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مروری بر روشهای بررسی تولید ذرات سازندی (ماسه) به همراه نقد و كاستي آنها
احمد فهیمیفر ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر مهران کرمی ،شرکت نفت و گاز اروندان امین توحیدی* ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر

چکیده
با توجه به تحقیقات گس��ترده در زمینهی ژئومکانیک نفت در طول س��الیان متمادی باید این تحقیقات با دید کالن
دستهبندی و مرور شوند .در این مقاله ابتدا لیست مشکالت ناشی از تولید ذرات سازندی ارائه میشود و سپس با مرور
عوامل مؤثر بر تولید ذرات سازندی ،با تغییر این عوامل ،امکان مدیریت تولید ذرات سازندی فراهم میگردد.
تحقیقات در زمینهی پیشبینی تولید ذرات سازندی به چهار زیردستهی تحلیلی ،عددی ،آزمایشگاهی و میدانی تقسیم
میش��ود و بر مبنای این دستهبندی ،فرضیات مس��تتر در هر یک از این روشها بررسی و تحلیل میگردد .زیرا استفاده
از یک روش در محلی نادرس��ت ممکن اس��ت عالوه بر نداشتن نتیجهی مطلوب ،منجر به اضافه شدن مشکالت جدیدی
گردد .چنانکه برخی ش��رکتهای نفتی بهعلت تجربهی ناخوشایند استفاده از دانش ژئومکانیک ،در مقابل کاربرد اصول
این دانش مقاومت نشان میدهند .در صورتیکه این دانش بر پایهی اصول ریاضی و مکانیک بنا نهاده شده و استفادهی
صحیح از آن منجر به نتایج درست و ملموس میگردد.
مقدمه

در برخی میادین کش��ور تولید ماس��ه گزارش ش��ده است .مث ً
ال در
میادین گازی س��رخون و گنبدلی و میدان نفتی چشمهخوش [2و.]1
در واحدهای بهرهبرداری درود 1-و ابوذر نیز مشکل تولید شن گزارش
ش��ده اس��ت .برخی چاههای میادی��ن دارخوین و منص��وری اهواز نیز
ذرات سازندی تولید میکنند .اخیرا ً نیز مشکل تولید ماسه در میادین
حوزهی دریای خزر بررسی شده است [.]3-5
مش��کل تولید ماسه در ادبیات فنی معموالً در مخازن ماسهسنگی با
تحکیمیافتگی کم اتفاق میافتد .مث ً
س��ن
ال در مخازن ماسهس��نگی با
ّ
زمینشناس��ی نس��بتاً جوان که هنوز فرصت تحکیم و سیمانی شدن
بین دانهها فراهم نش��ده ،هنگام خروج س��یال بهدلیل اندرکنش سیال
و دانههای س��نگی امکان جدا ش��دن دانهها از س��ازند و ورود آنها به
چاه و تأسیسات س��طحاالرضی وجود دارد .باید توجه داشت که تولید
ماس��ه در مخازن ماسهسنگی با تحکیم متوسط و خوب نیز با فاصلهی
زمان��ی از تولید اولیه اتف��اق میافتد .بهطوری که هنگام برداش��ت از
مخزن و متعاقب آن تراکم مخزن و تغییر تنشها در اطراف چاه ،تولید
ماسه آغاز میشود .مث ً
ال میدان سرخوش در سازند بنگستان با مقاومت
ماسهسنگ متوسط تا خوب ارزیابی شده اما مشکل تولید ماسه دارد.
در مخازن کربناتهی با شکستگی بسیار زیاد نیز ذرات سازند از سوراخکاری
چاه جدا ش��ده و به درون چاه میآیند که در این حالت بهجای عبارت تولید
ماسه از تولید ذرات سازندی استفاده میشود .البته در این مقاله عبارت کلی
تولید ذرات سازندی که هر دو مورد را شامل میشود ،به کار رفته است.
در نوش��تار حاضر ابتدا مهمترین فعالیتهای انجام شده در زمینهی
تولی��د ذرات س��ازندی در مجامع علمی و صنعت��ی بههمراه فرضیات
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اطالعات مقاله
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تاریخ پذیرش د   اور97/10/26 :

واژگان کلید ی:
تولید ذرات سازندی ،تولید ماسه ،مرور
نقادانه

مس��تتر در هر تحقیق تحلیل میش��ود .در پایان نیز روشهای کنترل
تولید ذرات سازندی مرور میگردد.
نخس��تین محلّی که تح��ت تأثیر مش��کالت ناش��ی از تولید ذرات
س��ازندی قرار می گیرد چاه و مخزن اس��ت .با توليد ذرات سازندي در
يك مخزن ممکن است مشكالت زير رخ دهند [:]6
افزایش گرانروی و چگالی سیال (در اثر اختالط با ذرات) و در نتیجه
صرف انرژی و هزینهی حمل
هزینهی جداسازی ذرات سازندی از نفت و دفع پسماندهای آلوده
تهنشینی و گرفتگی در ماتریسهای درونچاهی
رسوب در دیوارهی چاه و در نتیجه گرفتگی و انسداد کامل
کاهش کارآیی چاههای تزریقی
اختالل در خط تولید و کاهش تولید به مرور زمان
فرسایش و آسیب رسیدن به تجهیزات درونچاهی و سرچاهی
اختالل در شیرهای کنترل درونچاهی واختالل در ایمنی
انسداد خطوط انتقال
تحمی��ل هزینههای س��نگین مربوط به بازس��ازی چ��اه و تجهیزات
آسیبدیده
 -1عوامل مؤثر بر توليد ذرات سازندي

بهطور کلی عواملی که منجر به تولید ذرات سازندی میشوند شامل
افزایش تولید ،افت فش��ار مخزن ،برهم خوردن تعادل تنش در زمین،
کاهش سختی در سازند و ایجاد خستگی در سنگ هستند که در ادامه
تش��ریح می شوند .بدیهی است که جهت مقابله با تولید ذرات سازندی
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باید عوامل مؤثر بر آنرا شناخت و آنها را کاهش داد.
 -1-1نرخ برداشت از مخزن

با افزایش نرخ برداش��ت از مخزن (دبی تولید) ،تولید ذرات سازندی
افزایش مییابد .زیرا در اندرکنش س��یال با س��نگ ،نیروی سیال برای
جداسازی ذرات سازندی افزایش مییابد [.]7
 -2-1گرانروی سیال

با افزایش گرانروی سیال تولید ذرات سازندی در مخزن نیز افزایش
مییابد .زیرا س��یال با گرانروی بیشتر قابلیت جداسازی ذرات سازندی
بیشتری را دارد [.]7

اینحال تولید آب به چند طریق منجر به تولید ذرات سازندی در چاه
میگردد؛ اول اینکه منجر به کاهش چس��بندگی بین ذرات میش��ود.
همچنی��ن ورود جری��ان آب به داخ��ل مخزن منجر به کاهش فش��ار
موئینگی می گردد .الزم بهذکر اس��ت که فشار موئینگی فشاری منفی
اس��ت که طی فرآیند مک��ش ،ذرات را در کنار یکدیگ��ر نگه میدارد.
همچنی��ن در طول عم��ر چاه عملیاتی نظیر تمی��زکاری چاه منجر به
تولی��د ذرات س��ازندی میگردند .دوم آنکه وج��ود آب میتواند باعث
جدا ش��دن ذرات از س��ازند ش��ود .س��وم آنکه وجود آب باعث انحالل

 -3-1اختالف فشار مخزن با فشار درون چاه

هنگامی که فش��ار مخزن و فش��ار درون چاه تفاوت قابلمالحظهای
داش��ته باشند سیال نیروی بیشتری به سازند وارد میکند و در نتیجه
تولید ذرات سازندی افزایش مییابد.
 -4-1تغییر شرایط مخزن در طول عمر آن

