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اگرچه تمامي اطالعات آماري عملیات هاي ش��کافت هیدرولیکي 
ثبت نش��ده است، اما در دو دهه اخیر استفاده از این فن آوری به شدت 
افزایش یافته اس��ت. در آمریکاي ش��مالي با وجود قیم��ت پایین گاز 
طبیعي، فعالیت هاي مرتبط با ایجاد ش��کاف همواره در س��طح باالیی 
بوده و تخمین زده مي ش��ود تاسیس��اتي معادل 4 میلیون اس��ب بخار، 
تجهی��زات در این کش��ور وجود دارد. ب��ا این وجود همواره لیس��ت 
انتظاري از خدمات و تامین کنندگان وجود دارد که س��بب شده تاخیر 
ش��روع عملیات تا 9 ماه عادي باش��د. در چین و هند س��رمایه گذاري 
در منابع گاز غیرمتعارف س��بب ایجاد تقاضا براي استفاده از فن آوری 
ش��کافت هیدرولیکي به منظ��ور تولید اقتصادي شده اس��ت. همچنین 
میزان سرمایه گذاري در مناطق شیلي، استرالیا و شمال آمریکا افزایش 
داشته اس��ت. کشورهاي اروپایي مانند هلند، لهستان، آلمان و فرانسه به 
منظور کاهش وابستگي انرژي به روسیه در تالش براي بهره برداري از 

منابع سخت1 خود هستند.
ام��ا تمام بح��ث در مورد ش��یل ها نیس��ت. در س��ال 2007 س��رمایه 
ش��رکت هاي خدماتي شکافت هیدرولیکي نش��ان دهنده وجود بازاري 
13 میلیارد دالري نس��بت به ب��ازار 2/8 میلیارد دالري س��ال 1999 بود 

)شکل-1(.
این فن آوری در حال حاضر بیش از هر روش تجربي دیگري، امکان 
ادامه تولید اقتصادي موادهیدروکربني را در سرتاسر جهان، از میادین با 
تراوایي باالي آلسکا، دریاي شمال و روسیه گرفته تا سازندهاي متراکم 

خلیج مکزیک، حوزه س��انتوس3 و دریایي غرب آفریقا )شکل-2(، تا 
منابع غیرمتعارفي مانند شیل ها و متان زغال سنگي4 فراهم کرده است.

85 درص��د از کل واحده��اي عملیات��ي ش��کافت هیدرولیکي5 در 
آمریکاي ش��مالي ق��رار دارند. واحد ش��کافت هیدرولیکي  براس��اس 
تقسیم بندي مایکل اکونومیدز، برابر با چهار واحد شکافنده، یک واحد 
اختالط و تجهیزات جانبي اس��ت. این تقس��یم بندي شامل هر دو دسته 
تجهیزات عملیات در دریا و خشکي مي شود. تعداد باالي این تجهیزات 

)hasanvand@put.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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ریشه در قابل اعتماد و بالغ بودن این فن آوری و افزایش تقاضا دارد. 
افزایش قابل توجه ذخیره اثبات ش��ده گاز طبیعي در آمریکا در کمتر 
 ))244/66 Tcf( 2009 و )162/42 Tcf( 1994( از 20 س��ال گذش��ته
ارتباط مستقیمی با توسعه فن آوری شکافت هیدرولیکي و حفاري افقي 
دارد. افزایش ذخایر س��بب ش��د تا در گزارش س��االنه HIS CERA با 
عنوان "طوفان ش��یل" بیان ش��ود؛ "افزایش تولید گاز آمریکا باعث شد 
تا آمریکاي ش��مالي برخالف پیش بیني هاي گذشته، به صادرات مقادیر 
باالیی گاز مایع شده )LNG( از مناطق تولیدي نیازمند باشد." اگرچه در 
حال حاضر منابع گاز ش��یلي و زغال سنگي در خارج از آمریکا گسترده 
اس��ت، اما نیاز به منابع غیرمتعارف گاز در اکثر کش��ورها تا تمام شدن 
مناب��ع متعارف هنوز به مرحله ضرورت تولید نرس��یده اس��ت. عالوه بر 
این س��ه کش��ور اول داراي منابع گاز طبیعي اثبات ش��ده )روسیه، ایران 
 و قط��ر( در مجموع داراي 14/5 برابر ذخایر گاز آمریکا تا پایان س��ال

