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بررسی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر بر آن در یکی از میادین گازی ایران
مسعود نصیری* ،ایمان جعفری
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دانشگاه سمنان

هرزروی گل حفاری که س��بب از دس��ت رفتن زمان و افزایش هزینهها میش��ود از مهمترین موضوعات صنعت
حفاری است .هرزروی گل بهدلیل عواملی از قبیل اختالف فشار ستون گل حفاری و سازند ،وجود شکاف و خواص
سازند رخ میدهد .برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای متفاوتی از جمله کاهش وزن گل ،کاهش جریان ورودی
به سازند ،استفاده از مواد کنترلکنندهی هرزروی 2و در نهایت گذاشتن پالگ سیمانی وجود دارد .در میدان گازی
مورد مطالعه در طول حفاری جهت دسترس��ی به منابع گازی گروه دهرم ،س��ازندهای آسماری و جهرم در حفرهی
" 24حفاری میش��وند که این سازندها ش��امل شکافها و حفرات بههم پیوستهی متعددی هستند .در این سازندها
بهدليل کم بودن فشار شارههای درون حفرهها در مقايسه با گل حفاري ،هرزروي گل اتفاق میافتد .در حالت کلی
هرزروی گل به چند دلیل اتفاق میافتد که برخی از آنها دالیل زمینشناسی بوده و برخی مربوط به حفاری هستند.
بههمین دلیل در مقالهی حاضر با مطالعهی گزارشهای روزانهی حفاری ،گل ،زمینشناسی و نمودارگیری چاه دالیل
هرزروی بررسی شده ،نواحی هرزروی مشخص گردیده و راهکارهایی جهت حل این مشکل ارائه شده است .همچنین
با هدف کنترل هرزروی ،بهترین برنامهی کاربردی گل حفاری جهت تمیزسازی حفرهی " 24نیز ارائه گردیده است.
متغیرهای حفاری بیشترین تأثیر را بر مقدار هرزروی داشتند و بهترین حالت ،کنترل وزن روی مته ،کنترل جریان
ورودی به چاه و س��رعت حفاری است .همچنین اس��تفاده از آب دریا بهعنوان سیال اصلی جهت تمیزسازی چاه با
ژل از قبل هیدراتهشده بهترین انتخاب بوده است.
استفاده از ِ

هدررفتن گل حفاری یا دوغاب سیمان در فضاهای خالی درون سازند
در حین عملیات حفاری را هرزرویگویند [ .]1مش��کل هرزروی گل از
زمانهای اولیهی آغاز عملیات حفاری چاههای نفت و گاز مش��هود بوده
اس��ت .وقتی این مسأله ش��کلی جدی به خود گرفت که حفاری چاههای
عمیقتر یا تخلیه ش��ده در دس��تور کار قرار گرفت [ .]2شرکتهای نفتی
س��االنه میلیونها دالر صرف حل مشکل هرزروی میکنند .مشکالتی از
جمله گیرکردن لولهها ،از دس��ت رفتن زمان دکل ،فوران چاه ،از دس��ت
رفتن حجم زیاد گل حفاری و آس��یب به س��ازند در اث��ر هرزروی ایجاد
میشوند [ .]3هنگام هرزروی ،بر اثر ايجاد اختالف فشار بین گل و سازند
ممكن است لولهها در چاه گیر كنند .جهت حل اين مشکل بايد عملیات
پرهزینهی ماندهیابی انجام ش��ود .نتایج چاهآزمایی در مخازن شکافدار
نش��ان میده��د که در چاههایی ب��ا هرزروی جزئي يا كلي گل ،آس��يب
شدیدي به سازندهای تولیدي وارد شده است [ .]1هرزروی گل میتواند
س��بب انتقال ذرات ریز گل به درون منافذ س��ازند و کاهش نفوذپذیری
ناحیهی اطراف چاه شود .عالوه بر این ،فیلتر شدن گل ممکن است سبب
واکنش شیمیایی گل با ترکیبات سیاالت مخزن شده و با تشکیل رسوب،
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گل حفاری
متغیرهای بهینهی حفاری
هرزروی سیال
آب دریا

