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 هادي خليلي

توسعه تكنولوژي براي تعيين 
ارتفاع شكاف

مقدمه:
ايجاد ش��كاف تأثير شگرفي بر بهره دهي چاه و توليد از مخزن 
دارد و روش هاي جاري تعيين ش��كل هندس��ي شكاف، اطالعات 
الزم براي مطالعات عمليات ايجاد ش��كاف و مهندسي شكل آن را 

فراهم نمي آورد.
رديا ب هاي راديواكتيو موادي هس��تند كه امروزه بيش��ترين 
مصرف را در تعيين ش��كل هندس��ي ش��كاف دارند ولي مشكالت 
زي��ادي در زمين��ه ايمني و محيط زيس��ت ايج��اد مي كنند. مواد 
راديواكتي��و باي��د تحت قواني��ن مختلف بين الملل حم��ل، انبار و 
اس��تفاده ش��وند همچنين از آنج��ا كه اين مواد ب��ه دوغاب ايجاد 
ش��كاف اضافه مي شوند، هميشه اين س��ئوال پيش مي آيد كه آيا 
مواد تزريق ش��ده به طور همگن در طول شكاف پخش شده است 
يا نه؟ پراكندگي ناهمگن مواد راديواكتيو منجر به اطالعات غلط و 
تفسير ناصحيح از شكل شكاف مي گردد. همه اين موارد منجر به 

تبديل اين تكنولوژي به يك روش نامطلوب مي شود.
ش��ركت هگزيون )Hexion( اقدام به ايجاد روش جايگزين و 
غيرراديواكتيو براي تعيين شكل هندسي شكاف كرده كه در چند 

ميدان نفتي آزمايش شده است.
Prop Trac H ح��اوي م��واد راديواكتيو نيس��ت. اين تكنيك 
س��ازگار با محيط زيس��ت، هم اطالعات دقيق تري فراهم مي آورد 

و هم قابل استفاده در هر چاهي است.
روش جديد از موادي اس��تفاده مي كند كه در داخل خود يك 
عامل مش��خص كننده دارند و توسط رزين خاصي پوشيده شده اند 
و مي توان همانند روش هاي رايج به همراه دوغاب به مخزن تزريق 

كرد.
*كارشناس ارشد مخزن 
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اين ابتكار، اطالعات دقيق ت��ري از نفوذ دوغاب به مخزن در 
اختيار مي گذارد و اين امكان را به ما مي دهد كه در مورد استراتژي 
ايجاد شكاف و مشبك كاري براساس اطالعات تصميم گيري كنيم. 
هم اكنون ش��ركت ها مي توانند عمليات ايجاد شكاف را به منظور 

بهينه كردن نتايج و افزايش توليد طراحي كنند.
هنگامي كه دوغاب به داخل چاه تزريق مي ش��ود، يك طيف 
س��نج گاما ني��ز به همراه يك منبع نوتروني س��ريع به همراه آن 
رانده مي ش��ود. اي��ن منبع نوتروني به طور موقت ماده ش��اخص 
موج��ود در دوغاب را فعال كرده و مواد موجود در دوغاب اش��عه 
گام��ا از خ��ود س��اطع مي كنند كه توس��ط طيف س��نج خوانده 
مي ش��ود. طيف س��نج، حضور دوغاب و مقدار آن را اندازه گيري 
مي كند. همچنين عددخوانده ش��ده توسط طيف سنج، ديد كلي 
درمورد عرض ش��كاف نيز به ما مي دهد. به منظور تفكيك اشعه 
گاماي ساطع شده از سازند، دستگاه طيف سنج مجهز به حسگر 
اش��عه گامايي اس��ت كه از سازند تابيده مي ش��ود. مواد شاخص 
به كار رفت��ه كاماًل منحصر به فرد هس��تند زيرا نيمه عمر كوتاهي 
دارند و به محض آنكه تابش نوتروني قطع ش��ود، ديگر اشعه گاما 
س��اطع نمي كنند. مزيت ديگر اين روش اين است كه مي توان از 
چاه نگاره هاي متع��ددي گرفت بدون اينكه اين مواد تداخلي در 

آنها ايجاد كنند.

