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مطالعه مقايسهاي حفاري فروتعادلي و فراتعادلي در چاههاي موجود در
يكي از ميادين نفتي جنوبغربي ايران
امین اسکندری شرکت ملی حفاری ایران
سامره اسکندریا دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

احسان کمری ،سیدعلی موسوی دهقانی ،صابر محمدي

هماكنون اكثر ميادين نفت و گاز ايران همانند بسياري از ميادين نفتي شناخته شده در جهان در مرحله تخليه
سيال حفاري در اغلب عمليات
بهسر ميبرند .باتوجه به تخليه اغلب اين ميادين و افت فشار ناشي از آن ،هرزروي
ِ
حفاري در ايران وجود داشته و مشكالت عديدهاي ايجاد ميكند .اين مسائل عالوهبر ايجاد آسيبهاي جدي به
سازند ،باعث طوالني شدن زمان حفاري چاه و افزايش چشمگير هزينهها ميشود .بنابراين ،بررسي جدي اين موارد
و لزوم يك مطالعه جامع و كامل در اين زمينه امريحياتي است .در اين تحقيق ،با استفاده از گزارشهاي روزانه
عمليات حفاري انحرافي7حلقه چاه ،به مقايس��ه حفاري فروتعادلي( 1)UBDو فراتعادلي ( 2 )OBDدر چاههاي
موجود در يكي از ميادين نفتی جنوب غرب ايران پرداخته شد .در اين ميان 3 ،چاه بهصورت فراتعادلي و 4حلقه چاه
ديگر بهصورت فروتعادلي حفاري شدهاند .دادههاي موردنياز ،استخراج شده و مورد تجزيه و تحليل و آناليز آماري
قرار گرفت .باتوجه به مطالعات انجام شده مشاهده شد که متوسط سرعت حفاري در چاههاي حفر شده به روش
 2/125 ،UBDبرابر متوس��ط سرعت حفاري  OBDبوده است و از آنجاييکه سرعت حفاري( 3)ROPبا هزينه
نسبت عكس دارد ،هزينههاي حفاري  UBDدر بهترين شرايط ،باتوجه به تسريع عمليات و کاهش زمان حفاري
ميدان مورد
تا  0/47ميزان آن در  OBDکاهش مييابد .همچنين ،عمليات حفاري فروتعادلي در اکثر چاههاي
ِ
مطالعه با توليد سيال مخزن همراه بوده است كه اين تولي ِد زودهنگام ،قادر به پوشش بخشي از هزينههاي حفاري
در ميدان موردنظر است .با توجه به نتايج به دست آمده ،استفاده از عمليات حفاري فروتعادلي بهويژه درحفاري
چاههاي انحرافي بسيار ضروري و اقتصادي بهنظر ميرسد.
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عمل صورت ميگیرد .در حفاري فروتعادلي ،فشار تهچاهي باید در
حفاري فروتعادلي یک فناوري پیش��رفته اس��ت ک��ه امکان تولید
بین دو حد باال و پایین قرار گیرد که حد باال ،فش��ار س��ازند ميباشد
و پمپاژ س��یال حف��اري دو فازي (مایع و گاز) را جهت ایجاد فش��ار
و حد پایین ،حداقل فش��اري است که تأمینکنندهي پایداري دیواره
هیدروستاتیکي کمتر از فشار منفذي سازند ،فراهم ميکند .حفاري
چاه است[ .]5 -3وجود گیرهاي اختالف فشاري متعدد حین حفاري
فروتعادل��ي به روش��ي از حفاري گفته ميش��ود که در آن ،فش��ار
فراتعادل��ي ،صرف هزینههاي اضافي جهت آزادس��ازي لولهها و در
گردش��ي س��یال حفاري درون فضاي حلقوي از فش��ار سازند کمتر
ص��ورت ناموفق بودن ،باز نمودن اتفاق��ي 5آنها را بهدنبال دارد که
باشد .فشار گردشي سیال حفاري درون فضاي حلقوي برابر است با
6
مجموع فش��ار هیدرواستاتیک ناشي از ستون سیال ،فشار پمپاژ سیال
