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آســتری های شکافدار/مشــبک شــده با هدف جلوگیری از ریزش دیواره ی 
حفره ی باز در حین تولید و جلوگیری از تولید شــن، ضمن کاهش آســیب 
به ســازند ناشی از ســیمان کاری و در نهایت افزایش توان تولید چاه با حفظ 

پایداری دیواره ی آن کاربرد دارند. 
این آســتری ها تاکنون دارای کاربرد گســترده ای در صنعت نفت بوده اند، 
به عنوان مثال ســال ها در چاه های افقی و انحرافــی غرب کانادا که دارای 
تولید نفت از مخازن ماســه ای غیرمتراکم هستند، جهت کنترل ماسه مورد 

استفاده بوده اند.
 )slotted( سوراخ های روی این آستری ها می تواند به صورت شکاف های نازک
موازی محــور لوله یا به صورت مشــبک های دایروی )perforated( باشــد. 
چنانچه هدف از استفاده از این نوع آستری ها کنترل شن و ماسه باشد، عرض 
یا قطر این سوراخ ها باید به اندازه ای باشد که بتواند از ورود بخش اعظم شن 

و ماسه ی تولیدی جلوگیری کند. 
آستری شکافدار )شکل1( از یک لوله ی فوالدی که دارای یک سری شکاف های 
موازی روی بدنه ی آن اســت تشکیل شده است. پهنای این شکاف ها معموال 
به قدری کوچک اســت که توانایی نگهداری هرچه بیشتر شن های سازند را 

داشته باشد. 
ایــن روش معموال به عنوان یــک راه حل ارزان جهت تقویــت حفره ی باز و 
نگهداری سازندهای دانه درشــت به کار می رود.)اگر سازند دانه های ریزتری 

داشته باشد، این دانه ها از شکاف ها عبور خواهند کرد(

مســاحت مجموع این شکاف ها )ســطح جریان: openflowarea( نسبت به 
مســاحت جداره ی آستری بسیار کم است و معموال بین 3-1درصد می باشد. 
البتــه این مقدار می تواند تا 6درصد نیز افزایش پیــدا کند اما مقدار بیش از 

6درصد ممکن است موجب کاهش زیاد مقاومت کششی لوله شود. 

1- مزایای تکمیل چاه با آستری شکافدار / مشبک شده
1-1- نسبت به تکمیل حفره ی باز

يكي از مشــكالت تكميل چاه به روش حفره ی باز، پر شدگي درون حفره به 
مرور زمان در حين بهره برداري از چاه اســت، اما استفاده از آستري شكافدار 
از بروز اين مشكل جلوگيري مي كند، بنابراين چاه در آينده به عملیات تعمیر 

کمتری احتیاج پیدا خواهد کرد. 
همچنين در اين روش از ورود بخش اعظم شــن و ماســه ی سازند به درون 
رشــته ی تکمیلی چاه جلوگيري خواهد شد. ضمن اينكه اين روش موجب 
جلوگیری از ریزش دیواره ی حفره ی باز خصوصا در چاه های انحرافی / افقی 

مي شود. 
به عالوه از ديگر مزاياي اين مدل تكميل، اين اســت كه در صورت تولید آب 
از چاه در حین بهره برداری، کنترل آن نســبت به روش تكميل با حفره ی باز، 

راحت تر خواهد بود. 

  علی خیرآبادی، رئیس مهندسی نفت شرکت نفت و گاز شرق  ابوذر بهاری*،  سرپرست پروژه ی مهندسی بهره برداری شرکت نفت و گاز شــرق   
  محمود نقدبیشــی، رئیس مهندسی بهره برداری شرکت نفت و گاز شرق 

