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معرفی مدل جهت طراحی بهینهی نقطهی جداریگذاری و کاهش زمان حفاری
در یکی از میادین جنوبی کشور
میثم رمضانی* ،دانشگاه امیرکبیر حسین مصطفوی ،1مدیریت اکتشاف محمد قویدل سیوکی ،نفت دانشگاه تهران

چکیده
هدف اصلی طراحی و انتخاب صحیح نقاط جداریگذاری ،انتخاب محلهای مناسبی است که در شرایط خاص هر چاه
بهطور ایمن و در عینحال اقتصادی ،امکان حفاری تا افقهای پایین یک چاه بهخصوص در عملیات اکتشافی را بدهد.
انتخاب ناصحیح پاش��نهی لولهی جداری عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده در حین حفاری ،سبب عدم امکان حفاری تا
عمقهای پایینی میشود.
با توجه به اینکه در میدان مورد مطالعه ،آزمایشهای مس��تقیم اندازهگیری فش��ار شکس��ت انجام نشده ،در این مقاله
ابتدا با اس��تفاده از دادههای میدانی و تخمین فش��ار شکست از روابط تجربی و آگاهی از شرایط زمینشناسی منطقه،
نقاط جداریگذاری بهطور انتخاب صحیح میشود .سپس با معرفی مدلی جدید ،در مورد طراحی بهینهی پاشنه بحث
میشود .نشان داده شد که با استفاده از مدل معرفی شده در این مقاله و با انتخاب بهینهی نقطهی جداریگذاری برای
حفرهی اینچ ،زمان حفاری برای آن حفره تا حد قابلتوجهی کاهش مییابد.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/09/24 :
تاریخ ارسال به داور96/10/14 :
تاریخ پذیرش داور96/11/13 :

واژگان کلیدی:
رشتهی جداری ،انتخاب نقطهی

جداریگذاری  ،طراحی نقطهی

جداریگذاری ،فشار شکست

روشهای جداریگذاری چاههای نفت و گاز در س��الهای اخیر بس��یار
پیش��رفت کرده است .در جستجو و کاوش برای نفت و گاز بیشتر ،چاههای
عمیقتر حفاری ش��ده و همراه با آن ،روشهای نصب لولهی جداری بهبود
یافته تا بتوان بر شرایط سختتری که در اعماق زمین حاکم است غلبه کند.
انتخاب نقاط جداریگذاری و طراحی آن ،باید با ویژگیهای زمینشناسی
مخ��ازن و میادین نفت��ی هماهنگ ش��ود .اهمیت این هماهنگ��ی در مناطق  -2تخمین فشار شکست
فشار شکست عبارت است از فشار الزم برای ایجاد شکست در عمق
نفتخیز جنوب ایران که تغییرات لیتولوژیک س��ازندها در جهات جانبی و
قائم شدید است بهمراتب بیشتر خواهد بود .از جمله ویژگیهای زمینشناسی
 1توالی رسوبی از جدید به قدیم در میدان مورد مطالعه
در این مناطق ،تغییرات فشار سازندی بهعلت تفاوتهای لیتولوژیک است؛
سازند
سازند
بهطوری که باید محل قرارگرفتن پاشنهی لولهی جداری بهگونهای انتخاب
گردد که مشکلی در عملیات حفاری ایجاد نشود [.]1
کژدمی
آغاجاری
عدم طراحی مناس��ب رش��تههای جداری و عدم دق��ت کافی در انتخاب
داریان
میشان
صحیح نقاط پاشنهی رشتهی جداری سبب توقف و شکست عملیات حفاری
گدوان
گچساران
میش��ود .در این مقاله بهصورت مشخص و بهعنوان مطالعهای موردی ،ابتدا
با آگاهی از ش��رایط میدان و زمینشناسی منطقه و با استفاده از گرادیانهای
فهلیان
جهرم
فشار منفذی و شکست ،پاشنههای رشتههای جداری بهطور صحیح انتخاب
سورمه
پابده
میش��وند .با توجه به اینکه در این میدان آزمایشهای مس��تقیم اندازهگیری
نیریز
گورپی
فشار شکست انجام نشده ،برای محاسبهی آن از رابطهی تجربی ایتان 2استفاده
میشود .سپس با معرفی مدلی جدید ،در مورد انتخاب بهینهی محل پاشنهی
دشتک
ایالم
رشتهی جداری که سعی در کاهش زمان حفاری دارد بحث میشود.
 -1مشخصات میدانی

