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مقدمه

اگرچه تمامي اطالعات آماري عملياتهاي ش��کافت هيدروليکي
ثبت نش��ده است ،اما در دو دهه اخير استفاده از اين فنآوری به شدت
افزايش يافته اس��ت .در آمريکاي ش��مالي با وجود قيم��ت پايين گاز
طبيعي ،فعاليتهاي مرتبط با ايجاد ش��کاف همواره در س��طح باالیی
بوده و تخمين زده ميش��ود تاسيس��اتي معادل  4ميليون اس��ب بخار،
تجهي��زات در اين کش��ور وجود دارد .ب��ا اين وجود همواره ليس��ت
انتظاري از خدمات و تامينکنندگان وجود دارد که س��بب شده تاخير
ش��روع عمليات تا  9ماه عادي باش��د .در چين و هند س��رمايهگذاري
در منابع گاز غيرمتعارف س��بب ايجاد تقاضا براي استفاده از فنآوری
ش��کافت هيدروليکي به منظ��ور توليد اقتصادي شدهاس��ت .همچنين
ميزان سرمايهگذاري در مناطق شيلي ،استراليا و شمال آمريکا افزايش
داشتهاس��ت .کشورهاي اروپايي مانند هلند ،لهستان ،آلمان و فرانسه به
منظور کاهش وابستگي انرژي به روسيه در تالش براي بهرهبرداري از
منابع سخت 1خود هستند.
ام��ا تمام بح��ث در مورد ش��يلها نيس��ت .در س��ال  2007س��رمايه
ش��رکتهاي خدماتي شکافت هيدروليکي نش��اندهنده وجود بازاري
 13ميليارد دالري نس��بت به ب��ازار  2/8ميليارد دالري س��ال  1999بود
(شکل.)1-
اين فنآوری در حال حاضر بيش از هر روش تجربي ديگري ،امکان
ادامه توليد اقتصادي موادهيدروکربني را در سرتاسر جهان ،از ميادين با
تراوايي باالي آلسکا ،درياي شمال و روسيه گرفته تا سازندهاي متراکم
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()hasanvand@put.ac.ir
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پروپانت

خليج مکزيک ،حوزه س��انتوس 3و دريايي غرب آفريقا (شکل ،)2-تا
منابع غيرمتعارفي مانند شيلها و متان زغالسنگي 4فراهم کرده است.
 85درص��د از کل واحده��اي عمليات��ي ش��کافت هيدروليکي 5در
آمريکاي ش��مالي ق��رار دارند .واحد ش��کافت هيدروليکي براس��اس
تقسيمبندي مايکل اکونوميدز ،برابر با چهار واحد شکافنده ،يک واحد
اختالط و تجهيزات جانبي اس��ت .اين تقس��يمبندي شامل هر دو دسته
تجهيزات عمليات در دريا و خشکي ميشود .تعداد باالي اين تجهيزات

 1حجم بازار شکافت هيدروليکي در جهان از سال  1999تا 2007
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ريشه در قابل اعتماد و بالغ بودن اين فنآوری و افزايش تقاضا دارد.
افزايش قابل توجه ذخيره اثبات ش��ده گاز طبيعي در آمريکا در کمتر
از  20س��ال گذش��ته ( )162/42 Tcf( 1994و ))244/66 Tcf( 2009
ارتباط مستقيمی با توسعه فنآوری شکافت هيدروليکي و حفاري افقي
دارد .افزايش ذخایر س��بب ش��د تا در گزارش س��االنه  HIS CERAبا
عنوان "طوفان ش��يل" بيان ش��ود؛ "افزايش توليد گاز آمريکا باعث شد
تا آمريکاي ش��مالي برخالف پيشبينيهاي گذشته ،به صادرات مقادیر
باالیی گاز مايع شده ( )LNGاز مناطق توليدي نیازمند باشد ".اگرچه در
حال حاضر منابع گاز ش��يلي و زغالسنگي در خارج از آمريکا گسترده
اس��ت ،اما نياز به منابع غيرمتعارف گاز در اکثر کش��ورها تا تمام شدن
مناب��ع متعارف هنوز به مرحله ضرورت تولید نرس��يده اس��ت .عالوهبر
اين س��ه کش��ور اول داراي منابع گاز طبيعي اثبات ش��ده (روسيه ،ايران
و قط��ر) در مجموع داراي  14/5برابر ذخایر گاز آمريکا تا پايان س��ال
 )33564 Tcf( 2009و  %57از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.
بنابراين اگرچه ش��کافت هيدروليکي و استخراج گاز طبيعي و نفت در
ميادين نامتعارف شيل آمريکا به هم مرتبط شدهاند ،در آينده بلندمدت
اين ارتباط به خارج اين کشور نيز گسترش خواهد يافت.