آســتری های شکافدار/مشبک شده تاکنون دارای کاربرد گســترده ای در صنعت نفت و گاز در مناطق مختلف 
دنیا بوده اند. علت این امر، دارا بودن برخی مزیت ها نســبت به ســایر روش های تکمیل چاه در برخی مناطق 
بوده است، هرچند که استفاده از این ابزار دارای معایبی نیز هست. لذا این ابزار بیشتر در چاه هایی که احتمال 
ریزش دیــواره ی حفره ی باز وجود دارد، چاه های دارای تولید شن/ماســه ی زیاد، چاه های دارای ضخامت کم 
الیه ی تولیدی و چاه هایی که آسیب به مخزن ناشی از سیمان کاری ممکن است به عدم تولید چاه منجر شود، 
کاربرد دارند. همچنین جهت اســتفاده از این نوع آســتری ها می بایست پارامترهایی در ابتدا طراحی شوند. در 
این مقاله پس از بررسی مزایا و معایب، موارد کاربرد و پارامترهای طراحی این نوع آستری ها به بررسی کاربرد 
احتمالی این نوع آستری ها و میزان صرفه جویی ایجاد شده در صورت استفاده از آنها در دو میدان گازی ایران 

خواهیم پرداخت. 
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2-1- نسبت به آستری سیمان کاری شده )بعدا مشبک شده(
از مزيت هــاي روش تكميل با آســتري شــكافدار نســبت به آســتري كه 
ســيمان كاري و بعدا مشــبك كاري مي شود، اين اســت كه اوال اين روش به 
دليل عدم ســيمان كاري پشت آن موجب کاهش آســیب به مخزن ناشی از 
ســیمان کاری مي شــود كه اين خود موجب افزايش قابل توجه توليد چاه در 
آينده خواهد شد. همچنين اين مسئله موجب صرفه جویی اقتصادی به دلیل 
کاهش زمان دکل روز و نيز عدم انجام عملیات سیمان کاری و مشبک کاری 

پس از راندن آستری مي شود. 

به عالوه، در ايــن روش امكان توليد از تمامي حفره به خصوص بخش هايي 
از حفره كه داراي شــبكه هاي شكســتگي هایی هســتند كــه به روش هاي 
معمولي قابل شناســايي نيست و معموال هنگام راندن آستري، سيمان شده 
و هيچ وقت هم مشــبك كاري نمي شود و در توليد مشاركت نخواهند داشت، 

فراهم خواهد شد.
شــکل2 شــماتیک یک چاه فرضی با تکمیل به صورت آستری سیمان کاری 

شده )بعدا مشبک شده( و تکمیل با آستری شکافدار را نشان می دهد. 

 2  شــماتیک یک چاه فرضی با تکمیل به صورت آســتری سیمان کاری شده )بعدا مشبک شده( و تکمیل با آستری شکافدار]5[

 1  آستری شکافدار]5[
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2- معایب استفاده از آستری شکافدار / مشبک شده
1-2- نسبت به تکمیل حفره ی باز

يكي از معايب اين روش آن است كه احتمال پر شدن پشت آستری و گرفتگی 
شکاف ها/سوراخ ها با الیه های شیلی یا ماسه ی تولیدی سازند حفره  باز وجود 
دارد که این امر منجر به کاهش تولید چاه خواهد شد. به عالوه میزان ضریب 

پوسته )S( در اين روش نسبت به تکمیل با حفره ی باز بیشتر است. 
در همين خصوص الزم به توضيح است كه    
پارامتري بي بُعد است كه شــاخصي از بهره دهي چاه را به دست مي دهد. در 
واقع نســبت PI اوليه ی چاه حفاري يا تعمير شــده به PI ايده آل )در حالت 
حفره   باز بدون وجود هيچ گونه آســيب سازندي( را WCE گويند. مسلما اين 
نسبت براي چاه با تكميل به روش آستري يا آستري مشبك شده با توجه به 
اثر پوسته اي كه صرفا به دليل وجود شبكه هاي توليدي ايجاد مي شود، نسبت 

به تكميل به روش حفره باز، كمتر است. 
ســطح تماس جریان )openflowarea( كمتر نســبت به حفره ی باز از ديگر 
معايب اين روش است. ضمن اينكه در اين روش احتمال آسیب یا گیر کردن 
آســتري در حین راندن آن وجود دارد و به طور كلي راندن آســتری مشبک 
شده نسبت به حفره ی باز به هزینه / زمان بیشتری نیاز دارد. همچنين احتمال 
خوردگی و آسیب به آستری به مرور زمان در حین بهره برداری نيز زیاد است. 

