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 بهینه سازی عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاه با استفاده از لوله مغزی 
سیار در یکی از میادین فراساحلی ایران

عباس محّمد حسنی سی سخت*  دانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا علیخانی ها  شرکت نفت فالت قاره ایران

محّمد امین دانشفر  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

تولید ماس��ه یکي از بزرگ ترین مش��کالت صنعت نفت در حوضه ی باالدستی اس��ت. صدها میدان نفت و گاز در سراسر دنیا با این مشکل 
روبرو هس��تند و س��االنه میلیون ها دالر صرف پیش بیني تولید ماس��ه، مهار آن، تعمیر چاه ها و وسایل سرچاهي آس��یب دیده در اثر تولید ماسه 
مي ش��ود. تعداد زیادي از چاه ها کمتر از توان واقعي خود تولید مي کنند تا ماس��ه ی ورودي و به تبع آن خوردگي و آس��یب دیدگی دستگاه ها 
کاهش یابد. این کاهش تولید، در اثر طراحي ضعیف وس��ایل مهار ماس��ه نیز بروز مي کند. عالوه بر کاهش تولید ناشي از مشکل ماسه، صنعت 
نفت زمان و هزینه ی زیادي را صرف تعمیر و تعویض دستگاه ها و وسایلي می کند که در اثر تولید ماسه آسیب دیده اند. یکی از جنبه های رفع 
مشکالت ناشی از تولید ماسه، تمیزسازی ماسه هایی است که به داخل ستون چاه وارد و در آنجا انباشته شده اند و سبب محدود شدن توان تولید 
چاه یا حتی قطع تولید آن ش��ده اند. مهم ترین ابزار جهت تخلیه ی این ماس��ه ها، دستگاه لوله مغزی سیار است که در این مقاله متغیرهای مؤثر بر 

انجام این عملیات و بهینه سازی آن در مهندسی بهره برداری شرکت نفت فالت قاره ی ایران بررسی شده است.
میدان نفتی رگ سفید، GIS، ساختارهای سطحی و عمقی

)amh8354059@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
حرکت ذرات ماس��ه به سمت چاه در حین تولید نفت و گاز را تولید 
ماس��ه مي گویند. این پدیده زماني رخ مي دهد که سوراخ مشبک شده 
یا س��ازند اس��تحکام کافي را در مقابل افت فش��ار جریان نداشته باشد. 
وقتي که نیروهاي وارده، بر مقاومت س��نگ غلبه کنند س��ازند تخریب 
مي ش��ود. یعني اگر فشارهاي وارد شده به ذرات ماسه بیشتر از استحکام 
آنها شود، ذرات ماسه حرکت کرده و اصطالحاً ماسه تولید مي شود. در 
ماسه سنگ هایي با اس��تحکام کم، تولید ماسه در ابتداي بهره برداري از 
مخزن انجام می شود و در ماسه سنگ هاي مستحکم، احتمال تولید ماسه 
در آینده و به خصوص با افزایش تولید ّآب از چاه وجود خواهد داشت.

1- عوامل مؤثر بر تولید ماسه
عوامل گوناگوني ممکن اس��ت بر اس��تحکام ماس��ه و حرکت آن 
در مخزن تأثیرگذار باش��ند. برخي از این عوامل که سبب تولید ماسه 

مي شوند عبارتند از:

1-1- آب
تولید ماس��ه همراه ب��ا آب به وی��ژه در مخازني با س��اختار ضعیف، 
مس��أله ای معمول و متداول اس��ت. با تولید آب از مخزن، تولید ماس��ه 

افزایش مي یابد و با افزایش اش��باع آب، استحکام سنگ مخزن کاهش 
می یابد. از طرفي وجود آب، باعث انجام واکنش هاي ش��یمیایي مانند 
هیدرولیز کوارتز مي شود که این واکنش ها نیز به نوبه ی خود، استحکام 
سنگ مخزن را کاهش مي دهند. مواد معدني کربناتي مانند گچ، آهک 
و دولومیت ها باعث به هم چسبیدن ذرات ماسه می شوند. آب این مواد 

را در خود حل کرده و ساختار سنگ را از هم گسسته می کند.

1-2- نیروي مویینگي
عالوه بر کاهش اس��تحکام سنگ به صورت فیزیکي یا شیمیایي در 
جریان سیال دو فازي در محیط متخلخل مانند آب و نفت، گاز و نفت 
یا گاز و آب، نیروهاي مویینگي نیز س��بب تضعیف س��نگ مي شوند. 
برخ��ي محققان عقیده دارند که نیروي مویینگي نقش مهمي در تولید 

ماسه دارد.
در مخ��ازن هیدروکربنی اندازه ی ذرات ماس��ه معموالً بین 0/05 تا 
0/5 میلی متر است که سبب می شود بزرگی نیروی مویینگی تا مقیاس 

کیلوپاسکال نیز برسد.

2- طبقه بندی چاه ها از نظر تولید ماسه
ال��ف( چاه های��ي که قادر ب��ه تولید نفت عاري از ماس��ه نیس��تند. 
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چاه هایي که در برخی الیه هاي مخازن ماسه س��نگی تکمیل ش��ده اند، 
در کمترین نرخ تولیدی نیز ماس��ه تولید مي کنند. در مورد این چاه ها 
باید روش های کنترل ماس��ه1 درون چاه و تجهی��زات مدیریت تولید 

ماسه2 در سیستم فرآورشی لحاظ گردد.
ب( چاه های��ي که قادرند نفت عاري از ماس��ه تولی��د کنند اما نرخ 
تولید آنها محدود به تولید ماس��ه است. در این چاه ها در صورتی که 

نرخ تولیدی کنترل شود می توان از تولید ماسه جلوگیری نمود.
ج( چاه هایي که به دلیل انباشت ماسه در ستون چاه نیاز به تمیزسازي 
دارند. عملیات شستش��وی ماس��ه ی درون چاهی و تمیزسازی چاه در 
این گونه موارد بس��یار ضروری اس��ت. زیرا این مش��کل به س��ادگی 
می تواند س��بب قطع تولید چ��اه و لزوم انجام تکمی��ل و تعمیر مجدد 
آن توسط دکل ش��ود. در صورتی که با استفاده از لوله مغزی سیار، با 
هزینه ای بس��یار کمتر می توان این مشکل را رفع نمود. در ادامه، انجام 

این عملیات بررسی خواهد شد ]1[.

