فنی

جایگاه مطالعات ژئومکانیک در شرکت ملی نفت ایران
عبدالصمد رحمتی ،وزارت نفت

عل��م ژئومکانی��ک بررس��ی و تحلی��ل
رفتار زمی��ن در برابر تنشها و کلید حل
بس��یاری از مشکالت فیزیکی و مکانیکی
حاص��ل از تأثیر متقاب��ل جنس زمین در
اعماق مختلف با تنشهای موجود است.
امروزه در بسیاری از عملیاتهای حفاری،
تکمی��ل و بهرهب��رداری ،ع��دم آگاهی از
وضعیت ژئومکانیکی محیط ،خود بهنوعی
ریس��کی بزرگ تلقی میگردد .بسط یک
مدل ژئومکانیکی پای��دار از میدان مورد
مطالعه ،ریسک موجود را تا حد قابلقبولی
کاهش میدهد و مزایای با ارزش دیگری
طی عمر بهینهی میدان بهوجود میآورد.
ژئومکانی��ک دانش��ی میانرش��تهای در
خصوص مکانیک س��نگ ،زمینشناس��ی
س��اختمانی و مهندس��ی نفت اس��ت که
هدف آن شناسایی مش��کالت و مسائلی
اس��ت که حین اکتشاف یا اس��تخراج از
مخازن نفت و گاز با آنها مواجه ش��دهایم
و با عن��وان مطالعات ژئومکانیکی معروف
شده است.
در سراس��ر زمین مؤلفهه��ای مختلف
استرس در حال اعمال فشار به سنگهای
موجود در زیر س��طح زمین هس��تند .با
حفر یک چاه ،وضعیت اس��ترس موجود
دس��تخوش تغییراتی اساس��ی میشود
ک��ه تابع��ی از م��کان و فاصل��ه از دیواره
چاهس��ت و پاس��خ س��ازند به این تغییر
وضعیت استرس ،تابعی از مقاومت سنگ
و توان اس��ترس موجود خواهد بود .علم
ژئومکانیک سعی بر شناخت استرسهای
موج��ود در زمی��ن دارد تا بدان��د آیا این
استرسها در حوزهای ساده قرار دارند یا
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در منطقهای با تقابل صفحات تکتونیکی.
از این منظر هر چاهی که حفر میش��ود
میتواند بهعنوان ی��ک آزمایش مکانیک
سنگی تلقی گردد.
مطالع��ات ژئومکانیک بهعنوان حلقهی
مه��م و در حال حاضر مفق��ود در بخش
باالدس��ت صنعت نفت ،از لحاظ افزایش
ب��ازده و کاه��ش هزینه و زم��ان از آغاز
اکتش��اف تا فرآیند توس��عه و تولید و در
نهایت ترک مخزن جای��گاه ویژهای دارد
که باید بهنحو مقتضی مورد توجه خاص
قرار گرفته و ضرورتاً در مطالعات توسعهی
می��دان ( )MDPو تهیهی برنامهی جامع
ازدیاد برداش��ت از مخازن نفتی استفاده
ش��ود .در ادام��ه مش��كالت مه��م بخش
باالدس��تي نفت و همچني��ن كاربردهاي
ژئومكانيك نفت بهعنوان علم نوپاي دنيا
كه طي  15سال گذش��ته بهشدت مورد
توجه ش��ركتهای بينالمللي معتبر بوده
توضيح داده ميشود.
 -1مشكالت تهيهی گل حفاري و طراحي
پنجرهی ايمن گل
 -2وجود مش��كل در انتخاب يا س��اخت
سر متهی مناس��ب برای سازند با درنظر
گرفت��ن مق��دار  RPMو  WOBو جنس
س��ازند و ن��وع گل جه��ت افزاي��ش نرخ
حفاري
 -3ع��دم پايداري دي��وارهی چاهها حين
انجام عمليات حفاري
 -4جلوگي��ري از گي��ر كردن رش��تهی
حفاري و ايجاد پديدهی مچالگي (Casing
 )collapsدر لولههاي جداري و آستري
 -5ارزياب��ي مقدار انح��راف و جابهجايي