بعضاً با بریدن لولهها و بهدنبال آن ،عملیات زمانبَر ماندهیابي همراه
حفار ي در س��طح و افت فشار ناشي از اصطکاک [ .]2،1به عبارتي
بوده و حتي در صورت ناموفق بودن آن نیز ،تزریق س��یمان و پالگ
7
دیگر:
نم��ودن چاه و مجددا ً ایجاد حف��رهي جدید با دور زدن مانده را در
پي خواهد داشت .این مشکالت و موارد دیگر در حفاري فراتعادلي
()1
Pres  Phs  Ppump  Pfric
بسیار رایج بوده و درصورتيکه حفاري چاه بهصورت انحرافي باشد،
این مشکالت تشدید شده و نمایانتر ميشوند؛ زیرا چاه زاویه داشته
که در این رابطه:
8
و داراي حفره باز طوالنيتري (نس��بت به چاههاي قائم) ميباشد و
 :Presفشار مخزن (فشار سازند)
مسلماً رشته حفاري در تماس بیشتري با دیواره چاه خواهد بود[.]1،6
 :Phsفشار هیدرواستاتیک
9
 :Ppumpفشار پمپاژ سیال حفاري
در حفاري فروتعادلي ،هرزروي س��یاالت حفاري و نفوذ صافاب
گل به س��ازندها وجود ندارد؛ لذا آس��یبهاي وارده به س��ازندهاي
 :Pƒricافت فشار ناشي از اصطکاک
بهره ِده کاهش یافته و به تبع آن ،میزان تولید افزایش یافته و هزینههاي
ِهد هیدرواس��تاتیکي در این روش ممکن است به دو روش طبیعي یا
10
تحریک چاه حذف ميشوند .از س��ایر مزایای حفاری فروتعادلي
انگیزش��ي از فشار سازند کمتر باش��د .در روش طبیعيِ ،گل استفاده
ش��ده با وزن طبیعي خود این ش��رایط را ایجاد ميکند امّا در روش
میت��وان به افزایش س��رعت حفاري ،کاهش گیر اختالف فش��اري
11
انگیزش��ي ،با تزریق نیتروژن ،گاز طبیعي یا هوا به سیال حفاري این
لولههاي حفاري  ،طوالنيتر ش��دن عمر مته ،بهبود ارزیابي سازند،
کاهش صدمات وارده به س��ازند ،تولید سریعتر هیدروکربور ،ایجاد
ِ
اسیدکاري چاه
سطح مؤثر بیشتر در چاه ،عدم نیاز و یا نیاز کمتر به
و مزیتهاي زیستمحیطي آن اشاره کرد[ .]7،8در کنار مزایای یاد
شده ،حفاری فروتعادلی دارای معایب و محدودیتهایی نیز میباشد
که میتواند به دالیل اقتصادی و یا اجرایی باش��د .این محدودیتها
بهطور 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 ،خُ رد و سرامیکي شدن دیواره چاه[.]6
ﺷﻜﻞ -1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ) (ROPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺣﻔﺎري  OBDو .UBD
 1تغییرات ســرعت حفاري ( )ROPنســبت بــه عمق در حفاري
از طرفی ،این روش ،هزینهبر بوده و شبیهس��ازي و پیشبیني رفتار
 OBDو UBD
ِ
 -4ﻫﺮزروي ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري در ﭼﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﻪ روش  OBDو UBD
حف��اري تراکمپذیر مورد اس��تفاده در ای��ن روش پیچیده
س��یاالت
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول 1
ﮔﺮدﻳـﺪ،و 3
هاي 2 ،1
ﺣﻔﺎريدر چاه
جهتدار
حفاري
عملیات
جزئیات
اس��ت .همچنین ،احتم��ال تبدیل وضعیت فش��ار در چ��اه از حالت
ﺣـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﻔـﺎري
ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻋﻤﻠﻴﺎت
روزاﻧﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
عمق(،عمودی
نقطه(،آغاز
نهایی