نکته: این عوامل در گرفتگی شکاف/سوراخ ها در حین تولید نقش دارند:
 ابعاد و الگوی شــبکه شکاف ها: هرچه شــکاف ها ریزتر باشند، احتمال 

گرفتگی شکاف ها بیشتر است. 
 میزان تولید ماسه ی سازند: هرچه بیشتر باشد، احتمال گرفتگی شکاف ها 

بیشتر است.
 میزان شیل سازند: هرچه بیشتر باشد، احتمال گرفتگی شکاف ها بیشتر است.

 میزان تولید آب سازند: هرچه بیشتر باشد، احتمال گرفتگی شکاف ها 
بیشتر است.

 میزان آب دوست بودن ســنگ سازند: هرچه بیشــتر باشد، احتمال 
گرفتگی شکاف ها بیشتر است.

2-2- نسبت به آستری سیمان کاری شده )بعدا مشبک شده(
يكي از معايب اين روش آن اســت كه مقاومت کششــی ـ  فشــاری آستری 
شکافدار/مشبک شده نسبت به آســتری که هنوز مشبک نشده، کمتر است. 
لذا در حین راندن آســتری شــکافدار چنانچه گیر کند، میزان کشــش/وزن 

کمتری جهت آزادسازی آن می توان به کار برد. 
همچنين احتمال خوردگی و آسیب به آستری شکافدار در زمان بهره برداری 

چاه، بیشتر از آستری های سیمان کاری شده )بعدا مشبک شده( است. 
به عالوه چنانچه آستری شکافدار در معرض چند الیه ی دارای سیال پر فشار 

باشــد، به دلیل عدم سیمان کاری پشت این نوع آستری، احتمال ارتباط بین 
الیه ها از پشت آن و تولید سیال ناخواسته وجود دارد. 

يكي ديگر از مشــكالت اســتفاده از  آستری شکافدار كه ممكن است در حين 
راندن آن با دکل حفاری ايجاد شــود اين است كه به دليل آنكه امکان گردش 
گل از انتهای آستری وجود ندارد،)چراکه گردش گل از شکاف های باالیی برقرار 
می شود( ریسک گیر کردن آستری شکافدار در حين راندن آن افزایش می يابد. 

3- کاربردهای این نوع آستری ها
بیشــترين كاربرد اين روش تكميل چاه در چاه های انحرافی/افقی اســت که 
احتمــال ریزش دیواره ی حفره ی باز وجــود دارد، اما در ميادين دارای تولید 
شن/ماســه زیاد نيز داراي كاربرد فراواني اســت. ضمنــا چاه های با ضخامت 
الیه ی تولیدی کم و يا چاه های دارای فشــار پایین الیه ی تولیدی که آسیب 
به مخزن ناشــی از سیمان کاری ممکن اســت به عدم تولید چاه منجر شود، 

مي توانند از مزاياي اين روش تكميل بهره مند شوند.    

4- پارامترهای طراحی
پارامترهای طراحی آستری شکافدار / مشبک شده عبارتند از:

1- ابعاد شکاف ها )طول و عرض( یا قطر مشبک ها
2- تعداد شکاف / مشبک بر فوت

3- قطر داخلی آستری
4- طول آستری 

5- الگوی شبکه ی شکاف / مشبک ها ]3،1و4[
شکل3، ابعاد شکاف ها )طول و عرض(، قطر مشبک ها و تعداد شکاف / مشبک 
بر فوت و همچنین شــکل4 الگوهای مختلف زاویه ی شــکاف ها نســبت به 

یکدیگر و شکل5 الگوهای مختلف طراحی شکاف ها را نشان می دهند.  
نکته: تعیین ابعاد شــکاف ها و تعداد شکاف/مشــبک بر فوت موجب تعیین 

مقدار openflowarea می شود. 
این پارامترها بر میزان تولید، ضریب پوسته )نسبت به حالت حفره ی باز تمیز( 
و میزان تولید شن و ماســه موثر هستند. هرچه عرض شکاف ها کمتر باشد، 
کنترل شن و ماســه بهتر انجام می شود، اما از طرف دیگر موجب افزایش اثر 
پوسته ی آستری شکافدار/مشبک شده )نسبت به حالت حفره ی باز( می گردد.

