
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

مي و نيروگاهياولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشي  
 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 
 

 

  اصول تزريق پسماندهاي حفاري در چاههاي نفت و گاز

    
   4خليل شهبازي – 3بيژن هنرور – 2رضا آزاد بخت - 1مهدي شريفي

 دانشگاه آزاد اميديه - 1

  آزاد اميديه دانشگاه - 2

 دانشگاه علوم و تحقيقات فارس - 3

 مهندسي نفت اهوازدانشكده  -4

 

 

  چــــكيده

اين مقاله در باره تكنولوژي .چندين روش مختلف براي دفع دائمي پسماند حفاري جهت تزريق در سازندها استفاده شده است

تزريق دوغاب كه شامل آسياب نمودن و يا تبديل ذرات جامد به ذرات بسيار ريز و مخلوط نمودن آنها با آب و يا سياالت 

ايجاد دوغاب و تزريق اين دوغاب در يك سازند زير زميني در يك  فشار كافي  براي ايجاد شكاف در سنگ ديگر براي 

  ]1[.ميباشد

  

  شكاف هيدروليكي - دوغاب پسماند - جدد كنده هاي حفاريتزريق م - مديريت پسماند: كليدي كلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1

 مهندسي مخازن هيدروركربوري – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 

2
  مهندسي مخازن هيدروركربوري – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  
3

  استاديار دانشگاه علوم و تحقيقات فارس 
4

 دانشكده مهندسي نفت اهواز – استاديار گروه مهندسي نفت  
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  هــــمقدم

در طي فرايند حفاري اين چاهها ساالنه ميليونها بشكه از پسماندهاي .در بيشتر از يك قرن حفاري شده اند چاههاي نفت و گاز زيادي در جهان      

وط سياالت حفاري و كنده هاي ناشي از حفاري از اين چاهها توليد ميشود كه اصوال حجم انبوهي از نفت با اين پسمانده و كنده هاي حفاري مخل

امروزه قوانين حفاظت از .ديريت پسماند ناشي از آلودگي هاي اين مواد خطرناك به محيط زيست بوده استدرآن زمان توجهات كمي به م.ميشود

محيط زيست سخت شده به نحوي كه در بسياري از نقاط جهان با افزايش استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته سياالت حفاري حفاظت از محيط 

  ]2 [ .زيست نيز بيشتر شده است

  

  روش مطالعه-1

خصوصيات يك دوغاب مناسب جهت انجام تزريق مناسب را .اين مطالعه بر مبناي مطالعات تحقيقاتي وآزمايشگاهي انجام گرفته است      

بعد  .شرح داده و نتايج بدست آمده را به صورت عملياتي ميتوان جهت انجام يك فرايند عمليات تزريق مجدد كنده هاي حفاري به كار برد

و بعد از ارزيابي كلي به اين نتيجه .به تشريح روند بررسي اعمال تنش جهت ايجاد شكاف در سازند مورد نظر پرداخته ايم از اين مرحله 

رسيده ايم كه براي سازند هايي با خواص االستسيسته مناسب تزريق مجدد كنده هاي حفاري بهترين روش در مديريت پسماندهاي 

  .شمار ميرود حفاري جهت كنترل آلودگي محيط زيست به

  

 تزريق پسماند هاي حفاريمعرفي سيستم  -2

حفاري به  پاياندر حفاري چاههاي نفت و گازاز سيال حفاري با تركيبات متفاوت شيميايي استفاده ميشود كه تمامي اين سياالت بعد از 

عنوان پسماند بر جاي ميماند كه اثرات نامطلوب زيست محيطي ناشي از اين زايدات حفاري باعث شده شده است كه مطالعات گسترده 

در .ايي در ارتباط با كنترل آلودگي محيط زيست از طريق بكارگيري تكنولوژي هاي مختلف در ارتباط با تصفيه اين پسماندها انجام گيرد

ي معرفي شده است كه هيچگونه تصفيه ايي روي سيال انجام نميشود و تمام زائدات حفاري مستقيما از طريق داليز و يا لوله اينجا روش

در روش ياد شده دفع مواد اضافي به درون سازند صورت ميگيرد بدين ترتيب كه با توجه به عمق .جداري توليد درون چاه تزريق ميشود

  ]3[.ه سازند سياالت اضافي به سازند تزريق ميشودآبهاي سطحي و خواص االستيسيت

تزريق مجدد كنده هاي حفاري به درون يك سازند با خواص زمين شناسي مساعد از طريق فرايند شكاف هيدروليكي توجهات قابل 