ﺗﺮﺗﻴﺐ عمق
اندازه حفره
ﺑﺸﻜﻪ ﻫـﺮزروي
جهت)ﺷﻜﻞ4-
(درجه)7131،(3-
زاویه)ﺷﻜﻞ
17436
)ﺷﻜﻞ2-
2471
چاه و  3ﺑﻪ
شماره2 ،
ﻓﺮاﺗﻌﺎدﻟﻲ در ﭼﺎهﻫﺎي1-
فروتعادل��ي به فراتعادلي زی��اد بوده و چون ان��دود گل 12بر دیواره
(متر)
مغناطیسی(درجه)
انحراف (متر)
(متر)
چاه (اینچ)
ﺑـﺮ
ﻋـﻼوه
اﺳﺖ.
داده
رخ
آﺳﻤﺎري
ﻣﺨﺰن
ﺣﻔﺎري
ﺣﻴﻦ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺮزروي
ﻣﻴﺰان
اﻳﻦ
اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻞ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﺻﻮرت
چاه تش��کیل نش��ده ،نفوذ س��یال حفاري به س��ازن ِد ب��دون محافظ،
3295
249°
45.5°
2775
3565
"8 3/8
1
ﭼﺎه و در ﻣﺨﺎزن
52.5°ﺣﻔﺎري در
ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل
2308ﻛﺎﻫﺶ
 2666ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ
ﻫﺮزروي ﻛﺎﻣﻞ
آن ،در ﻣﻮاردي،
2480
70°
"5 7/8
2
آس��یبهاي ش��دید به بهرهدهي چاه وارد ميکند .بهعالوه ،حفاري
ﺑﺎﻋـﺚ ﺻـﺪﻣﺎت
132.7°ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد
45.5°ﻛﻪ اﻳـﻦ روش
داﻟﻴﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ
 2827از ﻃﺮﻳﻖ
)ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ(
2440
2364
آب در ﭼﺎه "6 1/8
ﮔﻞ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭙﺎژ 3
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آن ﻣﻲﮔﺮدد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 5-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮزروي
ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻓﺮوﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﺎه.(6-
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محل حفر چاه و هدف زيرزميني در امتداد قائم باشد ،بهعبارت ديگر
اگر تنها يك فاصله عمودي بين اين دو وجود داشته باشد ،چاه ،عمود
يا مستقيم و عمليات ايجاد چنين چاهي ،حفاري مستقيم ناميده ميشود
و اگر هدف زيرزميني نس��بت به محل چاه در امتداد قائم نباشد ،يعني
عالوهبر فاصل��ه قائم يك فاصله افقي نيز بين آنها واقع باش��د ،چاه،
جه��تدار و عمليات ايجاد آن ،حفاري جه��تدار يا انحرافي ناميده
ميشود[ .]10امروزه حفاري انحرافي كاربردهاي فراواني پيدا نموده
است؛ از آنجمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
هدايت حفره مس��تقيم ،مكان غيرقابل دس��ترس ،حفاري گس��ل،
حف��اري گنبد نمك��ي ،چاه امدادي يا آتشفش��ان ،حف��ر چند چاه از
س��كوي نفتي يا جزاير مصنوعي ،حفر چندين چاه اكتش��افي از يك
حفره چاه ،كج كردن چاه ،عبور دادنچاه از چند اليه بهرهده متوالي،
حفاري حفره زهكشي ،حفاري افقي[.]11
چاههاي افقي نس��بت به چاههاي عمودي بیش تر در معرض صدمه
تش��خيص داده ش��دهاند .داليلي وجود دارد که آسيبپذيري ديواره
چاههاي افقي مهمتر از چاههاي عمودي است؛ اين داليل عبارتند از:
 -1درمدت زم��ان طوالنيتري که حفاري افقي صورت ميگيرد،
صدمات ناشي از تهاجم صافاب گل حفاري و مواد جام ِد موجود در
آن بيشتر ميشود.