پارامتــر openflowarea را می توان جهــت تنظیم مقدار فضای موجود برای 
ورود ســیال تغییر داد که این امر می تواند منجر به کنترل تولید چاه، کنترل 
افت فشار ته چاهی و کنترل پدیده ی مخروطی شدن آب خصوصا در چاه های 
افقی شــود. هرچه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، میزان تولید بیشتر خواهد 

بود اما از طرفی میزان مقاومت کششی/فشاری آستری کاهش می یابد.
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 3  ابعاد شــکاف ها )طول و عرض(، قطر مشبک ها و تعداد شکاف/مشبک بر فوت]3[

 4  الگوهای مختلف زاویه ی شــکاف ها نسبت به یکدیگر]3[

 5  الگوهای مختلف طراحی شکاف ها]3[
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چگالی شــکاف ها )تعداد شــکاف ها در هر فوت( با توجه به سایر پارامترها از 
رابطه ی1 قابل محاسبه است.]7[

رابطه ی )1(:                                                         

که پارامترهای این رابطه عبارتند از:
N: تعداد شکاف ها در هر فوت

D: قطر خارجی آستری بر حسب اینچ
C: سطح جریان )openflowarea( بر حسب درصد

W: عرض شکاف بر حسب اینچ
 L و W طول شــکاف بر حســب اینچ )برای یک مشــبک دایروی مقادیر :L

یکسان هستند.(
مثال اگر آستری "5، دارای این پارامترها باشد:

تعداد شکاف بر فوت به میزان N = 32.5 به دست می آید. 
چنانچه هدف کنترل مکانیکی تولید شــن و ماسه ی چاه در حالت حفره باز 
باشد، روش های دیگری نظیر تور ســیم پیچ )wire wrapped screen( یا تور 
انباشــته با شــن )gravel packed screen( نیز کاربرد دارند. شکل6 یک تور 
ســیم پیچ و شــکل7 تور انباشته با شــن حفره باز و حفره ی جداری شده را 

نشان می دهند. 

G و K 5- استفاده از آستری شکافدار/ مشبک شده در میدان های
1-5- جنس سازندهای میدان ها

میدان K دارای سه سازند مخزنی گازی است:
 سازند MMM: دارای سنگ کربناته )کلسیت، دولومیت( و میان الیه های شیلی

 سازند SSS-2: حاوي ماسه سنگ/کنگلومرا و میان الیه های شیلی
 سازند SSS-4: دارای جنس ماسه سنگ/کنگلومرا و میان الیه های شیلی

میدان  G دارای سازند مخزنی زیر می باشد:
 سازند SSS-4: دارای جنس ماسه سنگ/کنگلومرا و میان الیه های شیلی

در جدول1 خصوصیات سنگ شناسی زیرالیه های سازند SSS بیان شده است.

K 2-5- سوابق ریزش در چاه های تکمیل شده در میدان
ســوابق تولید و بهره برداری از چاه های این میادین نشان می دهد که حفره ی 
باز برخی چاه ها تاکنون چندین بار دچار ریزش شده است که به طور خالصه 

به آنها اشاره می شود:
 SSS-4 و SSS-2 1- سوابق ریزش در چاه های تکمیل شده در سازند
در حداقــل 9 مــورد از چاه های حفاری یا تعمیر شــده به صورت عمودی و یا 
انحرافی حفره باز در این ســازندها، سوابق ریزش حفره ی باز پس از حفاری یا 
تعمیر چاه و یا در زمان بهره برداری وجود دارد. در برخی از این چاه ها تالش های 
فراوانی جهت رفع مانع ریزشــی با دستگاه لوله ی مغزی سیار انجام شده است 
که عبور از مانع موجود به دلیل حجم ریزش زیاد حفره ی باز امکان پذیر نشده 
است. مشبک کاری مجدد حفره ی باز در برخی از این چاه ها نیز معموال نتیجه ای 
در بر نداشــته و یا موجب افزایش ریزش دیواره شده است. نمونه گیری از مانع 
درون چاهی همگی نشــان دهنده ی سازند ریزشــی دیواره ی حفره ی باز است. 

شکل8 شمای درونی یکی از چاه های مخزن SSS - 2 را نشان می دهد.     

