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با وجود گذشت بیش از  04سال از استفاده گسترده عملیات شکاف هیدرولیکی در دنیا ،متاسفانه هنوز این روش در کشور ما ،مورد توجه کافی
قرار نگرفتهاست .شکاف هیدرولیکی یکی از موثرترین تکنولوژیها برای بهبود بهرهدهی مخزن میباشد.
در عملیات شکاف هیدرولیکی ،شکافهایی از دیواره چاه بهسوی سازند تولیدکننده نفت یا گاز ایجاد میشود .در حین حفاری هر چاه،
بهویژه چاه های گازی ،هر چه عمق بیشتر شود ،همراه با عمل حفاری و تکمیل چاه ،باید از فنآوری ایجاد شکاف هیدرولیکی نیز استفاده شود .این
فنآوری می تواند تولید یک چاه را حداقل تا دو برابر افزایش دهد.
انتخاب بهترین سیال به منظور ایجاد شکاف و پر کردن شکاف و روشی جهت ایجاد شکاف در مخازن نفتی و گازی ،تاثیر بسیار مهمی
در کارایی این عملیات دارد .اگر این عوامل بهدرستی و متناسب با شرایط مخزن صورت نپذیرد ،این عملیات ،تاثیر بهسزایی در روند تولید از مخزن
نخواهد داشت .جهت بررسی اثر خواص مکانیکی سنگ بر عملیات ایجاد شکاف و هندسه آن ،باید خواص سنگ مخزن بهطور کامل تعیین شود،
تا در موقع ایجاد شکاف مساله بازدارندهای ایجاد نشود.
در این مقاله ،ابتدا مقدمه ای کوتاه در ارتباط با انگیزش چاه و عملیات شکاف هیدرولیکی و ضرورت و اهمیت آن بیان شده است .در
ادامه دیدگاه کلی عملیات ،شرایط شکست و پارامترهای موثر در عملیات معرفی و مدلهای مختلف توسعه شکاف هیدرولیکی در سازند مورد
بررسی قرار گرفته است .سپس به بررسی و تحلیل نرم افزار  FracProدر این مقاله پرداخته شده و توسط این نرمافزار سناریوی طراحی شکاف
هیدرولیکی در مخزن مورد نظر ارائه شده است .در نهایت پارامترهای موثر در طراحی بررسی و از نظر تولید و بهره اقتصادی تحلیل میشود.
کلمات کلیدي :شکاف هیدرولیکی ،مدل شبه سه بعدي ،تنش درجا ،تمرکز تنش ،تنش بستگی
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مقدمه

از نقطه نظر مهندسی مخزن و بهرهبرداری از مخازن هیدروکربوری ،افزایش بهرهدهی1در چاهها بهویژه در چاههای با نفوذپذیری کم یا چاههای آسیب-
دیده یکی از مهمترین اهداف میباشد .تا به امروز روشهای متفاوتی برای افزایش میزان بهرهدهی چاهها ارائه و انجام شدهاست ،که هریک میتواند به-
طریقی موجب بهبود عملکرد چاهها شود .از مهمترین روشهای بهبود بهرهدهی چاهها ،اثر گذاشتن بر فیزیک سنگ مخزن میباشد که در آن سعی می-
شود تا ساختار فیزیکی سنگ مخزن بهبود یابد .اسیدکاری ماتریسی 2و شکست هیدرولیکی 3دو روش اساسی انگیزش چاه در رسیدن به این هدف می-
باشد و هر دو روش زیر مجموعه افزایش تولید مخازن  IOR0میباشد .در ادامه ابتدا به شرح مختصری از هر روش ارایه میشود.
اسیدکاري ماتریسی :از اسیدهای آلی ،معدنی و ترکیبی از این اسیدها ،بهتنهایی و یا با مواد فعال کننده سطحی ،ضدخوردگی و ...برای
تحریک چاه استفاده می شود .در این عملیات ،اسید با دبی و فشارهای طراحی شده به درون دهانه چاه تزریق میشود .اسیدکاری ماتریسی با از بین بردن
آسیب سازند ضریب پوسته را تا حد زیادی کاهش و تولید از چاه را افزایش میدهد .این روش در مخازن کربناته کاربرد بیشتری دارد.

1

Productivity
Matrix Acidizing
3
Hydraulic Fracturing
4
Improving Oil Recovery
2

1

شکست هیدرولیکی :تکنیکی است که با ایجاد شکاف در سنگ مخزن موجب تحریک تولید چاههای نفت و گاز میشود .شکاف
هیدرولیکی بهوسیله تزریق سیال با سرعت بیشتر از ظرفیت جریانی مخزن ایجاد و با تزریق پروپانت نگهداری و حفظ میشود .این روش بیشتر در مخازن
ماسهای مورد استفاده قرار می گیرد .ایجاد شکاف باعث کاهش ضریب پوسته و نیز افزایش قابلیت هدایت جریان بهسوی چاه میشود .که این خود عاملی
جهت بهحداقل رسیدن آشفتگی جریان در دهانه چاه و ممانعت از افت بهرهدهی چاه میشود .شبیهسازی شکاف هیدرولیکی ،انتخاب سیال و پروپانت
مناسب برای ایجاد و حفظ شکاف هیدرولیکی ،طراحی برنامه تزریق ،محاسبه گذردهی شکاف و بررسی اقتصادی عملیات تحریک چاه از جمله مراحل
این روش میباشد .به عبارت دیگر ،شکست هیدرولیکی ،فرآیندی است که در آن سیال با نرخ تزریق نسبت ًا باال درون چاهی با ساختار 1نفوذپذیری پایین
پمپ میشود .قبل از پمپ کردن سیال ،یک شکاف اولیه 2در دیواره چاه ایجاد میشود .به موازات پمپ شدن سیال ،فشار در چاه افزایش مییابد .این
عملیات تا جایی ادامه مییابد که فشار به حد الزم جهت آغاز شکست برسد ،و شکاف در دیواره چاه رشد کند .این روش جهت افزایش نرخ تولید و
اقتصادیتر کردن برداشت محصول در ساختارهای مذکور کاربرد فراوان دارد[1].
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ضرورت و اهمیت پژوهش