فروتعادل��ي مكانيزمهاي آس��يب س��ازند خاص خ��ود را دارد؛ مانند
آس��يب وارده به س��طح س��ازند بهرهده ب��ه علت عدم توانايي س��يال
حف��اري فروتعادل��ي در خنك كردن آن[ .]9با در نظ��ر گرفتن مزايا
و معاي��ب حف��اری فروتعادلی ميت��وان گفت اي��ن روش اينگونه
نيس��ت كه برای حفاری هرنوع س��ازندی مناس��بباش��د .مخازن با
كم س��نگ مخزن و داراي شكس��تگيهاي باز كه بهش��دت
تراوايي ِ
آسيب پذيرهس��تند ،مخازن با شكس��تگيهاي بس��يار زياد كه بهعلت
هرزرويهاي ش��ديد امكان حفاري آنها وجود ندارد ،مخازن تخليه
ش��ده كه امكان بالقوه هرزرويهاي شديد دارند و سازندهاي سخت
و عميق كه از س��رعت حفاري كم و استهالك مته زياد برخوردارند،
ميتوانند کانديداهای مناس��بي براي حفاري به اين روش باش��ند .از
آنجاييكه با گذش��ت زمان مخازن هيدروكربني تخليه ميش��وند و
مخازن با كيفيت كمتردر دس��تور كار حفاري قرار مي گيرند ،انتظار
ميرود مطلوبيت فني و اقتصادي حفاري با فناوري فروتعادلي روز به
روز بيشتر شود[.]7
-1لزوم استفاده از حفاري فروتعادلي در عمليات حفاري جهتدار

