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میحرلا نمحرلا هللا مسب
انجمن مهندسی گاز ایران: صاحب امتیاز 
دکتر مستانه حاجی پوی: مدیر مسئول 

خاتون الچیان: سردبیر 
مهد  محمد زاده–ترانه اسد  –طنین اسفند  –کیمیا فروزش : تیم اجرایی نشریه 

ز را گو ر  -یاسر نصرتی–فاطمه یوسف مایز  –سپهر عبداللهیان :  ئیت تحریه 
کویوش اعتصامی نیا–ثنا احمد  پوی نظر  

خاتون الچیان-فاطمه یوسف مایز –کیمیا فروزش : طراح نشریه 

سخن سردبیر
.یاد او بی حاصل استدفتر را به نام او میگشایم که هر امر مهمی بی

خداوند منان را سپاسگزاریم که با پانزدهمین شماره از نشریه صنعت برتر در خدمت 
نشریه صنعت برتر با آرمان ها و اهداف خود در راستای .شما خوانندگان محترم باشیم

وگاز فعالیت خود را به صورت مستمر با تمامی فراز و نشیب های افزایش آگاهی دانشجویان نفت
ما بر این است که با تکیه بر توان دانشجویان و فرهیختگان داده است و تمام تالشموجود ادامه

.نشر مطالب و مقاالت و دستاوردهای جدید علمی برداریم دانشگاه ها وصنایع مختلف گامی در جهت
ور بدین منظور از شما سروران گرامی جهت ارسال مطالب و همکاری هر چه بیشتر با نشریه به منظ

.  می آیدارتقا و پیشرفت روز افزون این مجموعه دعوت بعمل
همکاران گرامی ،مدیر مسئول محترممی دانم از سرکار خانم دکتر مستانه حاجی پور ،همزمان با انتشار این شماره الزم

ه مارا احسان خدمت گزار و پارسا عطایی و هم چنین از زحمات تمامی عزیزان کجناب آقایان مهندس مهدی صباغیان ،
و برای همه ی این بزرگواران در این مسیر یاری نمودند و رهنمودهایشان فانوس راهمان گشت،تقدیر و قدردانی نمایم

.از درگاه خدای متعال توفیق روز افزون مسئلت نمایم

خاتون الچیان

دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده نفت و مهندسی شیمی: نشانی 
www.simag.ir نشانی وبگاه :

info@simag.ir یایانامه :
۴۶۹۶/ ۹۸/ ۰۰۰/ام گ :دایا  مجوز انتشای نشریه از انجمن مهندسی گاز ایران با شمایه 

http://www.simag.ir/
mailto:info@simag.ir


گرها از نظر ساختمانانواع تفکیک
مهندس کوروش اعتصامی نیا: نویسنده 

بلردای  ، تاسیسلات دی واحد ا  بهره
الزم جهت جداساز  گاز از نفلت طلی 

( دی چهلای فشلای متفلاوت)چهای مرحله  
این مراح  شام . فرا م گردیده است 
گلر گلاز از نفلت وسه مرحلله تفکیل 

بردای  مرحله چهایم که به مخزن بهره
. باشد معروف است ، می

 لا  جریلانی ، با توجه بله تعلداد چلاه
بلردای  از مراح  چهایگانه واحلد بهلره
.ی  تا چند یدیف خوا د بود 

دی ایران ، مراحل  چهایگانله تفکیل  
باشلد ، لل ا دی  لربهترین گزینله ملی

ای کلم مرحله نسبت به مرحله قبلی فشل
ه شود کشده و این اجازه به گاز داده می

طی چهای مرحله از نفت جدا شلده و دی 
( بردای مرحله مخزن بهره)مرحله آخر 

( شلدهدی شرایط تثبیت)نفت بدون گاز 
جهللت انتقللال بلله مراکللز مصللرف 

.پاالیشگا ی آماده می شود 

گر لا از لحلا  ایی دی تفکیل تفاوت
وی توان به طساختمان وجود داید که می

 ا یا از نظر شلک  سلاختمانعام نمونه
بلله انللواق افقللی ، عمللود  و کللرو     

ی دی ادامه ضمن معرف. بند  نمود طبقه
و گر ا ، معایلب ر کدام از این تفکی 

.مزایا   ر ی  شرح داده شده است 

گرهای افقیتفکیک. 1

- تفکینوقترینمعمولی،مدلاین
نمیزاکهمواقعیدیوباشندمیگر ا
استفادهموید،استزیادمحلولگاز
،گرتفکی نوقدیاین.گیردمیقرای
ایعموگازمیانبیشتر تماسسطح
بداناستموجودگرتفکی دیون
سطحدینفتوگازکهمعنی
،تند س مازتفکی قاب تر بزیگ
.گرددمیجدا مازتریاحتل ا

ا  ظرفیتباال،برا موضوقبرعالوه
باشدمیدیگرانواقازترمناسبنیززیاد
نیزفاز سهسیاالتجداساز دی

.رددگمیاستفادهافقیازنوقبیشتر
دیترتیاح،کندمیتولیدکفکهنفتی
.گرددمیجداازگازمدلاینداخ 
وکفکردنآیامجهتتوانمی،البته
کانسیلیمث مایعی،کردنکاییاحت
.نمودتزییقگرتفکی داخ به

و گر ا  افقی ، خود شام  دتفکی 
:باشند نوق می

زنی گر افقی تک مختفکیک1.1
یا یک طبقه

کلم گر ، عام  تفکیل دی این تفکی 
قل  شدن سرعت حرکت و نیز نیرو  ث

قتی مایع و گاز تفکی  نشده ، و. است 
ه از محلی تحلت تلاثیر نیلرو  ثقل  بل
لیل  طرف پایین سرازیر شده و گاز به د
گلر ی سبکتر بودن به طرف باال  تفک

  خروجلی گلازکند و ازلولهحرکت می
.شود خایج می

ی یا گر افقی دو مخزنتفکیک1.2
دو طبقه 

  شده گر از دو ظرف تشکیاین تفکی 
عمل  . که یو   م قرای گرفتله اسلت 
صول تفکی  ، دی ظرف باالیی و طبق ا

نلی گر ی  مخزذکر شده جهت تفکی 
ین گیرد و مایع از قسلمت پلایانجام می

د به ظرف زیرین که حکم ذخیلره یا دای
شلود   گلاز تفکیل  شلده بله واید می

طللرف بللاال  ظللرف بللاالیی حرکللت    
  خروجلی گلاز خلایج کند و از لولهمی
ریع نشین شلدن سلدی اثر  ته. شود می

زنی گر افقی دو مخفاز مایع دی تفکی 

، ( تبه علت تغییر ناگهانی اندازه حرکل)
  خروجلی لولله) ا  مایع از باال قطره
بلله  مللراه گللاز خروجللی ، خللایج  ( گللاز
گلر شود که از مزایا  این تفکیل نمی

.ت گر ا  معمولی اسدی برابر تفکی 

  بلاال  تلوان  زینلهاز معایب آن می
بت بله گلر یا نسلتولید این نوق تفکی 

روزه ام. گر ا  معمولی نام برد تفکی 
، دی واحد ا  بهره بردای  صنعت نفت

قلی گلر افبه ندیت از این نوق تفکیل 
.شود استفاده می

تفکی  گر ت  مخزنی

تفکی  گر دو مخزنی
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گرها از نظر ساختمانانواع تفکیک

رگبمزایا و معایب  تفکیبک1.3
:مزایا افقی

ت بله تر برا  استفاده نسلباقتصاد •
 ا دیگر مدل

حمل  و نقل  آسلان دی مقایسله بللا •
 ا دیگر مدل

قی برا  ی  اندازه مشابه ، نمونه اف•
 لا  دیگلر فیلا  نسبت به ملدل
ملایع و نشینی فلازبیشتر  برا  ته

.یسوبات و جدا شدن گاز داید 

اگللر الزم باشللد کلله نفللت داخلل     •
 للا  تفکیلل  گللر توسللط المنللت

حرایتی گلرم شلود ، ایلن ملدل بلر 
. ا  دیگر برتر  داید مدل

تر احتکند، ینفتی که تولید کف می•
.شود از گاز جدا می

ن دی مواید  که با مشک  امولسلیو•
ل مواجه  ستیم، استفاده از این ملد

.بهتر است 

:معای  

ظرفیت آن دی ملوید نوسلان سلطح •
غیر  ا  دیگر متمایع نسبت به مدل

.باشد و چندان مناسب نیستمی

کنتللرل سللطح تمللاس گللاز و نفللت •
.مشک  است 

گرهای عمودیتفکیک. 2

گر للا عملل  تفکیلل دی ایللن تفکیلل 
: د گیلرتحت تاثیر دو عام  صویت می

.ز نیرو  گریز از مرکو نیرو  ثق 

   زاویلهحرکت چرخشی بله وسلیله
  مخلزن   ویود  و دیلوایهبین لوله

آیددی مح  ویود بوجود می

یل       نیرو  گریز از مرکز ، ملایع تفک. 
  داخلللی نشللده یا بلله طللرف دیللوایه

کله گلاز . کند تفکی  گر پرتاب می
ه شود ، به علت سب  بلودن بلجدا می

طرف باال حرکت کرده و ملایع پلا از
  داخللیتماس پیدا کلردن بلا دیلوایه

ه طرف گر ، دی اثر نیرو  ثق  بتفکی 
-یل ایلن تفک. شلود پایین سرازیر می

از به گر ا بخصوص زمانی که نسبت گ
لله  مرح)نفت سیال موید نظر کم باشلد 
وید ، مل( چهایم تفکی  یا تان  ذخیره

دی حقیقللت. گیرنللد اسللتفاده قللرای مللی
بلردای  مرحله جداساز  دی واحد بهلره
د  گر عموعبایت است از ی  تفکی 

  با فرمی خاص که تحت فشلای نزدیل
ه به این مرحل. کند به اتمسفر عم  می

.بردای  معروف است نام مخزن بهره

دی مقایسلله بللا نمونلله افقللی ، سللطح 
گر لا تماس گاز و نفت دی این تفکی 

.کمتر است 

های گرمزایا و معای  تفکیک2.1
عمودی

:مزایا 

طراحللی و اسللتفاده از آن دی مللوید •
.تر است نوسان سطح مایع یاحت

( ایتفلاق مللایع)کنتلرل سلطح مللایع •
.آسان است 

نی نشلیتمیز کردن آن دی  نگام تله•
تر استمواد جامد از نوق افقی یاحت

.

ای  دی شرایط تولید شن یا گل  حفل•
به  مراه نفت ، بهتلر از نلوق افقلی

.است 

دی مقایسله بلا نللوق افقلی ، فیللا •
.کند کمتر  یا اشغال می

:معای  

.حم  و نق  آن مشک  است •

.بسیای گران است •

دی مقایسلله بللا مللدل افقللی ، بللرا  •
للی مقدای ثابت گاز ، باید قطر آن خی

.زیاد باشد 

گرهای کرویتفکیک. 3

اصول جداساز  سلیاالت دی ایلن نلوق 
گر لا  تفکی  گر ا نیز مانند تفکی 

دی حال حاضر از . افقی و عمود  است 
-اده ملیگر کمتر استفاین نوق تفکی 

ولیلد شود   بخصوص وقتی که نفلت ت
اق  نماید ، استفاده از آن به حدکف می

  بهرحال دی گ شلته بله دلیل. یسد می
ر  تر بودن ، موید اسلتفاده بیشلتایزان
ی داید گر ، معایباین نوق تفکی . داید 

کرده که استفاده از آن یا تقریبا متوقف
.است 

تفکی  گر کرو 

۴



مزایببا و معایبب  تفکیببک. 3.1
گرهای کروی

:مزایا 
دی ایللن مللدل، گللاز بیشللتر  جللدا   •

.شود می

.تمیز کردن آن یاحت است •

ر سلیای گبه یاحتی به عنوان تفکی •
.شود استفاده می

.کند فیا  کمی یا اشغال می•

.تمقامت آن دی برابر فشای، زیاد اس•

ت این مدل، برا  نسبت گاز بله نفل•
.یود  باال به کای می

:معایب•
.ی تولید آن باال استهزینه•

در موورد فتیووه تووه تولیوود توو   •
ه تند رافودمان بیویار یوایینمه
.دارد

تنیوووسط سوووع  موووای  در آن •
.محدودتس است

هوای بواالی سویاط بسای ظسفیت•
.ورودی مناسب فییت

تفکیک گر عمودی 

تفکیک گر افقی

•

:منابع•

•https://oilfieldteam.co
m/en/a/learning/separ

ators

•https://glossary.oilfield.
slb.com/en/terms/o/oil

_and_gas_separator

•http://www.oilngassep
arator.info/oil-handling-
surfacefacilities/double

-barrel-and-filter-
separator.html
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بررسی شاخص های پایداری آسفالتین

مقدمه

از آنجا کله اکثلر مخلازن ایلران تحلت 
د، این انرژ  طبیعی مخزن تولید می کنن

امکان وجود داید که بلا کلا ف فشلای و 
تین تغییر ترکیلب سلیال مخلزن، آسلفال

یسللوب کنللد و باعللد ایجللاد مشللکالت 
تولیلللد  و اقتصلللاد  مخلللزن نفتلللی 

هلم یکلی از شناخته شده تلرین و م.شود
. تتللرین ایللن ترکیبللات آسللفالتین اسلل
رات یسوب آسلفالتین سلبب انسلداد حفل

، عدم کایآیی سنگ، گرفتگی ستون چاه
، تغییللر مناسللب تجهیللزات سللطحی

لیلد ترشوندگی سنگ و کا ف بلازده تو
 زینله آسفالتین بلا تحمیل .نفت میشود

تن  ا  سنگین تعمیر و بازسلاز  و بسل
، از لحلا  اقتصلاد  نیلز چاه  لاموقت

.مشکالتی یا دیپی خوا د داشت

ی تلرین آسفالتین سلنگین تلرین و قطبل
لا برش  یدیوکربنی نفلت خلام اسلت بل
ه اضافه کردن حالل  ا  غیر قطبلی بل

آسلفالتین  لا .نفت از آن جدا می شوند
ز حلقله حلقه ا  و فشرده اترکیباتی چند

ا طبق آزمایف  .  ا  آیوماتی   ستند
د و این ملواد بلای الکتریکلی منفلی داینل

، ، سللولفویعناصللر  ماننللد اکسللی ن
ی قطبی نیتروژن و فلزات دیگر میتوانند د
قلف بودن ساختمان مولکولی این مواد ن

بللاتی  للا ترکیآسللفالتین.داشللته باشللند 
تین ی  تقطیر ناپ یر بوده ودی واقع آسفال

گروه حاللیت است که حاو  ده  ا نلوق
آسفالتین  لا ملواد .جزء شیمیایی اسلت

مله آیوماتیکی چند  سته ا  بوده و از ج
ا قطبلللی تلللرین ملللواد آیوملللاتیکی بللل
ته دی بیشلترین جلرم مولکلولی و دانسلی

.نفت خام  ستند

تین سفالآطوی کلی مدل عمومی برا  به 
ک  با ساختای مولکولی مسطح بشقابی ش

ا   سته مرکز  آیوماتیکی و زنجیره  
ایه آلیفاتیکی دی اطراف،به عنوان مدل پ

.پ یرفته شده است

د للد کلله تحقیقللات جدیللد نشللان مللی
ن آلکلان آسفالتینی که بر اثر اضافه کلرد

کله نرمال یسوب می کند بلا آسلفالتینی
سلوب به وسیله تغییر دی فشای و یلا دملا ی

ه آسلفالتینی کل. باشدمی کند متفاوت می
ا  بر اثر کا ف فشای یسوب می کنلد دای

اجزایی  مچون اکسی ن و گوگرد اسلت
ر اثلر دی مقایسله آسلفالتینی کله بلولی

ند اضافه کردن نرمال آلکان یسوب می ک
است نسبت فراوانی از جزء نیتروژن یا دای

و  مچنلللین خصوصلللیات آیوملللاتیکی
یوش بللرا  شناسلللایی.بیشتر  داید

نفت  للا  خامللی کلله بللا مشللک 
، ندیسللوب آسللفالتین یوبللرو  سلللت

ناپایلللدای تعییللللن مقلللدای شلللاخ 
برا  تخمین یفتلای .کلوییلد  میباشلد
ملدل  لللا  ،سلفالتینآترمودینامیکی 

مختللللللف ترمودینامیکلللللی ماننلللللد 
، ملللدل ملللدل محللللول پلیملللر 

، ملللدل ، مللدل مایسللل کلوئیللد 
جاملللد، ملللدل حاللللت متناظلللر و

-SAFTو SAFTمعللللادالت حالللللت 
PCدی دو د له اخیلر ایائله شللده انلد .

بلللا ایلللن وجلللود  نلللوز ملللدل قابللل  
نتیکی قبوللی بلرا  تخمیلن یفتلایسللی

آن آسللفالتین و توزیللع و انللدازه ذیات
آنچلللله دی واقعیللللت .وجللللود نلللداید

هلللا آسللفالتین یخ مید للد تنیسللوب
یلللللل  پدیللللللده ترمودینامیکللللللی 

بلکللله علالوه بلللر آنکلله ،نیسلللت
کللی نفلت بایلد بلله لحللا  ترمودینامی

، پدیده  للا  انتقللال ناپایلدای باشلد

آسلفالتین  لا نیلللز بایلللد دی جهللللت
بلله تشللکی  یسللوب و چسللبیدن آن

تغییلللر پایامتر للایی . سللللطح باشللللد
ایی چون دما وفشای و نیز سلاختای شلیمی

نفت بلا توجله بله نلوق نفلت و شلرایط
مخللزن باعللد علللدم پایلللدای  اجلللزاء 
نفلللت و دی نتیجلله تشللکی  یسللوب 

وام  دی تغییر این ع. آسفالتین می گردند
حقیقت تعادل موجود دی مخزن یا بر  م
می زده و باعد ایجلاد یسلوب آسفالتین

.گردند

:یننحوه ی مدلسازی رسوب آسفالت

سللهفرآینللد تشللکی  یسللوب آسللفالتین
، سللینتیکی و ترمودینللامیکی ه جنبلل

تغییللر فللاز .پدیللده  للا  انتقللال داید
آسللفالتین تلللابعی از زملللان و شلللرایط 

گلر از سلو  دی. ترمودینامیکی آن است
حرکلت نفلت دی سلتون چلاه بلا انتقلال

  ، افت فشای و  مچنلین تشلکیحرایت
بلرا  مدلسلاز  . فاز گاز  ملراه اسلت

ته مدل ترمودینامیکی آسفالتین چهای دس
، ، مدل جاملد خلال انحالل مولکولی

مدل تئوی  سیال تجمعی آمای  و مدل
.قیاسی پیشنهاد شده است 

نانواع مدل های رسوب آسفالتی

ی به دو آسفالتین یا میتوان به صویت کل
قسلیم نوق کلوییلد  و ترمودینلامیکی ت

.بند  کرد

مدل کلوئید -1

مللدل  للا  کلوییللد  آسللفالتین یا بلله
عنوان ی  جز جامد پخف شده دی نفت

 للر جلز تلوده ا  از . دی نظلر گرفتنلد
  آسفالتین است کله توسلط یزیلن  لا
لدای ج ب شده یو  سطح آسلفالتین پایل

۶.شلده اسلت

مهندس فاطمه یوسف مارزی:نویسنده
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یسوب نیز زمانی یخمی د دکله یزیللن 
 لللا از کلوییلللد  لللا خللایج شللده و 
جداساز  فیزیکی یخ می د د و دی مدل
 للا  کلوییللد  یسللوب یلل  پدیللده 
بازگشللت ناپلل یر دی نظرگرفتلله ملللی