با افزایش عمر مخازن و کاهش تولید از یک سو و نیاز به نگهداشت و افزایش مقدار تولید از سوی دیگر ،استفاده از بهترین روشهای بهبود بازیافت
تولید جهت بهبود سیاستهای نفتی کشور یک مزیت رقابتی بهشمار میرود .بنابراین ،شکاف هیدرولیکی بهعنوان یکی از موثرترین تکنولوژیها جهت
بهبود بهرهدهی مخازن بهشمار میرود .با تحریک چاه توسط این روش ،افت فشار انتهای چاه کاهش یافته و از طرفی اثر جریان غیر دارسی کم میگردد
و در نتیجه میزان افت تولید کاهش مییابد.
با توجه به ضرورت افزایش بهرهدهی مخازن نفت و گاز ایران به عنوان یک عامل استراتژیک ،این پژوهش در صدد مدلسازی شکافی در یکی
از مخازن جنوب ایران میباشد تا بتواند از طریق شکاف هیدرولیکی در مخازن پارس جنوبی بهعنوان نمونه مطالعاتی ،میزان تولید گاز چاههای کشور را
افزایش دهد .مراحل فرایند شکاف هیدرولیکی توسط نرمافزار  FracProدرشکل ( )1آورده شدهاست .با توجه به شکل ،ایجاد یک عملیات شکاف،
طول و عرض شکاف در حالت بهینه را براساس طراحی متناسب با شکستگی اصلی مدل ارائه میدهد و بهعنوان یک مدل استاتیکی در چارچوب یک
مدل دینامیکی میزان تولید را افزایش خواهد داد.

شکل  -1فرآیند ایجاد شکاف هیدرولیکی با کمک نرمافزار .FracPro
Formations
Perforation
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این مقاله با کمک نرم افزار  Fracproدرصدد دستیابی به اهداف زیر میباشد:
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انتخاب مناسبترین مدل توسعه شکاف



شبیهسازی جریان سیال و توسعه شکاف



تحلیل حساسیت سنجی پارامترهای طراحی

ادبیات موضوع

 1-3مدلسازی شکاف
هنوز کامالً مشخص نیست که بر اثر عملیات شکاف هیدرولیکی یک شکاف یا چندین شکاف بهوجود میآید .هر چند از دادههای لرزهنگاری صوتی
هر دو مورد مشاهده شده است .عموماً قابل پذیرش میباشد که شکاف بهصورت یک صفحه گسترش مییابد و این گسترش در راستای عمود بر تنش
مینیمم میباشد .برای مدلسازی شکاف هیدرولیکی ،مدلهای مختلفی ارائه شدهاست که شامل مدلهای دو بعدی و سه بعدی میباشد .شکل هر
شکاف براساس مدل پیش بینی شده متغییر و متفاوت خواهد بود].[2
اختالف عمده مدلهای دو بعدی و سه بعدی در میزان گسترس قائم شکاف میباشد .رشد قائم شکاف در مدلهای مختلف تحت تاثیر
میزان تنشها در الیههای محصور کننده میباشد .در شکل ( )2این تفاوتها بهتصویر کشیده شده است.

شکل  -2مقایسه مدلهای دو بعدی و سه بعدی در شرایط اختالف تنش موجود در مرز الیه ].[2

مطابق شکل باال ،در مدلهای دو بعدی در هر دو حالت اختالف تنش مرزی کم و زیاد ،ارتفاع شکاف از ضخامت الیه هدف تجاوز نمی-
کند ،در حالیکه در مدل سه بعدی در هر دو حالت ،امکان گسترش شکاف در الیههای باالیی و پایینی وجود دارد].[2
مدل ریاضی گسترش شکاف برای برقراری ارتباط بین دبی تزریق ،زمان تزریق و نشت سیال با ابعاد شکاف ( طول و عرض) ضروری می-
باشد .ابعاد شکاف و میزان هرزروی بهصورت تابعی از زمان ،اساس برنامه تزریق سیال شکافنده و پروپانت را تشکیل میدهند.
شکاف مورد مطالعه و بررسی در مقاله حاضر بر اساس مدل سهبعدی و شبه سهبعدی ایجاد شدهاست .بنابراین جهت درک بهتر مطلب ،در ابتدا
شرح مختصری در ارتباط با این دو مدل ارایه میگردد.
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مبنای مدلسازیهای سه بعدی کامل  1و شبه سه بعدی  2بر اساس تقسیمبندی شکاف به تعدادی المان مجزا میباشد ودر نهایت بایستی
معادالت حاکم براین المانها حل شود .این معادالت عبارتند از:
3

-1

معادالت االستیسیته ،که فشار در شکاف را به بازشدن شکاف مرتبط میکنند.

-2

معادالت جریان سیال ،که جریان سیال در شکاف را به گرادیان فشار سیال مرتبط میکند].[3

 2-3مدل شبه سهبعدی
در مدلهای شبه سه بعدی فرض میشود ،ارتفاع شکاف نسبت به باز شدگی شکاف به اندازه کافی بزرگ است بنابراین ،سفتی االستیک مؤثر
(رابطه بین فشار و بازشدگی شکاف) در هر سطح مقطع عمودی مستقل از فاصلۀ افقی مقطع تا نوک شکافخواهد بود .در چنین شرایطی ،عرض
شکاف در هر نقطهبا کمک رابطه کرنش صفحهای االستیک  4میتوان محاسبه کرد .تغییر شکل در روش مذکور در صفحه ( yzارتفاع و عرض)
اتفاق میافتد و محاسبه ارتفاع شکاف و فشار در ارتفاع شکافدر مختصات  xانجام میگیرد] . [3در شکل ( )3بهصورت شماتیک مدل شبه سهبعدی
نشان داده شدهاست.