ريالنس" ،7تمرکز عميق بر اطمين��ان از کيفيت/کنترل کيفيت عمليات
و اجراي عمليات ش��کافت در فاز پايلوت و س��پس توسعه اين عمليات
با طول و ارتباط 8بيش��تر تا حد نياز اس��ت .بهينهسازي عمليات شکافت
داستاني اس��ت که با انجام عملياتهاي بيشتر محقق ميشود .تنها کليد
اي��ن راه ایجاد ش��کافهای هیدرولیکي موثر ،رقابت��ي و موفق با نتايج
اقتصادي است".
رش��د و کاربرد فنآوری ش��کافت هيدروليکي در آمريکا به وسيله
بخش خصوصي و با هزينههاي پايين و نيازهاي اندک به يادگيري انجام
شد .اين موضوع سبب پاسخگويي سريع اين شرکتها به فنآوریهاي
جديدتر در مدلس��ازي ،برنامهريزي ،سيالها و پروپانتها شد .با وجود
رقابت دهها ش��رکت پيمانکاري ،هر کدام به دنبال پيش��يگرفتن فني و
اقتصادي از يکديگر بودند و سرعت رشد اين فنآوری در آمريکا زياد
بود .به دليل الزامات قانوني آمريکاي ش��مالي مبنيبر افش��اي دادههاي
عمليات بهرهبرداري و شکافت  6-ماه بعد از اجرا ،-رقبا توانستند دانش
و تجربه به دست آمده را استفاده کنند .شرکتهاي آمريکا همچنين از

-1وضعيت سرمايهگذاري و رقابت کشورها در توسعه شکافت هيدروليکي

در ح��ال حاضر در آمريکاي ش��مالي در يک چ��اه افقي حداقل10
عمليات ش��کافت به منظ��ور تحريک چاه انجام میش��ود .اين درحالي
اس��ت که در خ��ارج از آمريکاي ش��مالي ،تعداد عملياته��اي ايجاد
ش��کافت به طور معمول براي هر چاه به ندرت به بيش از  2تا  3عمليات
ميرس��د .قيمت پايين گاز طبيعي و نبود زيرساختها ،دو عامل اساسي
اين پديده هستند .شرکتهاي خدماتي در خارج از آمريکاي شمالی يا
هنوز زيرساختهاي کافي را ايجاد نکرده ،يا تجربیات موفقی به دست
نياوردهاند .هزينه عملياتها در اين ش��رکتهاي خدماتي حدود س��ه تا
چهار برابر موارد مش��ابه در آمريکاي شمالي است که علت آن ضعیف
در ش��بکههای توزيع تجهیزات و نيروي انس��اني است .اما راه برتري بر
اين چال��ش از نگاه يکي از مهندس��ان باتجربه ش��رکت بيپي ،مارتين

 2کشتي استيم استار آنگوال بخش عمدهاي از عملياتهاي شکافت درياي در
غرب آفريقا را انجام ميدهد

