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مقدمه ای بر شکافت سازند با گاز 

)High Energy Gas Fracturing(

 مهدي عليپور*

مقدمه
  روش هاي مختلف انگيزش چاه )Well Stimulation( شامل 
تزريق اس��يد و  انواع حالل ها، شکافت هيدروليکي وانفجار در ته 
چ��اه با اهدافي نظير برطرف نمودن ضايعات ناش��ي از حفاري به 
اطراف چاه و افزايش تراوائي در سازند هاي كم تراوا و... در صنعت 
نف��ت به كار مي رون��د. اگر چه اين تکنيك ها هم��ه روزه به طور 
وس��يعی در دنيا به كار می روند اما در اج��را، محدوديت هايي نيز 

دارند كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 تزريق اسيد : 
ممکن اس��ت باعث بس��ته ش��دن خلل و فرج، بخصوص در 
سازندهاي ماس��ه اي شود. شکافت با اسيد نيز ممکن است باعث 
توسعة شکاف به زون هاي باالئي و پائيني )آبي( شده و مشکالتي 

را ايجاد نمايد. 

 روش انفجار:
 ش��کاف هاي چند شاخه اي شعاعي ايجاد مي كند اما محدود 
به چاه هاي بدون لوله جداري مي باشد و چون معموالً فشار ايجاد 
شده از نقطه تسليم سنگ بيشتر است خسارت هايي به حفره چاه 

و احتماالً تراوائی اطراف آن وارد مي كند.

 شكافت هيدروليكي: 
معموالً گران هستند و براي چاه هاي با دبي باال كاربرد بيشتري 
دارند. در اين روش شکاف هاي ايجاد شده داراي يك جهت هستند 

كه توسط استرس منطقه كنترل مي شوند. )شکل-1(
تكنيک ش�كافت با گاز به دليل ارزانی، عمليات س�اده، خسارت 
اندك به ته چاه و امكان اجراي آن در نقاط دور دس�ت اكتش�افي، از 
س�ال 1956 در آمريكا و ش�وروي سابق آغاز شده و تاكنون به دفعات 
مورد اس�تفاده قرار گرفته اس�ت. در چين تاكنون بيش از سه هزار 
عمليات ش��کافت با گاز انجام شده كه حدود 98% آنها در اجرا و 
85 تا 70 درصد در افزايش ضريب  بهره دهي چاه ها موفقيت آميز 

بوده است. )شکل-2(

  كاربرد تكنيك
شکافت با گاز در صنعت به نام هاي »شکافت با پالس كنترل شده« 
)Controlled Puls Fracturing(، »ش��کافت با پالس متناس��ب« 
)Tailored Pulse Fracturing( و ي��ا »ش��کافت با گاز پر انرژي« 

)High Energy Gas Fracturing( شناخته شده است.

چكيده :   
 روش هاي مختلف انگيزش چاه )Well Stimulation( ش�امل تزريق اس�يد و  انواع حالل ها، ش�كافت هيدروليكي و انفجار در 
ته چاه و ... با اهدافي نظير برطرف نمودن ضايعات ناشي از حفاري به اطراف چاه و افزايش تراوايي در سازند هاي كم تراوا و... در 

صنعت نفت به كار مي روند.
بس�ته به ش�رايط جغرافيائي، مخزني و اقتصادي يكي از اين روش ها مورد اس�تفاده قرار مي گيرد. تكنيک شكافت با گاز به 
دليل ارزانی، عمليات س�اده، خس�ارت اندك به ته چاه و امكان اجراي آن در نقاط دور دس�ت اكتش�افي، قريب به 50 سال پيش 
در آمريكا و ش�وروي س�ابق آغاز شده و تاكنون به دفعات مورد اس�تفاده قرار گرفته است. شايد يكی از جذاب ترين مزايای اين 
تكنيک، اس�تفاده از آن در مخازن ش�كافدار باشد. در اين مقاله مكانيزم تكنيک شكافت با گاز و كاربرد آن در صنعت نفت مورد 

بررسي قرار گرفته است.

كلمات كليدي: 
انگيزش چاه، شكافت با گاز، شكافت با پالس متناسب، شكافت هيدروليكي، پروپيالنت.

