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مقاالت علمي - پژوهشی

هم اکنون اکثر میادين نفت و گاز ايران همانند بسیاري از میادين نفتي شناخته شده در جهان در مرحله تخلیه 
به سر مي برند. با توجه به تخلیه اغلب اين میادين و افت فشار ناشي از آن، هرزروي سیاِل حفاري در اغلب عملیات 
حفاري در ايران وجود داشته و مشكالت عديده اي ايجاد مي کند. اين مسائل عالوه بر ايجاد آسیب هاي جدي به 
سازند، باعث طوالني شدن زمان حفاري چاه و افزايش چشم گیر هزينه ها مي شود. بنابراين، بررسي جدي اين موارد 
و لزوم يک مطالعه جامع و کامل در اين زمینه امري  حیاتي است. در اين تحقیق، با استفاده از گزارش هاي روزانه 
عملیات حفاري انحرافي7حلقه چاه، به مقايس��ه حفاري فروتعادلي)UBD(1 و فراتعادلي )OBD( 2 در چاه هاي 
موجود در يكي از میادين نفتی جنوب غرب ايران پرداخته شد. در اين میان، 3 چاه به صورت فراتعادلي و 4حلقه چاه 
ديگر به صورت فروتعادلي حفاري شده اند. داده هاي مورد نیاز، استخراج شده و مورد تجزيه و تحلیل و آنالیز آماري 
قرار گرفت. باتوجه به مطالعات انجام شده مشاهده شد که متوسط سرعت حفاري در چاه هاي حفر شده به روش 
UBD، 2/125 برابر متوس��ط سرعت حفاري OBD بوده است و از آنجايي که سرعت حفاري)ROP(3 با هزينه 
نسبت عكس دارد، هزينه هاي حفاري UBD در بهترين شرايط، باتوجه به تسريع عملیات و کاهش زمان حفاري 
تا 0/47 میزان آن در OBD کاهش مي يابد. همچنین، عملیات حفاري فروتعادلي در اکثر چاه هاي میداِن مورد 
مطالعه با تولید سیال مخزن همراه بوده است که اين تولیِد زود هنگام، قادر به پوشش بخشي از هزينه هاي حفاري 
در میدان مورد نظر است. با توجه به نتايج به دست آمده، استفاده از عملیات حفاري فروتعادلي به ويژه درحفاري 

چاه هاي انحرافي بسیار ضروري و اقتصادي به نظر مي رسد.
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حفاري فروتعادلي یک فناوري پیش��رفته اس��ت ک��ه امکان تولید 
و پمپاژ س��یال حف��اري دو فازي )مایع و گاز( را جهت ایجاد فش��ار 
هیدروستاتیکي کمتر از فشار منفذي سازند، فراهم مي کند. حفاري 
فروتعادل��ي به روش��ي از حفاري گفته مي ش��ود که در آن، فش��ار 
گردش��ي س��یال حفاري درون فضاي حلقوي از فش��ار سازند کمتر 
 باشد. فشار گردشي سیال حفاري درون فضاي حلقوي برابر است با 
مجموع فش��ار هیدرواستاتیک ناشي از ستون سیال، فشار پمپاژ سیال 
حفار ي در س��طح و افت فشار ناشي از اصطکاک ]2،1[. به عبارتي 

دیگر: 
 )1(fricpumphsres PfricPfricPpumpPpumpPhsPhsPresPres 

که در این رابطه: 
Pres: فشار مخزن )فشار سازند(

 Phs: فشار هیدرواستاتیک
 Ppump: فشار پمپاژ سیال حفاري

 Pƒric: افت فشار ناشي از اصطکاک 
ِهد هیدرواس��تاتیکي در این روش ممکن است به دو روش طبیعي یا 
انگیزش��ي از فشار سازند کمتر باش��د. در روش طبیعي، ِگل استفاده 
ش��ده با وزن طبیعي خود این ش��رایط را ایجاد مي کند امّا در روش 
انگیزش��ي، با تزریق نیتروژن، گاز طبیعي یا هوا به سیال حفاري این 