، پایلدای  فلاز  دی ملدل یسلوب.شلود
یزیلن دی سیستم به پتانسلی  شلیمیایی

ته وابسلل( حلالل)آسفالتین و نفت خلام 
.اسلت

مدل ترمودینامیکی-2

یا مللدل  للا  ترمودینللامیکی آسللفالتین
جزیی از ی  مخلوط غیرایده آل فلر 
  کرده و یفتلای آن یا تلابع ترمودینامیل

وان آسفالتین بله عنل.مرسوم ملی دانند
یلل  مللاکرومولکول کلله توانللایی بلله 
خودتجمعی یا داید فلر  ملی گلردد و 

ملایع -یسوب به عنوان ی  انتقال مایع
. ملی شلودجامد دینظرگرفتله-یا مایع

مدل  ا  ترمودینامیکی یسلوب یا یل 
.ننللدفرآیند بازگشت پ یر فر  می ک

بللرا  یسللوب آسللفالتین دو نللوق مللدل 
انحلالل معملولی و : معرفی شلده اسلت

.مدل  ا  معادالت حاللت

:مدل های بر پایه انحالل معمولی

از حاالت شبیه بله ملدل سیسلتم  لا 
آن پلیمر  است کله یکلی از فرضلیات

عدم تغییلر حجلم دی اثللر اخلتالط ملی 
ده تئوی  انحالل معمولی اصالح ش.باشد

کلول تا بتواند سهم آنتروپی یا بلرا  مول
پی  ا با اندازه مختلف  مانند سهم آنتلال

دیبربگیردپللایامتر  للا  ایللن مللدل، جللز 
، حجللم مللولی و پللایامتر  للا  مللولی

انحلالل بلرا   للر جللز سیسلتم ملی 
ولی محققان از تئوی  انحالل معم. باشند

ی برا  گسلترش ملدل انحلالل دو جزی
ه دو استفاده کردند که دی آن نفت خام بل

شدیل غیرآسلفالتین تفکن وجز آسفالت

اده از اطالعات جز غیر آسفالتین با اسلتف
ایتباطات بلا جلداول اطالعلات ویابرون

اطالعات مربوط به . یابی بدست می آید
بله عنلوان پلایامتر  لا  ,جز آسفالتین 

ن ای.انطبلاقی ملدل انتخلاب ملی گلردد
مدل انحلالل بله صلویت خلاص بلرا  
لال یسوب دی نفت خام یقیق شده با نرم

ه آلکلان دی شلرایط محلیط ایائلله شللد
.اسلت

مدل های برپایه معادلبه االب  -3
مکعبی

دیحال حاضر شلبیه سلاز  لا  ترکیبلی
مخازن بر اساس انلواق معلادالت حاللت 

برا  انجللام محاسللبات EOSمکعبی 
تعلللادل فلللاز  سللیاالت  یللدیوکربنی

ا  مدل  صویت کلی.استفاده می گردد
EOSی برا  بریسلی فلاز یسلوب بسلیا

لر مناسب است و فقط بله یسلوب دی اثل
دی ابتلدا دی .یقیلق ساز  محلدود اسلت 

یلز مکعبلی آسلفالتین نEOSمدل  ا  
ی  مانند دیگر اجزا ت  و یلا چندگانله د

اطالعلات ملوید . نظر گرفتله ملی شلد
ا نیاز برا  مشخصات نفلت خلام نیلز بل
یوش  ا  قبلی محاسبه و یلا دی نظللر

چلون امکلان پیونلد . گرفتله ملی شلد
بللین گاز للا  آزاد شلللده و آسلللفالتین

الت یکی از بزیگترین مشلک. وجلود داید
تخمین اطالعات بحرانیEOSمعادالت 

اجللزا سللنگین نفللت خللام و آسللفالتین
PRمدلی یا براسلاس معادله حالت .است

از ایائه کرد کله آسلفالتین بله عنلوان فل
ت می باشد و شام  محاسبایسوب جامد

لاز نفلت تعادلی برا  پیف بینی یفتلای ف
مشک  اساسی این ملدل. خام می باشد

ی مشلخ  کللردن آسلفالتین و یوش د
کله باعلد نظر گرفتن پیوند ا می باشد

تین بلا دی نظر نگرفتن اجزا مختلف آسفال
اندازه  ا  مختلف می گلردد

نف و ترم پیوند نیز به عنلوان چنلد واکل
تر پلیمز  و ثوابت تعلادل دی یل  پلایام

.تطبیقی قرای گرفته است 

مبدل هبای براسباس معباد ت -4
ل اال  تجمع عوامل مؤثر در تشبکی

رسوبات آسفالتین

: ترکی  سیال مخزن-1

ملال آلکان  لا  نرافزایف تعداد کربندی
عبوی ، و پا ازیسوب آسفالتین افزایف

از یللل  مقلللدای ملللاکزیمم کللله دی 
nC10یکلی از. یابلد است، کا ف می

ه یوش  ا  جلوگیر  از یسلوب اسلتفاد
ثبیت از بازداینده  ا است البته کنترل و ت
خلزن شرایط ترمودینامیکی مناسب دی م

ات نفت ، فشای و تغییر ترکیباز جمله دما
توانللد دی جهللت پایللدای کللردن نیلز مللی

آسللفالتین و دی نتیجلله عللدم یسللوب آن
.کم  نمایند

نوع االل های اضافه شده -2-1
به رسوب آسفالتین

ه بل)با افزودن آلکان  ا  نرمال سلب  
یسللوب ( عنللوان عاملل  یسللوب د نللده

تر نگینبا س. شودآسفالتین تشکی  می
، مقلدای یسلوب شدن حالل اضافه شده

بلله . تشللکی  شللده کمتللر خوا للد بللود
نگین صویت کلی با افزایف ترکیبات سل
، تلرنفت خام دی مقاب  ترکیبات سلب 
تر خوا د آسفالتین دی ترکیب جدید پایدای

.بود

رزین-2

 للا  آیومللاتیکی و  للا مولکللولیزیللن
ین  لا قطبی  ستند که ساختمان آسفالت

یق این مواد سبب تعل. اندیا احاطه کرده
و  ا  آسلفالتین دی نفلت خلاممولکول

 للا و تشللکی  جلللوگیر  از تجمللع آن
7.شوند یسوبات آسفالتینی می
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ی یزین  ا بسیای قطبلی بلوده و کلامال د
یزیللن  للا  . نفللت خللام محلللول انللد

آیومللاتیکی عاملل  اصلللی تعلیللق ذیات
اثلر آسفالتین دی نفت خلام  سلتند و دی
  که با نیرو ا  الکترواستاتیکی دافع  ا

 ا یا بله حاللت ذیات آسفالتین دایند آن
.ویندآمعلق و پایدای دی حالت دی می

:دما-3

 ف با افزایف دما یسوب آسلفالتین کلا
یابللد زیللرا افللزایف دمللا منجللر بلله مللی

ت خلام افزایف حاللیت آسفالتین دی نفل
.شود می

:فشار-4

  تغییر فشلای بله عنلوان یکلی از عوامل
نفت یا از اصلی میتواند سیستم کلوئید 

حالت پایلدای خلایج کلرده و بلر یسلوب 
تی اثر دی مخازن نف. آسفالتین اثر بگ اید

. سلتفشای بر ایجاد یسوب، بیشتر از دما
ییرات دملا زیرا تغییرات فشای نسبت به تغ

فشللای عملیللاتیشللدیدتر و محللدوده  
،فشلایبا کا ف. بسیای گسترده تر است
ت خام حاللیت نفب تا فشای نقطه   حبا

ر از فشای به کمتمی یابد ،کا ف کا ف 
ا کا ف یسلوب یفشای نقطه   حباب، 

ای به  مراه داید و دی فشای بیشلتر از فشل
نقطلله   حبللاب افللزایف فشللای باعللد 

.گرددکا ف یسوب می

رسوب نسب  گاز به نف  در تشکیل-5
:آسفالتین

ه افزایف نسبت گلاز بله نفلت منجلر بل
یلرا ز. افزایف یسلوب آسلفالتین میشلود

 لا و آسلفالتین  لا  زیلنیتعادل بین
 ا یود و یزینموجود دی نفت از بین می

 ا  آسفالتین  لا جلدا از سطح مولکول
دی نتیجله لختله ا  شلدن و . شوندمی

.یابدیسوب آسفالتین افزایف می

نوع جریان در رسوب آسفالتین-6

متناسب با نلوق یژیلم جریلان حلاکم دی
و افللت فشللای ا  ( آیام یللا نللاآیام)لوللله 

ا   ل، یسلوب بله شلک ایجلاد شلده
تملامی ایلن . شودمختلفی تشکی  می

ی عوام  باعد عدم تعلادل ترمودینلامیک
ین سیال و افزایف مقدای یسلوب آسلفالت

 .شودمی

التینپتانسی  جریان دی یسوب آسف-7

دی اثللر جریللان یللافتن ذیات بللایدای و 
د بلین آسفالتین  ا که ما یت قطبی داین

 ا  لولله بلر م کنشلی ذیات و دیوایه
 لا شود که پایدای  آسلفالتینایجاد می

پتانسلی  . بلرددی نفلت یا از بلین ملی
، دملا و جریلان تلابعی از یژیلم جریلان
.ستخواص الکتریکی ذیات آسفالتین ا

التینراه های پیشگیری از فرآیند رسوب آسف

، که فشای انتخاب نرخ مناسب تولید-1
کنلد و فشلای سیال تولید  یا کنترل می

سللیال یابطلله ا  مسللتقیم بللا یسللوب 
.آسفالتین داید

جللوگیر  از کلا ف دملا  سلیال -۲
ین دی تولید  برا  کا ف یسوب آسفالت

ستون چاه

حفظ فشلای مخلزن و جللوگیر  از -3
آن از عوام  مهم دی جلوگیر  از کا ف

 .یسوب آسفالتین  است

ان استفاده از کا نده  ا  فشای جری-۴
 .دی خطوط انتقال و تولید نفت است

پاکساز  مکانیکی-5

یاستفاده از تکنی   ا  فراصوت-۶

ا پاک کردن با استفاده از حالل  ا ی-7
بخای آب

اضبببافه کبببردن بازدارنبببده هبببا-۸
(پراکنده سازها)

ن  لا بازداینده  ا  آسفالتین مشابه یزیل
، آسفالتین  ا یا به حاللتعم  می کنند

 لا یا بله حاللت کلوئید  دیآویده و آن
. دایندمحلول نگه می

:ند ازبه طور کلی پراکنده کننده ها عبارت

آمفیفی   ا  حلالل دی :آمفیفیل-1
، آلکی  الک  انفت شام  آلکی  بنزن

، آلکیلل  آمللین و آلکیلل  فنللول  للا
، آمفی   ا  حلالل دی نفلت.می باشند

  بلر نسبت به آیوماتی   ا اثلر بیشلتر
.جلللوگیر  از یسللوب آسللفالتین داید
د  دی قطبیت سر قطبی ی  نقلف کلیل

پایللدای کللردن آسللفالتین  للا داید بللرا 
 لا از  نظلر آلکیل  فنلول–پایا : مثال

.باشلندقلو  ملی،ترکیبات شلیمیایی 
از  توانایی آمفیفیل   لا بلرا  پایدایسل

کلنف ، به قدیت بلر مذیات آسفالتین
  ی  الیله آمفیفی  با آسفالتین و تشکی

بستگی پایدای فیایی دی اطراف آسفالتین
جلل ب سللطحی آمفیفیل   للا .داید

لله بلرسلطح ذیات آسلفالتین دی دو مرح
دی مرحللللله اول . شلللودانجلللام مللی

کنلللف آمفیفی   للا از طریللق بلر م
، بله طلوی جداگانله بللا ذیات آسلفالتین

بلللر سلللطح ذیات آسلللفالتین جلللل ب 
دی مرحلللللله دوم . شلللللوندملللی

بر مکنللللف بیللللن آمفیفیلل   للللا 
جلل ب شللده غاللللب شلللده و تلوده 
 ایللی از آمفیفی   لللا بلللر سلللطح

 .گللرددمیذیات آسللفالتین تشللکی 

۸
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دو عامببل مهبب  در پایببدارکردن 
ها ها به وسیله آمفیفیلآسفالتین
: وجود دارد

جل ب سلطحی آمفیفیل  بلر سلطح  -1
استقرای یل  الیله پایلدای-۲آسفالتین  

 ا  آسفالتینآلکی  دی اطراف مولکول

 ا  قطبی بازداینلده  رچه گروه: نکته
آنها قویتر و طول زنجیر ی  یدیوکربنی
دی بیشللتر باشللد نیللز عملکللرد بهتللر 
ا نلد پایدایساز  توده  ا  آسفالتین خو

.داشت

یزین  ا  طبیعی به عنوان یل : یزین
کنند که گلروه  لا  بازداینده عم  می

 ا به عنوان ی  عام  ایتباطعاملی آن
و ( اآسلفالتین  ل)بین دو محلیط قطبلی 

.باشدمی( بال  نفت)محیط غیرقطبی 
 للا   للا بلله پایللدای  مایسلل یزیللن

، بلا اضلافه کنلدآسفالتین  ا کم  می
، امشدن ی  حالل پایافینی به نفت خل

م تعللادل بللین یزیللن و آسللفالتین بلله  لل
  خویده و سبب افلزایف آسلفالتین  لا

.شودمیه منومر  دی فاز تود

، تللوده للا  آسللللفالتینمایسلللل )
 لللا  آسلللفالتین  ایللی از مولکلول

 لللا  سللتند کلله به وسلللیله یزیلن
، رخی مقلادیردی ب.(احاطلله شللده اند

ه غلظت آسلفالتین  لا بله غلظلت نقطل
شلروق یسلوب کلردن میرسلد و فرآینلد 

.یسوب دادن اتفاق میافتد

:شیمیایی یافزودنی ها

ین ظرفیللت بازداینللدگی یسللوب آسللفالت
یلد، تعداد  از افزودنی  ا  شیمیایی جد
سلی بر سه نمونه نفت خلام برزیللی بری

.شده است

ولکلولی توکسیالت نونی  فنول با جرم ما
یوغلن نایگیل ، بلادام )، گیلا ی پلایین

یوغللن ،andirobaشللیرین، یوغللن 
،( caprylicو اسید ا  آللی( صندل

linoleicوpalmytic(بسللیای اثلر
ین قو  بلر جللوگیر  از یسلوب آسلفالت

.د ندنشان می

:محلول های یونی

 لا  یلونی بلرا  جللوگیر  از محلول
حاللیت یسوب آسفالتین نه تنها به دلی 

مواد دی محیط  ا  نفت خلامخوب این
، بلکلله پیچیللدگی بللر  للم کللنف ایللن

گیرنده ترکیبات منجر به داشتن خاصیت
.و د نده الکترونی نیز شده است

روش ویسکومتری برای بررسی

:بازدارنده ها

یکللی از جدیللدترین مباحللد دی زمینلله 
لیل  د.باشدبازداینده  ا  آسفالتین می

ت که استفاده از یوش ویسکوزیته این اس
ا  دی تعیین نقطه شروق بلرا  نفلت  ل
اشلد، سب  و سلنگین قابل  کلایبرد میب
وان دیصویتی که یوشها  دیگر یا نمیتل
ین برا   ر دو نمونه نفت سب  و سلنگ

ب شرایط نقطله شلروق یسلو.به کایبرد
یوش )میتواند با استفاده از میکروسکوپ

اده از یا حتلی علدم اسلتف(میکروسکوپی
ت  دای: میکروسکوپ توسط یوش  ا  

د  للایی ماننلل، یوشسللنجی الکتریکللی
پللللراش نللللوی فیلتراسللللیون و یوش

منظللوی از . ویسللکومتر  انجللام شللود
ی  یل  ، تشلکتشکی  یسوب آسفالتین

فاز شبیه بله جاملد اسلت و دی ایلن جلا 
از  تکنی   ا  ذکر شده ظهوی چنین ف

برخالف آنچله تصلوی. د ندیا ایائه می
، ی  حالتی از، لخته شدنشودمی

فلاز ز دیتجمع است که آسفالتین  ا  نو
.محلول  ستند

 للا  بللاال از تغییللرات برخللی دی یوش
طه خواص فیزیکی دی به دست آویدن نق

.شروق یسوب استفاده شده است

یوش ویسللکوزیته بللر اسللاس یفتللای 
م استوای کلوئید  آسفالتین  ا دی نفت خا

اضافلللله کلللللردن عامللللل .اسلللت
له پایدایکننللده بلله نفلللت خلللام کلل

 للللا  عملکللللرد  مشللللابه یزیللن
، از فرآینللللد تجمللللع طبیعللللی داید

للام توده  للا  آسللفالتین دی نفللت خ
وی گللللی . نمایللللدجلوگیللللر  مللی

سللللاختای  بازداینللده  للللا سللللبب 
 للا بللله صویتلللیمیشللود کلله آن

پللللللی مابیلللللن محیلللللط قطبللللی 
لی و محیللط غیللر قطبل( آسلفالتین  ا)
عمللل  کننلللد و ( تلوده نفلت خلللام)

بللا اتصللال گللروه آب دوسللت بللله
له آسلفالتین و گلروه نفللت دوسللت بل
ین بالل  نفلت از تجملع ذیات آسللفالت

ن بللللرا  تعییلللل.جلوگیلللر  کننلللد
ن از نقطلله شللروق یسللوب آسلللفالتی

یوش ویسللکومتر  که بللله عنلللوان
یلل  یوش دقیلللق قابللل  کایبلللرد 

ین  للا  سللب  و سللنگبللرا  نفت
.اسللتفاده شللده اسللت

۹



بررسی شاخص های پایداری آسفالتین

دهی ایرانبی بازدارنبندوتولید افز
رس شرکت دانف بنیان بهره افزایان زاگل

افزودنلی شیمی توانسته با ثبت و تولیلد
ؤثر دی بازداینده یسوب آسفالتین اقدامی م

ایلن افزودنلی.یفع این چالف انجام د د
دی ppm1۰۰نانوساختای با دوز کمتلر از 

از ستون چاه  ا  نفت تزییق می شلود و
ی سلتون تشکی  و ته نشست آسلفالتین د

ندچاه و تأسیسات سطحی ممانعت می ک
وی ایلن نتایج پایدای  آسفالتین دی حیل.