 1تعداد واحدهاي عملياتي شکافت هيدروليکي موجود در دنيا شامل واحدهاي خشکي و کشتيهاي دريايي
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مش��وقهاي مالياتي و افزايش قيمت گاز دهه  1980سود بردند و شروع
به اکتش��اف مخازن گاز متراکم کردند و در سال  1992که مشوقهاي
مالياتي به اتمام رس��يد ،زيرس��اختهاي ايجاد ش��ده ،م��واد توليدي و
متخصصان ،مجبور به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بدون مش��وق
شدند.
تح��رک ناش��ی از افزاي��ش تقاضا براي توليد انرژي س��بب ش��ده تا
کش��ورهايي مانند چين و هند در پی رونق اقتصادي ش��يل در آمريکا،
عالقمند به توسعه منابع خود با هزينه مناسب شوند .هر دو کشور در سال
 2010اق��دام به امضاي قراردادهايي با اي��االت متحده کردند که اجازه
انجام مطالعات زمين شناس��ي توس��ط آمريکاييها برای تعیین پتانسيل
وجود شيل گازي قابل برداشت در محدوده اين کشورها را میداد.
هند و چين همچنين در حال جذب منابعي در اياالت متحده هس��تند.
به عنوان مثال ،بزرگترين ش��رکت هند ،صنايع ريالينس ،9تحت رهبري
ميلي��اردر مکش امباني ،10در س��ال  2010س��هامي از ش��يلهاي اياالت
متح��ده به ارزش قريب ب��ه  3/4ميلي��ارد دالر خريداري ک��رد .به نظر
ميرس��د امباني به دنبال استراتژي يادگيري تا زمان نياز 11است و شاهد
اين ادعا س��رمايهگذاري مش��ترک ش��رکت رليانس و ش��رکت نفت و
گاز کاريگو 12در نواحي ش��يلي مارس��لوس 13در مرکز و شمال شرق
پنسيلوانيا اس��ت .ريالينس در اين پروژه  %60مشارکت دارد و کاريگو
پيمانکار آن اس��ت .اما رليانس اين اختيار را دارد که در سالهاي بعد به
عنوان پيمانکار در برخي مناطق وارد عمل ش��ود .امباني بر آموختههاي
شرکتش در فنآوریهايي مانند ش��کافت هيدروليکي حساب کرده و
اميدوار است از منافع حفر حدود  1000چاه در طول  10سال که پتانسيل
آن حدود  3/4 TcFeاست ،بهره ببرد.
کشورهاي کوچکتری مانند فرانسه و نروژ نیز استراتژي مشابهي را براي
ارتباط با فنآوری شکافت هيدروليکي به عنوان يک فنآوری توانمند
در پيش گرفتهاند .به عنوان مثال ش��رکت توتال اولين س��رمايهگذاري
خود را در يک پروژه گاززغالسنگي در حدود  750ميليون دالر براي
 %20از سهام يک شرکت مشترک استراليايي انجام داد .اين پروژه گاز
زغالسنگ توليد شده از ميدانهاي کوئينزلند را در يک کارخانه واحد
در ساحل شرقي کشور به  LNGتبديل ميکند .همچنين شرکت توتال

 3تخمين پراکندگي عملياتهاي شکافت هيدروليکي در نقاط مختلف جهان
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 %15از س��هام پروژه  LNGگلداستون را از شرکت استراليايي سانتوس
و  %5از سهام را از شرکت مالزياي پتروناس خريداری کرده است .اين
گروه فرانس��وي اعالم کرده که به دنبال فرصتي برای مشارکت در ساير
داراييهاي گازي سانتوس در استراليا است.
در س��ال  ،2010اس��تاتاويل نی��ز ب��ا خري��د از ش��رکت ان��رژي
چس��پيک14حوزه عمليات خود در شيل مارسلوس آمريکا را حدود 59
هزار هکتار افزايش داد .اس��تاتاويل در اواخر  2008وارد حوزه ش��يل
مارسلوس شد .اين ش��رکت در تالش است تا زيرساختها را از طريق
ش��ريک خود چسپيک به دس��ت آورد تا بتواند به عنوان يک پيمانکار
منابع گازي نامتعارف شناخته شود.
استراتژي ديگر دعوت از ش��رکتهاي خارجي براي سهيم شدن در
بهرهبرداري از منابع کشور است .براي مثال ،بزرگترين توليدکننده گاز
چين ،پتروچاينا ،و شرکت رويال داچ شل با هم در توسعه و بهربرداري
از منابع گاز ش��يل استان س��يچوان چين مشارکت کردهاند .اين شرکت
برنامهري��زي کرده تا  60ميلي��ارد دالر در توليد نفت و گاز در خارج از
چين س��رمايهگذاري کند .ديگر شرکتهاي چيني مانند شرکت نفت و
شيمي چين و  CNOOCنيز برنامه مشابه با پتروچاينا در پيش گرفتهاند.
 -2وضعيت بازار توليد پروپانت