عمل صورت مي گیرد. در حفاري فروتعادلي، فشار ته چاهي باید در 
بین دو حد باال و پایین قرار گیرد که حد باال، فش��ار س��ازند مي باشد 
و حد پایین، حداقل فش��اري است که تأمین کننده ي پایداري دیواره 
چاه است]3- 5[. وجود گیرهاي اختالف فشاري متعدد حین حفاري 
فراتعادل��ي، صرف هزینه هاي اضافي جهت آزادس��ازي لوله ها و در 
ص��ورت ناموفق بودن، باز نمودن اتفاق��ي5  آن ها را به دنبال دارد که 
بعضاً با بریدن لوله ها و به دنبال آن، عملیات زمان بَر6 مانده یابي  همراه 
بوده و حتي در صورت ناموفق بودن آن نیز، تزریق س��یمان و پالگ 
نم��ودن چاه و مجدداً ایجاد حف��ره ي جدید با دور زدن مانده7  را در 
پي خواهد داشت. این مشکالت و موارد دیگر در حفاري فراتعادلي 
بسیار رایج بوده و درصورتي که حفاري چاه به صورت انحرافي باشد، 
این مشکالت تشدید شده و نمایان تر مي شوند؛ زیرا چاه زاویه داشته 
و داراي حفره باز8  طوالني تري )نس��بت به چاه هاي قائم( مي باشد و 
مسلماً رشته حفاري در تماس بیشتري با دیواره چاه خواهد بود]1،6[.

در حفاري فروتعادلي، هرزروي س��یاالت حفاري و نفوذ صافاب9  
گل به س��ازند ها وجود ندارد؛ لذا آس��یب هاي وارده به س��ازندهاي 
بهره ِده کاهش یافته و به تبع آن، میزان تولید افزایش یافته و هزینه هاي 
تحریک چاه10 حذف مي شوند. از س��ایر مزایای حفاری فروتعادلي 
می ت��وان به افزایش س��رعت حفاري، کاهش گیر اختالف فش��اري 
لوله هاي حفاري11 ، طوالني تر ش��دن عمر مته، بهبود ارزیابي سازند، 
کاهش صدمات وارده به س��ازند، تولید سریع تر هیدروکربور، ایجاد 
سطح مؤثر بیش تر در چاه، عدم نیاز و یا نیاز کمتر به اسیدکارِي چاه 
و مزیت هاي زیست محیطي آن اشاره کرد]7،8[. در کنار مزایای یاد 
شده، حفاری فروتعادلی دارای معایب و محدودیت هایی نیز می باشد 
که می تواند به دالیل اقتصادی و یا اجرایی باش��د. این محدودیت ها 
به طور خالصه عبارتند از: مش��کالت پایداري دیواره چاه، مشکالت 
نفوذ س��یال به درون چاه، مش��کالت حفاري انحرافي، مسائل ایمني 
حی��ن حفاري، مالحظات اقتصادي، جذب س��یال حفاري در جهت 

عکس، ُخرد و سرامیکي شدن دیواره چاه]6[.
از طرفی، این روش، هزینه بر بوده و شبیه س��ازي و پیش بیني رفتار 
س��یاالت حف��ارِي تراکم پذیر مورد اس��تفاده در ای��ن روش پیچیده 
اس��ت. همچنین، احتم��ال تبدیل وضعیت فش��ار در چ��اه از حالت 
فروتعادل��ي به فراتعادلي زی��اد بوده و چون ان��دود گل12  بر دیواره 
چاه تش��کیل نش��ده، نفوذ س��یال حفاري به س��ازنِد ب��دون محافظ، 
آس��یب هاي ش��دید به بهره دهي چاه وارد مي کند. به عالوه، حفاري 

1   تغییرات ســرعت حفاري  )ROP( نســبت بــه عمق در حفاري 
UBD و OBD

9 
 

  .UBDو  OBDبه عمق در حفاري  نسبت(ROP) تغييرات سرعت حفاري  -1شكل

  