  .مالحظه ايي را به عنوان يك روش كم هزينه وبا بازدهي مطلوب مطابق قوانين محيط زيست جهاني در پي داشته است

  :بعضي از مزاياي فرايند تزريق مجدد كنده هاي حفاري در چاههاي صرفا تزريقي به شرح ذيل است

  .ميتواند به عنوان سيستم تخليه صفر جهت رهايي از تمامي پسماندهاي سطحي استفاده گردد.1

  .ط استفاده از اين روش وجود نداردهيچ نوع خطر ناشي از نقل و انتقال پسماندها در هر مرحله از فرايند مديريت پسماندها توس.2

  .از لحاظ اقتصادي و صرف هزينه بسيار ارزشمندتر از روش هاي ديگر است.3

  .اين روش محدود به مكان خاصي نيست و بر حسب شرايط خاص مطالعات زمين شناسي ميتواند اجرا گردد.4

  .كارفرما نيستمسئوليت خاصي در پايان عمليات تزريق پسماندها در چاه متوجه شركت . 5

ت فرايند به لحاظ دارا بودن امتيازهاي ياد شده براي فرايند تزريق مجدد كنده هاي حفاري بسياري از پروژههاي كنترل پسماند حفاري در دنيا به سم

حفاري به سرعت در حال توسعه است با مسائل و  با توجه به اينكه فرايند تزريق مجدد كنده هاي. تزريق مجدد پسماندهاي حفاري پيش رفته است

با توجه  ايمني فرايند تزريق مجدد كنده هاي حفاري همواره بخش مهم هر پروژه تزريق پسماند در چاههاي دفعي.چالشهاي پيچيده تري روبرو ميشويم

تا موانع و كنترلهاي مناسب در برابر  ي افزايش يابدمحسوب ميشود و ميتواند با پيروي نمودن از يك طراحي خوب و جامع به طور وسيع )1(به شكل 

  .وجود خطرات بالقوه قرار دهد
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نماي چاه تزريقي –  1شكل شماره   
  

  ايمن تزريقارزيابي هاي زمين شناسي  -3

توسعه شكافهاي ايجاد شده در طي .در هر فرايند دفع پسماندهاي حفاري ،بايد از دفع ايمن پسماندهاي مورد تزريق اطمينان حاصل كرد

كه اغلب انجام اين فرايند با نرم افزار شبيه ساز شكاف هيدروليكي . عمليات تزريق كنده ها بايد با اطمينان كامل تخمين زده شوند

داشتن حجم بسيار بااليي از تزريق دوغاب پسماند شكاف ايجاد شده طي اين فرايند ميتواند بسيار بزرگ باشد لذا تخمين با .امكانپذير است

مكانيسم هاي مربوط به محدوده تزريق .ميزان توسعه شكاف بسيار مهم است كه بتوانيم دقيقا پسماندها در سازند مورد هدف قرار بگيرند

بوسيله .امكان سنجي براي مشخص نمودن منطقه امكانپذير دفع و نيز ناحيه هاي شكاف ارزيابي شوند پسماند بايستي در طي مطالعات

طالعات چاه شامل نمودار گيري و آزمايش چاه و نمونه برداري و به همراه آزمايش مكانيك سنگ شناسي اين اارزيابي زمين شناسي و 

جهت انجام فرايند شبيه سازي شكاف هيدروليكي بايد برپايه نتايج  سنگ مدل هاي مكانيك.پذير ميشود فرايند به طور جامع امكان

   .نشان داده شده است)2(ارزيابي هاي زمين شناسي باشدهمانطور كه در شكل 

  نمونه اي از ارزيابي هاي زمين شناسي براي ايجاد مدل شكاف هيدروليكي - 2شماره  شكل 

سه مكانيسم  بسيار .محدوده سازند هاي در بر گيرنده شكاف مورد تزريق استفاده ميشوندمعموال از نرم افزارهاي شبيه ساز جهت تعيين 

   :مهم كه تعيين  كننده محدوده شكاف است در انتخاب سازند مورد تزريق مورد توجه اند به شرح ذيل اند

ال ميتواند از گسترش شكاف سازند هايي با شيب شكست بيشتر از شيب شكست در سازند مورد تزريق معمو :موانع تنش  -1- 3  

بوسيله يك  نمونه از محدود شدن شكافيك  )3(شكل شماره  .به سازندهاي با تنش بيشتر از تنش ناحيه مورد تزريق جلوگيري نمايد
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ايزوله لي جهت آسازندهاي بااليي با شيب شكاف بيشتر مانند سازندهاي نمكي ميتوانند بهوان سازندهاي ايده  .ميدهد مانع تنشي را نشان

