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افزایــش تقاضا برای انرژی و تخلیه ی مخــازن هیدروکربوری در اثر تولید، 
باعث شــده توجه زیادی به اکتشاف و توسعه ی سیســتم های غیرمتعارف 
جلب شــود. مخازن غیرمتعارف به ســازندهای نفــت و گاز با تخلخل کم و 
نفوذپذیری مخزن بســیار کم )در محدوده ی میکرو تا نانو دارسی(، مخازن 
دارای ارتبــاط ضعیف تخلخلــی و... گفته می شــود. نمونه هایی از مخازن 
غیرمتعارف عبارتند از: گاز شــیلی، نفت شــیلی، نفت و گاز tight، ماسه های 
نفتی، بســتر زغال ســنگی متان و هیدرات های گازی. در دو دهه ی گذشته، 
فناوری ایجاد شــکاف هیدرولیکی، روشی سازنده برای صنعت نفت بوده و به 
بهره برداری موفقیت آمیز هیدروکربن از مخازن غیرمتعارف کمک کرده است.

شــکاف هیدرولیکی که به آن "fracking" نیز گفته می شود، به معنی تزریق 
پیوســته ی سیاالت ویســکوز به مناطق مخزنی هدف است تا زمانی که فشار 
ســیال برای ایجاد شکاف کافی باشــد. این کار باعث ایجاد شکاف های به هم 
مرتبط می شــود. که موجب آزادســازی هیدروکربن محبوس شده ی درون 

سازند به دهانه ی چاه می شــود. از این رو، به طور معمول برای حفظ هدایت 
شــکاف، پروپانت ها به ســازند تزریق می شــوند. پروپانت ها معموال ماسه ای، 
مهره های ســرامیکی یا مواد غیرقابل تراکم آلی هستند که کار باز نگه داشتن 

شکاف های ایجاد شده را به عهده دارند. 
در حال حاضر، تکنیک مورد اســتفاده در عملیات شکاف هیدرولیکی به طور 
معمول شــامل چندین مرحله  ایجاد شــکاف در یک چاه افقی اســت که در 
هر مرحله منجر به ایجاد هم زمان چندین شکســتگی می شــود.]1[ چاه های 
افقی در جهت عمود بر حداکثر تنش افقی حفاری می شــوند تا حجم مخزن 
تحریک شده ی کل )SRV 1( به حداکثر مقدار برسد.]1[ سیال شکاف معموال 
از یک سیال پایه، افزایه های شیمیایی مانند کنترل هرزروی سیال، بریکرها، 
تثبیت کننده ها، باکتری کش ها، کاهنده های اصطکاک و پروپانت ها تشــکیل 

شده است. 
ســیال پایه از گزینه های آب، نفت، گاز یا کف انتخاب می شود. سیال شکاف 
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یکی از راه های بهبود شــرایط تولید ایجاد شــکاف القایی اســت. با توجه به اینکه شکاف به صورت مصنوعی 
ایجاد شــده اســت برای بازماندن شکا ف ها از پروپانت استفاده می شــود. ولی امروزه پروپانت ها عالوه بر نقش 
اصلی خود که جلوگیری از بسته شدن شکاف است، به انجام نقش های عملکردی فنی در مخازن تکامل یافته  
هســتند. در این مقاله، مروری گسترده از پیشرفت های اخیر در فناوری مربوط به پروپانت ها انجام خواهد شد 
و نقش پروپانت های چند منظوره مانند تقویت جریان چند فازی ســیاالت مخزن، شناسایی هندسه ی شکاف، 
از بین بردن آالینده ها، تعدیل شــکاف، تصفیه ی آب برگشتی و همچنین تاخیر جریان برگشتی پروپانت ارائه 
شــده اســت. پیشــرفت در طراحی پروپانت ها با خواص قرارگیری و انتقال خوب، مانند پروپانت های خود 
تعلیق شــده و پروپانت های تولیدی درجا اخیرا بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در این مطالعه نقش 
میکرو و نانو پروپانت ها در بهبود مناطق بکر )پروپانت نشــده( بررســی می شود و اندازه ی بهینه ی آنها برای 
پروپانت گذاری موثر در شکســتگی های پروپانت نشــده القایی نیز مورد بحث قــرار می گیرد. با توجه به باال 
بودن میزان پروپانت های پمپاژ شــده در هر فوت جانبی، منابع ارزان قیمت مانند مواد زائد صنعتی منطقه ای 
نظیر پودر زباله ی گرانیتی، شن و ماسه ی استفاده شده ی ریخته گری و خاکستر کوره ی ذوب آهن، به عنوان 
منابع بالقوه ی میکرو و نانو پروپانت ها توصیه می شوند. این مواد مقرون به صرفه می توانند پروپانت های ماسه ای 
معمولی را تکمیل کنند و عالوه بر کاربرد آنها در جلوگیری از بســته شدن میکرو شکاف ها، می توانند به حفظ 

محیط زیست و استخراج و معدن کاری بیش از حد شن و ماسه ی منطقه ای کمک کنند.

پیشرفت های اخیر در فناوری پروپانت های چند منظوره و افزایش تولید چاه به وسیله ی 
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هیدرولیکی "Slick water" که گاهــی اوقات به عنوان "کاهنده ی اصطکاک 
شکاف" یا "آب شکاف"]1[ نیز شــناخته می شود، به دلیل اقتصادی بودن و 
ســازگار بودن با محیط زیست، نسبت به استفاده از سیاالت پایه نفتی، به یک 

انتخاب محبوب تبدیل شده است. مشخصه ی این آب به قرار زیر است:
1( افزایش نشــت در شکســتگی های طبیعی موجود و فعال شــدن مجدد 

میکرو شکستگی ها به دلیل ویسکوزیته ی کم آن 
2( کاهش آسیب ژلی به دلیل محتوای پلیمری کم 

3( هدایت قابل توجه شکاف
با این حال، ویســکوزیته ی کم این ســیال، ظرفیت حمل پروپانت ها را دچار 

مشکل می کند.
تخمین زده می شــود که شــکاف های القایی در اعماق مخزن، عرضی بین 
1-1۰ و 6-1۰ سانتی متر داشته باشــند در حالی که شکستگی های طبیعی 

ممکن اســت بین 5-1۰ و 6-1۰ سانتی متر باشند.]2[ به دلیل کوچک بودن 
این شکســتگی ها، ورود برخی از پروپانت هــای متعارف مانند مش 4۰/7۰ 
)42۰-21۰ میکرومتــر( و مــش 1۰۰ )14۹ میکرومتر( به درون شــکاف 
محدود شده است.]۳[ اگرچه شکاف های القایی پروپانت نشده دارای عرض 
هســتند، اما با کاهش فشار ســیال درون آنها ممکن است با گذشت زمان 
بســته شوند. در نتیجه، هدایت شکاف قابل توجهی ممکن است از بین برود، 

مگر اینکه پروپانت گذاری شوند. 
این مقاله می کوشد تا تحوالت اخیر در فناوری میکرو و نانو پروپانت ها را برای 
بهینه ســازی بازیافت هیدروکربن در حجم مخزن تحریک شده، بیان کند. با 
توجه به افزایش طول های جانبی و مقدار ملزومات مورد اســتفاده در هر چاه، 
منابع سیلیسی بالقوه ی میکرو و نانو پروپانت ها از ضایعات صنعتی بدون هیچ 

ارزش اقتصادی، برای تکمیل پروپانت های ماسه ی معمولی ارائه شده است.

