مطالعه و بررسی فشار سیال منفذی و فشار شکست سازندهای مخزنی؛
(مطالعهي موردی :گروه دهرم در ناحیهي فارس)
رز شریفزادگان * ،ابراهیم روهانی ،1مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

هــدف ایــن مطالعــه بررســی فشــار ســیال منفــذی و فشــار شکســت ســازندهای مخزنــی گــروه دهــرم
در ناحی ـهي فــارس اســت .بــا توجــه بــه جــدا كــردن دو الي ـهي باالیــی و پايينــي چــاه بهوســيلهي
ميــان اليههــا و اختــاف فشــارهاي شكســت و ســيال ســازند ،حفــاري چاههــا در بعضــي مخــازن
گازي بــا شــرايط مختلــف انجــام ميشــود .قرارگيــري ايــن دو بخــش در يــك فــاز در چاههــاي
اكتشــافي باعــث مشــكالت عديــدهي حفــاري و هزينههــاي سرســامآور شــده اســت .همچنیــن
در برخــی از مــوارد جــدا كــردن آنهــا ســبب از دســت رفتــن يــك جــداري و عــدم دســتيابي
بــه اهــداف عميقتــر گردیــده اســت .تحليــل فشــار مخــازن مختلــف كمــك زیــادی بــه انتخــاب
صحيــح محــل پاشــنهي جــداري و در نتيجــه كاهــش هزينــه ی حفــاري میکنــد .در ایــن راســتا
فشــار ســيال ســازندهاي قســمت بااليــي و پايينــي چــاه و همچنيــن فشــار شكســت در اعمــاق مختلــف
بخــش مخزنــی دو چــاه اکتشــافی در ناحی ـهي فــارس مطالعــه شــده و اختــاف ايــن دو فشــار (در
چاههــای نمونــه) تخمیــن زده شــد تــا کمکــی جهــت کاهــش هزینههــای حفــاری باشــد .نتایــج
پژوهــش نشــان داد کــه بــر اســاس اطالعــات حفــاری چاههــایA -و Bدر گــروه دهــرم در مجمــوع
بهدلیــل اختــاف گرادیــان شکســت ســازندهای دهــرم در مخــازن مختلــف ،انتخــاب وزن گل
حفــاری و نقطــهي جدارهگــذاری ســناریوهای متفاوتــی وجــود دارد.

چـاه اکتشـافی میتواند وسـیلهای برای کسـب اطالعات زمینشناسـی و
آگاهـی از وضعیـت نفـت و گاز در هر منطقه باشـد .بنابرايـن با حفر چاه
اکتشـافی و پـس از انجـام مراحل نخسـتین ،ناحيههايي با پتانسـیل ذخیره
كـردن نفت و گاز تعییـن میگردد.
توانایـی سـازندها بـرای تحمـل فشـار گل بـا وزن مخصـوص و در عمق
معیـن در یـک چـاه ،بـه فشـار منفـذی درون فضـای متخلخـل سـازند
بسـتگی دارد .اگر فشـار سـیال درون چاه بیشـتر از فشـار شکسـت سازند
باشـد سـازند میشـکند و گل درون چاه هرز میرود .افزایش هرزروی
ممکـن اسـت منجـر بـه قطع گل برگشـتی و از دسـت دادن سـتون کامل
یـا بخشـی از گل شـود .در سـازندهای بـا فشـار زيـاد وجـود مقـداری
هـرزروی گل نهتنهـا خطرناک نیسـت بلکه حاشـیهی امنیتی بـرای ادامه
حفـاری فراهـم میکنـد .در چنیـن وضعيتـی اگـر هرزروی شـدید شـده
و سـتون گل از دسـت بـرود وضعیـت خطرناکـی ایجـاد میشـود؛ زیـرا
بهطـور قطـع هنگامـی کـه سـطح گل در چـاه پائیـن بـرود بـا افت فشـار
هیدرواسـتاتیک و در اثـر فشـار زيـاد مخـزن فـوران رخ خواهـد داد.
در ایـن راسـتا و جهـت بررسـی فشـار شکسـت سـازندها طـي سـالهای