میدان مورد نظر در جنوب اس��تان فارس واقع شده است .طی عملیات

لرزهنگاری و حفر چاههای اکتشافی وجود مخازن گازی در گروه دهرم
مش��خص و محرز شده و این میدان در سازندهای کنگان و داالن (شامل
بخشهای داالن باالیی ،نار و داالن پایینی) حاوی مخازن گازی اس��ت.
توالی رسوبی این میدان در جدول 1-ارائه شده است:

الفان

کنگان

سروک

داالن

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات () meysam.ramezani@aut.ac.ir
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خاصی از سازند .گرادیان فشار شکست نیز روند تغییرات فشار شکست
با عمق اس��ت [ .]2با توجه به اینکه در میدان مورد مطالعه ،آزمایشهای
مس��تقیم اندازهگیری فشار شکست انجام نشده ابتدا باید فشار شکست با
استفاده از روابط تجربی 3محاسبه شود .مدلها و روابط تجربی مختلفی
برای فش��ار شکس��ت ارائه ش��ده که رابطهی ایتان یکی از روابط مهم و
کاربردی در این زمینه است.
 -1-2رابطهی ایتان

این رابطه ب ه شرح زیر است [:]3

()1

µ
=F
)( )S − P
(+P
1− µ

در این معادله  Pفش��ار منفذی س��یال و  Sفش��ار روباره اس��ت که از
دادههای نمودار چاهپیمایی چگالی و از معادلهی 2 -قابلمحاس��به است
که در آن pbچگالی متوسط سنگ g ،شتاب گرانشی و  Dعمق مورد
نظر است [:]3
D
()2
S = ∫ ρb gdD

 1گرادیانهای فشار منفذی و شکست میدان مورد مطالعه

0

در معادل هی 1-ضریب پواس��ون 4و عبارت اس��ت از توانایی سنگ برای
تغییر ش��کل در محدودهی االس��تیک س��نگ ،که عوامل متعددی بر آن
مؤثرند .مهمترین این عوامل ،لیتولوژی ،نوع و درصد تخلخل ،حجم شیل،
ناهمگنی و رخساره سنگ است [ .]3ضریب پواسون دینامیک را میتوان با
استفاده از نمودارهای صوتی چاهپیمایی محاسبه کرد.
()3

∆t s 2
) −1
∆t c

( × 0.5

∆t s 2
( −1
∆t c

)

= µdynamic

که در این معادل��ه  ∆t sو  ∆t cزمان انتقال امواج صوتی 5در حالت
برش��ی و تراکمی است که از نمودار صوتی قابل محاسبه است .قابلذکر
است که میزان ضریب پواسون در حالت استاتیک و دینامیک برابر است
[5و.]4
بنابرای��ن ب��ا داش��تن اطالعاتی نظی��ر دادههای فش��ار منف��ذی که از
آزمایشهای مس��تقیم فشاری اندازهگیری ش��دو نمودارهای چاهپیمایی
صوتی و چگالی میدان مورد مطالعه ،گرادیان فش��ار شکس��ت با استفاده
از رابطهی ایتان محاسبه و در شکل 1-ارائه شده است.
 -3انتخاب عمق نصب لولههای جداری

معموالً انتخاب تع��داد و عمق نصب لولههاي جداري بهصورت کلی
به گراديان فشار منفذي و گراديان فشار شكست سازندهاي حفاري شده
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 2تعیین عمق نصب پاشنهی لولههای جداری با استفاده از گرادیانهای فشار
منفذی و شکست