   .نمودن شكاف ها باشد

 

  احاطه شدن شكاف با مانع تنشي - 3شكل شماره 

 

 در كانادا را نشان  NOVA SCOTIAيك نمونه از يك چاه شامل تزريق مجدد پسماند در) 4(شكل  :موانع مدول  - 2- 3     

هنگامي كه شكاف قصد داد به  .محدود شده استدر اين مورد،شكاف بوسيله يك سازند آهكي كه مدول االستيكي باالتري دارد  .ميدهد

در نتيجه با افزايش اصطكاك وارد بر اليه  عرض شكاف در داخل يا نزديكي سازند سخت تر كاهش پيدا ميكند، سخت تر برسد،سازند 

   .سخت تر مانع از گسترش دهانه شكاف در سازند ميشود

  
  احاطه شدن شكاف با مانع مدول -4شكل شماره 

 

كه شكاف به وسيله يك سازند باتروايي .نمونه ايي از فرايند تزريق مجدد در درياي شمال را نشان ميدهد )5(شكل  :موانع تروايي  - 3-3       

كاف به واضح است كه با نفوذ سيال به درون سازند با تراوايي باال ،ذرات جامد در شكاف باقي ميمانند بنابراين از گسترش ش.باالتر محدود شده است

به هر حال هر چقدر كه با تزريق دوغاب تخريب  شكاف  شامل سازند افزايش بيابد اين مانع طبيعي به عنوان .سازند با تراوايي باالتر جلوگيري ميشود

  . يك سد ديگر عمل نميكند

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

مي و نيروگاهياولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشي  
 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 
 

 

  با تراوايي باال) سازند(احاطه شدن شكاف با مانع  -5شكل  شماره 

  ته نشيني ذرات در فرايند حركت دوغاب و-4

  :تزريق مجدد كنده ها

گسترش توجهات در مورد فرايند تزريق مجدد كنده ها باعث جلب توجهات به مسائل فني مربوط به خواص حركتي و ايستايي ذرات       

كنده ها به سازند بدست آيد  به منظور طراحي يك برنامه تزريق موفق،الزم است كه يك راندمان مناسب انتقال .معلق در دوغاب شده است

غلظت ذرات و ويسكاسيته سيال پايه  برخي ابعاد تحقيق در باره تاثير سايز ذرات،. و ازمشكل بسته شدن فضاي حلقوي جلوگيري شود

 در يك مقياس آزمايشگاهي براي ارزيابي راندمان حركت ذرات در دوغاب. ودبي جريان دوغاب در سرعت حركت ذرات تست گرديده است

ايجاد شده   ،استفاده ميكند (VP/VM)حلقوي به سمت پايين ، از نسبت اندازه گيري سرعت نسبي ذره در يك جريان عمودي فضاي

افزايش ويسكاسيته سيال پايه .نتايج نشان ميدهد كه تاثير كلي روي سرعت ذره در هر دو حالت استاتيك و ديناميك مشابه هم است.است

يك تخمين از شرايط .را پايين ميĤورد در حالي كه افزايش سايز ذره سرعت حركت آن را افزايش ميدهد و غلظت ذرات سرعت حركت ذره

سانتي  66.7مناسب دوغاب بر پايه آزمايشات استاتيك و ديناميك انجام شده است و نشان ميدهد كه دوغابي با ويسكاسيته سيال پايه 

ميكرون را به درون شكافهاي سازند  500تا  425ماسه با اندازه  رصد حجمي ذراتد 30پواز مورد نياز است تا شرايط مناسب براي حمل 

  .بدست آيد

  

  آزمايش سرعت ته نشيني ذرات -  1- 4

       

يك مدل از فضاي حلقوي به وسيله دوغابي پر شد و  جهت مطالعه پايداري حالت تعليق در شرايط استاتيك، :حالت ايستا -1-1- 4

تمامي فرايندها در غلظت هاي مختلفي از . ذرات جامد در طي يك فاصله معين  عبور ميكنند ثبت گرديد زمان هايي كه جهت انتقال

  .اندازه ذرات و ويسكاسيته سيال پايه  تست وثبت گرديدند

حلقوي بعد از اطالع يافتن از ارتباط ميان سرعت پمپ و دبي جريان ،حجمي از دوغاب در ميان فضاي  :حالت ديناميك -  1-2- 4      