2- انواع پروپانت ها
پروپانت هــا مــواد جامد ذره ای ریز هســتند که وظیفه ی اصلــی آنها حفظ 

شــکاف های ایجاد شــده پس از ایجاد شــکاف هیدرولیکی است. پروپانت ها 
معموال به شکل ماســه ی طبیعی، سرامیک یا ماسه ـ سرامیک پوشیده شده 
با رزین گروه بندی می شــوند. ماسه ی شکافی چندین نام در صنعت دارد که 
شــامل ماســه ی اتاوا، ماســه ی کلرادو، آریزونا، اردن، هیکوری، اتاوا سفید و 
قهوه ای اســت.]4[ شن و ماســه  ارزان بوده و در همه جا وجود دارد و هیچ 
خطری برای محیط زیســت ندارد. بدون هیچ شــكی، ماسه ها در فشار بسته 
شــدن باالتر نســبتا مستعد خرد شدن هســتند و بنابراین برای عمق حدود 
4هزار فوت ترجیح داده می شــوند. پروپانت های سرامیکی در دهه ی 1۹7۰ 
به عنوان جایگزینی برای ماســه ی شکافی با عملکرد بهتر در فشارهای بسته 
شــدن باالتر معرفی شدند. پروپانت های ســرامیکی با توجه به چگالی آنها به 
عنوان ســرامیک های با چگالی باال )HDC(، سرامیک های با چگالی متوسط 
)IDC( و پروپانت سرامیکی با چگالی سبک )LDC( طبقه بندی می شوند.]5[

LDCها با وزن مخصوص کمتر از g/cc 2,6 دارای چگالی مشــابه با ماســه ی 

شکاف هستند اما مقاومت در برابر خرد شدن باالیی را از خود نشان می دهند 
که منجر به عملکرد بهتر با افزایش هدایت شــکاف می شود. کاربردهای آنها 
می تواند برای مخازن کم عمق با فشار بسته شدن در حدود psi 7۰۰۰ مناسب 

باشد.]6[
IDC  ها دارای وزن مخصوص بین ۳,1 تا ۳,۳ گرم در سی سی هستند و برای 

چاه های عمیق با فشار بیش از psi 1۰،۰۰۰ استفاده می شوند.]6[
 14۰۰۰ psi ها در مناطق عمیق تر و تحت فشار بسته شدن بسیار شدید HDC

استفاده می شوند.]6[ برای بهبود عملکرد ماسه ها یا سرامیک ها تحت شرایط 
ته چاهــی، آنها با انــواع مختلفی از رزین های پلیمری پوشــانده می شــوند. 
پوشــش های رزینی باعث بهبود مقاومت پروپانت در محیط های اســیدی و 
همچنین به تاخیر انداختن متالشــی شدن پروپانت ها با محافظت از آنها در 
برابر تنش های بسته شدن و دمای سازندهای زمین شناسی می شود.)شکل1( 
ماســه های پوشیده شده با رزین در سازندهایی با تنش بسته شدن ۳5 تا 6۹ 

مگاپاسکال استفاده می شوند.]7[

 1    عملکرد پروپانت های با پوشش و بدون پوشش 
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3- پیشرفت در فناوری پروپانت های کاربردی
خصوصیات اساسی پروپانت های ایده آل برای کاربرد سنتی آنها در جلوگیری 
از بســته شدن شکستگی شــامل: کروی بودن، ســطح زیاد، مقاوم در برابر 
اســترس بسته شــدن زیاد، االستیسیته ی باال و سختی اســت. با این حال، 
پروپانت ها می توانند به نحوی مهندسی شوند تا نقش های کاربردی داشته یا 

بر چالش های فنی درون مخزن غلبه کنند.

1-3- جریان های چند فازی و پروپانت های کاهنده ی  آب
شــکاف هیدرولیکی با slick water، حجم زیادی از آب را به خود اختصاص 
می دهد و هنگامی که با افزایش چشمگیر پروپانت مورد نیاز همراه می شود، 
مشــاهده ی بیش از 12 میلیــون گالن آب تزریق شــده در یک چاه افقی 
منفرد، متداول اســت.]8[ آشام آب به ســازند و گلوگاه های کوچک منافذ 
باعث ایجاد نیروهای مویینگی قابل توجهی می شــود که از آزاد شــدن آب 
جلوگیری می کند، فقط حدود 2۰-1۰درصد ازکل آب پمپ شــده، بازیابی 
می شود.]8[ این ماندگاری سیال، جریان هیدروکربن ها را از میان بسته های 
پروپانت با مشــکل مواجه می کند و منجر به کاهش نیم طول موثر شــکاف 
می شود.]۹[ بنابراین الزم است که جریان در بسته های پروپانت به حداکثر 
مقدار برســد. این امر می تواند با تخلیه ی مطلوب ســیال عملیات از بسته، 
حاصل شود. پالیش و همکاران]8[ با اصالح سطح پروپانت های سرامیکی با 
یک پوشــش شیمیایی نازک، پروپانت های دارای ترشوندگی خنثی جدیدی 

را ارائه دادند. 
نویســندگانی پیشنهاد دادند که ترشوندگی خنثی پوشش پروپانت، موجب 
می شــود هیچ یک از فازهای سیال در بســته های پروپانت به دام انداخته 
نشــوند. گرین و همــکاران]1۰[ همچنیــن نوع دیگــری از پروپانت های 
بــا ترشــوندگی خنثی ارائــه دادند که جریــان آب را نســبت به جریان 

می دهد.  کاهش  هیدروکربن ها 
تولید آب ســازند برای اکثر شــرکت ها در آمریکای شــمالی یک چالش 
محســوب می شــود و هزینه های مربوط به مدیریت آن می تواند شــامل 
تصفیه، ذخیره ســازی و دفع باشــد.]1۰[ در حقیقت، هزینه ی حمل آب 
تولیده شــده بــرای تزریق به یک چاه عمیق معمــوال بین ۳ تا 7 دالر در 

هر بشکه است. 
به گفته ی گرین و همکاران]1۰[، ترشــوندگی تنهــا پارامتر موثر بر جریان 

سیاالت از میان یک محیط متخلخل مانند یک بسته پروپانت نمی باشد. 
آنها پیشــنهاد کردند که می توان پلیمرهای مصنوعــی را نیز تغییر داد تا به 
عنوان غشایی عمل کنند که عبور سیاالت مخزن را از یک منطقه به منطقه ی 

دیگر کنترل کنند.

