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چکیده

طراحی میدانی،
شکست هیدرولیکی،

شکست هیدرولیکی یکی از مهمترین فنّاوریهای توسعه یافته در صنعت نفت است .در این مقاله ،طراحی
عملیات شکست هیدرولیکی با استفاده از روشهای تحلیلی در میدان گازی هیوگوتون در سازند ماسه سنگی با

چاه قائم ،میدان گازی

نفوذپذیری تقریباً کم انجام خواهد شد .طراحی بهصورت گامبهگام و شامل تخمین تنش و فشار ،انتخاب پروپانت

هیوگوتونDFIT ،
MiniFrac ، SRT

مناسب ،تعیین میزان هرزروی سیال ،حجم سیال موردنیاز ،فشارهای پمپاژ ،زمان پمپاژ ،تخمین هندسه و طول

شکستگی مورد انتظار و بازدهی عملیات است .از نتایج آزمایشهای درون چاهی ازجمله  DFIT ،SRTو  ...و
روش تحلیل فشار شکست بهمنظور بهینه سازی و کالیبراسیون پارامترهای طراحی استفاده شد .بر اساس طراحی ،طول شکست هیدرولیکی به

 500 ftو ارتفاع آن به  173 ftخواهد رسید .نتایج تحقیق با نتایج دو مدل عددی کامالً سهبُعدی و شبه سهبُعدی  P3Dبا پارامترهای ورودی
مشابه مقایسه شد .نتایج روشهای عددی تطابق بسیار مناسب با انتظارات طراحی ارائه شده ،نشان داد .بطوریکه طول ،ارتفاع و هندسه شکست،
همچنین میزان توزیع پروپانت در شکستگیها در مدل عددی هماهنگی خوبی با طراحی داشت .مدل  P3Dهمچنین افزایش قابل توجه هدایت
هیدرولیکی در شکست ایجاد شده را نشان میدهد .روند طراحی ارائه شده میتواند بهعنوان یک راهنما برای طراحی موفق عملیات شکست
هیدرولیکی مورداستفاده قرار گیرد.

 .1پیشگفتار
شکست هیدرولیکی یکی از روشهای تحریک چاه بهمنظور
افزایش نفوذپذیری و درنتیجه افزایش تولید در صنعت نفت
است .احتماالً شکست هیدرولیکی پس از فنّاوری حفاری
چرخشی ،مهمترین فنّاوری مؤثر در بهبود تولید و افزایش
بازیابی مخازن در صنعت نفت است ( Smith and
 .)Montgomery, 2015aاز زمان معرفی این فنّاوری در سال
 1949بیش از  2/5میلیون عملیات شکست هیدرولیکی انجام
شده است .این عملیات در حال حاضر در حدود  60%تمام
چاهها ی حفاری شده انجام می شود ( Smith and

 .)Montgomery, 2015aبرخالف فنّاوری حفاری که در دهه
گذشته بسیار توسعه یافته است؛ بیشترین توسعه فنّاوری
شکست هیدرولیکی در دهههای  1950و  1960صورت
گرفت .شکست هیدرولیکی در صورت طراحی موفق ،موجب
افزایش چشمگیر تولید و عمر چاه می شود .برای طراحی
صحیح این عملیات نیاز به اطالع مناسب از وضعیت میدان
تنشی ،فشارهای مخزن ،خصوصیات مکانیکی مخزن ،انتخاب
سیال و پروپانت مناسب است .اهمیت اندازه گیری و تعیین
فشارهای مختلف در مخزن ازجمله فشار اولیه مخزن ،فشار
خالص ،فشار شکست و  ...در طراحی و برنامهریزی عملیات
شکست هیدرولیکی پس از مقبولیت این روش در صنعت نفت

* تهران؛ تهران؛ بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ؛ پژوهشگاه صنعت نفت؛ پژوهشکده مهندسی نفت؛ واحد حفاری و تکمیل چاه؛ کدپستی1485733111 :؛
صندوق پستی14665 -1998 :؛ شمارهی تلفن021 -48253361 :؛ رایانامهab.abdollahipour@gmail.com :

طراحی م یدانی عمل یات شکست ه یدرول یکی در سازند ماسهسنگی(مطالعه موردی  :چاه قائم در م یدان گازی ه یوگوتون آمریک ا )

هیدرولیکی مخازن گازی با نفوذپذیری بسیار پایین ،چاههای
تزریق آب ،چاه های نفت با نفوذپذیری متوسط و سازندهای
زمین گرمایی استفاده شده ا ست .تحلیل فشار شکست بعدها
به تعیین پروپانت و برنامه ریزی عملیات تزریق سیال با توجه
به کارآیی سیال گسترش یافت .تحلیل پاسخ فشار شکست
مشابه تحلیل فشار گذرا  4در مهندسی مخزن است .در هر دو
مورد پاسخ فشار ناشی از جریان سیال در سنگ با استفاده از
مفاهیم پایه برای د رک بهتر فرآیندهای پیچیده فیزیکی و
تصمیم گیری عاقالنهتر استفاده میشود .این اصول اولیه شامل
پیوستگی جریان (موازنه جرم) ،مقاومت جریان سیال ،و
تراکمپذیر ی سیستم است.
روش های عددی در طراحی عملیات شکست
هیدرولیکی سهم بسزایی دارند .از آغاز استفاده از روشهای
عددی که مدلها بهصورت دوبُعدی در نظر گرفته میشد تا
ظهور مدلهای شبه سهبُعدی و کامالً سه بُعدی ،مطالعات
فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
توسعة اولین مدلهای نظری ساده برای تخمین هندسه
شکست هیدرولیکی در دهه  1950آغاز گردید
( Crittendon, 1959; Harrison et al., 1954; Howard

شناخته شد .با در دست داشتن فشارهای واقعی مؤثر بر س ازند
در حین عملیات شکست و آگاهی از تنشهای تکتونیکی در
منطقه و فشار بسته شدن ترک ،میتوان تخمین مناسبی از
نوع شکستگی ایجاد شده در عملیات شکست هیدرولیکی
داشت ).(Godbey and Hodges, 1958
در سال  1978شرکت آموکو  1طی یک برنامه جمعآوری
داده و تحلیل ،تالش نمود تا درک بهتری از مکانیسم فرآیند
شکست حاصل شود ) .(Veatch, 1983نتایج این تحقیق در
شرکت آموکو پایه اولین تفسیر رفتار فشارها در حین عملیات
2
شکست هیدرولیکی بود ) .(Nolte and Smith, 1981نولته
ابزاری برای تشخیص گسترش ترک با محدودیت ارتفاعی،
رشد ارتفاعی شکست و مهمتر از همه تشخیص فشار بحرانی
ارائه داد ) .(Nolte and Smith, 1981فشار بحرانی به عنوان
فشاری که در آن گسترش شکست به شدت افت نموده و
هرز روی یا رشد ارتفاعی ناخواسته ترک روی میدهد؛ تعریف
می شود .نولته و اسمیت نشان دادند که نمودار تمام لگاریتمی
فشار در برابر زمان عملیات میتواند برای شناسایی دورههای
گسترش خارج از کنترل؛ ب ا محدودیت رشد ارتفاعی ،رشد
بیشازحد ارتفاعی و نفوذ محدود استفاده شود .این نمودار و
روش ،بهطور گسترده در تعیین ویژگیهای شکست و هندسه
آن استفاده شده است .همچنین این روش ابزاری برای ارزیابی
و بهینه سازی طراحی عملیات تلقی می شود.
نولته تحلیلهایی برای تخمین هندسه شکست و فرآیند
آن از روی نمودارهای افت فشار نیز ارائه داد .روندهای تحلیلی
برای تعیین میزان هرز روی ،طول و عرض شکست ،کارآیی
سیال و زمان بسته شدن یک ترکِ باز ارائه شده است.
آزمونهای  DFIT ،SRT3و  Minifracبرای دستیابی به این
پارامترها و استفاده در طراحی واقعی عملیات شکست
هیدرولیکی معرفیشدهاند .روندهای تحلیلی ارائه شده در این
مقاالت بهطور گستردهای در طراحی عملیات شکست

;and Fast, 1957; Hubbert and Willis, 1957
 .)Khristianovic and Zheltov, 1955روشهای مورد

استفاده برای مدل سازی هندسه شکستگی ،در ابتدا با استفاده
از تئوری گریفیث  (Griffith, 1921)5برای ترکهای کششی
و سپس برای ترکهای تحت فشار ( ;Barenblatt, 1962
 )Sneddon and Elliot, 1964توسعه داده شد .اسندون و
لونگراب  (Sneddon and Lowengrub, 1969) 6توسعه
ترک را وابسته به خصوصیات ماده ( چقرمگی شکست ،انرژی
ویژه و یا فاکتور شدت تنش بحرانی) در نظر گرفتند .تأثیر
استفاده از سیاالت با گرانروی باال توسط کریستیانویچ و
ژلتوف  (Khristianovic and Zheltov, 1955)7بر
8
شکستگی های قائم و توسط گریتسما و دکلرک
1

Amoco
Nolte
3 Step Rate Injection Test
2 Pressure transient analysis
5 .Griffith
6 . Sneddon and Lowengrub
7 . Khristianovic and Zheltov
8 . Greetesma and de Klerk
2

2

دو فصلنامهی علمی-پژوهشی ژئومکانیک نفت؛ دورهی 1؛ شمارهی 2؛ زمستان 1396

9

درون چاهی تصحیح خواهد شد .با تصحیح نهایی نتایج،
عملیات شکست هیدرولیکی طراحی خواهد گردید و درنهایت
نتایج این طراحی با نتایج یک مدلِ کامالً سه بُعدی عددی و
یک مدل شبه سهبُعدی مقایسه میشود.