بستگي دارد .محل پاش��نهی لولههای جداری با استفاده از گرادیانهای
فشار ،در شکل 2-ارائه شده است.بهعنوان ضریب ایمنی مناسب 0/5ppg
درنظر گرفته شده است [.]3
اولین پاشنهی لولهی جداری متعلق به جداری تولیدی است که با تعیین
عمق مخزن مشخص میشود .با توجه به محل مخزن (سازندهای کنگان
و داالن) اولین پاش��نه در عمق  4980مت��ری قرار میگیرد که باید کام ً
ال
سازندهای مخزنی را پوشش دهد تا بتوان آزمایشهای گزینشی مخزنی
در آن انجام گیرد .وزن گل طراحی ش��ده برای حفاری این قسمت ppg
 13/85است.
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بههمین ترتیب اعماق  3910و  3200متر بهعنوان پاش��نههای جداری
بع��دی تعیین میش��ود ک��ه وزن گل حفاری طراحی ش��ده ب��رای این
قس��متها 14/6 ppgو  10/36 ppgاس��ت .تعیین محل استقرار لولههای
جداری با اس��تفاده از گرادیانهای فش��ار منفذی و شکست روش کلی
است و برای انتخاب صحیحتر پاش��نهها ،نیازمند اطالعات زمینشناسی
اس��ت .با داشتن اطالعات زمینشناسی منطقهی نظیر چینهشناسی میدان،
فشارهای سازندهای زیرزمینی ،نوع سنگ ،محل الیههای آبده سطحی،
س��ازندهای حساس ش��یلی و تبخیریها میتوان محل پاشنهها را بهطور
دقیقتر و صحیحتر انتخاب نمود [.]3
ب��ا توجه به وجود الیههای آبده ش��یرین س��طحی در این میدان ،لزوم
پی��روی از مق��ررات حفاظت از منابع آب آش��امیدنی نیازمن��د به راندن
لولهی جداری سطحی برای پوشش کامل این الیههاست و بنابراین عمق
پاشنهی این جداری  150متر است.
همچنین وجود ش��یلهای ریزش��ی کژدمی س��بب ایجاد مشکالتی در
ادامهی حفاری س��ازندهای پایینی میش��ود ،بنابراین باید ب��ا راندن یک
جداری اضافی که این س��ازند شیلی را پوشش میدهد ادامهی حفاری را
مقدور س��اخت .با توجه به اینکه ریزش شیلها میتواند تا حدّی سبب پر
شدن چاه و در نتیجه عدم قرارگیری درست و دقیق پاشنه در عمق موردنظر
شود ،همچنین بهدلیل اینکه باید پاشنهی رشتهی جداری در سازند مناسب
و س��ختی نظیر سنگآهک قرار گیرد پاشنهی این جداری در عمق 1880
متری و در پایین سازند آهکی و سخت داریان قرار داده میشود.
طبق طراحی ،پاش��نهی جداری بعدی در عمق  3200متری اس��ت که
ب��رای اطمینان از انتخاب صحیحتر ،پاش��نه یک مق��داری پایینتر و در
ابت��دای بخ��ش تبخیری  Aو در عم��ق  3310متری قرار داده میش��ود؛
چراکه س��ازند س��خت و محکم انیدریتی و دولومیتی آن محل مناسبی
برای محل قرارگیری پاشنه است.
همچنین در س��ازند دش��تک بهدلیل وجود نواحی پرفش��ار گازی در
الیههای s4و ، s5ایجاد الیهی پرفشار نیازمند راندن لولهی جداری برای
جداس��ازی بخشهای پرفش��ار از کم فشار اس��ت که با توجه به درنظر
گرفتن لول��هی جداری در طراحی(ب��ا اس��تفاده از روش گرادیانهای
فشاری برای پوش��ش این ناحیه) دیگر نیازی به راندن لولههای جداری
بیش��تر نیس��ت .اما میتوان عمق پاش��نه را کمی پایینتر برده و الیههای
شیلی پایین س��ازند دشتک بهخصوص آغار ش��یل را( که ممکن است
سبب ایجاد مشکالتی در حفاری شود) بهطور کامل پوشش داد.
با توجه به توضیحات داده ش��ده با درنظر گرفتن شرایط زمینشناسی،
محل قرارگیری صحیح پاش��نهها در شکل 3-آمده که بهترتیب از پایین
برای رشته آستری  5اینچ عمق  4980متری ،برای رشتهی آستری  7اینچ
عمق  3970متری ،رش��تهی جداری  9 85اینچ عم��ق  3310متری ،برای

 3محل قرارگیری صحیح پاشنهها با درنظر گرفتن شرایط زمینشناسی

 4بهینهسازی نقطهی جداریگذاری

رش��تهی جداری  13 83اینچ عمق  1880متری و برای رشتهی جداری 20
اینچ عمق 150متری هستند.
همچنی��ن وزن گل حفاری مورد نیاز برای حفرهی اول  13/45پوند بر
گالن ،برای حفرهی-دوم  14/6پوند بر گالن ،حفرهی-سوم  10/61پوند
بر گالن ،ب��رای حفرهی چهارم  9/76پوند برگالن و برای حفرهی-پنجم
 9/1پوند بر گالن است.
-4ارائهی مدلی برای بهینهسازی پاشنه

