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 هادي خليلي*

كنترل برگشت جريان سيال در عمليات 
ايجاد شكاف

* كارشناس ارشد مخزن فالت قاره  

مقدمه:
برگش��ت جريان پروپانت )Proppant( در عمليات ايجاد شكاف 
در اليه ه��اي پرمي��ن )Permian( همواره به عنوان مش��كلي عمده 
مطرح مي شود. با خارج ش��دن پروپانت همراه سيال از شكاف هاي 

ايجاد شده گذردهي شكاف همچنين عرض آن كاهش مي يابد.
همين پديده باعث پايين آمدن ضريب بهره دهي چاه مي شود. 
اگر پروپانت خارج ش��ده در درون چاه ق��رار گيرد، مي تواند فضاي 
مش��بك كاري را مس��دود كرده و موجب محدود شدن مسير توليد 
س��يال شود. در چنين ش��رايطي عمليات شستشوي چاه به منظور 

افزايش توليد معموالً الزم است.
اگر پروپانت تا تجهيزات تحت االرضي برس��د، مي تواند موجب 
آس��يب جدي به تجهي��زات درون چاهي مثل پمپ ه��ا و تجهيزات 

سطح االرضي مانند فشارشكن، خطوط لوله و مخازن ذخيره شود.
بسياري از شركت ها با استفاده از نوعي پروپانت پوشيده شده با 
رزين )Resin Coated Proppant, RCP( در انتهاي عمليات ايجاد 
ش��كاف س��عي در كاهش بازتوليد پروپانت مي كنند. در اواخر سال 
2004 و اواي��ل 2005 تأمين كنندگان اين نوع پروپانت با مش��كل 
جدي در تأمي��ن نيازهاي ب��ازار مواجه بودند. بنابراين ش��ركت ها 
تصميم به اس��تفاده از روشي س��ريع تر با عنوان سيستم رزين مايع    
)LRSو- Liquid Resin System( گرفتن��د ك��ه جايگزين��ي براي 
RCP شمرده مي  شد. از آنجاكه LRS مي تواند بر روي هر نوع ماسه 
يا پروپانت هاي مصنوعي با هر اندازه اي در محل سرچاه اضافه شود، 

مورد توجه بسياري از شركت ها قرار گرفته است.

LRS سياست هاي رزين مايع
 سيس��تم رزين ماي��ع در واقع از رزين ماي��ع و يك ماده براي 
سخت ش��دن آن تشكيل شده اس��ت و در محفظه هاي جداگانه اي 
حمل مي ش��ود. اگر اين مواد آلوده نش��وند يا با هم مخلوط نش��ود 
مي تواند ماه ه��ا خاصيت خود را حفظ كنند. فرآيند پوش��ش دهي 
پروپانت ها با LRS ش��امل پوش��ش دهي مس��تقيم آنها با مخلوط 
رزي��ن و ماده س��فت كننده در حين انتقال آنها ب��ه محفظه حاوي 
س��يال ايجاد شكاف است و در واقع پوش��ش دهي آنها بايد قبل از 
آميختن پروپانت با ژل تزريق خانمه يافته باشد و بنابراين ژل ديگر 
نمي تواند با س��طح پروپانت تماس داش��ته باشد زيرا رزين قباًل كل 
سطح آن را پوشانده است. اين شرايط باعث ايجاد شرايط همگوني 
در ماده پوش��ش دهنده مي ش��ود و احتمال انتقال رزين اضافي به 

درون چاه را كاهش مي هد.
تركيب LRS به گونه اي طراحي مي ش��ود كه در بازه وس��يع 
دمايي درون چاه كارا باش��د. با اس��تفاده از مواد افزودني تركيب 
آن طوري تنظيم مي ش��ود كه امكان تماس مستقيم پروپانتها با 
يكديگر وجود داشته باشد و همين باعث استحكام توده پروپانت 
مي شود به گونه اي كه پس از برداشتن فشار آب تزريقي اين مواد 
مي تواند شكاف ايجاد شده را باز نگه دارد و حتي در شرايطی كه 
تنش سازند به اين توده اعمال مي شود تا حدودي باعث استحكام 
آن مي ش��ود. عالوه بر تواناي��ي ايجاد اس��تحكام، رزين همچنين 
طوري تهيه مي ش��ود كه االستيسيته الزم را براي عمليات بعدي 

داشته باشد. 
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شكل-1 پوش��ش دهي LRS را روي ماسه با دانه بندي 20/40 
س��ازند Brady بعد از اينكه پروپانت در آزمايشگاه پوشش دهي شد 
نش��ان مي دهد. فش��ار موئينگي بين ذرات، رزي��ن مايع را به نقاط 
تماس ذرات مي كش��د و از اش��غال فضاي بين ذرات توس��ط رزين 

جلوگيري مي كند. 
پيون��د بين ذرات ك��ه به صورت اثر آن در نقاط تماس نش��ان 
داده شده است، به انسجام ذرات كمك مي كند و اين انسجام رابطه 
مس��تقيم با غلظت LRS براي پوش��ش دهي پروپان��ت دارد. قدرت 
انس��جام توده پروپانت بستگي به سيستم س��يال و پروپانت، اندازه 

پروپانت، دما و زمان عمليات و غلظت رزين پوشش  دهنده دارد.
آزمايش گذردهي نشان مي دهد كه پوشش دهي LRS بررسي 
ذرات با دانه بندي 20/40 س��راميك با مقاومت باال، گذردهي توده 
پروپانت را افزايش مي دهد. چسبندگي پوشش LRS، دانسيته توده 
پروپان��ت را از طريق افزايش اصطكاك بي��ن ذره اي تغيير مي دهد، 
بنابراين تخلخل بيش��تري در كل توده ايجاد مي كند. LRS نه تنها 
ذرات پروپانت را به هم متصل مي كند بلكه باعث اتصال اين توده با 
سطوح شكاف مي شود و اين اتصال توده جايگزين اتصال موضوعي 

تك تك ذرات با سطوح شكاف مي شود.