) (Greetesma and de Klerk, 1969و پرکینز و کرن
) (Perkins and Kern, 1961بر عرض دهانه شکستگی
بررسی شد.
امروزه مدلهای متنوع دو بُعدی ،شبه سهبُعدی تا کامال ً
سهبُعدی توسعه داده شده است .تفاوت اصلی بین مدلهای
دو بُعدی و شبه سهبُعدی یا سهبُعدی در ثابت و یا برابر با طول
بودنِ ارتفاع شکستگی در مدلهای دو بُعدی است؛ درح الیکه
در مدل های شبه سه بُعدی ارتفاع ،طول و عرض شکستگی تا
حدودی مستقل از یکدیگر و در مدلهای سه بُعدی تمامی
پارامترها کامالً مستقل از یکدیگر تغییر میکند.
سادگی مدل ،سرعتباال در حل و امکان بررسی انواع
شرایط و پارامترهای مختلف در یکزمان کوتاه و همچنین نیاز
به ورودیهای کم از مزایای اصلی روشهای دو بُعدی عددی
در تخمین هندسه شکست است .در مقابل روشهای شبه
سهبُعدی و سهبُعدی به ترتیب به ورودیهای بسیار بیشتر،
زمان حل طوالنی تر و تسلط باالی کاربر بر مفاهیم و اصول
روش عددی نیازمند است .درنتیجه این ویژگیها ،مدلهای
سهبُعدی از دقت بسیار باالتری در شبیهسازی شرایط واقعی
برخوردارند ،درصورتیکه مدلهای دو بُعدی و شبه سه بُعدی
(کمتر از دو بُعدی) به دلیل ساده سازی امکان ایجاد خطا و
پیشبینیهای غلط وجود دارد( Abdollahipour et al.,

 .2منطقه مورد مطالعه
میدان گازی استفاده شده در این مطالعه ،میدان گازی
هیوگوتون  10در آمریکا است .این میدان مشترک اً در سه ای الت
کانزاس ،اوکالهما و تگزاس قرار دارد .میدان هیوگوتون در یک
ساختار نفت گیر قرار گرفته بر روی یک الیه تکشیب  11است
که منطقه مولد اصلی آن دولومیت با سن زمین شناسی پرمین
است ) . (Pippin, 1970شکل  1مشخصات اولیه چاه موردنظر
در این میدان را نشان می دهد .طول ناحیه تخلیه چاه در شکل
 1بر اساس فاصله میان این چاه از چاههای مجاور و ناحیه در
نظر گرفتهشده تحت پوشش این چاه در طراحی این میدان
در نظر گرفتهشده است.
چاه در ناحیه مخزن با وزن گل ( 9/5 lb/galمعادل
گرادیان فشار  )0/5 psi/ftحفاری و سپس با استفاده از لوله
جداری  5 1 in.تکمیل شده است .ویسکوزیته گاز در این
2
چاه  ،0/016 cpتراکمپذیری آن ، 440 106 1 psi
نفوذپذیری مخزن  0/1 mdو  BHFP=200 psiتعیین شده
است ) .(Smith and Montgomery, 2015aبه دلیل
نفوذپذیری نسبت اً پایین الیه ماسهسنگ تولیدی این منطقه،
آزمایش های گوناگونی جهت طراحی عملیات شکست
هیدرولیکی در این چاه انجام شده است .دلیل اصلی انتخاب
این منطقه به عنوان مطالعه موردی ،فراهم بودن نتایج
آزمایشهای درون چاهی در این میدان است.

2016a, 2016b; Cherny et al., 2009; Ghassemi et
;al., 2013; Nagel et al., 2013; Pereyra et al., 2006
.)Zhou et al., 2016

تقریب اً در تمامی مطالعات صورت گرفته در زمینة
شکست هیدرولیکی ،تنها یک یا دو پارامتر از مشخصات
عملیات بررسی و تعیین گردیده است .هیچ مطالعهای بهطور
کامل طراحی یک عملیات شکست هیدرولیکی را مورد بررسی
قرار نداده است .عالوه بر این اصول ،طراحی این عملیات
بهصورت کا مل در یک منبع فراهم نیامده است .در این مقاله
اصول اصلی در طراحی یک عملیات شکست هیدرولیکی در
یک مطالعه موردی بکار گرفته خواهد شد .ابتدا منطقه مورد
مطالعه معرفی می شود .سپس اصول طراحی عملیات بررسی
خواهد شد .با پیروی از این اصول پارامترهای اساسی در
طراحی تخمین و آنگاه با استفاده از نتایج آزمایشهای
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هیدرولیکی بود.
جدول  .1گام های طراحی عملیات شکست هیدرولیکی
تخمین تنشها و فشارها

انتخاب سیال -ویسکوزیته

تعیین  FCDو ( FOIانتخاب
پروپانت و طول شکست)

ظاهری
کالیبراسیون مدل

تخمین هندسه شکست

تطبیق تاریخچه فشار (تصحیح

هرزروی سیال

مقادیر )E ،C ،H
تحلیل اقتصادی

شکل  .1مشخصات چاه و محل انجام آزمایشهای برجا

 .4تخمین و تعیین پارامترهای طراحی

 .3گامهای طراحی عملیات شکست

داده های در دسترس از منطقه موردنظر شامل دادههای حاصل
از مغزههای حفاری شده در این چاه ،سرعت موج فشاری،
مشخصات س یال مخزن ،مشاهدات درونچاهی ،مدل  1بُعدی
مکانیکی چاه ،اندازه گیریهای فشار جریان ( )BHFP14و دما
در ته چاه است؛ که هر یک در زمان استفاده در طراحی ارائه
خواهد شد.

هیدرولیکی
چارچوب فرآیند طراحی عملیات شکست هیدرولیکی در
جدول  1نشان داده شده است .گام اول تهیه مدل
زمین شناسی مخزن است که شامل تخمینی از تنشها و
فشارها در هر الیه زمین شناسی در منطقه مورد نظر است .این
اطالعات سپس در تخمین فاکتورهای  FCDو همچنین FOI
برای بررسی قابلیت انواع پروپانت و طول شکست استفاده
می شود .تخمینی از میزان هرزروی توسط روابط موجود به
دست می آید .سپس یک هندسه اولیه از شکست با توجه به
تنشها ،هرزروی سیال ،مدول سنگ و فشار خالص  12در نظر
گرفته میشود .پس از آن ،مدل بر اساس روشی که در ادامه
می آید ،تصحیح می شود .پس از تصحیح مدل ،برنامهریزی
مراحل اجرایی عملیات انجام می شود .درنهایت تحلیل
اقتصادی بر روی ابعاد عملیاتی ،طول شکست ،نوع پروپانت،
حجم سیال ،نرخ پمپاژ و  ...انجام می شود تا ارزش فعلی خالص
( )NPV13بهینه شود .تمامی این مراحل نیازمند وجود
داده های مناسب و اطالع از مقادیر پارامترهای اصلی طراحی
عملیات شکست هیدرولیکی ازجمله خصوصیات ژئومکانیکی،
هندسه مخزن و چاه ،تنشها و فشارهای مخزن
( Abdollahipour, 2015; Abdollahipour et al.,
 )2017; Smith and Montgomery, 2015bاست .دلیل
انتخاب میدان گازی هیوگوتون و چاه مدنظر در دسترس بودن
اکثر این اطالعات برای طراحی مناسب عملیات شکست

 1 .4تخمین تنش و فشار
اولین گام در طراحی عملیات ،تخمین مقادیر تنش و فشار
مورد انتظار در چاه است .میتوان از نتایج نگارههای چگالی،
قطرسنج چهار بازویی یا  FMIبرای تعیین مقدار و راستای
تنش ها استفاده نمود .با توجه به عدم وجود دسترسی به چنین
دادههای مناسبی در میدان موردنظر ،از روشهای معمول در
تخمین تنش در چاه استفاده خواهد شد.
 .1.1.4تخمین فشار
مشاهدات و گزارشها در طی حفاری این چاه حاکی از وجود
فشار نرمال در مخزن مورد نظر است .با توجه به مشاهده فشار
نرمال می توان از گرادیان فشار در این منطقه برای تخمین
فشار مخزن استفاده نمود .گرادی انهای فشار و تنش در صورت
استفاده صحیح ،معموالً تخمینهای مناسبی از محیط چاه
ارائه میدهند .برای مثال گرادیان فشار در سازندهای
آغاجاری ،میشان ،آسماری و گورپی به ترتیب برابر با psi/ft
 0/49 psi/ft،0/46 psi/ft ،0/43تا  0/24و  0/54 psi/ftتا
12

Net pressure
Net present value
14 Bottom Hole Flowing Pressure
13
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معموالً بسیار کوچک و بین  300 psiتا  200 psiاست (دقت
داشته باشید که این تنش تنها توسط تمایل به بسته شدن
ترک و به دلیل جابجایی صفحات آن ایجاد می شود و ارتباطی
با نیروهای وارده بر ترک ندارد) .در اینجا مقدار آن 250 psi
در نظر گرفته می شود .بر اساس اندازهگیریهای صورت گرفته
 BHFP=200 psiدرنهایت تنش پروپانت برابر با 3421 psi
خواهد بود .مقدار ) ΔσCL(tبه دلیل عدم آغاز برداشت از مخزن
برابر صفر در نظر گرفته شده است.