نفوذپذیری مخزن در اطراف چاه کاهش یابد .جهت رفع اين معضل بايد
عمليات پرهزینهی تحريك سازند و اسيدكاري انجام شود [5و.]4
هرزروی در صنعت حفاری به چهار نوع؛ نش��ت (کمتر از ،)10 bbl/hr
مختصر( ،)10-100 bbl/hrش��دید ( )100-500 bbl/hrو کامل (بیش از
 )500 bbl/hrتقس��یم میشود [ .]1باید توجه داشت که کاهش حجم گل
از حج��م کل در اثر کاهش عص��ارهی گل و پر کردن چاه جدید ،کام ً
ال
متف��اوت از هرزروی اس��ت [ .]6هرزروی در نوع ،ش��دت و مکان وقوع
درون چاه متفاوت است .دانستن نوع و مکان هرزروی به انتخاب صحیح
م��واد کنترلکنندهی هرزروی کمک میکند .محل هرزروی با اس��تفاده
از اطالع��ات حف��اری چاههای مج��اور ،تغییرات س��ازندی و روشهای
مختلف نمودارگیری مش��خص میشود [ .]7برای کنترل اقتصادی و مؤثر
هرزروی ،روش��ی سیستماتیک (ش��امل هر دو عامل پیشگیری و درمان)
ش��ناخته شده است [ .]8متغیرهای فراوانی از جمله گرادیان فشار شکست
س��ازند ،خصوصیات گل حفاری ،سنگشناس��ی و جنس سازند در حال
حفاری ،وجود ش��کافها و غارها در سازند ،متغیرهای حفاری مثل فشار
و نرخ پمپ و متغیرهای شناخته شده و شناخته نشدهی فراوان دیگری که
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پیشبینی مقدار هرزروی گل هنگام حفاری چاه در یک سازند خاص را
مشکل میکنند [9و ]4بر شدت هرزروی گل حفاری مؤثرند.
در تمام��ی چاهه��ای حفاری ش��ده در میدان مورد مطالع��ه ،هرزروی
اتفاق افتاده اس��ت .در این چاهها هرزروی سبب اتالف زمان زیادی شده؛
بهطوری که پس از زمان تلفشده برای انتظار و ماندهیابی ،بیشترین زمان
از دس��ت رفته در اثر هرزروی بوده و گاهی اوقات زمان تلفش��ده برای
بهسازی و هرزروی از کل زمان حفاری نیز بیشتر است.
در هنگام حفاري س��ازند آس��ماری و جهرم در حفرهی " 24در میدان
مورد مطالعه بهمنظور دس��تیابی به منابع گازی گروه دهرم ،به ش��كافها
و حفرههاي بههم پيوس��تهی متع��ددی برخورد میکنیم .در این س��ازند
بهدليل کم بودن فش��ار شارههای درون حفرهها در مقايسه با گل حفاري،
هرزروي اتفاق میافت��د .در حالت کلی هرزروی گل به چند دلیل اتفاق
میافتد که برخی از آنها علل زمینشناسی دارند و برخی مربوط به حفاری
هس��تند .بههمین دلیل در مقالهی حاضر ،دالیل هرزروی بررس��ی ش��ده،
نواحی هرزروی مش��خص گردیده و راهکارهایی جهت حل این مشکل
درحفرهی " 24مورد مطالعه ارائه شده است.
-1شرح موضوع

 -1-1معرفی میدان مورد مطالعه

میدان مورد مطالعه در شمال خلیج فارس واقع شده و از نظر زمينشناسي
روي یک كم��ان برآمدهی قديمي ق��رار دارد .هم��واره در طول دوران
زمينشناسي نسبت به مناطق مجاور خود در سطح باالتري بوده و در نتيجه
تهنشينی رسوبات روي آن نسبت به اطراف سرعت كمتري دارد و بنابراین
ضخامت رس��وبات اليههاي مختلف دورانهاي زمينشناسي روي آن در
3
مقايسه با پيرامونش كمتر است .این میدان در دورهی پرمین و تریاسیک
تشکیل ش��ده و شامل س��ازندهای داالن و کنگان است .ضخامت مخزن
حدود  400متر است و باالترین نقطهی مخزن تقریباً در عمق  3800متری
سطح دریا قرار دارد.
 -2-1زمینشناسی حفرهی "24

در این حفره س��ازندهای گ��روه فارس ،آس��ماری و جهرم وجود
دارند .بر اس��اس مطالعهی صادقالوعد و فقیه با بررس��ی سنگوارهی
سن اين س��ازند در دو برش اطراف شيراز پالئوسن پسين
روزندارانّ ،
تا ائوس��ن مياني اعالم ش��ده است .مرز بااليي س��ازند جهرم با سازند
آس��ماري ناپيوستگي فرسايشي دارد؛ بهطوري كه در برش نمونه ،اين
مرز در زير س��نگآهكها با الیهبندي نامنظ��م و كنگلومراي همراه
با تركيب��ات آهندار ق��رار دارد .در میدان مورد مطالعه ،س��ازندهای
آس��ماری و جهرم را با هم درنظر میگیرند اما اين مرز بهطور تجربی
در محل تغيير سنگآهك به سنگآهك دولوميتي و دولوميت قرار
دارد [.]11