ب��ا رش��د س��ريع ش��کافت هيدروليک��ي در دو دهه گذش��ته ،تعداد
توليدکنندگان پروپانت در سرتاسر جهان از تعداد انگشت شمار به بيش
از  30تولي��د کننده پروپانت ش��ني 9 ،توليد کننده پروپانت با پوش��ش
رزيني ،و حداقل  10توليدکننده پروپانتهاي سراميکي رسيده است.
براس��اس مطالع��ه انچوت��ز و اولمن ک��ه در مجالت پروپتس��تر 15و
کللريک 16در سال  2010چاپ شد ،در بازار پروپانت مصرف پروپانت
در دهه  1990يک بازار با رش��د کم بود .اما از س��ال  1999تا  2009از
مقدار تقريبي  3ميليارد پوند به نزديک به  20ميليارد پوند رسيد.
ان��دازه دانهه��اي پروپانت ب��ا افزايش مصرف آب 17ب��راي عمليات
ش��کافت کم میشود .در دو دهه  1990تا  2000اين اندازه در محدوده
گريد  20/40قرار داش��ت .براس��اس گزارش کلريک به نقل از اولمن،
ش��کافت هيدروليکي مربوط به منابع غيرمتع��ارف چيزي کمتر از يک
تغيير پارادايم در تاثيرگ��ذاري بر حجم ،نوع و اندازه پروپانتها ندارد.
نتاي��ج اين تغيي��ر پارادايم ،رايج ش��دن اس��تفاده از گريدهاي  30/50و
 40/70شن و شن با پوشش رزيني 40/80 ،سراميکي و شن با مش 100
است .اس��تفاده از پروپانتهاي بزرگي مانند  16/20يا بزرگتر در غرب
سيبري از  %43در سال  2003به بيش از  %90رسيده است .موارد مشابهي
از اين تغيير روند در آمريکاي شمالي نیز وجود دارد.

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 151
ماهنامه 

آمريکاي شمالي اصليترين توليدکننده پروپانت است .اولين کارخانه
غيرآمريکايي براي توليد ش��نهاي عمليات شکافت براساس استاندارد
 56 API RPبا اس��تفاده از شن س��يليکايي کولورادو در سال  1985در
چلفورد انگليس س��اخته ش��د .بعد از آن چندين واحد کوچک توليد
ش��ن طبيعي و پوشش رزيني در کشورهايي مانند انگليس ،18دانمارک،
لهس��تان و عربستان س��عودي ایجاد ش��د .اما به گفته اولمن ،بزرگترين
توس��عه اين حوزه خ��ارج از آمريکاي ش��مالي ،توليد س��راميکهاي
با قدرت باال 19و بوکس��يت متخلخل 20اس��ت .برزيل ،روس��يه و چين
مثالهايي از کشورهاي داراي فنآوری توليد پروپانت مصنوعي بادوام
هستند که محصوالت خود را به آمريکاي شمالي صادر ميکنند.
 -3چالشهای فنآوری شکافت هيدروليکي

براساس ادعاي س��يمون چيپرفيل ،21مدير گروه مرکزي گاز شرکت
س��انتوس ،اصليترين چالش پيشروي ش��کافت هيدروليکي ،شناخت
ارتباط و برهمکنش ايجاد شده بين شکاف و مخزن است يک عمليات
خوب نتیجه توس��عه فرايندهايي مانند تحليل بستهشدن براساس خواص

 4پرپان��ت در ح��ال تخلیه به داخل قيف براي انتقال به تراک اختالط اس��ت.
مخلوط به داخل چاه جهت شکافت هيدروليکي پمپ ميشود