%2Open flow area (C)

5”Slotted liner OD (D)

0.058 “Slot width (W)

2 “Slot length (L)

         ]4[Gravel pack 7  انواع                         ]6  تور سیم پیچ]4 
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الزم به ذکر اســت که با توجه به ســوابق ریزش های رخ داده در حفره ی باز 
عمودی و انحرافی این ســازندها ســایر چاه های عمــودی و انحرافی در این 
ســازندها عموما با مشــبک کاری آستری سیمان شــده تکمیل شده اند.)که 

سیمان کاری آستری موجب آسیب به سازند خواهد شد( 

MMM 2- سوابق ریزش در چاه های تکمیل شده در سازند
تنها در یکی از چاه های این میدان که به صورت انحرافی حفاری شــده است، 
ســابقه ی ریزش سنگین دیواره ی حفره ی باز و ایجاد مانع در چاه وجود دارد 
که در گذشــته عملیات تمیزســازی و رفع مانع چاه به كمك دستگاه لوله ی 

ضخامت سازند در چاه های مختلف میدان )متر(سنگ شناسیبخش های سازند

بخش فوقانی

14رس و سیلت، حاوی دانه های انیدریت با الیه های بسیار نازک ماسه سنگ دانه ریز با گلوکونیت و هماتیت5

4
32الیه های ماسه سنگی دانه ریز با سیمان آهکی حاوی گلوکونیت و اکسیدهای آهن به همراه تناوبی از الیه های رسی و سیلتی2-4

30ماسه سنگ متوسط تا درشت دانه ی کوارتزی حاوی اکسیدهای آهن با تناوب نامنظم الیه های رسی و سیلتی1-4

3بخش میانی
2-3

اغلب رس و سیلت به همراه الیه هایی از ماسه سنگ و یکی دو الیه انیدریت نازک
49

1-337

بخش تحتانی
31ماسه سنگ متوسط تا درشت دانه، گاهی کنگلومرایی، کوارتزی به همراه الیه های نازکی از رس و سیلت2

29رس و سیلت1

SSS 1  خصوصیات سنگ شناســی زیرالیه های سازند  

]9[SSS- 2 8  شــمای درونی یکی از چاه های مخزن 
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مغزي ســيار انجام شــد ولی تالش جهت عبور از مانع ضمن پمپاژ ســیال و 
قرار دادن اســید نتیجه ای در بر نداشــت. نمونه گیری از مانع نشان دهنده ی 
وجود بخش هایی از ســازند ریزشــی درون چاه بود. در سایر چاه های تکمیل 
شــده به صورت حفره باز در این سازند، اگرچه در حین بهره برداری کمابیش 
پرشــدگی هایی در کف چاه وجود دارد و یــا در برخی موارد چاه دچار تنگی 
شــده و یا عبور حلقه ی مقیاس از عمقی خاص امکان پذیر نمی باشــد، اما از 
ســوابق تولید و فشار چاه ها اعماق قابل دسترس و از نمودارنگارهای تولیدی 
)PLT( چاه های این الیه، چنین نتیجه گیری می شود که در کلیه ی این موارد، 
ریــزش دیواره به میــزان قابل توجه نبوده و در اعمــاق پایین تر از عمق قابل 
دســترس این چاه ها یا تولید از چاه ها انجام می شود و یا وجود مانع ناشی از 
آب راکد )که منجر به بهم آمدگی بخش های شیلی سازند می گردد( می باشد. 
لــذا عدم عبور ابزار درون چاهی از یــک عمق خاص در این چاه ها به منزله ی 

ریزش وسیع و بستن حفره ی باز تولیدی در این الیه نیست. 

G میدان SSS -4 3-5- سوابق ریزش در چاه های تکمیل شده در سازند
در این میــدان، چاه ها به صورت cased hole تکمیل شــده و لذا ســوابق 
ریزش دیواره ی حفره ی باز برای ایــن چاه ها وجود ندارد، اما تقریبا همه ی 
چاه هــای تولیدی ایــن منطقه در حین بهره برداری، تا حدودی ماســه نیز 
تولید می کنند که در محل شــن گیر چاه و همچنین درون تفکیک گر مرکز 

جمع آوری، تجمع می یابد. 