 0/50 psi/ftاست .گرادیان فشار در میدان گازی هیوگوتون
 0/434 psi/ftاست )(Smith and Montgomery, 2015a
که مقدار متوسط فشار  2300 psiرا در عمق  5300ftایجاد
مینماید.
 .2.1.4تخمین تنش
به دلیل در دسترس نبودن نتایج نگاره چگ الی  ،از گرادیان
تنش روباره در روی الیه مخزن برای تخمین اولیه تنش روباره
استفاده خواهد شد .بر اساس تجربیات در این منطقه ،گرادیان
تنش روباره  1/05 psi/ftاست .درنتیجه مقدار تنش در عمق
 5280 ftبرابر با  5544 psiخواهد بود .طبق گزارشها ،نیروی
تکتونیکی خاصی در این منطقه وجود ندارد .لذا برای تخمین
تنش بسته شدن  16از معادله معروف ایتون  17استفاده میشود
).(Eaton, 1969
15

()1

v
 V  Pres   Pres
1 v

 2.4تخمین  FCDو FOI

 18 FCDیا هدایتپذیری بیبُعد ،از نسبت هدایتپذیری
شکستگی (( )k f wکه وابسته به نوع پروپانت است) به
هدایتپذیری سازند (  )kxfبه دست می آید .که در آن k
نفوذپذیری سازند و  xfنصف طول شکستگی است .مقادیر
مناسب  FCD ≥ 2است .برای تعیین مقدار  FCDانواع مختلف
پروپانت بررسی می شود .دو نوع پروپانت ماسه سنگی اتاوا
 20/40( 20/40ابعاد دانهبندی پروپانت را بر اساس شماره
الک مشخص می کند) و پروپانت سرامیکی  20/40استفاده
شد .شرکتهای ارائه دهنده پروپانت ،بر اساس آزمایشهای
استاندارد نمودارهایی به همراه محصوالت خود ارائه میدهند؛
که هدایتپذیری مورد انتظار در تنشهای مختلف وارده بر
پروپانت در یک توزیع مشخص (معموالً  )2 lb/ft2را مشخص
می کند .بنابراین در این مرحله توزیع مورد نظر پروپانت در
شکستگی ها باید در نظر گرفته شود .در این طراحی توزیع
 1 lb/ft 2پروپانت درون شکستگیها در نظر گرفته شده است.
ضرایب تصحیح گوناگونی برای در نظر گرفتن مقدار نهایی
هدایتپذیری و جود دارد .مهمترین این ضرایب ،ضریب از
دست رفتن پروپانت به دلیل تهنشست و خردایش ذرات
پروپانت و فاکتور کاهش نفوذپذیری ناشی از سی ال ( 19اثر
منفی سیال بر هدایتپذیری شکستگیها) است که به ترتیب
 0/8و  0/7در نظر گرفته می شوند .شکل  2نمودار تغییرات
هدایتپذیری شک ستگی بر اساس انواع گوناگون پروپ انت را در
تنشهای اعمالی مختلف نشان می دهد .با توجه به محاسبه

 CL 

با توجه به مقدار  ν= 0/25به دست آمده از آزمایشها در این
منطقه مقدار تنش بسته شدن برابر با  3371 psiبه دست
میآید Pres .در این رابطه ،فشار مخزن است(.)Pippin, 1970
تنش پروپانت از پارامترهای مهم در مراحل اولیه طراحی
است .این تنش ،بارِ وارده بر پروپانتِ قرار گرفته در
شکستگیها ی ایجادشده را نشان میدهد .پروپانت مورد
استفاده باید مقاومت کافی در این تنش داشته باشد تا تحت
آن خرد نشود و موجب کاهش عرض شکستگی نگردد.
همچنین میزان نفوذپذیری ایجادشده در شکستگیها در
حضور یک نوع خاص از پروپانت رابطه مستقیمی با تنش وارده
بر آن دار د .تنش وارده بر پروپانت از معادله زیر به دست
میآید.
()2

)  prop   CL   width  BHFP   CL( t

که در آن ) ΔσCL(tکاهش در تنش بسته شدن به دلیل کاهش
فشار مخزن  prop ،تنش مؤثر پروپانت و  Δσwidthتنش وارده
بر پروپانت به دلیل باز نگاهداشتن شکستگی استΔσwidth .
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Density log
Closure stress
17 Eaton’s equation
18 Factor of dimensionless conductivity
19 fluid damage permeability factor
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تنش پروپانت برابر با  3421 psiدر مرحله قبل ،مقدار اولیه
هدایتپذیری برای دو نوع پروپانت ماسه اتاوا و سرامیکی به
ترتیب  2200 md/ftو  8100 md/ftتعیین می شود .اما باید
توجه داشت که نمودار بر اساس توزیع  2 lb/ft 2ارائه شده و
ضریب  0/5نیز به منظور تصحیح برای توزیع 1 lb/ft 2 ،باید
در نظر گرفته شود .که با در نظر گرفتن ضرایب تصحیح،
مقادیر  616 md/ftو  2268 md/ftبرای پروپانت ماسه اتاوا و
سرامیکی به دست می آید .ضرایب تصحیح دیگری که در
صورت قابلمالحظه بودن باید در نظر گرفت شامل بارگذاری
چرخه ای ،اثرات جریان غیر دارسی و چند فازی است.
برای تعیین مقدار هدایتپذیری بیبُعد نیاز به در نظر
گرفتن یک طول مورد انتظار از گسترش شکست هیدرولیکی
(  )xfاست .سه طول مختلف برای شکست هیدرولیکی برابر با
 500 ،200و  800 ftدر نظر گرفته می شود .مقدار نفوذپذیری
سازند  k=0/1 mdدر آزمایشگاه محاسبه شده است .بر این
اساس ،مقدار  FCDبرای طول شکستگیهای ذکر شده و
پروپانت های مختلف مطابق جدول  2به دست میآید.
پارامتر مهم دیگر  FOI20یا میزان افزایش تولید قابل انتظار
است .همانطور که در شکل  1دیده می شود ،شعاع تخلیه re
در این چاه  2640 ftو شعاع چاه  0/35ft ،rwهمچنین فاکتور
پوسته  21صفر در نظر گرفته می شود .مقدار  FOIاز معادله ()3
به دست میآید.

lnre rw 
lnre rw 

()3

FOI 

که در آن  rwشعاع چاه مؤثر ،شعاع چاهی فرضی است ،که
تولید آن برابر با چاه حاضر پس از انجام عملیات شکست
هیدرولیکی است .سینکو-لی  22با استفاده از یک نمودار
لگاریتمی تغییرات شعاع چاه مؤثر برحسب هدایتپذیری
بیبُعد را نشان داد ) .(Cinco-Ley, 1982بر اساس این
نمودار (شکل  ،)3شعاع چاه مؤثر ،جهت تعیین  FOIمحاسبه
می شود .جدول  2مقادیر  FOIبرای پروپانتهای مختلف و
طول شکستگیهای مختلف را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده می شود استفاده از پروپانت نمونه
سرامیکی ،نوید افزایش تولید (بخصوص در طول
شکستگیهای بلندتر) به میزانی بیش از نمونه ماسهسنگی را
می دهد .اما باید توجه داشت که هزینه تأمین پروپانت
سرامیکی بین  6تا  8برابر هزینه پروپانت ماسه سنگی است.
عالوه بر این ،به دلیل چگالی باالتر پروپانت سرامیکی ،مقدار
بیشتری از آن برای پر کردن شکستگیها نسبت به نوع
م اسه سنگی نیاز خواهد بود .بررسی اقتصادی بودن استفاده از
نوع سرامیکی نیاز به تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن قیمت
گاز تولیدی دارد.
جدول  .2هدایتپذیری بیبُعد و افزایش تولید قابل انتظار
برای طول شکستگیهای مختلف
نوع
پروپانت

طول
شکستگی

FCD

rw

FOI

()ft

ماسه اتاوا

200

30/8

96

2/69

ماسه اتاوا

500

12/8

230

3/66

ماسه اتاوا

800

7/7

360

4/48

سرامیکی
سرامیکی

200
500

113/4
45/36

100
250

2/73
3/79

سرامیکی

800

28/35

400

4/73

شکل  .2هدایتپذیر ی انواع پروپانت تحت تنش های مختلف
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Skin factor
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خاصی نیست .بنابراین در صورت استفاده از طول شکست ft

 800در طراحی نهایی زمان تولید در جریان گذرا به بیش از
 2سال (  26ماه) افزایش مییابد .در این صورت باید تمهیدات
الزم برای تجهیزات سطحی در خصوص ذخیره ،حمل و
مدیریت این افزایش تولید در نظر گرفته شود.