-2روش بررسی مسأله
 -1-2روند انجام کار

در ای��ن مطالعه چاههای حفاری ش��ده در فازه��ای  22 ،13و 24
مطالعه شد .فاز  13دارای  4مکان و  76چاه حفر شده ،فاز  22دارای
یک مکان و  11چاه حفر شده و فاز  24دارای  2مکان و  20چاه حفر
شده اس��ت .در این مطالعه با بررسی گزارشهای روزانهی حفاری،
زمینشناس��ی ،گل و نمودارگی��ری از چاه در حف��رهی " ،24دالیل
هرزروی تجزیه و تحلیل ش��ده ،نواحی هرزروی مشخص گردیده و
راهکارهایی جهت جلوگیری از هرزروی ارائه ش��ده است .با هدف
کنت��رل هرزروی ،متغیرهای بهینهس��ازی حف��اری و بهترین برنامهی
گل برای حفرهی " 24پیش��نهاد شده و هدف نهایی ،افزایش سرعت
حفاری ،پیش��نهاد بهترین برنامهی کارب��ردی گل حفاری و کاهش
هزینهها بوده است.
 -2-2برنامهی حفاري در حفرهی "24

پس از قرار دادن لولهی جداری " 32در عمق  172متری ،حفرهی
" 24بهوسیله متهی کاجی 24" 4حفاری میشود .حفاري اين حفره با
آب دریا و پمپاژ پیلهایی با گرانروی زیاد جهت تمیزسازی حفره انجام
میگردد .بهدلیل غالب بودن لیتولوژی مارنی و چسبنده بودن مارن،
حفاری در گروه فارس بهکندی انجام میش��ود .اما بهعلت لیتولوژی
آهکی-دولومیتی سازند آسماری ،حفاری سرعت بیشتری دارد و در
سازند جهرم بهعلت ریزشی بودن دولومیتها و احتمال بوجود آمدن
هرزروی گل ،گیرکردن لوله و بس��ته شدن دیوارهی چاه بهکندی ،با
دقت و با برنامهی خاصی انجام میش��ود که از جملهی این برنامهها،
کنت��رل وزن روی مته ،حداکثر کردن ن��رخ پمپاژ گل بههمراه پمپاژ
 Hi-Vis Pillو روانکنندهها در مواقع ضروری بههمراه پمپ کردن
مواد کنترلکنندهی هرزروی اس��ت .با ورود به سازند ایالم ،حفاری
در این س��ازند حدود  30متر ادامه مییابد ،پاش��نهی لولهی جداری
اینچ در این سازند قرار میگیرد و عملیات سیمانکاری طبق
برنامه انجام میگردد.
 -3-2بررسي هرزروي در حفرهی "24

جه��ت بررس��ي ابت��دا از گزارشه��ای روزانهی حف��اری ،گل و
زمينشناسي چاه ،تمامی متغیرهای حفاری و مشخصات گل استخراج
گردید .همچنين از گزارشه��ای نمودارگیری چاه مقادیر متغیرهاي
مؤثر بر ه��رزروي و مقدار ه��رزروي يادداش��ت و بهصورت جدول
تنظیم ش��د .س��پس نمودار مقدار هرزروي و عوامل مؤثر بر آن نسبت
به عمق ترس��يم و نتایج آن با دادههای لیتولوژیکی انطباق داده شد .بر
این اساس هرزروی در سازندهای آسماری-جهرم بهطور عمده از دو
متغیر لیتولوژی و متغیرهای حفاری ایجاد شده است.
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 -4-2تأثیر متغیرهای حفاری بر مقدار هرزروی