حفاري جهتدار در علمحفاري ،يك حفره در امتداد يك مس��ير
از پيش طرحريزي ش��ده براي رسيدن به يك هدف معين است .اگر

 2مشکالت عملياتي مربوط به حفاري فراتعادلي انحرافي چاههاي 2 ،1-و 3
آزادسازی هرزروی اسیدکاری
کامل
لولهها
عمق (متر)

عمق (متر)

(گالن)

حجم سیمان تزریقی
(بشکه)

حجم مگنست تزریقی
(بشکه)

عمق نقطه انحراف
(متر)

25

2657

110

2409

20

2365

60

2520

35

2680

25

2665

حجم

عمق

حجم

عمق

120

2479

95

2479

35

2563

100

2488

86

2672

_

_

عمق (متر)

35

2657

100

2318

نتیجه عملیات

35

2657

110

2243

_

_

موفقیت

عمق مانده
(متر)

2523

2569

حجم

عمق

حجم

عمق
گرفتن مانده با

2100

اندازه مانده
(متر)

1780

2479

50

2998

85

3564

1/39

نتایج

2564

2564

 500گالن
در عمق 2564
متری

حجم

عمق

حجم

عمق
-

-

-

-

-

-

باقی گذاشتن
مانده

عمق (متر)

-

-

-

پمپاژ مگنست یا سیمانکاری چاه

ماندهیابی

-

شماره چاه
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-

-

-

دور زدن مانده

گیر لوله اختالف
فشاری

نوع
عملیات

1

2102
2

_

2364

_

2355

آسیاب کردن
مانده

2320

0/5

چرخاندن و
اتصال لوله
چرخاندن و
اتصال لوله
چرخاندن و
اتصال لوله

2205/5

357/5

1780

783

2523

40

نا موفق

2416/2

106/8

_
آزاد شدن
لوله ها
باقی گذاشتن
مانده
آزاد شدن
لولهها
آزاد شدن
لولهها

_

2095
2564
2558
2672/5
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 -2در ش��رايطي که تراوايي عمودي و افقي متفاوتباشند ،سازند
ترجيحاً در جهت مس��يرهايي که بيشترين تراواي��ي را دارد ،صدمه
ميبيند .در س��ازندهاي داراي شکستگيهاي عمودي با تراوايي باال،
اث��ر صدمات وارده به س��ازند در جه��ت عمودي نس��بتاً کم اهميت
اس��ت ،اگرچه در سازندهاي کالستيک و کربناته که در آنها نسبت
تراوايي عمودي ب��ه تراوايي افقي متفاوت اس��ت ،صدمات وارده به
س��ازند در جهاتيکه تراوايي بيشترين مقدار خود را دارد ،توس��عه
يافت��ه و توليد طبيعي چ��اه افقي را به مخاطره ميان��دازد .حتي مقدار
متوسط صدمات وارد ش��ده به ديوارهي نزديک چاه ممکن است در
مواقعي ک��ه اختالف زيادي بين تراوايي افقي و عمودي وجود دارد،
از اهميت بيشتري برخوردار باش��د .اين مشکل را اثرات آنيزوتروپي
جريان مينامند.
 -3عمليات  Draw-Downبهطور بخشي ،تنها در قسمتهاي نسبتاً
کوچکي از ديواره چاههاي افقي بهمنظور پاکسازي مؤثر ميباشد.
 -4بهواس��طه در معرض قرار گرفتن محدوده وس��يعتري از سازند
با س��يال حفاري در چاههاي افقي ،بخش بزرگي از عمليات تحريک

ﺷﻜﻞ -2ﻣﻴﺰان ﻫﺮزروي ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري در ﭼﺎه.1-

 2ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه1-

و درمان چاه نس��بتاً س��طحي اس��ت .در مقابل ،عملي��ات تکميل چاه
بهكمك مش��بککاري ،ميتواند در چاههاي عمودي با همان مقدار
صدمه معادل چاههاي افقي صورت پذيرد.
 -5مش��کالت و گران بودن تحريک سازند بهواسطه اندازه و قُطر
نواحی صدمه ديده.
-2بررس�ي و مقايسه مش�کالت عملياتي حفاري فراتعادلي و فروتعادلي
در حفاري جهتدار

بدينمنظ��ور عملي��ات حفاري جه��تدار  7حلقه چ��اه نفت واقع
در مي��دان موردنظر ،مطالعه و بررس��ي ش��د كه از اي��ن بين 3 ،حلقه
چ��اه بهش��كل فراتعادلي و  4حلق��ه چاه بهش��كل فروتعادلي حفاري
شدهاند[.]12،13
-1-2چاههاي انحرافي حفاري شده بهروش فراتعادلي

چاهه��اي 2 ،1-و  3بهصورت انحرافي و بهروش فراتعادلي حفاري
شدهاند که جزئيات مربوط به عمليات حفاري جهتدار اين چاهها در
ﺷﻜﻞ -2ﻣﻴﺰان ﻫﺮزروي ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري در ﭼﺎه.1-

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

 3ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه2-

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

10

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

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

 4ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه3-

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

 5ميزان هرزروي سيال حفاري در چاه6-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻓﺮوﺗﻌﺎدﻟﻲ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﭼﺎهﻫﺎي 6 ،5 ،4-و  7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ،ﻣﺸـﻜﻼت
ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮزروي ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﻓﺮوﺗﻌﺎدﻟﻲ ،ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره
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مقاالت علمي  -پژوهشی

جدول 1-آورده شده است.
 -1-1-2آناليـز مشـکالت عملياتي چاههاي انحرافي حفاري شـده به
روش فراتعادلي

همانطور که در جدول 2-مش��اهده ميش��ود ،عملی��ات حفاري
انحرافي ای��ن چاهها بهروش  OBDبا مش��کالت عملیاتي و مس��ائل
متعددي همراه بوده که طوالنيتر شدن مدتزمان حفاري و باالرفتن
هزینههاي اضافي را بهدنبال داشته است.
 -2-2چاههاي انحرافي حفاري شده بهروش فروتعادلي

()3
()4

4.875  3.8  3.907  4.67
m

) ( 4.313
4
hr

4.313
 2.125
2.03



)R.O.P(UBD

) R.O.P(UBD
) R.O.P(OBD

چاههاي 6 ،5 ،4-و 7بهص��ورت انحرافي و بهروش  UBDحفاري
شدهاند که جزئیات مربوط به عملیات حفاري جهتدار این چاهها در
جدول 3-آورده شده است.