 4.4تخمین هندسه شکست
از مهم ترین پارامترهای طراحی هندسه شکست تعیین ارتفاع
شکست هیدرولیکی است .الیههای دربرگیرنده مخزن اولین
سد طبیعی در ارتفاع رشدی شکست هیدرولیکی را ایجاد
مینمایند .شکل  4مدل  1بُعدی مکانیکی منطقه به همراه
الیههای دربرگیرنده مخزن را نشان می دهد .بر اساس نتایج
نگاره  GR24الیه شیل باالی مخزن از عمق حدود  5268 ftو
الیه شیل پایین مخزن از عمق  5441 ftآغاز میشود.
همچنین یک الیه  9 ftشیل دو قسمت از مخزن را در
پایینترین عمق از یکدیگر جدا می کند .بر این اساس ارتفاع
شکست هیدرولیکی  Hoمحصور بین الیههای شیلی حدود ft
 173تخمین زده می شود .همچنین ارتفاع نشت  HLبرابر
ضخامت خالص الیه مخزن  144 ftتخمین زده شد .تفاضل
گرادیان تنش شیل و ماسه سنگ بر اساس مطالعات صورت
گرفته )( (Smith and Montgomery, 2015cبدون در نظر
گرفتن شرایط خاص برای یک میدان یا ناحیه مشخص) بهطور
متوسط  0/12 psi/ftاست .در بخش  2-1-4مقدار تنش بسته
شدن در ماسهسنگ  3371 psiمحاسبه شد که برابر با
گرادیان  0/64 psi/ftاست.
درنتیجه گرادیان تنش در شیل برابر 0/76 psi/ft
خواهد بود که موجب ایجاد  σCL=4003 psiدر کف الیه
شیلی در عمق  5268 ftمی شود .اختالف تنش بسته شدن در
الیههای مجاور (  )σΔ= σShale – σSandstoneدر توانایی عبور
شکستگی از مرز الیه ها اهمیت فراوان دارد .یک شکستگی در
فشار خالص برابر با  %75تفاضل فشار شیل/ماسه از مرز دو
الیه عبور میکند ) .(Simonson et al., 1978درنتیجه
حداکثر فشار خالص شکست برای جلوگیری از ورود شکستگی
به الیه شیلی از معادله ( )5به دست میآید.

شکل  .3رابطه سینکو-لی برای  rwو هدایتپذیری
بیبُعد)(Cinco-Ley, 1982

 3.4تخمین مدتزمان برقراری جریان گذرا

23

تخمین زمان حضور جریان گذرا بخصوص در چاههای گاز
اهمیت زیادی دارد .چراکه در این دوره میزان تولید بیش از
مقدار تخمین زدهشده توسط  FOIدر مرحله قبل است .دلیل
باالتر بودن نرخ تولید در زمان برقراری جریان گذرا ،تأمین
سیال مخزن از مناطق نزدیک به ایجاد شکست هیدرولیکی
است؛ با ادامه برداشت ،سیال از مناطق دورتر باید تأمین گردد
که درنتیجه آن نرخ تولید به حدود پیشبینیشده در مرحله
قبل خواهد رسید .مدتزمان وجود جریان گذرا از معادله ()4
محاسبه می شود ).(Agarwal, 1979
2

()4

2   Ct x f

2.634  10 4 k

tD 

که در آن  φنفوذپذیری (بر اساس دادههای مغزه ،)φ= 0/11
 μویسکوزیته سیال (در اینجا گاز و Ct ،)μ= 0/016 cp
تراکمپذیر ی کل مجموعه شامل سنگ ،گاز ،آب (که طبق
دادهها  440×10-6 1/psiاست) و نفوذپذیری سازند 0/1 md
= .kبر این اساس مدت زمان جریان گذرا به ازای طول
شکستگی  500 ،200و  800 ftبه ترتیب برابر  49روز10/2 ،
ماه و  26ماه است .طبق توصیههای موجود ،برای مدتزمان
جریان گذرا کمتر از  2سال نیاز به در نظر گرفتن تمهیدات

()5

Pnet  0.75    0.75  4003  3371  475 psi
23 Transient

flow
Gamma Ray
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طول شکستگی قابل ایجاد تابعی از فشار خالص بهدستآمده
خواهد بود.

شکل  .5هرزروی  CIIIبرحسب غلظت ( LTMOرسم مجدد از
))(Smith and Montgomery, 2015b
مقادیر  CIو  CIIطبق روابط (  )6و ( )7به ترتیب برابر ft/√min

 23×10-4و  22/4×10-3 ft/√minمحاسبه میشوند.
( )6
()7

k gas k rel  p

f
k gas Ct 

 gas

C I  0.0015

C II  0.0012 p

که در آن  Kgasنفوذپذیری گاز ( در اینجا چون مخزن گازی
است در شرایط استفاده در میدان نفتی ،نفوذپذیری نفت
استفاده می شود) Krel ،نفوذپذیری نسبی نسبت به سیال
هرزروی Φ ،تخلخل ΔP ،افت فشار μ f ،ویسکوزیته سیال است.
مقدار هرزروی کل از معادله ( )8برابر با  9×10-4 ft/√minبه
دست میآید.
1
1
1
1



()8
CT C I C II C III

شکل  .4تخمین ارتفاع شکست و ارتفاع نشت

 5.4هرزروی سیال و spurt loss
سیال مورد استفاده در آزمایشها  cross-linked gelبا
غلظت  30 ppgو  % 3افزودنی  LTMO25برای کاهش هرزروی
است .هرزروی سیال از سه قسمتِ  CIII ،CII ،CIتشکیل
می شود که  ،CIیا  CViscosityاثر ویسکوزیته سیال فیلترشده
شکست  ،CII ،26یا  CCompressibilityاثر ویسک وزیته و تراکمپذیری
تراکمپذیری سیال مخزن و  CIIIیا  CWallاثر ویژگیهای ایجاد
دیواره  27سیال عملیات شکست را نشان میدهد.
 Spurt lossبرای سازند با نفوذپذیری کمتر از 1 md
صفر است و مقدار  CWاز نمودار ارائه شده توسط شرکت
ارائهدهنده سیال برحسب درصد  LTMOاستفادهشده
محاسبه می شود .مقدار  Cwمطابق نمودار شکل  5برابر
 16 ×10-4 ft/√minبه دست آمد.

 6.4تعیین مدول االستیسیته
برای تعیین مدول االستیسیته سنگ مخزن از دادههای نگاره
صوتی استفاده میشود .بر اساس دادههای این نگاره زمان عبور
موج فشاری از سنگ مخزن  55 μs/ftاست که برابر با سرعت
موج فشاری  18180 ft/sاست ( Pippin, 1970; Smith
 .)and Montgomery, 2015aبدین ترتیب مدول
االستیسیته دینامیکی از معادله ( )9برابر با  9/8×106 psiبه
دست میآید.
25

Low-toxicity mineral oil
Viscosity of the fracturing fluid filtrate
27 Wall building characteristics
26
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افقی حداقل) است ،یک حد باالیی برای مقدار  σCLبه دست
میآید .بهطورکلی اولین افت ،کمتر از فشار گسترش شکست،
 σCLاست .درنتیجه  SRTمیتواند در تعیین مقداری مشخص
برای  σCLو تشخیص رفتار افت فشار در زمان بسته شدن
ترک نیز مفید باشد ) σCL .(Smith and others, 1985از
برخورد دو شیب متفاوت در نمودار نرخ-فشار ته چاه به دست
می آید .کاهش شیب در قسمت دوم این نمودار نشاندهنده
شروع رشد شکستگی و کاهش مقاومت سنگ در برابر رشد
شکستگی است .درصورتیکه معادلهای بر دادههای شیب دوم
نمودار برازش شود ،از برونیابی این تابع در بر خورد با محور
قائم (نرخ پمپاژ صفر) تخمینی از  σCLنیز حاصل می گردد.
آزمون  SRTبا استفاده از تزریق آب اسلیک  KCLدر نرخهای
 12 ،10 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0/5و  15بشکه بر دقیقه ()bpm
به مدت تقریب اً  2دقیقه در هر نرخ در این چاه انجام شده
است .شکل  6نتایج حاصل از این آزمون را نشان میدهد.