در اين بخش با بررسی گزارشهای روزانهی حفاری و نمودارگیری چاه،
متغیرهای حفاری از جمله وزن روی مته ،5س��رعت حفاری ،6میزان چرخش
رشتهی حفاری در یک دقیقه ،7جریان ورودی به چاه 8و وزن گل استخراج
گردید .نمودار متقاطع این متغیرها در مقابل عمق در محیط اکسل رسم شد
و نتایج با هم مقایسه و بررسی گردید .در حیطهی متغیرهای حفاری ،عوامل
بسياری میتوانند سبب کاهش يا افزايش هرزروي شوند که مهمترين آنها را
میتوان وزن روی مته ،سرعت حفاری ،مقدار جریان ورودی به چاه و ميزان
چرخش رش��تهی حفاری در یک دقیقه عنوان کرد .اگر چگونگی تأثير اين
عوامل بر هرزروي دقيقاً مشخص باشد بهراحتي ميتوان هرزروي را کنترل
کرد و حتي از وقوع هرزروی شدید جلوگيري بهعمل آورد .همانگونه که
در شکلهای1-و 2دیده میشود بعضی از این متغیرها با مقدار هرزروی گل
رابطهی مستقیم دارند و بعضی دیگر رابطهی معکوس .مث ً
ال اگر این متغیرها
در چاههایA-و Bبا نمودار میزان هرزروی مقایسه شوند در هر دو چاه چهار
ناحیهی هرزروی وجود خواهد داش��ت که در هر کدام از آنها تأثیر عوامل
هرزروی از جمله عوامل لیتولوژیکی و دیاژنتیکی نسبت به عوامل متغیرهای
حفاری بررس��ی ش��ده اس��ت .در برخی از این نواحی عوام��ل لیتولوژیکی
تعیینکننده و سایر عوامل تشدیدکنندهی مقدار هرزروی هستند و برعکس.
در ادامه این چهار ناحیه بررسی خواهند شد.

از جمله بهدلیل گیرکردن لوله و هرزروی گل به عملیات تحمیل ش��ود و
ساعات زیادی از زمان دکل نیز بههدر خواهد رفت .بر این اساس و با دقت
به نمودارهای رسم شده در این ناحیه مشاهده ميشودکه انتخاب متغیرهای
حفاری ،کنترل ش��ده بوده اس��ت .مث ً
ال س��رعت حفاری ،وزن روی مته و
ميزان چرخ��ش لولهی حفاری در دقیقه کم ش��ده و نرخ جریان ورودی
س��یال افزایش یافته که علت آن افزایش پمپاژ گل جهت تمیز کردن چاه
است .این عامل خود میتواند بهمقدار کمی هرزروی را افزایش دهد.
 -3-4-2ناحیهی CˊC

این ناحیه از عمق  900متری آغاز ش��ده و ت��ا حدود  1060متری ادامه
یافته اس��ت .در این ناحیه مقدار هرزروی کمتر از  250بشکه است .مقدار
ه��رزروی در ای��ن ناحیه متغیر بوده و تابعی از سنگشناس��ی و متغیرهای
حفاری است .در مناطقی که هرزروی افزايش يافته ،رخسارههای متخلخل
با تخلخلهای حفرهای ،تخلخلهای درزهای و تخلخل بیندانهای ناشی از
تبدیل کلسیت به دولومیت مش��اهده شدهاند .البته در این ناحیه با افزایش
وزن روی مته و سرعت حفاری ،هرزروی نیز افزایش یافته است.

 -4-4-2ناحیهی DˊD

این ناحیه از عمق  1060متری آغاز ش��ده و تا حدود  1150متری ادامه

 -1-4-2ناحیهی AˊA

ای��ن ناحیه از عمق  620متری آغاز ش��ده و تا ح��دود  780متری ادامه
يافته اس��ت .در این ناحی��ه بهعلت لیتول��وژی نهچندان متخلخ��ل ،مقدار
هرزروی ناچیز بوده و اغلب ،متغیره��ای حفاری مقدار هرزروی را تعیین
كردهاند .سنگشناسی این قسمت بیشتر آهک و آهک دولومیتی بههمراه
سیمان انیدریتی اس��ت که الیههایی از انیدریت و آهک آرژیلیتی در بین
آنها وجود دارد .بر این اس��اس همانگونه که در نمودار مشاهده میشود
مقدار هرزروی کمتر از  50بش��که اس��ت و متغیرهای حفاری مثل WOB
تأثیر زیادی بر ه��رزروی این بخش دارند .بنابراین در این ناحیه حتماً باید
وزن روی مته کنترل ش��ود؛ چراکه وزن بیش��تر از متعارف روی مته سبب
شکستگی سازند شده و این امر حتی میتواند باعث هرزروی کامل 9گردد.
 -2-4-2ناحیهی BˊB

ای��ن ناحیه از عمق  780متری آغاز ش��ده و تا ح��دود  900متری ادامه
یافته اس��ت .با توجه به ش��کلهای1-و 2بیش��ترین هرزروی در این عمق
انجام میشود و این ناحیه به  loss zoneمعروف است .آناليز سنگشناسي
نمونهها نشان داده که این بخش از ریفهای جلبکی و بعضاً مرجانی بسیار
متخلخل تش��کیل شده و اگر در این ناحیه متغیرهای حفاری (بهخصوص
س��رعت حف��اری و وزن روی مته) کنترل نگردد و حف��اری در این عمق
خارج از برنامهی تعیین ش��ده انجام گردد ممکن است هزینههای هنگفتی
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یافته است .مقدار هرزروی در این بخش گاهی به  400بشکه در ساعت نیز
میرسد .این ناحیه مانند بخش قبلی بهدلیل افزایش مقدار سیمان انیدریتی،
متخلخل نیس��ت .اما رخس��ارههای فراوان دولومیتی دانهش��کری کمک
فراوان��ی به افزایش تخلخل آن کردهان��د .در این ناحیه متغیرهای حفاری
بیشتر از متغیرهای زمینشناسی ،تشدیدکنندهی هرزروی هستند.
 -5-2برنامهی پیشنهادی گل و تمیزسازی چاه در حفرهی "24