G و K 4-5- سوابق تولید ماسه در چاه های تکمیل شده در میادین
در میدان K، تولید شــن و ماسه در هر سه ســازند تولیدی چه در چاه های 
عمودی و چه در چاه های انحرافی بســیار کم و نزدیک به صفر اســت. اما در 
 )SSS - 4 تولید ماســه در حین بهره بــرداری از چندین چاه )مخزن G میدان
تا حدی وجود دارد. اغلب این ماســه های تولیدی در محل شــن گیر چاه ها 
و تفکیک گــر مرکز جمع آوری، تجمع می یابند. طبق تحقیقات انجام شــده، 
ماســه ی تولیدی چاه های این میدان دارای ســایز تقریبا یکنواخت در حدود 
wire- مشابه( SAS premium mesh 125 میکرون می باشــد، لذا استفاده از
wrapped screen( جهت کنترل ماسه ی این میدان پیشنهاد شده است.]8[

6- میزان صرفه جویی با آستری شــکافدار / مشبک شده نسبت به تکمیل چاه با 
G و K آستری سیمان کاری شده )بعدا مشبک شده( برای میادین

چنانچــه بخواهیم یکی از چاه های حفاری شــده در میادیــن K و G را در 

مخزن  SSS - 4 با زاویه ی 30 درجه و به طول تقریبی 50 متر با آســتری "5 
با روش تکمیل با آســتری شکافدار/مشبک شده و یا با آستری سیمان کاری 
شده، تکمیل کنیم میزان صرفه جویی با آستری شکافدار/مشبک شده به طور 

تقریبی به این صورت برآورد می شود:
1- هزینه ی مشبک کاری / شکافدار کردن آستری ها

با توجه به اینکه در میدان K مشــکل تولید ماســه وجود ندارد، می توان هم 
از آســتری مشبک و هم از آستری شکافدار استفاده کرد. با توجه به امکانات 

سوراخ کاری موجود، از آستری مشبک شده استفاده خواهد شد. 
چنانچه قطر سوراخ های ایجاد شده را 1 اینچ و openflowarea= 4% در نظر 
بگیریم، با توجه به رابطه ی1، تعداد مشبک بر فوت به میزان N=SPF= 7.5 به 
دست می آید، لذا برای 50 متر لوله تعداد 1230 سوراخ وجود خواهد داشت، 
اما برای آستری سیمان کاری شده و بعدا مشبک شده با تفنگ مشبک کاری، 
چنانچــه میزان SPF = 7.5  در نظر بگیریم و در سرتاســر ایــن 50 متر نیز 

مشبک کاری انجام شود، همان تعداد 1230 سوراخ ایجاد خواهد شد. 
از آنجایی که روی آســتری شکافدار/مشبک شــده می بایست قبل از راندن، 
شکاف/مشــبک ایجاد شــود و آستری ســیمان کاری شــده بعد از نصب و 
ســیمان کاری با راندن گلوله های مشــبک کاری به وسیله ی سیم چاه پیمایی 
یا لوله های حفاری مشــبک کاری می شــود، چنانچه تعداد سوراخ ها مساوی 
فرض شود، هزینه ی ایجاد ســوراخ قبل از راندن، به مراتب کمتر از هزینه ی 
مشبک کاری بعد از راندن )با راندن رشته تفنگ مشبک کاری( خواهد بود، لذا 
به طور تقریبی نصف هزینه ی مشــبک کاری با تفنگ را به عنوان صرفه جویی 
روش آستری از پیش مشبک شده نسبت به آستری سیمان کاری شده و بعدا 

مشبک شده در نظر می گیریم. 
2- هزینه ی دکل روز صرفه جویی شده

با توجه بــه اینکه برای انجام عملیات ســیمان کاری، انتظــار برای بندش 
سیمان، حفاری ســیمان درون آستری و همچنین مشبک کاری آستری بعد 
از رانش آن با رشــته ی مشــبک کاری در حضــور دکل حداقل 4 روز زمان 
الزم است، چنانچه هزینه ی دکل روز را 26000 دالر در نظر بگیریم، حدود 
104000 دالر )بــا قیمت دالر 20000 تومان، بیــش از 2 میلیارد تومان( 

صرفه جویی ارزی با اســتفاده از آستری مشبک شده عاید خواهد شد.
3- کاهش آسیب به سازند ناشی از سیمان کاری آستری

