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Εισαγωγή

Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του διατρητικού πολφού είναι η αποτροπή της
εισροής των ρευστών των διατρηθέντων σχηματισμών μέσα στη γεώτρηση. Αυτό
επιτυγχάνεται με το σχηματισμό ενός υμενίου στα τοιχώματα της γεώτρησης.
Όσο αυξάνεται το βάθος διάτρησης, οι ιδιότητες του πολφού αλλοιώνονται μεταξύ των
οποίων και η ικανότητά του να συγκρατεί τα ρευστά των σχηματισμών.
Ειδικά επεξεργασμένα οργανικά υλικά, πλούσια σε χουμικά και φουλβικά οξέα όπως
λιγνίτες και λεοναρδίτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των ιδιοτήτων
διήθησης του διατρητικού πολφού.

Υλικά & Μέθοδοι

Τρία δείγματα λιγνιτών και ένα δείγμα λεοναρδίτη
λήφθηκαν από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
και τα λιγνιτωρυχεία της Αχλάδας, αντίστοιχα.
Τα δείγματα καυστικοποιήθηκαν με δυο διαφορετικές
μεθόδους με σκοπό την απελευθέρωση των χουμικών και
φουλβικών τους οξέων, καθώς και την αύξηση της
διαλυτότητάς τους.
Η πρώτη μέθοδος πραγματοποιήθηκε με προσθήκη
NaOH 1M, ενώ η δεύτερη με προσθήκη NaOH, KOH και
ένυδρου θειικού ψευδαργύρου.
Κάθε δείγμα προστέθηκε σε μείγμα νερού μπεντονίτη σε
ποσοστό 3%.

Ο όγκος του διηθήματος και το πάχος του υμενίου
προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο API 13I,
2020 χρησιμοποιώντας την Φιλτροπρέσα LP/LT της
Εταιρείας Fann Instruments.

Από κάθε πείραμα προέκυψε 
ένα υμένιο πολφού το οποίο 
υποβλήθηκε σε ορυκτολογική 
και μορφολογική ανάλυση με 
τις μεθόδους XRD και SEM
αντίστοιχα

Αποτελέσματα

Οι λιγνίτες ZKA, ZMA και ZNF, καυστικοποιημένοι
με τη δεύτερη μέθοδο, δίνουν το επιθυμητό όγκο
διηθήματος [9 - 15mL, ΑPI 13I].
Αντίθετα οι λιγνίτες CKA, CMA και CNF που
καυστικοποιήθηκαν μόνο με NaOH δίνουν όγκο
διηθήματος εκτός των επιθυμητών ορίων.
Τα δείγματα λεοναρδίτη ZLE και CLE επίσης
μειώνουν επαρκώς τον όγκο διηθήματος.

Άνω επιφάνεια 

Κάτω επιφάνεια 

Υμένια πολφού 

Μέσω του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM)
παρατηρήθηκε πως η άνω επιφάνεια των υμενίων στην
οποία συγκεντρώνονται τα οργανικά υλικά είναι πιο
συμπαγής σε αντίθεση με την κάτω επιφάνεια, η οποία
εμφανίζει μεγάλους πόρους που οφείλονται στην
διάταξη των σωματιδίων του μπεντονίτη.
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Η καυστικοποίηση οδηγεί σε απώλεια τμήματος του
άμορφου οργανικού υλικού των ανθράκων. Τα
υμένια λάσπης αποτελούνται κυρίως από
μοντμοριλλονίτη και ασβεστίτη, ενώ αρκετά
δείγματα είναι πλούσια σε χαλαζία και
πλαγιόκλαστο.

Καυστικοποιημένος λιγνίτης CKA

Υμένιο πολφού έπειτα από προσθήκη του λιγνίτη CKA
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