Edynamic ( psi ) 

که در آن  ρbچگالی سنگ ،برابر  166 /9 lb/ft3است .اما در
طراحی نیاز به مدول استاتیکی است .برای تبدیل مدول
دینامیکی به استاتیکی از رابطه السی ( 28معادله ( ))10استفاده
استفاده می شود ) .(Lacy, 1997این معادله از برازش
داده های آزمایشگاهی (مدول استاتیکی) و مقادیر دینامیکی
بهدستآمده است .بدین ترتیب مقدار مدول استاتیکی برابر
 5/9×106 psiبه دست آمد.
()10

2
Estatic  0.422EDyn  0.018 EDyn

 7.4کالیبراسیون مدل
در این مرحله اطالعات کافی برای طراحی مدل فراهم آمده
است .پیش از انجام طراحی نهایی الزم است اطالعات و
پارامترهای محاسبه شده با استفاده از آزمایشهای برجا مورد
ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز تصحیح گردند.
آزمایشهای نرخ پلهای ( )SRTو  DFIT29در چاه موردنظر
انجام شده است .فشار ته چاه در جریان این آزمایشها
اندازه گیری شد .تمامی نتایج آزمایشها برای عمق متوسط
مشبک کاری  5365 ftتصحیح شده است .آزمایشها با آب
اسلیک  30حاوی  %2KCLو  10 ppgپلیمر برای کاهش
اصطکاک انجام شدهاند.
 1.7.4آزمایش Step-rate injection

شکل  .6نتایج آزمون  SRTشامل فشار ته چاه و نرخ تزریق

تخمین بهتری از فشار بسته شدن ترک ( )σCLمعموالً از
تحلیل داده های افت فشار پس از پمپاژ یک  minifracیا
آزمون کارآیی سیال  31حاصل میشود .با این وجود ،در بسیاری
بسیاری از سازندها ،تفسیر این دادههای افت فشار در بهترین
حالت ،از دقت مناسبی برخوردار نیست و در بعضی موارد
تشخیص صحیح فشار بسته شدن اصالً ممکن نیست .ب ا
استفاده از  SRTمیتوان فشار گسترش شکست  32را محاسبه
نمود و ازآنجاییکه این فشار همیشه بزرگتر از ( σCLتنش

شکل  7نمودار نرخ -فشار حاصل از دادههای این آزمایش را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود از برخورد دو
تابع برازش شده بر دو شیب متفاوت نمودار ،فشار رشد ترک
برابر با  3519 psiبه دست آمده است .این مقدار بهعنوان
کران باالی  σCLیا تنش افقی حداقل در ته چاه در نظر گرفته
می شود .همچنین از تقاطع برازش بر شیب قسمت دوم نمودار
و محور قائم ،تخمینی از  σCLبرابر با  3382 psiنیز حاصل
28

Lacy
Diagnostic Fracture Injection Test
30 Slick water
31 Fluid efficiency test
32 Fracture extension pressure
29
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جذرِ زمان-فشار نیز مقدار  σCLرا با دقت بیشتری از آزمایش
 SRTتعیین می کند .افت شیب محسوس در این نمودار نشانه
بسته شدن ترک است.
لذا ،اولین فشار پس از تغییر شیب در این نمودار را
بهعنوان فشار بسته شدن ترک در نظر میگیرند .پس از انجام
آزمایش  25 ،SRTبشکه آب اسلیک  KCLبا نرخ 10 bpm
(زمان تزریق  )2/5 minبه درون سازند تزریق شد .پس از
پایان تزریق ،افت فشار ته چاه ،همراه با زمان ( )ΔTثبت شد.
شکل  8نمودار هورنر حاصل از نتایج این آزمون را نشان می
دهد .همانطور که در شکل دیده می شود ،از ادامه معادله
برازش شده بر آخرین دادههای برداشت شده (که نزدیکترین
مقا دیر به فشار مخزن را نشان می دهند) و تقاطع آن با محور
قائم تخمین مناسبی از مقدار فشار مخزن برابر با 2295/7 psi
به دست می آید .این مقدار با تخمین فشار مخزن توسط
گرادیان متوسط فشار در این منطقه ( )2328 psiتطابق بسیار
مناسبی دارد.

گردیده است .این مقدار تطابق بسیار خوبی با تخمین اولیه به
دست آمده ( )3371 psiدر بخش  2-1-4دارد.

شکل  . 7نمودار نرخ-فشار حاصل از آزمون SRT

 2.7.4آزمایش DFIT33
34

این آزمایش همچنین با نامهای ،DataFrac ،MFO
 MiniFracو آزمایش پمپاژ/افت (در حجم پایین) نیز شناخته
می شود .هدف این آزمایش اندازه گیری  ،σCLفشار برجای
مخزن ،و نفوذپذیری است .قسمت تزریق این آزمون را میتوان
بهعنوان یک آزمون  Leak -offتحلیل نمود.
استفاده از نمودارهای جذرِ زمان ( )√ΔTو زمان هورنر
بخصوص در بررسی و تحلیل نمودارهای افت فشار بسیار
مناسب است .زمان هورنر طبق معادله ( )11محاسبه میشود
).(Economides and Nolte, 2000
()11

HornerTime  ( t p  T ) T

شکل  .8نمودار نیمه لگاریتمی هورنر بر اساس دادههای
آزمون DFIT

که در آن  tpزمان پمپاژ ،و  ΔTزمان سپریشده از توقف پمپاژ
است .باید دقت داشت که در صورت استفاده از نمودار نیمه
لگاریتمی هورنر (لگاریتم زمان هورنر -فشار) زمان در محور
افقی از راست به چپ زیاد می شود و تقاطع دو محور در زمان
هورنر برابر با  ،1نشانگر گذر زمان بینهایت (  )ΔT >>t pاز
پایان تزریق است .درنتیجه ،مقدار فشار در محل برخورد زمان
هورنرِ  1با محور قائم برابر با فشار مخزن خواهد بود .نمودار

فشار بسته شدن ترک ( )σCLو فشار خالص ترک در نمودار
تغییرات فشار برحسب جذر زمان شکل  9تعیین شده است.
 σCLبا مقدار  3400/5 psiتطابق مناسبی با فشار بهدستآمده
از آزمایش قبل و تخمین اولیه دارد .فشار خالص ترک که
بهعنوان تفاضل فشار پایان پمپاژ (زمان صفر در شکل  )9و
فشار بسته شدن ترک مطرح می شود از پارامترهای مهم و
Diagnostic Fracture Injection Test
Mini Fall Off
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به دست آمد .با توجه به زمان تزریق سیال و بسته شدن ترک،
زمان بیبُعد بسته شدن    66.9 26.7  2.6محاسبه
می شود .نمودار شکل  11تغییرات کارایی سیال نسبت به زمان
بیبُعد بسته شدن ترک را نشان می دهد .با توجه به زمان
بیبُعد  ،2/6مقدار کارایی سیال  59%به دست میآید.
از آنجا که آزمونِ  Gelminifracبا سیال مشابه عملیات
شکست هیدرولیکی موردنظر انجام میشود ،لذا بازدهی به
دست آمده در این آزمون ،بهعنوان بازدهی قابلانتظار در
عملیات شکست هیدرولیکی در نظر گرفته می شود که قرار
است در ادامه در این چاه انجام شود .اطالع از میزان هرزروی
سیال در کنترل  screen-outو رشد ارتفاعی شکست
هیدرولیکی اهمیت فراوان دارد.

تعیین کننده در عملیات شکست هیدرولیکی است .این فشار
در کنترل رشد ارتفاعی شکست هیدرولیکی اهمیت فراوان
دارد .محققین برای اطالع بهتر از نحوه کاربرد نمودارهای
تحلیل فشار و انواع مختلف آن میتوانند به منابع مراجعه
نمایند ( Economides, 1992; Economides and Nolte,
.)2000; Valko and Economides, 1995

شکل  . 9نمودار جذر زمان-فشار بر اساس دادههای آزمون
DFIT

 3.7.4آزمایش Gelminifrac

نتایج آزمایش تزریق یک سیال ویسکوز که معموالً همان سیال
مدنظر برای انجام عملیات شکست ه یدرولیکی است ،عالوه بر
تأیید یافتههای آزمونها ی مراحل قبل ،میزان کارآیی سیال
را در عملیات شکست هیدرولیکی مشخص مینماید .با تعیین
میزان هرزروی سیال ،میتوان حجم مرحله پد  35را در عملیات
شکست هیدرولیکی محاسبه نمود .روند کار مشابه نمودار جذرِ
زمان -فشار است .پس از تعیین  ،σCLزمان معادل آن به دست
می آید .سپس با در دست داشتن زمان پمپاژ سیال ،زمان
بیبُعد بسته شدن  36محاسبه می گردد.
در این آزمون حدود  905بشکه سیال ویسکوز با نرخ
متوسط ( 35 bpmزمان متوسط تزریق  )26 /7 minتزریق
شد .نمودار شکل  σCL ،10در این آزمون را برابر 3466 /1 psi
تعیین می کند که تطابق مناسبی با نتایج آزمونهای قبلی
دارد .همچنین زمان متناسب با بسته شدن ترک 66 /9 min

شکل  .10نمودار جذر زمان-فشار بر اساس دادههای آزمون
Gelminifrac

همچنین از دادههای آزمون  Gelminifracمیتوان برای به
دست آوردن فشار خالص ترک استفاده نمود .نولته و اسمیت
) (Nolte and Smith, 1981نموداری تمام لگاریتمی از فشار
خالص برحسب زمان پمپاژ ارائه دادند .افقی شدن شیب این
نمودار نشانهای از رشد ارتفاعی یا هرزروی بیشازحد است.