3- تمیزسازی چاه با استفاده از لوله مغزی سیار
تمیزس��ازی ذرات انباشته ش��ده )ماسه، رس��وبات معدنی، واکس، 
آس��فالتین و ذرات به جامان��ده از ش��کاف هیدرولیک��ی( درون چاه 
از نخس��تین عملیات��ی اس��ت که در آن از لوله مغزی س��یار اس��تفاده 
ش��ده و ح��دود 50 درص��د از موارد اس��تفاده از لوله مغزی س��یار را 
به خ��ود اختص��اص داده اس��ت. معمولی تری��ن حالت ای��ن عملیات 
اس��تفاده از ی��ک ن��ازل جه��ت جت ک��ردن س��یال و فرس��تادن آن 
ب��ا لول��ه مغزی ب��ه درون چ��اه اس��ت. پمپ ک��ردن س��یال از عمقی 
 ک��ه لول��ه مغزی ب��االی رس��وبات را لم��س می کند آغاز می ش��ود3 
)شکل-1 بخش-A( و پیش��روی درون رسوبات تا حدی انجام شده4 
)ش��کل-1 بخش-B( و س��پس لوله مغزی س��یار به عقب برمی گردد5 

)ش��کل-1 بخش-C(. پمپ کردن تا خروج عمده ی مقدار رسوبات 
ادامه می یابد6 )ش��کل-1 بخش-D( و این عمل تا زمانی که تمام چاه 

به طور کامل تمیز شود دوباره تکرار می گردد.
به م��رور زمان و با پیش��رفت فن آوری، روش ه��ای متفاوتی جهت 
غلبه بر مش��کالت این روش ابداع شد. این روش ها شامل بهینه کردن 
خواص س��یال مورد استفاده، اس��تفاده از نیتروژن و س��یاالت فومی، 
استفاده از فن آوری مکش ماس��ه7 و استفاده از ابزارهای درون چاهی 
مانند جت بالستر بود. هریک از این پیشرفت ها جهت غلبه بر یکی از 
مشکالت موجود و در جهت بهینه سازی این عملیات صورت گرفت.

4- متغیرهای مؤثر بر انجام عملیات
مثل هر عملیات درون چاهی، این عملیات نیز تحت تأثیر متغیرهایی 
قرار دارد که موفقیت و شکس��ت آن را رقم می زنند. به طور کلی این 
عوامل، شرایط چاه و وضعیت تکمیل آن، شرایط عملیاتی و دستگاه ها 
و ابزارها هس��تند. انتخاب روش مناسب جهت تمیزسازی چاه وابسته 
به  بعضی عوامل فنی و لجس��تیکی مثل هزینه ها، نوع لوله مغزی سیار 
)قطر و وزن لوله( و در دس��ترس بودن س��یال مناسب است که در این 
خصوص مالحظاتی مانند آس��یب احتمالی به س��ازند، کم بودن فشار 
ته چاهی، کوچک بودن قطر رش��ته ی تکمیل��ی و اندازه و نوع ذرات 

آن حائز اهمیت است.

4-1- شرایط فیزیکی چاه
ای��ن عوامل ش��امل زاویه ی چ��اه، وضعیت تکمی��ل درون چاهی، 
فاصل��ه ای که ذرات باید تا خروج از چاه طی کنند و محل انباش��تگی 
آنهاس��ت. از دیدگاه زاوی��ه، بدترین حالت در زاویه ه��ای 40 تا 65 
درجه خواهد بود. زیرا در این حالت نیروهایی که روی دانه ها اعمال 

2  وضعیت فیزیکی چاه و شرایط مؤثر بر عملیات

رهايي قرار دارد كه موفقيت و شكست آن را رقم غيثير متأتچاهي، اين عمليات نيز تحتهر عمليات درون مثل
ها و ابزارها رايط عملياتي و دستگاهششرايط چاه و وضعيت تكميل آن،  ،طور كليهزنند. اين عوامل بمي
 مثلسري عوامل فني و لجستيكي انتخاب روش مناسب جهت تميزسازي چاه وابسته به يك ند.هست

كه است در دسترس بودن سيال مناسب  و )بر اساس قطر و وزن لوله(ها، نوع لوله مغزي سيار هزينه
تكميلي و  يقطر رشتهچاهي، كوچك بودن بودن فشار ته كمآسيب احتمالي به سازند،  مالحظاتي مانند

  است.ذرات آن حائز اهميت اندازه و نوع 
  
  شرايط فيزيكي چاه - 4-1

تا خروج از چاه طي  اي كه ذرات بايد، فاصلهچاهي آنوضعيت تكميل درونچاه،  ياين عوامل شامل زاويه
زيرا  .خواهد بوددرجه  65تا  40هاي بدترين حالت در زاويه ،زاويه ديدگاهست. از د و محل انباشتگي آنهاننك

د كمترين اثر را در جابجايي آنها از نظر عمودي يا افقي نشوها اعمال ميدر اين حالت نيروهايي كه روي دانه
راحتي يك جريان دو اليه كنند و بهدرجه نيروها در راستاي مايل عمل مي 65تا  40 هايدر زاويهد. ندار

باال حمل  سمتتواند ذرات را بهسيال نمي و پايين ذرات و باالي آن سيال است يشود كه در اليهتشكيل مي
درجه يعني در قسمت  90 يدر زاويه .شوندمي هانباشت و مجدداً گشتهسمت پايين برذرات به بنابراين و ندك

شود و حركت آنها در امتداد جريان سيال مي سبب ،از طرف سيال به ذرات هواردافقي چاه، نيروي كششي 
در قسمت عمودي نيز با توجه به اينكه نيروي كشش تنها تالطم اوليه نياز است.  ،براي معلق كردن ذرات

و  شدهجلوگيري از بازگشت ذرات به پايين  سبباين نيرو  است،در جهت مخالف نيروي وزن  سيال كامالً
  نشان داده شده است. 2-در شكل مطلب. اين نخواهد بودحتي نياز به تالطم جريان نيز 

  