2-3- پروپانت های قابل انبساط
شبیه ســازی های عددی شکاف هیدرولیکی در مخازن شکافدار طبیعی نشان 
داده اســت که بازشدگی شکاف در محل تقاطع شکاف ها در مقایسه با بقیه ی 
شکستگی ها مستعد تنش تراکمی  بیشتری هستند.]11[ این ممکن است منجر 
به bottlenecks در تقاطع شکستگی ها و در نتیجه کاهش هدایت شکاف شود. 
برای جلوگیری از کاهش ناگهانی هدایت شــکاف در این نقاط، یک پروپانت 
هوشمند جدید توسط سنتو و همکاران معرفی شده است]12[ تا بسته شدن 
شــکاف را تعدیل ببخشــد. محققان انتظار دارند که این پروپانت ها بتوانند از 
شکستگی مجدد ناشی از بسته شدن شکاف یا embedment جلوگیری کرده 
و تولید fines که در پروپانت های شــن شــایع است را کاهش دهند. عالوه بر 
این، می توان به وسیله ی جلوگیری از برگشت سایر پروپانت ها در نقاط تقاطع 
شکســتگی ها، جریان برگشتی پروپانت را کاهش داد. پروپانت ها از پلیمرهای 
با قابلیت حفظ ساختار )SMP 2( با قابلیت سفت شدن در برابر حرارت ساخته 
شــده اند و برای انبساط 1۰ تا 2۰درصدی بین 75 تا ۹۰ درجه ی سانتی گراد 

طراحی شده اند. 
SMP هــا انواع مواد پلیمری با قابلیت ذخیره و حفظ شــکل تعیین شــده 

برای آنها به مدت نامحدود هســتند.]1۳[ با این حال، این مواد در پاســخ 
به محرک خارجی مانند pH، جریان الکتریکی یا گرما شــکل اصلی خود را 
بازیابــی می کنند.]1۳[ به عالوه، این مواد ارزان، به راحتی قابل پردازش، 
زیســت تجزیه پذیر و غیرســمی  هســتند و می توانند بدون آزاد شدن تنش، 
دستخوش درجه ی باالیی از تغییر شکل قرار بگیرند. مفهوم ارائه شده توسط 
نویسندگان این بود که پروپانت های پوشیده شده با پلیمر SMP کروی سفت، 
توسعه داده شوند با این فرض که در تراکم اولیه شکل دیسک به خود بگیرند 

اما تحت افزایش دمای مخزن به شکل کروی اولیه منبسط شوند.)شکل2(

3-3- پروپانت های قابل ردیابی
اقدامات بهینه ی تکمیل و توســعه، نیازمند درک کاملی از بخش های مخزنی 
اســت که به انــدازه ی کافی مورد انگیــزش واقع نشــده اند. آگاهی از محل 
قرارگیری پروپانت ها در درک بازده عملیات شــکاف کلیدی می باشد. این را 
می توان با نظارت میکرو لرزه ای، روش های ردیاب شیمیایی یا ردیاب پروپانت 
تعیین کرد.]14[ روش های ردیاب پروپانت دارای مزیتی هســتند که نشــان 
می دهد که آیا شکستگی های ایجاد شده هنوز باز هستند در حالی که عملیات 
میکرو لرزه ای و روش های ردیاب شــیمیایی نمی توانند بین شکســتگی های 
پروپانت گذاری شده و نشده تمایزی قائل شوند. ردیاب ها روی پروپانت ها قرار 

می گیرند و با روش های نمودارگیری شناسایی می شوند. 
به گفته ی ژائو و همکاران]14[، پروپانت های ردیاب، نباید ردیاب را قبل یا در 
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 2    شکاف های پر شده از پروپانت های قابل انبساط قبل و بعد از دمای فعال سازی

حین تزریق آزاد کنند. این یک معیار برای دانستن توزیع دقیق پروپانت ها در 
داخل شکاف ها اســت. عالوه بر این، ردیاب ها باید پس از قرارگیری پروپانت 
تحت شــرایط مخزنی در مدت زمان بسته شدن یا شرایط تحریک، به مقدار 

کافی آزاد شوند. 
ژائو و همکاران]14[ ردیاب شــیمیایی جدیدی برای پوشــش روی دانه های 
ماســه ارائه دادند. این ردیاب شیمیایی جدید تحت شرایط دما، pH یا شوری 
مخزن آزاد می شود. ردیاب شیمیایی، G 6  که توسط طیف سنج 
اشــعه ی ماوراءبنفش قابل ردیابی اســت، با موفقیت بــر روی پروپانت های 

ماسه ای در کنار کوپلیمر اسید متاکریلیک حساس به pH قرار گرفت. 
از آنجا که اکثر مخازن سازندهای با دما و محتوای شوری باال هستند، انتشار 
ردیاب برای فعال ســازی در دمای 6۰ درجه ی ســانتی گراد در آب شــیرین 
طراحی شده است که با افزایش pH بین 8 تا ۹ به میزان قابل توجهی افزایش 
می یابــد. محیط های با شــوری حــدود ppm 15۰۰۰۰-5۰۰۰۰ نیز باعث 
شستشــوی ردیاب از پروپانت ها می شــود. متناوبا می توان از روش های تضاد 
حساســیت مغناطیسی، برای ترسیم شکستگی ها اســتفاده کرد. مدت زمان 
طوالنی است که ایده ی تزریق سیال مخلوط شده با مواد مغناطیسی به سازند 

به منظور تشخیص ساختار زیرزمینی به کار گرفته شده است. 
مورو و همکاران]15[ تحقیقی در مورد مقدار نانوذرات مغناطیسی مورد نیاز 
برای تمایز بین ســطوح زمینه در پروپانت های frac و سرامیکی انجام دادند. 
ذره ی نانو مغناطیســی تثبیت شده با اســید اولئیک 15 نانومتر )nMag( به 
عنوان یک عامل تضاد مناســب برای تصویربرداری مغناطیسی پیشنهاد شد. 
همراه با ســیال شــکاف، ذرات می توانند به داخل چاه تزریق و از طریق یک 
آشکارساز حساسیت مغناطیسی حجم، شناسایی شوند. مطالعاتی که تاکنون 
در مورد ردیابی مغناطیسی گفته شد، همگی معطوف به کاربرد فناوری نانو به 
عنوان ردیاب های قابل تشــخیص هستند.]16[ با این حال، هنوز هیچ کاربرد 
میدانی گزارش نشــده است. هزینه ی اســتفاده از این فناوری می تواند بسیار 

زیاد باشــد زیرا مقادیر زیادی از نانوذرات برای کاربردهای مقایســه ای مورد 
نیاز اســت. منابع مقرون به صرفه ی نانوذرات مغناطیســی می تواند یک مسیر 

اقتصادی مناسب برای کاربردهای میدانی واقعی باشد. 