شکل  -3مدل شبه سه بعدی].[2

در روش مذکور ،ازگرادیان فشار در جهت  yصرفنظر گردیده و ) σ(yتنش درجای حداقل نیز در سراسر سازند ثابت فرض شده و یا
تابعی خطی از عمق میباشد .گسترش عمودی شکاف با تمرکز تنش کنترل میشود .تنش برجای بیشتر در الیههای همجوارمانع گسترش شکاف به
الیههای مجاور (همسایه) میشود.
 3-3مدل سهبعدی
یک مدل ساده و کامل توسط دولوو 5و همکاران با توجه به اثرات جریان سیال در داخل شکاف ،نشت سیال از طریق دیواره شکاف و پاسخ االستیک از
محیط متخلخل بسط و ارائه شدهاست]. [0
شکاف ،ناحیهای در فضای سه بعدی در نظر گرفته شده که با زمان " "tقابل تغییر میباشد]. [0تنظیمات مسطح ،شامل تغییرات طول شکاف در
جهت  ،xارتفاع شکاف بر محور عمودی  zو باز شدگی شکاف در جهت  yمیباشد ،و در شکل ( )0نشان داده شدهاست .بهطور معمول ،شکاف
هیدرولیکی ایجاد شده ،بزرگ اما باریک است .عالوه بر این ،فرض می شود که جریان سیال در شکاف از الگوی جریان بین صفحات موازی و فشار
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یکنواخت در امتداد محور  yپیروی می کند .بنابراین ،متغیرهای اصلی در داخل شکاف ،فشار " ،"Pبازشدگی شکستگی " "wتنها به ) (x,z,tبستگی
دارد .در اینجا شکاف یک ناحیه تعریف شده توسط نقاط ) (x,y,zاست ،بهطوری که:

)w(x, z, t
2

()1

y

شکل  -0مدل سه بعدی]. [0

از مقایسه میان هندسه شکاف در مدلهای مختلف دو بعدی و سهبعدی و همچنین برنامه تزریق در این مدلها نتایج زیر حاصل میشود:
 -1در درجههای مختلف از ارتفاع ثابت ،مدلهای دو بعدی  PKNو  KGDمیتوانند مشخصات قابلقبولی از شکاف ارائه دهند.
 -2مدل  KGDعموماً در شرایط تنشهای محدود کننده پایین و مدل  PKNدر شرایط تنشهای محدود کننده باال کاربرد دارند .برای نسبت-
های طول به ارتفاع بزرگ ،مدل  KGDبازشدگیهای عریضتری در دهانه چاه و طولهای کوتاهتری نسبت به مدلهای  PKNو سه
بعدی نشان میدهد.
 -3مدلهای سه بعدی تعادلی ،برای شکافهای محدود شده چاه که برای آنها موازنه استاتیکی برقرار است پرکاربرد میباشد.
 -0هر سه مدل ،برنامه جامع پروپانت و مشخصات انتقال مشابه را نشان میدهند .البته مدلهای  PKNو سه بعدی بهدلیل بازدهی پایینتر و
عرض شکاف کمتر نزدیک نوک شکاف ،عموماً به میزان پد بیشتری نیاز دارند.
 -5مسیریابی اولیه دوغاب و پروپانت جهت طراحی انتقال واقعبینانه ضروری میباشد .هرزروی سیال نزدیک نوک شکاف دارای رفتاری توانی
میباشد.
 -6بازدهی شکاف اثر شدیدی بر طراحی برنامه تزریق و گسترش شکاف دارد .ضریب نشتی کل ،یکی از بحرانیترین پارامترهای طراحی
شکاف میباشد.
 -7بیشترین توان پارامت ری در روابط طول و عرض کمتر یا بسیار کمتر از یک است لذا اثر آنها را در طراحی شکاف بهحداقل میرساند .در
بهینه سازی طراحی شکاف ،بیشترین تمرکز باید بر پارامترهایی که بزرگترین توان را دارند انجام شود]. [5
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روششناسی پژوهش

بهمنظور تحلیل شکاف هیدرولیکی از نرمافزارهایی مانند  FRAC Cade ،FracProو  GOHFERمیتوان بهره برد .نرمافزارهای نامبرده با حل
معادالت مربوط به شکاف هیدرولیکی ،وبا در نظر گرفتن عوامل کلیدی همانند جهتگیری شکافهای طبیعی و نظایر آن شکاف را در ناحیه مخزنی
پیشبینی میکند .در این مقاله با کمک نرم افزار  FracProبرای تحلیل شکاف هیدرولیکی مخزن مورد نظر استفاده شده است.

5

نرمافزار مذکور با کمک اندازهگیری سرعت جریان ،غلظت پروپانت ،1و پارامترهای رئولوژیکی سیال برای محاسبه افت فشار پایین چاه جهت-
دار با قطر متغییر ،و رشد رفتار شکاف هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرد .در داخل شکاف هیدرولیکی ،جابهجایی پروپانت ،از جمله همرفتی ،2و
تشکیل بانکهایی از پروپانت محاسبه میشوند .بهعنوان خروجی در میان سایر متغیرها ،ابعاد شکاف هیدرولیکی و فشار شکاف هیدرولیکی اضافی
خالص (فشار سیال بیشتر از فشار بسته شدن) محاسبه میشود.

تجزیه تحلیل و طراحی عملیات شکاف هیدرولیکی و پیشبینی تولید

.5

همان گونه که در قبل بیان شد ،روند طراحی یک عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی به این ترتیب خواهد بود که ،ابتدا دادههای مورد نیاز چاه ،دادههای
تکمیل چاه ،دادههای مخزن و همچنین پارامترهای اولیه طراحی جمعآوری می شود .از پارامترهای مهم در این عملیات فاکتور تمرکز تنش میباشد .با
توجه به آنکه انتخاب مدل توسعه شکاف در طراحی عملیات بسیار حائز اهمیت است بررسی نزدیکترین مدل به شرایط محیط در برگیرنده شکاف (الیه
تولیدی و الیههای مجاور باالیی و پایینی) از گامهای نخست در طراحی می باشد .در ادامه بایستی مواد مورد نیاز عملیات ،شامل سیاالت و پروپانت
انتخاب شوند .مهمترین بخش طراحی ،برنامه تزریق می باشد .در این برنامه میزان سیال و پروپانت ،دبی تزریق و تعداد مراحل تزریق بر اساس باالترین
بازدهی و بهرهدهی محاسبه میشود.
بهطور کلی روش طراحی از دو فلسفه متفاوت بهره می گیرد .اول آنکه محاسبات رفتار واقعی و کمی شکاف را نشان میدهد ،تا محاسبات به-
صورت فنی انجام و عملیات بهتر انتخاب شود .شواهد اخیر نشان میدهد که مدلهای موجود شکاف ،بهصورت کمی ،رفتار واقعی شکاف را نشان می-
دهد.
فرآیند طراحی شامل مراحل زیر میباشد :


جمع آوری کلیه اطالعات مورد نیاز چاه ،به انضمام مخزن ،تکمیل و پارامتر تقریبی عملیات



انتخاب چند سیال مناسب با مقدار ویسکوزیته که برای یک عملیات خاص ،مناسب تشخیص داده شود.