گونللله محصلللوالت و مقایسللله آن بلللا
حصوالت تجای  موجود نشان می د د م

ملت این محصول نانوساختای عالوه بر قی
د ایزان تللر بللا دوز بسللیای کمتللر می تواننلل
کی  پایدای  آسفالتین و ممانعلت از تشل
ته یسوب و ته نشست آن یا به  مراه داش

د به   مچنین این محصول می توانباشند،
أسیسات عنوان پراکنده ساز آسفالتین دی ت

.ردسطح االیضی موید استفاده قرای گیل
ده دی دنیا محصوالت نانوسلاختای بازداینل

تشلللکی  یسلللوب آسلللفالتین توسلللط
وند و شرکت  ا  بزیگ نفتی تولید می ش

ولیلد ، با توجه به علدم تپیف از این نیز
این گونه محصلوالت دی داخل  کشلوی، 
ات تأمین نیاز داخلی تماماً از طریلق واید

نه  مچنین  زی.صویت می گرفته است
فتلی استفاده از این محصول دی میادین ن
ت و از نمونه  ا  وایداتی بسیای کمتر اسل
ه بلا تولید این محصول دی داخ  کشوی ک

دوز کمتللر  از آن می تللوان از تشللکی 
تون یسوب و ته نشست آسلفالتین دی سل

، موجللب چاه  للا  نفللت ممانعللت کللرد
ایللن . صللرفه جویی ایز  خوا للد شللد
ولیلد شرکت دانلف بنیلان توانسلته بلا ت
کی  محصوالت نانوساختای بازداینده تشل

أییدیله ، ضمن دییافت تیسوب آسفالتین
از تسلللت  ا  عملکلللرد، بللله جملللع 
شللرکت  ا  دانف بنیللان واید شللده و 

تأییدیللله نانومقیلللاس یا نیلللز بلللرا  
کللایکرد .محصللوالت خللود کسللب کنللد

محصول تولید  بله نحلو  اسلت کله 
تمامی شلرکت  ا  تابعله شلرکت مللی
از د،نفت ایران به این محصول نیاز داینل
ت جمله این شرکت  ا می توان بله شلرک
نفت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت

، شللرکت نفللت منللاطق و گللاز ایونللدان
…، شرکت نفلت فلالت قلایه ومرکز 

اشللایه کللرد و مسللئوالن شللرکت بهللره 
ر افزایان زاگرس شیمی نیز دی حال حاض
روش مشغول یایزنی برا  انعقاد قرایداد ف

  ا این محصول به برخی از ایلن شلرکت
 ستند

جمع بندی

ت یسللوب آسللفالتین دی نفللت از مشللکال
منجلر اصلی صنعت نفت کشوی است که
بلا . به  زینه  ا  بسیای  شلده اسلت

ده بریسی مطالعات و تحقیقات انجام شل
دی ایللن مللوید بللرا  نمونلله  للا  نفللت 

شده جنوب غربی ایران نتایج زیر حاص 
:است

 للا  ترکیبللات خللواص و وی گللی✓
خام و سیال تزییقلی بلهموجود دی نفت

، مقدای یزین نفلت و ، دما، فشایمخزن
منشللاء تولیللد نفللت از عواملل  مللؤثر بللر

 ا  آسفالتین دی نفلتیسوب مولکول
 لا بلر خام ایران  سلتند کله تغییلر آن
. ای استتشکی  یسوبات آسفالتین اثرگ

 ا  کم  یدیوژن به کربن ونسبت✓
تمقادیر زیاد آیوماتی   ا دی ساختای نف
ین  لا ، نقف اصلی دی ناپایدای  آسلفالت

یت ترکیبات سازند ی نفت و ما . دایند
آنهللا نیللز نقشللی کلیللد  دی یسللوب 

.آسفالتین  ا داید

، با کلا ف دی موید تأثیر عام  فشای✓
، یسلوب   حبلابفشای نفت تلا نقطله
اما با کلا ف . یابدآسفالتین افزایف می

  طلهبیشتر فشای بله کمتلر از فشلای نق
  دلیل  انحلالل دوبلایه، بلهحبلاب

، مقللدای یسللوب آسللفالتین دی نفللت
بیشلترین . یابلدآسلفالتین کلا ف ملی

  حبلاب یسوب آسفالتین دی فشای نقطه
.د لللللدسلللللیال یخ ملللللی

ای با افزایف دما  نفت دی یل  فشل✓
.دیاب، یسوب آسفالتین کا ف میمعین

بللا افللزایف غلظللت خوشلله  للا  ✓
، یسلوب آسلفالتینفت خلامنآسفالتینی

.افللللللللزایف مللللللللی یابللللللللد
نلرخ تولیلد (با افزایف سرعت نفلت ✓

ابدیمی، یسوب آسفالتین کا ف)سیال
 للا بللرا  پایللدای  وجللود یزیللن✓

خلام بله صلویت آسفالتین  لا دی نفلت
  .کلوئید  ضروی  است

افزایف اندازه   چوک باعد کا ف✓
لیلد یسوب آسلفالتین و افلزایف نلرخ تو

ت بنابراین میتلوان گفل.شودسیال می
ا ف افزایف سرعت سیال تولید  به کل

یسوبات آسلفالتین دی چلاه و لولله  لا 
.کنللدتولیللد  نفللت کملل  مللی

ودی آخر نفت سازند پایلدای شلرق دی✓
 نگام مواجه بلا گلاز د  اکسلید کلربن

مللی میللزان آسللفالتین بیشللتر  یسللوب
قیم   افزایف فشای و دما تلاثیر مسلتد د

.دی یسوب آسفالتین می گ اید

عبمن
[1 ]Tharanivasan, A.K., 

Asphaltene precipitation from 
crude oil blends, conventional 
oils, and oils with emulsified 
water. Vol. 73. 2012.
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(بخش اول ) آزمایشگاه خواص سنگ 
مهندس کیمیا فروزش:نویسنده

معرفی محل کار آموزی

پیش گفتار

یشرفت کشوی ما بر پایه صنعت نفت به پ
سلت  ا  اقتصاد  فراوانی دست یافته ا

و و آشنایی با دانلف فنلی ایلن صلنعت
یوش  للا و فعالیللت  للایی کلله بللرا  
ه استخراج و بهره بردای  از ایلن سلرمای
ز ملی موید استفاده می باشلد بلرا  ملا ا

بله طلوی. ا میت فراوانی برخویدای است
ایین کلی این فعالیت  ا بله دو دسلته پل
. وددستی و باال دسلتی تقسلیم ملی شل

فعالیت  ا  باال دسلتی شلام  مراحل 
زن زمین شناسی ، اکتشاف ، مطالعه مخل

، حفای  و سایر تالش  ایی اسلت کله
دان برا  به بهره بردای  یساندن ی  می

ملی شلود و فعالیلت  لا  نفتی انجلام
از پایین دستی  شام  استخراج ، جداس

 ز ایلن قبیلاپاالیف و سلایر عملیلات،
. می باشد 

پژوهشگاه صنع  نف 

قات و پ و شگاه صنعت نفت مرکز تحقی
مجموعله پ و شلی ایرانللی اسلت ، کلله 

ی دی بعنللوان بزیگتللرین مرکللز تحقیقللات
می دی نفت ، گاز و پتروشلیزمینه صنایع

اه دی این پ و شلگ. ایران فعالیت می کند
توسلط شلرکت مللی نفللت 133۸سلال 

ایللران تأسللیا شللد و دی حللال حاضللر 
ه بعنوان یکی از سلازمان  ا  وابسلته بل

.وزایت نفت ایران فعالیت می نماید 

بلا 133۸پ و شگاه صنعت نفت دی سال 
ملی ادایه توسعه و تحقیقات شرکت» نام

ه  لدف اولیل. تأسیا شلد« نفت ایران 
نه این سازمان ، تحقیق و پ و ف دی زمی

ب پلا از انقلال. کایبرد مواد نفتلی بلود
ه دی ایران ، نام این سازمان نیز بل1357
ر تغییل« مرکز پ و ف و خدمات علمی»

.یافت 

13۶۸بر پایه موافقتنامله اصلولی سلال 
شلللویا  گسلللترش وزایت فر نلللگ و 

پ و شلگاه »آموزش علالی، بله عنلوان 
ات با  لدف انجلام تحقیقل« صنعت نفت

.ده شدبنیاد ، کایبرد  و توسعه ا ، نامی

اد یا برد پ و شگاه صلنعت نفلت ، ایجل
ایزش افزوده از یاه تولید و تجای  سلاز 
فناوی  ، با یویکرد اص  انجام پل و ف
برا  توسعه و داخلی ساز  فناوی   لا 

  لا  فعالیت. جدید دی صنعت نفت است 
این پ و شگاه دی سه مجموعله پلردیا
پ و ف و توسلعه انجلام می شلود ، کله 

نایع صنایع باالدستی نفلت ، صل: شام  
پللایین  دسللتی نفللت ، انللرژ  و محللیط

. می باشد « زیست

صلمیم حال با توجه به توضیحات گفته ت
ریه بر این گرفته شد دی  ر فصل  از نشل
رد  صنعت برتر بخشی از تجربه  ا  ف

 لللا  دویه کایشناسلللی دی کللایآموز 
مهندسی نفلت و گلاز یا دی اختیلای شلما

امیللدوایم تمللام دوسللتان قللرای بللد م و
. اشد مطالب گفته مفید و تاثیرگ ای ب

پردیس های پژوهش و توسعه

صنایع با دستی•

پلللردیا پللل و ف و توسلللعه صلللنایع 
دی باالدستی نفت ، مهم تلرین پلردیا

مجموعه پ و شلگاه صلنعت نفلت ملی 
ز باشد ، که از سه پ و شلکده و دو مرکل

سللله . توسلللعه تشلللکی  شلللده اسلللت
: پ و شللکده صللنایع باالدسللتی شللام 
پ و شللکده علللوم زمللین ، پ و شللکده 
مهندسللی نفللت و پ و شللکده مطالعللات
مخازن و توسعه میلادین ،  مچنلین دو 

نفت مرکز توسعه نرم افزای ا  باالدستی
فلت و مرکز فناوی  اطالعات باالدستی ن

. می باشند 

انی این پردیا بلا تکیله بلر منلابع انسل
دانشی ، باتجربله و کایآملد و  م چنلین

ته ، با تجهیزات دستگا ی مدین و پیشرف
ام یویکرد کای گرو ی ، سعی داید با انجل

پ و ف  لللا  بنیلللاد  و کلللایبرد  ، 
مطالعات جامع ، انجام خلدمات علملی و 

 للا  علمللی و آزمایشللگا ی و مشللاویه
نفلت مدیریتی ، نیاز ا  فناویانه صنعت

یا دی حوزه باالدسلتی بلرآویده سلاخته و
وی معیالت عملیاتی این حوزه یا دی کشل

.برطرف کند 

صنایع پایین دستی•

پلللردیا پللل و ف و توسلللعه صلللنایع 
پایین دسلللتی نفلللت ، شلللام  شلللف 

ی  ، کاتالیسللت و نانوفنللاو: پ و شللکده 
توسعه فناوی   ا  پلاالیف و فلرآویش
نفللت ، توسللعه فناوی   للا  فللرآویش و 

یایی ، انتقال گاز، توسعه فناوی   ا  شیم
اینلد و پلیمر  و پتروشلیمی ، توسلعه فر

فنللاوی  تجهیللزات ،  م چنللین مرکللز 
پلل و ف و توسللعه فناوی   للا  نفللت 

.کرمانشاه است 

انرژی و محیط زیس 

ط پردیا پ و ف و توسعه انرژ  و محی
زیست ، شام  سله پ و شلکده محلیط

نعتی زیست و بیوتکنولوژ  ، حفاظت صل
و توسللعه و بهینه سللاز  فناوی   للا  
ی انرژ  و گروه پ و شی تجزیه و ایزیلاب

مللواد اسللت کلله بللا اجللرا  طرح  للا  
ب و پ و شی و توسعه ا  ، دی مسیر کس

ساز  دانلف فنلی بلرا  صلنعتبومی 
ی نفللت و نیللز یفللع معیللالت صللنعتی د

 لا  انلرژ  ، حفاظلت صلنعتی ، حوزه
محللیط زیسللت و بیوتکنولللوژ  گللام

 م اکنلون نیلز ایلن پلردیا. برمی داید 
سلبز تبدی  جزیره سیر  به ی  جزیره
11هیا بر عهده گرفته و دی منطقه عسلوی
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ده  ا و نیز اجرا  پروژه تعیین مقدای آالین
مدل ساز   لوا  منطقله یا عهلده  دای 

.است 

PVTبررسی آزمایش 

از  آزمایشگاه  ا به دو دسته نفتلی و گل
فتی بله تقسیم میشود که دی آزمایشگاه ن

بریسی آزمایشگاه  ا  خواص سلنگ و
گاه مکانی  سیاالت می شود و دیآزمایش

گللاز  کلله بلله دو دسللته عملیللاتی و 
بخف آزمایشگا ی نیز تقسیم می شود ،
:عملیات آن به صویت زیر می باشد 

از طللرف : آزمللایف نفتللی نللوق اول . 1
ه شرکت کایفرما چنلد متخصصلی یا کل
تخص  آن  ا حفای  است  بله مکلان 
...  ایی مث  عسللویه ، ا لواز ، ایلالم و 
 لا برا  پر کردن سیلندی بر یو  دکل 

سلیلندی یا پلر از 3می فرستند و سلپا 
نفللت میکنللد و بللرا  بریسللی و انجللام
آزمایف  ا  مختلف به پ و شلگاه  لا 
د ایسال و بریسی  ا الزم یا انجام مید ن
، دی انتها جواب آزملایف  لا  یا بلرا  
ود شرکت دیخواست کننده ایسال می شل

 مان طوی که دی شک  و جلدول  زیلر . 
اتی نیلز میبینید بر یو  سیلندی مشخصل

.ثبت می گردد 

ایللن نللوق :آزمللایف نفتللی نللوق دوم .۲
دسته تفسلیم ملی شلود و۴آزمایف به 

آزمللایف گللران یو  کلله معللروف بلله 
م بلاال ویسکوزیته می باشد به دلی  حج
وضیح توضیحات دی سر  بعد  نشریه ت

آزمایف  لا ۴توضیح . ) داده خوا د شد 
( .با مثال شرخ داده می شود 

آزمببببایش انبسببببا  ( البببب  
 (flash)ناگهانی

: مرحله داید ۶این نوق آزمایف 

ی ی  ی  سیلندی یا واید ی  سیلند-1
پ جیوه س  ژاکتی می کنیم سپا با پم

کلله تمللام اطالعللات آن یا مشللخ  
حجلم و فشلای یا یو  پملپ . می کنند 

جیوه مشخ  می شود و از طرفی یل 
ای حال با فشل. دماسنج وص  می کنیم 

psi۶۰۰۰  یا واید سیلندی کله دی سل
جیللوه cc 5۶۰نفللت و cc ۶۰ژاکتللی 

نفت cc ۶۰داییم  که جیوه برمیگردد و 
ده یا واید می کنیم و با فشای مشخ  ش
ل واید س  ژاکتی می شود و دی آخر تعاد

ین فشای خلال  یا بل. یا ایجاد می کنیم 
دای واید ستون می کنیم که مقل7۰تا ۶۰

دما ، فشلای و حجلم از سلوی  کایفرملا 
ی شلود و بلا بدسلت آویدن ممشخ  

اطالعللات الزم دی نمللودای پللی و  دی 
م فشای ا  مختلف با برنامه اکسل  یسل

صلویت بله 3دی مرحلله   ) می کنیم  
( .شود کام  توضیح داده می

اخل  آزمایف باید بین جیوه و نفت د-۲
سیال باید تعادل که  مان دما  مخلزن

. برسانیم 

دی آخللر سللیلندی نفتللی یا شللایژ کللرده و
لیله آالیند  ا  نفتی یا با پمپ خالء تخ

مودای ا  میکنیم و برا  بریسی بیشتر ن
ویده و پی بی ، جرم و دانستیه یا بدست آ

زمان انجام دادن ایلن نلوق آزملایف دی 
.زمان می برد ماه طول 1بهترین حالت 

6000 60 PSI 

V = 241/444 CC

T = 225 F  دیجه

نام چاه
شمایه سیلندی
نام مخزن
شمایه چاه
مح  دک 
فشای

نقطه   شبنم
تزییق آب
حجم
تاییخ
1۲پیمان کای
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یسم نمودای پی و  دی اکس -3

بللرا  یسللم نمللودای اول عللدد مجهللول 
ح  بدست می آوییم که مرا( ینگ سبز )

:آن به صویت زیر می باشد 

=(B1-B2)/(A1-A2)= S

=(S*A1)+B1= عدد

کرده و enterپا از انجام محسبات 
کلی  کلرده  Bو  Aسپا یو  ستون 

یلم و از باال به یدیفی عدد یا بدست آوید
  و و ازپایین به عدد به دست آمده  متص

م سپا نمودای ایکا و ایگریلگ یا یسل
می کنیم اما قب  از آن بلر یو  آخلرین
  نقطه که نقطله   اتصلال دابل  کلیل

یا زده تا فرمول displayکرده و کلمه 
 ا نشان داده شود ، حلال اگلر نمودای لا 
ت یکدیگر یا قطع کند  اطالعات به دسل
.آمده و محاسبات دیست بوده است 

( : Gas Metter) حجلم سلنج -۴
Pbا به یا گاز یا باال میرود و سسیلندی ی

یوه ، س  متص  و سمت دیگر به پمپ ج
شیر گلاز یا بلاز میکنلیم و دیون حجلم 
سنج قرای میگیلرد و و  چلی یا بدسلت

ایلن مرحلله یا فقلط یل  بلای . می آید 
انجام می د یم و علت آن یا دی آزمایف 

.بعد  توضیح می د یم 

دی آخر پا از انجام مراح  پیسلتون-5
یا کروملاتوگرافی گلاز وصل  GCیا به 

ب می کنیم که اطالعلاتی شلام  ترکیل
عناصر و جزئیات و دیصلد ماننلد اتلان ،

به ما می د د و اطالعلات یلا ... متان و 
ه  مان برگه   آنلالیز یا ضلمیمه پرونلد

. می کنیم 

ت مرحله بایستی جرم نفل5پا از انجام 
یا با ترازو بدسلت و سلپا جلرم کل  و
ت حجم نفت یا از طریق ما پرشر بدس

بلاقی مانلده   نفلت یا دی .  می آوییم 
دیون ظرف دیگر ماننلد شیشله شلربت
واید و بایگللانی مللی شللود ، بلله عنللوان 

که بو  ترشلی یا داید از  H2Sمثال 
.نظر عملکرد  بهتر از مابقی است 

:  (چگالی ) بدست آویدن دانسیته -۶
سر سرنگ که داخ  آن مقدای  نفت 
ه و با است یا به دانسیته سنج وص  کرد

باشد و ی  شک  میUی  لوله   
سر  از اطالعاتی یا به ما مید د و دی 
آخر نمایف می د د و از این طریق جی 

. او آی نیز بدست می آید 

آزمایش انبسا  مراله ای(  ب 
(DV) 

تمللامی مراحلل  ایللن آزمللایف  ماننللد 
ت بلا آزمایف فلف یا انبساط ناگهانی اس

بله عبلایتی ۴این تفاوت که دی مرحلله 
ه استفاده از گاز سلنج یلا گلا میتلر کل

جلا  مرحله   ناگهانی گفته میشود بله
ملییا تکرای ۴ی  بای ، چند بای مرحله 

. کنیم 

تفکیک یا اتمسفریک ( پ 
(SEPRATION)

ه ساده ترین نوق آزمایف از نظر زمان  ک
یوزه انجللام میشللود کلله دایا  دو 1بلله 

مرحللله میباشللد مرحللله   اول بلله ایللن 
ء شک  است که  نفت داخ  و پمپ خال
 وا یا یوشن و شیر یا باز میکنیم از ویود
داق  باید جلوگیر  کنیم و خطا یا به حل

سلتون بعد از اتمام آزمایف ، پی. برسانیم 
یله یا از دستگاه جدا و نفت اضافی یا از م
د تا سلرنگ یا بله ضلایعات انتقلال و وای
  بازای صنعتی کله بلرا  سلاخت وسلای

. یوزانه بکای می یود 
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حال مرحله   اول اتمام و مرحله   . 
ون یا دوم به این صویت است که پیست

 Gas Metterبه اندازه گیر  گلاز
وص  و تفکیل  صلویت ملی گیلرد و
شللرط اولیلله بللر یو  دسللتگاه انللدازه 
گیر  این است کله علدد منفلی یو 

نترل دستگاه از بین برود و شرط دوم ک
.                       می باشددما  سیلندی

Gas Metteاساس کای گاز یا  ملان 

جداسللاز  گللاز از مللایع مللی باشللد و 
تمامی شرایط از قبیل  دملا ، حجلم و 

.ه استفشای بر یو  دستگاه نوشته شد

 Gasحللال پلللا از انجللام کلللای 
Metter  جرم نفت یا انلدازه کله دی

نهایت جرم ک  یا از یو  ترازو و جرم 
ک  یا از یو  دستگاه خوانلده کله آن 

.جرم ، جرم نفت می باشد 

دستگاه برش مغزه

ا  انجللام بر ه گرفتن قالب مغزاز پا 
  لحااز مختلف باید نمونه ت مایشاآز

حجم ای مقدان ندسی منظم باشد تا بتو
ین ا  ابر.   کردهگیرازه ندده آن یا اتو
دسللتگاه بللرش )cutterی   ی از کا