4-3- استفاده از پروپانت ها به منظور کنترل جریان برگشتی
جریان برگشــتی از پروپانت ها، پس از ایجاد شکاف هیدرولیکی، در بسیاری 
از میادین نفت و گاز مشکل ســاز شده است. این مشــکل، هزینه را افزایش 
می دهد چراکه باید پروپانت های بازیافت شــده جمع آوری و دفع شوند. عالوه 
بر این، پروپانت ها به دلیل اقدامات فرسایشــی که روی تجهیزات ســطحی 
اعمال می کنند، موجب ایجاد هزینه های اضافی ناشی از جایگزینی تجهیزات 
می شوند. جریان برگشتی می تواند متاثر از تنش های سازند، شرایط میدانی و خود 
عملیات شکاف باشد. یک پدیده ی خوشه بندی/ تثبیت بسته ی پروپانت قابل نفوذ، 
برای کنترل جریان برگشتی پروپانت استفاده می شود. از روش های مختلفی برای 
دســتیابی به این پدیده ی خوشه بندی استفاده شده است. پروپانت های پوشیده 
شــده با رزین )RCP ۳( و پروپانت های آغشته با پوشش رزین مایع )LCP  4( برای 
جلوگیری از جریان برگشتی تجربه شده در عملیات شکاف استفاده شده است. 
RCP ها به تنش های بسته شدن و شرایط گرمایی سازند بستگی دارند تا تماس 

و پیوند / خوشــه بندی دانه ها را تسهیل کنند.]17[ بنابراین، مخازن کم عمق با 
فشــارهای بسته شدن پایین و دمای پایین می تواند منجر به عملکرد ضعیف 
در جریان برگشتی شــود. از طرف دیگر، LCPها با مخلوط کردن پروپانت ها 
با رزین مایع فعال شــده در محل چاه به دســت می آیند. برخالف RCP ها، 
فرآیند درمان و کراسلینک کنندگیLCP ها، در شرایط ته چاهی آغاز می شود 
و عملکرد بهتری را نشــان داده است.]18[ جریان پذیری LCP باعث می شود 
تماس دانه به دانه در هنگام کراســلینک کردن بیشــتر شود از این رو میزان 

تماس بین دانه ای بهبود می یابد.]1۹[
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5-3- تصفیه ی آب جریان برگشتی / آب تولید شده
 ،  ، مواد رادیواکتیو ایجاد شده به طور معمول )NORM( مانند226-
Th - 2۳2و U -2۳8 یک نگرانی عمده در جریان برگشتی آب پس از عملیات 
تحریک شــکاف هیدرولیکی است.)ســازمان زمین شناســی ایاالت متحده، 
2۰11( محققان]2۰[ پتانسیل ســولفات های مختلف )BaSO4 و SrSO4( و 
کربنات هــا )BaCO۳ ،CaCO۳ و SrCO۳( را برای جذب Ra - 226  بررســی 
کردند. نویســندگان دریافتند که سلستیت )SrSO4( بهترین توانایی جذب را 
دارد. بر اســاس گزارش آنها، رسوب مستقیم SrSO4 بر روی سطوح پروپانت 
کوارتــز، بهترین روش برای کاربردی کردن پروپانت هــا بود. کوارتز می تواند 
مقداری رادیوم را جذب کند، بنابراین با اصالح سطح کوارتز با SrSO4، حدود 

8۰درصد حذف رادیوم در محلول های رقیق حاصل می شود. 
با این حال، در محلول های با شــوری باال که حاوی کاتیون های دو ظرفیتی 
بودند، حدود 5۰درصد رادیوم حذف شد. این آزمایشات در دمای اتاق انجام 
شــد. عملکرد SrSO4 باید در فشــارها و دماهای باالتر بررسی شود. وجود 
مقادیر زیاد H2S در جریان آب برگشــتی نامطلوب است. گاز H2S می تواند 
توسط باکتری های کاهنده ی ســولفات یا با واکنش های غیربیوژنیک مانند: 
1( کاهش سولفات ترموشیمیایی 2( تجزیه ی ترکیبات آلی گوگرد ۳( انحالل 
مواد پیریت و 4( واکنش های اکســایش ـ کاهش حاوی رباینده ی اکســیژن 
 )۳ ppm به طــور معمول( H2S بی ســولفات، تولید شــوند.]21[ غلظت زیاد
در آب جریان برگشــتی بی خطر محســوب شــده و می تواند باعث افزایش 

خوردگی شود. 
این ممکن است منجر به خرابی مکانیکی یا نشتی در لوله شود. پروپانت های 
حذف H2S توســط راگورمان و همکاران ثبت اختراع شــده است.]21[ این 
پروپانت ها از یک مغزه ی پروپانت جامد )شــن و ماسه، سرامیک و غیره( که 
درون یک پوشش رزین و یک عامل گیرنده ی سولفید متصل به ماتریس رزین 

تعبیه شده است، تشکیل شده اند. 
عامل حذف ســولفیدیک کریستال اکســید روی فلزی با نقطه ی ذوب حدود 
5۰۰ درجه ی ســانتی گراد اســت. پلیمــر را می توان از ماتریــس مبتنی بر 
پلی اورتان، ماتریس مبتنی بر رزین اپوکســییا ماتریس مبتنی بر رزین فنولی 

انتخاب کرد. 
در تست های آزمایشگاهی گزارش شده، )2۰درصد پروپانت پوشیده شده در آب( 
می توانســت H2S 66 -٪ 1۰۰ را از آب حاوی H2S 1۰۰  ppm به عنوان غلظت 
اولیه در تعادل با فاز مایع به دســت آورد.]22[ به طور کلی این یک مفهوم 
جدید اســت و هنوز در مقیاس میدان گسترش داده نشده است. عملکرد 
این پروپانت هــای حذف کننده ی آلودگی، در حیــن عملیات میدانی باید 

بررسی شود. 
اخیرا، بوگاکی و زاوادزکی]2۳[ اظهار داشــتند که اســتفاده از پروپانت های 

مغناطیســی می تواند راه حلی برای ردیابی شــبکه های شــکاف ارائه دهد و 
همچنین کمکی به ردیابی آالینده های سیال نشت شده از آب های زیرزمینی 
باشد. نویسندگان همچنین پیشنهاد کردند که می توان از بقایای مغناطیسی 
پروپانت های مغناطیســی خرد شده و خرد نشــده، مانند فریت های NiZn و 
MnZn، در تصفیه ی آب برگشــتی اســتفاده کرد. آب برگشتی حاوی مقادیر 

زیادی نمک و اجزای آلی شسته شده از سازندهای شیلی است. 
بوگاکی و همکاران]2۳[ نشــان دادند که اجزای آهنی )ferrite( پروپانت های 
خرد شــده می تواند به عنوان کاتالیزور برای تجزیه ی جزء آلی عمل کنند. از 
طریق مکانیزم های کاتالیزوری همگن و ناهمگن  
میــزان آالینده هــای آلی موجود در ســیال برگشــتی ممکن اســت تا حد 
قابل قبولی کاهــش یابد. این روش جایگزینی برای تصفیه ی آب برگشــتی 
اســت و می تواند ارزان تر از روش تصفیه ی غشا مرسوم یا کارآمدتر از روش 

تصفیه ی بیولوژیکی باشد.