همانطور که در رابطه 4-دیده ميشود ،متوسط  ROPدر عملیات
حفاري فروتعادل��ي  2/125برابر مقدار آن در حفاري فراتعادلي بوده
است.

-1-2-2آناليـز مشـکالت عملياتـي چاههـاي انحرافـي حفاري شـده

 -4هرزروي سـيال حفاري در چاههاي حفاري شـده به روش OBD

بهروشUBD

و UBD

همانگون��ه که در جدول 4-مش��اهده ميش��ود ،عملیات حفاري
انحرافي چاههاي مذکور بهروش  UBDبا حداقل مشکالت عملیاتي
مواجه بوده است.
 -3بررسي سرعت حفاري

افزایش مدتزمان عملیات حفاري با افزایش هزینهها رابطه مستقیم
دارد .از آنجایيکه افزایش س��رعت حف��اري و یا همان  ROPباعث
کاهش مدتزمان عملیات حفاري ميشود ،ميتوان گفت که ROP
بهطور معکوس با هزینه دکل حفاري متناس��ب اس��ت .حین عملیات
حفاري فروتعادلي با دو فاز نمودن و س��بکتر کردن س��یال حفاري
(کاهش وزن س��یال حفاري و کاهش چگالی معادل گردشی گل،) 13
 ROPافزای��ش ميیابد .همچنین ،در صورت تولید س��یال مخزن و با
افزایش تولید نفتوگاز ROP ،نیز افزایش خواهد یافت .الزم بهذکر
اس��ت که افزایش  ROPبسته به ش��رایط عملیاتي ،تا مقدار محدودي
ممکن اس��ت ،با اینوجود حین عملیات حف��اري فروتعادلي ،مقدار
 ROPميتواند  2تا  10برابر افزایش پیدا کند.
با توج��ه به جداول مربوط ب��ه دادههاي گزارش روزانه ،متوس��ط
 ROPدر حف��اري فراتعادليِ چاههاي انحرافي 2 ،1-و  3را ميتوان با
استفاده از رابطه 2-محاسبه کرد:
()2
68

همچنین ،با اس��تفاده از جداول مربوط به دادههاي گزارش روزانه
چاههاي انحرافي 6 ،5 ،4-و  7که بهشکل فروتعادلي حفاري شدهاند،
مقدار متوسط  ROPرا ميتوان بهآسانی و طبق رابطه 3-محاسبه نمود:

m
1.9  2  2.2
) ( 2.03
hr
3

R.O.P(OBD) 

همانگون��ه که در جداول مربوط ب��ه گزارشهاي روزانه عملیات
حف��اري مش��اهده گردی��د ،حی��ن عملی��ات حف��اري فراتعادلي در
چاهه��اي 2 ،1-و  3بهترتی��ب ( 2471ش��کل( 17436 ،)2-ش��کل-
( 7131،)3شکل ،)4-بش��که هرزروي گل امولسیوني صورت گرفته
اس��ت .این میزان هرزروي تنها حین حفاري مخزن آسماري رخ داده
است.
عالوهبر 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��دهاند که این
روش نیز خود باعث صدمات جبرانناپذیر به مخزن و کاهش ضریب
بازیافت آن ميگردد .همانگونه که در ش��کل 5-مش��اهده ميشود،
هرزروي س��یال حفاري حین عملیات حف��اري فروتعادلي ناچیز بوده
است(بهعنوان مثال در چاه.)6-
ب��ا توجه به ش��رایط عملیات حف��اري فروتعادل��ي ،همانگونه که
در چاههاي 6 ،5 ،4-و  7مش��اهده شد ،مش��کالت ناشي از هرزروي
س��یال حفاري به حداقل رس��یده اس��ت ،بهگونهاي که حین حفاري
فروتعادلي ،چاههاي مورد اش��اره نهتنها کاهش حجم س��یال حفاري
ناش��ي از هرز روي نداشتهاند ،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 بهرهبرداري انتقال یافته است.
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نتيجهگيري