ســیمان کاری آستری موجب آسیب به ســازند به دلیل نفوذ ذرات جامد و 
همچنین فیلتراســیون دوغاب ســیمان به درون خلل وفرج  ســنگ مخزن 

خواهد شد. 
اگرچه با اســتفاده از گلوله های مشــبک کاری دارای عمق نفوذ زیاد می توان 
تا حدی از شــعاع محدوده ی آلوده به ســیمان عبور کرده و به سنگ مخزن 
دسترســی پیدا کرد، با این حال میزان آسیب به مخزن ناشی از سیمان کاری 
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آســتری، قابل توجه است. همچنین خود مشــبک کاری، خصوصا در حالت 
فراتعادلــی )Overbalanced( منجر به ورود ســیال حفاری چاه و همچنین 
ذرات آشــغال )debris( ناشی از انفجار دیواره ی آستری به درون سوراخ های 

مشبک کاری و آسیب به سازند ناشی از آن می شود. 
البته آســتری شکافدار/مشبک شــده نیز دارای آسیب به ســازند نسبت به 
حفره ی باز به دلیل کم بودن ســطح جریان و همچنین احتمال بســته شدن 
سوراخ های آن در اثر ریزش شیل ها پشت آن می باشد، اما به هر حال می توان 
گفت که میزان آســیب به سازند ناشــی از راندن این نوع آستری نسبت به 

آستری سیمان کاری شده، کمتر است. 
از آنجایی که میزان آســیب به سازند به پارامترهای متعددی بستگی دارد و 
در این میادین نیز تاکنون آستری شکافدار/مشبک شده در هیچ یک از چاه ها 
مورد استفاده قرار نگرفته است، از لحاظ عددی میزان آسیب به سازند در این 
دو حالت چندان مشــخص نیســت و نمی توان آنها را به خوبی با هم مقایسه 
کرد. چنانچه فرض کنیم میزان تولید یک چاه 30 م ف م ر باشــد و اســتفاده 
از این آســتری فقط 5درصد وضعیت تولید چاه را بهبود ببخشد، روزانه 1.5 

م ف م ر گاز بیشتری از این چاه تولید خواهد شد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
1- با توجه به بررسی سوابق ریزش های دیواره ی حفره ی باز چاه های این منطقه 
و صرفه جویی اقتصادی برآورد شــده، استفاده از آستری شکافدار/ مشبک شده 

در میدان K بــرای کلیه ی چاه های عمودی و انحرافی در الیه های  SSS -2  و  
SSS - 4 جهت کاهش آســیب به مخزن ناشی از سیمان کاری و افزایش میزان 

تولید چاه، پایداری دیواره ی حفره ی باز توصیه می شود. 
2- با توجه به بررســی ســوابق ریزش های دیواره ی حفره ی باز چاه های 
این منطقه و صرفه جویی اقتصادی برآورد شــده، اســتفاده از آســتری 
شکافدار/مشبک شــده در میدان K برای کلیه ی چاه های انحرافی مخزن 

می شود.  توصیه   MMM

3- با توجه به ریز بودن نســبی سایز ماسه های تولیدی میدان G، استفاده از 
آستری شکافدار جهت کنترل ماسه ی تولیدی این میدان مناسب نخواهد بود 
و بهتر است که از انواع آستری های دارای تور سیم پیچ با سایز مناسب جهت 
کنترل ماســه ی تولیدی استفاده شــود. اما جهت پایدارسازی دیواره ی چاه 
نســبت به روش تکمیل حفره ی باز و کاهش آسیب به مخزن ناشی از سیمان 
نسبت به روش تکمیل به صورت cased hole، آستری شکافدار می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد، لذا استفاده از آستری شکافدار در میدان G برای کلیه ی 
چاه های عمودی و انحرافی در الیه ی SSS -2 جهت کاهش آســیب به مخزن 
ناشی از سیمان کاری و افزایش میزان تولید چاه، پایداری دیواره ی حفره ی باز 

و کاهش تولید شن و ماسه توصیه می شود. 
4- در چاه هایی که از آستری سیمان کاری شده و بعدا مشبک شده استفاده 
می شــود، بهینه سازی پارامترهای مشبک کاری جهت کاهش آسیب به سازند 

و بهبود اندیس تولید چاه امری بسیار ضروری است.
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