  UBDو  OBDروش ه هاي حفاري شده بهرزروي سيال حفاري در چاه -4
هاي روزانه عمليات حفاري مشـاهده گرديـد، حـين عمليـات حفـاري      گونه كه در جداول مربوط به گزارشهمان

)، بشكه هـرزروي  4-ل(شك 7131)،3-(شكل 17436)، 2-(شكل 2471ترتيب به 3و  2، 1-هايفراتعادلي در چاه

بـر  گل امولسيوني صورت گرفته است. اين ميزان هرزروي تنها حين حفاري مخزن آسماري رخ داده است. عـالوه 

هرزروي كامل صورت گرفته كه با توجه به كاهش سريع حجم سيال حفاري در چاه و در مخازن  ،در مواردي ،آن

اند كه ايـن روش نيـز خـود باعـث صـدمات      يق داليز شدهمجبور به پمپاژ آب در چاه (بدون برگشتي) از طر ،گل

هرزروي  ،شودمشاهده مي 5-گونه كه در شكلگردد. همانكاهش ضريب بازيافت آن مي ناپذير به مخزن وجبران

  ).6-چاه در عنوان مثالسيال حفاري حين عمليات حفاري فروتعادلي ناچيز بوده است(به

  

اندازه حفره شماره چاه
چاه )اینچ(

عمق نهایی 
)متر(

نقطه آغاز 
انحراف )متر(

جهت زاویه )درجه(
مغناطیسی)درجه(

عمق عمودی 
)متر(

18 3/8"3565277545.5°249°3295

25 7/8"2666230870°52.5°2480

36 1/8"2827236445.5°132.7°2440

 1  جزئیات عملیات حفاري جهت دار در چاه هاي 1، 2 و 3
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فروتعادل��ي مکانیزم هاي آس��یب س��ازند خاص خ��ود را دارد؛ مانند 
آس��یب وارده به س��طح س��ازند بهره  ده ب��ه علت عدم توانایي س��یال 
حف��اري فروتعادل��ي در خنک کردن آن]9[. با در نظ��ر گرفتن مزایا 
و معای��ب حف��اری فروتعادلی مي ت��وان گفت ای��ن روش این گونه 
نیس��ت که برای حفاری هرنوع س��ازندی مناس��ب  باش��د. مخازن با 
 تراوایي کِم س��نگ مخزن و داراي شکس��تگي هاي باز که به ش��دت 
آسیب پذیرهس��تند، مخازن با شکس��تگي هاي بس��یار زیاد که به علت 
هرزروي هاي ش��دید امکان حفاري آن ها وجود ندارد، مخازن تخلیه 
ش��ده که امکان بالقوه هرزروي هاي شدید دارند و سازندهاي سخت 
و عمیق که از س��رعت حفاري کم و استهالک مته زیاد برخوردارند، 
مي توانند کاندیداهای مناس��بي براي حفاري به این روش باش��ند. از 
آنجایي که با گذش��ت زمان مخازن هیدروکربني تخلیه مي ش��وند و 
مخازن با کیفیت کمتردر دس��تور کار حفاري قرار مي گیرند، انتظار 
مي رود مطلوبیت فني و اقتصادي حفاري با فناوري فروتعادلي روز به 

روز بیش تر شود]7[.
 

1-لزوم استفاده از حفاري فروتعادلي در عمليات حفاري جهت دار
حفاري جهت دار در علم  حفاري، یک حفره در امتداد یک مس��یر 
از پیش طرح ریزي ش��ده براي رسیدن به یک هدف معین است. اگر 

محل حفر چاه و هدف زیرزمیني در امتداد قائم باشد، به عبارت دیگر 
اگر تنها یک فاصله عمودي بین این دو وجود داشته باشد، چاه، عمود 
یا مستقیم و عملیات ایجاد چنین چاهي، حفاري مستقیم نامیده مي شود 
و اگر هدف زیرزمیني نس��بت به محل چاه در امتداد قائم نباشد، یعني 
عالوه بر فاصل��ه قائم یک فاصله افقي نیز بین آن ها واقع باش��د، چاه، 
جه��ت دار و عملیات ایجاد آن، حفاري جه��ت دار یا انحرافي نامیده 
مي شود]10[. امروزه حفاري انحرافي کاربردهاي فراواني پیدا نموده 