تخمین تولید که از عملیات کوچک و بزرگ با پروپانت مقاومت باال حاصل میشود.



انجام مدلسازی دقیق عملیاتی بهمنظور برآورد اثر اندازه و نوع عملیات در تولید حاصله



انتخاب اندازه نوع عملیاتی که بهترین نرخ بازگشت سرمایه را دارد و انجام محاسبات مربوطه جهت رسیدن اندازه مورد نیاز با در نظر
گرفتن مالحظات اقتصادی



بهینهسازی طراحی عملیات و قراردادن شکاف طراحی شده در چاه با حداقل ریسک و هزینه].[6

 1-5مشخصات چاه
چاه در نظر گرفته شده برای طراحی عملیات شکاف هیدرولیکی ،یک چاه عمودی به عمق واقعی" 72.5927 3"TVDفوت میباشد.
تکمیل این چاه دارای قطر حفره  097.اینچ میباشد .این چاه در خشکی حفر شده و دمای تهچاهی آن برابر  244درجه فارنهایت میباشد.
مشبککاری این چاه در عمق  713095فوتی انجام شده و تعداد مشبکها مجموعاً  ..عدد میباشد.
 2-5مشخصات مخزن

1

Proppant
Convection
3
True Vertical Depth
2

6

مخزن مورد نظر یک مخزن گازی میباشد ،و این سازند بهطور عمده از سنگهای رسوبی ریزدانه و شیل تشکیل شده است و دارای  00زون یا الیه
مختلف است .در این سازند الیههای  27 ،26 ،20 ،22 ،24 ،17 ،16و  34دارای ذخیره میباشند.
در این مقاله ،مبنای طراحی شکاف هیدرولیکی ،الیههای ذکر شده در باال میباشند و با توجه به وضعیت تنشهای الیههای دیگر ،در صورت
گسترش قائم شکاف به الیههای مجاور در طراحی دخالت داده میشوند.
اختالف مقادیر تنش بین الیههای مجاور ،فاکتور کنترلکننده گسترش قائم شکاف میباشد .بر اساس مقادیر تشهای محاصبه شده ،اختالف
ناچیز میان این پارامتر در الیه تولیدی و الیه مجاور باالیی سبب خواهد شد تا شکاف بهمقدار زیادی در الیه باالیی نفوذ کند.
 3-5انتخاب مدل توسعه شکاف
فلسفه مدلهای توسعه شکاف هیدرولیکی ،پیش بینی هندسه شکافی است ،که در اعماق زمین ایجاد شده و اطالعات بسیار کمی از آن در دسترس است.
برای شبیه سازی صحیح شکاف هیدرولیکی انتخاب مدل مناسب جهت شناخت و تحلیل هندسه شکاف بسیار حائز اهمیت است .بهگونهای که انتخاب
اشتباه مدل هندسه شکاف ،طراحی عملیات را کامالً به انحراف میکشد.
بهطور کلی تفاوت اصلی مدلهای دو بعدی و سه بعدی در بعد سوم شکاف یعنی ارتفاع است ،ارتفاع شکاف نیز تحت تاثیر شرایط تنشهای
درجای مینیمم و فاکتور تمرکز تنش برای هر الیه میباشد .پس نیازمند داشتن اطالع دقیق از وضعیت تنشهای درجای مینیمم و الیههای تولیدی و الیه-
های باالیی و پایینی مجاور و فاکتور تمرکز تنش میباشد .در اینجا جهت محاسبه میزان تنشهای مینیمم درجای الیههای مختلف از میزان گرادیان
شکست استفاده شدهاست ،به این دلیل که میزان تنش درجای مینیمم ،به میزان جرم روباره ،تنشهای تکتونیکی در عمق مورد نظر و فشار منفذی الیه در
آن عمق وابسته است.
در این مقاله از مدل سه بعدی  3D Tip–Dominatedاستفاده شده است .این مدل را نمیتوان جز مدلهای شبه سه بعدی در نظر گرفت.
این مدل جهت استفاده در چاه های گازی گسترش و توسعه داده شده است .با توجه به فشار خالص زیاد ،توسط این مدل میتوان شکافهای
هیدرولیکی عریض و کوتاه را پیشبینی کرد ،که انطباق خوبی با آنچه در سایت مشاهده می شود ،دارد.
 4-5انتخاب مواد
تصمیم نهایی قبل از طراحی عملیات ،انتخاب سیال شکافنده ،مواد افزودنی و انتخاب پروپانت میباشد .در مورد انتخاب سیال ضروری است ،پنج جنبه
فنی شامل ویسکوزیته ،افت اصطکاکی سیال ،1هرزروی سیال  ،تمیز کاری 2و سازگاری با سنگ و سیال مخزن مورد توجه قرار گیرد.
مقدار ویسکوزیته ،توزیع عرض و طول شکاف و همچنین توزیع نهایی پروپانت را تحت تاثیر قرار میدهد .اکثر عملیاتهایی که تاکنون
طراحی شدهاند از سیال با ویسکوزیته متوسط تا باال استفاده میکند ،تا ایجاد شکاف با عرض کافی و قابلیت انتقال پروپانت با غلظت زیاد را فراهم
نمایند.
تجربه نشان داده است که قابلیت پمپاژ سیال در لولهها از وسیکوزیته مجزا است و باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد.
سیال تزریقی باید دارای ویسکوزیته باال برای ایجاد شکاف ،قابل تولید مجدد ،و دانسیته آن بهاندازهای کم باشد .جنبههای مهم انتخاب
پروپانت شامل ،تراوایی پروپانت در تنش مربوطه در مقایسه با تراوایی مخزن ،قابلیت انتقال پروپانت در مجاری مشبککاری و طول شکاف می-
باشد].[6
 5-5انتخاب سیال

Fluid Friction Loss
Clean Up
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انتخاب سیال ،پیچیدهترین بخش در طراحی شکاف هیدرولیکی محسوب می شود .فاکتوری بسیار حساس است که با تغییرات جزئی در مشخصات آن،
طراحی شکاف بهطور کامل دستخوش تغییرمی شود .خواص موثر در انتخاب سیال شکافنده شامل دو پارامتر رئولوژی (سیال توانی) و پارامترهای
ال ویسکوزیته (برای عرض شکاف ،انتقال پروپانت و کنترل هرزروی سیال) و تمیزگری بهمنظور
هرزروی سیال میباشد .برای انتخاب سیال معمو ً
حداکثر مقدار گذردهی شکاف میباشد ..موارد دیگر جهت انتخاب سیال که ممکن است در بعضی شرایط خاص حائز اهمیت باشند عبارتند از:


سازگاری با سیال و سنگ مخزن



سازگاری با فشار مخزن (مانند کف که در فشار پایین مخزن به پسفشار کمک میکند).