با توجه به تعریف چهار ناحیهی هرزروی در س��ازندهای آس��ماری و
جهرم و گزارشهای روزانهی حفاری ش��رکتهای بزرگ نفتی در سایر
فازه��ای میدان م��ورد مطالعه ،برنامهی گل حفاری و تمیزس��ازی چاه به
شرحی که در ادامه آمده پیشنهاد میشود.

 -1-5-2آب دریا و تمیزسازی چاه با پیلهایی با گرانروی زیاد

با توجه به نواحی هرزروی و سنگشناسی و طبق برنامهای که پیشنهاد
شده ،از آب دریا بهعنوان سیال اصلی و تمیزسازی با پیلهایی با گرانروی
زیاد اس��تفاده شده اس��ت .با توجه به قطر زیاد حفره ،دفع خردهسنگها و
مواد كنده ش��ده از چاه با مكانيزم تركيبي سرعتهاي زیاد و روبشهایي
با گرانروی زیاد انجام ش��ده است .روبشهاي ويسكوز ،تركيبي از صمغ
زانتان و ژلهای از قبل هیدراتهش��ده است .آناليز چاه اصلی نشان ميدهد
كه مش��كل عمده ،هرزروي در پايين حفره و در نتيجه از بين رفتن فش��ار
هيدرواس��تاتيك درون چاه اس��ت .از دست رفتن فش��ار هيدرواستاتيك
منجر به شكست دهانهی چاه ،تميزس��ازي ضعيف چاه ،گيرکردن لوله و
بسته ش��دن دیوارهی چاه ميشود .جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع
این مش��كالت ،بايد چ��اه تا حد مورد نياز تميز ش��ود .از عمق  172متری
تا عمق  780متری که ش��امل س��ازند گروه فارس و ناحیهی  AˊAسازند
آس��ماری و جهرم است بايد جهت تميزس��ازي چاه ،در هر  9متر حفاري
روبش  30بش��كهاي پیل با گرانروی زیاد پمپ شود .همچنین بايد جهت
تميزس��ازي چاه و دیوارهس��ازی در هر  14متر حف��اري روبش ژ ِل از قبل
هیدراته ش��ده بهدرون چاه پمپ ش��ود و در پایان استند لولهی حفاری 30
بش��که پیل با گرانروی زیاد پمپ گردد .در ادامه باید گردش گل بهمدت
 5دقیقه انجام و پس از آن  40بش��که ژ ِل از قبل هیدراتهشده پمپ شود و
دوب��اره بهمدت  15دقیقه گردش گل انجام گ��ردد .باید فاصلهی حفاری
شده را با جریان سیال  700گالن بر دقیقه و میزان چرخش لولهی حفاری
 30دور در دقیقه شستش��و و تراش داد 30 ،بش��که ژ ِل از قبل هیدراتهشده
در ته چاه پمپ کرد و هنگامی که از مته خارج ش��د جریان س��یال را قطع
کرده و استند جدید را بست .باید حفاری به همین ترتیب ادامه یابد و پس
از رس��یدن به عمق  780متری روش تمیزسازی چاه تغییر کند .با توجه به
اینکه ناحیهی  BˊBاز عمق حدود  780متری آغاز ش��ده و تا عمق حدود
 900متری ادامه یافته بر اس��اس نتایج ،دلیل اصلی هرزروی آنست که این
ناحیه از لحاظ سنگشناسی از ریفهای جلبکی و بعضاً مرجانی که ماهیتاً