مخزن و ميکرو نمودارگيري براي تعريف گس��تره ش��کاف است .منابع
اطالعات��ی اضافي مس��تقل که در ط��ول عمر چاه اخذ ميش��ود ،براي
شناخت عملکرد هر شکاف در چاه ضروري است.
انتونين ِس��تاري از دانش��گاه کلگري ادعا ميکند" :صنعت هنوز هم
اث��رات ژئومکانيکي ش��کافت چاه در مناب��ع غيرمتع��ارف را به خوبي
نش��ناخته اس��ت" .چالشهاي منحصر به فرد هر عمليات شکافت شيلي
س��بب ش��ده تا پيمانکاران ب��ه لحاظ اقتص��ادي ،آموخت��ن تجارب هر
عمليات را ضروري بدانند .از اينرو س��تاري تخمين ميزند که با توجه
به تحقيقاتی که امروزه توس��ط کنسرس��يومهاي مختلف انجام ميشود
مانند تحقيقات دانشگاه کلگري با همراهي بيپي ،شل ،استاتاويل ،واني -به توس��عه يک نرمافزار با قابليت پيشبيني 22طي  3تا  5سال آينده
بيانجامد.
همانط��ور که  Rylanceاع�لام کرد "عمليات ش��کافت هيدروليکي
يک تکنولوژي بس��يار بخشنده است" ،با توانايي دستيابي به نتايج خوب
در ش��رايطي همانند آمريکاي ش��مالي ،جايي که اس��تفاده آن به تعداد
زياد هنوز هم براس��اس مدلهاي توس��عه يافته  25تا  35سال پيش انجام
ميشود.
براي دس��تيابي به موفقيت نه تنها توس��عه يک مدل قابل تخمين الزم
است ،بلکه اشتراک داده و تجمع اطالعات نيز ضروري است .متاسفانه
در اين زمينه اش��تراک داده بين شرکتها به سادگي صورت نميگيرد.
توانايي طراحي و اجراي عمليات بهينه ش��کاف توس��ط ش��رکتهاي
خدماتي محفوظ ميماند .چراکه اين شرکتها موضوع طراحي بهينه را
به عنوان يک طرح کلي در نظر نميگيرند .چهار چيز که ش��رکتهاي
خدمات��ي در حوزه ش��کافت هيدروليکي براي يک طراح��ي بهينه نياز
دارند :تراوايي مخزن ،توزيع تنش درجا ،مدل زمين شناسي صوتي ،23و
خصوصيات هدر رفت سيال در سازندهاي داراي شکاف طبيعي است و
نرم افزار فضاي تصميمگيري 24هالیبرتون ميتواند کمک کند .يکي از
اهداف اين نرمافزار جمعآوري بهتر دادههاي مربوط به عمليات شکاف
در زمان واقعي از ميدان با وجود يک مدل زميني مشترک است.
دانيليرگين ،رئيس مش��اور  ،IHS CERAدر سخنان خود در کنگره
جهاني انرژي سال  ،2010از توسعه شيل-گاز به عنوان يکي از مهمترين
نوآوريهاي انرژي قرن حاضر نام برد .بدون شکاف هيدروليکي و ادغام
آن ب��ا حفاري افقي ،اين پديده به لح��اظ فيزيکي غير ممکن بود .با اين
وجود ،در آمريکا بهرهبرداري از منابع ش��يل-گاز هر روز به مکانهاي
مس��کوني و منابع آبي نزديکتر ميش��ود .در س��اير نقاط جهان سعي
ميش��ود در مورد ارتباط بين شکافت هيدروليکي و آلودگي سفرههاي
زيرزمين��ي از تجارب عمومي آمريکايي��ان ،آموختههای دولت آمريکا
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

و عکسالعمل رس��انهها استفاده شود .براس��اس اظهارات ميشل اسميت
رئيس فنآوریهاي  -NSIاکثر نگرانيهاي موجود بياس��اس اس��ت.زي��را عمليات ش��کافت در فاصله هزاران فوتي از س��فرههاي زيرزميني
انجام ميشود .همچنين مواد شيميايي استفاده شده در سيال اين عمليات
نسبتا خوشخيم هستند و شانس ايجاد يک مسيرجرياني بين گازطبيعي
و س��طح بسيارکم است .در اين ميان گزينه محتمل ايجاد حادثه ،ضعف
در تجهيزات تکميل چاه و امکان فرار گاز از طريق رش��ته تکميل شده
چاه اس��ت و اگ��ر چاه به يک گس��ل طبيعي بزرگ نفوذ کرده باش��د،
در زمان تزريق حجم زيادي آب با فش��ار باال ،ام��کان وقوع زمينلرزه
کوچک وجود دارد.
پيشبيني ميش��ود با توجه به رش��د جمعيت و جمعيت حدود 6/88
ميليارد نفری طي  20س��ال آينده ،تقاضا براي انرژي بين  32-40درصد
افزايش بيابد .با توجه به محدوديت منابع متعارف ،براساس اين پيشبيني
نياز به ساخت تاسيسات بهرهبرداري از منابع نامتعارف وجود دارد که در
اين زمينه تاسيس��ات مربوط به ايجاد شکاف هيدروليکي در سازندهاي
مختلف مانند شيلها توسعه خواهد يافت.
 -4شرکتهاي بينالمللي در زمينه شکافت هيدروليکي
 1-4شركت اكسون موبيل ()exxonmobil