اي��ن روش اطالعات ارزش��مندي در اختيار ش��ركت ها قرار 
مي ده��د كه مي توان از آنها براي بهبود ش��كل چاه و تكميل آن 
اس��تفاده كرد. نگاره هاي گرفته شده منبع كامل اطالعات هستند 
كه مهندس��ين را در طراحي عمليات ايجاد شكاف ياري مي دهد. 
اصالحات الزم براساس اين اطالعات مي تواند بر عمليات تحريك 

چاه اعمال شده و نتايج خوبي از آن گرفت.
يك ش��ركت در تك��زاس غرب��ي از اين روش ب��راي تعيين 
يكپارچگی اليه ها هنگام عمليات ايجاد شكاف استفاده كرد. اولين 
مرحل��ه عمليات ايجاد ش��كاف كه در الي��ه Taylor Sand انجام 
گرفت شامل تزريق 30.000 پوند از مواد مورد نظر با مش 40/70 
بود. اليه Taylor Sand داراي ارتفاع 6 متر و قطر مش��بك كاري 
0/32 اينچ اس��ت و عميق ترين اليه توليد كننده به شمار مي آيد. 
در پايين اين ناحيه، يك اليه شيل وجود دارد و در باالي آن اليه 
Lower Cotton Valley ك��ه يك اليه توليدي اس��ت،  قرار دارد. 
اليه Taylor Sand مورد عمليات ايجاد ش��كاف با آب قرار گرفت. 
يك ماده شيميايي نيز براي جمع آوري اطالعات بيشتر به عنوان 
ردياب تزريق گرديد. شركت تصميم به گرفتن نگاره 24 روز پس 

از عمليات ايجاد شكاف در اين اليه گرفت.

اطالعات به دس��ت آمده از نگاره نش��ان داد، اليه ش��يل در 
زير اين اليه، باعث توقف رش��د شكاف در اين منطقه شده است. 
همچني��ن يك ش��كاف درLower Cotton Valley  ايجاد ش��ده 
 Lower Cotton  اس��ت. ردياب ش��يميايي نيز در آب توليدي از

Valley شناسايی شد.
عمليات، اطالعات مهم��ي در مورد وضعيت درون چاهي در 
برداش��ت. اطالعات به دست آمده تصوير واضح تري به دست داد 
كه به خوبي نتايج بعد از عمليات را توجيه مي كرد. اين اطالعات 
شركت را بر آن داشت كه شكل عمليات را از روش »ايجاد شكاف 
ب��ا تزريق مقدار آب زياد« به »تزريق ژل ب��ا مقدار كمتر« تغيير 
دهد كه موجب كنترل رش��د شكاف در قسمت باالي مخزن شد. 
اين عمل تنه��ا موجب افزايش  توليد گرديد، همچنين اطالعات 

به دست آمده در چاه هاي اطراف نيز به كار رفت.
ي��ك تجربه ميداني موفق ديگ��ر در Rocky Mountains به 
ثبت رس��يد. يك ش��ركت قصد داشت اس��تراتژي ايجاد شكاف 
را بهبود بخش��د ول��ي به علت قوانين س��ختگيرانه در مورد مواد 
راديواكتيو ب��ا محدوديت مواجه بود، اين ش��ركت به اين نتيجه 
رس��يد كه روش مذكور اين قابلي��ت را دارد كه با تزريق 88.000 
پوند از مواد، از چاه نگاره گيري كرد. اطالعات به دس��ت آمده از 
نگاره نش��ان داد كه در دو ناحيه عمده ماس��ه اي در چاه شكاف 
ايجاد ش��ده اس��ت. در عوض اليه ماس��ه اي در چاه مجاور دچار 
اش��كال ش��ده بود. كارشناس��ان به اين نتيجه رسيدند كه مهلت 
28 روزه )بين تزريق و نگاره گيري( تأثيري در نتايج ايجاد نكرده 
اس��ت. شركت پس از طراحي مجدد عمليات ايجاد شكاف، موفق 

به افزايش توليد و درآمد خود شد.

ب��راي مش��اهده فيلم مربوط به مقام ارائه ش��ده ب��ه آدرس اينترنتي ذيل 
مراجعه شود: 

منابع:
http://www.epmag.com/Magazine/2008/9/item8051.php

   http://epmag.com/video/ item7039.php

توضيح تصاوير:
1:شكافها ابعاد مختلفی دارند كه به منظور بهينه سازی عمليات بايد مشخص شوند.

2:اطالعات دقيقتری از نگاره های درون چاهی كه از Prop Trac H  استفاده می كنند 
به دست می آيد.

3:به واسطه وجود رديابها اطالعات به دست آمده قابل اعتمادترند.