.استفاده می شود( مغزه

ءدستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خال

نمونه قالب زي ساده مااز آپس 
باتوجه ده آن ، تعیین حجم توه ومغز
رد موموووووووووورد ینکه نمونه سنگ ابه 
ده وهوووووووووووی  مایش کامالُ خشک بوآز
ري در آن کربوروهیدل ونه سیاگ

ستی رآب دوفتارسنگ ،نیستد موجو
تعیین تخلخل با ن داده و نشاد خواز 
شی آب روبا ع شباده از استفاا

آب حالت درکه امناسب می باشد چر
از آب یز سنگ نیز ات رستی حفردو
. می شوندعشباا

سنجتخلخلهستگادبامرایناکه
.ستاپذیرنمکااخال

1۴
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معرفی  گ های تصویری
مهندس ثنا اامدی پور نظری: نویسنده 

:مقدمه 

اطالعات ی  مخزن نفتلی یلا گلاز  از 
کلی ی.   مختلفی بدست میاید اشیوه 

ه ، نمونه گیلر  یلا مغلز ا از این شیوه 
یر  نمونه گ. گیر  از سنگ مخزن است

د از ی  سازند ابتدا از برون زد آن سلازن
آغاز می شود، املا دی زیلر سلطح زملین 
یعنی دی چلاه  لا  نفلت و گلاز، نمونله 

اده از گیر  با گرفتن مغزه و یلا بلا اسلتف
  حاصلل  از حفللای  انجللام  للاکنللده 
میلت گلرفتن الگ از ایلن  ا.می شود

ت قاب  توجله اسلت کله ملی توانلد جه
از نمونه گیر  و مغلزهاطالعات حاص 

اوی  الگ ی  فنل. گیر  یا تکمی  کند
م بریسللی تکمیلللی بللرا  تکمیلل مهلل

اطالعللات حاصلل  از چللاه محسللوب
که رگز مطالعاتی می شود که بدون آن 

تحت عنوان مطالعات جامع مخزنی برا 
ی شبیه ساز  مخزن انجلام میگیلرد نمل

داشلته تواند ضریب اطمینان قاب  قبولی
.باشد

البته ممکن اسلت ایلن پرسلف مطلرح
ه از شود که اگر می تلوان بطلوی پیوسلت

  موجود یل  چلاه مغلزه  اتمام سازند 
ه گیر  شود، دی این صویت اطالعات چا

عات ، چه نقشی می تواند دی مطالنگای 
ن ، چلرا کله دی ایلاکتشافی داشته باشد

نلدس مخلزن مهصویت زمین شناس و 
ا می تواند تمام اطالعات موید نیاز خود ی

امللا . آزمللایف مغللزه بلله دسللت آویداز
ود مسائ  و مشکالتی دی این زمینله وجل

داید که انجلام عملیلات چلاه نگلای  یا 
کندگریز ناپ یر می

بدست آویدن اطالعلات از طریلق مغلزه 
ه تلر ینل زگیر  مشک  تر و بسلیای پلر 

 .است

کافی نبلودن حجلم مغلزه بلرا  انجلام 
 .  مختلف یو  آن اآزمایف 

ن گونه مطالعه کمی به وسیله کامپیوتر آ
  چلاه نگلای  میسلر  لاکه یو  داده 

  ، به دو دلی  از طریق مغزه گیلراست
.امکان پ یر نیست

: پیوستگی اطالعات چاه نگای-الف

سیله   عملیلات چلاه نگلای  ملیه وب
 ا تللوان بلله صللویت پیوسللته از سللازند

،دی حلالی کله مغلزه از اطالعات گرفت
،   چاه گرفتله نملی شلود اتمام سازند 
از برخی از نقلاط چلاه مغلزه ا بلکه تن

 .گرفته می شود

  الگ بله طلوی مسلتقیم  لاداده -ب
برا  نلرم افلزای تحلیل  اطالعلات الگ 

زه ، دی حلالی کله مغلقاب  استفاده است
ت گیر  به خود  خود اطالعاتی به دس

 لا، بلکه ابتدا باید یو  مغزه د نمی د
آزمایشللاتی صللویت گیللرد، پللا از آن 
اطالعات بدست آمده بلرا  تحلیل  بله

.نرم افزای واید شود

ییافلت این ترتیب میتوان به یاحتلی ده ب
غزه تکیه بر اطالعات حاص  از متنها که 
و نادیده گرفتن اطالعات چاه نگلای  ا 

ی ، منطقلاز نظر اقتصاد  و دقت علمی
، یکیعالوه بر آن به دالی  تکن. نیست

یزش ، یا یاز آنجایی که امکان شکستن
میشله  ، مغزه به داخ  چاه وجلود داید

مغزه گیر  از چاه دی انلدازه ملوید نظلر 
ه شلد آنچه که گفتل.امکان پ یر نیست 

ه تلرین دالیللی بودنلد کلممهبرخی از 
  سال گ شته تکنیل5۰باعد شدند دی 
گنلاتنتکمیللی بلرا  یفلع ا  بریسی

.گسترش پیدا کنند  موجود  ا

ممهلا  چلاه نگلای  یکلی از بریسی 
  اهدی سلال. سلت اترین این تکنیل  
   للاا بللا کللایایی  للگ شللته انللواق نگای
ر به   جدید تفسی امختلف و نیز یوش

.طللوی یوز افزونللی گسللترش یافتلله انللد
بله تعبیلر  نقلف چشلم زملین انگای

امل  چشمی که ک.شناس یا پیدا کردند
ه دستگااین. نیست م، اما نابینا نیست
دسین مخزن جایگلاه ویل همهنبرا   ا

می دی تکمیل مها  احراز کرده و نقف 
ف  اطالعللات حاصلل  از مخللزن و کللا

ا  کسلب اطالعلات ایفلا ملی  زینه  
.کنند

:تاریخچه نمودارگیری

دی 1۹۲7اولین نمودای الکتریکی دی سال 
ان ا  میدان نفتلی دی اسلتھیکی از چاه 

نهات  شمال غربی فرانسه ثبت شد و  ا
شام  ی  نملودای مقاوملت مخصلوص 
تلد الکتریکی بلود و بلرا  ثبلت آن از م

گاه دسلت،بلا ایلن یوش. استفاده گردید
، وداندازه گیر  که سوند نامیده ملی شل

دی مقاب  الیه  لا  ملوید نظلر دی چلاه 
توقف می کرد و مقاوملت انلدازه گیلر 

از بعلد.ملی شلدشده نیز با دست یسم
   ااولین نمودای1۹۲۹آن سال دی سال 

د  مقاومت مخصوص برا  مقاصداقتصا
سیه ، ایالت متحده امریکا و یودی ونزوئال

این سودمند . موید استفاده قرای گرفت
یه وتشخی  ال انمودای دی تطابق الیه 

یللدیوکربن دای دی صللنعت نفللت     للا
1۹31دی سلال .موید توجه قرای گرفلت

نیللز بلله (sp)نمللودای پتانسللی  خللودزاد 
و . نمودای مقاومت مخصوص افزوده شلد

مان سلال بلرادیان پملومبرژه یوش  دی 
لملی ثبت مداوم یا تکمی  و اولین بات ق

15. یا نیز توسعه دادند



معرفی  گ های تصویری

نمللودای نللوترون بلله 1۹۴۹بعللد از سللال 
وید صویت ی  تعیین کننده تخلخل  مل

نمودای 1۹۶۲توجه واقع گردید و دی سال 
SNP دستگاه نوترونی1۹7۰و دی سال

ون و به دنبال آن دسلتگاه دوگانله نلوتر
. ابداق و به بازای ایائه شد

:معرفی  گ های تصویری 

چاه پیمایی مجموعه ا  از یوش  است 
که دی طلی آن اطالعلات پیوسلته ا  از 
ودخصوصیات مختلف مخزن ثبت می ش

ز ، اطالعلاتی ادی عملیات چاه پیملایی. 
خصوصللیات فیزیکللی مخللزن شللام  

مچنلین سلیاالت  خواص سلنگ  لا و 
ایلن . موجود دی آن به دسلت ملی آیلد
، دینتللایج کلله الگ نامیللده مللی شللوند

خلزن دسی ممهنتوصیف زمین شناسی ، 
ره بلردای  ملوید اسلتفادهبهندسی مهو 

ز میلت یو بله اه باتوجل. قرای می گیرند
ا   ل، ابلزای و یوش افزون چاه پیملایی

و گوناگونی دی این زمینه بله وجودآملده
کنولوژ  ، که پیشرفت تتوسعه  یافته اند

ملر یا ا  الکترونیکی و مخابراتی این ا 
ا  تصلویر   لالگ  .محقق نموده انلد
ستند کله ا  مدین  دسته ا  از الگ 
ت دای بللا قللدیت جهللتصللویر مجللاز  و 

ا  نفلت و لتفکی  باال از دیوایه چلاه 
.گاز برداشت می کنند

تصلویر  عملدتا بله دو نلوق  ا الگ 
م ملی اصلی صلوتی و الکتریکلی تقسلی

وتی ابزای الگ تصویر  صلاولین. شوند
میالد  توسط شلرکت7۰ هدی اواخر د

زای بلا اگزون موبی  توسعه یافت و این اب
35/1)فرکلللانا بلللاال  فراصلللوتی 

ا  الگ  لابزای. کای می کرد(رتز مگا
رفته ا  از تصویر  الکتریکی نس  پیشل

دی   کلها  شیب سنج می باشلند ابزای
ندمیالد  توسعه یافت۹۰   هاواسط د

د نصلب شل ادو بالشت  بر یو  آن و 
.الکتلرود بودنلد۲7ر کدام دای   که 

تلرین منلابع موجلود بلرا ممهیکی از 
مخللللازنمطالعلللله   خصوصللللیات

زه مطالعه مغ. ، مغزه استدیوکربوی  ی
، ت توصللیفجهللیلل  یوش معمللول 

خلزن ایزیابی و آزمایف مستقیم سنگ م
ابی استفاده از مغزه برا  ایزیل. می باشد

   لامخازن شلام  برخلی محلدودیت 
دی هان، که باعد می شود تاساسی است

ر میلدان مغلزه  ل  معلدود  از  اچاه 
.گیر  صویت گیرد

:عبایتند از  ااین محدودیت 

  للافللاکتوی بازیافللت پللایین دی زون 
ر دی اکثل)ت هلنداشلتن جشلدهشکسته
دی .زینه   باال  مغزه گیلر  و ( مواید

دای  از چنین شرایطی فناوی  تصویر بلر
دیوایه چاه بله کمل  محققلین صلنعت

ا بله  لاز آن کلهبه گونه ا  ،نفت آمده
. نلدعنوان چشم صنعت نفت یاد می کن

ه ا  طوالنی لرزه نگای  بل ا  سال رب
یده مسای  پیچ عنوان ابزای اصلی دی ح

زمللین شناسللی و اکتشللاف نفللت مللوید
یف   املا توصلاستفاده قرای گرفته اسلت

چیلده ا  بسلیای پی ساختمانی دی ساختای
  لللرزه ا   للابللا اسللتفاده از داده تنهللا

اویر ، از این یو تصامکان پ یر نمی باشد
ا دیوایه چاه به سرعت به عنوان ابزای  ب

میللت دی تفسللیر و تجزیلله و تحلیلل  ا
الگ  .ساختمانی دی مخازن پ یرفته شد
ه ا  از تصویر  دی ابتدا به صویت استوان

دیوایه   چاه برداشت می شلود و بلرا 
دی ده ،  به صویت مسطح تفسیر و مشا

اه گامی که تصویر دیوایه چل ن. می آید
ت  ا  جغرافیلاییهباز و مسطح شود ج

.بر یو  آن مشخ  می شود 

دیجله نسلبت بله 3۶۰تلا ۰صویت به )
  صللفحه ا  کلله  ا، و سللاختای(شللمال

عدیوایه چاه یا به صویت غیر افقلی قطل
ده ، بله صلویت سینوسلی دیلمی کننلد
.می شوند

انواع  گ های تصویری و 
:مشخصات آن ها

ه برا  تصویربردای  از دیوایه چلاه از سل
، صوتی فناوی  تصویربردای  الکتریکی
ه کلله البتللو اپتیلل  اسللتفاده مللی شللود

  ا  اپتیل  دی صلنایع حفلای دویبین 
ه نفت و گاز چندان کلایبرد  نلداید و بل

وان ، نمی تلدلی  استفاده از گ  حفای 
.استفاده نمود ااز اینگونه دویبین 

:تاریخچه ابزار های تصویری

اوللین یا بله عنلوان  BHTVمی توان 
عت نمودای تصویر  موید استفاده دی صلن

ایلن نملودای از نلوق ابلزای. نفت نام برد
ال ا  صوتی می باشد و اولین بای دی س 

سلپا. موید استفاده قرای گرفلت1۹۶۰
یر  به   تصو اانواق پیشرفته تر نمودای 

از  FMIو FMSوجللود آمدنللد کلله
این .ستند  اترین و کام  ترین آنهب

دو نوق نملودای بلا انلدازه گیلر  میلزان 
از یله تصلویرهمقاومت سازند قادی بله ت

لی  مین دھ، به ستند سطح داخلی چاه 
ا  مقاوملت سلنجی  لا ابلزای  لبه آن

.می گویند
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معرفی  گ های تصویری

:تصویربرداری الکتریکی

دی ایلللن یوش از اخلللتالف مقاوملللت 
ه الکتریکی عوای  دیوایه چلاه بلرا  بل

. وداستفاده می شل اآنتصویر کشیدن
( ازندجریان الکتریکی بله سل)عمق نفوذ 
ایلن  و قلدیت 1ا برابر بلا  ادی این ابزای
ی اسللایندی ش للاتوانللایی آن)تفکیلل  

متلر میللی5برابر بلا ( کوچکترین پدیده
  الکتریکلللی بلللرا   لللاابزای. اسلللت
و   ملرتبط بلا سلنگ شناسلی اکایبرد

توصللیف شکسللتگی از ابللزای صللوتی
وتی   صل ادی حالی که ابزای. مناسبترند

ی سلطح ندسه فیای نسبت به تغییرات 
گلی برا  مثال زبر ، فرویفت)دیوایه چاه 

( و باالآمدگی خشلن یلا ملوج دای بلودن
ی بله طلوی کلل. بسیای حساس می باشلد

یی  لایرتصاویر الکتریکی دی مقابل  متغ
ت مانند کانی یسلی، تخلخل  و محتویلا
گی سیال حساس می باشلد کله شکسلت

ایز   طبیعی و فابری  سلنگ یا متمل ا
ه   الکتریکلی قلادی بل لاابزای. می سازد

تعیللین عللوای  کوچلل  مقیللاس تللر  
.نسبت به ابزای صوتی می باشند

:ابزار تصویرگر الکتریکی

کللی از ابزای تصویرگر الکتریکی به طوی
:دسه قسمت اساسی تشکی  شده ان

   لابالشلت  : الکترود  ا  پایینی•
ا  للابللزای کلله بللا اسللتفاده از الکترد

ا جریللان هللنصللب شللده بللر یو  آن
الکتریکللللی یا بلللله دیون سللللازند 

.رستندفمی

از انتقلال مسلتقیم جریلان از: عایق•
ا  پلللایینی بللله بلللاالیی  لللالکترود

.کندجلوگیر  می

دییافت جریلان : الکترود  ا  باالیی•
.ا  پایینی از الکترود

و گروه ا  تصویرگر الکتریکی به د ابزای
  تقسیم می شوند کله گلروه اول دی گل

وم و گروه د( پایه آبی)ا  حفای  یسانا  
ملوید( پایه یوغنلی)ا  نایسانا  دی گ  

ت بلرا  بدسل. استفاده قرای ملی گیرنلد
ا   ل  آویدن تصویر با کیفیت باال دی گ

بله مقاوملت گل  یسانا، مقاومت سلازند
م متر باشد  ا1۰۰۰حفای  باید کمتر از 

ت ر چه این میلزان بلاالتر یود کیفیل و 
ماننللد   .تصللویر پللایین تللر مللی آیللد

ا  نملودایگیر  متلداول ، انللدازه  لابزای
یال گیر  مقاومت تابعی از تخلخ  ، سل

ندسلله فیللایی  ، موجللود دی حفللرات
اسلی ، سیمان شدگی و کانی شنحفرات
انللدازه گیللر  مقاومللت اولیلله ، .اسللت

دغیرکالیبره و ذاتا کیفی می باش

یبره ا کلال لبنابراین بایلد بلا سلایر ابزای)
ا  جدیللد  لل، امللا بعیللی از ابزای(شللوند

ده ا  مقاومت کلالیبره شل اندازه گیر  
د ند که ملی تواننل ه می دئیا ایا( مطلق)

د ا  متداول سلازند ماننل برا  ایزیابی 
رای تعیین اشباق سلیال ملوید اسلتفاده قل

.بگیرند

و کاربرد آن در مهندسی FMI گ 
:مخزن

دی سللالیان دیاز نللاتوانی زمللین شناسللان
ده زمین شناسی مخزن منجلر بله مشا

ا دی شللناخت صللحیحی از  للعجللز آن
یابطله میلان سلاخت .مخزن شده بلود

ا  لا  کوچ  مقیاس و تنوق یخسایه  
ده یخنملون  یا می توان از طریق مشلا

ی ، املا دا دی سطح زمین بریسی نمودهآن
چاه این یابطه به جز بخشی از اطالعات

ه ا بدست می آیلد ناشلناخت که از مغزه 
. باقی می ماند

فلع ا که برا  ی ترین یاه ح  هیکی از ب
ایجاد ،ایللن مشللک  ابللداق شللده اسللت
 .تتصاویر  با کیفیت باال از چاه اس

زملین شناسلان امکلان  FMIبلا ابلداق
تنلد کله دستیابی و آنالیز جزئیلاتی یا یاف

گر ا  دی یاه ز ا ادستیابی به این داده 
. دچندین سال ممکن بود به طول انجامل

ا  بلا  تواند یخسایه می FMIتصاویر
ای ا  بسلی لمقیاس کوچ  و شکسلت 

.دا یا مشلخ  نمایل ییز و استیلولیت 
ر توسط ایلن عملیلات اجرایلی بلی نظیل
کله زمین شناسان این امکلان یا یافتنلد

ا  مخلازن  لشناخت کاملی از وی گلی 
می که یاجع هسواالت م .نفتی پیدا کنند

بلله چگللونگی عملیللات اجرایللی مخللازن 
یز وجود داید یا اغلب می توان توسط آنال

ان بله عنلو.دقیق تصاویر چاه پاسخ داد
وی گلی،مثال دی مخازن شکست خویده

و یدیوکربن تولیلد شلده از ملاتریکا 
ا  لیدیوکربن تولیلد شلده از شکسلت  

ا  لت شناسایی این تفلاو. متفاوت است
ینلی به زملین شناسلان توانلایی پلیف ب

ا  موجود دی مخلزن  چگونگی جریان 
  مانند جریان آب و یا اسلتفاده از حفلای

ی است یا افقی  که بر یو  تولید تاثیرگ ا
بللا اسللتفاده از ایللن تصللاویر . د للملی د

ی اثر ایی که د امکان شناسایی شکست 
تخلخلل  ثللانو  ایجللاد شللده انللد ماننللد 
. ودتخلخ  قالبی و حفره ا  ایجاد می ش
ده دی از آنجا که این مناف  بصویت پراکنل

مخللزن وجللود داید میتوانللد منجللر بلله 
دیست ا از حجم نا استفاده پتروفیزیست 

. ددی محاسبه ثابت سیمانی شدن گرد
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معرفی  گ های تصویری