 Tcf( 2009 33564( و 57% از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. 
بنابراین اگرچه ش��کافت هیدرولیکي و استخراج گاز طبیعي و نفت در 
میادین نامتعارف شیل آمریکا به هم مرتبط شده اند، در آینده بلندمدت 

این ارتباط به خارج این کشور نیز گسترش خواهد یافت.

1-وضعیت سرمایه گذاري و رقابت كشورها در توسعه شکافت هیدرولیکي
در ح��ال حاضر در آمریکاي ش��مالي در یک چ��اه افقي حداقل10 
عملیات ش��کافت به منظ��ور تحریک چاه انجام می ش��ود. این درحالي 
اس��ت که در خ��ارج از آمریکاي ش��مالي، تعداد عملیات ه��اي ایجاد 
ش��کافت به طور معمول براي هر چاه به ندرت به بیش از 2 تا 3 عملیات 
مي رس��د. قیمت پایین گاز طبیعي و نبود زیرساخت ها، دو عامل اساسي 
این پدیده هستند. شرکت هاي خدماتي در خارج از آمریکاي شمالی یا 
هنوز زیرساخت هاي کافي را ایجاد نکرده، یا تجربیات موفقی به دست 
نیاورده اند. هزینه عملیات ها در این ش��رکت هاي خدماتي حدود س��ه تا 
چهار برابر موارد مش��ابه در آمریکاي شمالي است که علت آن ضعیف 
در ش��بکه های توزیع تجهیزات و نیروي انس��اني است. اما راه برتري بر 
این چال��ش از نگاه یکي از مهندس��ان باتجربه ش��رکت بي پي، مارتین 

ریالنس7، "تمرکز عمیق بر اطمین��ان از کیفیت/کنترل کیفیت عملیات 
و اجراي عملیات ش��کافت در فاز پایلوت و س��پس توسعه این عملیات 
با طول و ارتباط8  بیش��تر تا حد نیاز اس��ت. بهینه سازي عملیات شکافت 
داستاني اس��ت که با انجام عملیات هاي بیشتر محقق مي شود. تنها کلید 
ای��ن راه ایجاد ش��کاف های هیدرولیکي موثر، رقابت��ي و موفق با نتایج 

اقتصادي است".
رش��د و کاربرد فن آوری ش��کافت هیدرولیکي در آمریکا به وسیله 
بخش خصوصي و با هزینه هاي پایین و نیازهاي اندک به یادگیري انجام 
شد. این موضوع سبب پاسخگویي سریع این شرکت ها به فن آوری هاي 
جدیدتر در مدلس��ازي، برنامه ریزي، سیال ها و پروپانت ها شد. با وجود 
رقابت ده ها ش��رکت پیمانکاري، هر کدام به دنبال پیش��ي گرفتن فني و 
اقتصادي از یکدیگر بودند و سرعت رشد این فن آوری در آمریکا زیاد 
بود. به دلیل الزامات قانوني آمریکاي ش��مالي مبني بر افش��اي داده هاي 
عملیات بهره برداري و شکافت -6 ماه بعد از اجرا-، رقبا توانستند دانش 
و تجربه به دست آمده را استفاده کنند. شرکت هاي آمریکا همچنین از 

 1   تعداد واحدهاي عملیاتي شکافت هیدرولیکي موجود در دنیا شامل واحدهاي خشکي و کشتي هاي دریایي
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 2   کشتي استیم استار آنگوال بخش عمده اي از عملیات هاي شکافت دریاي در 
غرب آفریقا را انجام مي دهد