در نظر گرفتن فشار سطحی پمپ و اصطکاک لوله



هزینه



سازگاری با دیگر مواد (مانند پروپانت رزیندار)



ایمنی و حفظ محیط زیست
اساس روش انتخاب سیال دما و فشار مخزن می باشد .همچنین میزان حساسیت به آب سازند از فاکتورهایی است که در این انتخاب ایفای نقش

میکند .میزان حساسیت به آب برای هر سنگ بر اساس درصد کانیهای رسی موجود در آن تعیین میشود.
سیاالت  Uncross Linkedمعموال آب پایه و یا هیدروکربن پایه میباشند ،و از انحالل پلیمرها ،با وزن مولکولی باال در آب یا
هیدروکربن ساخته میشوند .این محلولها ،غیر نیوتنی بوده و کاهشدهنده اثر کششی  1هستند و نسبت به دما و دبی برشی حساس میباشند.
عموماً پلیمرهای محلول در آب با وزن مولکولی باال در محلولهای شکافندهای که شامل گاور 2و مشتقات آن مانند  CMHPGو  HPGو
مشتقات سلولزی مانند  CMHECو  HECهستند .اگرچه ،محلولهای هیدروکربنی بهصورت نفت ویسکوز و نفت خام لیز  3بهطور گسترده برای
تحریک سازندهای حساس به آب استفاده نمیشود .این محلولهای هیدروکربونی میتوانند شامل افزودنیهای کاهنده اصطکاک و افت صافی
باشند].[6
ژلهای شکافنده عموم ًا نمونهای از نوع سیاالت  Cross Linkedمیباشد که ویسکوزیته و قابلیت انتقال پروپانت را ارتقاء میدهد.
 6-5انتخاب پروپانت
در انتخاب پروپانت باید قابلیت هدایت در شرایط تنش درجا را در نظر گرفت( .اثر تنش بر روی نفوذپذیری پروپانت) همچنین سایز بزرگتر پروپانت به
گذردهی بیشتر منجر میشود .البته در انتخاب سایز پروپانت باید بهمیزان عرض شکاف و قطر مشبککاری توجه داشت .در نهایت باید میزان تمرکز
پروپانت را تعیین نمود .تمرکز پروپانت مشخص میسازد که تا چه میزان میتوان شکاف هیدرولیکی ایجاد شده را باز نگه داشت].[6
اندازه ذرات پروپانت اثر زیادی در تراوائی شکاف دارد ،گذردهی شکاف در صورت استفاده از ذرات بزرگتر در تنشهای پایین بیشتر از
ذرات کوچکتر است .وقتی تنش افزایش مییابد ،این تفاوت در گذردهی کاهش مییابد .چون توزیع دانهبندی ،تخلخل و سطح تماس تقریباً یکسان
میشود.
ال برای ریزش پروپانت،
نکته مهم اینکه اندازه پروپانت باید بهگونهای انتخاب شود تا بتواند داخل شکاف با عرض حداقل وارد شود .معمو ً
عرض حداقل شکاف باید دو یا سه برابر بزرگترین دانه پروپانت باشد].[6
در انتخاب قطر پروپانت باید دقت کرد که پروپانت تزریقی بهشکاف موجب ایجاد انسداد 0در شکاف نشود و بتواند بهمیزان کافی در شکاف
نفوذ کند .انتخاب نامناسب قطر پروپانت میتواند منجربه انسداد پلی 5یا انسداد هیدراتهای6در شکاف شود .انسداد نوع اول موجب نفوذ کم پروپانت در
شکاف می شود و لذا به طول مورد نظر دست نخواهیم یافت و انسداد هیدراتهای از گسترش شکاف بهطور کامل جلوگیری میکند و همچنین بهشدت
موجب افزایش هرزروی سیال میشود.
1

Drag
Guar
3
Lease Crude Oil
4
Screen – Out
5
Bridging Screen – Out
6
Hydration Screen – Out
2

8

تمرکز پروپانت بهمقدار پروپانتی اطالق میشود ،که در واحد سطح یک دیواره شکاف اندازهگیری شود .گذردهی شکاف با افزایش تمرکز
پروپانت در شکاف افزایش مییابد].[6
پروپانت بر اساس شکل ظاهر و میزان تنش اعمالی بر آن نفوذپذیریهای مختلفی از خود نشان میدهد .هر چه میزان تنش اعمالی به پروپانت
بیشتر باشد میزان نفوذپذیری تجمع پروپانت کمتر خواهد بود ،و گذردهی شکاف نگهداری شده با آن کمتر میشود ،که این امر بر میزان تولید حاصل از
شکاف هیدرولیکی ایجاد شده اثر میگذارد .شکل ( )7این اثر را نشان میدهد.

شکل-7تاثیر تنش اعمالی بر نفوذپذیری پروپانت

مهمترین فاکتور جهت انتخاب پروپانت میزان نفوذپذیری آن خواهد بود .هر چه فاکتورها جهت انتخاب بیشتر باشد دامنه انتخابی محدودتر
خواهد شد ،و در نهایت انتخاب از میان تنوع کمتری صورت میپذیرد ،و این امر طراحی بهینه را آسانتر میکند.
7-5

برنامه تزریق

1

سیاالت در یک الگو برنامهریزی میشوند .ویسکوزیتههای مناسب ،برای عرض مطلوب شکاف و معلق کردن پروپانتها الزم میباشد .ویسکوزیته-
های باالتر سیال برای حفظ فشارهای پمپاژ استفاده میشود .افت سیال میتواند تحت تاثیر غلظت پلیمر سیال قرار گرفته و همچنین زمان ظهور سیال در

30

دما بهوسیله برنامهریزی سیال تحت کنترل قرار میگیرد.
برای داشتن یک برنامهریزی سیال مفید ،مدل باید امکان تشریح دمای سیال را فراهم کند .سادهترین تقریب فرض میکند که در کل