4- توسعه در انتقال و جای گذاری پروپانت ها
فناوری انتقال پروپانت Slickwater در فاصله ی دور از چاه به وسیله ی افزایش 
احتمال ته نشــینی پروپانت ها و همچنین فشارهای باالی تزریق برای حرکت 
بانک ماســه، مشخصه سازی می شود. برای کم کردن این مشکالت، اصالحات 
ســطحی برای بهبــود تعلیق پروپانت به منظور کمک بــه انتقال پروپانت به 
شبکه ی شکاف های عمیق انجام شده است. فناوری اخیر پروپانت متشکل از 
پروپانت های تولید شده درجا، به کاهش چندین مشکل مرتبط با نقل وانتقال 

پروپانت ها کمک می کند. 

)self-suspending proppants( 1-4- پروپانت های خود تعلیق
ســیاالت ژل شــده با بار پلیمــری معمولــی lb/Mgal 4۰- 1۰، ظرفیت 
نقل وانتقال مناســبی را برای پروپانت، هنگام شــکاف هیدرولیکی فراهم 
می کنند. با این حال، این ســیاالت بسیار ویسکوز می تواند منجر به مشکل 
آسیب سازند و همچنین هندســه ی شکاف نامناسب ناشی از خارج شدن 
ســیال از منطقه ی تولیدی شوند. این کاســتی ها در نهایت می تواند منجر 
به کاهش تولید شــود. سیاالت شــکاف slickwater با ویسکوزیته ی کمتر 
با بار پلیمری معمولی   طول شــکاف نســبتا مطلوبی نسبت 
به سیاالت ژل شــده داشته و احتمال آسیب ســازند کمتری دارند.]24[ با 
این حال، این ســیاالت به دلیل گرانروی کم مســتعد ته نشینی پروپانت ها 
هســتند. ته نشینی زودهنگام پروپانت ممکن اســت منجر به screen out و 
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نیم طول شکاف کوتاه تر شود.]25[ پروپانت های خود معلق برای اولین بار به 
عنوان اقدامی  برای کاهش ته نشــینی پروپانت در سیاالت شکاف هیدرولیکی 
slick water توسط ماهونی و همکاران معرفی شدند.]24[ این پروپانت اصالح 

شــده به کمک خود تعلیق كردن در آب، خواص نقل وانتقال بهبودیافته ای را 
در مقایسه با پروپانت های پوشانده نشــده ی متداول از خود نشان می دهند. 
خــواص حمل ونقــل بهبودیافته نشــان دهنده ی شکســتگی های طوالنی تر 
است، بنابراین تولید بهتر اســت.]24[ ویژگی های حمل ونقل بهتر همچنین 
ممکن اســت پروپانت کل و حجم سیاالت مصرفی را کاهش دهد و منجر به 

صرفه جویی در وقت و مواد شود.]24[ 
به طور كلی، سازوكار خود تعلیق پروپانت ها را می توان به دو نوع طبقه بندی كرد: 
1( مواردی كه شــامل افزایش حجم پروپانت توســط انبساط مواد متصل به 

سطح پروپانت می شود.
2( مواردی که شــامل پوشــش های ســطحی اســت که به هم کراسلینک 
شــده اند تا پس از انحالل تشــکیل یک مایع ویســکوز را بدهند. این مایع 
ویسکوز در اطراف پروپانت ها، سوسپانســیونی مشابه سیال شکاف معمولی 

را ایجاد می کند. 
مفهــوم جدیدی از پروپانت های خود تعلیق کننــده كه تمایل زیادی به گاز 
دارند تا به آب، مشاهده شده در هیدروژل ها توسط]26[ در میدان آزمایش 
شده است. این پروپانت ها توسط سورفکتانت ها و پلیمرها اصالح می شوند و 
باعث ترشــوندگی خنثی آنها می شوند. در حضور سیاالت شکاف و گازهای 
حداقلی به دلیل پدیده های بین ســطحی تثبیت شــده در ســطح مشترک 
جامد ـ مایع و گاز ـ مایع، پوشش ها حباب های گاز را جذب می کنند.)تحت 
انبساط حجمی  قرار می گیرند( نتیجه، کاهش وزن مخصوص ظاهری است. 
نویســندگان گزارش کردند که این پوشــش ها با شــوری باال و محیط های 

اسیدی سازگار هستند.
روند فعلی در اصالح و بهبود پروپانت ها برای تعلیق خودکار، بســیار طوالنی 
و پیچیده اســت. شایسته اســت که روش های ســاده ای را که می توانند در 
مکان های ایجاد شــکاف استفاده شــوند به نحوی که هزینه ی حمل ونقل و 
مشــکل ذخیره ســازی را کاهش دهند، به کار گرفت. مشــکل ذخیره سازی، 
جــذب رطوبت محیط در الیه ی هیدروژل اســت که باعــث کاهش جریان 
آزاد پروپانت ها می شــود. عالوه بر این، بررســی بیشتر ســناریوهای مختلف 
کوپلیمرهای هیدروژل مولکولی باال و سازگاری آنها با سیاالت شکاف و مخزن 

می تواند برای صنعت مفید باشد.

2-4- پروپانت های درجا
مفهوم جدیدی از پروپانت در حال توســعه است تا جایگزین فناوری متداول 

پروپانت شــود. این پروپانت ها از سیال شــکاف درجا، تحت شرایط مخزن 
تولید می شــوند. پیش بینی می شــود که این پروپانت ها به کاهش مشکالت 
پیــش آمده در فناوری متــداول پروپانت کمک می کننــد. به عنوان مثال، 
screen-out زود هنگام به دلیل ته نشــینی زیاد پروپانت ها، سایش در لوله و 

تجهیزات پمپاژ، کاهش منطقه ی پروپانت شــده ی موثر به عنوان نتیجه ای از 
نشــتی بیش از حد یا ته نشینی و آسیب ژلی را می توان به حداقل رساند. 
چانــگ و همــکاران]27[ فرمول بنــدی نوعــی مهره های کــروی در دمای 
15۰ درجــه ی فارنهایت را گزارش دادنــد. این مهره های کــروی می توانند 
کانال هــای جریــان را باز نگه داشــته و اجــازه دهند گاز هنــگام تولید از 
شکســتگی های مخزن به داخل چــاه جریان یابد. به گفته ی نویســندگان، 
خصوصیاتی مانند ترشــوندگی، قطر و ســختی را می توان بــا زمان واکنش 
بین پیش ماده های تشــکیل دهنده ی جامد کنترل کــرد. آزمایش های خرد 
کردن که بر روی این مهره های کروی تا psi 14۰۰۰ انجام شــده است، در 
تنش های بســته شدن باال، یک افزایش سختی را از خود نشان می دهند. از 
این رو، االســتیک باقی می مانند، بنابراین هیچ گونه خرد شدن و تولید ذرات 
ریزی تجربه نمی شــود. در مقابل، پروپانت های بوکسیتی مرسوم، شکستگی 