  
1  چهار مرحله ی اصلی در تمیزسازی ستون چاه با لوله مغزی سیار

 
  تميزسازي چاه با استفاده از لوله مغزي سيار - 3

جامانده از شكاف هآسفالتين و ذرات ب ،واكستميزسازي ذرات انباشته شده (ماسه، رسوبات معدني، 
 50عملياتي است كه در آن از لوله مغزي سيار استفاده شده و حدود  نخستينهيدروليكي) درون چاه از 

ترين حالت اين عمليات خود اختصاص داده است. معموليهموارد استفاده از لوله مغزي سيار را باز درصد 
 سيال كردن پمپدرون چاه است. ن سيال و فرستادن آن با لوله مغزي بهاستفاده از يك نازل جهت جت كرد

درون  پيشرويو  )A-بخش 1-( شكل 3آغاز ميشودكند كه لوله مغزي باالي رسوبات را لمس مي عمقياز 
 1- (شكل 5گرددميعقب بربه لوله مغزي سيار و سپس )B-بخش 1- (شكل 4انجام شدهتا حدي  رسوبات
تا زماني و سپس  )D-بخش 1- (شكل 6ديابرسوبات ادامه مي مقدار يتا خروج عمده كردن پمپ .)C-بخش

  د.گردتكرار مي دوبارهاين عمل د طور كامل تميز شهكه تمام چاه ب
  

  اصلي در تميزسازي ستون چاه با لوله مغزي سيار يچهار مرحله -1شكل 
  
غلبه بر مشكالت اين روش نيز ابداع شد. اين هاي متفاوتي جهت روش ،آوريفنمرور زمان و با پيشرفت هب

خواص سيال مورد استفاده، استفاده از نيتروژن و سياالت فومي، استفاده از  بهينه كردنها شامل روش
ها جهت از اين پيشرفت يكبود. هربالستر چاهي مانند جت هاي درونو استفاده از ابزار 7مكش ماسه آوريفن

  .صورت گرفتسازي اين عمليات جهت بهينه د و درغلبه بر يكي از مشكالت موجو
  
  ثر بر انجام عملياتؤرهاي مغيمت -4
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 1- (شكل 5گرددميعقب بربه لوله مغزي سيار و سپس )B-بخش 1- (شكل 4انجام شدهتا حدي  رسوبات
تا زماني و سپس  )D-بخش 1- (شكل 6ديابرسوبات ادامه مي مقدار يتا خروج عمده كردن پمپ .)C-بخش

  د.گردتكرار مي دوبارهاين عمل د طور كامل تميز شهكه تمام چاه ب
  

  اصلي در تميزسازي ستون چاه با لوله مغزي سيار يچهار مرحله -1شكل 
  
غلبه بر مشكالت اين روش نيز ابداع شد. اين هاي متفاوتي جهت روش ،آوريفنمرور زمان و با پيشرفت هب

خواص سيال مورد استفاده، استفاده از نيتروژن و سياالت فومي، استفاده از  بهينه كردنها شامل روش
ها جهت از اين پيشرفت يكبود. هربالستر چاهي مانند جت هاي درونو استفاده از ابزار 7مكش ماسه آوريفن

  .صورت گرفتسازي اين عمليات جهت بهينه د و درغلبه بر يكي از مشكالت موجو
  
  ثر بر انجام عملياتؤرهاي مغيمت -4

 
  تميزسازي چاه با استفاده از لوله مغزي سيار - 3

جامانده از شكاف هآسفالتين و ذرات ب ،واكستميزسازي ذرات انباشته شده (ماسه، رسوبات معدني، 
 50عملياتي است كه در آن از لوله مغزي سيار استفاده شده و حدود  نخستينهيدروليكي) درون چاه از 

ترين حالت اين عمليات خود اختصاص داده است. معموليهموارد استفاده از لوله مغزي سيار را باز درصد 
 سيال كردن پمپدرون چاه است. ن سيال و فرستادن آن با لوله مغزي بهاستفاده از يك نازل جهت جت كرد

درون  پيشرويو  )A-بخش 1-( شكل 3آغاز ميشودكند كه لوله مغزي باالي رسوبات را لمس مي عمقياز 
 1- (شكل 5گرددميعقب بربه لوله مغزي سيار و سپس )B-بخش 1- (شكل 4انجام شدهتا حدي  رسوبات
تا زماني و سپس  )D-بخش 1- (شكل 6ديابرسوبات ادامه مي مقدار يتا خروج عمده كردن پمپ .)C-بخش

  د.گردتكرار مي دوبارهاين عمل د طور كامل تميز شهكه تمام چاه ب
  

  اصلي در تميزسازي ستون چاه با لوله مغزي سيار يچهار مرحله -1شكل 
  
غلبه بر مشكالت اين روش نيز ابداع شد. اين هاي متفاوتي جهت روش ،آوريفنمرور زمان و با پيشرفت هب

خواص سيال مورد استفاده، استفاده از نيتروژن و سياالت فومي، استفاده از  بهينه كردنها شامل روش
ها جهت از اين پيشرفت يكبود. هربالستر چاهي مانند جت هاي درونو استفاده از ابزار 7مكش ماسه آوريفن

  .صورت گرفتسازي اين عمليات جهت بهينه د و درغلبه بر يكي از مشكالت موجو
  
  ثر بر انجام عملياتؤرهاي مغيمت -4

CA
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می شوند کمترین اثر را در جابجایی آنها از نظر عمودی یا افقی دارند. 
در زاویه ه��ای 40 تا 65 درجه نیروها در راس��تای مایل عمل می کنند 
و به راحتی یک جریان دو الیه تش��کیل می ش��ود که در الیه ی پایین 
ذرات و باالی آن س��یال است. س��یال نمی تواند ذرات را به سمت باال 
حمل کند و بنابراین ذرات به س��مت پایین برگش��ته و مجدداً انباش��ته 
می ش��وند. در زاویه ی 90 درجه یعنی در قس��مت افق��ی چاه، نیروی 
کشش��ی وارده از طرف سیال به ذرات، س��بب حرکت آنها در امتداد 
جریان س��یال می شود و برای معلق کردن ذرات ، تنها تالطم اولیه نیاز 
اس��ت. در قس��مت عمودی نیز با توجه به اینکه نیروی کش��ش سیال 
کاماًل در جهت مخالف نیروی وزن است، این نیرو سبب جلوگیری از 
بازگش��ت ذرات به پایین شده و حتی نیاز به تالطم جریان نیز نخواهد 