تصاویر  دی حلد تفکیل  و FMIابزای
جلاد ا  بسلیای نلازک ای شناسایی الیه 
اسان برا  اولین بای زمین شن. کرده است

ند میلان با استفاده از این تصاویر توانسلت
   للاا  کوچلل  ماننللد الیلله  سللاختای

   للا، دیزه للامللویب ، اسللتیلولیت
وی ا  مو ماننلد بطل کششی و شکست 

اده از بلا اسلتف. واضح تفاوت قائ  شلوند
ییرات   تغ ااین تصاویر می توان نقشه 

ه یخسایه ا  و تغییرات نوق تخلخل  کل
ده برا  طرح ییز  توسعه مخازن پیچیل

فاده بلا اسلت.یه کردها نیاز داییم ت نآبه 
یز نلالآملراه بلا توانلایی  از این تصاویر 

ا  یسلوبی ماننلد الیله بنللد  سلاختای
اسان مویب و تغییرات تخلخ ، زمین شن

متر  می کنند که ژئواین امکان یا پیدا 
ی  مخازن ، چگونگی ته نشست و تشلک

ف پلید باالتر مخازن منطقه یا با دیص
.بینی نمایند

:FMIموارد استفاده از ابزار 

مللی تللوان بلله  FMIا  للاز کللایبرد 
ا   للا  سللاختمانی ، بریسللی  للآنالیز

ه ژئومکانی  که دی سلنجف تعلادل چلا
ا   للواحللد، شناسللاییبکللای مللی یود

یزیابی  اا ،  یسوبی ، آنالیز بافتی یخسایه 
ت یللابی و هللا  شکسللت ، ج للشللبکه 

.ا اشایه نمود مطالعه مغزه 

:در ایران FMIکاربرد ابزار 

دی تعللداد  FMIاز تصللاویر حاصلل  از
زیاد  از میلادین نفتلی ایلران از جملله

  فتگ  ، آزادگان ، کوش  و میلدان د 
ایلن مطالعلات بله. استفاده شده اسلت

ه بلر ا کل آشکایساز  سیستم شکست 
عملیات اجرایلی چلاه تلاثیر گل ای اسلت

ه برا  مثلال وقتلی کل. کم  می نماید
  بدسلت اعملیات اجرایی چاه با داده 

ا متنلاق  اسلت ، ابلزای آمده از الگ 
FMI ی این دی دستیابی به دالی  احتمال

. دی می نمایهاختالف کم  شایان توج
ی بله مچنین دی دسلتیاب از این تصاویر 

خللزن اثللرات تکتللونیکی تاثیرگلل ای بللر م
.استفاده می شود

:نمودارگیری صوتی

وده اساس این یوش شبیه لرزه نگای  بل
و اخللتالف آن دی مقیللاس عملیللاتی آن 

زیلرا ایلن یوش دیمقیلاس . ملی باشلد
محلللیط چلللاه و پیراملللون آن صلللویت

.گیرندمی

:ابزارهای تصویرگر صوتی

ا  سله یلا  ت اندازه گیر  از سوندهج
دی . ای عنصللر  اسلللتفاده میگلللرددهللچ

ع منبل( یلا دو)ا معموال ی   ایلن سوند
ا  هایجاد صوت با توانلایی ایجلاد پالسل
ه دیصوتی با تعلداد ده پلالا دی ثانیل

دی بخللف بللاالیی سللوند و یلل  یللا دو 
 .نلدا  سلوند تعبیله شلده اهگیرنده انت

ابع دی عملکلرد بخلف منبلع شلبیه  منل
یوش لرزه نگای  بوده وعملکلرد بخلف

ملیگیرنده شبیه ی  ژئوفلون کوچل 
ی و فاصللله بللین منبللع صللوت. باشد

نامنلدمیهدستگا( فاصله)گیرنده یا بازه 
وذ ، میلزان عملق نفلبسته به اندازه بازه

ن دی ای.د نملود  قرائت شده تفاوت خوا
د کننلده ابزای ابتدا ی  پالا توسط تولیل

ربه سپا این ض. صوت منتشر می شود
وی صوتی از گ  حفلای  و اندود گ  عبل

کرده و واید بخلف بکلر سلازند شلده و 
وی ا  خالی عبل ازمیان ماتریکا و فیا

وایه پالسی کله از نزدیکلی دیل. می کند
چاه عبوی نملوده و دی برخلوید بلا سلازند 

ا ، ابتلدو گل  منکسلر شلده(اندود گ )
ائینی یا گیرنده باالیی و سپا گیرنده پل

ایی یا ثبلت  لتحری  کرده و موجل  
ل  پالا صوتی از داخلل  گل. می کنند

ند و لسته تلر از داخ  سازند عبوی میک آ
کله ی  پلالا صلوتی بعد از مدت کوتا

ه از داخ  گ  و بدنه سوند عبوی کلرده بل
ی ا د لمعموال گیرنلده .گیرنده می یسد

و م قلرای گرفتله لفاصله ی  فلوتی از 
عمال اختالف زمان بین دییافلت انلرژ 

به . ودشضربه توسط دو گیرنده ثبت می
ود این ترتیب زمان عبوی از گل  و انلللد

لود شلیمگلل  خللود به خود تللصحیح
ملللین عللللت ابلللزای انلللدازه  و به 

نامیلده  BHCگیللر  ایللن نمودای  ا 
. می شود
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:کاربرد های  گ های تصویری

ا  تصلویر  ا  یایج الگ کایبرد
ی  و صوتی و الکتریکی شلام  تشلخ
 للا ، توصلیف خصوصلیات شکسلتگی

داد شلیب و امتل)تشخی  الیه بنلد  
ت هل، تعیین اندازه دانه ، تعیلین ج(آن

، بازساز  اطالعلات مغلزه گیر  مغزه
، ...(خلرد شلده و)ا  از دست یفتله  

ه ، محاسلببریسی تخلخل  و تراوایلی
زون ماسه ا  خلال  و زون تولیلد  

ی ، ایزیلابا ل، تشخی  گس  خال 
، تعیلین مکلان چلاها  افقلی تنف 

دی مخللازن )کشللی  بللرا  بیشللینه ز
یوایه و کنترل مشب  کای  د( شکافدای

.د چاه می باش

:منابع

مقاللله اسللماعی  پللوی مطلللق، -1
سجادیان مجیلد، مریلد  فریملانی

ا  ھبریسلی نملودای "علی اصلغر،
سلعه میت کایبرد و توھتصویرگر و ا

"یوز افللزون آن دی صللنعت نفللت
رزشرکت معدنی کاوش سنگ الب

مقاللله آقاجللای  فرزانلله، موحللد -۲
رگر استفاده از نمودای تصوی"بهرام، 

دی مطالعه شکسلتگی  لا  مخلزن 
"آسمای 

سایت خانه مهندسی نفت-3
http://www.slb.com/

geomechanics

می شودیک نمونه تصویر الکتریکی بر روی  یه های رسوبی مشخص
خل ،  مانند ابزای ا  نمودایگیر  متداول، اندازه گیر  مقاوملت تلابعی از تخل

ناسلی ششدگی و کلانیسیال موجود دی حفرات،  ندسه فیایی حفرات، سیمان
.است

ابزای لا  ایسال پالا صوتی توسط فرستنده و دییافت آن توسلط گیرنلده دی
تصویرگر صوتی

معرفی  گ های تصویری

1۹
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ر  با توجه به نیاز یوز افزون جامعله بشل
بلله منللابع نفتللی ، کللم بللودن مخللازن 

دون مخازنی که بل) یدیوکربنی متعایف 
عملیات تحریل  کننلده خلایجی و فلن

آوی   للا  خللاص نفللت و گللاز تولیللد     
ن ، تراوایللی و تخلخلل  پللایی( مللی کننللد

بعیللی از مخللازن ، ویسللکوزیته بللاال 
-نفت خام و کشف سطحی بلاال  آب 

ی زیاد نفت که ممکن است باعد مویینگ
ن شود که  مین امر منجر به باقی مانلد
ا نفت دی سنگ مخازن می شود ، بشلر ی
دی صدد بکایگیر  یوزافزون یوش  ا 

و گلاز از مخلازن 1ازدیاد برداشلت نفلت
. سوق داده  است 

ولیلد نفتی سه مرحله مختلف ت ر میدان 
ه ، یا طی می کند که شام  برداشت اولیل

برداشلللت ثانویللله و برداشلللت ثالثیللله 
.  می باشد

ی یوش  ا  تولید نفلت از میلادین نفتل
.      دتقسیم می شونعمدتابه سه دسته

Primaryاولیهتولید recovery

Secondهدثانویتولی recovery

برداشتزدیاداو

Tertiary Recovery or EOR))

•Enhanced oil recovery به
مجموعلله تکنی   للا و فراینللد ایی 
گفته می شلود ، کله طلی آن سلعی 
می شود با استفاده از انلرژ  یلا ملواد
خایج از میلدان نفتلی ، میلزان نفلت
خللامی یا کلله اسللتخراج آنهللا بللا 
لید یوش  ا  معمولی امکان پ یر یا تو

آن اقتصللاد  و مقللرون بلله صللرفه 
  نیست ، استخراج و موید بهره بلردای

. قرای د ند 

ازدیاد برداش  با تزریق گاز

ت  ایی که برا  ازدیاد  برداشاولین یوش
بلله کللای  مللی یود ، تزییللق آب یللا گللاز    

بله طوی معملول ، تزییلق آب . باشلد می
قابلیت  لللا  کمتلللر  داید ، زیلللرا آب 

تله و معموالً دی قسمت فوقانی امتداد نیاف
ه قسمتی از نفت موسوم بله اتیل  یا بل

ب اما گاز نسبت به آ. گ اید حال خود می
ن دایا  چگلالی کمتلر  اسلت ، بنللابرای

 لا  فوقلانی مخلزنگرایف به قسمت
  داید و  نگامی که نفت دی قسمت باال

آن مخللزن قللرای داید ، تزییللق گللاز بلله 
منظلوی ازدیلاد برداشلت ا میلت زیلاد  

بلله   مللین منظللوی بللرا  حللداکثر . داید
ب دو نمودن بازیافت برخی مواقع از ترکی

یوش تزییق آب و گاز ، موسوم به یوش
WAGشود استفاده می .

زییق از طرف دیگر ، گاز به تنهایی نیز ت
گردد و آزمایف  ا  به عم  آمده بلر می

ت یو  بسیای  از مخازن ثابت نموده اس
ت به که دی حالت منفرد ، تزییق گاز نسب
امللا . آب دایا  کللایایی بیشللتر  اسللت 

امروزه به دلی  با ایزش بلودن گاز لا  
 یللللدویکربوی  از گاز للللایی نظیللللر 

به منظلوی تزییلق بهلره د  اکسیدکربن
.جویند می

تزییق گاز از یوش  ا  ازدیلاد برداشلت 
ت که نفت به  شمای می آید و فرآیند  اس
فلت نفشایبه منظوی جلوگیر  از کا ف 

، افللزایف حجللم و فشللای سللیال دیون 
تخراج اسمخزن ، دی نتیجه تثبیت میزان 

ان ، دی طول زممخزن نفتیدی ی  نفت
  دی ایلن فراینلد بله دلیل.انجام می شود 
، دی اثر تزییق گلاز امتزاجوجود خاصیت 

دبه حداق  کا ف می یابمویینگی، 

موجللود دی دیللوایه نفللت خللامدی نتیجلله 
مخزن ، جلا  خلود یا بله گلاز خشل  
یز تزییق شده می د د و نفت موید نظر ن

بللا فشللای مناسللب از د انلله چللاه خللایج 
.می شود 

قابل  نفت  ا  سنگین بخشی از منلابع
دلی  توجه نفتی به شمای می آیند کله بل

ن مشکالت استخراج ناشلی از بلاال بلود
،  نوز تا حلدود زیلاد  دسلت گرانرو 

دای نجا که مقز آنخویده باقی مانده اند ، ا
نفللت سللنگین دی جهللان قابلل  توجلله

دا ی باشد پ و شگران زیلاد  بلرا  پیلم
کلللردن یوش  لللایی بلللرا  تولیلللد 

Enhanced oil recovery رچه 
داختله بیشتر از این مخازن به تحقیق پر

مهم تلرین  لدف ملدیریت مخلزن . اند
ت از بهینه ساز  بازیافلت نفلت و صلیان

مخزن می باشد ، بدین منظلوی مطالعله و
توسللعه یوش  للا  ازدیللاد برداشللت 

ضروی  می باشد 

۲۰
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ازدیاد برداش  نف  با  تزریق گاز

ا  از با توجه به اینکه میزان قاب  توجه
جلود منابع نفت سنگین دی کشلوی ملا مو

اسللت و مخللازن نفتللی آن دی نیملله دوم 
به عمر تولید  خود قرای دایند و با توجه

اینکه از یوش  ا و تکنی   لا  نلوین
ازدیاد برداشت بهره نملی بلریم ، حجلم
قاب  توجه ا  از نفلت دیجلا  اولیله دی
مخللزن بللاقی می مانللد ، للل ا اسللتفاده از 
یوش  ا  نوین ازدیاد برداشت ضروی 
بنظر ملی یسلد و تزییلق امتزاجلی گلاز 
ه می تواند میزان استحصال از مخزن یا ب
میزان قاب  مالحظه ا  افلزایف د لد ، 
ا   مچنین شناخت پایامتر ا  موثر بلر
شای اعمال شرایط بهینه تزییق از جمله ف
ق و تزییق، دبی تزییق ، مدت زمان تزیی
  .ترکیب گاز تزییقی ضروی  است 

ن بله مخازن نفت سنگین و فوق سلنگی
هخاطر داشتن ویسلکوزیته بلاال و دیجل

API۲ا بلا ایین بازیافت طبیعی از آنپ 
ه مشکالت زیاد  یوبروست ، ایلن گونل
ن مخازن یا از ابتدا دایا  نفتلی بلا چنلی
رای خصوصیات است یا بخاطر تولیلد و قل
د گرفتن دی نیمه دوم عملر تولیلد  خلو

. دایا  چنین نفتی خوا ند شد 

، دبه طوی کلی بلا بهلره بلردای  و تولیل
فشای مخلزن کلا ف یافتله و ایلن املر 
منجر به گاز  شلدن مخلزن و کلا ف 

و می شود، با توجه به نقف نفلتتولید
فللراویده  للا  نفتللی دی بللازای جهللانی و 

و بدنیا  اقتصاد اتخلاذ تلدابیر  مناسل
اسللتفاده از یوش  للا  ازدیللاد برداشللت 

تولید بهینه برا  بهبود بازد ی و افزایف
ضروی  است و  مچنین به دلیل  افلت
فشای دی مخازن ایران ، اسلتفاده از یوش
یلت  ا  ازدیاد برداشت مناسب برا  تثب
س و افزایف فشای بلیف از پلیف احسلا

.می شود 

منابع
،زمین شناسی نفتدکتر محمد یضا یضایی،

،تهران، شتمچاپ صد و،انتشایات علو 
13۸۴زمستان 

 ستند با ح  CO2این گاز ا که شام  گاز طبیعی،نیتروژن یا کربن د  اکسید  
به سمت و یا منبسط کردن نفت و    دادن نفت( فرایند امتزاج پ یر)شدن دی نفت 

اشت آسان تر باعد پایین آمدن ویسکوزیته و دی نتیجه برد( فرایند امتزاج ناپ یر)جلو
.البته تمام این مراح  دی کنای تزییق آب انجام می گیرد.می شوند
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(بخش اول)بررسی روش های نوین کنترل تولید شن و ماسه از چاه های نفتی 

تولید شن و ماسه در مخازن 
:ماسه سنگی

دی مخللازن ماسلله سللنگی بزیگتللرین 
دیده مشکلی که با آن مواجه می باشیم پ

آن این پدیلده کله دی. تولید ماسه است 
دانه  ا  ماسه بلر اثلر فشلای ا  زیلاد 
وایده ، از سنگ مخزن جدا می شلوند و 
 ر ساله  زینه  ا  قاب  تلوجهی یا بله

املا .شرکت  ا  نفتی تحمی  می کنلد
چه هتولید ماسه دی واقع چه می باشد و ب
یلت علت تا بدین حد دی صنعت نفت ا م

وقتی که دی موید مواد جامد  کله . داید 
ت ما تولید می شوند صلحب مراه سیال

داشلته می کنیم باید به این نکته توجله
باشللیم کلله دو نللوق ذیات جامللد  مللراه 

املد سیال به سطح می آیند یکی مواد ج
د سازند و دیگر  مواد جامد سلیال سلازن

قتی کله بنابراین و...(. مانند آسفالتین و )
کنیم منظلوی صحبت از کنترل ماسه می

ماسلله ا  اسللت کلله از سللازند تولیللد        
. می شود 

دی این پ و ف یوش  ا  کنترل شن و
بلا ماسه موید بریسی قرای گرفته است و

نقاط قوت و محدودیت  ا   ر یل  از 
. آنها آشنا می شویم 

ای ما مشکالتی که تولید شن بر
:به همراه دارد عبارتند از 

فرسایف تجهیلزات ماننلد لولله  لا ،. 1
...پمپ  ا ، شیر ا و 

مسدود کلردن تجهیلزات سلطحی و . ۲
. دیون چا ی مث  لوله  ا 

نیللاز بلله نیللرو  کللای بیشللتر جهللت. 3
ردن تعوی  و تعمیر وسلای  و تمیلز کل

. چاه 

کللا ف تراوایللی سللازند و دی پللی آن ۴
. کا ف یاندمان بازیافت مخزن 

مشک  ماسله دی سلازند ا  کلم عملق 
،  مچنین با این مشلک ظا ر می شود

متللر 35۰۰دی سللازند ا  عمیللق تللر از 
محلدوده ابعلاد دانله . مواجه می شلویم 

 ا  ماسه توسط انجمن  ا  مختللف ، 
دی. بصویت گونلاگون ایائله شلده اسلت

متحللد کلله مللویدطبقلله بنللد  سیسللتم 
نیلز ( ASTM)پ یرش اسلتاندای آمریکلا 

ی می باشد به دانه  ایی، ماسه گفتله مل
۰7۴/۰–7۶/۴شللود کلله دی محللدوده 
ی ایلن بلدین معنل. میلی متر قرای داینلد

ا نیست که دی مخزن فقط دانله  لایی بل
ه  ایی این اندازه تولید می شود کلیه دان

که دی چاه تولید ملی شلود از نظلر دانله 
.بند  عموما دی این محدوده قرای دایند 

: علل تولید شن و ماسه 

بللر  للم خللویدن تعللادل تللنف دی . 1•
:زمین 

طبللق یوابللط و معللادالت موجللود دی 
االتسللیته ، وقتللی کلله یلل  سللویاخ دی
محللیط ایجللاد شللود ، توزیللع تللنف دی 

این بر م . اطراف حفره به  م می خوید 
خویدگی تنف دی اطلراف سلویاخ ایجلاد 
ز شده می تواند به اندازه ا  باشلد کله ا
دی . مقاومت اطراف حفره تجلاوز نمایلد 

این صویت مواد که از سلرطه االسلتی 
نلد ید شده و واید مرحله پالستی  شده ا
ی دیگلر ، دیگر توانایی باقی ماندن دی کنا

ره مواد یا ندایند و دی نتیجه به دیون حفل
و دی موید مخازن نفت. ییخته می شوند 

اشلد گاز ، موضوق پیچیده تر از این می ب
ت دی این مواید محیط با ی  سیال تح. 