شــکننده ای را در فشار بسته شدن psi 14۰۰۰ به نمایش گذاشتند. 
ژائــو و دیگران]14[ یــک پروپانت درجــای دیگری تولید کردنــد که از دو 
 )PCL( فرموالسیون مایع نامحلول نیز تشکیل شده است، یعنی مایع تغییر فاز
و مایــع غیر تغییر فاز )NPCL(. در حالی که هر دو مایع به عنوان ســیاالت 
شــکاف عمل می کنند، زمانی که پروپانت های جامد در دماهای هدف مخزن 
NPCL را پشت سر می گذارد، PCL رسوب می کند تا باعث ایجاد کانال هایی 

برای جریان هیدروکربنی شود. 
عملکردهای PCL به این شرح بود: 

1( تغییر فاز از مایع به جامد در دمای مخزن 8۰-7۰ درجه ی سانتی گراد در 
فاصله ی دور از چاه 

2( شناسایی محرک خارجی مانند میکروشکستگی های شاخه ای، شکستگی 
سطحی اصلی یا محیطی چاه

3( قادر به مقاومت در برابر فشارهای بسته شدن برای مدت طوالنی و افزایش 
هدایت شکاف پس از خروج رسوب از فرموالسیون مایع 

4( سازگاری با سیاالت سازند
شکل جدیدی از پروپانت به صورت درجا با واکنش هیدرو حرارتی سازند غنی 
از کلســیم با سیال شکاف، تولید شده است که توسط تانگ و همکاران]28[ 
توســعه داده شده است. این پروپانت ها بلورهای HAp 5 )هیدروکسی آپاتیت( 
نامیده می شــوند. آنها از واکنش های شــیمیایی بین سیال شکاف )آب نمک، 
اســید و نمک( و قطعات شــیل، در مدت زمان 24 ساعت و در دمای حدود 

8۰ درجه ی سانتی گراد تولید می شوند. 
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بلورها میزان ســختی 5 در مقیاس ســختی Mohr را از خود نشان می دهند 
و در الیه های غنی از کلسیت تشکیل می شــوند. بنابراین، توزیع پروپانت به 
توزیع مواد معدنی ســنگ کلسیت بستگی دارد. هدایت شکاف پروپانت ها در 
میکرو شکســتگی ها ۳ تا 1۰ برابر بیشتر از هدایت شکاف پروپانت نشده بود. 
با این حال، نرم شــدن شیل به دلیل محتوای اسیدی در ترکیبات شیمیایی 
یک چالش محســوب می شــود. مطالعات آینده باید بر روی غلظت مطلوب 
فرموالســیون شــیمیایی مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی مکانیکی ســازند 
شــیلی متمرکز شــود. عالوه بر این، هدایت شــکاف این کریستال ها باید در 
فشــارهای بسته شدن باالتر بررسی شــود. این یافته ها هستند که می توانند 
با توجه به توزیع کلســیت در جبهه های شکاف، حجم مخزن تحریک شده ی 
پروپانت گذاری شــده را بهبود بخشند. برای تبدیل شدن به عملیات میدانی، 

کارهای آزمایشگاهی بیشتری الزم است. 

3-4- پروپانت های در ابعاد میکرو
استفاده از پروپانت با قطر کوچک برای دستیابی به شکستگی های ثانویه مفهوم 
جدیدی نیست و در سال 1۹88 زمانی که شرکت استاندارد اویل از ماسه های 
با مش 1۰۰ به عنوان پروپانت در سازند Morning Upper استفاده کرد، وجود 
داشت. آنها تصریح كردند كه پروپانت های با مش 1۰۰ به عنوان مرحله ی گذار 
بین مرحله ی ســیال پد و مرحله ی بارگذاری مرسوم پروپانت استفاده می شود. 
مزیت این کار کنترل هرزروی ســیال و تولید افزایش یافته می باشد. مطالعات 
بســیار اخیر نشــان می دهد که حتی پروپانت های کوچک تر از مش 1۰۰ نیز 

می توانند نفوذپذیری مخازن غیرمتعارف را بیشتر بهبود بخشند.]2۹[ 
دال و همــکاران]17[ آزمایش های نفوذپذیــری را بر روی نمونه های مغزه ی 
تقسیم شده انجام دادند تا اثر پروپانت های میکرو و عوامل چسبنده در بهبود 
هدایت شــکاف ثانویه را بررسی کنند. آزمایشــات نفوذپذیری اولیه ی انجام 
شــده بر روی مغزه های تقســیم شــده ی بدون پروپانت، نشان داد که حتی 
بدون پروپانت، شکاف های پروپانت نشــده می توانند نفوذپذیری را به میزان 
قابل توجهی افزایش دهند. در حضور اصالح کننده های ســطحی چسبناک و 

میکروپروپانت ها، نفوذپذیری افزایش یافت. 
آزمایشات میدانی بیشتر نیز برای تایید یافته های آزمایشگاهی مشاهده شده 
بر روی 11 حلقه چاه به مدت 21۰ روز انجام شد. هنگامی که میکرو ذرات در 
مرحله ی پد پمپاژ می شــوند، حدود 55-4۰درصد افزایش بهره وری مشاهده 
شــد. میکرو پروپانت های مورد استفاده به ترتیب پودر سیلیس با مش ۳25، 
میکرو پروپانت سرامیکی و مش 1۰۰، با توزیع متوسط ذرات )d5۰( به ترتیب 

)μm،17,1 μm 2۹,7 وμm 177( بودند. 
یــک یافته ی متضاد جالب توســط لی و همکاران]۳۰[ بیــن چاه های گاز و 

 ،Eagle ford و Haynesville نفت مشــاهده شد. برای چاه های گازی، به ویژه
درمان شــده با پروپانت با ســایز 1۰۰ میکرون، می توانــد تولید گاز باالتر 
را بــرای کوتاه مــدت و بلندمدت ارائه دهد. با این حــال، در چاه های نفتی 
کم عمــق Eagle ford  )۹۰۰۰فوت(، چاه های با میکروذرات پروپانت شــده، 