مقاالت تحلیلی - کاربردی

24

مش��وق هاي مالیاتي و افزایش قیمت گاز دهه 1980 سود بردند و شروع 
به اکتش��اف مخازن گاز متراکم کردند و در سال 1992 که مشوق هاي 
مالیاتي به اتمام رس��ید، زیرس��اخت هاي ایجاد ش��ده، م��واد تولیدي و 
متخصصان، مجبور به ادامه فعالیت به صورت اقتصادي و بدون مش��وق 

شدند.
تح��رک ناش��ی از افزای��ش تقاضا براي تولید انرژي س��بب ش��ده تا 
کش��ورهایي مانند چین و هند در پی رونق اقتصادي ش��یل در آمریکا، 
عالقمند به توسعه منابع خود با هزینه مناسب شوند. هر دو کشور در سال 
2010 اق��دام به امضاي قراردادهایي با ای��االت متحده کردند که اجازه 
انجام مطالعات زمین شناس��ي توس��ط آمریکایي ها برای تعیین پتانسیل 

وجود شیل گازي قابل برداشت در محدوده این کشورها را می داد.
هند و چین همچنین در حال جذب منابعي در ایاالت متحده هس��تند. 
به عنوان مثال، بزرگترین ش��رکت هند، صنایع ریالینس9، تحت رهبري 
میلی��اردر مکش امباني10، در س��ال 2010 س��هامي از ش��یل هاي ایاالت 
متح��ده به ارزش قریب ب��ه 3/4 میلی��ارد دالر خریداري ک��رد. به نظر 
مي رس��د امباني به دنبال استراتژي یادگیري تا زمان نیاز11  است و شاهد 
این ادعا س��رمایه گذاري مش��ترک ش��رکت رلیانس و ش��رکت نفت و 
گاز کاریگو12  در نواحي ش��یلي مارس��لوس13  در مرکز و شمال شرق 
پنسیلوانیا اس��ت. ریالینس در این پروژه 60% مشارکت دارد و کاریگو 
پیمانکار آن اس��ت. اما رلیانس این اختیار را دارد که در سال هاي بعد به 
عنوان پیمانکار در برخي مناطق وارد عمل ش��ود. امباني بر آموخته هاي 
شرکتش در فن آوری هایي مانند ش��کافت هیدرولیکي حساب کرده و 
امیدوار است از منافع حفر حدود 1000 چاه در طول 10 سال که پتانسیل 

آن حدود TcFe 3/4 است، بهره ببرد. 
کشورهاي کوچکتری مانند فرانسه و نروژ نیز استراتژي مشابهي را براي 
ارتباط با فن آوری شکافت هیدرولیکي به عنوان یک فن آوری توانمند 
در پیش گرفته اند. به عنوان مثال ش��رکت توتال اولین س��رمایه گذاري 
خود را در یک پروژه گاززغال سنگي در حدود 750 میلیون دالر براي 
20% از سهام یک شرکت مشترک استرالیایي انجام داد. این پروژه گاز 
زغال سنگ تولید شده از میدان هاي کوئینزلند را در یک کارخانه واحد 
در ساحل شرقي کشور به LNG تبدیل مي کند. همچنین شرکت توتال 

15% از س��هام پروژه LNG گلداستون را از شرکت استرالیایي سانتوس 
و 5% از سهام را از شرکت مالزیاي پتروناس خریداری کرده است. این 
گروه فرانس��وي اعالم کرده که به دنبال فرصتي برای مشارکت در سایر 

دارایي هاي گازي سانتوس در استرالیا است.
در س��ال 2010، اس��تات اویل نی��ز ب��ا خری��د از ش��رکت ان��رژي 
چس��پیک14حوزه عملیات خود در شیل مارسلوس آمریکا را حدود 59 
هزار هکتار افزایش داد. اس��تات اویل در اواخر 2008 وارد حوزه ش��یل 
مارسلوس شد. این ش��رکت در تالش است تا زیرساخت ها را از طریق 
ش��ریک خود چسپیک به دس��ت آورد تا بتواند به عنوان یک پیمانکار 

