســبی از خــود نشــان دهــد .برای
حصــول رفتــار مــورد نظــر ،مــواد متنوعــی از جملــه پلیمرهــا
بــه گل اضافــه می شــود .افزودنی هــای پلیمــری بــه خوبــی
می تواننــد خــواص رئولــوژی گل حفــاری را بــر حســب
شــرایط مــورد نیــاز ،بهبــود بخشــند .بــه منظــور افزایــش
ســرعت حفــاری نیــاز بــه گلــی اســت کــه در ســرعت های
برشــی و حــرارت زیــاد ،از کمتریــن گرانــروی و در فضــای
حلقــوی چــاه ،از گرانــروی بهینــه برخــوردار باشــد تــا بتوانــد
کنده هــای حفــاری را بــه بیــرون چــاه هدایــت کنــد .انــواع
پلیمرهــای طبیعــی ،مصنوعــی و اصالح شــده بــرای ایــن
هــدف می توانــد اســتفاده شــود .بــه عنــوان مثــال ،صمــغ
زانتــان پلیمــر آلــی استخراج شــده از ســلولز و زیســت پلیمری
اســت کــه بــرای کنتــرل گرانــروی اســتفاده می شــود.
زانتــان شبه پالســتیکی اســت کــه بــا افزایــش تنــش برشــی
روی محلــول ،گرانــروی آن کاهــش می یابــد .در شــرایطی
کــه میــزان بــرش اعمال شــده خیلــی زیــاد باشــد( مثــ ً
ا در
نازل هــای متــه حفــاری) گرانــروی ســیال آنقــدر کاهــش
می یابــد کــه شــبیه گرانــروی آب می شــود .در شــرایطی
ماننــد شــرایط داخــل فضــای حلقــوی چــاه کــه میــزان بــرش
اعمال شــده کمتــر اســت ،دوبــاره پیوندهــای هیدروژنــی ســیال
تشــکیل شــده و گرانــروی آن افزایــش می یابــد .حضــور ای-
کــوالی در مــواردی کــه نیــاز بــه گرانــروی کمتــر اســت ،ایــن
مهــم را فراهــم می ســازد.
یکــی دیگــر از ایــن پلیمرهــا ،کربوکســی متیــل ســلولز
(( ،)Carboxymethyl Cellulose (CMCاز مشــتقات ســلولز
اســت .در اثــر افزایــش غلظــت  ،CMCگرانــروی افزایــش
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می یابــد کــه در نتیجــه مقــدار تنــش تســلیم نیــز زیــاد
می شــود .در اینجــا هــم در مــواردی کــه گرانــروی کــم بــرای
گل حفــاری مــورد نیــاز اســت ،باکتــری ای-کــوالی می توانــد
کارســاز شــود [.]12
 7نتیجه گیری
برهمکنشهــای هیدرودینامیکــی دوربــرد ،در ســیال گرانــرو،
منجــر بــه کاهــش چشــمگیر گرانــروی مؤثــر میشــود .ایــن
نتیجــه موافــق بــا آزمایشهایــی اســت کــه روی محلــول
تعلیقــی باســیلوس ســوبتیلیس (باکتــری فشــاردهنده) انجــام
شــده اســت .کاهــش گرانــروی بــه دلیــل برهمکنشهــای
هیدرودینامیکــی بیــن شــناگرها اتفــاق میافتــد .بــا افزایــش
غلظــت باکتــری ،گرانــروی در ابتــدا کاهــش و ســپس افزایــش

مییابــد .درواقــع در لحظــات اول ،باکتریهــا دارای اکســیژن
کافــی هســتند ولــی ازآنجاییکــه آنهــا مصرفکننــده
اکســیژن هســتند ،ســرعت متوســط و ضریــب نفــوذ آنهــا
کاهــش مییابــد و پــس از مدتــی تثبیــت میشــود .پایــداری
حرکــت جمعــی در محلول هــای تعلیقــی باکتریایــی مهــم
اســت .بســیاری از خــواص ســیال ،ناشــی از فعالیتهــای
شــنای باکتریهاســت .تغییــر در جهــت شــنای آنهــا ،تحــت
تأثیــر جهتگیریهــای اولیــه ،زاویــه و شــکل تــاژک اســت.
بعضــی از باکتریهــا تاژکشــان در عقــب و برخــی دیگــر
تاژکشــان در جلــو قــرار دارد .برخــی خــود را بــا فشــار دادن
ســیال توســط تاژکــی کــه در پشتشــان قــرار دارد ،بــه جلــو
میکشــانند و گــروه دیگــر برعکــس عمــل می کننــد.

سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 1397
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