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  Champion Technologiesو   Statoilhydro ش��ركت های 
اخيراً تكنولوژي جدي��دي را ابداع كرده اند. تركيبات كليدي اين 
تكنولوژي ش��امل م��واد قابل انحالل در نف��ت، آبگريز و در عين 
حال حساس به آب مي باشد. همچنين اين مواد در محيط زيست 
انباش��ته نشده و به صورت بيولوژيك تجزيه مي شوند كه از لحاظ 

زيست محيطي مطلوب است.
زماني كه مواد ش��يميايي قوام دهنده به درس��تي در سازند 
ماسه سنگي سست تزريق شود، مواد شيميايي فعال با آب همراه 
س��ازند وارد واكنش شده و موجب چسبيدن ذرات ماسه در يك 
ش��بكه پليمری ارگانوسيالني مي شود، بدون اينكه تغيير چنداني 
در نفوذپذيري س��نگ س��ازند ايجاد گردد. نتيجه، تقويت سنگ 
مخزن آس��يب ديده اس��ت كه منجر به افزايش نرخ توليد بدون 

توليد ماسه خواهد شد.
اين تكنيك، توليد ماسه را به طور موقت در 12 چاه متوقف 
ك��رده و نرخ توليد نفت در چاههايي كه اين روش در آنها به كار 
رفته ، از 14 تا 174 درصد افزايش يافته است. شواهد حكايت از 
آن دارد كه اي��ن روش همچنين مي تواند توليد آب در چاه هايي 

كه نرخ آب بااليي دارند را كاهش دهد.

چالش هاي توليد ماسه
مش��كل توليد ماس��ه عموماً زماني حادث مي شود كه سازند 
در مع��رض تنش ناش��ي از توليد قرار مي گي��رد. زيرا كه توليد با 

ن��رخ باال باعث جابجايي ذرات ماس��ه در اط��راف چاه مي گردد و 
يك اليه از ماسه سس��ت در اطراف چاه شكل مي گيرد. هنگامي 
كه س��يال توليدي ب��ه درون حفره چاه جاري مي ش��ود، موجب 
فرسايش اين اليه سست شده و ذرات ماسه را با خود تا تأسيسات 
سطح االرضي باال مي آورد. نرخ فرسايش و مقدار ماسه توليد شده 
تابع چس��بندگي اين اليه سس��ت و همچنين نرخ توليد س��يال 

مي باشد.
در برخي حاالت توليد ماس��ه را مي توان با كاهش نرخ توليد 
كنت��رل كرد ولي گاهي اي��ن روش پروژه توس��عه يك ميدان را 
از رس��يدن به سودآوري پيش بيني ش��ده باز مي دارد. روش هاي 
مكانيكي مؤثر زيادي براي توقف توليد ماس��ه در مخازن سس��ت 
وجود دارد كه بس��ياري از آنها شامل قرار دادن صفحات مشبك 
در محل دقيق توليد ماس��ه يا استفاده از لوله مغزي شكافدار در 

ته چاه مي باشد.
همچنين احتمال توليد ماس��ه را مي توان با س��يمان كاري 
لوله مغزي و مش��بك كاري در جهات مناس��ب كاهش داد. با اين 
وجود بس��ياري از روش هاي مكانيكي نيازمند جابجايي تجهيزات 
گران قيمت هس��تند ك��ه مي تواند باعث كاهش به��ره اقتصادي 

به ويژه در چاه هاي بالغ شود.

اس��تفاده از روش هاي شيميايي قديمي اگر چه تا حد زيادي 
از تولي��د ماس��ه جلوگيري مي كند و مي تواند ب��راي مدتها توليد 
بدون ماسه را به ارمغان آورد ولي در عين حال نفوذپذيري مخزن 
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يك چاه افقي بعد از انجام عمليات افزايش توليد،
 به مدت 8 ماه  

را در اطراف چاه تا حدود زيادي كاهش مي دهد.
براي افزاي��ش مؤثر نرخ توليد توأم ب��ا كاهش يا قطع توليد 
ماسه در مخازن ماسه سنگي سست، تنها كافي است كمي نيروي 
چسبندگي بين ذرات ماسه افزايش يابد كه اين امر نيازمند ابداع 

مواد شيميايي جديد است.