منابع گازي نامتعارف شناخته شود.
استراتژي دیگر دعوت از ش��رکت هاي خارجي براي سهیم شدن در 
بهره برداري از منابع کشور است. براي مثال، بزرگترین تولیدکننده گاز 
چین، پتروچاینا، و شرکت رویال داچ شل با هم در توسعه و بهر برداري 
از منابع گاز ش��یل استان س��یچوان چین مشارکت کرده اند. این شرکت 
برنامه ری��زي کرده تا 60 میلی��ارد دالر در تولید نفت و گاز در خارج از 
چین س��رمایه گذاري کند. دیگر شرکت هاي چیني مانند شرکت نفت و 
شیمي چین و CNOOC نیز برنامه مشابه با پتروچاینا در پیش گرفته اند.

2- وضعیت بازار تولید پروپانت
ب��ا رش��د س��ریع ش��کافت هیدرولیک��ي در دو دهه گذش��ته، تعداد 
تولیدکنندگان پروپانت در سرتاسر جهان از تعداد انگشت شمار به بیش 
از 30 تولی��د کننده پروپانت ش��ني، 9 تولید کننده پروپانت با پوش��ش 

رزیني، و حداقل 10 تولیدکننده پروپانت هاي سرامیکي رسیده است.
براس��اس مطالع��ه انچوت��ز و اولمن ک��ه در مجالت پروپتس��تر15  و 
کللریک16 در سال 2010 چاپ شد، در بازار پروپانت مصرف پروپانت 
در دهه 1990 یک بازار با رش��د کم بود. اما از س��ال 1999 تا 2009 از 

مقدار تقریبي 3 میلیارد پوند به نزدیک به 20 میلیارد پوند رسید.
ان��دازه دانه ه��اي پروپانت ب��ا افزایش مصرف آب17  ب��راي عملیات 
ش��کافت کم می شود. در دو دهه 1990 تا 2000 این اندازه در محدوده 
گرید 20/40 قرار داش��ت. براس��اس گزارش کلریک به نقل از اولمن، 
ش��کافت هیدرولیکي مربوط به منابع غیرمتع��ارف چیزي کمتر از یک 
تغییر پارادایم در تاثیرگ��ذاري بر حجم، نوع و اندازه پروپانت ها ندارد. 
نتای��ج این تغیی��ر پارادایم، رایج ش��دن اس��تفاده از گریدهاي 30/50 و 
40/70 شن و شن با پوشش رزیني، 40/80 سرامیکي و شن با مش 100 
است. اس��تفاده از پروپانت هاي بزرگي مانند 16/20 یا بزرگتر در غرب 
سیبري از 43% در سال 2003 به بیش از 90% رسیده است. موارد مشابهي 

از این تغییر روند در آمریکاي شمالي نیز وجود دارد.
 3   تخمین پراکندگي عملیات هاي شکافت هیدرولیکي در نقاط مختلف جهان 6
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آمریکاي شمالي اصلي ترین تولیدکننده پروپانت است. اولین کارخانه 
غیرآمریکایي براي تولید ش��ن هاي عملیات شکافت براساس استاندارد 
API RP 56 با اس��تفاده از شن س��یلیکایي کولورادو در سال 1985 در 

چلفورد انگلیس  س��اخته ش��د. بعد از آن چندین واحد کوچک تولید 
ش��ن طبیعي و پوشش رزیني در کشورهایي مانند انگلیس18، دانمارک، 
لهس��تان و عربستان س��عودي ایجاد ش��د. اما به گفته اولمن، بزرگترین 
توس��عه این حوزه خ��ارج از آمریکاي ش��مالي، تولید س��رامیک هاي 
با قدرت باال19  و بوکس��یت متخلخل20  اس��ت. برزیل، روس��یه و چین 
مثال هایي از کشورهاي داراي فن آوری تولید پروپانت مصنوعي بادوام 

هستند که محصوالت خود را به آمریکاي شمالي صادر مي کنند.