اگلر فشای اشباق شده است دی این  نگام
ود توسط حفای  سویاخی دی چاه ایجاد ش

، سیال دیون مخزن بلا توجله بله فشلای 
بله حرکلت بلهباالیی کله داید تمایل 

ا بلا نقطه کم فشای یا پیدا می کنلد و لل 
حال . فشای به طرف چاه  جوم می آوید 

دی این شلرایط سلنگ اطلراف چلاه کله 
ا ، بواسطه بر م خویدن وضعیت تنف  
ی دی وضعیت نه چندان خوبی به سلر مل
قلرای برد ، تحت فشای نیرو  سلیال نیلز

ز می گیرد و ذیات آن بصویت دانه دانه ا
ر یکدیگر جدا شده و بلدیون چلاه سلرازی
ی می شوند  و به  مراه سیال به سطح م

. یسند که به آنها ماسه می گوییم 

ط بوجود آمدن نیرو  حرکتی توس.  ۲
:سیال متحرک 

 مان طوی که دی باال نیز اشلایه شلد دی 
اه اثر ایجاد افت فشای دی ناحیه اطراف چل
رعت ، سیال سازند شروق به حرکت با س

به سمت حفره چاه می کند  ر چه افلت
فشای ایجلاد شلده بیشلتر شلود سلرعت
.حرکلت سلیال نیلز افلزایف ملی یابلد 
حرکت سیال با خود ایجلاد یل  نیلرو 
ات مومنتم می کند که ایلن نیلرو بله ذی
رو سازند واید  می شوند و مقدای ایلن نیل
کوزیته به شدت بستگی به سرعت و ویس

سللیال داید و  للر چلله سللرعت حرکتللی 
باشلد سیال بیشلتر و نفلت سلنگین تلر

یز بیشتر مقدای این نیرو ن( ویسکوزیته تر)
گی می شود وقتی که از نیلرو  چسلبند
صل  ا  که ذیات سازند یا به یکدیگر مت
دن کرده است بیشتر شود باعد جلدا شل

ایلن ذیات شللده و شلک  تولیللد شللن یا 
ایجاد می کند 

۲۲

مهندس مهدی محمد زاده:نویسنده
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کاهش فشار مخزن . 3

(pore prelude: )

 over burdenفشللای دوبللایه یللا
pellet ه به فشای  اطالق می شود ک

ناشی از وزن طبقات و الیه  ا  موجلود
مخلزن ملی   colدی باال  یوش سنگ

. باشد 

ازندکاهش سفتی یا سختی س. 4

، دی مخللازن نفتللی کلله مکللانیزم تولیللد
یانف آب می باشد یا مخازن دی مرحلله 
ی ازدیاد برداشت نفت تزییق آب قلرای مل

بی زملان تراوایلی نسل. گیرند با گ شت 
آب دی مخزن افزایف پیدا کلرده و ایلن 
ی منجر به کا ف نیرو ا  ملوئینگی مل

وجود مقدای زیاد آب اطراف سنگ . شود 
ا مخزن ، و باقی ماندن سنگ دی تماس ی
آب برا  مدت زمانی طوالنی باعد ح 
ت و شدن سیال بین ذیات سازند و سسل

د جدا شدن این ذیات شده و شلک  تولیل
. ماسه یا ایجا می کند 

:ایجاد خستگی در سنگ . 5

این حالت دی شرایطی یخ می د لد کله 
ی  مخزن ذخیره گلاز تحلت تزییلق و 

ن دی ایل. برداشت  ا  متوالی قرای گیرد 
حالت سنگ مخزن دی اثلر تلوالی  لا  
بایگلل ای  بلله نللوعی دچللای خسللتگی و 
دی کرنف باقی مانده قرای می گیلرد کله
ای نهایت باعد کا ف مقاومتآن شده و ک
ا به سرطه ا  می یسد که دی برداشت بل

.خوا یم شدشک  تولید ماسه مواجه 

کنترل و مدیری  ماسه

ا دی صویتی که شرکت بهلره بلردای  بل
ه چا ی که مشک  تولید ماسه داید مواج
شود ،کنترل و ملدیریت آن مطلرح ملی 

. شود 

دی صللنعت یوش  للا  متعللدد  جهللت 
شده که مقابله با مشک  تولید ماسه ایائه

: ا عبایتند از دی ادامه تعداد  از آن

ز تکمیل چاه بدون استفاده ا. 1
:توری 

از این دسته یوش  ا میتوان به کلا ف
  و نرخ تولید یا انجام مشب  کای  مایل

ا اینگونله یوش  ل. انتخابی اشایه نملود 
ه مربوط به زمانی  ستند که  نلوز ماسل

ینه   مثال نلرخ بیشل. تولید نشده است 
تولید  فلای  از ماسله ، از یوش  لایی 

ماسله است که دیزمان پیف بینی تولید
بلدین صلویت کله . مشخ  می شلود 

ه    نگام تولید ، نرخ تولیلد  تلا نقطل
 مان آغاز تولید ماسه افزایف یافته و دی

یلن املا مشلک  ا. نقطه تثبیت می شود 
یوش آن است که با گ ی زمان و افزایف
تولید ، پایلدای  سلازند کلا ف خوا لد 

ولید  بنابراین با وجود نرخ زیاد ت. یافت 
، به دلیل  تخلیله   ناگهلانی مخلزن و
افللزایف تولیللد آب  مللراه ، عللالوه بللر 
یلز مشک  تولید ماسه ، عمر مفید چلاه ن
ز کا ف می یابد و ممکلن اسلت تولیلد ا
. د نظر اقتصاد  مقرون به صلرفه نباشل
ا دی این زمان یا باید چاه یا ترک کلرد یل
اسه سایر یوش  ا  جلوگیر  از تولید م

.یا به کای برد 

ید مدیری  سطح ا رضی تول. 2
:ماسه 

ذیات جامللد تولیللد  کلله از چللاه واید 
خطلوط للول  لی )تسهیالت سلرچا ی 

جریللانی ، چنللد یا لله  للا، مجموعلله   
می ...( تفکی  گر ا ، شیر ا  کنترلی و
د فرآینل. شوند مشک  ساز خوا نلد بلود 
اسلاس تفکی  فاز ا دی تفکی  گر ا بر

.تفاوت چگالی فاز ا انجام می شود 

ی استفاده از توری سی  پیچ. 3
:شده 

ا این نوق آستر  از لوله  ا  شلیایدای بل
ه و کانال  ا  تنگ و بایی  ساخته شلد

دی داخلل  آن سللیمی بللا سللطح مقطللع 
مکانیزم . دایدذوزنقه  ا  یا مثلثی قرای

تولیللد ماسلله دی ایللن یوش توقللف ذیات 
شللن و ماسلله دی پشللت کانللال  للا و 

.سیال از داخ  آستر  است عبوید ی

:Gravel Packاستفاده از . 4

دی مقابل   Pack Gravelسلامانه  
اخ  سازند قرای گرفته و توسط توی  از د

ه لوله جدای  یا حفره   بلاز نگله داشلت
دانه  ا  گراول مانند صلافی. می شود 

تن عم  کرده و توی  تنها برا  نگهداش
میلز دانه  ا باید ت. آنها استفاده می شود 

ز بوده و با توجه به ماسه   سلازند  ، ا
.ند دانه بند  معینی انتخاب شده باش

Gravel Packشماتی  ساده ا  از –1شک 

۲3
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5  .Prepacked Screens:

زمانی کله حجلم ماسله از میزانلی کله 
ی شده آستر  شیایدای یا توی  سیم پیچ

تر ممانعت از عبوی آن  ستند بیشقادی به
 لا Prepacked Screenباشلد

. شوند استفاده می

Prepacked Screen  للا شللام 
ا  توی  داخلی و خایجی  ستند که فی

 للا بللا یلل  فیلتللر                                       خللالی بللین آن
پلر ( Gravel Pack Sandمعملوال )

معموال ماسه ملوید نظلر بلا . شده است
ده یزین پالستیکی به  لم چسلبانده شل

. است 

Prepacked Screenانواق –۲شک 

( :ESS)توری قابل انبسا  . ۶

دی این نوق سامانه   مهای ماسه، از ی 
اده توی  قابل  انبسلاط سله الیله اسلتف
:میشود که این سه الیه عبایتند از 

توی  قاب  انبساط -

غشاء-

طیویه   محافظ خایجی قاب  انبسا-
سلبب قابلیت انبساط این سه قسمت

بله بازده   بیشتر ایلن یوش نسلبت
 Gravelتللوی   للا  معمللولی و

Pack   مهلای کای اصللی. شده است
ماسه یا الیله   میلانی ایلن سلامانه

.انجام می د د 

ب سویاخ  ا  این توی  به نحو  انتخا
دیصلد دانله  لا  1۰می شلوند کله از 
دی . ییزتلر باشلند( D10)سنگ مخلزن 

حین جریان دادن اولیله   چلاه پلا از 
دیصللد ۹۰نصللب ایللن سللامانه ، تللوی  

1۰ذیات سنگ یا از خود عبوی مید لد و 
دیصد ذیات که دیشلت  سلتند و بلاقی

، ی  صافی  ESSمی مانند ، دی پشت  
.با تراوایی زیاد تشکی  می د ند 

ن به  مین دلی  یکلی از حسلاس تلری
و جریلان  ESSمراحل  عملیلات نصلب

دادن چللاه اسللت   چراکلله قرایگیللر  
نامناسب ذیات دی پشت تلوی  کلایآیی

ESS  یا کا ف می د د .

:روش های شیمیایی . 7

توان خطر با افزایف استحکام سازند می
دی ایلن یوش. تولید ماسه یا کا ف داد 

ماسه  ا  موجود دی مخلزن بله  کمل  
ماننلد یزیللن بله  للم ملاده ا  کمکلی

ا ف چسبانده میشوند و تولیلد ماسله کل
.می یابد 

کنترل و مدیری   شن 

دی چاه برا  کنترل و مدیریت تولید شن
 ا  نفتی از یوش  ا  زیلر اسلتفاده 

:می شود 

:کا ف نیرو  حرکتی . 1

د  مان طوی که قبال نیز به آن اشایه شل
یکللی از عواملل  مللوثر دی تولیللد شللن 
نیرو للا  حرکتللی بوجللود آمللده دی اثللر 

بلرا  مهلای ایلن . حرکت سلیال بودنلد 
ه پایامتر یا کا ف اثلر آن نیلاز اسلت کل
سللرعت حرکللت سللیال یا بخصللوص دی 
. ناحیه اطراف د انه چاه کلا ف د لیم 
داید برا  این کای باید تا آنجا که امکلان

سللطح مقطللع مللوثردی برابللر جریللان یا 
افزایف د لیم یلا بله عبلایت دیگلر بلا 

افزایف قطلر مسلیر حرکلت سلیال ، از
معملوال. سرعت حرکت سلیال بکلا یم 

ایللن یوش سللاده تللرین و مللوثرترین و 
. د ایزان ترین یوش کنترل ماسه می باش
زیلر نیرو  حرکتی یا می توان به طریق

: کا ف داد 

زترایجاد شبکه  ا  بزیگتر و تمی( الف

لافزایف تعداد شبکه  ا دی واحد طو( ب

افزایف طول مسیر مشب ( ج

ایجاد کانال  ا  مصنوعی( د

دی دی سازند از طریق شکاف  یدیولیکی
ی ی  تولیلد طبیعلی صلرف نظلر از دبل
. میشه مقدای  ماسه تولیلد ملی شلود 
ی اگر میزان تولیلد از یل  مقلدای بحرانل
ویت افزایف پیدا کنلد تولیلد ماسله بصل
ر اگل. فزاینده ا  افزایف پیلدا ملی کنلد
بلی مجبوی باشیم به دالیل  اقتصلاد  د
ن تولید از چاه  ا یا بلاال ببلریم بایلد ایل
ه مقدای بحرانلی میلزان تولیلد یا محاسلب

. کنیم 

:کنترل مکانیکی شن . ۲

ر  دی یوش  ا  مکانیکی برا  جللوگی
  از تولید شن از لوله  ا  کلامال مشلب

کللای  شللده ا  کلله دی مقابلل  سللازند 
کنلیم تولید  قرای می گیرند استفاده می

تره بطوی  که فقط سلیال بتوانلد از آسل
نلد از مشب  عبوی کند و ذیات شن نتوان
کنترل . آستر عبوی کرده و به سطح بیایند

مکانیکی شن بله دو صلویت انجلام
: می گیرد 

یا آستره Linerاستفاده از ( ال 
:  مشبک بدون فیلتر 

دی این یوش آستره یا واید چاه کرد و دی 
رای مقاب  جریان سیال ویود  از سازند ق

۲۴. می د یم 
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شلود استفاده نکردن از فیلتر باعد ملی
ه  موایه بین آستره و دیلوایه چلاه فاصلل

این فاصله بلزیگ ا  وجود داشته باشد 
تره ترین شک  یا دی حین استفاده از آسل

 ا  بدون فیلتر برا  ما به  ملراه ملی
دی این فاصله که معروف به ناحیه . آوید

Annulus   است با گ شت زمان ذیات
ی کننده شنی که نمی توانند از آستره عبو
بلین ته نشین می شوند و به مروی ناحیه

ه و دیوای چاه و آستره کامال و بسلته شلد
.تولید از چاه بسیای کا ف می یابد 

های مشبک کاری شده  Linerانواع
: عبارتند از 

•Slotted Liner: این نوق آسلتره
دایا )یا دی جهت طولی شکافته انلد 

کمتلرین طلول( . شکاف  ا  طولی
اگلر . میلیمتلر اسلت 3/۰شکاف  لا 

ذیات تولیللد شللده از سللازند دیشللت 
باشللند مللی تللوان نتللایج خللوبی یا از

.ت آویدبکایگیر  این نوق آستره بدس

•Wire Wrapped Screen:
اف این نوق آستره  ا از ی  لوله شلک

دای یا یوزنه دای ، با کانال  ا  سنگ
و بای یل  دی داخل  آن  لا تشلکی  

دی دیون این یوزنه  ا یل  . شده اند 
سیم با سلطح مقطلع ذوزنقله ا  یلا

یلق از طر. مثلثی پیچیده شده اسلت 
د این کانال  ا فقلط سلیال ملی توانل
وند عبوی کند و ماسه  ا متوقف می ش

۰5/۰کللوچکترین شللکاف حللدود . 
میلیمتر است

•Repacked Liner:

  این نوق آستره  ا از ی  لولله فلوالد
بسلته مشب  تشکی  شده اند که با ی 

کلله بللا صللم  ( Sand Pack)شللنی 
مصنوعی به آن چیلره شلده انلد احاطله 

.  شده است 

ی بسته شنی دایا  شلن  لا  بلا بزیگل
ر لا یا بلین نلوق فیلت. مختلف می باشد 
د دیجه نیز بکای بر1۶۰می توان تا دما  

ایلن  دف از بکای بردن این بسته شنی. 
ا  است که تا آنجا که ملی تواننلد فیل

بین آستره و دیوایه چاه یا کلا فخالی
ا این ذیات شن یا دی یو  سطح ب. د ند 

ره استفاده از ی  ملاده چسلبی بله آسلت
یل  یکلی دیگلر از دال. متص  می کنند 

ه بلاز استفاده از بسته شنی این اسلت کل
 Annulus م به دلیل  وجلود ناحیله

ا بین آستره و دیوایه چلاه ذیات ماسله بل
ی سرعت زیاد به طرف آستره پرتلاب  مل
شوند و به مروی زملان باعلد فرسلایف

ای لا آستره می شوند این مطلب بای ا و ب
دی چاه  ا مشا ده شده است بله  ملین 

یله از دلی  با پوشاندن آستره بلا یل  ال
  ملی ماسه از فرسایف آستره پیف گیر

.کنند 

استفاده از آستره مشبک ( ب
همراه با فیلتر کاری شده

(Gravel Packer : )

 للا بزیگتللرین  Linerدی اسللتفاده از
بلین دیلوایه  Annulsمشک  یا ناحیله

چاه دی آستره ایجاد می کلرد دی دی ایلن 
یوش سللعی شللده بللا اسللتفاده از ذیات

gravelا این ناحیه یا پوشلف داده و تل
دی . حد زیاد  اثرات آن یا کا ف د نلد

  gravel packحین استفاده از یوش
: باید به مواید زیر توجه کرد 

ا بایستی ت( Gravel)دانه  ا  ییگ -
ا آنجا که ممکن است بزیگ باشلند تل

. نتوانند از آستره عبوی کنند 

د تلا ییگ  ا باید سفت و سخت باشن-
طعلات شکسته نشوند و تبلدی  بله ق

کللوچکتر قابلل  عبللوی از شللبکه  للا 
.نشوند

تره باید بیرون آسل( ماسه)ذیات سازند -
( دیون خللود سللازند( )Gravel)شللنی 

متوقللف شللوند و نبایللد واید ناحیلله
Annulus  شوند که توسطgravel 

.  ا پوشف داده شده اند 

ه ضخامت موثر آستره شلنی دی ناحیل-
ایلن  باشلد تلا 3آنالوس باید بزیگتلر از 

.کایایی الزم یا داشته باشد 

ییگ  ا نباید به  ی  وجله بلا ماسله-
.  وند  ا  تولید شده از سازند ترکیب ش

یوش کای بدین صلویت اسلت کله بعلد 
ازمشللللب  کللللای  دیللللوایه چللللاه 

(Perforation ) یل ،tubing
دی چاه جا  گ ای   packer مراه با

م و می کنیم سپا سلازند یا ملی شلوئی
فیا  الزم جهت جا  گ ای  ییگ  لا 

پا از طریق     . دی سازند ایجاد می کنیم 
tubing  فیا  خلالی ایجلاد شلده دی

یم سازند و چاه یا توسط ییگ پر می کنل
و دی نهایت لولله فللز  مشلب  کلای 
شللده یا از طریللق شسللتن ییللگ  للا دی 

یا packerداخ  آنها قرای می د لیم ، 
له از جایگ ای  می کنیم تلا بلدین وسلی

عبللوی سللیال و ییللگ از پشللت آسللتره 
یا بیلرون   tubingحال. ممانعت شود
ح مهم دیگر انتخلاب صلحی. می کشیم 

مایعی است که توسلط آن ییلگ  لا دی 
مایعلات بلا. مح  موید نظر پمپ شوند 

تره گراون کمتر از ی  سلانتی پلویز آسل
آب شنی فشرده تر  یا ایجاد می کننلد
ایلن نم  و نفت ، مایعاتی مناسب برا 
خال  منظوی  ستند آنها باید بقدی کافی

۶۰ی غلظت ییگ دی مایع بایسلت.باشند 
و میللزان دبللی پمللپ  1۲۰kg/mتللا 

دی ایللن . باشللد ۰13/۰کللردن بایسللتی 
پ و ف سعی شده است مزایلا  یوش

ESSش یا دی مقایسه ا  که بین این یو
می شود بیلان  gravel packو یوش
۲5. شوند 
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کنترل شن از طریلق سلفت کلردن. 3
:یی مصنوعی سازند یا تحکیم شیمیا

فلسفه این یوش ایلن اسلت کله ماسله
سازند یا دی منطقه نزدیل  چلاه طلوی  
سفت کند که دی ایلن ماسله  لا دی اثلر 

ولید نیرو ا   یدیودینامیکی که دی اثر ت
ن دی ایل. ایجاد می شوند حرکلت نکننلد 

یوش یزین یا صنعی به داخ  چاه پملپ
اثر بعد از سفت شدن یزین دی. می شود 

دیجه حرایت باال  سازند ، ذیات جاملد 
ولیلد شن به سازند می چسبند و مانع از ت

. شن می شود 

: Gravel Packمزایای روش 

ملی تلوان ایلن  tubingاز طریلق•
. عملیات یا انجام داد 

دی چاه  ا  با قطر کم ملی تلوان از •
ونه این یوش استفاده کرد زیرا  ی  گ

. وسیله ا  واید چاه نمی شود 

از تمللام قطللر چللاه بعللد از عملیللات      •
. می توان استفاده کرد 

ز دی سازند ا  با ماسه  ا  بسیای ییل•
ایلللن یوش نتلللایج خلللوبی بدسلللت       

.می آید

 multi zoneدی چللاه  للا  بللا•
completion ه یا تکمی  چندگانل

.می توان از این یوش استفاده کرد 

:Gravel Packمعای  روش 

کا ف تراوایی سازند دی اثر ایجاد •
الیه ا  از صنع یا یزین یو  سطح

.سازند

کا ف دبی تولید  از چاه•

محدودیت دی زمان پمپ کردن صلنع •
(  یزین)