بس��یاری عوامل از قبیل هزینه ،زمان حف��اری ،ایمنی و تکمیل چاه به
روند بهینهس��ازی حفاری 6بستگی دارند .در عملیات حفاری ،نرخ نفوذ،
عامل اصلی بهینهس��ازی زمان حفاری است .نرخ نفوذ به عواملی از قبیل
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خصوصیات سازند ،خصوصیات گل حفاری ،هیدرولیک حفاری ،شکل مس��یر 1-به نقطه مورد نظر میرس��د اما اگر این مقدار منفی باش��د یعنی
مسیر 2-با زمان حفاری بیشتری به نقطهی مورد نظر میرسد .هدف تعیین
و اندازهی مته و شرایط سائیدگی مته بستگی دارد.
در این قس��مت با اس��تفاده از مفهوم توان اصالح شدهی  dمدلی ارائه مقدار  aاست که بهازای آن  fcaبیشترین مقدار خود باشد.
میشود که میتواند با انتخاب مناسب محل پاشنهی جداری زمان حفاری
1430 1430 − a
a
را کاهش دهد .همانطورکه در قس��مت انتخ��اب نقاط جداریگذاری ()6
= f )a ( = t 1 − t 2
−
−
ROP1
ROP2
ROP3
بحث ش��د ،برای انتخاب محل پاش��نه در این میدان ب��ا محدودیتهایی
با مرتبسازی معادلهی 6-داریم:
از قبیل وجود الیههای آبده ش��یرین سطحی ،سازندهای مشکلدار مثل
ش��یلهای ریزش��ی و  ...مواجهیم و بنابراین باید در می��زان مورد مطالعه
1
1
1
1
برای تغییر پاش��نهی ج��داری ،از این م��دل فقط برای انتخ��اب بهینهی ()7
=( f
(a ) 1430
−
() + a
−
)
ROP1 ROP2
ROP2 ROP3
محل پاش��نهی رشتهی جداری  9 85اینچ استفاده کرد .در صورت نبود
در این معادله  ROP2و  ROP3جز متغیرهایی هستند که آنها را بهطور
محدودیت ،میتوان از این مدل برای انتخاب بهینهی محل دیگر پاشنهها
مس��تقیم نداریم اما با اس��تفاده از  d ex −corrو  ROP1و مشخص بودن سایر
نیز استفاده کرد.
7
در این مدل ابتدا باید مش��خص شود اگر پاش��نهی رشتهی جداری به متغیرها میتوان آنها محاس��به کرد .در  1966جردن و شیرلی توان  dرا
مقدار aباالتر آورده ش��ود آیا در بهبود زمان حف��اری اثر مثبت دارد و بهصورت زیر تعریف کردند [.]6
ROP
اگر دارد در چه مقداری از آن ،به حد بهینهی خود میرس��د .پس سعی
(log
)
60N
= d exp
بر آنس��ت که با انتخاب بهینهی ( aمقدار جابجایی از محل پاش��نه) زمان ()8
12W OB
(log
)
1000d b
حف��اری را کاهش داد ک��ه این امر در کاهش هزینهه��ای حفاری تاثیر
ft
در این معادلهی  ROPسرعت حفاری بر حسب  N ،سرعت دورانی
بهسزایی دارد.
hr
با باال آمدن به مقدار  aدو مس��یر برای حفاری و محل جداریگذاری بر حس��ب  W OB ، rpmوزن روی مته بر حسب  k − lbfو  d bقطر
در حفرهی  12 41اینچ و رشتهی جداری  9 85اینچ موجود است .مسیر 1-مته بر حسب  inاست.
در 1971رم و مککلندون 8پیش��نهاد دادند توان  dچنان اصالح شود
که همان طراحی اولیه اس��ت و مسیر 2-مسیری که است که باید دید آیا
ب��اال آوردن نقطهی جداریگذاری بهمیزان بر کاهش زمان حفاری مؤثر که تأثیر تغییرات وزن گل در آن لحاظ شده باشد .پس از انجام مطالع های
تجربی ،آنها توس��ط رابطهی 7-توانس��تند یک مقداری اصالح شده را
است یا خیر؟
d
برای توان  dبهدست آورند و آنرا با  ex −corrنشان دادند [.]7
زمان مورد نیاز برای حفاری مسیرهای2-و 1بهشرح زیر است.
()4
L1
1430
MW n
=
t
=
1
d ex −corr = d exp
()9
ROP1 ROP1
MW
L2
1430 − a
a
=  MWnوزن گل متناظر با گرادیان فش��ار منفذی عادی سازند و MW
= t2
+
()5
ROP
ROP2
ROP3
متناظر با وزن گل در زیر مته است .برای ایجاد ارتباط بین  ROP1و ROP2
که  Lمقدار حفاری ش��ده حفره بر حس��ب متر است .بنابراین  L1برابر و با استفاده از روابط9-و 8رابطهی 10-حاصل میشود.
1430متر اس��ت؛ یعنی طول حفاری شدهی حفرهی  12 41اینچ L2 ،نیز با
ROP2
ROP1
توجه به جابجا کردن پاش��نهی جداری ش��امل دو قسمت  1430-aو a
(log
)
(log
)
60N
60N × MW 2
=
است ROP .نیز س��رعت حفاری برحسب متر بر ساعت است که )10( ROP1
12W OB
12W OB
(log
() log
) MW 1
س��رعت حفاری برای مسیر 1 -و  ROP2و  ROP3نیز سرعتهای حفاری
1000d b
1000d b
برای بخشهای متفاوت مس��یر 2-هس��تندt 1 .و t 2زمانه��ای مورد نیاز
با فرض  60N = Aو سادهسازی رابطهی 10-داریم:
حفاری تا رسیدن به عمق  3310متری در دو مسیر متفاوت هستند.
تفاضل زمان این دو مس��یر یعنی (  ) t 1 − t 2که با (  f )aنمایش داده
MW 2
MW 2
1−
MW 1
MW 1
=
ROP2 ROP1
×A
میش��ود .اگر مثبت باشد یعنی مسیر 2-با زمان حفاری کمتری نسبت به ()11
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، MW 1 = 10 / 6 ppg
با تغییر مقدار  aتغییر میکند.
ب��ا وارد کردن مقادیر مختلف  aو وزن گل حف��اری متناظر با آن در
رابطهی f )a ( ،13-ک��ه تفاوت زمان حفاری مس��یرهای2-و 1اس��ت بر
حس��ب ( aمقدار باال آمدن از پاشنه در حالت )1-در شکل 5-ارائه شده
است.
همانطورکه مش��اهده میش��ود با باال آمدن از محل پاش��نهی قبلی زمان
حفاری کاهش مییابد و هرچه میزان باال آمدن بیش��تر باش��د زمان حفاری
بیش��تر کاهش مییابد .بنابراین ب��ا توجه به محدودیت در می��زان باال آمدن
بهدلیل گذش��تن از مرز گرادیان فشار شکس��ت ،باالترین مقدار  110 ،aمتر
اس��ت که بهازای این مقدار باال آمدن از نقطهی جداریگذاری اولیه ،زمان
حفاری نس��بت به حالت اولیه  168س��اعت کاهش مییابد .با توجه به اینکه
زمان حفاری در حالت اولیه ( 715س��اعت)  ،زمان حفاری حدود  26درصد
کاهش یافته است.
MW 3 = 14 / 6 ppg