اخیـر مطالعـات زیـادی انجام شـده اسـت .تحقیقات آزمایشـگاهی روی
عملیـات شکسـت هیدرولیـک در چاههـاي ایـران معمـوالً بـا دسـتگاه
سـهمحورهي اسـتوانهای کـه فشـار شکسـت سـازند را در برابـر تنـش
نشـان میدهـد انجـام شـده و برقـراری ارتباط بیـن این عامـل و پنجرهي
*
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گل نیازمنـد دادههـای فـراوان و سـاخت مـدل  MEMاسـت.بهرامی و
همـکاران در مطالعـهای فشـار شکسـت سـازندهای آغاجاری  ،میشـان و
سـروک را بـا اسـتفاده از دسـتگاه سـهمحورهي مکعبی بررسـی كردند.
برای مدلسـازی شـرایط مخزن در آزمایشـگاه ،از یک دسـتگاه سـلول
سـهمحورهي واقعـی کـه میتوانـد تنشهـای گوناگـون  σ2 ، σ1و σ3
را بهنمونـهي مکعبـی وارد کنـد اسـتفاده شـد كـه بخـش تزریق سـیال به
درون گمانـه ،کنتـرل آن و همچنیـن ثبـت داده بر عهدهي یک دسـتگاه
خـودکار  MTS 816بـود .نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی از آنسـت کـه
فشـار شکسـت در سـازند آغاجاری در محدودهي  280-390بار اسـت.
محـدودهي فشـار شکسـت سـازند میشـان  410-450بار اسـت .بـا توجه
بـه اینکـه فشـار شکسـت در عمـق  800-900متـر در سـازند آغاجـاری
 364-390بـار بهدسـت آمـده اسـت .بنابرايـن انجـام عملیـات شکسـت
هیدرولیکـی در ایـن سـازند بـا محـدودهي فشـاری مذکور ،بـدون خطر
شکسـتن سـازند میشـان و ورود آب ناشـی از آن بـه مخـزن آغاجـاری
امکانپذیـر اسـت.
2
ماتســوناگا و همــکاران آزمایــش شکســت هیدرولیکــی را در
مکعبهــای بارگــذاری شــدهي گرانیــت ،ماربــل و آندزیــت بهطــول
 20ســانتيمتر بــا ســیال شکســت آب و نفــت انجــام دادنــد .آنهــا بــا
اســتفاده از گیرندههــای صوتــی بــرای آنالیــز مکانیــزم شکســت بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه شــروع و گســترش شکســت هیدرولیکــی متأثــر از
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نفوذپذیــری و گرانــروي ســیال اســت [.]1
ژنـگ و رئوجیـرس 3تأثیـر نـرخ تزریـق بـر رفتـار شکسـت هیدرولیکـی
یک سـازند ماسهسـنگی را در آزمایشـگاه بررسـی كردند .سـه آزمایش
شکسـت هیدرولیکی کنترل شـده با اسـتفاده از نرخهای تزریق متفاوت
انجـام شـد .ایـن آزمایشهـا نشـان داد کـه نـرخ تزریـق بيشـتر ،فشـار
شکسـت كمتـری دارد و مدلهـای االسـتیک و پرواالسـتیک قـادر بـه
پیشبینی فشـار شکسـت نیسـتند .در آزمایشهاي انجام شـده با اسـتفاده
از نرخهـای جریـان ثابـت ،شکسـت هیدرولیکـی مشـابه رفتـار میدانـی
کنتـرل شـد .جهـت مقایسـهي نتایـج مشـاهده شـده بـا سـاير نرخهـای
فشـار ثابـت ،بـا اسـتفاده از نقـاط متوسـط  50 ،10و  100فشـار بهترتیـب
در آزمایشهـا محاسـبه شـد .مقـدار فشـار در نرخهـاي تزریـق متفاوت،
ثابـت نیسـت و در نـرخ تزریـق بيشـتر ،تغییـرات افزايـش مييابـد .ضمن
اينکـه نرخ فشـار بيشـتر ،سـبب فشـار شکسـت كمتـر میشـود [.]2
دپاتـر 4و بیوگلسـدایک 5آزمایـش و شبیهسـازی عـددی شکسـت