3- چالش های فن آوری شکافت هیدرولیکي
براساس ادعاي س��یمون چیپرفیل21، مدیر گروه مرکزي گاز شرکت 
س��انتوس، اصلي ترین چالش پیش روي ش��کافت هیدرولیکي، شناخت 
ارتباط و برهمکنش ایجاد شده بین شکاف و مخزن است یک عملیات 
خوب نتیجه توس��عه فرایندهایي مانند تحلیل بسته شدن براساس خواص 

مخزن و میکرو نمودارگیري براي تعریف گس��تره ش��کاف است. منابع 
اطالعات��ی اضافي مس��تقل که در ط��ول عمر چاه اخذ مي ش��ود، براي 

شناخت عملکرد هر شکاف در چاه ضروري است.
انتونین ِس��تاري از دانش��گاه کلگري ادعا مي کند: "صنعت هنوز هم 
اث��رات ژئومکانیکي ش��کافت چاه در مناب��ع غیرمتع��ارف را به خوبي 
نش��ناخته اس��ت". چالش هاي منحصر به فرد هر عملیات شکافت شیلي 
س��بب ش��ده تا پیمانکاران ب��ه لحاظ اقتص��ادي، آموخت��ن تجارب هر 
عملیات را ضروري بدانند. از این رو س��تاري تخمین مي زند که با توجه 
به تحقیقاتی که امروزه توس��ط کنسرس��یوم هاي مختلف انجام مي شود 
-مانند تحقیقات دانشگاه کلگري با همراهي بي پي، شل، استات اویل، و 
اني- به توس��عه یک نرم افزار با قابلیت پیش بیني22  طي 3 تا 5 سال آینده 

بیانجامد.
همانط��ور که Rylance اع��الم کرد "عملیات ش��کافت هیدرولیکي 
یک تکنولوژي بس��یار بخشنده است"، با توانایي دستیابي به نتایج خوب 
در ش��رایطي همانند آمریکاي ش��مالي، جایي که اس��تفاده آن به تعداد 
زیاد هنوز هم براس��اس مدل هاي توس��عه یافته 25 تا 35 سال پیش انجام 

مي شود.
براي دس��تیابي به موفقیت نه تنها توس��عه یک مدل قابل تخمین الزم 
است، بلکه اشتراک داده و تجمع اطالعات نیز ضروري است. متاسفانه 
در این زمینه اش��تراک داده بین شرکت ها به سادگي صورت نمي گیرد. 
توانایي طراحي و اجراي عملیات بهینه ش��کاف توس��ط ش��رکت هاي 
خدماتي محفوظ مي ماند. چراکه این شرکت ها موضوع طراحي بهینه را 
به عنوان یک طرح کلي در نظر نمي گیرند. چهار چیز که ش��رکت هاي 
خدمات��ي در حوزه ش��کافت هیدرولیکي براي یک طراح��ي بهینه نیاز 
دارند: تراوایي مخزن، توزیع تنش درجا، مدل زمین شناسي صوتي23، و 
خصوصیات هدر رفت سیال در سازندهاي داراي شکاف طبیعي است و 
نرم افزار فضاي تصمیم گیري24  هالیبرتون مي تواند کمک کند. یکي از 
اهداف این نرم افزار جمع آوري بهتر داده هاي مربوط به عملیات شکاف 