در س��نگهایی که سیمانشدگی آنها نسبتاً قوی است عواملی نظیر
نوسان تولید ،شروع تولید آب ،تغییر نسبت حجمی گاز/سیال ،کاهش
فش��ار مخزن و نشس��ت مخزن منجر به افزایش تولید ذرات س��ازندی
میگردد .مث ً
ال نوسان نرخ برداشت باعث ناپایداری سوراخکاری اطراف
چاه و مانع از تشکیل قوس ذرات در اطراف سوراخکاری چاه میگردد.
در ش��کل 1-پدیدهی تش��کیل قوس ذرات به عنوان مانعی برای تولید
ذرات س��ازندی نشان داده ش��ده اس��ت .بدین صورت که احتماالً در
اطراف سوراخکاری چاه قوسی از ذرات سازندی تشکیل میشود که با
نوسان نرخ برداشت و تغییر در اختالف فشار مخزن با فشار درون چاه
این قوس از بین میرود .مث ً
ال بسته شدن چاه منجر به از بین رفتن این
قوس و تولید ذرات سازندی تا تشکیل قوس جدید در اطراف سوراخهای
چاه میش��ود [ .]7عواملی دیگری نیز منجر به تولید ذرات س��ازندی
میگردند .مث ً
ال مکانیزم اثر تمیزکاری چاه روی تولید ذرات سازندی در
ش��کل 2-نشان داده شده اس��ت؛ طوری که با خروج ذرات سازندی از
داخل س��وراخکاری ،پشت ناحیه متراکم ش��ده ،با خالی شدن اطراف
سوراخ ،آن محل ناپایدار میشود [.]7

 1تأثیر تشکیل قوس اطراف سوراخکاری در تولید ذرات سازندی

 -5-1تولید آب از چاه

کمی کردن اثر تولید آب بر تولید ذرات س��ازندی مش��کل است .با
ّ

 2تأثیر تمیزکاری چاه بر تولید ذرات سازندی []7
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سیمانش��دگی بین ذرات میگردد .در نهایت وجود آب باعث تغییرات
نس��بی نفوذپذیری و در نتیجهی افت فشار میشود که منجر به تولید
ذرات سازندی خواهد شد[.]6
 -6-1رژیم جریان

س��ازگاری ،رفتاری و جریان دارس��ی ،پایداری سوراخکاری انجام شده
در چاه بررس��ی میش��ود .پس از حل این دستگاه معادالت تنشهای
القایی ایجاد شده در اطراف س��وراخکاری بهدست میآید و مقایسهی
این تنشها با معیارهای گسیختگی ،در مورد اینکه آیا در سوراخکاری
اطراف چاه ،تنشها از حد گسیختگی مصالح فراتر رفته یا خیر تصمیم
گرفته میشود .در تولید ذرات س��ازندی معیارهای گسیختگی به سه
مکانیزم گسیختگی برشی ،کششی و فرسایشی تقسیم می گردد [.]9

در مخ��ازن گازی با نرخ تولید زیاد و در برخی موارد نظیر شکس��ت
هیدرولیک��ی ،رژیم جری��ان از حالت الیهای به آش��فته تغییر میکند
ک��ه این تغییر بر پایداری س��وراخکاری اطراف چاه مؤثر اس��ت .با این
وجود تحقیقات بس��یار کم��ی در خصوصی اثر رژیم جریان بر پایداری  -2-2روشهای عددی
سوراخکاری چاه و در نتیجه تولید ذرات سازندی انجام شده است .مث ً
ب��ا توجه به اینکه ماهیت تولید ذرات س��ازندی ش��امل جدا ش��دن
ال
اونگ و همکاران با درنظر گرفتن دو مدل تحلیلی اس��توانهای و کروی دانههای س��ازند و حرکت آنها بهسمت داخل چاه است برخی محققان
برای س��وراخکاری چاه رژیم نوع جریان را بر پایداری این سوراخکاری اعتق��اد دارند باید از نرمافزارهایی که بر اس��اس مدل س��ازی دانه های
بررسی و نتیجهگیری کردهاند که در جریان آشفته ،مقدار فشار بحرانی مجزا کار میکنند اس��تفاده ش��ود .در ادامه بهعنوان نمونه ،مدلسازی
عددی انجام شدهای در فضای اجزای مجزا مرور میگردد .الزم بهذکر
جهت آغاز تولید ذرات سازندی تا  50درصد کاهش مییابد [.]8
اس��ت که بررس��ی تولید ذرات سازندی با س��ایر روشها نظیر المان و
 -2روشهای مدلسازی تولید ذرات سازندی
تفاضل محدود نیز انجام شده است.
پیشبینی دقیق تولید ذرات سازندی نیازمند دانستن دقیق وضعیت
مقاومتی س��ازند ،وضعیت تنشهای برجا و القایی سازند و روند خرابی  -1-2-2اس�تفاده از روش ع�ددی الم�ان مج�زا برای بررس�ی اندازه و
سنگ اس��ت .از همینرو تالشهای گستردهای برای مدلسازی تولید ضخامت گراولپک در تولید ماسه
ط��ی مطالعهی انجام ش��ده ،تأثیر ان��دازهی گراولپک ب��ر تولید ذرات
ذرات س��ازندی انجام ش��ده اس��ت .مش��ابه هر پدیدهی طبیعی دیگر
روشه��ای تحلیلی ،عددی ،آزمایش��گاهی و میدانی برای مدلس��ازی س��ازندی بهصورت عددی بررس��ی شده اس��ت .با توجه به اینکه در روش
المان مجزا برخالف المان محدود ،مدلسازی تغییر شکلهای بزرگ نظیر
تولید ذرات سازندی نیز وجود دارد که در ادامه بیان میگردد.
 -1-2روشهای تحلیلی
جداش��دگی ذرات امکانپذیر است برای مس��ائلی مثل یافتن حجم تولید
در روشه��ای تحلیل��ی با حل همزمان دس��تگاه مع��ادالت تعادل ،ذرات سازندی و سرعت ذرات درون چاه میتوان از آن بهره برد [.]10

 3مدلسازی هندسی گراولپک و سازند در PFC3D

14

 4تأثیر اندازهی گراولپک بر مقدار تولید ماسه
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در ای��ن مطالعه برای مدلس��ازی از نرمافزار  PFC3Dکه بر اس��اس
المان مجزا کار میکند اس��تفاده شده است .در این نرمافزار با استفاده
از روش المان مج��زا ( ،)DEM1جابجاییها و واکنشهای مجموعهی
ذرات صلب کروی نسبت به یکدیگر مدلسازی میشود.
همانگونه که در شکل 3-نشان داده شده برای مدلسازی هندسی
مسأله از نیماستوانهای به قطر  60و ارتفاع  10سانتیمتر استفاده شده
است .گراولپک در اطراف سازند بهصورت دانههای بزرگتر مدلسازی
شده و در مرز بین سازند و گراولپک ،شبکهی سوراخکاری شده بهکار
رفته اس��ت .در این مدل ،حساس��یت تولید ذرات س��ازندی نسبت به
اندازهی گراولپک آنالیز شده؛ بهطوری که چهار مدل؛ بدون گراولپک
و حاوی گراول پک با اندازههای  10 ،5و  15میلیمتر ساخته شدهاند.
در ش��کل 4-تولی��د ماس��ه در چهار حال��ت ب��دون گراولپک و با
گراولپکهای��ی با اندازهه��ای  10 ،5و  15میلیمتر پس از  60ثانیه
نش��ان داده شده است .با افزایش اندازهی ذرات گراولپک تولید ذرات
سازندی افزایش یافته و در حالت بدون گراولپک بیشترین تولید ماسه
اتفاق میافتد .بهعبارت دیگر گراولپک مثل صافی عمل میکند که در
صورت اس��تفاده از اندازهای بزرگتر از آن ،سوراخهایش بزرگتر شده
و ذرات س��ازندی بیش��تری تولید میگردد که این مهم در مدلسازی
عددی دیده شده است.
همچنین در مدلس��ازی عددی تأثیر ضخام��ت گراولپک بر تولید
ذرات س��ازندی نیز بررسی شد که مشخص گردید با افزایش ضخامت
گراولپک ،تولید ماسه کاهش مییابد .بهطوری که با افزایش ضخامت
گراولپک به بیشتر از  6سانتیمتر (برابر با قطر چاه) عم ً
ال تولید ذرات
سازندی متوقف میگردد (شکل.)5-