عملیات ،سیال در دمای مخزن قرار دارد .هرچند در حالتی که دبی پمپ باالست و حجم سیال بهطور بخصوصی زیاد است رفتار واقع بینانهتر فرض
میکند ،در اغلب نقاط شکاف ،دمای سیال از دمای محیط پیرامون در دهانه چاه تا نزدیکی دمای مخزن افزایش مییابد].[6
پروسه طراحی شکاف ،شامل مهندسی مخزن جهت تعریف پارامترهای طول شکاف " " Lو حاصلضرب نفوذپذیری شکاف در طول

شکاف " "k.Lو مکانیک سنگ بهمنظور بررسی امکان دستیابی به هندسه شکاف مطلوب ،مکانیک سیاالت جهت تایید امکان انتقال پروپانت مورد

نیاز و ارائه تئوری رئولوژی برای تعیین خواص سیاالت مورد نیاز میباشد .حاصل این پروسه برنامه پمپاژ میباشد.
این برنامه شامل تعیین حجم سیال پد مورد نیاز برای ایجاد نفوذ شکاف مطلوب بههمراه اسید و یا پروپانت برای دستیابی به گذردهی
شکاف نهایی مناسب میباشد.
برای یک شکاف نگهداری شده ،برنامه پمپاژ ،شامل انتخاب سیال ،انتخاب پروپانت ،حجم پد ،ماکزیمم تمرکز پروپانت مورد استفاده،
برنامه پروپانت اضافه است.
Injection Schedule
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بعد از تعریف اهداف طراحی و متغییرها ،برنامه تزریق اضافی پروپانت توسط یک شبیهساز شکاف انجام میشود .البته میتوان توسط روش
تحلیلی بر اساس میزان بازدهی سیال آنرا بهسادگی طراحی نمود.
طراحی برنامه تزریق مورد نیاز برای رسیدن بهیک طول شکاف و تمرکز پروپانت مطلوب ،نیازمند صرف زمان زیادی است .یک راه برای
ساده کردن این امر ،استفاده از یک تولید کننده برنامه پمپ توسط شبیهساز عددی است[6 ].
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شبیهسازی برنامه تزریق

مبنای شبیهسازی برنامه تزریق ،ابعاد شکاف هیدرولیکی ،میزان پروپانت و دبی تزریقی به چاه میباشد .برای شبیهسازی برنامه تزریق ،پیشفرض طول
شکاف و ماکزیمم تمرکز پروپانت الزامی است .بهصورت عملیاتی ،برنامه تزریق عبارت است از یک زمانبندی جهت تزریق مقادیر معین از سیال و
پروپانت.
برنامه با تزریق سیال پد شروع میشود ،و با تزریق دوغاب مورد نیاز ،در چند مرحله ادامه مییابد و در نهایت به تزریق سیال تمیزگر ختم
میشود .در هر مرحله ،میزان سیال و درصد پروپانت ،براساس میزان پروپانت تزریقی نهایی و میزان هرزروی محاسبه میشود.
با توجه به اینکه قبل از شبیهسازی برنامه تزریق ،طول شکاف مجهول است ،یک پیشفرض برای طول طراحی شکاف انتخاب میشود.
همچنین برای شبیهسازی نیازمند همه دادههای سیال و سازند الزم برای شبیهسازی هستیم.
در ادامه حجم سیال گردشی ،حجم پد ،حجم دوغاب و حجم سیال تمیزگر با کمک روابط مرتبط محاسبه میشود.
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بررسی تولید

جهت انتخاب اندازه عملیات و نوع مواد مورد استفاده در طراحی ،اثر شکاف با خواص و هندسه مشخص در بهرهدهی چاه ،باید تخمین زده شود.
روشهای مختلفی ارائه شده است.
عوامل قابل کنترل در برداشت و نرخ تولید بعد از عملیات شکاف عبارتند از :طول شکاف ،نسبت تراوایی شکاف به عرض و ارتفاع
شکاف .در خصوص چگونگی تاثیر پارامترهای فوق در تولید ،بهترین عملیات ،عملیاتی با بیشترین مقاومت تراوائی و طویلترین شکاف پروپانت
شده میباشد].[6
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قابلیت گذردهی 1شکاف

در سازندهای با تراوائی پایین ،طول شکاف تولید کننده حائز اهمیت میباشد .در سازندهای با تراوائی باال نیز قابلیت گذردهی شکاف مهم است.
هدف از شکاف هیدرولیکی ،افزایش بهرهدهی چاه با تغییر رژیم جریان اطراف چاه از حالت شعاعی به جریان خطی 2یا دو بعدی 3از طریق شکاف
است .در این صورت شکاف باید تراوائی باالئی داشته باشد.
برای بهدست آوردن شکاف با تراوائی باال (پروپانت) دانهای باید به سیال شکافنده اضافه شود .هدف از انتقال پروپانت ،باز نگهداشتن
شکاف میباشد .در این صورت ،پس از اتمام عملیات یک راه هادی از چاه به سمت داخل سازند باقی میماند .در غیر اینصورت ،پس از پایان
عملیات ،تنشهای درجا باعث بسته شدن شکاف و تقریباً حفظ شرایط اولیه سازند قبل از انجام عملیات ،میشود .گذردهی شکاف

بهصورت

حاصلضرب تراوائی و عرض شکاف تعریف میشود .این امر نشان دهنده مقاومت پروپانت متراکم شده داخل شکاف در مقابل جریان سیال است.
در شرایط ایدهآل گذردهی شکاف بهقدری زیاد است که افت فشار در طول شکاف قابل اغماض میباشد .در عمل ممکن است در دوره
تولید ،افت فشاری در آن ایجاد شود.