 5تفاوت زمان حفاری بین دو مس��یر بهازای مقادیر مختلف باال آمدن از
محل اولیهی پاشنه
12W OB 3
(log
)=B
1000d b 3

ب��ا ف��رض
رابطهی 12-داریم:

و

12W OB 1
(log
) =C
1000d b 1

سادهس��ازی

و نیز مقداری ثابتی نیست و

نتیجهگیری

B ×MW 3
B ×MW 3
در تعیین محل اس��تقرار لولههای جداری عالوه بر استفاده از گرادیانهای
)1−
(
C ×MW 1
C ×MW 1
()12
=
ROP
ROP
×
A
فش��ار منفذی و شکس��ت ،برای انتخاب صحیحتر نق��اط جداریگذاری از
3
1
اطالعات زمینشناسی میدان نیز استفاده شد.
با جایگذاری روابط12-و 11در رابطهی 7-داریم:
در این مقاله مدلی جدید برای انتخاب بهینهی نقطهی جداریگذاری
 f (a) =t − t =1430( 1 −ارائه ش��د .با وجود محدودیتهای زمینشناسی در تغییر محل پاشنههای
1
1
1
() + a
)
−
()13
ROP
ROP
ROP
×A
×A
ROP
×A
ج��داری ،در میدان مورد مطالعه از این مدل فق��ط برای انتخاب بهینهی
محل پاش��نهی رش��تهی جداری اینچ استفاده ش��د .در صورت نبود
ب��ا ورود مقادی��ر متغیره��ای میدان��ی در رابط��هی،13-
محدودی��ت ،از این مدل ب��رای انتخاب بهینهی محل دیگر پاش��نهها نیز
m
W OB
=
( )30)k − lbf ( ، N = 120rpm ، ROP1 = 2
1
میتوان استفاده کرد.
hr
، d b 3 = 8 1 in ، d b 1 = 12 1 in ، W OB
=
25 )k − lbf ( ،
3
استفاده از این مدل در کاهش زمان حفاری بسیار مؤثر است.
4
2
B ×MW 3
(
C ×MW 1

)1−

B ×MW 3
C ×MW 1

1

MW 2
MW 1

1−

MW 2
MW 1

1

MW 2
MW 1

1−

MW 2
MW 1

2

1

1

1
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