بود.)شکل-2(.
همان طور که در ش��کل-2 نشان داده شده طول افقی چاه نیز بسیار 
مؤثر اس��ت. چراکه س��یال در بخش افقی تا زمان مشخصی ذرات را 
معل��ق نگه می دارد. بنابرای��ن در صورت زیاد بودن ط��ول افقی چاه، 
حرکت لوله مغزی به س��مت عقب باید بیش��تر ادام��ه یابد تا از خروج 
ذرات از قس��مت افق��ی اطمینان حاص��ل گردد؛ چراک��ه در غیر این 
صورت منجر به تشکیل الیه ای ماسه ای در کف حفره ی چاه می شود8 
که سیال از باالی آن عبور کرده و عماًل سایر ذرات خارج نمی شوند. 
به عالوه خطر بس��یار بزرگ آن اس��ت که در صورت ته نشست ذرات 

پشت لوله مغزی، ممکن است لوله مغزی به راحتی گیر کند.

4-2- خواص سیال و شرایط عملیاتی آن
سیاالت مورد اس��تفاده در این عملیات، س��یاالتی با نام های تجاری 
ویلن، گار، پاورکلین یا سیاالتی هستند که با زانتان و کاهنده ی کشش 

س��طحی ترکیب ش��ده اند. از آنجا که مس��ئله ی مهم، توانایی سیال در 
حم��ل ذرات9 اس��ت، طراح��ان باید بی��ن بازدهی جابجایی س��یاالت،  
گرانروی س��یال نس��بت به فشار، نرخ پمپ کردن س��یال، شرایط دما و 
فشار درون چاهی، تعادل برقرار کنند. عالوه بر این جهت جلوگیری از 
هرزروی سیال به درون سازند و بروز آسیب سازندی، فشار ستون سیال 
نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت که این عامل نیز باید از طریق وزن سیال 
کنترل شود. همان طور که در شکل-3 نشان داده شده افزایش گرانروی 
اگرچه به جابجایی ذرات کمک ش��ایانی کرده و سبب افزایش نیروی 
کششی سیال روی آنها می شود ولی با کاهش نرخ پمپاژ و افزایش افت 

فشار درون لوله مغزی، اثری منفی نیز در پی خواهد داشت ]2[.
به دلیل تأثیر شرایط دما و فشار روی خواص سیال این عوامل نیز باید 
مدنظر قرار گیرند. در شکل-4 اثر دما روی گرانروی )به عنوان یکی از 

مهم ترین خواص سیاالت مورد نظر( نشان داده شده است.
طی عملیات انجام ش��ده در شرکت نفت فالت قاره ی ایران، به دلیل 
خودداری شرکت های سازنده ی این سیاالت از ارائه ی آنها، بررسی ها 
جهت انتخاب بهترین س��یاالِت در دسترس انجام شد. از جمله سیاالتی 
که جهت انجام عملیات، مناس��ب تش��خیص داده شدند می توان به گل 
بنتونایت ب��ا وزن کم و پیل پایه آبی با گرانروی زیاد10 اش��اره کرد که 
گرانروی مناسبی جهت تخلیه ذرات داشته و با توجه به حضور دکل های 
حفاری در میدان، تأمین آنها نیز امکان پذیر بود. طی مشاوره با گل شناس 
حفاری، حداقل وزن ممکن جهت کاهش فشار هیدرواستاتیک گل و 
همچنین گرانروی مناس��ب آزمایش شد و وزن 65 پوند بر فوت مکعب 
با گرانروی 60 س��انتی پویز در دمای 50 درجه ی سانتی گراد برای سیال 
بنتونایتی و وزن 60 پوند بر فوت مکعب با گرانروی 78 س��انتی پویز در 
دمای 50 درجه ی سانتی گراد برای پیل انتخاب شد. عالوه بر این به دلیل 

3  اثر گرانروی سیاالت مورد استفاده در عملیات تمیزسازی بر افت 
فشار درون لوله مغزی

  ثر بر عملياتؤوضعيت فيزيكي چاه و شرايط م -2شكل 
  

سيال در بخش افقي تا  . چراكهثر استؤنشان داده شده طول افقي چاه نيز بسيار م 2- طور كه در شكلهمان
حركت لوله مغزي  ،اين در صورت زياد بودن طول افقي چاه. بنابرداردزمان مشخصي ذرات را معلق نگه مي

 در غير اين؛ چراكه گرددتا از خروج ذرات از قسمت افقي اطمينان حاصل  ادامه يابدبيشتر بايد سمت عقب به
 و عمالً كردهكه سيال از باالي آن عبور  8شودچاه مي يدر كف حفره ايماسهاي صورت منجر به تشكيل اليه

نشست ذرات پشت لوله است كه در صورت ته آنعالوه خطر بسيار بزرگ هشوند. بذرات خارج نميساير 
  .كندگير راحتي به لوله مغزي ، ممكن استمغزي

  
  خواص سيال و شرايط عملياتي آن - 4-2

پاوركلين يا سياالتي هستند كه با ، هاي تجاري ويلن، گارسياالتي با نام ،در اين عملياتاستفاده مورد  سياالت
 9يال در حمل ذراتتوانايي س ،مهم ياز آنجا كه مسئله اند.كشش سطحي تركيب شده يكاهندهزانتان و 

 و پمپ كردن سيال نرخبين بازدهي جابجايي سياالت و گرانروي سيال نسبت به فشار و  بايدطراحان است، 
به درون  سيالهرزروي از جلوگيري جهت تعادل برقرار كنند. عالوه بر اين  ،چاهيشرايط دما و فشار درون

از طريق  بايدكه اين عامل نيز  استفشار ستون سيال نيز بسيار حائز اهميت  ،آسيب سازنديبروز سازند و 
نشان داده شده افزايش گرانروي اگرچه به جابجايي ذرات  3-در شكلطور كه همانوزن سيال كنترل شود. 