حركات ذرات مشخص شده در طي يك فاصله مشخص توسط يك دوربين . مدل مورد نظر پمپ شد و اجازه داديم كه به حالت پايدار برسد

به عنوان  .برابر دارد متصل شد 8سپس تصاويردوربين به يك نمايشگر كه قابليت كاهش سرعت حركت ذرات را تا .با سرعت باال ثبت شد

تكنيك هاي مشابه توسط برخي محققان در جهت تعيين سرعت . ت ذرات مشخص شده آسانتر و دقيق تر شدتعيين سرع يك نتيجه،

  :در اين تحقيق سرعت نسبي ذره با استفاده از معادله زير تعيين ميشود.استفاده شد  حركت ذرات در يك جريان دوغاب

Relative particle velocity= (VP/VM) 

VP  =سرعت ديناميكي ذره    

VM  =سرعت مخلوط دوغاب  

در شرايط استاتيك، مشخص شده است كه سرعت ته نشيني ذرات به ويسكاسيته سيال پايه ، غلظت ذرات و اندازه ذرات بستگي 

در حالي كه افزايش اندازه ذرات سرعت ته .افزايش ويسكاسيته سيال پايه و غلظت ذرات باعث كاهش سرعت ته نشيني ذرات ميشود.دارد

و مقدار .در شرايط ديناميك،مشخص شده است كه افزايش سرعت جنبشي ذرات متاثر از افزايش اندازه ذرات است.زايش ميدهدنشيني را اف

به عنوان يك مقياس براي  VP/VM)(استفاده از سرعت نسبي ذرات.آن با افزايش ويسكاسيته سيال پايه و غلظت ذرات كاهش پيدا ميكند

  :نتايج زير از تغييرات در سرعت نسبي ذرات به دست آمده است.فضاي حلقوي امكانپذير است بيان راندمان انتقال ذرات در ستون

1. RPV>1 :ذرات جامد سريعتر از سيال پايه حركت نموده كه اين ممكن است باعث بسته شدن فضاي حلقوي گردد.  

2. RPV=1:  آل خواهد بودذرات جامد و سيال پايه با سرعت يكسان حركت ميكنند كه اين شرايط ايده.  

3. RPV<1 : ذرات جامد كند تر از سيال پايه حركت نموده و غلظت در جا را افزايش ميدهند و مشكل ته نشيني ذرات را در حالت

  .استاتيك بدتر ميكند

    

  نتيجه گيري و پيشنهاد 
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كه اين .استفاده ميشودبرحسب چاه مورد حفاري و سازند هاي موجود عموما سياالت متفاوت با تركيبات مختلف براي آن  -1

سياالت و كنده هاي حفاري خروجي از سازند در طول عمليات حفاري و بعد از پايان حفاري بدون مديريت خاصي در محيط 

  .با هدف تزريق و مديريت جمع آوري و ايجاد خواص رئولوژي مناسب جهت تزريق ميتوان پسماندها را آماده نمود.رها ميشوند

ا مطالعه و شناسايي سازند مورد نظر از نقطه نظرشناخت وجود اليه هاي بااليي و پاييني سازند مورد نظر قبل از انجام تزريق ب -2

نموده و   ونتايج را بايد ارزيابي. عمليات ايجاد يا توسعه شكاف و حجم و مقدار دبي تزريق را با نرم افزار بايد شبيه سازي نمود

  .اندها انتخاب نمودبهترين مدل تزريق و شكاف را جهت تزريق پسم

انجام فرايند تزريق با استفاده از  داده هاي نمودارهاي گاما،سونيك و دانسيته پارامترهاي خواص االستيسته مانند ضريب  -3

وضريب نشت سيال را در هر اليه بعالوه داده هاي زمين شناسي خاص را وارد نرم افزارهاي خاص نمود و  ضريب يانگ,نوپواس

  .ي الزم جهت انجام فرايند تزريق را شبيه سازي نمودارزيابي زمين شناس

هميشه بنا به داليل مختلف خطرات و ريسكهايي در جريان فرايند تزريق وجود دارد كه بايد قبل از انجام عمليات تزريق تمامي  -4

  .موارد عدم امكان يا مسدود شدن دهانه چاه ارزيابي و راهكار الزم ارئه شود

پسماندهاي حفاري به درستي مهندسي شود اين فرايند يك گزينه بسيار مناسب در جهت كنترل  اگر انجام عمليات تزريق -5

  .آلودگي هاي زيست محيطي و جلوگيري از هزينه هاي اضافه خواهد بود
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