1

الف) حالت فراتعادلی (هرزروی گل) ب) حالت فروتعادلی ( فوران
چاه) پ) حالت تعادلی (عدم هرزروی گل و جلوگیری از فوران چاه)

2

Leak Off Test

هیدرولیکـی را در سـنگ شـکافدار طبیعـی انجـام دادنـد .نتیجهي این
بررسـی نشـان داد کـه در سـازندهای شـکافدار طبیعـی ،سـیال تزریقی
میتوانـد در شـکافهای موجـود جریـان يافتـه یـا باعـث ایجـاد یـک
شکسـت جدیـد شـود .آزمایشهـا روی بلوکهـای شـکافدار انجام و
از یـک مـدل عـددی اسـتفاده شـده اسـت .در نـرخ جریـان كـم ،تزریق
همیشـه منجـر به جریان سـیال در شـکاف هـای طبیعی میشـود .در نرخ
جریـان بيشـتر ،شکسـتهای جدید میتواند گسـترش يابد .نـرخ جریان
يـا گرانـروي زيـاد باعـث ایجـاد شکسـت ميگـردد؛ در حالیکـه نـرخ
جریـان كم ،شـبکه شکسـت را باز کرده و فشـار شکسـت کمتـر خواهد
شد [.]3
گـو 6و همـکاران جهـت بررسـی اثـرات تنـش اصلـی حداقـل و نـرخ
تزریـق شکسـت هیدرولیکی ،آزمایشهـاي شکسـت هیدرولیکی را در
بلوکهـای ژیپـس بـا ابعـاد  305×305×305و  305×584×610ميليمتر
انجـام داده و نتیجـه گرفتنـد کـه بـا افزایـش تنـش اصلـی كمينـه ،نـرخ
گسـترش شکسـت کاهـش مییابـد .نـرخ تزریـق زياد سـبب افت فشـار
سـریع شـده و شکسـتهای طوالنیتـری ایجـاد میکند .بـا افزایش نرخ
تزریـق ،فشـار شکسـت افزایـش یافتـه و معمـوالً بیشـتر از آنچـه نظریـه
میتوانـد پیشبینـی کنـد بـرآورد میشـود [.]4
بهلولـی و دپاتر اثر آزمایشـگاهی رئولوژی سـیال و تنـش محصورکننده
بر شکسـت هیدرولیکی را بررسـی کردند .با اسـتفاده از سـیاالت تزریق
متفـاوت و بـا تمرکـز روی سـاز و کارهـای شـروع و انتشـار شکسـت،
آزمایـش شکسـت هیدرولیکـی در تنشهـای محصورکننـدهي مختلف
انجام و در آن از سیسـتم سـلول سـهمحوره اسـتفاده شـد .جهت پیبردن
بـه تمایل شکسـت روی ماسـههای فشـرده ،یکسـری متغيرهـای مطالعه
شـده شـامل تنـش محصورکننـده ،نوع سـیال تزریقی و هندسـهي بخش
تزریقی اسـتفاده شـد [.]5
ژانـگ و چـن 7گسـترش شکسـت هیدرولیکـی را بررسـی کـرده و بـر
اسـاس مکانیـزم شکسـت و تئـوری شکسـت هیدرولیکـی ،مدلـي بـرای
مسـیر گسـترش شکسـت در طول شکسـت ارائـه كردند که محاسـبات،
تفاوت تنش و تغییر مسـیر گسـترش شکسـت را نشـان می دهد .شکست
جدیـد بهتدریـج جهـت خـود را تغییـر میدهـد تـا در جهـت بيشـينهي
تنـش افقـی قـرار گیـرد .تفـاوت تنشهـا تأثیـر آشـکاری بـر جهـت
شکسـت دارنـد .مسـیرهای پیشبینـی شـده در تطابـق بـا آزمایشهـا در
مقیـاس سـهمحوره اسـت [.]6
جهت کاهش هزینهها و خطرات احتمالی حفاری ،راهکارهایی مثل
بررسی فشار شکست سازند ،انتخاب وزن گل مناسب و نصب پاشنهي
جداری در محل مناسب اهمیت زیادی دارند كه هدف پژوهش حاضر
بررسی این متغيرها در گروه دهرم (ناحیهي فارس) است.
در حالتــی کــه اختــاف فشــار مثبــت باشــد (فشــار گل از فشــار ســازند
بیشــتر باشــد) ،احتمــال فــوران چاه بســيار کــم اســت (حالــت فراتعادلی)
و هــرزروی گل رخ میدهــد .در مقابــل ،هنگامیکــه اختــاف فشــار
منفــی باشــد (فشــار گل از فشــار ســازند کمتــر باشــد) ،چــاه بــه جریــان
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خواهــد افتــاد (حالــت فروتعادلــی) .بهتریــن حالــت زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه فشــار گل برابــر بــا فشــار ســازند باشــد (حفــاری تعادلــی)،
در ایــن حالــت بــا تنظیــم وزن گل ،فشــار هیدروســتاتیکی معــادل بــا
فشــار ســازند ایجــاد میشــود؛ بهخصــوص در ســازندهایی کــه در
آنهــا احتمــال جریــان وجــود دارد .ایــن وضعیــت ممکــن اســت هــر
لحظــه بــه یکــی از دو ســوی تعــادل میــل کنــد کــه همیشــه یــک ســوی
آن جریــان چــاه اســت .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه  ECDکــه حیــن
حفــاری داریــم در واقــع  ،حفــاری تعادلــی بــا وجــود  ،ECDبهنوعــی
نشــاندهندهی جریــان چــاه اســت .پــس وضعیــت آرمانــی عبارتســت از
اينکــه همیشــه نســبت بــه فشــار روزنـهای تــا حــدي غلبــه داشــته باشــیم
کــه در عمــل خــود را بهصــورت مقــداری هــرزروی نشــان میدهــد
(شــکل-1-پ) [.]7
بــا توجــه بــه جداســازي اليههــاي بااليــي و پايينــي چــاه توســط
مياناليـهي نــار و اختــاف فشــارهاي شكســت و ســيال ســازند ،حفــاري
چاههــا در بعضــي مخــازن گازي بــا شــرايط مختلــف انجــام ميشــود.
در چاههــاي اكتشــافي قرارگيــري ايــن دو بخــش در يــك فــاز باعــث
مشــكالت عديــدهي حفــاري و هزينههــاي سرســامآور شــده اســت.
همچنیــن گاهــي جداســازي ایــن دو الیــه باعــث از دســت رفتــن يــك
جــداری و عــدم دســتيابي بــه اعمــاق بیشــتر شــده اســت .تحليــل دقيــق
مخــازن متفــاوت كمــك زیــادی بــه انتخــاب صحيــح محــل پاشــنهي
جــداري و در نتيجــه كاهــش هزين ـهي حفــاري و نيــز امــكان دســتيابي
بــه اهــداف پالئوزوئیــک پایینــی خواهــد كــرد.
در ایــن مقالــه بــا بررســي فشــار ســيال ســازندهاي قســمتهای بااليــي
و پايينــي چــاه ،فشــار شكســت ســازندهای مربــوط بــه هــر قســمت و
مقــدار اختــاف ايــن فشــارها در مخــازن فــارس ،وزن مناســب گل
حفــاري در ســازندها تخمیــن زده شــده اســت .نتایــج ایــن محاســبات
میتوانــد ســبب کاهــش هزینههــای حفــاری گــردد .در ایــن مقالــه
ســازندهای گــروه دهــرم در میادیــن گازی A-و  Bناحیــهي فــارس
مطالعــه و بررســی شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد مــورد
اســتفاده شــركتهاي نفتــي قــرار گیــرد .تمامــي كارشناســان بــر اســاس
پيشفرضهــاي ذهنــي ،رابطــهي مشــكالت حفــاري و اشــتباهات
دادههــاي زميــنشناســي را بررســی میكننــد .امــا امیــد اســت انجــام
ايــن پژوهــش بــه روشــن شــدن ايــن ارتبــاط بهصــورت علمــي و
آگاهانــه در چاههــای اکتشــافی كمــك كنــد.
 -1روشهای تخمین فشار شکست