با توجه به مطالعه صورت گرفته ،نتايج حاصل از اين تحقيق شامل موارد
زير ميباشد:
 -1در س��ازندهاي ب��ا ضريب تخليهش��دگي ب��اال( ميدان مطالعه ش��ده)
فشارمنفذي پايين بوده و در صورتيكه به روش  OBDحفاري شوند ،عالوهبر
صدمات جبرانناپذير به مخزن(ناشي از هجوم سيال حفاري به سازند) ،حين
عمليات حفاري( باالخص حفاري جهتدار) نيز با مشكالت عملياتي متعدد
و پُرهزينهاي مواجه خواهيم بود؛ دراين حالت ،امكان بينتيجه ماندن عمليات
حفاري نيز وجود دارد.
 -2باتوجه به مطالعات انجام ش��ده ب��ر روي گزارشهاي روزانه چاههاي
مورد بررسي ،مشاهده شد که متوسط سرعت حفاري در چاههاي حفر شده
به روش  2/125 ،UBDبرابر متوس��ط س��رعت حفاري  OBDبوده است و
از آنجاييکه سرعت حفاري با هزينه نسبت عكس دارد ،هزينههاي حفاري

 UBDدر بهترين شرايط ،باتوجه به تسريع عمليات وکاهش زمان حفاري تا
 0/47ميزان آن در  OBDکاهش مييابد.
 -3عمليات حفاري فروتعادلي در اکثر چاههاي ميدان مورد مطالعه با توليد
سيال مخزن همراه بوده است؛ بهعنوان نمونه در چاههاي بررسي شده (،5 ،4
 6و  ،)7حين عمليات  UBDدر مجموع  46155بش��که نفتخام توليدي به
واحد بهرهبرداري انتقال داده ش��ده است .درآمد بهدست آمده از اين توليد
زودهنگام ،قادر است بخشي از هزينههاي حفاري را جبران نمايد.
بدينترتيب با بررس��يهاي انجام ش��ده در ميدان فوق ،ميتوان گفت كه
استفاده از عمليات حفاري فروتعادلي بهويژه درحفاري چاههاي انحرافي بسيار
ضروري و اقتصادي است و با توجه به تعدد چاههاي مورد مطالعه( 10درصد
کل چاهه��اي موجود در ميدان موردنظ��ر) و با توجه به پراکندگي چاههاي
مورد بررسي ،ميتوان نتايج بهدست آمده از مطالعه اين  7حلقه چاه را تعميم
داده و با تقريب نسبتاً خوبي در مورد ديگر چاههاي اين ميدان بهكار گرفت.

 3جزئيات عمليات حفاري جهتدار در چاههاي 6 ،5 ،4-و 7
شماره چاه

اندازه حفره
چاه (اینچ)

عمق نهایی
(متر)

 4مشکالت عملياتي مربوط به حفاري فروتعادلي انحرافي در چاههاي 6 ،5 ،4-و7

عمق عمودی
جهت
نقطه آغاز زاویه (درجه)
(متر)
مغناطیسی(درجه)
انحراف (متر)

شماره چاه

گاز تولیدی (میلیون متر نفت تولید
(بشکه)
مکعب در روز)

پیمایش تزریق مگنست ماندهیابی گیر لوله
اختالف فشاری
یا سیمان
عملیات

4

"8 1/2

3232

1952

35°

50°

3031

4

6

2147

2

-

-

-

5

"8 1/2

2936

2560

55°

140°

2776

5

28/5

40519

7

-

-

-

6

"8 1/2

2713

2430

60°

125°

2506

6

24

3109

7

-

-

-

7

"8 1/2

2540

2318

70°

98°

2353

7

7/5

380

2

-

-

-

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

Under Balanced Drilling
Over Balanced Drilling
3.
Rate of Penetration
4.
Directional Drilling
5.
Back off
6.
Fishing
7.
Side Tracking

8.

1.

9.

2.
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