است؛ از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
هدایت حفره مس��تقیم، مکان غیرقابل دس��ترس، حفاري گس��ل، 
حف��اري گنبد نمک��ي، چاه امدادي یا آتشفش��ان، حف��ر چند چاه از 
س��کوي نفتي یا جزایر مصنوعي، حفر چندین چاه اکتش��افي از یک 
حفره چاه، کج کردن چاه، عبور دادن  چاه از چند الیه بهره ده متوالي، 

حفاري حفره زه کشي، حفاري افقي]11[.
چاه هاي افقي نس��بت به چاه هاي عمودي بیش تر در معرض صدمه 
تش��خیص داده ش��ده اند. دالیلي وجود دارد که آسیب پذیري دیواره 
چاه هاي افقي مهم تر از چاه هاي عمودي است؛ این دالیل عبارتند از:

1- درمدت زم��ان طوالني تري که حفاري افقي صورت مي گیرد، 
صدمات ناشي از تهاجم صافاب گل حفاري و مواد جامِد موجود در 

آن بیش تر مي شود. 

 2  مشکالت عملیاتي مربوط به حفاري فراتعادلي انحرافي چاه هاي-1، 2 و 3

آزادسازی 
لوله ها

هرزروی 
كامل

گیر لوله اختالف مانده یابیدور زدن ماندهپمپاژ مگنست یا سیمان كاری چاهاسیدكاری
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(
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عم

چاه
ره 

شما

---
عمقحجمعمقحجم

-------1 502998853564

---

عمقحجمعمقحجم

__
گرفتن مانده با 

موفقیت
21001/39

باقی گذاشتن 

مانده
2102

2

3526571102243

3526571002318

2526571102409

__
آسیاب كردن 

مانده
23200/5__ 202365602520

352680252665

25642564
500 گالن 

در عمق 2564 
متری

عمقحجمعمقحجم

23642355

چرخاندن و 
2205/5357/5اتصال لوله

آزاد شدن 
2095لوله ها

4
1202479952479

چرخاندن و 
1780783اتصال لوله

باقی گذاشتن 
2564مانده

178024793525631002488
چرخاندن و 
252340اتصال لوله

آزاد شدن 
2558لوله ها

2416/2106/8نا موفق__25232569862672
آزاد شدن 

2672/5لوله ها
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2- در ش��رایطي که تراوایي عمودي و افقي متفاوت  باشند، سازند 
ترجیحاً در جهت مس��یرهایي که بیش ترین تراوای��ي را دارد، صدمه 
مي بیند. در س��ازندهاي داراي شکستگي هاي عمودي با تراوایي باال، 
اث��ر صدمات وارده به س��ازند در جه��ت عمودي نس��بتاً کم اهمیت 
اس��ت، اگر چه در سازندهاي کالستیک و کربناته که در آن ها نسبت 
تراوایي عمودي ب��ه تراوایي افقي متفاوت اس��ت، صدمات وارده به 
س��ازند در جهاتي که تراوایي بیش ترین مقدار خود را دارد، توس��عه 
یافت��ه و تولید طبیعي چ��اه افقي را به مخاطره مي ان��دازد. حتي مقدار 
متوسط صدمات وارد ش��ده به دیواره ي نزدیک چاه ممکن است در 
مواقعي ک��ه اختالف زیادي بین تراوایي افقي و عمودي وجود دارد، 
از اهمیت بیشتري برخوردار باش��د. این مشکل را اثرات آنیزوتروپي 

جریان مي نامند.
3- عملیات Draw-Down به طور بخشي، تنها در قسمت هاي نسبتاً 
کوچکي از دیواره چاه  هاي افقي به منظور پاک سازي مؤثر مي باشد. 