1

Conductivity
Linear
3
Bilinear
2

11

پروفایل عملکرد مخزن بعد از ایجاد شکاف
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جهت بررسی اقتصادی طرح ایجاد شکاف ،باید پروفیل تولید ،تولید انباشتی و هزینه عملیاتی قبل و بعد از ایجاد شکاف مشخص شود.
روشهای گسترده و متنوع تحلیلی ،گرافیکی و کامپیوتری جهت تخمین اثر طول شکاف و گذردهی آن در بهرهدهی چاه وجود دارد.
روشهایی که بدین منظور استفاده میشود به نوع رژیم جریانی پایدار ،1نیمه پایا 2و گذرا 3بستگی دارد.
بهطور کلی جریان پایا در تراوایی بیشتر از  ، 10 mdبرای تراوائی کمتر از 1 mdجریان گذرا و در شرایط بین  1-10 mdروشی که
نتایج قابلقبول اقتصادی را ارائه دهد باید انتخاب شود].[6
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شرایط پایدار یا نیمه پایدار

شرایط پایدار یا نیمه پایدار جریانی وقتی در مخزن پدیدار میشود ،که تراوائی سازند مخزنی نسبتاً زیاد باشد و در زمان کوتاهی این رژیمهای جریانی
پدید آید.
با استفاده از روشهای پرتس ،کورو و تینسلی ،نرخ افزایش تولید حاصل از عملیات قابل محاسبه است .سپس پروفایل تولید از طریق
روشهای کاهش درصد ثابت ،هیپربولیک و یا روش کاهشهای مونیگ تخمین زده میشود.الزم بهذکر است که انتخاب روش افزایش نرخ تولید و
پروفایل مربوطه تاثیر بهسزایی در اقتصاد طرح دارد.
رژیم جریان نیمه پایا اغلب در یکی از سه دسته زیر قرار میگیرد:


کاهش با درصد ثابت



کاهش هیپربولیک



کاهش هارمونیک

 2-11-5جریان گذرا
اگر تراوائی سازند کم باشد و جریان گذرا بر تولید حاکم شود ،مدلهای شبیهسازی کامپیوتری دو یا سه بعدی یا نمودارهای تیپیک هلدیچ
وآگاروال باید مورد استفاده قرار گیرد.
مدلهای شبیهسازی مخزن که بهصورت المان محدود یا تفاضل محدود حل شدهاند ،روش ترجیحی پیشبینی عملکرد چاه با شکاف می-
5

0

باشند ،اما دارای محدودیتهایی به قرار ذیل میباشد:


کیفیت و کمیت اطالعات شکاف و مخزن جهت مدلسازی.



هزینه محاسباتی مرتبط با این روش حل معادله ،بسیار بیشتر از روشهای تحلیلی است
بهدلیل هزینهها و مشکالت مرتبط با روش فوق روشهای تحلیلی متعددی طراحی و مورد استفاده قرار میگیرد].[6

.6

نتایج تجزیهتحلیل

جهت بررسی و ایجاد شکاف در این مخزن ،دو سناریوی مختلف بر اساس طول و گذردهی موثر شکاف انتخاب شدهاست .در هر سناریو ،شکافی با
طول و میزان گذردهی موثر ،متفاوت از دیگر سناریوها طراحی میشود .سپس برای شکاف در هر سناریو پارامترهای مختلف ،حساسیتسنجی شده و بر

1

Steade State
Semi Steady State
3
Transient
4
Finite Element
5
Finite Diffrence
2
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اساس آن مناسبترین شکاف با مشخصات سناریو مورد نظر طراحی میشود .در هر سناریو جداولی شامل برنامه تزریق و پارامترهای شکاف و اشکالی
شامل پروفایل شکاف ارائه میشود.
1-6

سناریو اول

در این سناریو شکافی با میزان گسترش زیاد و گذردهی باال طراحی شده است .شکل ( )7پروفیل گسترش شکاف در سازند را نشان میدهد .گسترش
این شکاف در تمام الیههای انتخابی صورت پذیرفته است .در شکل ( )7نحوه تمرکز پروپانت در سطح شکاف نشان داده شده است .تصویر بیانگر آن
است که انتقال پروپانت در نوک شکاف بهخوبی انجام نشدهئو این بخش از شکاف دارای تمرکز پایین پروپانت است.

شکل  -7شماتیک گسترش شکاف در سازند و نمایش نحوه توزیع پروپانت در شکاف (سناریو اول)

برای دستیافتن به شکافی با مشخصات مورد نظر باید پارامترهای دبی تزریقی ،نوع سیال ،نوع پروپانت و گامهای رشد غلظت پروپانت به-
درستی تعیین شود .هر چه قطر متوسط پروپانت بیشتر باشد طول نگهداری شده کمتر و گذردهی بیشتر خواهد شد .تاثیر قطر پروپانت بر طول و گذردهی
بهمیزان پروپانت ،تعداد مراحل تزریق و دبی تزریق وابسته است.
بهمنظور ایجاد شکاف در  24مرحله با دبیهای متفاوت تزریق صورت پذیرفته است .سیال شکافنده بهمنظور ایجاد شکاف،HL-2%KCL ،
 XL Gelو  Linear Gelو پروپانت تزریقی در این شکاف  100-Meshو  CarboLt-2040میباشد .در مرحله اول با تزریق  15/254متر مکعب
سیال پد ،شکاف اولیه ایجاد میشود .در مراحل بعد ،دوغاب با غلظت متغیر افزوده میشود.
این شکاف دارای نصف طول نگهداری شده ماکزیمم  .4متر و گذردهی متوسط  12790میلی دارسی در متر است .بازشدگی متوسط این
شکاف  49177سانتیمتر میباشد.
جداول ( )1و( )2به ترتیب مشخصات هندسه شکاف و هدایتپذیری شکاف را نشان میدهد.
جدول -1خالصه اطالعات هندسه شکاف برای سناریو اول*
76
51
2156
2207
0.81
0.40
3.60

90
60
2147
2207
1.0
0.41

)Propped Half-Length (m
)Total Propped Height (m
)Depth to Propped Fracture Top (m
)Depth to Propped Fracture Bottom (m
)Max. Fracture Width (cm
)Avg. Fracture Width (cm
)Avg. Proppant Concentration (kg/m²

12

)Fracture Half-Length (m
)Total Fracture Height (m
)Depth to Fracture Top (m
)Depth to Fracture Bottom (m
Equivalent Number of Multiple Fracs
**Fracture Slurry Efficiency

* All values reported are for the entire fracture system at a model time of 115.00 min (middle of Stage 20 Shut-in after
)Main frac flush
)** Value is reported for the end of the last pumping stage (Stage 19, Main frac flush
جدول -2خالصه اطالعات هدایتپذیری شکاف برای سناریو اول*
)Avg. Conductivity** (mD·m
127.5
)Avg. Frac Width (Closed on prop) (cm
0.188
**Dimensionless Conductivity
0.42
)Ref. Formation Permeability (mD
4
Proppant Damage Factor
0.75
)Undamaged Prop Perm at Stress (mD
439380
***Apparent Damage Factor
0.00
)Prop Perm with Prop Damage (mD
109845
Total Damage Factor
0.75
)Prop Perm with Total Damage (mD
109845
)Effective Propped Length (m
76
)Proppant Embedment (mm
0.467
* All values reported are for the entire fracture system. Actual conductivity could be lower if equivalent multiple
fractures have been modeled
** Total Damage Factor and Proppant Embedment have been applied
*** Apparent Damage due to non-Darcy and multi-phase flow
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سناریو دوم