آزمایش��گاهی و میدانی انجام ش��ده در گذش��ته از اعتبار مدلسازی
ع��ددی میکاهد .همچنی��ن نتایج مطالع��ه قابلتعمیم نیس��ت .مث ً
ال
نمیت��وان ادعا کرد اگر ضخامت گراولپک برابر قطر چاه باش��د تولید
ذرات س��ازندی متوقف میگردد .یا اینکه در مطالعه معلوم نیس��ت که
 60ثانیه برای تولید ذرات س��ازندی بر چه مبنایی درنظر گرفته ش��ده
اس��ت .آیا محدودیتهای نرمافزاری و سختافزاری در محاسبات این
زمان را تحمیل کرده یا اینکه مبنای دیگری در کار بوده است؟ آیا در
زمانه��ای بیش از  60ثانیه امکان تولید ذرات س��ازندی به درون چاه
برای گراولپک با ضخامت بیش��تر از  6سانتیمتر و اندازهی کوچکتر
از  5میلیمتر وجود ندارد؟
 -2-2-2روش عددی المان محدود برای مدلسازی تولید ماسه

در تحقیقی دیگر سعی شده با استفاده از روش عددی المان محدود

 5تأثیر ضخامت گراولپک بر تولید ذرات سازندی در نرمافزار PFC

 -1-1-2-2نقد کاستیهای مدلسازی اجزای مجزا

ب��ا وجود آنک��ه ماهیت تولید ذرات س��ازندی (جداش��دن دانهها از
یکدیگر)گسس��ته اس��ت اما در بس��یاری موارد که از دید ژئومکانیکی
تنها اختالف فش��ار بحرانی منجر به تولید ذرات و تنش گسیختگی در
س��ازند می شود میتوان از س��ایر روشهای عددی نظیر المان محدود
نیز استفاده کرد .بنابراین قرار نیست برای مشکل تولید ذرات سازندی
همیش��ه از از روشهای المان مجزا اس��تفاده کرد؛ بلکه بس��ته به نوع
مشکل میتوان روشهای مختلفی بهکار برد.
ب��ا توجه ب��ه محدود بودن مطالع��ات در زمینهی الم��ان مجزا و در
نتیجهی عدمقطعیتهای موجود ،واس��نجی نتایج مدلسازی عددی با
نتایج آزمایشگاهی و نتایج میدانی ضروری است .زیرا صرف مدلسازی
عددی و عدم مقایس��هی نتایج آن با س��ایر روشهای تحلیلی ،عددی،

 6شماتیک مدلسازی آزمایشگاهی نمونهی تولید ذرات سازندی []12
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ایجاد ش��ده در جدار چاه اس��ت .در ادامهی مدلسازیهای انجام شده
در دانشگاه تهران ،امیرکبیر و کرتین بررسی میشود.

(نرمافزار آباکوس) تولید ماس��ه مدل س��ازی ش��ود در ای��ن تحقیق از
مدلهای فرسایش س��نگ بهجای معیار گسیختگی (کششی ،برشی)
اس��تفاده شد و نتیجهی مدلسازی توقف تولید ماسه از چاه نفت پس
 -1-3مدلسازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه تهران
از شش روز بود [.]11
در حالت کلی جریان س��یال بهتنهایی توانایی انتقال ذرات سازندی
همانطور که قب ًال اشاره شد مهمترین نقد به روشهای عددی عدم واسنجی
دادهها با نتایج میدانی و س��ایر اتفاقات بهوجود آمده در چاه اس��ت؛ بهطوری چس��بیده به سازند را ندارد؛ بلکه ابتدا باید در سوراخ کاری ایجاد شده
که نتایج متضاد با واقعیت (توقف تولید پس از ش��ش روز) حاصل می ش��ود .در اطراف چاه ترکیب تنشها به حدی برس��د که ذرات در آس��تانهی
همچنین این مدلس��ازی با نتایج آزمایش��گاهی که بیان میکند فرس��ایش ،شکس��تگی قرار گیرند تا س��یال بتواند با نیروی اصطکاکی کمی که به
عامل اصلی در تولید ذرات سازندی نیست در تناقض است .در ادامه این فرض ذرات وارد میکند آنها را از سازند جدا نماید [.]12
همانطور که اش��اره ش��د در مدل سازی آزمایش��گاهی تولید ذرات
که سیال تنها نقش حملکننده دارد به تفصیل بررسی میشود.
س��ازندی ،تنه��ا یکی از س��وراخ کاریهای ایجاد ش��ده در اطراف چاه
 -3روشهای آزمایشگاهی
مدل سازی میگردد .تئوری نحوهی مدلسازی در شکل 6-نشان داده
ً
در روشهای آزمایش��گاهی معموال سعی بر مدلسازی سوراخکاری شده است.
در روشه��ای آزمایش��گاهی ذرات تولیدی از س��ازند به س��ه روش
اندازهگیری میش��وند که عبارتند از اندازهگیری پیوس��ته با روشهای
س��ونیک و آکوس��تیک و اندازهگیری ذرات سازندی تولیدی با ترازوی
مغروق .خروجی آزمایشها ش��امل نمودارهایی اس��ت که مقدار تولید
ماس��ه را حین انجام آزمایش برای نرخهای مختلف تزریق سیال و در
س��طح تنشهای متفاوت ارائه میکنند .از این نمودارها میتوان سطح
تنشهایی که منجر به ش��روع تولید ذرات سازندی و تولید انبوه ذرات
س��ازندی میشوند را بهدست آورد .تغییر ش��کل دهانه ی حفره که از
مدلس��ازی آزمایشگاهی تولید ذرات س��ازندی بهدست میآید نیز در
تغییر شکل دهانهی حفره حین آزمایش برای نمونههای مختلف سنگ
نشان داده شده است.
 7تغییر شکلهای دهانهی حفره در مدلسازی آزمایشگاهیتولید ذرات سازنده []12
ش��کل 7-دستگاه و سلول تولید ماسه در دانشکده ی معدن دانشگاه
تهران نشان داده شده است .نحوهی کار بدین صورت است که پس از
ایجاد سوراخ در وسط نمونه ،در بدو امر یک تنش خارجی (هیدرولیکی)
به نمونه اعمال میش��ود .سپس س��یال به داخل نمونهی تزریق شده،
تنشهای خارجی افزایش مییابد و بهدنبال آن نرخ تزریق س��یال نیز
اضاف��ه میگردد تا برای ترکیبه��ای مختلف تنش و نرخهای متفاوت
تزریق س��یال ،مقدار تولید ذرات سازندی استخراج شود .همانطور که
اش��اره شد در این مدل سازی آزمایشگاهی تنش آستانهی تولید ماسه
که البته مفهومی نس��بی اس��ت و تولید ماس��ه حین انجام آزمایش و
تنش منجر به تولید انبوه ماسه و بسته شدن چاه اندازهگیری
همچنین ِ
میشود.
همچنین حین انجام آزمایش تغییر شکل حفره شامل سه مرحلهی
تغییر ش��کل یکنواخت ،پوستهپوس��ته ش��دن و تغییر شکل تخریبی،
 8نمایی از دستگاه تولید ماسه در دانشگاه تهران []13
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پایش میشود[.]14
آزمایشه��ا روی نمونههای��ی ب��ا قطر  150میلیمت��ر و طول 300
میلیمتر انجام ش��ده که اندازه ی نمونهها در نوع خود قابل توجه است.
طول س��وراخکاری مدل سازی شده  150میلیمتر است .بزرگی نمونه
ام��کان ایجاد دو حفره در کنار ه��م را فراهم میکند که میتوان تأثیر
متقاب��ل تولید ماس��ه در دو حف��رهی مجاور را نیز بررس��ی کرد .طی
آزمایش اطالعاتی نظیر فش��ار محوری و شعاعی ،فشار تزریق سیال و
ماسهی تولیدی اندازهگیری میشود.
سیال تزریقی بهگونهای انتخاب شده که گرانروی آن با نفت یکسان
باش��د .هنگامی که فش��ار ش��عاعی اعمالی بر نمونه  15مگاپاسکال و
تنش قائم اعمالی  5مگا پاس��کال است مشاهده میشود که در ابتدای
آزمایش تولید ماس��ه شروع ش��ده ،مقدار تولید ماسه در طول آزمایش
ثابت مانده و با افزایش نرخ تزریق ،تولید ماس��ه تغییر چندانی نداشته
اس��ت .در این حالت س��یال تزریقی هنوز توانایی جدا کردن دانههای
ذرات س��ازندی را ندارد و فقط نقش انتقالدهندهی ذرات جدا ش��ده
را دارد.
در مرحل��هی بع��د و با افزایش تنش ش��عاعی به  27مگاپاس��کال و
تنش قائم به  9مگا پاس��کال مشاهده میش��ود با افزایش نرخ تزریق،
تولید ماس��ه نیز افزای��ش مییابد .بهطوری که گامه��ای افزایش نرخ
تزری��ق ب��ا گامهای افزایش تولید ذرات س��ازندی یکس��ان اس��ت .در
ای��ن حالت نیز تولید ماس��ه ،کم و در محدودهی گذرا تلقی میش��ود
(شکل .)8-در این حالت نقش سیال از حملکنندهی ذرات جداکننده
به نقش فرسایش��ی در حال تغییر اس��ت .بهطوری ک��ه با افزایش نرخ
تزریق ،تولید نیز افزایش می یابد.
در سطح تنش جدید (تنش شعاعی برابر  12مگاپاسکال و تنش قائم
برابر  4مگاپاس��کال) تولید نیمهپیوسته ذرات سازندی وجود دارد .زیرا
در ای��ن حالت در ناحیه هایی که مقدار تزریق ثابت اس��ت تولید ذرات
سازندی افزایش می یابد.
در مرحله ی بعد هنگامی که تنش ش��عاعی به  16/5مگا پاس��کال و
تن��ش قائم اعمالی بر نمونه به  5/5مگاپاس��کال افزایش می یابد تولید
پیوسته ی ذرات سازندی در مدل سازی آزمایشگاهی اتفاق می   افتد.
در خصوص ارتباط بین تولید ماس��ه در مدل س��ازی آزمایشگاهی و
چ��اه نفت ،در صورت ثابت ماندن ش��رایط تنش های اعمالی با کنترل
فشار ته چاهی ،تولید ماس��ه در حالت گذرا قابل مدیریت کردن است .با
این حال باید از ورود به مرحله ی س��وم (تولید نیمه پیوس��ته) اجتناب
کرد؛ زی��را در این مرحله با افزایش نرخ تزریق ،تولید ذرات س��ازندی
تاح��د قابل توجه��ی افزایش می یابد .در واقع از مرحله ی س��وم به بعد
ّ