هنـگام برنامهریـزی و حفـاری یـک چاه عمیق که با فشـارهای سـازندی
ناهنجـار مواجـه اسـت دانـش نخسـتین مربـوط بـه تغییـر فشـار شکسـت
سـازند نسـبت بـه تغییـر عمق ،بـه انـدازهی اطلاع از چگونگـی تغییرات
فشـار منفـذی بـا تغییـر عمـق حائـز اهمیـت اسـت .فنـون تخمیـن فشـار
شکسـت سـازند مثـل فنونـی کـه بـرای تخمیـن فشـار منفـذی اسـتفاده
میشـوند دربرگیرنـدهی روشهـای پیشبینیکننـده و روشهـای
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تصدیقکننـده اسـت .در واقـع برنامهریـزی ابتدایـی چـاه بایـد بر اسـاس
دادههـای شکسـت سـازندی حاصـل از یـک روش پیشبینیکننـده
باشـد .البتـه در مياديـن اکتشـافی کـه اطالعـات کمـی در مـورد رژیـم
فشـاری وجـود دارد جهـت حصول اطمینان از وزن گل پیشـنهادی ،پس
از سـیمانکاری محـل جـداری ،بايد مقاومت شکسـت پیشبینیشـدهی
سـازندهای زیـر جایـگاه جدارهگـذاری توسـط آزمایـش فشـار تأيیـد
شـود .ایـن امـر بایـد قبـل از ادامـهي حفـاری و گـذار بـه مرحلـهی
بعـدی برنامهریزیشـده بـرای عمـق جدارهگـذاری انجـام شـود .یکـی
از رایجتریـن روشهـا در ایـن زمینـه آزمایـش عـدم نشـتی 8اسـت كـه
بـا آن ميتـوان فشـار شکسـت سـازند را پیشبینـی کـرد و حـد فشـاری
ممکـن بـرای حفاری سـازند را بهدسـت آورد .نتایج ایـن آزمایش برای
محاسـبهي فشـار شکسـت الیـهی بعـدی و همچنیـن تخمیـن کیفیـت
سـیمان قابلاسـتفاده اسـت.
روش کار از ایـن قـرار اسـت کـه بـا پمپـاژ گل ،اعمـال مقادیـر فشـار
انـدک روی چـاه جداریگذاریشـده آغـاز گرديده و آرام آرام فشـار
افزایـش مییابـد تـا زمانی که فشـار به حدي برسـد که سـیا ِل درون چاه
شـروع بـه وارد شـدن به درون سـازند کند .فشـاری را کـه در آن تزریق
سـیال بـه درون سـازند آغـاز ميشـود فشـار نشـتی گویند.
مراحـل آزمایـش عـدم نشـتی بديـن شـرح اسـت كه ابتـدا فشارسـنجها،
خطـوط و حتـی جـداری بایـد از نظـر دقـت بررسـی شـوند و سـپس
آزمایـش بـه ترتیـب زیـر اجـرا گـردد:
■ حفاری کفشک ،سیمان و  5-10فوت از سازند زیر کفشک
■ گردش گل و برقراری تعادل بین وزن دو طرف
■ بـاال کشـیدن متـه ،کفشـک و اتصـال خطـوط لولـهي آزمایـش (خط
دهـش) بـه پمپتـراک (تمیـزکاری تمامـي خطـوط سـطحی) و سـپس
آزمایـش فشـار خطوط
■ بستن  Ramبااليي
■ آغـاز پمپـاژ گل بـا نـرخ و فشـار كـم و همزمـان افزایـش فشـار بـا
افزایـش نـرخ و ترسـیم تغییـرات فشـار در برابـر حجـم گل پمـپ شـده
بایــد توجــه کــرد کــه جهــت حصــول نتیج ـهی مطلــوب از آزمایــش
عــدم نشــتی و امــکان رســم نمــودار مناســب الزم اســت کــه پمپــاژ بــا
نــرخ کــم و بهصــورت پیوســته انجــام شــود تــا فرصــت کافــی بــرای
نقطهیابــی و رســم نمــودار باشــد .نمــودار بهصــورت حجــم ســیال
پمــپ شــده بــر حســب بشــکه در برابــر تغییــرات فشــار بــر حســب psi
رســم میشــود (معمــوالً بــا نــرخ  0/5بشــکه در دقیقــه زمانــي کافــی
بــرای رســم نمــودار اســت).
■ قطع پمپاژ بهمحض مشاهدهی انحراف از رفتار خطی در نمودار
■ اگـر طـی ایـن فرآینـد مقـداری از گل در سـازند گـم شـده باشـد
گل جایگزیـن بایـد طـوری بـه چـاه پمـپ شـود کـه مقـدار دقیـق آن
قابلمحاسـبه باشـد .بهطـور کلی میتـوان گفت که تفسـیر نمودار رسـم
شـده ،آزمایـش عـدم نشـتی به سـه نمـودار زیر اسـت کـه تقریبـاً تمامی
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سـازندها از ايـن سـه الگـو تبعیـت میكننـد:
الـف) سـازندهایی کـه متراکـم نشـدهاند و تخلخـل آنهـا زیـاد اسـت.
در ایـن سـازندها گل در فشـارهای كـم نیـز نفـوذ میکنـد و بهمحـض
خامـوش شـدن پمـپ فشـار میافتـد.
9
ب) سازندهای متراکم با تخلخل زياد
10
ج) سازندهای متراکم با تخلخل كم
 -1-1پیشبینی فشار شکست