در زمان واقعي از میدان با وجود یک مدل زمیني مشترک است.
دانیلیرگین، رئیس مش��اور IHS CERA، در سخنان خود در کنگره 
جهاني انرژي سال 2010، از توسعه شیل-گاز به عنوان یکي از مهمترین 
نوآوري هاي انرژي قرن حاضر نام برد. بدون شکاف هیدرولیکي و ادغام 
آن ب��ا حفاري افقي، این پدیده به لح��اظ فیزیکي غیر ممکن بود. با این 
وجود، در آمریکا بهره برداري از منابع ش��یل-گاز هر روز به مکان هاي 
مس��کوني و منابع آبي نزدیک تر مي ش��ود. در س��ایر نقاط جهان سعي 
مي ش��ود در مورد ارتباط بین شکافت هیدرولیکي و آلودگي سفره هاي 
زیرزمین��ي از تجارب عمومي آمریکایی��ان، آموخته های دولت آمریکا   4   پرپانــت در حــال تخلیه به داخل قیف براي انتقال به تراک اختالط اســت. 

مخلوط به داخل چاه جهت شکافت هیدرولیکي پمپ مي شود
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و عکس العمل رس��انه ها استفاده شود. براس��اس اظهارات میشل اسمیت 
-رئیس فن آوری هاي NSI- اکثر نگراني هاي موجود بي اس��اس اس��ت. 
زی��را عملیات ش��کافت در فاصله هزاران فوتي از س��فره هاي زیرزمیني 
انجام مي شود. همچنین مواد شیمیایي استفاده شده در سیال این عملیات 
نسبتا خوش خیم هستند و شانس ایجاد یک مسیرجریاني بین گازطبیعي 
و س��طح بسیارکم است. در این میان گزینه محتمل ایجاد حادثه، ضعف 
در تجهیزات تکمیل چاه و امکان فرار گاز از طریق رش��ته تکمیل شده 
چاه اس��ت و اگ��ر چاه به یک گس��ل طبیعي بزرگ نفوذ کرده باش��د، 
در زمان تزریق حجم زیادي آب با فش��ار باال، ام��کان وقوع زمین لرزه 

کوچک وجود دارد. 
پیش بیني مي ش��ود با توجه به رش��د جمعیت و جمعیت حدود 6/88 
میلیارد نفری طي 20 س��ال آینده، تقاضا براي انرژي بین 40-32 درصد 
افزایش بیابد. با توجه به محدودیت منابع متعارف، براساس این پیش بیني 
نیاز به ساخت تاسیسات بهره برداري از منابع نامتعارف وجود دارد که در 
این زمینه تاسیس��ات مربوط به ایجاد شکاف هیدرولیکي در سازندهاي 

مختلف مانند شیل ها توسعه خواهد یافت. 

4- شركت هاي بین المللي در زمینه شکافت هیدرولیکي
)exxonmobil( 4-1 شركت اكسون موبیل

ای��ن ش��رکت بزرگتری��ن تولید کنن��ده گاز طبیعي در جهان اس��ت. 
فن آوری ش��کاف هیدرولیکي در ش��رکت اکس��ون موبیل از دو جنبه 
تکنولوژي و مس��ائل زیس��ت محیطي-ایمني مورد توجه است. از جنبه 
زیست محیطي موضوعات ریسک در مخازن غیرمتعارف، مسئولیت هاي 
زیس��ت محیطي، اندازه گیري ایمني، ارائه برنامه حفاري با درنظرگرفتن 
مس��ئله محیط زیس��ت و سیس��تم مدیری��ت یکپارچه عملی��ات از جمله 
ویژگي هاي اکسون موبیل در عملیات شکاف هیدرولیکي است. تمامی 
این موارد در قالب استانداردها و شرح کارها در وب سایت این شرکت 

قابل دستیابي است.
ش��رکت اکس��ون موبیل از جمله ش��رکت هایي اس��ت ک��ه با گروه 
fracfocus همکاري دارد و از طریق این س��ایت اینترنتي، اطالعات 
تم��ام چاه هاي حفاري ش��ده در آمریکا از نظر نوع و مقدار اس��تفاده از 
مواد شیمیایي و اثرات آن بر آب هاي زیر زمیني بررسي و ثبت مي شود.