نحوه عمل
روش جديد قوام س��نگ با ارگانوس��يالن ش��امل سه مرحله 

است:
1- شستشوي اوليه با هيدروكربن؛

2- آميختن مواد شيميايي با هيدروكربن؛
3- خوراندن اين هيدروكربن به درون مخزن.

در اغلب موارد انجام شده از ديزل هم به عنوان ماده شستشو 
و هم براي انتقال مواد شيميايي استفاده شده است.

شستش��و با هيدروكربن به منظور عادي كردن لوله مغزي از 
آب و كاهش اش��باع آب در سازند اطراف چاه مي باشد. اين عمل 
الزم اس��ت زيرا همانطور كه قباًل هم ذكر شد ارگانوسيالن فقط 
قابليت انحالل در نفت را دارد و از سويي ديگر با آب نيز واكنش 
نشان مي دهد. شستشو ما را مطمئن مي سازد كه مواد شيميايي 
قبل از رسيدن به محيط متخلخل مخزن، وارد واكنش نمي شوند. 
هدف، رساندن اين مواد شيميايي به داخل مخزن است تا در آنجا 
با فيلم- آب اطراف ذرات ماس��ه به جا مانده از شستش��و با ديزل 
واكنش دهند. در اثر واكنش، آب تجزيه شده و مواد شيميايي به 
ش��دت آب گريز مي گردند كه اين عمل باعث ايجاد گسستگي در 

فيلم آب اطراف ذرات ماسه مي شود.
اگر اين مواد ش��يميايي به درستي هدايت شوند، مولكولهاي 
ارگانوس��يالن با گروههاي هيدروكس��يل موجود در سطح ماسه 
س��يكايي وارد واكنش شده و يك ش��بكه پليمری ارگانوسيالني 

ايجاد مي كند كه تا حدود زيادي س��ازند آسيب ديده اطراف چاه 
را تقويت مي  نمايد.

تثبيت و تقويت ماتريس س��ازند، مخزن را قادر مي س��ازد تا 
نرخ توليد باالتر بدس��ت آيد بدون آنكه فرسايشي در آن رخ دهد 

و يا ذرات ماسه به داخل چاه  راه يابند.
انتخاب چاه مناس��ب براي اين عمليات اهميت ويژه اي دارد. 
چاههاي��ي كه به اين منظور انتخاب ش��دند ش��امل 4 حلقه چاه 
فراساحلي مربوط به الية مياني و پاييني دوره ژوراسيك بودند و 

نفوذپذيري بين MD اليه 50 تا D 10 داشتند.

 نتايج كاربرد ارگانوسيالن
برخي از چاه ها با تكميل پيچيده مانند چاه هاي افقي طويل 
توانس��تند فق��ط به مدت چند هفته توليد بدون ماس��ه داش��ته 
باش��ند؛ در حال��ي كه بقيه حت��ي تا چندين ماه ب��ه توليد بدون 
ماس��ه ادامه دادند. يك چاه 10 ماه توليد بدون ماس��ه داشت،اما 
حتي در چاههايي كه توليد بدون ماس��ه در آنها نسبتاً كوتاه بود، 

هزينه هاي عملياتي به سرعت جبران شد.
 در ي��ك چاه با تولي��د آب باال، توليد نفت 48/7 درصد يا به 
عبارتي 58 متر مكعب در روز افزايش يافت. هزينه عمليات با در 
نظر گرفتن قطع توليد به دليل تزريق مواد شيميايي طي 11 روز 

جبران شد و چاه به مدت 5 ماه توليد بدون ماسه داشت.
ب��ا توجه به آنچه كه گفته ش��د، روش جديد تثبيت ماس��ه 
پتانس��يل خود - را در رفع مش��كالت چاه هايي كه سيستم كنترل 

ماسه در آنها به درستي يا اصاًل نصب نشده - به خوبي نشان داد.
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