پمپاژ و افزايش  نرخشود ولي با كاهش آنها ميافزايش نيروي كششي سيال روي  سببو  كردهكمك شاياني 
  .]2[ خواهد داشتدر پي منفي نيز  ياثر ،افت فشار درون لوله مغزي

 

  
  فشار درون لوله مغزياثر گرانروي سياالت مورد استفاده در عمليات تميزسازي بر افت  -3شكل 

  
اثر دما  4-گيرند. در شكلنظر قرار مدبايد  اين عوامل نيزشرايط دما و فشار روي خواص سيال دليل تأثير به

  است. نشان داده شده) ترين خواص سياالت مورد نظريكي از مهم عنوان(بهروي گرانروي 

4  تأثیر دما روی انواع سیاالت مورد استفاده در عملیات

  

  
  عملياتثير دما روي انواع سياالت مورد استفاده در أت - 4شكل

  
اين  يهاي سازندهدليل خودداري شركتهب ،ايران يطي عمليات انجام شده در شركت نفت فالت قاره

. از جمله سياالتي كه انجام شددر دسترس  ها جهت انتخاب بهترين سياالتبررسي ،آنها يهئسياالت از ارا
با آبي پايهو پيل  كمتوان به گل بنتونايت با وزن تشخيص داده شدند مي مناسب ،جهت انجام عمليات

هاي حفاري و با توجه به حضور دكل داشتهجهت تخليه ذرات  ياشاره كرد كه گرانروي مناسب 10زيادگرانروي 
حداقل وزن ممكن جهت كاهش  ،شناس حفاريمشاوره با گل طيپذير بود. مين آنها نيز امكانأت ،در ميدان

با گرانروي  مكعبپوند بر فوت 65و وزن  شدفشار هيدرواستاتيك گل و همچنين گرانروي مناسب آزمايش 
با  مكعبپوند بر فوت 60وزن براي سيال بنتونايتي و گراد سانتي يدرجه 50پويز در دماي نتياس 60

كه آندليل هانتخاب شد. عالوه بر اين ب براي پيلگراد سانتي يدرجه 50نتي پويز در دماي اس 78گرانروي 
ون چاه، از ذرات ماسه در 11نندهبامواد چسجهت حل كردن ترين نكات بود سازي ذرات ماسه از مهممعلق

  .استفاده شد و زايلين درصد 10اسيد هيدروكلريك رقيق با غلظت 
  
  چاهيابزار درون - 4-3

ها مانند و ابزار) Power clean, Backward jet, Forward jet, Forward and backward jetها (انواع نازل
است. اين روش  شماتيك جت بالستر نشان داده شده 5-در شكلند. گيرميقرار استفاده  مورد جت بالستر

بسيار  )هاي متراكمخصوص در مورد ماسههب(د كنميرفع  زيادباره و با بازدهي دليل اينكه رسوبات را يكهب
  .]3و4[ گيردمورد استفاده قرار مي
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آنکه معلق س��ازی ذرات ماسه از مهم ترین نکات بود جهت حل کردن 
مواد چسباننده11 ذرات ماسه ی درون چاه، از اسید هیدروکلریک رقیق 

با غلظت 10 درصد و زایلین استفاده شد.

4-3- ابزار درون چاهی
 Power clean, Backward jet, Forward jet,( نازل ه��ا  ان��واع 
Forward and backward jet( و ابزاره��ا مانن��د ج��ت بالس��تر مورد 

اس��تفاده قرار می گیرند. در شکل-5 ش��ماتیک جت بالستر نشان داده 
ش��ده اس��ت. این روش به دلیل رفع یک باره ی رسوبات و بازدهی زیاد 
)به خص��وص در مورد ماس��ه های متراکم( بس��یار مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد ]4و3[.
با توجه به انجام عملیات با تکیه بر تجهیزات داخلی ش��رکت، نازلی 
که سیال خروجی را به صورت جت همزمان به جلو و عقب هدایت کند 
س��اخته ش��د. این نازل در زمان حرکت به جلو و عقب، امکان شستشو 
و معلق س��ازی بهتری را برای س��یال فراهم می کرد. ن��ازل روی بدنه ی 
خود برآمدگی ای داش��ت تا طی ح��رکات مکرر باال و پایین، به راحتی 
از درون جایگاه های شیرهای تزریق گاز12 و لبه ی آستری ها عبور کند. 
الزم به ذکر اس��ت که به دلیل ماهی��ت عملیات و قطر داخلی لوله مغزی 
چاه ها، احتمال گیرکردن لوله زیاد بوده و استفاده از Centralizer سبب 

افزایش ریسک عملیات می شد.

5- اجرای عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاهی در میادین فراساحلی 
ایران

اکث��ر میادی��ن فراس��احلی ای��ران از نوع ماسه س��نگی اس��ت که در 
بعض��ی از آنه��ا ماس��ه ها بس��یار از هم گس��یخته و با قابلی��ت حرکت 
بسیار زیادی اس��ت. اگرچه این امر س��بب افزایش تراوایی سازندی تا 
مقیاس 1000 میلی دارس��ی در این میدان شده ولی نرخ چاه ها به شدت 

مح��دود به تولید ماس��ه اس��ت. با کنترل ن��رخ تولیدی چاه و اس��تفاده 
 GravelPack,WireWrappedscreen, PrepackedScreen, از 
SlottedLiner جهت کنترل تولید ماس��ه، باز هم انباشتگی ماسه منجر 

به از دس��ت رفتن تعدادی از چاه ها شده است. بنابراین اجرای عملیات 
تمیزسازی ماسه ی انباشته ش��ده درون چاه ها آغاز شد. مراحل اجرایی 

عملیات به شرح زیر است.

5-1- به منظ��ور درک بهت��ر نوع ذرات انباش��ته ش��ده و موادی که 
باعث به هم چس��پیدن آنها ش��ده اند، نمونه گی��ری از ذرات درون چاه 
ام��ری ضروری بود. با توجه به افقی ب��ودن چاه ها امکان نمونه گیری با 
اس��تفاده از ابزار چاه پیمایی13 وجود نداشت. بنابراین ابزار مورد استفاده 
در چاه پیمایی14 با ساخت یک تبدیل روی اتصال لوله مغزی سوار شد. 