هدایت شکاف طوالنی مدت خود را از دست دادند. 
با این وجود، چاه های نفتی با میکروذرات پروپانت شده، در کوتاه مدت نسبت 
چاه های مجاور خود بهره وری بیشــتری نشــان دادند. بــرای چاه های نفتی 
عمیق تــر مانند آنهایی که در Wolf camp قرار دارند، چاه های درمان شــده 
بــا 1۰۰درصد پروپانت های با مش کوچک، تمایــل به تولید کوتاه مدت نفت 
کمتری دارند اما در بلندمدت عملکرد بهتری نسبت به چاه های با پروپانت های 
ترکیبی )با سایزهای بزرگ تر( دارند. نویسندگان اظهار داشتند که تولید اولیه 
یا توســط هدایت شکاف محدود می شــود و یا به منظور کاهش فشار تخلیه 
توســط اپراتورها محدود می شود. با استفاده از آزمایش های میدانی]17و۳۰[ 
و نتایج آزمایشــگاهی]۳1[ اهمیت اســتفاده از میکرو پروپانت ها در پایداری 
هدایت شــکاف نشان داده شده است. برای دستیابی به شکستگی های ثانویه 
که توســط پروپانت های با انــدازه ی بزرگ تر انجام نمی شــود، باید از میکرو 

پروپانت ها استفاده کرد.

4-4- پروپانت های در اندازه ی نانو
نانــو پروپانت ها با ابعاد کوچــک زیر 1۰۰۰ نانومتر نیــز فرصت خوبی برای 
دسترســی به شبکه های شــکاف پیچیده ی ثانویه و ثالثیه دور از چاه فراهم 
می کنند. به گفته ی بوز و همکاران]۳2[، بهتر است که میکرو شکستگی هایی 
را که توســط پروپانت های با اندازه ی معمولی قابل دسترسی نیستند به جای 
 fly ash بســته بودن، باز و  هادی نگه دارید. نویسندگان استفاده از نانو ذرات
کالس F را با اندازه ی ذرات در محدوده ی ۳۰۰-1۰۰ نانومتر پیشنهاد کردند. 
آزمون های تورفتگی انجام شــده بر روی این مواد مقدار سختی GPa 1,2۳ و 
مدول GPa 2۰ را نشــان داد. اینها نشانه های خاصیت مکانیکی خوبی بود که 
توانایی مواد در مقاومت در برابر تغییر شــکل را هنگام قرار گرفتن در معرض 

فشارهای بسته شدن تضمین می کرد. 
یکی از مزایای گوی های نانو fly ash، طبیعت کروی آنها است که برای هدایت 
شکاف خوب، مطلوب اســت. عالوه بر این، آنها همچنین می توانند به عنوان 
افزایه ی کنترل هرزروی ســیال عمل کنند که توســط آزمایش های هرزروی 
 API ســیال استاتیک تایید شده است. ســرانجام، آزمون های هدایت شکاف
بــر روی این نانو مــواد، نفوذپذیری بین 27 تا ۳۳ میلی دارســی را به همراه 
داشت. در حال حاضر، هیچ آزمایش میدانی از استفاده ی نانوپروپانت ها برای 

شکاف های القایی پروپانت نشده گزارش نشده است.
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لیــو و همکاران]۳۳[ مکانیســم رســوب نانو ذرات ســیلیکایی را در 
میکرو شکستگی های شــیلی با استفاده از امولسیون های پیکرینگ به عنوان 

سیاالت حامل مطالعه کردند. 
شش امولســیون پیکرینگ متشــکل از آب، بیودیزل و ذرات نانو سیلیسی 
با غلظت ســیلیکا از 2 تا 7درصد وزنی تهیه شــد. نویسندگان دریافتند که 
در طول انتقال امولســیون پیکرینگ، قطرات در ابتدا با هم ادغام شــده و 
سرانجام شکستند تا نانو ذره هایی را آزاد کنند که به سطح شکستگی جذب 

می شوند. 
همان طور که در شکل۳ نشان داده شده است، مشاهده شد که نانو سیلیس 
در غلظت هــای باال در شکســتگی ها جمع می شــود و می توانــد به منظور 
جلوگیری از بسته شدن شکستگی به کار گرفته شود. همچنین، غلظت های 
کمتری از نانو ذرات آزاد شده ی قرار گرفته به صورت یکنواخت روی سطح 
شکستگی، نشــان دهنده ی توانایی آنها در تثبیت شیل به کمک جلوگیری 

از هیدراتاسیون است. 
از امولســیون های پیکرینگ می توان به عنوان واســطه ای برای رسوب دادن 
نانو پروپانت ها در میکرو شکستگی های ایجاد شده در اثر شکاف هیدرولیکی 

استفاده کرد. 
با توجه به طبیعت زیست تخریب پذیر امولســیون های پیکرینگ، می توان بر 
مشــکالت محیط زیستی سیاالت شــکاف پایه نفتی غلبه کرد. با این حال، 
هیچ نتیجه ی میدانی در مورد کاربرد این یافته گزارش نشــده اســت. برای 
تجزیه وتحلیل پایداری این سوسپانســیون ها، انجام این مطالعات در شــرایط 

مخزنی معمول با دماهای باالتر و شوری زیاد ارزشمند است.

5-4- اندازه ی بهینه ی میکرو یا نانو پروپانت ها
چونگ الو و همکاران]۳4[ پیشــنهاد کرده اند کــه باید اندازه ی میکرو یا 
نانو پروپانت استفاده شده با توزیع اندازه ی بازشدگی شکاف طبیعی مطابقت 
داشته باشــد. به گفته ی نویسندگان، قانون یک سوم آبرامز]۳5[ که می گوید 
پروپانت ها ممکن اســت شکستگی هایی را که ۳ برابر اندازه ی آنها هستند پل 
بزنند، باید در نظر گرفته شــود. عالوه بر این، چونگ الو و دیگران]۳4[ قانون 
1/7 توســط الو و دیویس]۳6[ را توصیه می کند که به این معنی اســت که 
میکرو یا نانو پروپانت ها باید به اندازه ی 1/7 سایز مسیر جریان شکستگی های 

طبیعی باشند تا بتوانند از آن عبور کنند. 
از ایــن رو، انتخــاب پروپانت برای شکســتگی های ثانویه بایــد میانگین 
توزیع اندازه ی شکســتگی طبیعی یک سازند شــیلی را در نظر بگیرد و 
میکرو پروپانت ها به طور خاص با اســتفاده از قانون 1/۳ و 1/7 طراحی شوند. 
بــه عنوان مثال، از آنجا که توزیع اندازه ی شکســتگی طبیعی شــیل بارنِت 
بین ۳۰ میکرومتر و 115۰ میکرومتر اســت، می توان میکرو پروپانت ها را در 
محــدوده ی 1/۳ از ۳۰ میکرومتــر و 1/7 از ۳۰ میکرومتر طراحی کرد تا از 

تشکیل فیلتر کیک در دهانه ی شکستگی ها جلوگیری شود. 
گرچه میکرو یا نانو پروپانت های بهینه طراحی شــده می توانند نفوذپذیری 
مخازن شکســته را بهبود ببخشند، فعل وانفعاالت الکترواستاتیک ذره ـ ذره 
یا شــیل ـ ذره از فاکتورهای مهمی  هســتند که باید در نظر گرفته شوند. 
بــرای تعیین بهترین پارامترها به منظور جلوگیری از توده ای شــدن میکرو 
یا نانو پروپانت ها، باید پایداری میکرو یا نانو پروپانت ها را در ســیال شکاف به 

خوبی مطالعه کرد. 