)Baker Hughes( 4-2 شركت بیکرهیوز
ش��رکت بیکرهیوز ده ها سال س��ابقه در عملیات شکاف هیدرولیکي 
دارد. در این ش��رکت براي انج��ام هر عملیات ش��کافت ابتدا در مورد 
وضعیت ساختار زمین شناسي مخزن مطالعه می شود و عملیات تحریک 

چاه و شکافت هیدرولیکي همزمان انجام می شود تا هزینه هاي خوردگي، 
رس��وب و نشس��ت مواد معدني یا میکروبي کم ش��ود. تیم عملیاتي این 
ش��رکت متشکل از زمین شناس، ژئومکانیک و مهندس مخزن است که 
در مجموع بیش از 25 سال سابقه انجام عملیات شکافت هیدرولیکي در 

هر دو نوع مخازن متعارف و نامتعارف را دارد. 
ش��رکت بیکر هیوز با داش��تن تکنول��وژي انتخاب پروپان��ت متغیر، 
نتایج بهتری در افزایش بهره دهي چاه ها داش��ته اس��ت. در این ش��رکت 
غربالگري براساس خواص سنگ و سیال مخزن انجام و قبل از عملیات 
 (UTRF) شکافت هیدرولیکي، مدلسازي براساس روش شناسایي مخزن
صورت مي گیرد. این موضوع س��بب انتخاب درست روش تزریق بهینه 

براي شکافت هیدرولیکي خواهد شد. 
یکي از روش هاي موثر ش��رکت بیکرهیوز در شکافت هیدرولیکي، 
روش StimPlusTM اس��ت. در ای��ن روش واکنش هاي ش��یمیایي در 
کنار شکافت هیدرولیکي بررس��ی مي شود که سبب کاهش هزینه هاي 
رس��وب معدني، آلي، میکروبي و خوردگي در ضمن فرایند ش��کافت 
هیدرولیکي خواهد ش��د. نمونه موفق اس��تفاده از ای��ن روش در خلیج 
مکزیک بود که پیمانکار با تشکیل آسفالتین به همراه تولید شن در چاه 
در عمق 3383 متري با پالگ هاي تشکیل شده آسفالتین روبرو بود. در 
ای��ن عملیات از ممانعت کننده AsphaltSorbTM به همراه پک س��یال 
ایجادکننده ش��کاف و پک گراول در ش��کاف ایجاد شده استفاده شد. 
این روش باعث ش��ده تا 200 روز تولید نفت تضمین ش��ود. بعد از 200 
روز و تولید 500 هزار بش��که نفت، مقدار آسفالتین تولید شده نشان داد 
که آسفالتي در داخل چاه تشکیل نشده است. این موضوع نشان مي دهد 
که ممانعت کننده همراه با عملیات شکاف هیدرولیکي در کاهش مسئله 

تولید آسفالتین نیز موثر بوده است ]2[.
در میدان متان زغال سنگي آپاالچیاز درعملیات شکافت هیدرولیکي 
از روشSorb Solid inhibitor استفاده شد. گزارش ها نشان مي دهد تا 
چهار سال پس از ایجاد شکاف، مشکالت مربوط به تشکیل رسوب در 
حد صفر اس��ت و چاه هاي با مشکل تولید آب، به اندازه کافي ممانعت 
کننده دارند که در آنها از مشکل تشکیل رسوب ممانعت شود. هم اکنون 
 Sorb Solid در تمامي عملیات هاي ش��کافت هیدرولیکي این میدان از

inhibitor استفاده مي شود.

از دیگ��ر فن آوری ه��اي ش��رکت بیکرهی��وز در موضوع ش��کافت 
هیدرولیکي، ایجاد ش��کاف چند مرحله اي مانند ایجاد سیستم توپ هاي 
فعال تک و چندتایي در نقطه شکاف براي هر دو حالت چاه باز و چاه با 
لوله جداري است. این روش در مخازن با تراوایي کم و چاه هاي داراي 
لوله جداري کاربرد دارد ]3[. در شرکت بیکرهیوز امکان تزریق تا فشار 
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15000 پام با دبي هاي مختلف وجود دارد.