Pad volume
Dimensionless closure time
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 .5طراحی عملیات شکست هیدرولیکی
پس از تخمین پارامترهای موردنیاز طراحی عملیات شکست
هیدرولیکی و تصحیح آنها با استفاده از آزمایشهای
انجام شده ،نوبت به طراحی هندسه و قسمتهای مختلف
عملی ات می رسد .با توجه به مراحل قبل طول شکستگی ft
 xf = 500و نرخ تزریق نزدیک به آزمایش  Gelminifracبرابر
با  Q= 30 bpmو غلظت  8 ppgپروپانت از نوع ماسهسنگ
اتاوا  20/40برای کاهش هزینهها در نظر گرفته میشود.
همچنین سیال مورد استفاده در عملیات بر اساس گزارشهای
شرکت ارائه دهنده دارای ویسکوزیته  90/4 cpدر شرایط
استاندارد است.
برای ساده سازی محاسبات ،سیال عملیات ،غیر نیوتنی
با قانون توانی و رئولوژی آن در طول شکستگی ثابت در نظر
گرفته شد .ویسکوزیته سیال مورداستفاده باید توسط شرکت
ارائه دهنده در دمای مخزنِ مدنظر مشخص شود .معموالً این
ویسکوزیته بر اساس استاندارد API/ISO13503-1, ( ISO
 )2003در نرخ برش  170 s-1گزارش می شود .ویسکوزیته
سیال مورد استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی بر اساس
گزارش شرکت ارائه دهنده  90/4 cpاست .به دلیل اضافهشدن
پروپانت به سیال ،ویسکوزیته آن تغیی ر خواهد کرد .اثر این
تغییر ویسکوزیته توسط انیشتین تعیین شد
(  .)Einstein,1906به منظور سادگی از نمودار شکل  13که
بر اساس غلظت پروپانت و ضریب افزایشی ویسکوزیته ظاهری
بی ان شده است استفاده می شود .طبق نمودار در غلظت ppg
 8پروپانت ،ویسکوزیته ظاهری با ضریب  3افزایش مییابد.
درنتیجه ویسکوزیته ظاهری  μ app = 271/2 cpخواهد بود.

شکل  .11تغییرات کارایی سیال نسبت به زمان بیبُعد بسته
شدن ترک)(K. G. Nolte, 1986

فشار در این قسمت از نمودار بهعنوان فشار بحرانی خ الص در
نظر گرفته می شود .این نمودار در شکل  12فشار خالص psi
( 720فشار خالص از تفاضل فشار ته چاه و فشار بسته شدن
ترک به دست آمد) را مشخص می کند .فشار بهدستآمده
تفاوت نسبت اً زیادی با فشار خالص اولیه تخمینی ()475 psi
دارد .این موضوع اهمیت استفاده از آزمایشهای برجا در
تصحیح پارامترهای ورودی را نشان می دهد .در این مورد باالتر
بودن فشار خالص بهدستآمده از تحلیل نتیجه خوبی است.
زیرا با افزایش فشار خالص امکان طراحی شکست هیدرولیکی
بلندتر و کنترل رشد ارتفاعی بیشتری فراهم میآید.

شکل  .12نمودار نولته اسمیت برای قسمت تزریق آزمون

شکل  .13ضریب افزایشی ویسکوزیته سیال برحسب غلظت

minifrac

پروپانت ماسهسنگی )(Perkins and Kern, 1961
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اکثر مدلهای دو بُعدی بر اساس سه مدل اصلی پایهریزی
شدهاند :مدل  ،PKNمدل  KGDو مدل شعاعی( Geertsma

()12

and DeKlerk, 1969; Khristianovic and Zheltov,
;1955; Nordgren, 1972; Perkins and Kern, 1961
 .)Sneddon, 1951مدلهای  PKNو  KGDارتفاع

شکستگی را ثابت فرض می کنند و مدل شعاعی ارتفاع و طول
شکستگی را برابر فرض می کند .با توجه به محدودیت ارتفاعی
توسط الیه های شیلی در باال و پایین مخزن ،و در نظر گرفتن
طول بلندتر از ارتفاع شکستگی ،جهت انتخاب مدل هندسی
مناسب میتوان از مقایسه مدلهای دو بُعدی و سه بُعدی
استفاده نمود .شکل  14عرض شکستگی در مدلهای 2بُعدی
را نسبت به مدل 3بُعدی نشان میدهد .همانطور که دیده
می شود با افزایش نسبت طول شکستگی به ارتفاع شکستگی،
مدل  PKNبه مدل 3بُعدی نزدیکتر می شود .با توجه به طول
( 1000ftطول کل ترک) و ارتفاع  173 ftشکست مورد انتظار،
مدل هندسی  PKNبرای طراحی حاضر مورداستفاده قرار
می گیرد .محاسبات الزم برای ط راحی عملیات شکست
هیدرولیکی باید طبق ترتیب خاصی صورت گیرد .در ادامه
گام های محاسبات با ترتیب صحیح برای رسیدن به نتیجه
مناسب طی خواهد شد.

).(Smith and Montgomery, 2015a

 1 .5محاسبه عرض متوسط شکستگی
در فاز طراحی گام اول محاسبه عرض شکستگی (  )wavgاست.
انتخاب ابعاد پروپانت بسیار وابسته به عرض شکستگی است.
عرض متوسط یا بازشدگی شکستگی بر اساس مدل هندسی
 PKNاز معادله ( )12برابر با  0/1662 inبه دست میآید.

0.3

E

که در آن ارتفاع شکستگی بر حسب  ، ftنفوذپذیری برحسب
 ،cpنرخ تزریق برحسب  bpmو مدول یانگ برحسب  psiاست.

 2.5محاسبه زمان و حجم پمپاژ سیال
با استفاده از معادالت موازنه جرم و توازن بین حجم شکستگی
ایجادشده ( )2xf ×wavg ×Hو حجم سیال پمپ شده ( )Qtp
می توان زمان الزم برای عملیات پمپاژ را طبق معادله ()13
محاسبه نمود tp .در این معادله زمان کل پمپاژ سیال است.
()13

Q tP
t P (min)  2 H L Spurt  w H

3 CT H L

2x f 

از حل این معادله برحسب  tpزمان کل پمپاژ برابر با 25/95
دقیقه محاسبه می شود .درنتیجه حجم کل سیال پمپ شده
نیز برابر با  32697گالن خواهد بود.

 3.5محا سبه بازدهی عملیات و تصحیح ضریب
هرزروی (در صورت نیاز)
پس از تعیین حجم و زمان پمپاژ بازدهی عملیات شکست
هیدرولیکی محاسبه خواهد شد .بازدهی بهدستآمده در ای ن
مرحله باید با بازدهی محاسبه شده در بخش )59%( 3.7.4
برابر باشد؛ زیرا سیال استفادهشده در هر دو قسمت مش ابه
است .بازدهی به سادگی از نسبت حجم شکستگی ایجادشده
به حجم سیال پمپ شده به دست میآید.
()14

شکل  .14انتخاب روش  2بُعد ی مناسب برای طراحی

 app 0.28 Q 0.21 x f 0.28

0.07

0.223 H F

wavg ( in.) 

VFracture 2  x f  H  w

VPumped
Qt p

ef 

بدین ترتیب بازدهی برابر  54/8%خواهد بود که کمتر از
بازدهی محاسبه شده در بخش  )59%( 3-7-4است .از این
اختالف نتیجه گرفته می شود که هرزروی بهدستآمده در
قسمت ( 5-4هرزروی کل  )9×10-4 ft/√minبیش از مقدار
واقعی است .بهمنظور تعدیل ضریب هرزروی CT ،در معادله
( )13تغییر می کند تا بازدهی به مقدار  59%برسد .درنتیجه
مقدار ضریب هرزروی به  78/7×10-5 ft/√minتصحیح
می گردد .بنا به مقدار جدید ضریب هرزروی ،مقادیر زمان و
حجم سیال پمپاژی نیز به ترتیب به  24/1 minو 30379
گالن تعدیل می شود.