بس��یار متخلخل هستند تشکیل شده اس��ت .با توجه به شرایط موجود دو
روش جه��ت کنترل یا کاهش هرزوری وجود دارد؛ نخس��ت آنکه طبق
برنامهی تمیزس��ازی که در ادامه ارائه ش��ده ،با متغیرهای کنترل ش��دهی
حف��اری عمل ک��رد و دوم آنکه در صورت ه��رزروی کامل باید پالگ
سیمانی گذاشت و در ادامه اقدام به حفاری سیمان و سازند کرد .این کار
س��بب کنترل هرزروی از طریق پالگ سیمان میش��ود .ناحیهی  CˊCاز
عمق  900متری آغاز شده و تا حدود  1060متری ادامه یافته است .مقدار
هرزروی در این ناحیه متغیر و تابعی از سنگشناس��ی و متغیرهای حفاری
اس��ت که میتوان با کنترل س��رعت حفاری از هرزروی جلوگیری کرد.
ناحیهی  DˊDاز عمق  1060متری آغاز شده و تا حدود  1150متری ادامه
یافته اس��ت .این ناحیه مانند ناحیهی قبلی در اثر افزایش سیمان انیدریتی،
متخلخل نیس��ت اما رخس��ارههای فراوان دولومیتی دانهش��کری کمک
فراوان��ی به افزایش تخلخل آن کردهان��د .در این ناحیه متغیرهای حفاری
بیشتر نقش تش��دیدکنندهی هرزروی را دارند و باید هرزروی را از طریق
کنترل سرعت حفاری کاهش داد.
از عم��ق  780متری تا  1150متری طبق برنامه بايد جهت تميزس��ازي
چاه ،در هر  5متر حفاري روبش  30بش��كهاي پیل با گرانروی زیاد پمپ
ش��ود .همچنین بايد جهت تميزس��ازي چاه و دیوارهس��ازی ،در هر  9متر
حفاري روبش ژ ِل از قبل هیدراتهش��ده به چاه پمپ شده و در آخر استند
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لولهی حفاری  40بشکه پیل با گرانروی زیاد پمپ گردد .در ادامه نیز باید
بهم��دت  10دقیقه گردش گل انجام ش��ود و پس از آن  50بش��که ژ ِل از
قبل هیدراتهش��ده پمپ گردد و دوباره بهمدت 20دقیقه گل گردش کند.
سپس باید دوباره فاصلهی حفاری شده با جریان سیال  800گالن بر دقیقه
و چرخش لولهی حفاری  30دور در دقیقه شستش��و و تراش داده ش��ود،
 30بش��که ژ ِل از قبل هیدراتهش��ده در ته چاه پمپ گردد و هنگامی که از
مته خارج شد جریان سیال قطع گردیده ،استند جدید بسته شده و ادامهی
حفاری بههمین ترتیب ادامه یابد.
 -2-5-2استفاده از گل پایه بنتونایتی

با توجه به دیوارهسازی خوب گل پایه بنتونایتی و جلوگیری کردن آن
از باال آمدن هیدروژن س��ولفوره ،این نوع گل گزینهی خوبی است .اما با
توجه به اینکه حجم فراوان خردههای حفاری در این حفره باعث افزایش
وزن گل ش��ده و افزایش بیروی��هی وزن گل بدون توجه به خصوصیت
سنگشناسی س��بب هرزروی میشود ،همچنین بهدلیل گرانقیمت بودن
بنتونایت و مواد افزدونی به آن در مقایس��ه با گل حفاری آب دریا و نیاز
به آب ش��یرین برای س��اختن این نوع گل ،با توجه به شرایط میدان مورد
مطالعه و هزینهی فراوان ارس��ال آب ش��یرین و امکان هرزروی کامل در
ناحیهی دوم معموالً از این نوع گل استفاده نمیشود [13و.]12
-3تجزیه و تحلیل نتایج