اي��ن ش��ركت بزرگتري��ن توليدكنن��ده گاز طبيعي در جهان اس��ت.
فنآوری ش��كاف هيدروليكي در ش��ركت اكس��ون موبيل از دو جنبه
تكنولوژي و مس��ائل زيس��تمحيطي-ايمني مورد توجه است .از جنبه
زيستمحيطي موضوعات ريسك در مخازن غيرمتعارف ،مسئوليتهاي
زيس��تمحيطي ،اندازهگيري ايمني ،ارائه برنامه حفاري با درنظرگرفتن
مس��ئله محيطزيس��ت و سيس��تم مديري��ت يكپارچه عملي��ات از جمله
ويژگيهاي اكسون موبيل در عمليات شكاف هيدروليكي است .تمامی
این موارد در قالب استانداردها و شرح كارها در وب سايت اين شركت
قابل دستيابي است.
ش��ركت اكس��ون موبيل از جمله ش��ركتهايي اس��ت ك��ه با گروه
 fracfocusهمكاري دارد و از طريق اين س��ايت اينترنتي ،اطالعات
تم��ام چاههاي حفاري ش��ده در آمريكا از نظر نوع و مقدار اس��تفاده از
مواد شيميايي و اثرات آن بر آبهاي زير زميني بررسي و ثبت ميشود.
 2-4شرکت بيكرهيوز ()Baker Hughes

ش��ركت بيكرهيوز دهها سال س��ابقه در عمليات شكاف هيدروليكي
دارد .در اين ش��ركت براي انج��ام هر عمليات ش��كافت ابتدا در مورد
وضعيت ساختار زمينشناسي مخزن مطالعه میشود و عمليات تحريك
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چاه و شكافت هيدروليكي همزمان انجام میشود تا هزينههاي خوردگي،
رس��وب و نشس��ت مواد معدني يا ميكروبي كم ش��ود .تيم عملياتي اين
ش��ركت متشكل از زمينشناس ،ژئومكانيك و مهندس مخزن است كه
در مجموع بيش از  25سال سابقه انجام عمليات شكافت هيدروليكي در
هر دو نوع مخازن متعارف و نامتعارف را دارد.
ش��ركت بيکر هيوز با داش��تن تکنول��وژي انتخاب پروپان��ت متغير،
نتايج بهتری در افزايش بهرهدهي چاهها داش��ته اس��ت .در اين ش��رکت
غربالگري براساس خواص سنگ و سيال مخزن انجام و قبل از عمليات
شکافت هيدروليکي ،مدلسازي براساس روش شناسايي مخزن ()UTRF
صورت ميگيرد .اين موضوع س��بب انتخاب درست روش تزريق بهينه
براي شکافت هيدروليکي خواهد شد.
يکي از روشهاي موثر ش��رکت بيکرهيوز در شکافت هيدروليکي،
روش  StimPlusTMاس��ت .در اي��ن روش واکنشهاي ش��يميايي در
کنار شکافت هيدروليکي بررس��ی ميشود که سبب کاهش هزينههاي
رس��وب معدني ،آلي ،ميکروبي و خوردگي در ضمن فرايند ش��کافت
هيدروليکي خواهد ش��د .نمونه موفق اس��تفاده از اي��ن روش در خليج
مکزيک بود که پيمانکار با تشکيل آسفالتين به همراه توليد شن در چاه
در عمق  3383متري با پالگهاي تشکيل شده آسفالتين روبرو بود .در
اي��ن عمليات از ممانعت کننده  AsphaltSorbTMبه همراه پک س��يال
ايجادکننده ش��کاف و پک گراول در ش��کاف ايجاد شده استفاده شد.
اين روش باعث ش��ده تا  200روز توليد نفت تضمين ش��ود .بعد از 200
روز و توليد  500هزار بش��که نفت ،مقدار آسفالتين توليد شده نشان داد
که آسفالتي در داخل چاه تشکيل نشده است .اين موضوع نشان ميدهد
که ممانعتکننده همراه با عملیات شکاف هيدروليکي در کاهش مسئله
توليد آسفالتين نيز موثر بوده است [.]2
در ميدان متان زغالسنگي آپاالچياز درعمليات شکافت هيدروليکي
از روش Sorb Solid inhibitorاستفاده شد .گزارشها نشان ميدهد تا
چهار سال پس از ایجاد شکاف ،مشکالت مربوط به تشکيل رسوب در
حد صفر اس��ت و چاههاي با مشکل توليد آب ،به اندازه کافي ممانعت
کننده دارند که در آنها از مشکل تشکيل رسوب ممانعت شود .هماکنون
در تمامي عملياتهاي ش��کافت هيدروليکي این میدان از Sorb Solid
 inhibitorاستفاده ميشود.
از ديگ��ر فنآوریه��اي ش��رکت بيکرهي��وز در موضوع ش��کافت
هيدروليکي ،ايجاد ش��کاف چند مرحلهاي مانند ايجاد سيستم توپهاي
فعال تک و چندتايي در نقطه شکاف براي هر دو حالت چاه باز و چاه با
لوله جداري است .اين روش در مخازن با تراوايي کم و چاههاي داراي
لوله جداري کاربرد دارد [ .]3در شرکت بيکرهيوز امکان تزريق تا فشار
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 15000پام با دبيهاي مختلف وجود دارد.
 -3-4شركت شلمبرژره ()Schlumberger