در هر چاه ابتدا عمق سنجی و نمونه گیری انجام گردید.
5-2- چاه ها به دو دسته تقس��یم شده اند؛ چاه هایی که هنوز در حال 

تولید هستند و چاه هایی که تولید آنها قطع شده است.

5-2-1- چاه های تولیدی
در این چاه ها س��یال تولیدی قادر به تخلیه ی ماسه بود و تنها کافی است 
آنها را از هم گسیخته و معلق کرد. بنابراین سیاالت High Vis.Pill و گل 
بنتونایتی از برنامه ی عملیات حذف ش��دند. اس��ید و زایلین با از بین بردن 
عوامل سیمان کننده، ذرات را از هم جدا کرده و سیال تولیدی آنها را بیرون 

می آورند. مراحل انجام عملیات به شرح زیر است:
 نمونه گیری انجام ش��ده و تأثیر اس��ید یا زایلین روی ماس��ه ها بررسی 
می ش��ود. با توجه به ماهیت معدنی یا آلی بودن این مواد که در کنار ماسه 
قرار گرفته اند یکی از این دو سیال انتخاب می شود که در چاه های این میدان 
اس��ید هیدروکلریک 7 تا 10 درصد و زایلین 35 تا 50 درصد مناسب ترین 

کارآیی را در چاه های مختلف داشتند.

عمق اولیه ی ردیف
باالی ماسه 

)فوت(

عمق نهایی چاه 
)فوت(

سیال مورد 
استفاده

زاویه ی انحراف 
)طول افقی(

تعداد دفعات 
ورود لوله مغزی 

به چاه

قطر رشته ی 
وضعیت وضعیت تکمیل چاهتکمیلی )اینچ(

نتیجه ی عملیاتاولیه ی چاه

90زایلین165978087
670 فوت حفره ی باز با 24/5)750 فوت(

تمیزسازی كامل تولیدیاسکرین

90 اسید2652011942
560 فوت حفره ی باز با 24/5)660 فوت(

تمیزسازی كاملتولیدیاسکرین

319606020 High Vis.
Pill

90
1300 فوت حفره ی باز 64/5)1302 فوت(

تمیزسازی و بدون تولیدبا گراول پک
احیاء چاه

90بنتونایت435955918
1670 فوت حفره ی باز 33/5)1406 فوت(

بدون موفقیتبدون تولیدبا اسکرین

  1   خالصه ی عملیات انجام شده در تعدادی از چاه ها
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 لوله مغزی سیار با دیزل پر شده و وارد چاه می گردد.
 پس از رسیدن به باالی ماسه ها اسید هیدروکلریک 10 درصد یا زایلین، 
س��اخته شده و پمپاژ آن به درون لوله مغزی سیار آغاز می گردد. همزمان با 

پمپاژ اسید، لوله مغزی درون چاه پایین می رود.
 بس��ته به شرایط چاه و مقدار انباشتگی ماس��ه که سبب افت وزن لوله 
مغزی می شود، پایین رفتن تا جایی ادامه می یابد که وزن لوله مقدار زیادی 
افت کند. این امر نش��ان دهنده ی زیاد شدن حجم ماسه ی پشت لوله است. 
در این زمان لوله مغزی تا زمانی که وزن لوله مناس��ب ش��ود به آرامی باال 

آورده می شود.
 در حین باال آمدن لوله مغزی سیار، دیزل به درون آن پمپ می شود تا 
از ماندن اسید یا زایلین درون آن جلوگیری شده و گردش سیال نیز برقرار 

باشد.
 با نمونه گیری از سیال خروجی در سطح، خروج ماسه های شسته شده 
م��ورد پایش قرار می گیرد و پس از خروج کامل آن )زمانی که ماس��ه در 

سطح مشاهده نشد( عملیات دوباره از سر گرفته می شود.
 لوله مغزی بدون پمپ س��یال پایین می رود تا دوباره به سطح ماسه های 

انباشته شده که این بار پایین تر از مقدار قبل است برسد.
مشخصات چاه هایی که به این روش تمیزسازی شده اند در ردیف های 

اول و دوم جدول-2 آورده شده است.

5-2-2- چاه های فاقد جریان
در چاه های فاقد جریان عالوه بر س��یال معلق کننده ی ذرات، به س��یالی 
با قابلیت حمل ذرات به بیرون از چاه نیاز بود. بنابراین با بررس��ی امکانات 
موجود، HighVis.Pill و بنتونایت استفاده شد. مراحل عملیات عبارتند از:

 نمونه گیری از ماس��ه ی درون چاهی جهت انتخاب سیال معلق کننده ی 
ذرات

 در حین عملیات پس از اینکه لوله مغزی باالی ماسه را لمس کرد پمپاژ 
سیال معلق کننده )اسید یا زایلین( آغاز می گردد.

 بس��ته به ش��رایط چاه و وزن لوله مغزی سیار، لوله مغزی سیار به سمت 
پایین حرکت می کند. ام��ا در این حالت، پایین رفتن نباید بیش از 200 تا 
300 فوت ادامه یابد. زیرا با توجه به عدم تولید چاه، حرکت ماسه و تخلیه ی 
آن بس��یار کند خواهد بود. همچنین نرخ تزریق در لوله مغزی نیز محدود 
است که باعث کند شدن عملیات می شود. در صورت پایین رفتن بیش از 
حّد لوله مغزی سیار، ماسه در قسمت های پشت آن انباشته شده و لوله مغزی 

گیر خواهد کرد.
 پس از متوقف کردن لوله مغزی، سیال با گرانروی زیاد پمپ می شود 

تا ذرات را بهتر با خود حمل کرده و خارج کند.
 با خارج ش��دن س��یال دوم از لوله مغزی سیار )با توجه به نرخ تزریق و 
حجم لوله مغزی سیار(، لوله مغزی سیار شروع به حرکت به سمت باال کرده 
و در باالی قسمت 45 درجه توقف می کند. سرعت لوله مغزی باید کمتر 
از س��رعت سیال درون حفره ی چاه باشد تا از پشت ذرات آنها را به سمت 
باال هدایت کند. س��رعت س��یال نیز با توجه به تولیدی بودن چاه از تقسیم 
نرخ س��یال بر مساحت حفره ی چاه به دست می آید که با تبدیل واحدها و 

محاسبات بر حسب فوت بر دقیقه طبق رابطه ی-1 محاسبه می شود:

 كننده (اسيد يا سيال معلقدر حين عمليات پس از اينكه لوله مغزي باالي ماسه را لمس كرد پمپاژ
  گردد.آغاز ميزايلين) 

 اما در اين  .كندسمت پايين حركت ميو وزن لوله مغزي سيار، لوله مغزي سيار بهبسته به شرايط چاه
حركت  ،زيرا با توجه به عدم توليد چاه .فوت ادامه يابد 300 تا 200نبايد بيش از پايين رفتن  ،حالت

تزريق در لوله مغزي نيز محدود است كه باعث  نرخ. همچنين بودخواهد آن بسيار كند  يماسه و تخليه
دليل انباشتگي ماسه هب ،لوله مغزي سيار حدبيش از  پايين رفتنشود. در صورت كند شدن عمليات مي

  هاي پشت آن گير خواهد كرد.در قسمت
بهتر با خود حمل كرده و شود تا ذرات را پمپ مي زيادسيال با گرانروي  ،پس از متوقف كردن لوله مغزي

  خارج كند.
 لوله مغزيتزريق و حجم لوله مغزي سيار)،  نرخبا خارج شدن سيال دوم از لوله مغزي سيار (با توجه به 

سرعت لوله مغزي  كند.ميتوقف درجه  45باالي قسمت  درو  كرده باالسمت شروع به حركت به سيار
. سمت باال هدايت كندپشت ذرات آنها را بهاز تا  چاه باشد يبايد كمتر از سرعت سيال درون حفره

دست هچاه ب يسيال بر مساحت حفره نرخسرعت سيال نيز با توجه به توليدي بودن چاه از تقسيم 
 شود:محاسبه مي 1- يطبق رابطهها و محاسبات بر حسب فوت بر دقيقه كه با تبديل واحد آيدمي

� � ���� �
��  )1(                                                                 

 
در محلي است كه  بر حسب اينچ چاه يقطر حفره Dتزريق بر حسب بشكه در دقيقه و  نرخ Qدر اين معادله 

نيز سرعت حركت سيال بر حسب فوت بر دقيقه است كه با واحد سرعت لوله مغزي سيار  vنازل قرار دارد. 
 اني دارد.خوهم

به پايين رفته و عمليات لوله مغزي سيار ، سيال اول پمپ شده دوباره ،خروجي از چاه يبا پايش ماسه
  د.گردتكرار مي

 شود كه درون لوله مغزي پمپ ميبه دوبارهسيال برگشتي نيز در سطح دريافت و پس از تفكيك ماسه
  گردد.استفاده ميآزمايي كننده و تجهيزات چاهاز تفكيك براي اين كار

 د.گردتميز مي پر شده و چاه با گازوئيلاز پايين ستون چاه  ،از طريق لوله مغزي سياردر نهايت نيز  
پذيرد.راني صورت ميعمليات نيتروژن آن،در صورت عدم جريان  شود.جريان داده مي چاه  
  

سيستم سرچاهي مورد استفاده ذكر شده است.  2-جدول 4و3-هايدر رديف اين روش در موارد انجام شده
  نشان داده شده است. 6-شكلنيز در 

  

)1(

در این معادله Q نرخ تزریق بر حس��ب بشکه در دقیقه و D قطر حفره ی 
چاه بر حسب اینچ در محلی است که نازل قرار دارد. v نیز سرعت حرکت 
س��یال بر حسب فوت بر دقیقه اس��ت که با واحد سرعت لوله مغزی سیار 

هم خوانی دارد.
 با پایش ماس��ه ی خروجی از چاه، دوباره سیال نخست پمپ شده، لوله 

مغزی سیار به پایین رفته و عملیات تکرار می گردد.

6  نمای كلی برپایی تجهیزات چاه آزمایی و لوله مغزی سیار

  
  آزمايي و لوله مغزي سيارچاه نماي كلي برپايي تجهيزات -6شكل

  
  بحث و بررسي -6

عنوان به(عمليات با استفاده از بنتونايت  2 ،شويي انجام گرفت. از اين تعدادعمليات ماسه 35در اين ميدان 
پذيري مشخص شد كه خود بنتونايت تزريق آزمايشخروج ذرات با  با وجود .انجام شد )سيال حامل ذرات

موفقيت  ،پذيريشده و با كاهش تزريق 15هاي كنترل ماسهتوريرسوب ذرات موجود در گل درون  سبب
سيال عنوان . بنابراين استفاده از آن به)در يك مورد چاه همچنان بدون توليد ماند( دهدميعمليات را كاهش 
  حامل متوقف شد.

ثير أد اسيد هيدروكلريك رقيق تردرصد موا 80در  ،همها بهماسه يانندهبهمچنين با توجه به نوع مواد چس
هايي كه توليدي نبودند نيز مورد از چاه 6. در ه استسزايي در پراكنده كردن ذرات ماسه از خود نشان دادهب

گرفتگي رفع  بودن مشكلكردن ابزار شد. با توجه به سيار باعث گيراز عبور لوله مغزي انباشتگي ماسه بعد 
در چهار مورد  اما .لوله مغزي سيار درون چاه بريده شد در دو مورد نهايتاًلوله مغزي سيار درون ماسه نيز 

د كه بحث و بررسي اين عمليات نياز به مبحثي جداگانه دارد. در نهايت نيز تعدا گرديدآزاد لوله مغزي ديگر 
 5. در شدمورد نيز بهبود جريان مشاهده  20توليدي نبودند در مدار توليد قرار گرفته و در  چاه كه قبالً 8

 5  شماتیک عملکرد جت بالستر در رفع رسوبات

  
  شماتيك عملكرد جت بالستر در رفع رسوبات -5شكل 

  
تهيه عمليات براي نازلي مناسب شد با توجه به اينكه عمليات با تكيه بر تجهيزات داخلي شركت انجام مي

ساخته  كندسمت جلو و عقب هدايت همزمان بهصورت جت بهو يك عدد نازل كه سيال خروجي را  گرديد
را براي سيال فراهم  يسازي بهترامكان شستشو و معلق ،در زمان حركت رو به جلو و عقب نازلشد. اين 