با توجه به مطالب بیان ش��ده حف��رهی " 24از عمق  172متری و بعد از
حفاری سیمان حفرهی " 32آغاز شده و تا عمق  1200متری ادامه مییابد
که در ابتدای آن سازند گروه فارس است .با توجه به اینکه سازند مذکور
که از آهک ،مارن و آهکهای رسدار تشکیل شده ،فاقد هرزروی بوده
و س��رعت حفاری آن زیاد است میتوان حفاری را با سرعت  15-25متر
بر س��اعت بدون مش��کل انجام داد .اما باید توجه داشت که وجود آهک
رسدار و اس��تفاده از آب دریا بهعنوان گل حفاری س��بب متورم ش��دن
سازند و تنگش��دگی دیوارهی چاه شده است .یکی از دالیل گیرکردن
لوله در هنگام باال آمدن ،تنگش��دگی دیوارهی چاه اس��ت که باعث از
دست رفتن چاه میشود .بنابراین نباید به چاه زمان داده شود و باید سازند
آس��ماری و جهرم را خیلی سریع حفاری کرد تا از تنگشدگی دیوارهی
چاه جلوگیری بهعمل آید .معموالً در عمق  620متری با ورود به س��ازند
آس��ماری و جهرم بیشترین مشکالت حفاری رخ میدهد .در میدان مورد
مطالعه معموالً اغلب شرکتهای نفتی برای جلوگیری از ماندهگذاری و
صرفهجویی در هزینههای احتمالی ،بدون اس��تفاده از موتور درونچاهی
اقدام به حفاری س��ازندهای آس��ماری و جهرم کردهاند .بر همین اساس
در ای��ن مطالعه چهار ناحیهی هرزروی تعریف ش��د که ه��ر کدام از این
نواحی تأثیر بیش��تر یکی از عوامل ه��رزروی از جمله عوامل لیتولوژیکی
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و دیاژنتیکی و متغیرهای حفاری را نشان داده است .عوامل بسياری سبب
کاهش يا افزايش هرزروي می شوند که میتوان آنها را بهعوامل مستقل
و وابسته تقسیم کرد .بر این اس��اس وزن روی مته ،جریان ورودی به چاه
و می��زان چرخش لولهی حف��اری در یک دقیقه بهعنوان عوامل مس��تقل
و س��رعت حفاری و فش��ار خروجی پمپ بهعنوان عوامل وابسته تعریف
شدهاند .باید توجه داشت که عوامل وابسته تابعی از وزن روی مته و جریان
ورودی به چاه هستند .بر این اساس ناحیهی  AˊAاز عمق  620متری آغاز
شده و تا حدود  780متری ادامه یافته است .در این ناحیه بهعلت لیتولوژی
مقدار هرزروی ناچیز بوده و بیش��تر متغیره��ای حفاری میزان هرزروی را
مش��خص کردهاند .بنابراین باید سرعت حفاری  6-8متر بر ساعت بوده و
وزن روی مته نیز متناسب با سرعت حفاری باشد .نرخ جریان ورودی 800
گالن بر دقیقه است و مقدار چرخش لولهی حفاری در یک دقیقه بسته به
نوع( BHAدر صورت اس��تفاده از موتور در چاه 40 ،دور در دقیقه و در
غیر اینصورت 90-110 ،دور در دقیقه) تعیین میش��ود؛ ناحیهی BˊBاز
عمق حدود  780متری آغاز ش��ده و تا حدود  900متری ادامه یافته است.
با توجه به اینکه بیش��ترین مقدار ه��رزروی در این عمق اتفاق میافتد این
ناحیه به  loss zoneمعروف شده است .از لحاظ سنگشناسی این ناحیه از
ریفهای جلبکی و بعضاً مرجانی که ماهیتاً بسیار متخلخل هستند تشکیل
شده و در این ناحیه متغیرهای حفاری بهویژه سرعت حفاری باید  4-6متر
بر ساعت و وزن روی مته متناسب با سرعت حفاری کنترل شوند .اگر در
این عمق خارج از برنامهی تعیین شده عمل گردد ممکن است هزینههای
هنگفت��ی بر عملیات تحمیل گردد .باید توجه داش��ت که نرخ  800گالن
بر دقیقه بهعنوان جریان ورودی به چاه بس��یار مناس��ب است .کاهش نرخ
جریان ورودی مانع از تمیزس��ازی مناس��ب چاه و مس��بب گیرکردن لوله
است .ناحیهی  CˊCاز عمق حدود  900متری آغاز شده و تا حدود 1060
متری ادامه یافته اس��ت .مقدار هرزروی در ای��ن ناحیه متغیر بوده و تابعی
از سنگشناس��ی و متغیرهای حفاری است .در مناطقی که هرزروی زیاد
باشد رخسارههای متخلخل با تخلخلهای حفرهای ،تخلخلهای درزهای
و تخلخل بیندانهای ناشی از تبدیل کلسیت به دولومیت مشاهده شدهاند.
البته در این ناحیه با افزایش وزن روی مته و سرعت حفاری ،هرزروی نیز
ِ
حفاری 5-7
افزایش یافته که باید حفاری را کنترل شده ادامه داد .سرعت
متر بر ساعت و وزن روی مته متناسب با سرعت حفاری و جریان ورودی
 850گالن بر دقیقه حالت ایدهآل است .ناحیهی  DˊDاز عمق حدود 1060
متری آغاز ش��ده و تا حدود 1150متری ادامه یافته اس��ت .رخس��ارههای
فراوان دولومیتی دانهشکری کمک زیادی به افزایش تخلخل کردهاند .در
این ناحیه متغیرهای حفاری بیشتر نقش تشدیدکنندهی هرزروی داشتهاند
و اغلب بهدلیل نوع لیتولوژی بیشترین هرزروی وجود دارد.
با توج��ه به اینکه دو برنامهی پیش��نهادی برای س��یال اصلی حفاری و
تمیزس��ازی چاه ارائه شده و توجیهپذیر بودن استفاده از آب دریا بهعنوان
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س��یال اصلی ،برنامهی تمیزس��ازی پیش��نهادی بهترین انتخاب بوده که با
کاهش هزینه و افزایش سرعت حفاری بهترین عملکرد را داشته است.
نتیجهگیری