13
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 4.5محاسبه حجم مرحله پد

37

هیدرولیکی مرتبط با مشبک کاری و نزدیکی به چاه مانند
پیچش شکستگیها را ارائه میدهد .بر اساس این پیشنهادها
طول ،قطر و تعداد مشبک کاری به همراه مقادیر مرتبط با
طراحی حاضر در جدول  3آورده شده است ( Gruesbeck

به مرحله تزریق سیال بدون پروپانت که مسئولیت ایج اد
شکستگی اولیه و بازشدگی اولیه را دارد مرحله پد می گویند.
در این مرحله بخشی از طول و عرض شکستگی نهایی در
عملیات ایجاد میشود ) .(K. Nolte, 1986طبق معادله ()15
حجم این مرحله  21/81%از حجم کل عملیات خواهد بودfc .
ضریبی است که در این معادله برای سیال با بازدهی بیش از
 20%برابر  0/05است .مقدار این ضریب برای سیاالت با کارایی
کمتر از  %20با استفاده از روابط و نمودارهای مخصوص به
دست میآید ) fp .(Economides, 1992نیز نسبت حجم
مرحله پد به حجم کل عملیات شکست هیدرولیکی است.
بدین ترتیب ،حجم سیال در مرحله پد  6626گالن و طول
شکستگی ایجادشده در این مرحله نیز  109 ftخواهد بود.
()15

)(0.0  f c  0.05

and Collins, 1978; Smith and Montgomery,
.)2015a; Yew and Jogi, 1978
جدول  .3ابعاد مشبک کاری بر اساس مطالعات گذشته
مقدار

کمیت اندازهگیری

0/2 in.

حداقل قطر

21 in.

حداقل طول

120

تعداد مشبککاری

معادله تجربی
DPerf  6  DPr oppant

LPerf  2.5  0.7 ft.
) Perfshots  4  Q( bpm

برای تعیین دقیق راستای مشبک کاری نیاز به تعیین راستای
تنشها ی افقی حداقل و حداکثر است .همانطور که پیشتر
اشاره شد ،این راستاها را میتوان با استفاده از نگاره قطرسنج
چهار بازویی  38یا  FMI39با دقت مناسبی تعیین نمود .بر اساس
اساس مطالعات ،بهترین راستای مشبک کاری ،راستای تنش
افقی حداکثر با زاویه فازی  180°است ( Abdollahipour et
 .)al., 2015که در صورت مشخص بودن راستای تنشها ،این
راستا برای مشبک کاری در نظر گرفته می شود.

f p  ( 1  e f )2  f c ,

f p  ( 1  0.59 )  0.05  0.2181
2

با توجه به طول ایجاد شده ،عرض شکستگی در این مرحله
طبق معادله ( 0/108 in )12به دست میآید .این عرض
بزرگتر از  3برابر بزرگترین ابعاد پروپانت ماسهسنگ 20/40
در نظر گرفتهشده (  )0/0331 inاست .طبق مطالعات انجام
شده بر روی نمونهها ی آزمایشگاهی ،درصورتیکه ابعاد ذرات
عبوری از یک منفذ کمتر از یکسوم قطر آن باشد ،ذرات
عبوری بدون وجود مانع قابلتوجهی از منفذ عبور میکنند و
در اطراف آن تهنشین نمی شوند ( Gruesbeck and
 .)Collins, 1978در صورت کافی نبودن عرض شکستگی ،ب ا
افزایش حجم مرحله پد ،ویسکوزیته سیال و یا نرخ تزریق
می توان به عرض شکستگی بیشتری در این مرحله دست
ی افت.

 6.5محاسبات برنامه زمانبندی نحوه پمپاژ
پس از مرحله پد ،پروپانت به مرور به سیال اضافه شده تا در
نهایت غلظت مدنظر به دست آید .ازآنجاکه کل هدف فرآیند
شکست هیدرولیکی قرار دادن پروپانت در سازند است؛ این
مرحله احتماالً بحرانیترین مرحله در کل فرآیند است .غلظت
بسیار پایین پروپانت موجب کاهش هدایتپذیری شکستگی
می شود و غلظت ب یشازحد نیز میتواند موجب screen-out
گردد .در صورت بروز  screen-outمیزان هرزروی به مقدار
چشمگیری افزایش میی ابد و رشد شکست هیدرولیکی متوقف
می گردد .افزایش نرخ تزریق نیز تنها موجب عریضتر شدن
دهانه شکست هیدرولیکی موجود می شود .پارامترهای درگیر
در طراحی این مرحله از عملیات شامل زمان بیبُعد بسته

 5.5محاسبات مشبککاری
هندسه مشبک کاری شامل طول ،قطر و تعداد مشبککاری در
این مرحله تعیین می گردد .طبق مطالعات انجام شده و
تجربیات گذشته پی شنهادهایی برای ابعاد مشبک کاری وجود
دارد که حداقل های الزم برای اجتناب از مشکالت شکست

37
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شدن ( ،)δCحجم پد (  ،)fpنمای برنامه زمانبندی پروپانت (،)ε
مقیاس زمانی ( ،)ξبرنامه زمانبندی بیبُعد پروپانت (  )CDو
40
تبدیل واحد از غلظت پروپانت در  ppgسیال به  ppgاسالری
اسالری ( 40مخلوط سیال و پروپانت) (  ،)cslو بالعکس ()cfl
است.
این پارامترها و روابط هریک در جدول  4خالصهشده
است .با استفاده از این پارامترها میتوان برنامهریزی مراحل
پمپاژ را با انتخاب تعداد گامها یا مقیاس زمانی الزم رسیدن
به غلظت نهایی ،تکمیل نمود.

جدول  .5خالصه کل عملیات شکست هیدرولیکی
طراحیشده
کل حجم عملیات:
نرخ پمپاژ (:)Q
اسالری)

پمپاژ( Montgomery, 2013; Smith and Montgomery,

.)2015b, 2015c

0.833c fl  prop
8.33 prop  c fl

0.833csl  prop
8.33 prop  csl

c fl 

بازدهی قابل انتظار سیال:
حجم مرحله :Pad

%59
21/81%

نمای برنامه پروپانت (:)ε

0/32

حجم

مقیاس

برنامه زمانبندی

اسالری
(گالن)

زمانی
()ξ

بیبُعد پروپانت
()CD

اسالری

6600

-

-

مرحله

PPG

PPG

سیال
0

Pad

tC
tp

CD (  )    ,

csl 

30 bpm

حداکثر غلظت پروپانت( 8 PPG :معادل  5.87 lb.بر گالن

جدول  .4روابط پارامترهای مورداستفاده در طراحی مرحله

) (0    1

 30400Galاسالری

fc
)
ef

C 

(   1- ef 
t  ft p
t p  ft p

12250

0/25

0/64

3/77

4/5

18500
24450

0/50
0/75

0/8
0/91

4/7
5/37

6/0
7/1

30400

1/00

1/00

5/9

8/0



جدول  5خالصه کل عملیات شکست هیدرولیکی طراحیشده
با انتخاب چهار مقیاس زمانی ()ξ= 1/0 ،0/75 ،0/5 ،0/25
برای رسیدن به غلظت نهایی پروپانت نشان میدهد .شکل 15
نیز نحوه پیاده سازی عملیات را با دو شیوه نهایی گزارش
بهصورت پلهای  41و تدریجی  42نشان میدهد.

شکل  . 15برنامه زمانبندی پمپاژ جهت اجرای عملیات
شکست هیدرولیکی در چاه موردنظر

40
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مدل را میتوان  180 ftدر نظر گرفت که بسیار نزدیک به
طراحی انجام شده است.
توزیع پروپانت در الیه اصلی مخزن به خوبی انجامشده
است ،اما در الیه فرعی مخزن که توسط الیه شیلی جداشده
است؛ طبق پیشبینی انجام شده توزیع پروپانت بهخوبی
صورت نگرفته و تنها  200 ftدارای توزیع ضعیف پروپانت
است .روند نسبت اً ساده طراحی ارائه شده در این مقاله علیرغم
در نظر نگرفتن رفتار پیچیده سیال و اعمال محدودیت رشد
ارتفاعی ،تطابق مناسبی با روش عددی بررسی شده نشان داد.
مدل عددی با رسیدن به  90%رشد شکست هیدرولیکی پیش-
بینی شده کارایی مناسب طراحی حاضر را نشان میدهد.
برای بررسی بیشتر نتایج بدست آمده ،طراحی انجام
شده در این مطالعه با نتایج حاصل از مدل سازی در نرمافزار
 Fraccadeبا در نظر گرفتن هندسه  P3Dشبیهسازی
میشود Fraccade .نیز بر اساس روش عددی اجزا محدود
شبهسهبُعدی به شبیه سازی رشد شکست هیدرولیکی
میپردازد .شکل  17و  18هندسه نهایی شکست هیدرولیکی
را به ترتیب به همراه تمرکز پروپانت و مقدار هدایت
هیدرولیکی حاصل در شکستگیهای هیدرولیکی نشان
می دهد .بر اساس این مدل ،شکست هیدرولیکی در حدود
 470فوت گسترش طولی خواهد داشت .همچنین ارتفاع
شکست هیدرولیکی به  250فوت خواهد رسید .همانطور که
مشاهده می شود ،مدل  P3Dهندسه متقارنتری پیشبینی
نموده است؛ همچنین رشد ارتفاعی محدودتر از مدل کامالً
سهبُعدی است .با توجه به تغییرات تمرکز پروپانت قرار گرفته
در شکستگیها ،ارتفاع مؤثر شکست نهایی (تفاضل ارتفاع کل
مشاهده شده در شکل  17و  18و ارتفاع با تمرکز پروپانت
صفر) کمی بیشتر از مدل کامالً سهبُعدی و در حدود 200
فوت است .با توجه به هدایت هیدرولیکی بدست آمده در این
مدل ،انتظار می رود تولید این چاه به مقدار قابل قبولی تحت
تأثیر عملیات شکست هیدرولیکی افزایش یابد.
البته مقدار بازشدگی دهانه شکست هیدرولیکی با توجه
به شکل  17کمی کمتر از  0/2 inاست که از عرض شکستگی
پیشبینی ش ده برای بازشدگی دهانه شکست هیدرولیکی در
طراحی کمتر است .برای افزایش عرض دهانه شکستگی
میتوان حجم مرحله  Padرا افزایش داد یا از سیال با
ویسکوزیته باالتر استفاده نمود.