* كارشناسي ارشد - دانشگاه تي يو دلفت )TU Delft( / هلند 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

66

به طور كلی كاربرد ش�كافت با گاز در بخش هاي مختلف مخزن به 
شرح ذيل خالصه می شود:

1- چاه هاي اكتشافي؛
2- بر طرف نمودن ضايعات اطراف چاه توليدي؛

3- بهبود تزريق پذيري چاه ها؛
4- به عنوان عمليات آماده سازي انگيزش )Stimulation( به روش 

شکافت هيدروليکي و اسيد كاري؛
5- انگيزش بخش هاي خاصی از مخزن )Selective Stimulation(؛
6- انگيزش سازندهايي كه شکاف هاي طبيعي در آن توسعه يافته است؛

7- كاربرد در سازندهائي كه به آب يا اسيد حساس مي باشند؛
8- امکان پذي��ري در هر نوع منطقه جغرافيائي، صحرائي، دريايي 

و ... .
در س��ازندهاي اليه اي با ضخامت اندك كنترل رشد شکاف 
اهميت به س��زائي دارد. به خصوص وقت��ي صحبت از هجوم آب 
و يا عبور از پوش س��نگ مطرح باش��د. اين مسئله باعث شده تا 
تکنيك شکافت با گاز در افزايش تزريق پذيري چاه ها در مخازن 

ذخيره سازي گاز مورد توجه ويژه قرار گيرد.
ش�ايد يك�ی از جذاب تري�ن مزايای اي�ن تكنيک، اس�تفاده از آن در 

مخازن شكافدار باشد. 
عالوه بر  مش��کالتي كه جهت انجام عمليات موفق  شکافت 
هيدروليکي در مخازن شکافدار وجود دارد، در اين روش معموالً 
دو شکاف )كه توسط تنش برجا در زمين كنترل مي گردد، شکل-1( ايجاد 
مي ش��ود كه ممکن است با سيستم شکاف هاي موجود در مخزن 
م��وازي بوده و عم��اًل تغيير زيادي در بهره دهي چاه ها مش��اهده 

نگردد. 

در اين نوع مخازن با ايجاد شکاف هاي چند شاخه اي شعاعي، 
احتمال برخورد با سيس��تم ش��کاف طبيعي افزاي��ش يافته، در 
نتيجه بهره دهی چاه به نس��بت قابل توجهی بهبود خواهد يافت.

)شکل شماره-3(

مكانيزم فرآيند   
شکافت با گاز در حقيقت نوع كنترل شده روش انفجار است 
 )Solid Propellant( كه به جای مواد منفجره از پروپيالنت جامد
به عنوان ماده س��وختنی استفاده می شود. پروپيالنت در محفظة 
فل��زی يا پلی كلرو وينی )Polychloroviny( قرار داده ش��ده و از 
طريق سيم بکسل )Wire-Line( به داخل چاه فرستاده می شود.

اين پروسه در سه فاز قابل بررسي است:
1- افزايش فشار در ته چاه؛

2- شکست نقاط ضعيف؛
3- گسترش شکاف.

فاز اول: افزايش فشار در ته چاه
در اثر س��وختن بسيار س��ريِع )Detonation( مادة سوختنی 
حجم متنابهی از گاز و حرارت ايجاد می ش��ود. با توجه به بس��ته 
بودن درون چاه، گاز حاصله فش��ار زيادی در زمانی بس��يار كوتاه 
 Pressure(در اين مرحله نفوذ فش��ار  )ايجاد می  كند. ) ش��کل-3
Diffusion( و تغيير ش��کل سازند اتفاق مي افتد و ممکن است با 

ايجاد شکاف هاي مويي نيز همراه باشد.

شكل-2:شماتيك ايجاد شكاف شعاعی با گازشكل-1: شماتيك وضعيت استرس زمين و هندسه شكاف

شكل-3: شماتيك نرخ افزايش فشار در روشهای مختلف انگيزش چاه
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فاز دوم: شكست نقاط ضعيف  
چنانچه ماكزيمم فش��ار ايجاد شده بيش��تر از فشار شکست 
سنگ باشد، پروسة شکافت سنگ آغاز می شود. شکاف های ايجاد 

شده كوتاه بوده و معموالً به طور مستقل گسترش می يابد. 