وش اکثر مواد استفاده شونده دی این ی•
بسللیای سللمی بللوده و قابلل  اشللتغال

.  ستند 

 Expandableکنتلرل شلن توسلط
sand screen   تاکنون بله چنلدین

یوش کنترل شن دی مخازن اشایه شلد و
ز توضیحاتی یا دی موید آنها ایائه شلد   ا
تمللام یوش  للا  اسللتفاده شللده بللرا  

  gravel packکنترل شلن ، یوش 
ن اما  ایل. نتیجه خوبی از خود نشان داد 

یوش تکمی  چاه دایا  معلایبی اسلت و
 مچنین  زینه بر بوده و دی دیاز مدت و
دی طلول ملدت عمللر چلاه نیلز بللازد ی 

دی چند سلال اخیلر یوش. مناسبی نداید 
جدیللد  اختللراق گردیللد کلله تمللامی 
به مشکالتی یا که دیگر یوش  ا با خود

 مراه داشته اند برطرف کرد و امروزه دی
سراسللر دنیللا بخللاطر بللازد ی مناسللب، 
  استفاده از این یوش بصلویت تصلاعد

بطوی  کله شلرکت. دی حال یشد است 
 ا  نفتی دنیا، چاه  لا  تلازه حفلای  
خود یا با این یوش جدیلد تکمیل  ملی 
کنند این یوش جدیلد ، تکمیل  چلاه

Expandable sand screen
.نام داید 

ESSاط ی  قطعه سه الیه قابل  انبسل
است که دیون چاه یانده شده و منبسلط

 Petraالیله وسلطی آن. ملی شلود 
wave ل نام داید که کای اصللی کنتلر

 ESSمزیتی که. شن یا انجام می د د 
که نیست به دیگر یوش  ا دی این است

پا از منبسط شدن ، دیون چلاه کلامال
بلله دیللوایه چللاه مللی چسللبد و ناحیلله

Annulus یا که مشک  اصلی تمام

طلوی یوش  ا  گفته شده قبلی بود یا ب
رکت کلی از بین می برد و جایی برا  ح

مر  مین ا. ذیات سازند باقی نمی گ اید 

باعد می شود تملام مشلکالت جریلان 
زیرا دی یوش  لا  . دادن چاه ح  شود 

دیگر پا از اتمام کلای مقلدای  فیلا 
بلاقی خالی بین سازند و وسلیله تکمیل 

می ماند و مشلکالتی ماننلد خلویدگی ،
. دفرسایف و پالگینلگ ایجلاد ملی کلر

که سعی  gravel packحتی دی یوش
ول شده است این فیا  خالی یا بلا گلرا

پر کنند  میشله مقلدای  فیلا  خلالی
ایلن حتی اگر  م بتوانیم. باقی می ماند

بلا گلراول % 1۰۰فیا یا با کامال و بطوی 
ا پر کنیم بلاز  لم دی تملاس مسلتقیم بل
سازند نخوا یم بلود و  ملین املر  نیلز 
د باعد بروز مشکالت جدیلدتر ملی شلو

. که دی ادامه به آنها اشایه می شود 

در مقایسوه  ESSحوال مزایوای رو 
بیوانgravel packبوا رو 
.می شود 

بر روش ESSمزایای روش 
Gravel Pack:

:کا ف  زینه  ا  حفای  . 1

ESS  به  ر چا ی اجازه می د د حداق
چکتر به اندازه ی  مبانبر لوله جدای  کو

ه حفای  شود این به این دلی  اسلت کل
می توان برنامه حفلای  بلا قطلر نهلایی
ملام کوچکتر  ییخته شود که پلا از ات

حفای  و تکمی  چلاه و منبسلط شلدن
ESS ه قطر مطلوب حاص  شود که صرف

جویی چشم گیر  دی  زینله کل  یل 
. چاه به  مراه داید 

۲۶



بررسی روش های نوین کنترل تولید شن و ماسه از چاه های نفتی
(اولبخش)

Annulusح ف فیا  دالیز  یا  . ۲

ESS  چون به دیوایه سلازند ملی چسلبد
. فیلا  دالیلز  یا حل ف خوا لد کلرد 
ح ف این فیا  به معنی ح ف جریلان

یم با یعنی دی تماس مستق. دالیز  است 
سازند مستقیم  ، دی حالی کله دی یوش

gravel pack  ایللن ناحیلله کماکللان
وجود داید و اگر  م کلامال حل ف شلود 

.ستند رگز دی تماس مستقیم با سازند نی

پایدای  از دیوایه چاه و جللوگیر  از . 3
Plugging:

ESS  چون به دیلوایه چلاه ملی چسلبد
مانند دیوایه محکمی عم  ملی کننلد و
می تواند دانه  لا  شلن و ماسله یا دی 

این سر تمایل  بله. جا  خود نگه داید 
. پالگ شدن از بین می برد 

:  جلوگیر  از فرسایف لوله آستر.۴

ESS از یلل  طللرف چللون دی تمللاس
لوس یا مستقیم با سازند است و ناحیه آنا

ح ف می کند که از پرتلاب ذیات ماسله
  به طرف شبکه  ا  آسلتر  جللوگیر
  می کند و از طرف دیگر چون دی آستر

 ی  نقطه کوی  وجلود  ESSمخصوص
نداید و تماما مشب  کلای  شلده اسلت 
د حتی دی مح  اتصاالت نیز یوزنله وجلو
ه داید بنللابراین احتمللال فرسللایف یا بلل
حداق  می یساند موید  کله دی شلبکه

. ا  معمولی  میشه یخ می د د 

:Skinکا ف ضریب . 5

قایسه سطح مقطع بسیای بیشتر  یا دی م
با تملان شلبکه  لا  دیگلر دی معلر  

ز گ اشت و بیف اخوا د قرای ججریان 
یا فیللا ا   ESSاز کلل  آسللتره% 7۲

  چاه خالی دی بر می گیرند به  مین دلی
ت تکمی  شده اند نسلب ESS ایی که با

  gravel packبه چاه  لایی کله بلا

بسلیای  Skinتکمی  شلده انلد ضلریب
. کمتر  دایند 

:موفقیت دی عملیات نمودایگیر . ۶

چلون دی  ESSدی حلین بهلره بلردای 
ه ما تماس مستقیم با دیوایه چاه است ، ب

اجازه می د د که نملودایگیر  دی حلین 
یا با موفقیت انجلام ( PLT)بهره بردای  

د یم و اطالعات دقیقی از مخزن بدست
 مچنین چون دی این یوش قطر. آوییم 

داخلی چاه بلزیگ اسلت محلدودیتی دی 
عملیللات نمللودایگیر  وجللود نللداید ، دی 
حالی که دی چاه تکمیل  شلده بلا یوش
ای گراول پ  چون قطر داخلی چلاه بسلی
ا کوچ  شده، عملیات نملودایگیر  یا بل

.مشک  مواجه می سازد 

:نصب آسان و یاحت تر . 7

ESSل پ  نصبی بسیای ساده تر از گراو
ده و نصب گراول پ  بسیای پیچیل. داید 

ه نصب گراول پل  بل. پر مخاطره است 
تجهیزات و نظرات زیاد، مقلادیر زیلاد 
دی. گراول و سیال حم  کننلده آن داید 

له فقط به شبکه دو وسلی ESSحالی که
و انبساط نیلاز داید و نصلب آن توسلط د

.  نفر انجام می پ یرد

دی چلاه  water cutکا ف مقلدای. ۸
:ESS ا  تکمی  شده توسط 

از دیگر تفلاوت  لا  مهلم انلواق یوش 
 للا  تکمیلل  چللاه، تفللاوت دی مقللدای

water cut و زمان یسیدنwater 
flux  بلله دیون چللاه اسللتwater 

break through ایللن امللر تللاثیر
 ultimateمسللللتقیمی بللللر

Recovery   خوا لد داشلت .ID  یلا
قطللر داخلللی نهللایی تکمیلل  چللاه ، بللر 

وعملکرد تکمی  چاه از طریق تولید

 Friction pressureبللر انللدازه
 Frictionبسللیای تللاثیر گلل ای اسللت

pressure  تللابعی از قطللر داخلللی از
دی . دیجه پنجم معکلوس آن ملی باشلد
مقلدای نتیجه حتی تغییر کوچکی دی ایلن

. تللاثیر بسللیای زیللاد  خوا للد داشللت 
Friction Pressure  دی دیون چلاه
سللر  chokeدی مقابلل  تولیللد، ماننللد

چا ی عمل  ملی کنلد و باعلد غلظلت 
این . چاه می شود  Heelتولید دی ناحیه

د  مان تاثیر مخربی که باعلد ملی شلو
جریان آب که  لدایت کننلده نفلت بله
د انه چلاه اسلت، زملان کمتلر  بلرا  
د و یسیدن به د انه چاه نیاز داشلته باشل
. یفتلد چاه بجا  تولید نفت ، به آبد ی ب

ه نهایی تکمی  چاه ، بل IDدی نتیجه اگر
تکمیل  بلا  )اندازه کافی بزیگ باشلد 

ESS )قسلمت پروفای  جریان دی چلاه از
Heel حاللت  مگنلی پیلدا کلرده و دی
 water break throughنتیجله 
time(زمان یسیدن آب به د انه چلاه )

بلا زیلاد شلدن. افزایف پیدا ملی کنلد 
WBT  ، نفلللت بیشلللتر  از مخلللزن

 water cutاسحصال شلده و شلا د
 ultimate Recoveryکننللد و

ست این دی حالی ا. بیشتر  خوا یم بود 
بله دلیل   gravel packکه دی یوش

کللوچکتر بللودن قطللر داخلللی چللاه
friction pressure  بسلیای زیلادتر

است و  ملین املر نیلز باعلد افلزایف 
دی چاه  لایی ملی  water cutمقدای

. د شود که با این یوش تکمی  شلده انل
مسئله مهم تلر ایلن اسلت کله پلا از 
یسیدن آب به دیوایه چاه ، دی چا ی کله 
ن با گراول پ  تکمیل  شلده نملی تلوا

کللای  کللرد و نفللت بسللیای  از دسللت 
 ESSخوا د یفت و اما دی چا ی که بلا

تکمی  شده وقتی کله آب بله چلاه ملی
ه یسد می توان قسمت یا ایزوله کرد و بل

۲7تولید ادامه داد 



ESS اینلدقابلیت نصب یو  یکدیگر یا د .
ا دی صویت آسیب دیدن یکی از آستره  

ESS  می توان با یانلدن یلESS  دیگلر
قبللی بلا از دسلت دادن   ESSیو  آستره

این  مشلک  یا برطلرف % 7قطر  کمتر از 
. کرد 
جللللللوگیر  از ییلللللزش سلللللازند و . 9

Collapse:
•ESSکم به منزله ی  نگهداینده مستح

دیللوایه چللاه اسللت و از ییللزش سللازند و
collapse  شدن آن جللوگیر  ملی کنلد

 gravelاین دی حالتی است کله دی یوش

pack یای اگر آستره شنی از فشلردگی بسل
زیاد  برخویدای نباشلد  لر لحظله امکلان 

.ییزش دیوای ، چاه وجود داید

:ESSمعای  روش 

•ESS امال غیر قاب  بازیافت است زیرا ک
. به دیوایه چاه می چسبد 

•ESS  غیر قاب  آسیاب کردن است .

•ESS  بسیای گران است .

ست یانف فنی این یوش دی اختیای ما نی•
 .

.بسیای دشوای است  ESSتعمیر•

تصویر ماسه و گراول پ  اطراف چاه

منابع و مراجع 

د ترویجلی اکتشلاف و تولیل-ما نامه علمی . 1
13۹۴، تیرماه سال 1۲۴شمایه   -نفت و گاز 

محمدیضا زایق یئیا آباد ، مهد  ندی  پلر 
(پ و شگاه صنعت نفت)، محمد پروازدوانی 

https://www.iran-spe.com

دویه -نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران . ۲
سللمیرا زیگللر  13۹۶، سللال 1، شللمایه  3۶

دانشللکده )مرنللد  ، محسللن وفللایی سللفتی 
مهندسللی شللیمی ، دانشللگاه تربیللت مللدیس ،

پ و شللکده )مهسللا باغبللان صللالحی ( تهللران
ی مهندسی نفت ، پ و شلگاه شلیمی و مهندسل

عاصلفه موسلو  مقلدم ( شیمی ایلران ، تهلران
بخللف مهندسللی شللیمی ، دانشللگاه ماالیللا )
"MU" بخلف )احملد دادونلد کلو ی ( مالز

(مهندسی شیمی ، دانشگاه گیالن
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-IRAN)انجمن مهندسان نفت ایران . 3 SPE)
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 لا  چهایمین کنفرانا بلین الملللی یافتله. ۴
نوین عللوم و تکنوللوژ  بلا محوییلت عللم دی
خدمت توسعه یامین محمد ، حمیدیضا یمیلی

تی دانشکده معدن و متالویژ  ، دانشلگاه صلنع)
(امیرکبیر

بررسی روش های نوین کنترل تولید شن و ماسه از چاه های نفتی
(بخش اول)
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کروماتوگرافی گازی
زهرا گوهریمهندس : نویسنده

:مقدمه

یوشللی اسللت دی علللم کرومللاتوگرافی 
شللیمی بللرا  جداسللاز  اجللزا  یلل  
ز مخلوط با عبوی دادن ی  فاز متحرک ا

دی ایللن یوش . یو  یلل  فللاز سللاکن 
از معموالً مخلوط که به صویت مایع یا گ
یاست از ی  لوله یا شبکه گ یانلده مل

شود   سلرعت حرکلت اجلزا  تشلکی  
وجله د نده مخلوط دی لوله یا شبکه بلا ت
که ، به عناصر دیوایه داخلی لوله یلا شلب

.مختلف است 

دی نتیجه مخللوط بله اجلزا  تشلکی 
د نده تجزیه شلده و  لر جلز جداگانله 

از دی کروماتوگرافی دو ف. خایج می شود 
ت ثابت و فاز متحرک وجود داید ، فاز ثاب

دی واقللع اجللزا  دیون لوللله یللا شللبکه 
جداسللاز  یا تشللکی  مللی د للد و فللاز 
متحرک مربوط به ماده ا  است که می
یرد خوا د موید تجزیه و تخلی  قرای بگ

شلد می تواند مایع یا جاملد بافاز ثابت. 
ایع که بر اساس اینکه این فاز جامد یا مل
ی و باشد، به کروماتوگرافی ج ب سلطح
ند  می کروماتوگرافی تقسیمی ، دسته ب

. شوند 

انواع  کروماتوگرافی

دسللته   زیللر ۴کرومللاتوگرافی بلله   
: تقسیم شده اند 

جامد –کروماتوگرافی مایع 

جامد –کروماتوگرافی گاز 

مایع –کروماتوگرافی مایع 

مایع–کروماتوگرافی گاز 

(CG)کروماتوگرافی گازی 

یف واژه کروماتوگرافی گاز  بلرا  توصل
یوش  ا  جداساز  و تحلی  مواد فلرای 
ی د. دی فللللاز گللللاز بکللللای مللللی یود 
ه کروماتوگرافی گاز  اجزا  یل  نمونل
دی حالل ، ح  و بله منظلوی جداسلاز  

کلای بلا ایلن. آنالیت  ا تبخیر می شوند 
:نمونه بله دو فلاز تقسلیم خوا لد شلد 

.فاز ساکن و فاز متحرک 

ی فاز متحرک به لحلا  شلیمیایی نلوع
گللاز خنثللی اسللت و و ظیفلله آن حملل  
مولکول  لا  آنالیلات از طریلق سلتون

کرومللاتوگرافی گللاز   . حرایتللی اسللت 
یلد نوعی از کروماتوگرافی به شمای می آ

ا که از فاز متحرک برا  بلر م کلنف بل
ن فلاز سلاک. آنالیت اسلتفاده نملی کنلد 

رتیلب میتواند جامد یا مایع باشد که بله ت
این نوق از کروملاتوگرافی یا بلا نامهلا 

و ( GSC)جامللد-کرومللاتوگرافی گللاز 
ملی (GLC)ملایع –کروماتوگرافی گاز 

.شناسند 

راف آشنایی با دستگاه کروماتوگ

دی تصللویر زیللر شللمایی کلللی از یلل  
ده دستگاه کروملاتوگراف نشلان داده شل

است کله بخشله ا  مختللف آن قابل  
ه الزم به ذکر اسلت کل. مشا ده  ستند 

بخللف اصلللی دسللتگاه کرومللاتوگراف
: ستون آن است 

ازی انواع ستون کروماتوگرافی گ

ستون  ا  لوله باز که بله سلتون  لا 
ک  مویین نیز معروف  ستند دی دی دو ش

ه نوق اول موسوم بل. مختلف وجود دایند 
سللتون لوللله بللاز دیللوایه انللودود یللا 

(WCOT )ستند و نوق دوم معروف به 
سلللتونها  لولللله بلللاز کمکلللی اسلللت  

(SCOT) .