چاههاي توسعهاي جهتدار و افقي
 -6كم��ك مؤث��ر در طراح��ي چاهه��اي
Multi-lateral
 -7طراح��ي و پيشبيني فش��ار منفذي
س��ازندهاي زمينشناسي هنگام عمليات
حفاري
 -8استفاده از علم ژئومكانيك در تحريك
و انگيزش چاهها
 -9پیشبینی و مدیریت تولید ماس��ه در
مخازن ماسهس��نگی و مخازن استحکام
نیافته
 -10افزایش بازده تولید
 -11طراحي مناسب براي تدوين برنامهی
پيشبيني توليد ماسه در مخازن
 -12اس��تفاده از عل��م ژئومكاني��ك در
مطالع��ات مخ��ازن ش��كافدار و بهويژه
مخازن كربنانه
 -13ن��اكام ماندن فعاليتهاي ش��كافي
هيدروليكي و تزريق اس��يد به مخازن در
چاههاي نفت و گاز ايران
 -14وج��ود مش��كل در طراح��ي دقيق
چاهه��اي انحراف��ي و افق��ي بهوي��ژه در
اليههاي مخزني نازك
 -15اس��تفاده از عل��م ژئومكاني��ك در
روشهاي ازدياد برداشت از مخازن
 -16پديدهی تراكم ،فش��ردگي مخزن و
نشس��ت اليههاي نفت��ي بهدلیل توليد از
مخازن
 -17بررس��ي مقدار شكست پوشسنگ
جه��ت تدوين برنام��هی تزري��ق گاز در
مخ��ازن ،بهب��ود فرآینده��ای تزری��ق و
جلوگی��ری از نش��ت گاز در پروژهه��ای
ذخیرهسازی گاز
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 -18اس��تفاده از عل��م ژئومكاني��ك در
تفس��ير داده هاي چاهن��گاري بهويژه در
نمودار DSI
 -19اس��تفاده از عل��م ژئومكاني��ك در
مطالعهی مغزههاي نفتي مخازن و تهيهی
شناسنامهی ژئومكانيكي براي آنها
 -20انتخ��اب بهین��هی اس��تراتژیهای
توسعهی میدان
 -21مدیری��ت بهین��هی مخ��ازن
هیدروکربوری
 -22طراحي بهترين مسير حفاري و نيز
انجام حف��اري چاهها بهص��ورت حفاري
زيرفشار تعادلي
 -23انتخ��اب روشه��اي مناس��ب و
محلهاي مناس��ب براي تكميل چاه هاي
توسعهاي
 -24طراح��ی و کالیبراس��یون مدلهای
فیزیک سنگ
 -25استفاده از مدلسازی کوپل مخزن-
ژئومکانی��ک در فرآیندهای شبیهس��ازی
مخزن و تطابق تاریخچهی تولید
در س��الهاي اخي��ر پ��س از انج��ام
آسيبشناس��ي مشخص ش��ده كه علم و
فنآوريهاي مرتبط ب��ا ژئومكانيك نفت
يكي از بهترين ش��يوههاي حل مشكالت
فوق اس��ت كه بيش از  15س��ال اس��ت
در ش��ركتهاي نفتي دنيا از آن استفاده
ميش��ود و براي حل مش��كالت عملياتي
بس��يار مؤث��ر ب��وده اس��ت .در حاليكه
متأس��فانه جاي اين رش��تهی تخصصي
و س��اختار مربوطه در ش��ركت ملي نفت
ايران خالي اس��ت .با بررس��ي چالشها و
مش��كالت عمليات��ي ش��ركتهاي نفتي
ب��زرگ دنيا مش��خص ش��ده ك��ه علم و
فنآوري مرتبط با ژئومكانيك نفت ،حالل
بسياري از مشكالت نفت بهويژه در بخش

باالدس��تي بوده و بهكارگيري روشهاي
آن هزينهه��اي عمليات��ي و زم��ان انجام
عملي��ات را كاهش و توليد و بهرهوري را
افزاي��ش ميدهد .بر اين اس��اس آموزش
افراد و اس��تفاده از فنآوريهاي آن مثل
تجهيزات و امكانات تخصصي در صنعت
نفت بس��يار مورد تأكيد اس��ت .همچنان
كه طی س��الهاي اخير اس��تفاده از علم
ژئومكانيك نفت مثل شكاف هيدروليكي
در س��طح جهان توانس��ته موجب ازدياد
برداشت در مخازن متعارف و غيرمتعارف
شود .در ش��کل 1-کابردهای ژئومکانیک
نشان داده شده است.
مدیریت صحیح مخازن هیدروکربوری
در گرو شناخت دقیقتر متغیرهای مخزن
و مهمتر از آن شناخت ناهمگنی در رفتار