4- به واس��طه در معرض قرار گرفتن محدوده وس��یع تري از سازند 
با س��یال حفاري در چاه هاي افقي، بخش بزرگي از عملیات تحریک 

و درمان چاه نس��بتاً س��طحي اس��ت. در مقابل، عملی��ات تکمیل چاه 
به کمک مش��بک کاري، مي تواند در چاه هاي عمودي با همان مقدار 

صدمه معادل چاه هاي افقي صورت پذیرد.
5- مش��کالت و گران بودن تحریک سازند به واسطه اندازه و قُطر 

نواحی صدمه دیده.

2-بررسـي و مقایسه مشـکالت عملياتي حفاري فراتعادلي و فروتعادلي 
در حفاري جهت دار

بدین منظ��ور عملی��ات حفاري جه��ت دار 7 حلقه چ��اه نفت واقع 
در می��دان موردنظر، مطالعه و بررس��ي ش��د که از ای��ن بین، 3 حلقه 
چ��اه به  ش��کل فراتعادلي و 4 حلق��ه چاه به ش��کل فروتعادلي حفاري 

شده اند]12،13[.

2-1-چاه هاي انحرافي حفاري شده به روش فراتعادلي
چاه ه��اي-1، 2 و 3 به صورت انحرافي و به روش فراتعادلي حفاري 
شده اند که جزئیات مربوط به عملیات حفاري جهت دار این چاه ها در 

2   میزان هرزروي سیال حفاري در چاه-1

10 
 

  .1-ر چاهميزان هرزروي سيال حفاري د -2شكل

 
  .2-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -3شكل

3   میزان هرزروي سیال حفاري در چاه-2

10 
 

  .1-ر چاهميزان هرزروي سيال حفاري د -2شكل

 
  .2-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -3شكل

4   میزان هرزروي سیال حفاري در چاه-3

11 
 

 
  .3-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -4شكل

 
  .6-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -5شكل

  

مشـكالت   ،مشاهده شـد  7و  6، 5، 4-هايگونه كه در چاههمان ،با توجه به شرايط عمليات حفاري فروتعادلي

 مورد اشارههاي چاه ،اي كه حين حفاري فروتعادليگونهناشي از هرزروي سيال حفاري به حداقل رسيده است، به

5   میزان هرزروي سیال حفاري در چاه-6

11 
 

 
  .3-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -4شكل

 
  .6-ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه -5شكل

  

مشـكالت   ،مشاهده شـد  7و  6، 5، 4-هايگونه كه در چاههمان ،با توجه به شرايط عمليات حفاري فروتعادلي

 مورد اشارههاي چاه ،اي كه حين حفاري فروتعادليگونهناشي از هرزروي سيال حفاري به حداقل رسيده است، به
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جدول-1 آورده شده است.

2-1-1- آناليـز مشـکالت عملياتي چاه هاي انحرافي حفاري شـده به 
روش فراتعادلي

همان طور که در جدول-2 مش��اهده مي ش��ود، عملی��ات حفاري 
انحرافي ای��ن چاه ها به روش OBD با مش��کالت عملیاتي و مس��ائل 
متعددي همراه بوده که طوالني تر شدن مدت زمان حفاري و باالرفتن 

هزینه هاي اضافي را به دنبال داشته است.
 

2-2- چاه هاي انحرافي حفاري شده به روش فروتعادلي
چاه هاي-4، 5، 6 و7 به ص��ورت انحرافي و به روش UBD حفاري 
شده اند  که جزئیات مربوط به عملیات حفاري جهت دار این چاه ها در 

جدول-3 آورده شده است.

2-2-1-آناليـز مشـکالت عملياتـي چاه هـاي انحرافـي حفاري شـده 
UBDبه روش

همان گون��ه که در جدول-4 مش��اهده مي ش��ود، عملیات حفاري 
انحرافي چاه هاي مذکور به روش UBD با حداقل مشکالت عملیاتي 

مواجه بوده است.