نقش س��یال از حمل کننده ی ذرات به فرسایش دهنده ی ذرات تغییر
می کند .در شکل 9-تولید بحرانی ماسه نمایش داده شده است.
با مرور ترکیب تنشهای اعمالی و اندازهگیری تولید ماسه ،مشخص
میگردد که با افزایش تنش ش��عاعی تولید ماس��ه بهصورت غیرخطی
افزایش مییابد .البته باید توجه داشت دقت ترازوی اندازهگیری تولید
ماسه در این آزمایشگاه  0/01گرم است و مقادیر کمتر از این مقدار در
تولید ماسه عم ً
ال ثبت نمیش��ود .همچنین با افزایش مقاومت فشاری
نمونهه��ای مصنوعی و کاه��ش نفوذپذیری آنها تولید ماس��ه کاهش
مییابد .به تعبیر دیگر تولید ذرات س��ازندی نیازمند سطح بیشتری از
تنشهای شعاعی است.

 9همگام بودن تولید ماسه با نرخ تزریق در سطح جدید تنش []12

 10تولید بحرانی ماسه در مدلسازی آزمایشگاهی []12

 11مکانیزم تأثیر حفرههای مجاور در تولید ماسه []15
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از دیگ��ر عوام��ل مؤثر ب��ر تولید ذرات س��ازندی نزدیک��ی حفرات
ایج��اد ش��ده ناش��ی از س��وراخکاری در چاه اس��ت ک��ه در اصطالح
 Shot per footنامیده میش��ود .بهطوری ک��ه حفرههای نزدیک بههم
پس از تولید ماسه تبدیل به یک حفره میشوند و فرآیند تولید ماسه را
س��رعت میبخشند .این مکانیزم در شکل 10-نمایش داده شده است.
همچنین نتایج مدلس��ازی آزمایشگاهی تأثیر متقابل نزدیکی حفرات
به یکدیگر در شکل 11-نشان داده شده است.
در مورد تأثیر اندازهی دانه بر تولید ذرات س��ازندی نمونههایی
با میانگین اندازهی قطر دانه ساخته شد و معلوم گردید با افزایش
اندازهی دانهها تولید ذرات س��ازندی کاه��ش مییابد .بهعبارت
دیگر پتانسیل تولید ذرات سازندی در سازندهای ریزدانه بیشتر
است.
نکت��هی قابلتوجه در مورد آزمایشها بررس��ی اثر گردگوش��گی
دانهها روی مقدار تولید ذرات س��ازندی اس��ت .گردگوش��گی یعنی
دانه ها تا چه حد کروی باش��ند .همچنین گوشهدار بودن دانه بدین
مفهوم اس��ت که کنارههای دانه تا چه اندازه تیز باش��د .در نگاه اول
بهنظر میرس��د پتانسیل تولید ذرات سازندی در دانههای گردگوشه
بیش��تر از دانههای گوشهدار باشد .زیرا بهدلیل وجود نیروی ناشی از
درهم قفلش��دگی دانهها ( )Inter lockingمقاومت فشاری دانههای
گوش��هدار از مقاومت فش��اری دانههای گردگوشه بیش��تر است .اما
نتایج آزمایشها نش��ان میدهد برخالف تصور تولید ذرات سازندی
در دانههای گردگوش��ه کمت��ر از تولید ذرات س��ازندی در دانههای
گوش��هدار اس��ت .این امر را بدی��ن صورت میت��وان توجیه کرد که
اندرکنش س��یال با دانهها برای کنده ش��دن در دانههای گردگوشه
کمتر از دانههای گوشهدار است.
عامل دیگری که در مطالعات آزمایشگاهی در دانشگاه تهران بررسی

 12مدلسازی آزمایشگاهی تأثیر حفرات مجاور []14

18

شد تأثیر منحنی دانهبندی بر پتانسیل تولید ذرات سازندی بود .بدین
ترتیب که در دانهبندیهای گستردهتر (با طیف وسیعی از دانهها اعم از
ریزدانه و درشتدانه) تولید ذرات سازندی کمتر از دانهبندی یکنواخت
با متوسط اندازهی دانه یکسان است.
 -1-1-3کاستیهای مدلسازی آزمایشگاهی دانشگاه تهران

مهمترین کاس��تی این دستگاه استفاده از سلول استوانهای با قابلیت
تقارن محوری برای مدلسازی ،تولید ذرات سازندی است .بهطوری که
اعمال تنشهای ناهمسانگرد بر نمونه ای که در واقعیت وجود دارد عم ً
ال
امکانپذیر نیست .مث ً
ال در این نحوهی مدلسازی آزمایشگاهی استفاده
از معیار گس��یختگی موگی-کولومب در یافتن ترکیب تنش آستانهی
تولید ذرات س��ازندی که نقش تنش میانی را نیز در گس��یختگی وارد
میکند امکانپذیر نیست.
همچنی��ن با نگاه اجمال��ی به ترکیب تنشها عم ً
ال روند مش��خصی
برای تولید ذرات س��ازندی مالحظه نمیشود .مث ً
ال در تنش جانبی 27
مگاپاس��کال تولید ذرات س��ازندی به مراتب کمتر از تنش جانبی 12
مگاپاسکال با یکسان ماندن سایر شرایط است که این موضوع نیازمند
بررسی و دقت بیشتری است.
در این دستگاه آزمایشگاهی تأثیر دما بر تولید ذرات سازندی درنظر
گرفته نشده؛ بهخصوص اینکه برای میادین با دما و فشار زیاد ،اثر دما
قابلمالحظه است.
از دیگر کاس��تیهای این مطالعات اس��تفاده از نمونههای مصنوعی
مش��ابه با واقع برای مدلسازی است اما مش��خص نشده اولویت برای
مشابهس��ازی نمونه چ��ه عامل یا عواملی بوده اس��ت؟ آی��ا دانهبندی
در اولوی��ت اول ب��وده و مقاومت فش��اری و نفوذپذی��ری و تخلخل در
اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند یا ترتیبی دیگر اتخاذ شده است؟