در این سناریو شکافی با میزان گسترش کمتر نسبت به حالت قبل و گذردهی قابل توجهی طراحی شده است .مانند قبل گسترش شکاف در تمام الیههای
انتخابی صورت پذیرفته است .شکل ( ).نحوه تمرکز پروپانت در سطح شکاف را نشان می دهد .این شکل بیانگر این است که انتقال پروپانت در نوک
شکاف نسبت به حالت قبل بهتر انجام شده است.

شکل  -.شماتیک گسترش شکاف در سازند و نمایش نحوه توزیع پروپانت در شکاف (سناریو دوم)

مانند سناریو قبل جهت رسیدن به شکافی با مشخصات مورد نظر باید پارامترهای دبی تزریقی ،نوع سیال ،نوع پروپانت و گامهای رشد غلظت
پروپانت بهدرستی تعیین شود.
بهمنظور ایجاد شکاف در  24مرحله با دبیهای متفاوت ،تزریق صورت پذیرفتهاست .در این حالت نسبت به سناریو قبلی تغییری در نوع سیال
شکافنده بهمنظور ایجاد شکاف ،و پروپانت تزریقی در این شکاف حاصل نشدهاست .در مرحله اول با تزریق  15/254متر مکعب سیال پد ،شکاف اولیه
ایجاد می شود .در مراحل بعد ،دوغاب با غلظت متغیر افزوده شده ،و دبی تزریق نسبت به حالت اول کاهش مییابد .در برخی مراحل حجم سیال شکافنده
افزایش یافته است.
این شکاف دارای نصف طول نگهداری شده ماکزیمم  72متر و گذردهی متوسط  31397میلیدارسی در متر است .بازشدگی متوسط این
شکاف  49041سانتیمتر میباشد.
جداول( )3و( )0بهترتیب مشخصات هندسه شکاف و هدایتپذیری شکاف را نشان میدهد.
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جدول -3خالصه اطالعات هندسه شکاف برای سناریو دوم*
82
58
2148
2206
1.0
0.29

)Fracture Half-Length (m
)Total Fracture Height (m
)Depth to Fracture Top (m
)Depth to Fracture Bottom (m
Equivalent Number of Multiple Fracs
**Fracture Slurry Efficiency

)Propped Half-Length (m
76
)Total Propped Height (m
54
)Depth to Propped Fracture Top (m
2150
)Depth to Propped Fracture Bottom (m
2205
)Max. Fracture Width (cm
0.94
)Avg. Fracture Width (cm
0.40
)Avg. Proppant Concentration (kg/m²
6.58
* All values reported are for the entire fracture system at a model time of 168.40 min (end of Stage 20 Shut-in after Main
)frac flush
)** Value is reported for the end of the last pumping stage (Stage 19, Main frac flush
جدول -0خالصه اطالعات هدایتپذیری شکاف برای سناریو دوم*
)Avg. Conductivity** (mD·m
313.8
)Avg. Frac Width (Closed on prop) (cm
**Dimensionless Conductivity
1.03
)Ref. Formation Permeability (mD
Proppant Damage Factor
0.75
)Undamaged Prop Perm at Stress (mD
***Apparent Damage Factor
0.00
)Prop Perm with Prop Damage (mD
Total Damage Factor
0.75
)Prop Perm with Total Damage (mD
)Effective Propped Length (m
76
)Proppant Embedment (mm
* All values reported are for the entire fracture system. Actual conductivity could be lower if equivalent multiple
fractures have been modeled
** Total Damage Factor and Proppant Embedment have been applied
*** Apparent Damage due to non-Darcy and multi-phase flow

0.401
4
439380
109845
109845
0.467

نتیجهگیری

.7

در این فصل نتایج حاصل از تحلیل دادههای سناریوها و مقایسه آنها با یکدیگر ارائه شدهاست .همچنین پیشنهاداتی راجعبه انجام عملیات هیدورلیکی در
مخازن مشابه این پروژه ارائه خواهد شد.


میزان اختالف تنشهای الیه های باالیی و پایینی الیه تولیدی در انتخاب مدل توسعه شکاف نقش بسیار مهمی دارد .در این مخزن با توجه
به اختالف نسبت ًا زیاد الیههای انتخابی ،نفوذ شکاف در تمام الیههای انتخابی دیده میشود.



در این پروژهش با کاهش دبی تزریق و افزایش حجم سیال در سناریو دوم در مقایسه با سناریو اول ،تجمع پروپانت در نوک شکاف
افزایش یافته که سبب استحکام شکاف و افزایش هدایتپذیری آن میشود.



براساس نتایج حاصله نفوذپذیری و هدایتپذیری  CarboLt- 2040از بقیه پروپانتها بیشتر است و در مراحل تزریق از این پروپانت
بیشتر استفاده شده است.



سیال  XL Gelبا توجه به میزان ویسکوزیته مناسب و بازدهی مطلوب در عملیات طراحی شده ،پیشنهاد میشود در مراحل تزریق بیشتری،
نسبت به دوسیال دیگر استفاده شود.



افزایش تولید ،معیار کافی برای سنجش یک عملیات شکاف هیدرولیکی نیست .ممکن است یک عملیات منجربه تولید باالیی شود ،اما از
نظر اقتصادی دارای صرفه نباشد .بهاین معنی که ارزش خالص حاضر مطلوبی نداشته باشد.



نفوذپذیری نسبت به طول اهمیت بیشتری در میزان تولید تجمعی این مخزن دارد .بهگونهای که ،افزایش جزئی نفوذپذیری نسبت به افزایش
قابل توجه طول شکاف ،تاثیر بیشتری در میزان تولید تجمعی خواهد داشت .همچنین ارتقا نفوذپذیری جهت افزایش تولید دارای ارزش
خالص بسیار باالتری نسبت به ارتقا طول شکاف میباشد.
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