لوله  ا  ملویینی WCOT ا  ستون
 ستند که بلا الیله  لا  نلازک از فلاز 
.ساکن دی طول دیوایه اندود شده اسلت 

دی ابتلدا دیلوایه SCOTدی ستون  لا  
3۰ستون با الیه  ا  نازک با ضخامت 

میکرومتر از ی  جاذب جامد انلدود ملی 
این جاذب کله معملوال از جلنا . شود 

 Diatomaceous)خللاک دیاتوملله 
Earth ) اسللت ، بللا مللایع فللاز سللاکن

SCOTستون  ا  . فرآوی  خوا د شد 
د دی به دلی  حجم نمونه باالیی که داینل

حجللم WCOTمقایسلله بللا سللاتونها  
دای  بیشتر  از فاز ساکن یا دی خود نگه

بلازده WCOTمی کنند اما ستون  ا  
. باالتر  یا بدست می د ند 

سیست  های آشکارساز 

دستگا ی اسلت Detectorآشکایساز 
که دی انتها  ستون قلرای داید و امکلان
ا اندازه گیر  کمی اجزا  مخلوط شده ی

.فرا م می کند
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کروماتوگرافی گازی

دی این حالت نلوق خاصلیتی دی مخللوط
ا گاز  که با گاز حامل  متفلاوت باشلد ی
کای میتوان به عنوان یوش آشکایساز  ب

اید  ر آشکایساز دو قسمت اصلی د، برد 
کلله دی نهایللت وظیفلله تبللدی  خللواص

ریکلی یا شناسایی شده به سلیگنال الکت
و  این سیگنال  ا دی نهایت بر ی. دایند

خف ب. ی  کروماتوگرام ثبت می شوند 
ه اول ی  آشکایساز سنسوی آن است کل

تلرین نقطله خروجلی سلتون دی نزدی 
. اشلد نصب می شود تا نتایج آن بهینه ب

الکترونیکلیبخف دوم شام  قطعله ا 
ا  است که وظیفله تبلدی  سلیگنال  ل
آن آنالوگ به دیجیتال یا داید و به کم 
وید میتوان سیگنال  ا یا دی کلامپیوتر مل

.بریسی قرای داد 

کاربردهای کروماتوگرافی گازی

ی کرومللاتوگرافی گللاز  یوشللی فیزیکلل
برا  جداساز  مخللوط  لا  فلرای بله 

از این یوش دی زمینه  لا  . شمای میاید
بسیای   مچون دایوساز  ساخت لوازم
وان آیایشی و حتی دی بریسی سموم میتل

از آنجایی که دی ایلن یوش. بهره گرفت
نسان ، نمونه  ا باید فرای باشند ، تنفا ا

  خون ، بزاق و دیگر ترشحاتی که حلاو
ا از یمقدای زیاد  از مواد آلی فرای  ستند

ه طریق کروماتوگرافی گلاز  میتلوان بل
. اد سادگی موید تحلی  و بریسی قلرای د
نجکروماتوگرافی گاز  به  مراه طیف س

جرمی نیز یوش دیگلر  اسلت کله بله 
کم  آن میتوان اجزا  ی  مخللوط یا 
به کم  عوام  زمان بازدای  و فراوانی

یللا GCدسللتگاه . نمونلله تعیللین کللرد 
نعت دی صلدستگاه کروماتوگرافی گلاز 

. اید نفت و گاز نیاز کایبرد ا  فراوانی د
گاه یکلی از بزیگتلرین کایبرد لا  دسللت

GC وGC-MSنفت خلام دی استخراج
ی کله از آنجای. از میادین نفتی می باشد 

 مراه بلا نفلت عموملا آب شلوی و گلاز 
راین می طبیعی نیز استخراج میشود   بناب

توان با اسلتفاده از یوش خلال  سلاز 
ژئللو شللیمیایی سللنگ  للا و تفکیلل 

دا کردناخالصی به نفت خام دسترسی پی

روش ژئو شیمی در استخراج و
آنالیز نف  خام 

ی از امروزه ژئوشیمی نفت به عنوان یکل
و علوم بنیلاد  دی حلوزه میلادین نفتلی

ایلن دی. اکتشاف دی نظر گرفته می شود 
  یاستا برا  تشخی  مکلان  لا  قابل
ی استخراج نفتلی، زملین شناسلان برخل

نگها  عناصر ژئو فیزیکی یا به عنوان س
ته منشأ و سنگ  ا  مخزنی دی نظر گرف

 لا و آزمایشلات و با بریسلی تلراکم آن
  پیشللرفته بللا اسللتفاده از دسللتگا ها

آزمایشللللگا ی آنالیتیکللللال از جمللللله 
وGCکروملللللاتوگرافی گلللللااز  

دی شلللرایط LCکروملللاتوگرافی ملللایع 
ز آزمایشگا ی و اطالعات به دست آمده ا
ا  عناصر زمین شناسی  مچون نقشه  
م توپللوگرافی و یوش  للا  غیللر مسللتقی

زیرزمینلی پللی بلله وجللود نفللت خللام دی 
دی واقلع بلرا  . اعماق زمین ملی برنلد 

 لا  اکتشاف ی  میدان نفتی ، سلنگ
معدنی موجود دی زمین به صلویت ویل ه
دی آزمایشگاه طبلق مراحل  زیلر توسلط
ای دانشمندان و محققان ، موید آنلالیز قلر

 ا به مقادیر کوچکی از سنگ: میگیرند 
یللاز عنللوان نمونلله توسللط دسللتگاه پیرول

تجزیه شده و دی دما ا  مختلف توسلط
 لا نحالل د  کلرومتان ترکیبات آلی آ

ه این مرحلل. موید بریسی قرای می گیرد 
و به منظوی بریسلی مقلادیر کلربن گلاز
 یللدیوکربن سللیال دی نمونلله انجللام

.می شود

دی مرحللله بعللد  ترکیبللات اشللباق و 
گاه آیوماتی  و یزین مالتن توسلط دسلت

و حلالل  لا  LCکروماتوگرافی ملایع 
یل  و مناسب نظیر بنلزن و متلانول تفک

خال  ساز  شده و نمونه  لا  بلدون 
.آسفالتن تهیه می گردد 

مزایای کروماتوگرافی

انجام جداسلاز   لایی یا کله بله یوش 
 : ا  دیگر مشک  می باشند

انجام جداساز   ایی مشک •

طیلر سرعت باالتر نسبت بله یوش تق•
بلله دلیلل  کللا ف اختالفللات جزئللی 
موجللود دی یفتللای جزئللی اجسللام دی 

 لا از یل  سلامانه جریان عبلوی آن
. ود کروماتوگرافی چندین برابر می ش

ه ، احتمال کمتر تجزیه مواد جداشلوند•
دی مقایسه با سایر یوش  ا 

ه قاب  اجرا دی مقلایا میکلرو و نیمل•
میکرو

منابع

 ا  کروماتوگرافی و یا نما  یوش. 1
از گهدای  و یفع عیبو نعملی استفاده 

ا  کروملاتوگرافی گلاز  بلا  -دستگاه
و   Dean Roodستون موئینه  نوشته

املامی و حسلین یحیملی ترجمه سلعید
.13۸3تهران انتشایات نوپردازان 

(جللد دوم)صول تجزیه دسلتگا ی ا. ۲
جیمز  لالر . اسکوگ او اف. داگاالس ا 
نللیمن، ترجملله دکتللر . اوتیمللوتی ا 

ا ی عبدالرضا سالجقه مرکز نشر دانشلگ
13۸3

ته مبلانی کرومللاتوگرافی گلازیر نوشلل. 3
. ملل  نللایر او اینسللت جللا .  ایولللد م

کلز باونلی  ترجما عباس کمالی زاد ر مر
.13۶7نشر دانشگا یر 
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(Drilling Bits) مته افاری
مهندس یاسر نصرتی و مهندس سپهر عبداللهیان:  نویسندگان

مقدمه

حفللای  چاه  للا  نفللت و گللاز یکللی از 
ن ، مشلک  ترین و پر زینله تریمهم ترین

. د بخف  ا دی صنعت نفت و گاز می باشل
ه از اولین مراح  اقدام برا  حفر ی  چلا
 تواند انتخاب مته مناسب می باشد که می

 زینلله و زمللان کلله دو عاملل  و یکللن 
اساسلللی و مهلللم دی صلللنعت حفلللای  
می باشند، یا تا حد قاب  تلوجهی کلا ف

 زینه  ا  مربوط بله متله حلدود . د د 
از ک   زینه حفر ی  چاه یا% ۸الی % 3

.دی بر می گیرد

مته  ا بر اساس عواملی  مچون سلازند، 
مشخصللات دکلل ، نللوق کللایایی متلله و 
 زینه حفای  انتخلاب می شلوند کله دی

 لر ادامه به تشریح و نحوه تاثیرگل ای 
.ی  از این عوام  می پردازیم 

مته

به معنلا  نفلوذ دی (  Drilling)حفای  
د و سنگ است ، ل ا وجود ابزای  قدیتمن

کایامللد بللرا  نفللوذ دی سللنگ امللر  
 .ضروی  و مهم به شمای می یود 

مته  ا  حفای  ابزای  مهم جهت نفوذ 
دیسنگ دی صنعت حفای  به شلمای ملی

دیصد مواقع اوللین ۹۹مته  ا دی   .یوند
ها بله آن. عیو دیگیر با سنگ می باشند 

یافتی انتها  یشته بسته شده و انرژ  دی
کنلد از لوله حفای  یا به سنگ منتق  می

ی که این امر موجب نفوذ مته دی سنگ م
 .شود

نگ  لا با توجه به سختی و گوناگونی س
و  مچنین دما ا  باال موجود دی اعماق 
پایین تلر زملین ، متله  لا بایلد از نظلر
ه فشای  و دملایی تحمل  بلاالیی داشلت
باشللند تللا بللر نیرو للا  وایده از سللمت 
سازند  ا غلبله کلرده و بتواننلد دی چلاه

از ایلن یو متله  لا دی انلواق . کننلدنفوذ
مختلفللی جهللت کایکرد للا  گونللاگونی
ی ساخته می شوند که سلعی ملی شلود د
تله ادامه گریز  کوتاه به شناخت انواق م

 ا و نحلوه شناسلایی و عملکلرد آن  لا 
 .داشته باشیم

اصل  3مته  ا به طوی کلی بلر اسلاس 
: طراحی می شوند 

خلرد مته  ایی که باعد تراشیدگی و•
معوال ایلن. شدن سنگ  ا می شوند 

ا دسته از مته  ا برا  سازند  لایی بل
مقاومت و سختی کم ملوید اسلتفاده

 .قرای می گیرند

مته  ا  که با عمل  برشلی موجلب •
ین معموال از ا. نفوذ دی سنگ میشوند

دسته از مته  ا دی سازند  ا  سخت 
 .شودو نیمه سخت استفاده می

مته  ایی که با عم  خلراش انلداز  •
بر سنگ موجب نفلوذ دی سلنگ ملی

ونله با توجه به خاصیت این گ. شوند 
مته  ا از آن  ا دی سازند  لا  نیمله 
.سخت تا سخت اسلتفاده ملی شلود 

ی سنگ  ا  بلا خاصلیت پالسلتیک)
امروزه دیصد بلاالیی از حفلای (باال

رد  ا به صویت دویانی صویت می گی
و ل ا با توجه به این املر بله بریسلی

شناخت چند عیو اصللی متله  لا  
 .دویانی می پردازیم 

:مته های مخروطی چرخشی 

( تیغله متحلرک)دایا  اجزا  برنلده ا  
می باشند که یو  کاج  لا یلا مخلروط 
 ایی چیده شده اند و ایلن مخلروط  لا 

، حلول محلوی  نگام چرخف بدنه متله
تعداد مخروط  ا  مته . خود می چرخند 

ا می تواند ی  ، دو ، سه ، چهای ، پنج یل
ین حتی به شف عدد برسد ، اما یایج تلر

و بللیف تللرین متلله  للا  مخروطللی 
چرخشی ، مته  ا  سه مخروطی یا سه

Tri bit coneکاجه است که به آن  ا
مته یل  مخروطلی یلا یل  .می گویند

ا  ، دی سیستم حفای  چرخشی برکاجه
ا سنگ  ا  شکاف دای ، سنگ  لایی بل
ا خاصیت خراش انداز  ، سنگ  لایی بل
یب سختی متوسط و نیز برا  طبقات شل

این مته امکان انحلراف. دای کایبرد داید 
 .چللاه یا بلله حللداق  می یسللاند 

مته دو مخروطی یا دو کاجه ، دی حفای  
رد طبقات نرم و طبقلات شلیب دای کلایب

اه این مته نیز دی کنترل انحراف چ. داید 
ج برا  حفای   ا  کج و ک. موثر است 

کاجله بلودن ۲کردن چاه  ا بله خلاطر 
. کاجله مناسلب تلر  سلتند 3نسبت به 

اج حسن این مته این است که چون دو ک
داید و مللی تللوان طللول جللت یا بلنللدتر 
د و انتخاب کرد تا ته چلاه یا بهتلر بشلوی

بدین صویت سرعت حفلای  یا افلزایف
دی این مته  ا ، نازل  لایی بلرا  . د د 

 .خایج شدن گ  حفلای  وجلود داید
دندانه  ا یو  مخروط  ا تراشیده شلده 

سلتن یا دندانه  ایی از جنا کایبید تنگ
متله . به مخروط  ا متصل  ملی شلوند 
والد  ا  کایبید تنگستن گلران تلر از فل
ف می باشند وللی بله عللت کلایایی بلی
. ند ترشان ، قیمت باال یا جبران می نمای

بعیی از این مته  لا دایا  نلازل  لایی 
ه  ستند کله جریلان سلریع سلیال یا بل
 لا اطراف می فرستند ، به این نوق متله

،Jet Bit  می گویند. 
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MTمته های دندانه فو دی  

(Mixed Tooth Bit)یاRock 
Bit :

مته  ا  اولیه دایا  دو مخروط بودند و 
زمانی که متله یو  زملین ملی چرخیلد 
   ی  گونه دیگیر  بین دندانه  ا  یل

مخروط و شیای ا  مخروط دیگر وجلود 
نداشت و محوی  ر مخلروط منطبلق بلر 

 ملان اصللی اسلتاین. شعاق مته بود 
که جهت طراحی مته  ا  حفای  سنگ

به کای بلرده می شلود و  (Chert)چرت
فاده مته فقط جهت خرد کردن سنگ است

دی ایلن متله  لا، دندانله  لا  . می شود
فوالد  یو  کاج  ا توسلط تراشلکای 

.یو  قسمتی از کاج ایجاد شده اند 

امروزه محوی مخلروط  لا  متله  لا  
مناسب طبقات نلرم از مرکلز متله نملی

تر  گ ید ، بلکه بر دایره فرضی کوچ 
. حول محلوی متله مملاس ملی گردنلد 
دیگیر  دندانه  ا  ی  مخروط داخل  
د شیای بین دو دندانه مخروط مجاوی ،باع

تقلاطع گشته وه تمیز شدن اتوماتی  مت
محوی ا  مخروط دی خایج از محوی مته 

د لد نیز به آن خاصیت کندن زمین یا می
ی و مانند بیلچه ا  عم  می کنلد کله د
زمین فرو یفته و بلا وایدکلردن انلرژ  ،
قسمت کنده شلده یا از زملین جلدا ملی 

متله  لا  دندانله فلوالد  بلرا  . کند 
سازند ا  نرم تلا نیمله سلخت کلایبرد

متله  لا  دندانله فلوالد  دایا  . دایند
د که نوق تیغه  ا  بلند یا کوتاه می باشن

تیغه  لا بلا توجله بله سلازند حفلای  ، 
معملوال دندانله  لا  . طراحی می شوند 

بلنللد و نللازک بللرا  سللازند ا  نللرم و 
دندانلله  للا  کوتللاه و قللو  بللرا  

 .سازند ا  سخت طراحی می شوند

مته هبای دکمبه ای یبا اینزرتبی 
 TCI Tungstenکاربید تنگستی

Carbide  : Insert Tooth 

از انواق مته  ایی که دایا  مخروط دوای 
ت که ، مته کایبید تنگستن اسمی باشند

برا  انجام عملیلات حفلای  دی سلخت 
ین و خوینلده تلر( شلکننده تلرین)ترین 

 .طبقللات زمللین توصللیه مللی گللردد 
عم  ایلن نلوق متله  لا انهلدام سلنگ 

ردن سخت به وسیله فشردگی و تکله کل
آن است و نسبت بله متله  لا  دندانله 
فوالد ،  نگام حفلای  ، خلرده سلنگ 

وزن .  ا  کوچ  تر  ایجاد می کنلد 
یو  متلله بسللیای زیللاد بللوده و سللرعت

بید کای. چرخف آن باید کم انتخاب شود 
ا، بلا تنگستن کاشته شده یو  مخروط  
 .وجود سختی بسلیای ،  شلکننده اسلت

ا  ا  کایبیلد تنگسلتن ، از جلندکمه
خود مخروط نبوده ، داخ  حفلره ایجلاد 

پلرس ( مخروط فوالد )شده دیون کاج 
ر دندانه  ا ، دایا  بدنله تلوپ. می شوند 

آن استوانه ا  شک   ستند کله انتهلا 
.  ا گرد شلده و انلدکی تیلز ملی شلود 
دندانه  ا  لم دی امتلداد سلطح خلایجی 
کلللاج و  لللم یدیلللف  لللا  داخللللی

شلللللللوندملللللللی اسلللللللتفاده
چون این نلوق متله  لا دایا  دندانله از 
جنا خود مخروط نمی باشند ، دی حالی
که مخروط جهت ایائله مقاوملت زیلاد ، 
ضخیم سلاخته ملی شلود ، ملی تواننلد 
د یاتاقان  ا  بزیگ با مقاومت  ا  زیلا

 .یا نیز دی خود جا  د ند

:Fixed Cutter Bitsمته های  

نلده مته  ا  ثابت مشتم  بر قطعات بر
پایچله ثابتی  ستند که با بدنه مته یل 

به عبایتی ، ایلن متله  لا بله جلا  . اند
برخویدای بودن از مخروط  لایی کله بله 
طوی مستق  از  م ملی چرخنلد ، دایا  

که بله ی  بدنه ثابت و سر ثابت  ستند
ه طوی ی  پایچه با لولله حفلای  و یشلت

ه این مته  ا دو دست. حفای  می چرخند 
 :اند 

مته  ا  تیغه فوالد  ( 1
مته  ا  الماسه( ۲

:مته های تیغه فو دی 

:این مته  ا، خود دو نوق  ستند 

Drag Bits برا  سازند ا  نرم ، مته
) Fish Tailیا  Steel Cutter ا  

(به علت تشابه با بالله  لا  دم ملا ی
 .برا  سازند ا  سخت

Drag Bits اولیلن مته ا  بلوده کله ،
جهت حفای  دویانی به کلای بلرده شلده 
است   وللی املروزه بله دلیل  یانلدمان 

مته  لا  کلاج دای،باال  حفای  توسط
عمال جا  خود یا به ایلن متله  لا داده 

این مته  لا دایا  تیغله  لایی از . است 
جللنا فللوالد بودنللد کلله بیشللتر جهللت
حفای  دی سازند ا  نرم بله کلای بلرده 

می شدند

Roller Cone Bit
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ی امروزه استفاده از ایلن نلوق مته  لا د. 
تله حفای  ، بنا به دالی  زیر کلا ف یاف

: است 

مخللت  سلازنلد لللا  نلللرم و ( الللف
ت یکنواخت  ستند و دی سازند ا  سلخ

.کایایی چندانی ندایند 

 نگامی کلله حلفللای بللای زیلاد  ( ب
یو  مته اعمال ملی کنلد ، تیغله  لا  
فوالد  دی سازند فلرو ملی یونلد و اگلر 

ریلده گشتاوی مته باال برده شود ، سبب ب
شدن لوله  ا  حفای  و سقوط آنهلا دی

. چاه می گردد 

دی حفای  با این مته ، اغلب چللاه از ( ج
رل مسیر اصلی منحرف می گردد و کنتل

.مسیر توسلط حفای مشک  است -

:مته های الماسه 

دی این نلوق متله  لا ، ذیات الملاس بلر 
نهلا یو  بدنه ماتریا یا بدنه فلوالد  آ

نلوق از ایلن 15۰حدود . قرای می گیرند 
مته  لا وجود داید که دی عملیات حفای 

 Diamond Core))یا مغزه گیلر  
Bit ا  این مته  ا دای.استفاده می شوند

بله دندانه یا مخروط نمی باشلند ، بلکله
ی جا  آنها از الماس  ا  طبیعی وصنعت
ه به جلا  برنده استفاده شده اسلت و بل
ا خاطر سختی الماس از این نوق مته  لل
دی حفای   ا  سخت که ساختای زملین
دی آنها از سنگ  ا  سایا و سخت است

املا دی سلاختای ا  . ی شلود م، استفاده
رد نرم نیز به طلوی مفیلد و ملؤثر  کلایب

ر مته سرعت حفای  نسبت به سای. دایند 
اد  ا بیشتر است و عمر متله زیلاد و تعلد

خلاطر بله .بای تعوی  متله کلم اسلت 
سختی الماس از ایلن نلوق متله  للا دی 
حفای   ا  سخت که ساختای زملین دی
آنها از سنگ  ا  سایا و سخت اسلت ، 

رم اما دی ساختای ا  ن. استفاده می شود 

. ینلد نیز به طوی مفید و مؤثر  کایبرد دا
ا سرعت حفای  نسبت به سلایر متله  ل
بلای بیشتر است و عمر مته زیاد و تعلداد

مته  ا  حفای  .تعوی  مته کم است 
به Diamond Drill Bits))الماسه 

:دسته تقسیم می شوند3

متلله  للا  بللا المللاس طبیعللی للل1
(Natural Diamond Bits ) یا مته

(Shear Bits) ا  برشی 

PDCمته  لا  الملاس مصلنوعی -۲
(Polycrystalline Diamond 

Compact Bits)

یلا  TSPمته  ا  الماس مصلنوعی -3
ی پلللی کریسللتالین بللا پایللدای  حرایتلل

(Thermally Stable 
Polycrystalline Bits)

Fixed Cutter Bit               
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