3- بررسي سرعت حفاري
افزایش مدت زمان عملیات حفاري با افزایش هزینه ها رابطه مستقیم 
دارد. از آنجایي که افزایش س��رعت حف��اري و یا همان ROP باعث 
 ROP کاهش مدت زمان عملیات حفاري مي شود، مي توان گفت که
به طور معکوس با هزینه دکل حفاري متناس��ب اس��ت. حین عملیات 
حفاري فروتعادلي با دو فاز نمودن و س��بک تر کردن س��یال حفاري 
)کاهش وزن س��یال حفاري و کاهش چگالی معادل گردشی گل13 (، 
ROP افزای��ش مي یابد. همچنین، در صورت تولید س��یال مخزن و با 

افزایش تولید نفت و گاز، ROP نیز افزایش خواهد یافت. الزم به ذکر 
اس��ت که افزایش ROP بسته به ش��رایط عملیاتي، تا مقدار محدودي 
ممکن اس��ت، با این وجود حین عملیات حف��اري فروتعادلي،  مقدار 

ROP مي تواند 2 تا 10 برابر افزایش پیدا کند.

با توج��ه به جداول مربوط ب��ه داده هاي گزارش روزانه، متوس��ط 
ROP در حف��اري فراتعادلِي چاه هاي انحرافي-1، 2 و 3 را مي توان با 

استفاده از رابطه-2 محاسبه کرد:
 )2()(03.2

3
2.229.1.. )( hr

mP(P(OR OBD 




همچنین، با اس��تفاده از جداول مربوط به داده هاي گزارش روزانه 
چاه هاي انحرافي-4، 5، 6 و 7 که به شکل فروتعادلي حفاري شده اند، 
مقدار متوسط ROP را مي توان به آسانی و طبق رابطه-3 محاسبه نمود:

  )3()(313.4
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همان طور که در رابطه-4 دیده مي شود، متوسط ROP در عملیات 
حفاري فروتعادل��ي 2/125 برابر مقدار آن در حفاري فرا تعادلي بوده 

است.

 OBD 4- هرزروي سـيال حفاري در چاه هاي حفاري شـده به روش
UBD و

همان گون��ه که در جداول مربوط ب��ه گزارش هاي روزانه عملیات 
حف��اري مش��اهده گردی��د، حی��ن عملی��ات حف��اري فراتعادلي در 
چاه ه��اي-1، 2 و 3 به ترتی��ب 2471 )ش��کل-2(، 17436 )ش��کل-

3(،7131 )شکل-4(، بش��که هرزروي گل امولسیوني صورت گرفته 
اس��ت. این میزان هرزروي تنها حین حفاري مخزن آسماري رخ داده 

است.
عالوه بر آن، در مواردي، هرزروي کامل صورت گرفته که با توجه 
به کاهش س��ریع حجم سیال حفاري در چاه و در مخازن گل، مجبور 
به پمپاژ آب در چاه )بدون برگش��تي( از طریق دالیز ش��ده اند که این 
روش نیز خود باعث صدمات جبران ناپذیر به مخزن و کاهش ضریب 
بازیافت آن مي گردد. همان گونه که در ش��کل-5 مش��اهده مي شود، 
هرزروي س��یال حفاري حین عملیات حف��اري فروتعادلي ناچیز بوده 

است)به عنوان مثال در چاه-6(.
ب��ا توجه به ش��رایط عملیات حف��اري فروتعادل��ي، همان گونه که 
در چاه هاي-4، 5، 6 و 7 مش��اهده شد، مش��کالت ناشي از هرزروي 
س��یال حفاري به حداقل رس��یده اس��ت، به گونه اي که حین حفاري 
فروتعادلي، چاه هاي مورد اش��اره نه تنها کاهش حجم س��یال حفاري 
ناش��ي از هرز روي نداشته اند، بلکه افزایش حجم سیال حفاري )ناشي 
از تولی��د نف��ت و گاز( ص��ورت گرفته و در مواردي نی��ز مازاد نفت 