 3    شماتیک جذب ذرات جامد نانو
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توده ای شــدن پروپانت ها ممکن اســت قطر ذرات را افزایش دهد و به جای 
وارد شــدن به شکستگی ها، روی وجه های شکســتگی های طبیعی و القایی 
تشــکیل فیلتر کیک دهد. برای بهینه سازی کامل قرارگیری مطلوب پروپانت 
در شکســتگی های القایی، باید عواملی مانند شوری، pH، خصوصیات سیال 

مخزنی و دما روی تجمع میکرو و نانو پروپانت ها بررسی شود.

6-4- قرار دادن بهینه ی میکرو / نانو پروپانت ها
میزان موفقیت شکاف هیدرولیکی]14[ به هدایت شکاف پس از متوقف شدن 
عملیات شکاف و شروع تولید بســتگی دارد. میکروپروپانت ها در طول تولید 
مســتعد برگشــت هســتند.]۳7[ این می تواند منجر به مهاجرت در امتداد 
میکرو شکســتگی ها شود که با مسدود کردن یا کاهش مسیر جریان، هدایت 
شکاف را مختل می کند. بنابراین، از روش ها و محصوالتی که منجر به کاهش 

برگشت جریان می شود بسیار استقبال می شود. 
یکی از راه های جلوگیری از برگشت جریان]14[ تجمع پروپانت ها درون میکرو 
شکستگی های القایی است. این امر می تواند با پوشاندن میکرو پروپانت ها با یک 
ماده ی چسبنده یا چسب، یا اتصال یک ترکیب چسبنده به پروپانت ها حاصل 
شود. به عنوان مثال، یک روش تثبیت )تحکیم( بین دو میکرو پروپانت کامال 
اصالح شــده، توسط شــروف راما و همکاران ثبت شده اســت.]۳7[ در این 
روش، اولین میکرو پروپانت با پوشــش پلیمری حداقل یک گروه عملکردی 
از کربوکسیالت ها، گروه های مرکاپتو، گروه های آمینه، وینیل ها یا ترکیبی از 

آنها در میکرو شکستگی قرار داده می شود. 
این امر با پمپاژ میکرو پروپانت دوم که ســطح آن کامال توســط حداقل یک 
گروه عملکردی از اکریالت، ایزوســیانات ها، اگزازولین ها، وینیل ها و ترکیبات 
آنها اصالح شــده اســت، برای ایجاد تحکیم، دنبال می شود. تحکیم به دلیل 
پیوندهای کوواالنســی اســت که بین ســطوح متقابل میکــرو پروپانت ها با 

عملکرد های مختلف ایجاد شده است. 
گروه هــای عملکردی فراهم شــده، از طریق نهادهای شــیمیایی مبتنی بر 
ســیالن روی سطوح میکروپروپانت ها معرفی می شــوند. همان طور که قبال 
با آزمایشــات کنترل ذرات نشان داده شده است، انتظار می رود خوشه های 
ریزی از میکــرو پروپانت ها از این روش تحکیم قرارگیری میکرو پروپانت ها 

به وجود آمده باشد. 

ننتیجه گیری
شــکاف هیدرولیکی Slickwater با چندین مشکل از جمله آشام بیش از حد 
آب به گلوگاه منافذ، embedment پروپانت، ته نشین شدن زودهنگام پروپانت، 
برگشــت جریان پروپانت، وجود عناصر رادیواکتیو در جریان آب برگشــتی، 
دانش ضعیف در مورد شکســتگی های پیچیده ی ایجاد شده، شکستگی های 

القایی پروپانت نشده و غیرهروبرو می شود. 
در این مقاله ی مروری بررسی شده است که چگونه می توان بر رفع مشکالت 
گفته شده غلبه کرد. در حالی که برخی از مشکالت یا محدودیت های فنی را 
می توان با پروپانت های پوششی با ویژگی های مشخص برطرف کرد، اما همه ی 
مشکالت با پوشــش های عملکردی خاص، قابل حل نیســتند. پروپانت های 
تولید شــده ی درجا نوید بیشتری برای غلبه بر محدودیت های اصلی پروپانت 
می دهند. با این حال، این پروپانت از کمبود سختی )سفتی( رنج می برند. این 

امر با کاهش سریع هدایت شکاف در آنها مشهود است. 
یکــی از مزیت های اصلی پروپانت هــای درجا، توانایی شــکل گیری آنها در 
شکســتگی های القایی پروپانت نشده اســت اما کارهای تحقیقاتی بیشتر در 
زمینه ی بهبــود یکپارچگی مکانیکی پروپانت تولیدی درجا ضروری اســت. 
بهینه سازی هدایت شــکاف در مخازن غیرمتعارف به دلیل نفوذپذیری ذاتی 

کم آنها بسیار مهم است. 
مطالعــات اخیر ثابت می کنــد که پروپانت های با انــدازه ی کمتر از میکرون 
یــا نانو می تواننــد باعث بهبود بازیافــت در مخازن غیرمتعارف شــوند. این 
میکروپروپانت ها را می توان متناســب با توزیع شکستگی طبیعی طراحی کرد 
و به شکل کلوخه ها یا خوشه های ستونی برای کانال های با نفوذپذیری باال در 

میکرو شکستگی ها منسجم و یکی کرد. 
چالش هایی که با قرار دادن میکرو پروپانت ها ایجاد می شود، تشکیل فیلتر کیک 
در دهانه ی شکستگی اســت. بهترین روش قرارگیری برای میکرو پروپانت ها، 
خوشه های ستونی است و این خوشه ها معیارهای انتخاب پروپانت را تسهیل 
می کننــد. به عنوان مثال می توان از هر شــکل پروپانتی اســتفاده کرد زیرا 
نفوذپذیری به ماتریس بســتگی ندارد. همچنین به دلیل اســتحکام مواد در 
منابع مختلف ســیلیکاتی با اندازه ی کمتر از میکرو، مواد آلومینیوم سیلیکات 
را می توان به عنوان پروپانت اســتفاده کرد. این بدان معنا اســت که بیشــتر 
مواد زائد محیطی می توانند به میکرو پروپانت ها تبدیل شــوند و در عین حال 

تقاضای ماسه به عنوان یکی از پرمصرف ترین مواد را کاهش دهند. 

پانویس هاپانویس ها
1. S timulated Reservoir Volume
2. Shape Memory Polymers

3. Resin Coated Proppants
4. Liquid resin Coated Proppants

5. hydroxyapatite
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