عملکردی مخزن اس��ت که این مس��أله
وابس��ته به مطالعات ژئومکانیکی مخزن
اس��ت و منجر به بهینهس��ازی برداش��ت
و تزریق خواهد ش��د .بنابراین توس��عهی
پایدار و صیانتی میادین ،مس��تلزم رصد
رفتار ژئومکانیکی مخزن اس��ت .با توجه
ب��ه عرص��هی رقابتي موج��ود در دنيا در
خص��وص درآمدزاي��ي و كاه��ش زمان و
هزينهی حفاري ،ب��ا توجه به موضوعيت
مباح��ث تحريم ،اقتص��اد مقاومتي و نيز
توانمن��دي بالقوه ی كارشناس��ان موجود
در كش��ورمان ،روي آوردن جدي به اين
علم اهميت ویژهای ميیابد .امروزه نقش
متغیرهای ژئومکانیکی از جمله فشار آب
منفذي ،اس��ترس ،مؤلفهه��ای مقاومتي
سنگ بههمراه ساختارهاي زمينشناسي
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فنی

در ط��ول حي��ات ميادين نفت��ي وگازي،
در ارزياب��ي پاي��داري چاهه��ا ،فعالي��ت
مجدد گس��لهها ،نشس��ت س��طح زمين،
فش��ردگي مخ��زن و برنامهه��اي ازدياد
برداشت قابلاغماض نیست .از مهمترین
مس��ائل مربوط به مطالع��ات چهاربعدی
ژئومکانیکی ،شناسایی نقاط خطر مخزن
بوده که بر اساس تفسیر فشردگی مناطق
مختلف مخزن محقق میگردد .عدمتوجه
به تأثیرات فشردگی مخزن در طول عمر
آن ،منجر به بهتله افتادن بخش��ی از نفت
قابلبرداشت میگردد .مطالعهی موردی
در زمینهی فش��ردگی مخزن برای برخی
میادین نفتی کشور نشاندهندهی آنست
که بیتوجه به رفتار ژئومکانیکی منجر به
فش��ردگی مخزن در نواحی مختلف شده
و همین مس��أله باعث ش��ده مقادیری از
نفت قابلبرداشت اولیه از دسترس تولید
خارج گردند.
نتیج��هی مطالع��ات حاکی از آنس��ت
ک��ه تصمیمگی��ری صحی��ح در خصوص
توسعه ،جز با رویکرد یکپارچگی مطالعات
ژئومکانیکی محقق نشده و عدمتوجه کافی
به این مس��ألهی اساسی منجر به تحمیل
خس��ارات جبرانناپذیر و از دس��ت رفتن
هزین��ه و فرصتهای زی��ادی در زمینهی
مدیریت مخازن هیدروکربوری میش��ود؛
بهطوري كه در برخ��ي چاهها محدودهی
تولي��د چاه از  1000به  10فوت رس��يده
(حتي بعد از اسيد كاري)؛ بهعبارتي ديگر
نفت قابلبرداش��ت بهدلي��ل عدممديريت
صحيح توليد و تزريق به تله افتاده است.
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده میتوان
دریافت که تحلیلهای ژئومکانیکی ش��اید
امروزه بهعنوان حلقهای مفقود در مطالعات
باالدس��تی صنعت نفت مطرح اس��ت که با
بهکارگی��ری آن میت��وان ش��اهد
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 2فلوچارت انجام كار در نگاه كالن ژئومكانيك

صرفهجوییه��ای عم��دهی ارزی و ریالی
گس��تردهای در صنعت نفت ب��ود .بنابراین
انتظار میرود با ایجاد س��ازوکار مناس��ب
مثل تش��کیل ادارهی مطالعات ژئومکانیک
در تمام��ی ش��رکتهای تولی��دی تابعهی
ش��رکت ملی نفت ایران ش��اهد گسترش
بیش از پیش ای��ن علم نوین بوده و اثرات
آن��را در افزایش ب��ازده بخشهای مختلف
صنعت نفت کش��ور نظارهگر باشیم .بر این
اساس پیش��نهاد میگردد ساختاری بهنام

ژئومکانیک در معاونتهای فنی شرکتهای
تابعهی شرکت ملی نفت ایران ایجاد گردد
ت��ا با تأمین و تخصیص بودجهی مورد نیاز
در قال��ب طرحهای مطالعات��ی و عملیاتی
فعالیت این بخش آغاز گردد .در این راستا
ضروری اس��ت جم��عآوری اطالع��ات این
بخش و تهی��هی بانک اطالعات��ی ،تربیت
نیروی متخص��ص دانش��گاهی و صنعتی،
تهی��هی نرمافزارهای تخصص��ی و تدارک
آزمایشگاههای مجهز مدنظر قرار گیرند.