كاربرد ميداني
چاه ها در بيش از 40 سازند در اعماق 1400 تا 16000 فوت و 
در بازه دمايي 32 تا 121درجه س��انتي گراد حفاری شده اند. بسته 
به شركت حفاري و سازند، فضاي بين چاه ها از 4000 تا 700000 
فوت مربع متغير اس��ت. تقريباً 95% از چاه هايي كه عمليات ايجاد 
شكاف در آنها انجام شده است در منطقه عمودي يا انحراف كم چاه 

قرار دارند و 5% بقيه در چاه هاي افقي انجام شده اند.
هدف از عمليات ايجاد شكاف و حذف ناحيه آسيب ديده اطراف 
چ��اه بهبود ارتباط چاه با مخزن و توليد از حداكثر اليه هاي ممكن 

افزايش يا تثبيت بهره دهي چاه هاست.
به علت احتمال برگش��ت جريان پروپانت بسياري از شركت ها 
مب��ادرت به عمليات ايجاد ش��كاف به روش معمول و اس��تفاده از 

پروپانت پوشش داده شده كردند.
بس��ياري از عمليات يا در مخازن ماسه سنگي انجام گرفت و يا 
در سازندهاي دولوميتي انجام ش��د ولي سايرسازندها مانند سنگ 
آهك و ش��يل نيز م��ورد آزمايش قرار گرفتن��د متعاقب با عمليات 
ايجاد شكاف نهايي اسيد ش��ويي چاه انجام گرفت. اطالعات مربوط 
به فشار ايجاد شكاف كارآيي سيال و تنش سازند غالباً از چاه هايي 

كه قباًل در آن ميادين حفاري شده بودند اخذ شد.
سيال ايجاد شكاف از ميان لوله جداري يا مغزي تزريق مي شد 
و نرخ تزريق آب نيز بيش از 15 بش��كه در دقيقه تا 40 بش��كه در 

دقيقه متغير بود.
مواد مختلفي به عنوان پروپانت تزريق ش��د كه ش��امل ماسه، 
پروپان��ت مصنوعي مثل س��راميك و يا دانه ه��اي20/40  يا 8/16 
است. بيش از 95% عمليات به طرز موفقيت آميزي مطابق طراحي 

اوليه انجام شد.

نتيجه گيري:
ب��ا تكيه بر داده هاي عمليات ايجاد ش��كافي كه از اواخر س��ال 

2004 انجام شد نتايج زير به دست آمد:
• با برنامه ريزي دقيق، LRS مي تواند در كنار عمليات ايجاد شكاف 

براي پوش��ش دهي پروپانت به كار رود و از برگش��ت آن جلوگيري 
كند.

• اس��تفاده از LRS روش مؤثري ب��راي جلوگيري از ايجاد وقفه در 
توليد به علت برگشت پروپانت از مخزن فراهم مي آورد.

• پوشش دهي صحيح ذرات پروپانت با LRS باعث ايجاد يك بافت 
منس��جم مي شود كه مي تواند حتي در جريان هاي زياد سيال نيز از 

هم پاشيده نشود.
• LRS جايگزي��ن اقتصادي خوبي براي RCP محس��وب مي ش��ود 
و حتي داراي مزايايي چون گذردهي بهتر س��يال، انس��جام ذرات 

پروپانت و جلوگيري از برگشت ذرات پروپانت است.

Abstract:
The use of curable resin precoated proppants was often 
applied in the Permian Basin to control proppant flowback. 
However, these precoated proppant materials continued to 
allow proppant to produce back, especially during production 
surges because they did not provide sufficient consolidation 
strength to handle high drawdown. Since early 2005, a low-
temperature curable liquid resin system has been selected to 
treat the proppant on-the-fly mainly during the tail-in stages 
in most of 1,500 hydraulic fracturing treatments. This paper 
highlights how the proppant back-production problems 
were successfully overcome through the application of this 
curable resin system. Detailed descriptions of the treatments, 
challenges, and lessons learned during the course of these 
fracturing treatments are presented.
Evaluation of these treatments has revealed that an optimum 
concentration of resin coating maximizes bonding between 
proppant grains and the consolidation strength of the coated 
proppant pack, locking the grains in place while minimizing 
any reduction of conductivity. Field results indicate that 
application of on-the-fly resin coating treatments effectively 
stops proppant flowback while allowing production rates to 
be maintained as designed. These treatments have drastically 
decreased the number of workovers for treated wells 
compared to those treated with resin precoated proppant 
or without resin treatments. This resin treatment process 
provides an economical means for controlling proppant 
flowback in wells with marginal reserves.
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 Brady روي ماسه با دانه بندي 20/40 سازند LRS شكل-1: پوشش دهي
را بعد از اينكه پروپانت در آزمايشگاه پوشش دهي شد نشان مي دهد.