ب��ا توجه به تقس��یمبندی نواحی ه��رزروی ،دالیل انتخ��اب آن و ارائهی
متغیرهای بهینهی حفاری در هر قس��مت و در ادامه برنامهی گل پیشنهادی و
تمیزسازی چاه میتوان نتایج را بهصورت زیر بیان کرد:
با مقایسهی عوامل مؤثر بر حفاری در چاههایA-و Bبا نمودار مربوط به
مقدار هرزروی در حف��رهی " ،24چهار ناحیهی هرزروی وجود دارد که هر
ک��دام از آنها تأثیر عوامل هرزروی از جمله عوامل لیتولوژیکی و دیاژنتیکی
و متغیرهای حفاری از جمله وزن روی مته ،س��رعت حفاری ،میزان چرخش
رشتهی حفاری در دقیقه و جریان ورودی به چاه را بیشتر نشان داده است .این
بدان معنی اس��ت که در ناحیهی  AˊAمتغیرهای حفاری نقش تعیینکننده و
عوامل لیتولوژیکی و دیاژنتیکی نقش تش��دیدکننده هرزروی را دارند و در
نواح��ی  BˊBو  DˊDعوامل لیتولوژیک��ی و دیاژنتیکی نقش تعیینکننده و
متغیرهای حفاری نقش تشدیدکننده دارند .در ناحیهی CˊCهرزروی تابعی
از سنگشناس��ی و متغیرهای حفاری است و بسته به شرایط ،نقش هر کدام
متغیر است.
در خصوص متغیرهای حفاری عوامل بس��ياری سبب کاهش يا افزايش
هرزروي میش��وند ک��ه مهمترين آنه��ا را میتوان وزن روی مته ،س��رعت
حفاری ،میزان چرخش لولهی حفاری در دقیقه ،جریان ورودی به چاه و وزن
گل عنوان کرد .با بررس��ی چگونگی تأثير اين عوامل بر هرزروي بهدلیل اثر
متغیرهای مختلف حفاری ،بهراحتي ميتوان هرزروي را کنترل کرده و حتي

از وقوع هرزروی شدید جلوگيري بهعمل آورد.
متغیرهای حفاری را میتوان به متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم کرد که
بر این اس��اس وزن روی مته ،جری��ان ورودی به چاه و میزان چرخش لولهی
حف��اری در دقیقه متغیرهای مس��تقل و نرخ حفاری و فش��ار خروجی پمپ
متغیرهای وابستهاند .باید توجه داشت که متغیرهای وابسته تابعی از وزن روی
مته و جریان ورودی به چاه هستند.
بهترین حالت کنترل هرزروی متغیرهای حفاری ،کنترل مقدار اعمال وزن
روی مته ،جریان ورودی به چاه و سرعت حفاری است.
میزان هرزروی ،رابطهای مستقیم با فشار پمپ و نرخ جریان دارد .همچنین
با توجه به اینکه فشار پمپ و نرخ جریان تأثیر مستقیمی بر میزان تمیزسازی چاه
دارند جهت تمیزسازی مناسب چاه و در عین حال کنترل هرزروی الزم است
با توجه به نواحی مشخص شده ،جریان ورودی به چاه را بهگونهای کنترل کرد
که عالوه بر کاهش هرزروی ،تمیزسازی چاه نیز بهصورت بهینه انجام شود.
ِ
حفاری پیش��نهاد ش��ده ،بهترین انتخاب برای
با توجه به دو برنامهی گل
مدیریت هرزروی و افزایش سرعت حفاری ،استفاده از آب دریا بهعنوان سیال
اصلی و تمیزسازی چاه در نواحی مختلف زمینشناسی است.
بهدلیل وزن بیش��ت ِر گل پایه بنتونایتی نس��بت به آب دریا و افزایش وزن
در حین حفاری (در اثر وجود خردههای حفاری زیاد و هزینهی بیش��تر آن)
استفاده از این نوع گل پیشنهاد نمیشود.
بهترین گزینه برای استفاده در این حفره ،استفاده از ژ ِل از قبل هیدراتهشده
( )PHGجهت دیوارهسازی و تمیزسازی چاه مناسب است.
مقدار هرزروی با فشار شکاف رابطهی عکس دارد .بنابراین هر جا فشار
شکاف کمتر باشد مقدار هرزروی بیشتر خواهد بود.
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