شركت ش��لمبرژر در زمينه استفاده از شکاف هيدروليکي روشهاي
خاص��ی را دارد .از جمل��ه ايجاد کانالهاي ش��کاف هيدروليکي به نام
 HiWAYدر اي��ن روش پروپانتهاي ش��کاف با ايجاد ميانبر در داخل
ش��کاف ،تراوايي ش��کاف را افزاي��ش ميدهند .اين ميانبرها سيس��تم
جرياني پيوس��تهاي را براي عبور هيدروکربنها ايجاد و سبب پايستگي
شکاف و ايجاد ارتباط پيوسته بين مخزن و چاه ميشوند .همچنین مقدار
آب و پروپانت مصرفی کاهش مييابد .اين فنآوری در مخزن ش��يلي
ايگل فورد 25استفاده شد.
اين مخزن از اليم اس��تون و شيل تش��کيل شده است .تخلخل بين 7
تا  10درصد ،تراوايي بين  0/2تا  0/6ميلي دارس��ي ،فش��ار مخزن بين
 8ت��ا  10ه��زار پام و ماژول يونگ برابر با  4/1 Mpsiتا  8/4اس��ت که
تغييرات شکس��ت بااليي اس��ت .تغييرات دماي مخزن از  280تا 310
درجه فانهايت از عمق  11800فوت تا  12200فوت اس��ت که شرايط
چالش برانگيزي را براي موفقيت عمليات ايجاد کرده بود .پیش از این
فنآوری ،در اين ميدان از تکميل چندگانه افقي چاه اس��تفاده میشد
که س��بب مصرف ساالنه ميليونها گالن آب و ميليونها پوند پروپانت
ميشد.
شلمبرژر در يک مقايسه موردي دو چاه را به روش  HiWAYو دو

چاه را به روش معمولي تحريک کرد .فاصله چاهها از همديگر 3500
ف��وت بود و طول چاهها حداکثر  1درصد با هم اختالف داش��ت .در
ط��ول  60روز اول بعد از تحريک چاه به روش ش��کاف هيدروليکي
 ،HiWAYبه ط��ور ميانگين  26535بش��که ميعان��ات و  30/1ميليون
فوت مکعب گاز همراه توليد ش��د .در حالي ک��ه در چاههايي که به
روش معمولي ش��کافت هيدروليکي شده بود به ترتيب  18555بشکه
ميعان��ات و  18/7ميليون فوت مکعب گاز توليد ش��د .فش��ار جرياني
ميانگين چاههای روش  HiWAYبراب��ر با  2156پام و چاههاي روش
معمول��ي برابر ب��ا  1916پام بود .عالوهبر اي��ن روش  HiWAYمقدار
تولي��د ميعانات و گاز طبيعي را به ترتي��ب  %43و  %61افزايش داد .از
س��وي ديگر مقدار اس��تفاده از آب و پروپانت ب��ه ترتيب  %58و %35
کاهش يافت [.]4
فنآوری ديگري که شرکت شلمبرژره در زمينه شکافت هيدروليکي
اس��تفاده ميکند ،روش  StimMOREاست .در اين روش ضمن تزريق
س��يال از وضعيت ميکرو شکافهاي ايجاد ش��ده لرزهنگاري ميشود.
دادههاي مربوط به وضعيت تش��کيل شکاف ،همزمان با تزريق به بهبود
فراين��د ايجاد ش��کاف هيدروليکي کمک ميکند .اي��ن روش ابتدا در
ميدان ش��يلي بارنت که دمايي بين  160تا  250درجه فارنهايت داش��ت
اجرا شد [.]5
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