راحتي از درون هب ،باال و پايينمكرر ت احرك طيتا  داشت ايخود برآمدگي يبدنه يد. نازل روكرمي
و  دليل ماهيت عملياتهذكر است كه بهها عبور كند. الزم بآستري يو لبه 12ي شيرهاي تزريق گازهاجايگاه

افزايش  سبب Centralizerاستفاده از بوده و  زيادكردن لوله احتمال گير ،هاقطر داخلي لوله مغزي چاه
  شد.ريسك عمليات مي

 
  چاهي در ميادين فراساحلي ايراندرون يعمليات تميزسازي ماسهاجراي  - 5

ها بسيار از هم گسيخته و با كه در بعضي از آنها ماسه استسنگي ميادين فراساحلي ايران از نوع ماسه اكثر
 دارسيميلي 1000تراوايي سازندي تا مقياس  سبب افزايش. اگرچه اين امر زيادي استقابليت حركت بسيار 

چاه و استفاده  نرخ توليديكنترل با است. شدت محدود به توليد ماسه هها بچاه نرخولي  شده در اين ميدان
باز  ،جهت كنترل توليد ماسه GravelPack, WireWrappedscreen, PrepackedScreen, SlottedLinerاز 

اجراي عمليات تميزسازي  بنابراين. است شدهها هم انباشتگي ماسه منجر به از دست رفتن تعدادي از چاه
  زير است. رحشعمليات به يياجرامراحل  آغاز شد.ها انباشته شده درون چاه يماسه

  
گيري نمونه ،اندهم چسپيدن آنها شدهنوع ذرات انباشته شده و موادي كه باعث به منظور درك بهترهب - 1- 5

ابزار گيري با استفاده از ها امكان نمونهبودن چاهي بود. با توجه به افقي راز ذرات درون چاه امري ضرو
با ساخت يك تبديل روي اتصال لوله  14پيماييچاهابزار مورد استفاده در  بنابراينوجود نداشت.  13پيماييچاه

 .گرديدانجام گيري سنجي و نمونهابتدا عمقمغزي سوار شد. در هر چاه 
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 س��یال برگش��تی نیز در س��طح دریافت و پس از تفکیک ماسه دوباره 
به درون لوله مغزی  پمپ می ش��ود که برای ای��ن کار از تفکیک کننده و 

تجهیزات چاه آزمایی استفاده می گردد.
 در نهایت نیز از طریق لوله مغزی سیار، ستون چاه از پایین با گازوئیل پر 

شده و چاه تمیز می گردد.
 چ��اه جری��ان داده می ش��ود. در صورت ع��دم جری��ان آن، عملیات 

نیتروژن رانی صورت می پذیرد.
موارد انجام شده در این روش در ردیف های-3و4 جدول-2 ذکر شده 
است. سیستم سرچاهی مورد استفاده نیز در شکل-6 نشان داده شده است.

6- بحث و بررسی
در ای��ن میدان 35 عملیات ماسه ش��ویی انجام گرف��ت. از این تعداد، 2 
عملیات با اس��تفاده از بنتونایت )به عنوان س��یال حامل ذرات( انجام شد. با 
وجود خروج ذرات با آزمایش تزریق پذیری مشخص شد که خود بنتونایت 
سبب رسوب ذرات موجود در گل درون توری های کنترل ماسه15 شده و 
با کاهش تزریق پذیری، موفقیت عملیات را کاهش می دهد )در یک مورد 
چاه همچنان بدون تولید ماند(. بنابراین اس��تفاده از آن به عنوان سیال حامل 

متوقف شد.
همچنین با توجه به نوع مواد چس��باننده ی ماس��ه ها به هم، در 80 درصد 
موارد اس��ید هیدروکلریک رقیق تأثیر به س��زایی در پراکنده کردن ذرات 
ماسه از خود نشان داده است. در شش مورد از چاه هایی که تولیدی نبودند 

نیز انباش��تگی ماسه بعد از عبور لوله مغزی سیار باعث گیرکردن ابزار شد. 
با توجه به مش��کل بودن رفع گرفتگی لوله مغزی س��یار درون ماسه نیز در 
دو م��ورد نهایتاً لوله مغزی س��یار درون چاه بریده ش��د. اما در چهار مورد 
دیگر لوله مغزی آزاد گردید که بحث و بررسی این عملیات نیاز به مبحثی 
جداگانه دارد. در نهایت نیز تعداد  هش��ت چاه که قباًل تولیدی نبودند در 
مدار تولید قرار گرفته و در 20 مورد نیز بهبود جریان مشاهده شد. در پنج 
مورد نیز عملیات منجر به تمیزسازی کامل نشد که این امر نشان دهنده ی از 
بین رفتن ابزارهای درون چاهی کنترل ماسه بود و تعویض آنها توسط دکل 

حفاری در برنامه قرار گرفت.

نتیجه گیری
در این عملیات با توجه به افقی بودن چاه ها و انباشتگی زیاد ماسه در آنها، 
مهم ترین متغیرها، س��یال مورد استفاده و وضعیت تولیدی چاه بود و سایر 
عوامل مانند شرایط فیزیکی چاه تغییر چندانی نداشتند تا اثر آنها نیز بررسی 
شود. نتایج عملیات در دو حالت )چاه های تولیدی و چاه های بدون تولید( 
کاماًل متفاوت بود که این امر تأثیر به سزای عامل مذکور را نشان می دهد. 
مطالعات آزمایشگاهی جهت بررسی سایر متغیرها مانند ابزار مورد استفاده 
از نظر قطر، جهت خروج سیال، زاویه ی خروج سیال و همچنین وضعیت 
ته نشس��ت ذرات در س��یاالت مختلف می تواند کمک شایانی به طراحی 
چنین عملیاتی باشد. عالوه بر این استفاده از سیستم دیجیتال پایش ماسه نیز 

جهت بهینه سازی عملیات و زمان بندی مناسب بسیار مفید است.

       پا نویس ها
1.Sand Control
2.Sand Management
3.Dry Tag
4.Bite
5.Sweep
6.Bottoms Up
7.Sand Vacuming
8.Solids-Bed Build Up

9.Carrier Fluid
10.High Vis.Pill
11.Cementing Agent
12.Side Pocket Mandrel
13.Slick Line
14.Sand Bailer
15.Screen
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