تخمیـن فشـار شکسـت سـازندی کـه قبـل از حفـاری و جدارهگـذاری
در چـاه انجـام میشـوند بـر اسـاس روابـط تجربـی اسـت .بـا توجـه بـه
تاثیر فشـار منفذی سـازند بر فشـار شکسـت سـازند ،باید قبل از اسـتفاده
از رابطـهی فشـار شکسـتی سـازند ،یکـی از روشهـای پیشبینـی فشـار
منفـذی اسـتفاده شـود .در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه دوردسـت بـودن
اطالعـات سـاخت فشـار از آزمایـش سـازندی در محـل مـورد مطالعـه،
بـرای فشـار منفـذی از نتایـج آن اسـتفاده خواهیـم کـرد .روابـط و
معادالت فش�ار شکس�ت مت�داول عبارتند از :رابط�ه ی  Hubbertو �Wil
 ،lissرابطـهی  Mattewsو  ،Kellyرابطـهی  ،Pennebakerرابطـهی �Ea
 ،tonرابطـهی  ،Christmanرابطـهی  MacPhersonو  .Berryروش
کار تمامـی ایـن معادالت بر اسـاس روابـط ریاضیاتی پیچیده و اسـتفاده
از دادههـای الگهـای چاهپیمایـی اسـت .در ایـن مقالـه فشـار شکسـت
سـازند از روش ارزیابـی اطالعـات ناحیـهای محاسـبه شـده اسـت.

حفـاری ممکـن اسـت منجـر بـه اختلاف چگالـی گل در چـاه شـود.
در نتیجـه احتمـال بـروز خطـا در فشـار شکسـت بهوجـود میآیـد کـه
میتـوان آنـرا توسـط آزمایـش عـدم نشـتی مشـخص نمـود [.]9
اندازهگیـری و بررسـی حجـم گل خـارج شـده از چـاه حین آزاد شـدن
فشـار ،پـس از کامـل شـدن آزمایـش عـدم نشـتی نیز بسـیار مفید اسـت.
در صورتیکـه هـرزروي گل تنهـا طـی فرآیند فیلتراسـیون اتفـاق افتاده
باشـد حجـم بازیابـی شـده بایـد تقریبـاً برابـر بـا کل حجـم تزریـق شـده
باشد.
بسـیاری از کاربرهـا ترجیـح میدهنـد سـازند را تـا نقطـهی شکسـت
آزمایـش نکننـد؛ زیرا چنین آزمایشـی به احتمال زیاد مقاومت شکسـت
سـازند را كاهـش ميدهـد .البتـه علـت اصلـی کاهش مقاومت شکسـت
سـازند تنشهای ناشـی از فشـارهای تراکمی سـنگهای اطراف اسـت.
قـدرت کششـی اغلب سـنگها نیز بـه دلیل ناچیـز بـودن قابلصرفنظر
اسـت؛ در مقابل ،شـکافها وشکسـتهای ناشـی از رخدادهـای طبیعی
نیـز وجـود دارد .زمانیکه فشـار دیوارهي چاه آزاد شـود شکسـت بسـته
میشـود .در واقـع همـان فشـار شکسـت بـرای غلبـه بـر تنـش تراکمی و
بسـته نگهداشـتن شکسـتگی مورد نیاز اسـت.
 -3-1متغير سنجی

فرمولهـای زیـر جهـت بهدسـت آوردن فشـار گل ،فشـار سـازند ،فشـار
شکسـت سـازند و چگالـی در چاههـای A-و Bاسـتفاده میشـود.

 -2-1تأیید فشار شکست
		
		
()1
بعــد از آنکــه هــر رشــته در محــل سیمانکشــی ،جدارهگــذاری شــد
یــک آزمایــش فشــار کــه  Leak Off Testنــام دارد انجــام گرديــد .برای بـا اسـتفاده از ایـن فرمـول فشـار گل بررسـی و نمـودار آن رسـم شـده
تأییــد توانایــی تحمــل فشــار دیــوارهي چــاه توســط جدارهگــذاری ،اسـت .ضریـب ثابـت  0/0519در مقادیـر وزن گل حاصـل اعمـال
ســیمان و ســازندهای پایینتــر از محــل جدارهگــذاری ضــروری اســت میگـردد [ .]10در گزارشهـای حفاری ،وزن گل برحسـب  pcfاسـت
فشــار حفــاری امــن در عمــق بعــدی نصــب جدارهگــذاری معیــن گــردد كـه قبـل از اعمـال فرمـول 1-وزن گل باید بـه مقیاس  ppgتبدیل شـود.
[ .]8معمــوالً  Leak Off Testبــا بســتن فضــای حلقــوی و ســپس پمپــاژ از عـدد حاصـل از ایـن فرمـول فشـار گل خواهـد بـود.
طریــق رشــته انجــام میپذیــرد .ایــن فرآینــد تــا زمانــی ادامــه مییابــد
		