فاز سوم: گسترش شكاف
اين مرحله با گسترش شکاف به درون سازند همراه است. با گسترش 
ش��کاف، س��طوح جديدی برای نفوذ گاز توليد شده ايجاد می شود و در 
نتيجه فشار گاز و به تبع آن رشد شکاف )Fracture Growth( در اطراف 

چاه متوقف می گردد.
شکافت با گاز همانند شکافت هيدروليکی ضريب بهره دهی 
چ��اه را افزايش می دهد به عالوه حرارت زيادی در حين عمليات 
توليد می شود كه باعث ذوب شدن آسفالت، پارافين و ساير مواد 
جامد و در نتيجه باز ش��دن خلل و ف��رج و بهبود تراوائی اطراف 

چاه را در پی خواهد داشت.
در اين تکنيك هدف ايجاد ش��کاف های ش��عاعی در اطراف 
چاه با استفاده از فشار حاصل از سوختن گاز در ته چاه می باشد. 
ش��کاف های ش��عاعی در چندين جه��ت و در اندازه های متفاوت 
تشکيل می شود؛ تعداد شکاف ها معموالً 6-4 و به طول 5-3 متر 

برآورد مي شود.
برخ��الف ش��کافت هيدروليک��ی، ني��ازی به تزريق ماس��ه 
)Propant( برای باز نگاه داش��تن ش��کاف های حاصله نمی باشد. 
تجربه آزمايش��گاهی و عملی نشان می دهد كه خرده سنگ های 
ريزی كه در طی فرآيند ايجاد می ش��وند از بسته شدن شکاف ها 

جلوگيری می كنند.
در دني��ا چندين اخت��راع ثبت ش��ده )Patent( از اين نوع تکنيك 
وجود دارد كه مکانيزم عمل در همه يکسان بوده و تفاوت عمدة آنها در 

نوع دستگاه )Tool( و خواص ماده سوختنی به كار گرفته می باشد.
فاكتور كليدی در اين تکنيك كنترل نرخ فش��ار ايجاد ش��ده 
 )Peak Pressure( و حداكثر فشار حاصله )Pressure Rising Rate(
می باشد. حداكثر فشار ايجاد شده در روش انفجار در دامنة 300 
ه��زار تا 3 ميليون پام قرار دارد كه بس��ته به ن��وع مواد منفجره، 
نرخ افزايش فش��ار تا 100 هزار پام در ميکرو ثانيه بالغ مي ش��ود. 
سوختن پروپيالنت فشاري به نرخ 5 تا 100 پام در ميکرو ثانيه و 

ماكزيمم 40 هزار پام ايجاد مي كند. )شکل-2(
آزمايش هاي متعددي با هدف اوليه درك ارتباط بين الگوي 
شکاف شعاعي و افزايش بار )فشار( در اين زمينه انجام شده است. 
اگر چه رابطة مش��خصي بين الگوي شکاف با افزايش فشار وارده 
به دس��ت نيامده، اما تقريباً در تمام آزمايش��ات شکاف هاي چند 

شاخه اي شعاعي ايجاد شده است. )شکل-5(

يك�ی از نكاتی كه در به كار گيری اي�ن روش بايد مورد توجه قرار 
گيرد، امكان خس�ارت به  لولة جداری چاه می باش�د. جهت بررس�ی 
اي�ن امر چندين آزمايش ته چاهی صورت گرفته اس�ت. الگ قطر چاه 
)Caliper( و اكوس�تيک قب�ل و بعد از ش�كافت با گاز نش�ان مي دهد 
چنانچه پالس هاي فش�ار به دقت كنترل ش�ود، خسارت قابل توجهي 

به لولة جداري و سيمان پشت لوله وارد نمي شود.
به طور كلي استفاده از اين روش در سازندهای سخت نشده 

و با تراوايی بسيار باال توصيه نمی شود.

نتيجه گيری
اگرچه اس��يد كاري و احتماالً ش��کافت هيدروليکي سنگ در 
صنعت نفت كاربرد زيادي دارد اما تکنيك شکافت با گاز در شرايط 
خاص به مراتب نتايج بهتر و اقتصادي تر را پيش رو قرار مي دهد. 

 تکنيك شکافت با گاز ارزان، با عمليات ساده، در نقاط دور دست 
اكتشافي و انواع چاه های توليدی/ تزريقی، حفرة باز و با لوله جداری 

قابل اجرا بوده، خسارت اندك به ته چاه وارد می نمايد.
 امکان موفقيت اجرای اين تکنيك در مخازن شکافدار نسبت به 

ساير روش ها بيشتر است.
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