 13شماتیک دستگاه ساختهشده در دانشگاه امیرکبیر []16
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 -2-3مدلسازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه امیرکبیر

 -4روشهای میدانی

در ش��کل 3-شماتیک نحوهی کار دس��تگاه ساختهشده در دانشگاه
امیرکبیر جهت مدلسازی تولید ذرات سازندی نشان داده شده است.
روش كار دستگاه بدين گونه است كه ماسهی خشك درون دستگاه
ريخته ميشود .س��پس صفحهی فوالدي پيستون روي محفظه قرار
ميگيرد .اگر گراولپك نياز باشد ميتوان قبل از ريختن ماسه درون
محفظه ،گراولپ��ك را دورتادور محفظهی لولهی ج��داري قرار داد.
اي��ن جك فوالدي توانايي اعمال فش��ار تا  60مگاپاس��كال را دارد .با
روش��ن کردن پمپ ،س��يال با فش��ار به داخل محفظه تزريق شده و
پس از اش��باع ماسه توس��ط س��يال ،دورن لولهی جداري نيز سیال
مدت انجام آزمايش
وارد ميش��ود .با اندازهگيري وزن سيال ،ماسه و ّ
ميتوان نرخ توليد ماسه و سيال را در حالتهاي مختلف اندازهگيري
کرد [.]16
از نقاط ضعف دس��تگاه ساختهشده در دانشگاه امیرکبیر آنست که
مدل آزمايشگاهي نمونه تنها تحت بار واردهی باالیي متراكم ميشود
و اث��ري از سيمانیش��دن بين دانهها نيس��ت .بهعب��ارت ديگر عم ً
ال
چس��بندگي بيندانهها وجود ندارد؛ تنها فشار باالیي اعمال ميشود و
اثری از فشار جانبي و شعاعي نيست .در اين آزمايش سيال تنها نقش
حملكننده را دارد و ديگر نقش فرسايش��ي نخواهد داشت .زيرا عم ً
ال
دانههاي ماس��ه از يكديگر جدا هس��تند .همچنين كاستيهاي مورد
اشاره ی دستگاه دانش��گاه تهران ،در اين دستگاه نيز كماكان به قوت
خود باقي است.

ب��رای مهندس تکمیل چاه ضروری اس��ت بداند که چاه پتانس��یل
تولید ذرات س��ازندی دارد یا خیر؟ اما تش��خیص این امر به س��ادگی
امکانپذیر نیس��ت .یکی از سادهترین روشهای بررسی پتانسیل تولید
ذرات س��ازندی در چاه رج��وع به چاههای اطراف اس��ت .در چاههای
اکتش��افی آزمایش جریان تولید ماس��ه 2انجام می گردد .بدین صورت
که تولید ذرات س��ازندی در حفاریهای س��طحی ب��ه کمک آزمایش
 3DSTتش��خیص و اندازهگیری میشود .در این آزمایش نرخ برداشت
به مرور افزایش مییابد تا تولید ذرات س��ازندی ش��روع گردد .سپس
نرخ برداش��ت مورد نظر یا حداکثر اختالف فش��ار بین مخزن و تهچاه
جهت عدم تولید ذرات سازندی استخراج میشود .در انتها همبستگی
و رابطهای بین تولید ذرات سازندی با دادههای چاه و دادههای میدان
برقرار میگردد.
در تحقیقی جهت بررسي توليد ذرات سازندي در ميادين جنوبغرب
ايران گزارش ش��د كه محدودهاي از چاه كه حين حفاري ناپايدار شده
بود در زمان بهرهبرداري نيز ذرات سازندي توليد ميكرد [.]17
مهمتری��ن نقص این مطالعه براب��ر گرفتن مفهوم ناپایداری چاه
با مفهوم تولید ذرات س��ازندی اس��ت .با وجود اینکه مفهوم تولید
ذرات س��ازندی از لحاظ نظری با ناپایداری در س��وراخکاری چاه
مرتبط محس��وب میشود اما مکانیزم وقوع این دو پدیده متفاوت
اس��ت .بهطوری که در بح��ث ناپایداری دیواره ی چ��اه در حالت
مکانیکی وقتی تنش های ایجاد ش��ده در دی��واره ی چاه از معیار
گس��یختگی فراتر رود خرابی رخ میده��د .خروجی این مطالعات
منج��ر به ارائهی پنجرهی ایمن گل حفاری میش��ود .تولید ذرات
س��ازندی از چاه پدیدهای است که حین بهرهبرداری از چاه اتفاق
میافتد .مث ً
ال در مطالعه بیان شده در مناطقی که چاه ناپایدار بوده
ذرات س��ازندی نیز تولید شدهاند .در صورتی که در ناحیههای که
چاه حین حفاری ناپایدار بوده لزوماً اطراف چاه سوراخکاری اتفاق
نیافتاده است.

 -3-3مدلسازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه کرتین

با توجه به کاستیهای مدل سازیهای آزمایشگاهی قبلی ،در دانشگاه
کرتین استرالیا مدلس��ازی تولید ذرات سازندی روی نمونهی مکعبی
به ابعاد  10×10×10س��انتیمتر انجام ش��د .با توجه به نوع دس��تگاه
که توانایی اعمال تنش در هر س��ه جهت اصلی را داش��ت در مطالعه،
تأثیر ناهمس��ان گردی در تنش روی تولید ذرات سازندی بررسی شد.
همچنی��ن نتایج آزمایش��گاهی با مدلس��ازی عددی توس��ط نرمافزار
آباکوس صحتس��نجی گردید .در نهایت نتایج آزمایشها و مدلسازی  -1-4افت فشار تولید بحرانی به روش تجربی
در مطالعهی دیگری روشهای میدانی استفاده شده را برای میدانی
عددی نشان از اهمیت ناهمسان گردی تنش بر توسعهی خرابیها و در
واق��ع در جنوبغ��رب ایران ب��ه کار بردند و از بی��ن مدلهای تجربی
نتیجه تولید ذرات سازندی از نمونه داشت.
با وجود اينكه آزمايش ،توانايي اعمال تنشهاي زیاد در س��ه جهت متعدد ،از مدل پیش��نهادی عباس و همکاران جهت مدل سازی تولید
را دارد اما هنوز درنظر گرفتن اثر حرارت و همچنين داش��تن معياري ذارت س��ازنده استفاده ش��د .که در آن افت فشار بحرانی درون چاه بر
مشخص براي ساختن نمونهی مصنوعي از روي نمونه ی واقعي از نقاط اساس خواص مکانیکی سازند تعیین میگردد [ .]17معادلهی 1-افت
فشار تولید بحرانی را نشان میدهد.
ضعف مدلسازي محسوب ميشود.
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ذرات ﺳﺎزﻧﺪي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎي ﻛﻪ ﭼﺎه ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده ﻟﺰوﻣﺎً
ﺳﻮراخﻛﺎري اﻃﺮاف ﭼﺎه اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
 -4-1اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻳﮕﺮي از روشﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ،ﺑﺮاي ﻣﻴﺪاﻧﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮبﻏﺮب

مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي از ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻋﺒﺎس و
ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺒﻖ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ درون ﭼﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲﮔﺮدد ] .[17ﻣﻌﺎدﻟﻪي 1-اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

)(1

					

)(1

سایر اتفاقات و دادههای قبلی موجود در میدان است.