کــه بــه فشــار شکســت برســیم یــا چــاه شــروع بــه گرفتــن و جــذب ()2
کل گل کــرده و ســبب از بیــن رفتــن رونــد افزایشــی فشــار گــردد.
در آن زمــان پمــپ متوقــف شــده و فشــار حداقــل بــه مــدت  10دقیقــه بـا اسـتفاده از فرمـول 2-فشـار سـازند محاسـبه میگـردد .گرادیـان گاز
اندازهگیــری میشــود تــا ســرعت افــت فشــار تعییــن گــردد .بــا ایــن کـه عـددی ثابـت اسـت ( )0/11در عـدد ثابـت ( 3/281ضریـب تبدیـل
روش ،نشــتی جدارهگــذاری ارزیابــی میشــود .آزمايشهــای مذکــور متـر بـه فـوت) ضرب شـده اسـت؛ حاصـل در اختلاف عمق ثبت شـده
میتواننــد بهصــورت دورهای و بعــد از حفــاری در ســازندهایی کــه و ارتفـاع شـروع سـازند ضـرب شـده و عـدد نهایی با فشـار مخـزن جمع
ممکــن اســت گرادیــان شکســت كمتــري داشــته باشــند انجــام گیرنــد .میگـردد.
				
همچنیـن ضـروری اسـت گـردش گل تا زمـان یکنواخت شـدن چگالی ()3
آن در طـول چـاه ،قبـل از آغـاز  Leak Off Testانجـام گـردد كـه ایـن
امـر از طریـق خـارج کـردن  Kellyو مشـاهدهی سـتون اسـتاتیک سـیال فرمـول 3-کـه بـه چگالـی معـروف اسـت بـا اسـتفاده از ضریـب 0/433
در رشـتهي حفـاری و فضـای حلقـوی انجام میشـود .وجـود خردههای در عددهـای الگ چگالـی (بـر حسـب فـوت) ،مقـدار چگالـی را تعیین
حفـاری 11در فضـای حلقـوی یـا تکههایـی از گل سـنگین در لولـهي میکنـد.
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()4
بر اسـاس نظر کارشناسـان ،فشـار سـازند (فشار سـیال منفذی) بهاضافهی
 400 Psiمی شـود تـا فشـار شکسـت سـازند حاصـل آیـد .البتـه مقـدار
حاصـل برای فشـار شکسـت سـازند در واقع تخمیـن عملیاتی ایـن متغير
است.
فشار شکست سازند :فرمول هوبرت

()5

12

بـر اسـاس فرمـول هوبرت نیز میتوان فشـار شکسـت سـازند را محاسـبه
کـرد .در ایـن فرمـول اختلاف فشـار سـازند (فشـار سـیال منفـذی) بـا
چگالـی بـر  3تقسـیم شـده و حاصـل آن بـا مقـدار فشـار سـازند (فشـار
سـیال منفـذی كـه از فرمول 4-محاسـبه شـده) جمع میگـردد؛ حاصل،
فشـار شکسـت سـازند را تعییـن میکنـد.
 -2روش کار

در ایــن مقالــه بــرای بررســی دو چــاه اکتشــافی در ناحیــهی فــارس،
از دادههــای موجــود در بخــش حفــاری و مهندســی نفــت ،نتایــج
آزمایــش چاههــا ،گزارشهــای روزانــهی حفــاری و دادههــای
چگالــی ســنگ (وزن گل ،هــرزروی ،فشــارگل ،چگالــی ،فشــار ســازند
و فشــار شکســت ســازند) در اعمــاق مختلــف بخــش مخزنــی اســتفاده
شــد .بــا بررســی روشهــای ذکــر شــده در ایــن مقالــه ســعی گردیــد
توســط روش ارزیابــی عملیاتــی ،فشــار شکســت ســازند محاســبه شــود.
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3

بخشی از شماتیک چاهA-

4

بخشی از شماتیک چاهB-

در ایــن راســتا وزن گل در اعمــاق مختلــف از گزارشهــای روزان ـهی
حفــاری اســتخراج و فشــار گل محاســبه گردیــد .همچنیــن بــا اســتفاده
از دادههــای آزمایــش چاههــا ،فشــار ســازند از رابطـهای کــه قبـ ً
ا ذکــر
شــده بهدســت آمــده و نمــودار آن رســم شــده اســت.
 -3نتایج