 .6مقایسه طراحی عملیات با روش عددی
اسمیت و مونتگومری با مدلسازی عددی کامالً  3بُعدی
گسترش شکست هیدرولیکی در نرمافزار  STIMPLANبر
روی این چاه به طراحی عملیات شکست هیدرولیکی
پرداختند ) .(Smith and Montgomery, 2015aنرم افزار
 STIMPLANقادر به مدلسازی کامالً سه بعدی رشد شکست
هیدرولیکی بر اساس روش اجزا محدود است .آنها با تغییر
تمامی پارامترهای مؤثر با عملیات ،ازجمله طول ،ارتفاع،
تنش های تخمینی ،سیال ،فشار تزریق و  ...به بررسی نتایج
حاصل پرداختند.
شکل  16نتیجه مدلسا زی سه بُعدی گسترش شکست
هیدرولیکی به همراه توزیع پروپانت در شکستگیهای
ایجادشده را با استفاده از پارامترهای ورودی مشابه نتایج این
تحقیق نشان می دهد .در این مدل عددی برای شبیهسازی
بیشتر شرایط واقعی ،ویسکوزیته سیال در طول شکستگی
کاهش ی افته است .همچنین برخالف فرض محدودیت کامل
برای رشد ارتفاعی در این تحقیق ،در مدل عددی امکان رشد
ارتفاعی نیز در نظر گرفته شده است .در این مدل تنها به دلیل
اختالف تنش در الیهها ی مجاور امکان کُند شدن سرعت رشد
ارتفاعی وجود دارد.

شکل  .16گسترش شکست هیدرولیکی و توزیع پروپانت در
مدل عددی کامالً  3بُعدی مسئله

با توجه به نتیجه مدل کامالً  3بُعدی در شکل  ،16ارتفاع
نهایی شکستگی حدود  280 ftو طول شکستگی ( 450 ftکه
حدود  90%رشد مدنظر در طراحی است) محاسبه شده است.
اگرچه در این شکل رشد ارتفاعی بیش از مقدار پیشبینیشده
است؛ اما با توجه به نبود غلظت الزم پروپانت در ناحیه 100 ft
باالی این مدل ،این قسمت از شکستگیها در پایان تحت فشار
تنش افقی حداقل بسته می شوند .در حقیقت ارتفاع مؤثر این

16

دو فصلنامهی علمی-پژوهشی ژئومکان یک نفت؛ دورهی 1؛ شمارهی 2؛ زمستان 1396

شکل  . 17هندسه نهایی شکست هیدرولیکی به همراه تمرکز پروپانت

شکل  .18تغییرات هدایت هیدرولیکی در شکست
هیدرولیکی تولید شده

در کل ،مدلهای طراحی کامالً  3بُعد ی عددی ،طراحی بهینه
تری ارائه می دهند و چنین مدلهایی برای شرایط پیچیدهتر
در حضور تجزیه دمایی سیال ،تهنشست پروپانت ،رشد ارتفاعی
بدون محدودیت در طول انجام عملیات ،و ک نترل مناسبتر
سیاالت تحریکشده مانند فوم نیاز است .همچنین پس از
طراحی مراحل عملیات ،بررسی تهنشست پروپانت و اندرکنش
سیال با محیط مخزن نیاز به مدل سازی دقیق عددی دارد.

 .7نتیجهگیری
طراحی عملیات شکست هیدرولیکی برای یک چاه قائم در
میدان گازی هیوگوتون آمریکا صورت گرفت .میدان موردنظر

در سازند ماسه سنگی با نفوذپذیری تقریب اً پایین قرار دارد.
طراحی صحیح عملیات شکست هیدرولیکی نیازمند آگاهی از
پارامترهای طراحی مانند انواع فشارها و هرزروی سیال است.
با در دسترس بودن اطالعات مناسب از شرایط میدان و
همچنین دادههای کامل چندین آزمایش درونچاهی ازجمله
آزمایشهای  ،DFIT ،SRTو  Gelminifracمراحل طراحی
عملیات شکست هیدرولیکی از ابتدا تا انتها بهطور کامل انجام
شد .با استفاده از دادهها ی موجود پارامترهای موردنیاز طراحی
عملیات ،تهیه گردید .سپس با استفاده از نتایج آزمایشهای
درونچاهی و روش تحلیل فشار شکست؛ پارامترهای طراحی،
تأیید و در صورت نیاز تصحیح شد و درنهایت ،عملیات شکست
هیدرولیکی طراحی شد.
زمانبندی پمپاژ سیال ،غلظت پروپانت در هر مرحله و
حجم کل عملیات با هدف ایجاد شکست هیدرولیکی به طول
 500 ftو محدودیت ارتفاعی  173 ftبه همراه توزیع 1 lb/ft2
پروپانت در شکستگیها تعیین گردید .نتایج یک مدل کامالً
 3بُعدی عددی و مدل  P3Dبا همین شرایط جهت مقایسه با
اهداف طراحی استفاده شد .با توجه به نتایج مدلهای عددی،
طراحی انجام شده قادر به ایجاد تقریب اً  90%طول شکست
مدنظر و ارتفاع نزدیک به پیشبی نی است .همچنین پروپ انت
توزیع شده در شکستگیها بر اساس طراحی ،به اهداف مورد
نظر دستی افته است .تطابق بسیار خوب نتایج مدلهای عددی
با اهداف طراحی انجام شده ،بیانگر موفقیت بسیار خوب این
طراحی ساده با استفاده از یک مدل هندسی ساده  2بُعدی
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است .البته در مدل  P3Dبازشدگی دهانه شکست هیدرولیکی
کمی کمتر از مقدار پیشبینی شده بدست آمد که با افزایش
حجم مرحله  Padیا تغییر سیال عملیات ،قابل تصحیح است.
روند ارائه شده در این مقاله جهت طراحی عملیات شکست
هیدرولیکی در یک چاه قائم میتواند یک راهنمای جامع و
کامل باشد .برای طراحی عملیات در چاههای افقی نیاز به در
نظر گرفتن اهداف و شرایط کمی متفاوت است که در این
مقاله به آن پرداخته نشد.
همانطور که در این مطالعه دیده شد ،وجود اطالعات
آزمایشهای درون چاهی گامی مهم در طراحی یک عملیات
موفق شکست هیدرولیکی است .متأسفانه چنین آزمایشها و
اطالعاتی در میدانها ی نفت و گاز کشور ایران انجام و
گردآوری نمیشود .پیشنهاد می گردد با انجام آزمایشهای
معرفیشده در میدانها مستعد استفاده از فنّاوری شکست
هیدرولیکی در ایران ،و تهیه یک پایگاه داده این اطالعات
ارزشمند در اختیار محققین و صنعت قرار گیرد.

جدول  .6س یاهه نمادها
نماد

واحد

شرح

σCL

Pa

تنش بسته شدن

σV

Pa

تنش روباره

Pres

Pa

T

Pa

فشار مخزن
نیروهای تکتونیکی

σ′prop

Pa

تنش پروپانت

FCD

-

هدای تپذیری بیبُ عد

r′w

m

rw

m

شعاع چاه مؤثر
شعاع چاه

FOI

-

فاکتور ازدیاد تولید

Ho

m

ارتفاع شکست هیدرولیکی

HL

m

CI

m/ √min

ارتفاع هرزروی
هرزروی به دلیل ویسکوزیته

fp

-

درصد مرحله پد

wavg

in.

دهانه متوسط شکستگی

ξ

-

CD

برنامه زمانبندی بیبُعد پروپان ت

CII

m/ √min

هرزروی به دلیل تراکمپذیری

CIII

m/ √min

هرزروی خاص دیواره

EDyn

Pa

Estatic

Pa

مدول یانگ دینامیکی
مدول یانگ استاتیکی

xf

m

نصف طول شکستگی

Q

bpm

نرخ تزریق

 .8سیاههی نمادها
جدول  6تمامی نمادهای بکار رفته در این مقاله را به همراه
واحد آن شرح میدهد.

مقیاس زمانی
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υ

-

ضریب پوآسون

rp

m/s

نسبت )(HL/Hf

ρb

Kg/m3

چگالی

Vp

m/s

سرعت موج فشاری

tp

s

زمان پمپاژ

ΔT

s

ε

-

زمان توقف پمپاژ
نمای برنامه زمانبندی

φ

-

تخلخل

cfl

ppg/ppg

csl

ppg/ppg

تبدیل واحد غلظت از اسالری به
سیال
تبدیل واحد غلظت از سیال به
اسالری
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