تولیدي، به واحدهاي بهره برداري انتقال یافته  است.
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نتيجه گيري
با توجه به مطالعه صورت گرفته، نتایج حاصل از این تحقیق شامل موارد 

زیر مي باشد:
1- در س��ازندهاي ب��ا ضریب تخلیه ش��دگي ب��اال ) میدان مطالعه ش��ده( 
فشارمنفذي پایین بوده و در صورتي که به روش OBD حفاري شوند، عالوه بر 
صدمات جبران ناپذیر به مخزن)ناشي از هجوم سیال حفاري به سازند(، حین 
عملیات حفاري) باالخص حفاري جهت دار( نیز با مشکالت عملیاتي متعدد 
و پُرهزینه اي مواجه خواهیم بود؛ دراین حالت، امکان بي نتیجه ماندن عملیات 

حفاري نیز وجود دارد.
2- باتوجه به مطالعات انجام ش��ده ب��ر روي گزارش هاي روزانه چاه هاي 
مورد بررسي، مشاهده شد که متوسط سرعت حفاري در چاه هاي حفر شده 
به روش UBD، 2/125 برابر متوس��ط س��رعت حفاري OBD بوده است و 
از آنجایي که سرعت حفاري با هزینه نسبت عکس دارد، هزینه هاي حفاري 

UBD در بهترین شرایط، باتوجه به تسریع عملیات وکاهش زمان حفاري تا 

0/47 میزان آن در OBD کاهش مي یابد.
3- عملیات حفاري فروتعادلي در اکثر چاه هاي میدان مورد مطالعه با تولید 
سیال مخزن همراه بوده است؛ به عنوان نمونه در چاه هاي بررسي شده )4، 5، 
6 و 7(، حین عملیات UBD در مجموع 46155 بش��که نفت خام تولیدي به 
واحد بهره  برداري انتقال داده ش��ده است. درآمد به دست آمده از این تولید 

زودهنگام، قادر است بخشي از هزینه هاي حفاري را جبران نماید.
بدین ترتیب با بررس��ي هاي انجام ش��ده در میدان فوق، مي توان گفت که 
استفاده از عملیات حفاري فروتعادلي به ویژه درحفاري چاه هاي انحرافي بسیار 
ضروري و اقتصادي است و با توجه به تعدد چاه هاي مورد مطالعه)10 درصد 
کل چاه ه��اي موجود در میدان موردنظ��ر( و با توجه به پراکندگي چاه هاي 
مورد بررسي، مي توان نتایج به دست آمده از مطالعه این 7 حلقه چاه را تعمیم 
داده و با تقریب نسبتاً خوبي در مورد دیگر چاه هاي این میدان به کار گرفت. 

اندازه حفره شماره چاه
چاه )اینچ(

عمق نهایی 
)متر(

نقطه آغاز 
انحراف )متر(

جهت زاویه )درجه(
مغناطیسی)درجه(

عمق عمودی 
)متر(

48 1/2"3232195235 °50 °3031

58 1/2"2936256055 °140 °2776

68 1/2"2713243060 °125 °2506

78 1/2"2540231870 °98 °2353   

 3  جزئیات عملیات حفاري جهت دار در چاه هاي-4، 5، 6 و 7 

گاز تولیدی )میلیون متر شماره چاه
مکعب در روز(

نفت تولید 
)بشکه(

پیمایش 
عملیات

تزریق مگنست 
یا سیمان

گیر لوله مانده یابی
اختالف فشاری

4621472---

528/5405197---

62431097---

77/53802---   

 4  مشکالت عملیاتي مربوط به حفاري فروتعادلي انحرافي در چاه هاي-4، 5، 6 و7 
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       پا نویس ها
1. Under Balanced Drilling
2. Over Balanced Drilling
3.  Rate of Penetration
4. Directional Drilling
5. Back off
6. Fishing
7. Side Tracking

8. Open Hole
9. Fluid Loss
10. Well Stimulation
11. Differential Pressure Sticking
12. Mud Cake
13. Equivalent Circulating Density )E.C.D(