در این رابطه  qsنرخ تولید چاه µ ،گرانروی سیال B0 ،عامل حجمی
در اﻳﻦ
 Kﻧﻔﻮذ
ﺣﺠﻤﻲ
ضخامت B0ﻋ
ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻴﺎل،
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎهµ ،
سازند راﺑﻄﻪ qs
ﭘﺬﻳﺮي h ،باید توجه داشت که برای مقدار کم تولید ذرات سازندی از چاه الزم
نفوذپذیریh ،
نفتیK ،
پوسته
ﻧﻔﺘﻲ،اثر
ﺳﺎزﻧﺪ و s
بهرهده
ﺎﻣﻞهی
منطق
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺑﻬﺮهده و  sاﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﻨﻮبﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
اس��ت .در چاه مورد نظر با جایگزینی متغیرها به ش��رح زیر ،افت فشار نیس��ت هزینههای تکمیل چاه انجام داد .با توجه به اینکه در نیمی از
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي  1443/8 psiﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
هدست چاهها تولید ذرات سازندی در ابتدای تولید اتفاق نمیافتد اما در برخی
بحرانی تولید ذرات س��ازندی  9/5( 1443/8 psiمگاپاسکال) ب
qs=4540 ,µ =2.9 cp, B0=1.316,k=72 md, h=164.04 ft, S=+7
ௗ௬
میآید.
موارد ممکن است در مدت کوتاهی تولید این ذرات بسیار افزایش یابد.
Bo=1.316,k=72
qs=4540اﺳﺖ .ازبنابراین تعیین دقیق مرز اینکه چه وقت باید با تولید ذرات س��ازندی
bblﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل
9/,5µ=2.9
 1443cp,ﻳﺎ
/8 psi
md,ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي
h=164.04ﺟﻬﺖ
S=+7اﻓﺖft,ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪي1-
day
ﻛﻪ
دارد
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل
110
ﻓﺸﺎري
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
از
ﻧﺸﺎن
ﺳﺎزﻧﺪ
ي
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ
ﻣﺤﻮره
ﺗﻚ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
مقابله کرد از اهمیت ویژهای برخوردار است [.]6
ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻳﻚدﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري آن ﺑﺎﺷﺪ ) .(T=11 MPaدر
نشان از
از طرفی نتایج آزمایش مقاومت تکمحوره بر نمونهی سازند
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ با توجه به ذرات تولیدی از چاه تولید ذرات سازندی به سه دستهی
ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻛﺸﺸﻲ در ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﺳﺎزﻧﺪ
مقاومت فشاری  110مگاپاسکال دارد؛ با فرض اینکه مقاومت
کششی!Errorگذرا ،پایدار و فاجعهآمیز دس��تهبندی میشوند .در حالت گذرا با تولید
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي در اﻳﻦ ﭼﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻌﺎدﻟﻪيReference source not found.2-
فش��اری آن
مقاومت
مقدار
س��ازند
.)T=11
ذراتدرﺳﺎزﻧﺪيثاب��ت از چ��اه بهتدریج تولید ذرات س��ازندی از چ��اه کاهش مییابد.
MPaﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
باش��دﻛﻪ( ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ(
)ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ
دهم اﻓﺖ
کدر آن
دﻳﮕﺮيی ﻛﻪ
راﺑﻄﻪي
مقداراﺳﺖ.
داده ﺷﺪه
ﻣﻲﮔﺮدد
ﻧﺸﺎناین
نتیجه
افت فش��ار منجر به گس��یختگی کشش��ی در سازند در حال��ت دوم که تولید پایدار ذرات س��ازندی ن��ام دارد بهطور دائم و
نمیش��ود و بنابراین احتماالً شکستگی برشی در سازند منجر به تولید همزمان با تولید از چاه ذرات س��ازندی نیز از چاه اس��تخراج میگردد.
ذرات س��ازندی در این چاه شده است .در معادلهی 2-رابطهی دیگری بیش��تر چاهها در این مرحله از تولید ذرات س��ازندی قرار دارند .برای
که در آن افت فش��ار بحرانی (بر اس��اس گس��یختگی برشی) منجر به این حالت باید حد مشخصی تعیین گردد تا تولید ذرات سازندی کمتر
تولید ذرات سازندی میگردد نشان داده شده است.
از آن برای چاه مش��کل تلقی نشود .در حالت فاجعهآمیز ،چاه با تولید
شدید ذرات س��ازندی مواجه میگردد؛ بهطوری که تولید هیدروکربن
()2
متوقف میش��ود .در روشهای کنترل و پیش��گیری باید طوری عمل
شود تا این مرحله از تولید ذرات سازندی هیچوقت اتفاق نیافتد [.]12
)(2
اولین س��ؤال پس از تولید ذرات س��ازندی اینست که برای مقابله با
)(2
) (2با جاگذاری مقادیر مربوط به مخزن در معادلهی 2-مقدار افت فشار این پدیده باید چه روش��ی در پیش گرفت؟ اولین قدم حداقل ش��دن
ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺰن در ﻣﻌﺎدﻟﻪي 2-ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ  14/3ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل ﺑﻪدﺳﺖ
بحرانی  14/3مگاپاس��کال بهدست میآید .در صورتی که در چاه مورد ش��وک های وارده بر مخزن اس��ت؛ بدین صورت که افت فشار تولید و
دﺳﺖ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل
14
ﺑﺤﺮاﻧﻲ
 4540ﻓﺸﺎر
ﻣﻘﺪار اﻓﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪي-
ﻣﻮرددر
ﻣﺨﺰن
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﮔﺬاري
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻟ ﺑﺑﻲﻪﻪ اﻳﺠﺎد
2114
ﺑﺤﺮاﻧﻲ/3ﻓﺸﺎر
اﻓﺖ
ﻓﺸﺎرﻧﻔﺖ
ﺑﺸﻜﻪ
روزا2ﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي
ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺑﻮط درﺑﻪﭼﺎه
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
آﻳﺪ .در
ﺑﺎ ﺟﺎ ﻣﻲ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻌﺎدﻟﻪ2ي-
تولیدﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
فش��ار 21/3
اﻓﺖ افت
ﻣﻘﺪارنفت
بش��که
روزانه در4540
برای
ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬارينظر
مگاپاسکالیدﺳﺖنرخ برداش��ت از مخزن در بازههای کوچک تغییر داده شوند .همچنین
ﭼﺎه
در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ذرات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺻﻮرت
ﻣﻮردﺑﻪ
ﻛﻪ
ﻣﻮرد-
ﻣﻌﺎدﻟﻪي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺷﻮد.
اﻳﺠﺎد
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻟ
ﺳﺎزﻧﺪي21
اﻓﺖاﻓﺖﻓﺸﺎر
ﺑﺸﻜﻪ
4540
ﺗﻮﻟﻴﺪ روزا
ﺑﺮاي
ﭼﺎه2ﻧﻈﺮ
ﺻﻮرﺗﻲدر ﻛﻪ در
ﻲازاﻳﺠﺎد
ﻫﺎﻳﻲﻲ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻟ
21
ﻓﺸﺎر
ﻧﻔﺖﻧﻔﺖ
ﺑﺸﻜﻪ
4540
ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻪروزاﻧﻪ
ﺑﺮاي
ﻧﻈﺮ
ﭼﺎه در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲآﻳﺪ.
ﻣﻲآﻳﺪ .درﻣﻲ
استخراج
تجربی
صورت
ه
ب
که
ی2-
ه
معادل
بنابراین
شود.
می
ایجاد
شده ﻓﺸﺎرنرخ برداش��ت از مخزن باید کاهش یابد تا فش��ار موجود ،از فشاری که
ﺪ
ﻛﻨ
ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
را
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﺑﺮﺷﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
دﭼﺎر
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﻪ
اﻓﺖ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺮخ
اﻛﻨﻮن
.
[
17
]
ﭼﺎه
ﺳﺎزﻧﺪيدردرﻧ ﻧﺎﺣﻴ
ذراتﺳﺎزﻧﺪي
ذرات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦي2-
ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﺎﻳﻲ ازاز ﭼﺎه
ﺎﺣﻴﻪﻪﻫﺎﻳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪهﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺠﺮﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺻﻮرتﺻﻮرت
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻛﻪي-ﺑﻪ 2ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻲ
ه
ناحی
در
سازندی
ذرات
تولید
هاییاﺳﺖاز .چاه که دچار شکست برشی شده منجر به جدا ش��دن دانهه��ای ذرات از یکدیگر میش��ود کمتر گردد.
ي
ﺷﻜﻞ
ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮﺷﻲﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دﭼﺎرﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﻲ]-ﻛﻨ3ﺪ
اﺳﺖ
ﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﻪ
اﺳﺎس اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
اﻛﻨﻮن
.[17.[]17
ﻣﻌﺎدﻟﻪﺪ
ﺑﻴﻨﻲﻛﻨ
ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﭘﻴﺶراﺑﻪﺑﻴﻨﻲ
ﺷﺪهرا
اﺳﺖ
ﺷﻜﺴﺖﺷﺪه
ﺑﺮﺷﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
ﻓﺸﺎر
ﺑﺤﺮاﻧﻲﺑﺮﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻧﺮخﻧﺮخﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻛﻨﻮن
[.]17
کن��د
ی
م
بین��ی
ش
پی
را
اکنون نرخ تولید بحرانی بر اس��اس افت راهکار دیگر اینست در نقاطی که مستعد تولید ماسه هستند نباید در
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ3ي3-
ﺷﻜﻞﺑﻪﺷﻜﻞ
ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻌﺎدﻟﻪي-
ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ
فشار بحرانی حاصل محاسبه میشود (معادلهی.)3-
چاه س��وراخکاری ایجاد شود .هر دو راه حل ذکر شده منجر به کاهش
تولید میشود که ممکن است صرفهی اقتصادی میدان را تحتالشعاع
)(3
()3
قرار دهد.
)(3
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭼﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  4540ﺑﻪ  3351ﺑﺸﻜﻪ در روز روش دیگر شناس��ایی نواحی مستعد تولید ذرات سازندی و استفاده
)(3
تولید چاه
س��ازندی،
تولیدﺑﻪذرات
مقابلهاﻳﻦبا
ﺑﺮداﺷﺖبرای
اﺳﺖدیگر
تعبیر
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ به
مورداز راهاز روشهای تکمیل چاه در این نواحی است [.]6
ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺳﺎزﻧﺪي،ﻣﻘﺪار
ﭼﺎه ﺑﻪ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﻮدندر روز
ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺸﻜﻪ
ﺻﻮرتﺑﻪ ﺑﻪ3351
ﻧﻈﺮدر4540
ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭼﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ازذرات
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ
است
ممکن
که
یابد
می
کاهش
روز
در
بش��که
3351
به
4540
از
نظر
روز محبوبتری��ن روش برای کنترل تولید ذرات س��ازندی اس��تفاده از
در
ﺑﺸﻜﻪ
3351
ﺑﻪ
4540
ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد
ﭼﺎه
از
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺎزﻧﺪي،
ذرات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎ
ﻘﺎﺑﻠﻪ
دﻳﮕﺮﺎﺑﺪﺑﺮاي
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻫﺶ
و
ﭘﻚ
ﮔﺮاول
ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﻣﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن از راه
ﻛﻪ
ﻛﺎرﻫﺎيﻳ
ﻛﺎﻫﺶ
نبودن،
صورت
ﺻﺮﻓﻪدر
نباشد.
صرفه
چاهاوبﻻًه
تولیدو از
مقدار
این
راهروشه��ای فیزیکی جهت جلوگیری از حرکت ذرات س��ازندی اس��ت.
ﻣﻴﺪان
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﻣﻴﺪان
ﻳﻚ
رواﺑﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻌﻤﻴﻢ
ﭼﺎهﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﮔﺮاولي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻘﺺ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
تولیداز
ﻧﺒﻮدن
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتﺻﺮﻓﻪ
صرفهﺑﻪ
دﻳﮕﺮدربﺑﺎهﺻﻮرت
ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪ
ﻣﻘﺪار
اﻳﻦ
ﻛﺎﻫﺶﺑﻪ
ﭘﻚاز
ﺑﺮداﺷﺖ
اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺷﻮد.
ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻛﺎرﻫﺎي
.
اﺳﺖ
ﻣﻴﺪان
در
ﻣﻮﺟﻮد
ﻗﺒﻠﻲ
ﻫﺎي
داده
و
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎ
ﻫﺎ
داده
واﺳﻨﺠﻲ
ﺑﺪون
اﻳﺮان
در
ﻛﺎرﻫﺎي واﻗﻊ
می
استفاده
تولید
کاهش
و
پک
ل
گراو
نظیر
ترکیبی
راهکارهای
از
شود.ﻣﻴﺪاندر مهندس��ی تکمیل چاه این روشها به چهار دسته تقسیم میشوند:
ﺗﻌﻤﻴﻢﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪويﻛﺎﻫﺶ
ﮔﺮاولﭘﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
رواﺑﻂ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻻً
ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻ
ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﺺ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
اﺳﺖ.میدان
ﻣﻴﺪانیک
روابط
تعمیم
ﻫﺎيباال
میدانی
ﺗﻌﻤﻴﻢهی
مطالع
مهيم
دیگرﻣﻴﺪانتزریق رزین ،پوششهای س��وراخکاری شده ،رزین آغشته به دانههای
ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎدر
رواﺑﻂداده
اﺗﻔﺎﻗﺎت و
نقصﻻًﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎﻻﻫﺎاوﺑﺎ
تری��نداده
واﺳﻨﺠﻲ
ﺑﺪون
ﻧﻘﺺاﻳﺮان
واﻗﻊ در
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻗﺒﻠﻲ دﻳﮕﺮ
ﻣﻴﺪان
ﻳﻚ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎزﻧﺪي
ذرات
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺎي
روش
5
بدون
واقع
متفاوت به
اﻳﺮان ﺑﺪون با
واسنجی دادهها با ذرات و گراولپک.
ﻣﻴﺪان اﺳﺖ.
ایران در
درﻣﻮﺟﻮد
ﻗﺒﻠﻲ
میدانﻫﺎي
اﺗﻔﺎﻗﺎت و داده
خصوصیاتﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
واﺳﻨﺠﻲ دادهﻫﺎ
واﻗﻊ در
 -5روشهای مقابله با تولید ذرات سازندی

ذراتﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻘﺪار
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻛﻪﺑﺎ ﺑﺮاي
ﻫﺎيداﺷﺖ
ﺗﻮﺟﻪ
 -5ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﺎزﻧﺪيذرات ﺳﺎزﻧﺪي از ﭼﺎه ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه را
روش

اﺗﻔﺎق
اﺑﺘﺪاي
ﺎزﻧﺪي در
ذرات ﺳ
ﺳﺎزﻧﺪيﻫﺎ ازﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ ﭼﺎه
اﻳﻨﻜﻪ در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪداد و
اﻧﺠﺎم
ﻣﻘﺪار ﻛﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞﻛﻪﺑﺎ ﺑﺮاي
ﺗﻮﺟﻪدرداﺷﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﭼﺎه را
ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺎه ﻻزم
ﺗﻮﻟﻴﺪ50ذرات
 -5روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻳﺎﺑﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ
زﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﻘﺎدﻳﺮ
ﻣ
ﺑﻪ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
ﻣﺪت
در
اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻮارد
ﺑﺮﺧﻲ
در
و
اﻓﺘﺪ
ﻧﻤﻲ
اﻧﺠﺎم داد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  50درﺻﺪ ﭼﺎهﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي در اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻔﺎق

ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻛﻢ
ﺑﺮاي
دﻗﻴﻖداﺷﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه را
ﻫﺎي
ﻧﻴﺴﺖي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭼﺎه ﻻزم
ﺳﺎزﻧﺪي از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات
ﻳﺎﺑﺪ.اﺳﺖ ].[6
ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺴﻴﺎروﻳﮋها
اﻫﻤﻴﺖ
ﻛﺮد از
ﺳﺎزﻧﺪي
ﺗﻮﻟﻴﺪ
وﻗﺖ
ﻛﻪ ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
زﻳﺎد اﻓﺰاﻳﺶ
ﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪ ﻣ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
ذرات ﻣﺪت
اﺳﺖ در
ﻣﻮاردﺑﺎﻳﺪﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺮزو در
ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ
اﺗﻔﺎق
آﻣﻴﺰﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺑﺘﺪاي
ﮔﺬرا،ﺎزﻧﺪي
ذرات ﺳ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ
ﭼﺎه در
اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞﺑﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم داد و
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
ﭘﺎﻳﺪار ودرﻓﺎﺟﻌﻪ
دﺳﺘﻪي
ﭼﺎهﻫﺎﺑﻪ ﺳﻪ
ﺳﺎزﻧﺪي
ﺗﻮﻟﻴﺪ50ذرات
ﺗﻮﻟﻴﺪي از
ذرات
20ﺑﺎدرﺗﻮﺟﻪ
دﻗﻴﻖ ﻣﺮز اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺳﺎزﻧﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮد از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ].[6

ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻳﺎﺑﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ
زﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﻪ ﺑﻪﻣ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
اﺳﺖﭼﺎهدر
ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮﺧﻲدرﺑﻪﻣﻮارد
ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدر
ﻳﺎﺑﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ
ﮔﺬرا،از ﭼﺎه
ﺳﺎزﻧﺪي
ذرات
ﺳﺎزﻧﺪيﺗ
ﺗﺪرﻳﺞ
ذراتﺑﻪ
ﻣﺪتﭼﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪاز
ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ذرات ﮔﺬرا ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ وﻣﻲدرﺑﺎﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
آﻣﻴﺰ
ﭘﺎﻳﺪار و
دﺳﺘﻪي
ﻮﻟﻴﺪﺳﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي از
ﺗﻮﺟﻪ
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 -1-5اصالح استراتژی سوراخکاری

از مهمترین س��ؤاالتی که باید یک طراح به آن پاس��خ دهد اینست
ک��ه س��وراخکاری در کدام نواح��ی منجر به تولید ذرات س��ازندی در
اطراف چاه میشود؟ همچنین اس��تراتژی سوراخکاری چگونه باشد تا
تولید ذرات س��ازندی به حداقل برسد؟ در واقع با تغییر شیب و امتداد
سوراخکاری میتوان تولید ذرات سازندی را به حداقل رساند.
 -1-2-5تزریق رزین

جهت افزایش سیمانکاری بین دانههای ذرات ،رزین بهطور عمومی
داخل س��وراخکاری ،تزریق و س��پس با کاتالیس��ت شس��ته میشود.
رزینهای فنولیک ،فوران و اپوکس��ی معروفتری��ن رزینهای تجاری
هس��تند که بدین منظور اس��تفاده میشوند .اگر غلظت ذرات رسی در
س��ازند زیاد باشد کارآیی روش تزریق رزین تحتالشعاع قرار میگیرد.
بنابراین در چنین ش��رایطی مواد پایدارکنندهی رس قبل از شستش��و
تزریق می ش��وند .آب باقیمانده در س��ازند نیز از دیگر مشکالت بالقوه
برای تزریق رزین اس��ت؛ این شرایط نیازمند تزریق رزین بیشتر است.
دو عامل حجم رزی��ن تزریقی را کنترل میکنند :حداقل مقدار تزریق
رزین باید طوری باشد که منجر به چسپیدن دانههای ذرات به یکدیگر
ش��ود .حداکثر رزی��ن تزریقی نیز تابع��ی از نفوذپذیری اس��ت .زیرا با
تزریق رزین نفوذپذیری سنگ کاهش مییابد .مث ً
ال اگر سازند ماسهی
تحکیم نیافته با نفوذپذیری  8دارس��ی توسط تزریق رزین تحکیم یابد
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تا به مقاومت فش��اری حدود  23مگاپاس��کال ( )3300psiدست یابد.
در ای��ن حالت نفوذپذیری س��نگ تا  25درصد و نرخ برداش��ت تا 10
درص��د کاهش خواهد یافت .همچنین اگ��ر تزریق رزین غیریکنواخت
باش��د (بهطوری که برخی ذرات سازندی توسط رزین پوشیده نشوند)
از تولید ذرات سازندی جلوگیری نخواهد شد .به دالیل باال استفاده از
تزریق رزین برای کنترل تولید ذرات س��ازندی در الیههای با ضخامت
کم حدود  3-4متر انجام میشود و با این روش نمیتوان مناطق وسیع
مستعد تولید ذرات سازندی را پوشش داد .با وجود اینکه تزریق رزین
روش موفقی محسوب میشود در مهندسی تکمیل چاه در کمتر از 10
درصد موارد از این روش استفاده میشود.
 -2-2-5استفاده از لولههای مشبک و صافی

اس��تفاده از پوش��شهای مش��بککاری ش��ده و صافی درون چاه جزء
ارزانتری��ن روشه��ای جلوگی��ری از خ��روج ذرات س��ازندی بهس��مت
تجهیزات س��طحاالرضی اس��ت .لولههای سوراخکاری ش��ده ،سوراخهای
بزرگ و صافیهای سیمی سوراخهای ریزتری دارند .همچنین صافیهای
پیشساخته که با دانههای ماسه توسط رزین آغشته شدهاند کوچکترین
اندازهی س��وراخ را دارند .استفاده از صافی برای جلوگیری از تولید ذرات
س��ازندی بهویژه ب��رای چاههای مایل و با زاویهی زیاد بس��یار مناس��ب
هس��تند .بهطور معمول اندازهی س��وراخها 10 ،درص�� ِد بزرگترین ذرات
ایجاد ش��ده اس��ت .این روش تکمیل چاه تا حدودی باعث کاهش تولید
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میگ��ردد .همچنین در صورت تولید ذرات ریز از س��ازند این ذرات باعث کم کارآیی دارد.
بس��ته شدن بس��یاری از صافیها در مسیر نفت میشود .استفاده از روش
صافیها بهعنوان گزینهی تکمیل چاه برای س��ازندهایی اس��ت که از نظر  -4-2-5استفاده از گراولپک
ال تحکیمنیافتهاند .مث ً
مقاومت متوس��ط هستند ،نه س��ازندهایی که کام ً
ای��ن روش س��هم  75درصدی در روشهای قابل اس��تفاده جهت
ال
در بس��یاری از چاههای آمریکا و خلیج مکزیک از صافیهایی برای کنترل کنترل تولید ذرات س��ازندی دارد .بدین صورت که دوغابی از ش��ن
ذرات سازندی بهره میبرند .با این وجود روش مذکور تنها در  5درصد از به درون سوراخکاری چاه فرستاده میشود .گراولپکها نفوذپذیری
چاههای دنیا استفاده می ش��ود .قاعدهی مشخصی برای اندازهی صافیها زی��ادی (حدود  120دارس��ی) دارند که اجازهی عب��ور ذرات ریز را
وجود ندارد .اما با رابطهای سرانگشتی میتوان اندازهی سوراخهای صافی نمیدهن��د .ب��ا این وجود گراولپک اندازهی چ��اه را کوچک کرده و
ام��کان نصب صافی را بهعن��وان روش مکمل داخ��ل چاه نمیدهد.
را  75درصد اندازهی ذرات تولیدی درنظر گرفت.
همچنین تکمیل چندین ناحیه توسط گراولپک دشوار است .روش
 -3-2-5استفاده از شنهای آغشته به رزین بدون صافی
گراولپک نسبتاً گران است ا ّما با این وجود یکی از مؤثرترین روشها
در این روش ش��نهای آغش��ته به رزین را بهصورت دوغ��اب به منطقهی برای کنترل تولید ذرات س��ازندی اس��ت که آزمایشهای دقیقی را
تولیدی چاه ارس��ال کرده و با متراک��م کردن آن در محل خود قرار میگیرد .پشتسر گذارده است.
در این روش از صافی اس��تفاده نمیشود .مزیت استفاده از شنهای آغشته به
رزین بهعنوان ابزاری برای کنترل ذرات سازندی عدم نیاز به تجهیزات اضافی نتیجهگیری
در ای��ن مقال��ه مدیری��ت تولید ماس��ه از چاه به چهار زیردس��تهی
اس��ت .اما در این روش بهدلیل ایجاد اختالف فش��ار زیاد ،امکان تحتالشعاع
قرار گرفتن تولید وجود دارد .استفاده از شن های آغشته به رزین برای نواحی تحلیلی ،عددی ،آزمایشگاهی و میدانی تقسیمبندی شد و کاستیهای
با ضخامت بیش از  6متر دشوار است .سهم این روش در میان سایر روشهای هر یک نیز بیان گردید .همچنین عوامل مؤثر بر تولید ذرات س��ازندی
کنترل تولید ذرات س��ازندی  5درصد اس��ت و برای میادین خشکی با تولید و روشهای مقابله با آن مرور شد.

پانویس ها
3. Drill Stem Test

1. Discrete Element Method
2. Sand flow test
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