 )Schlumberger( 4-3- شركت شلمبرژره
شرکت ش��لمبرژر در زمینه استفاده از شکاف هیدرولیکي روش هاي 
خاص��ی را دارد. از جمل��ه ایجاد کانال هاي ش��کاف هیدرولیکي به نام 
HiWAY در ای��ن روش پروپانت هاي ش��کاف با ایجاد میان بر در داخل 

ش��کاف، تراوایي ش��کاف را افزای��ش مي دهند. این میان برها سیس��تم 
جریاني پیوس��ته اي را براي عبور هیدروکربن ها ایجاد و سبب پایستگي 
شکاف و ایجاد ارتباط پیوسته بین مخزن و چاه مي شوند. همچنین مقدار 
آب و پروپانت مصرفی کاهش مي یابد. این فن آوری در مخزن ش��یلي 

ایگل فورد25 استفاده شد.
این مخزن از الیم اس��تون و شیل تش��کیل شده است. تخلخل بین 7 
تا 10 درصد، تراوایي بین 0/2 تا 0/6 میلي دارس��ي، فش��ار مخزن بین 
8 ت��ا 10 ه��زار پام و ماژول یونگ برابر با Mpsi 4/1 تا 8/4 اس��ت که 
تغییرات شکس��ت باالیي اس��ت. تغییرات دماي مخزن از 280 تا 310 
درجه فانهایت از عمق 11800 فوت تا 12200 فوت اس��ت که شرایط 
چالش برانگیزي را براي موفقیت عملیات ایجاد کرده بود. پیش از این 
فن آوری، در این میدان از تکمیل چندگانه افقي چاه اس��تفاده می شد 
که س��بب مصرف ساالنه میلیون ها گالن آب و میلیون ها پوند پروپانت 

مي شد.
شلمبرژر در یک مقایسه موردي دو چاه را به روش HiWAY و دو 

چاه را به روش معمولي تحریک کرد. فاصله چاه ها از همدیگر 3500 
ف��وت بود و طول چاه ها حداکثر 1 درصد با هم اختالف داش��ت. در 
ط��ول 60 روز اول بعد از تحریک چاه به روش ش��کاف هیدرولیکي 
HiWAY، به ط��ور میانگین 26535 بش��که میعان��ات و 30/1 میلیون 

فوت مکعب گاز همراه تولید ش��د. در حالي ک��ه در چاه هایي که به 
روش معمولي ش��کافت هیدرولیکي شده بود به ترتیب 18555 بشکه 
میعان��ات و 18/7 میلیون فوت مکعب گاز تولید ش��د. فش��ار جریاني 
میانگین چاه های روش HiWAY براب��ر با 2156 پام و چاه هاي روش 
معمول��ي برابر ب��ا 1916 پام بود. عالوه بر ای��ن روش HiWAY مقدار 
تولی��د میعانات و گاز طبیعي را به ترتی��ب 43% و 61% افزایش داد. از 
و %35  س��وي دیگر مقدار اس��تفاده از آب و پروپانت ب��ه ترتیب %58

کاهش یافت ]4[. 
فن آوری دیگري که شرکت شلمبرژره در زمینه شکافت هیدرولیکي 
اس��تفاده مي کند، روش StimMORE است. در این روش ضمن تزریق 
س��یال از وضعیت میکرو شکاف هاي ایجاد ش��ده لرزه نگاري مي شود. 
داده هاي مربوط به وضعیت تش��کیل شکاف، همزمان با تزریق به بهبود 
فراین��د ایجاد ش��کاف هیدرولیکي کمک مي کند. ای��ن روش ابتدا در 
میدان ش��یلي بارنت که دمایي بین 160 تا 250 درجه فارنهایت داش��ت 
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