در ایـن بخـش بـا اسـتفاده از فرمولهـای ذکـر شـده در قسـمت قبـل،
فشـار گل ،هـرزروی ،چگالـی و فشـار شکسـت در دو چـاه نمونـهیA-
و  Bبررسـی شـده اسـت .هدف حفـاری ارزیابـی پتانسـیل هیدروکربنی
در افقهـای داالن باالیـی و نـار بـوده کـه نمـودار شـماتیک چـاه در
بخشهـای مرتبـط بـا ایـن افقهـا در ادامـه مشـاهده میشـود.
 -3-1چاهA-
هـدف از حفـاری چـاه A-آزمایـش سـازندهای کنـگان و داالن
بهعنـوان سـازندهای مخزنـی حـاوی گاز بـوده اسـت .جهـت دسترسـی
بـه سـازندهای مخزنـی پـس از اتمـام حفاری حفـرات سـطحی و میانی،
در عمـق  3036متـری در  Massive Anhydrateسـازند
جـداری
دشـتک رانـده و سـیمانکاری گردیـد .طـی حفـاری حفـرهی
بهعلـت ماندهگـذاری ،حفـاری در حفـرهی انحرافـی ادامـه یافـت و
آسـتری " 7در عمق  3335متری در انتهای کنگان رانده و سـیمانکاری
شـد .سـپس آسـتری " 5در عمق  3667متری در میانالیهي داالن باالیی
رانـده ،نصـب و سـیمانکاری گردیـد .آزمایشهـای سـازند داالن پایینی
و نـار در حفـرهي بـاز تـا عمق  4220متـری در سـازند داالن پایینی انجام
شـد و آزمایشهـای داالن باالیـی و کنـگان بـا مشـبککاری صـورت
گرفت.
 -3-2چاهB-
سـازندهای مخزنـی چـاه B-سـازندهای کنـگان و داالن بودهانـد .در
بهدلیـل ماندهگذاری ،چـاه در عمق 4019
زمـان حفـاری حفرهی
متـری کج شـده و حفاری ادامـه یافت .آسـتری " 7در عمق  4287متری
در بخـش پایینـی سـازند کنـگان رانـده و نصـب شـد و پـس از حفـاری
آسـتری " 5در عمـق  4891متری رانـده و نصب گردید.
حفـرهی
بهسـازی شـد و حفاری چاه
توسـط متهي
انتهـای حفـرهي
در سـازنده داالن پایينی خاتمه یافت.شـكل 5-نسـبت فشـار گل به عمق
را در ایـن دو چـاه نشـان میدهد.
شـكل 5-نسـبت فشـار گل بـه عمـق را در ایـن دو چـاه نشـان میدهـد.
همانطـور کـه مشـاهده میشـود در نقاطـی کـه بـا وجـود ثابـت بـودن
رونـد فشـار گل ،هـرزروی افزایـش یافتـه در واقـع تحمل فشـار کاسـته
شـده یـا بهعبارتـی فشـار شکسـت سـازند کاهـش یافتـه اسـت .افزایـش
هـرزروی ذکـر شـده ممکن اسـت بهدلیل ورود بـه ناحیـهي مخزن نفت
و گاز باشـد؛ چراکـه مخـازن نفتـی و گازی محیـط متخلخـل و پـر از
سـیالی دارنـد کـه مقاومـت آنهـا در برابـر فشـار گل نسـبت بـه طبقـات
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باالیـی کمتر اسـت.
فشـار سـیال منفـذی با فشـار گلی کـه این مناطق بـا آنها حفاری شـدهاند
در اعمـاق مختلـف مقایسـه گردیـد .بـا توجـه بـه هـرزروی ،در نقطهای
که تفاوت فشـار گل حفاری و فشـار سـازند بیشـتر بوده هرزروی بیشـتر
و در نقاطـی کـه ایـن تفـاوت کمتر بوده هـرزروی كاهش يافته اسـت.
شــكل 6-تغییــرات چگالــی ســازند در چاههــاي A-و Bرا بــر حســب
تغییــرات عمــق نشــان میدهــد .همانگونــه کــه مالحظــه میشــود
تغییــرات چگالــی چــاه A-نســبت بــه تغییــر عمــق نســبت بــه چــاه B
نوســان بیشــتری دارد.
شــكل 7-تغییــرات فشــار شکســت ســازند و فشــار منفــذی بــر حســب
عمــق را در چاههــاي A-و Bنشــان میدهــد .مقادیــر فشــار شکســت و

منفــذی بــر اســاس فرمولهــای5-و 2محاســبه شــدهاند .هــر دو نمــودار
نشــاندهندهي آنســت کــه بــا تعمیــق چــاه ،مقادیــر فشــار منفــذی و
فشــار شکســت بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــده و نوعــی همگرایــی را
نشــان میدهنــد.
شـكل 8-خروجـی نرمافـزار ( TDASنرمافـزار تخصصـی طراحـی
جداری شـرکت شـلمبرژر) بر اسـاس دادههـای چاههـاي A-و Bو نتایج
آزمایشهـای بهرهدهـی گـروه دهـرم اسـت .همانگونـه کـه مالحظـه
میشـود حدفاصـل پنجـرهی ایمـن گل حفاری ،بین خطوط سـبز (فشـار
شکسـت) و خطـوط قرمـز (فشـار منفـذی) قـرار دارد .وزن گل اسـتفاده
چاه A

چاه B

5

فشار گل در برابر عمق در چاههايA-وB

6

نمودار چگالی در چاههايA-و Bبر اساس عمق
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شـده بـا رنـگ آبـی مشـخص شـده کـه در هـر دو مـورد در ایـن پنجره
قـرار گرفته اسـت.
شـكل 9-مقـدار هـرزروی را بـر حسـب عمـق در چاههاي A-و Bنشـان
میدهـد .مقادیر فشـارهای شکسـت و هیدرواسـتاتیک با خطـوط قرمزو

سـبز مشـخص شـدهاند .در هـر دو چـاه تقریبـاً تنهـا یک مورد تجـاوز از
ایـن مقادیر مشـاهده میشـود.
بحث و نتیجهگیری

بـر اسـاس اطالعـات حاصل از حفـاری چاههای اکتشـافی میادینA-و B

دادههـای مربـوط بـه انتخـاب وزن گل و عمـق جدارهگـذاری بـه شـرح
زیـر بهدسـت آمد:
حفــاری چــاه اکتشــافی میــدان ،A-نحــوهی جدارهگــذاری ،اتفاقــات
درون مخــزن و مشــکالت حفــاری از جملــه هــرزروی در ســازندهای
کنــگان و داالن نشــان میدهــد کــه بهدلیــل اختــاف گرادیــان
شکســت ســازندهای یادشــده الزم اســت اولیــن جــداری تولیــدی
ابتــدای ســازند کنــگان و اولیــن آســتری تولیــدي در ابتــدای ســازند
داالن نصــب گــردد .بهدلیــل كــم بــودن گرادیــان شکســت بخــش داالن
باالیــی ،ادامـهی حفــاری در یــک بخــش از کنــگان تــا میانالیـهی نــار
بــا مشــکالت عدیــده مواجــه میشــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه اطالعــات
یادشــده توصیــه میگــردد قســمتهای داالن باالیــی و داالن پایینــی
کنــگان در بخشهــای جداگانــه حفــاری گــردد و وزن گل حفــاری
متناســب بــا گرادیــان شکســت ایــن ســازندها انتخــاب شــود .در غیــر
اینصــورت حفــاری چــاه اکتشــافی میــدان A-ســبب هــرزروی گل
درون ســازند خواهــد شــد.
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7

نمودار تلفیقی فشار شکست-فشار سازند -عمق در چاههايA-وB

8

نمودار تلفیقی فشار شکست-فشار سازند -وزن گل ،بر اساس
عمق در چاههايA-وB

9

نمودار تلفیقی فشار شکست -هرزروی  -وزن گل ،بر اساس عمق
در چاههايA-وB
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بــر اســاس اطالعــات حاصــل از حفــاری چــاه اکتشــافی میــدانB-

مشــخص شــد کــه حفــاری داالن باالیی-میانالیـهی نــار و داالن پایینــی
در یــک بخــش امكانپذيــر اســت .بــدان معنــا کــه پــس از نصــب
جــداری در بــاالی داالن باالیــی در ادام ـهی حفــاری در داالن پایینــی
(بــاالی فراقــون) نیــازی بــه نصــب جــدارهی جدیــد نيســت .اگرچــه
ممکــن اســت جداســازی ایــن ســازندها در کاهــش مشــکالت حفــاری
یــا بهرهبــرداری بهینــه مفیــد واقــع شــود.
مقایســهی اطالعــات حفــاری چاههــای A-و  Bدر گــروه دهــرم
نشــان میدهــد کــه در مجمــوع بهدلیــل اختــاف گرادیــان شکســت
ســازندهای دهــرم در مخــازن مختلــف ،انتخــاب وزن گل حفــاری و
نقطــهی جدارهگــذاری ســناریوهای متفاوتــی خواهنــد داشــت.
تعریــف ســناریوهای مناســب نیازمنــد اطالعــات و بررسـیهای مفصــل
مياديــن حفــاری شــده بــود کــه در قالــب ایــن مقالــه نمیگنجــد.
قابلذکــر اســت کــه بــرای حفــاری گــروه دهــرم و دســتیابی بــه ایــن
مخــزن معمــوالً نخســتین جــداری تولیــدي را ابتــدای ســازند کنــگان
و نخســتین آســتری تولیــدي را انتهــای کنــگان یــا انتهــای نــار نصــب
میکننــد .بدیهــی اســت در طراحــی چــاه مهندســان حفــاری میکوشــند
بــا کمتریــن جدارهگــذاری و کاهــش هزینــه در ایمنتریــن شــرایط
عملیاتــی محاســبه و برنامهریــزی كننــد.

در چاههـای اکتشـافی بهدلیـل عـدم وجـود اطالعـات واقعـی ،تخمیـن
فشـار شکسـت سـازند و فشـار سـیال سـازند (فشـار سـازند) بهسـختی
انجـام میشـود و ممکـن اسـت در همـهي مـوارد محاسـبات انجام شـده
بـه واقعیـت نزدیـک نباشـد [ .]11امـا در چاههـای توصیفـی و توسـعهای
اطالعـات موجـود بهگونـهای اسـت کـه مهندسـان حفـاری بهطـور
دقیقتـری میتواننـد فشـار شکسـت سـازند و فشـار سـیال سـازند را
محاسـبه و ارزیابـی كننـد.
■ حفــاری چــاه اکتشــافی میــدان ،A-نحــوهی جدارهگــذاری در بــاال و
درون مخــزن و مشــکالت حفــاری (از جملــه هــرزروی در ســازندهای
کنــگان و داالن نشــان میدهــد) کــه بهدلیــل اختــاف در گرادیــان
شکســت ســازندهای یــاد شــده بايــد نخســتین جــداری تولیــدی در
ابتــدای ســازند کنــگان و نخســتین آســتری تولیــدی در ابتــدای ســازند
داالن نصــب شــود.
■ بــر اســاس اطالعــات حاصــل از حفــاری چــاه اکتشــافی میــدانB-
مشــخص شــد کــه بخشهــاي داالن باالیــی ،نــار و داالن پایینــی
قابلحفــاری در یــک فــاز هســتند.
■ در نقاطـی بـا هـرزروی زيـاد ،گل حفـاری آسـیب بیشـتری به سـازند
وارد كرده و با وجود انجام عملیات اسـیدکاری احتماالً سـازند پتانسـیل
اصلـی خـود را در تولیـد نشـان نخواهد داد.
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