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مقاومت فشــارى محصورنشــده سنگ2، يكى از عوامل تعيين كننده عمليات حفارى است كه تأثير بسيارى بر سرعت حفارى دارد. روش هاى مختلفى از 
جمله روش هاى آزمايشــگاهى، استفاده از نگاره  هاي صوتى3 و انجام آزمايش روى كنده هاى حفارى براى محاسبه مقاومت فشارى محصورنشده سنگ 
وجود دارد. اين روش ها با توجه به هزينه فراوان و زمان بر بودن، قابل استفاده جهت آناليز اطالعات حين حفارى نيستند. در اين مقاله مدلى جديد بر اساس 
انرژى ويژه حفارى4 مورد اســتفاده قرار مى گيرد. انرژى ويژه حفارى بيانگر ميزان انرژى مورد نياز براى خردكردن و از ميان برداشــتن ســنگ در زير مته 
است. اين عامل امكان پيش بينى انحراف چاه حين عمليات حفارى را فراهم مى كند. به كمك روش ارائه شده رابطه بين انرژى ويژه حفارى و سگ دست 
چاه براى هر ميدان نفتى به صورت مجزا قابل محاسبه است. از اين رابطه مى توان در بهينه سازى ميزان سگ دست چاه هاى جهت دار با هدف دست يابى به 

سرعت حفارى بيشتر استفاده كرد.
به منظور ارزيابى اين روش، اطالعات حفارى 3 حلقه چاه در ميدان نفتى اهواز بررسى شد و مقادير انرژى ويژه حفارى و سگ دست هركدام محاسبه 
گرديد. مقايســه مقادير سگ دســت محاسبه شده از طريق اين روش با سگ دســت اندازه گيرى شده توسط ابزار 5MWD در يك نمونه چاه ديگر در 
همين ميدان مؤيد دقت قابل توجه اين روش اســت. به عالوه تأثير عواملى مثل: وزن روى مته، ســرعت گردش رشــته حفارى و نرخ نفوذ در سازند بر 
نرخ زاويه ســازى حين حفارى مورد مطالعه قرار گرفت. در نهايت براى دســت يابى به آثار عوامل تعيين كننده ميزان انحراف چاه حين حفارى نتايج 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مدل كاربردى براي محاسبه سگ دست1 چاه هاى جهت دار 
به كمك آناليز اطالعات حين حفارى
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مقدمه
به  طور كلى حفارى جهت  دار به  عنوان دانش هدايت مســير چاه در طول 
يك مســير از پيش تعيين  شده تا رســيدن به يك هدف زيرسطحى شناخته 
مى  شــود. در مواردى مثل حفارى گنبدهاى نمكى، گســل  ها و در نواحى 
نزديك به ساحل اهميت استفاده از روش حفارى جهت  دار مشخص خواهد 
شد. بنابراين نياز به طراحى يك رشته حفارى ويژه براى حفارى چاه در مسير 
طراحى شده با سگ  دست مشخص ضرورى مى  نمايد. سگ  دست، معادل 
تغييرات زاويه كلى چاه در يك متراژ حفارى مشخص (به  طور متوسط 100 

فوت) است.
آناليز اطالعات حين حفارى باعث كاهش خطا و بهبود كيفيت حفارى 
مى  شــود. با به  روز شــدن اطالعات حفارى حين عمليات، استفاده از روش 
آناليز هم زمان6 كمك شــايانى به تصميم  گيرى دقيق  تر و كاهش ريســك 
انحراف چاه از مسير تعيين شده7 در چاه  هاى جهت دار خواهد كرد. امروزه 
براى مســيريابى در چاه  هاى جهت دار از ابزار MWD استفاده مى  شود. اين 
فن  آورى با جمع  آورى اطالعات حفارى و ارسال آن به سطح امكان كنترل 

مسير چاه را براى مهندس حفارى فراهم مى  كند.
به  منظور طراحى دقيق مسير مته جهت دست  يابى به هدف مورد نظر، نياز 

به اندازه  گيرى زاويه و آزيموت ته چاه و تعيين مسير چاه مى  باشد. حفارى بر 
اساس سگ  دست طراحى شده منجر به افزايش دقت در دست  يابى به مسير 
تعيين  شده براى حفارى شده و ريسك برخورد مسير چاه با چاه  هاى مجاور را 

به  ويژه در حفارى  هاى دريايى كاهش مى  دهد.
در اين مقاله سعى شده با استفاده از آناليز اطالعات حين حفارى، روشى 
براى تخمين دقيق سگ  دســت چاه ارائه شــود. ايــن روش امكان نمايش 
ميزان سگ  دســت چــاه را به  عنوان يكــى از عوامل نشان  داده  شــده در پنل

Mud-logging در كنــار اطالعات خروجى از ابزار MWD جهت افزايش 
كيفيت حفارى جهت  دار ميســر مى  كند. در نهايت نيز با مقايسه سگ  دست 
محاســبه شده توسط اين روش با سگ  دســت حاصل از MWD براى يك 

نمونه چاه واقعى در ميدان نفتى اهواز، دقت اين روش بررسى خواهد شد.

1- عوامل مكانيك سنگى
يكى از مهم  ترين عوامل مكانيك سنگى هنگام آناليز اطالعات حفارى، 
مقاومت فشارى محصور نشده سنگ است. روش  هاى مختلفى براى محاسبه 
اين عامل در طول مسير حفارى وجود دارد. در بيشتر موارد در دسترس  بودن 
اطالعات تعيين  كننده روش محاسبه است. نرخ نفوذ در سازند را مى  توان به 

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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كمك مدل انرژى مورد نياز براى خردكردن سنگ در زير مته پيش  بينى كرد. 
به  علت تأثير مستقيم نيروى مورد نياز براى خردكردن و انتقال سنگ از مقابل 
مته، اين مدل به  عنوان يكى از مؤثرترين روش  هاى تخمين ســرعت نفوذ در 

سازند شناخته مى  شود.
در سال 1965 تيل8 مقدار انرژى مكانيكى ويژه9 را از رابطه-1 محاسبه كرد:

(psi) انرژى ويژه مكانيكى :MSE
(in2) مساحت مته :AB

(ft/hr) نرخ نفوذ در سازند :ROP
(lbf-ft)  گشتاور مته :T

(lb)وزن روى مته :WOB

در ســال 1992 پسير10 و فير11 به  منظور ارتباط گشتاور عاملى به نام ضريب 
اصطكاك ويژه مته12 را به  عنوان تابعــى از وزن روى مته معرفى كردند. اين 

عامل از رابطه-2 به  دست مى  آيد:                

                          (2)
(in) قطر مته :DB

با جاگذارى رابطه-2 در رابطه-1 خواهيم داشت:

در محاسبات، مقدار ضريب اصطكاك ويژه مته براى مته  هاى دكمه  اى و 
مته  هاى ســه  كاجه برابر 0/25 و براى مته  هاى PDC معادل 0/5 درنظر گرفته 

مى  شود.
بهبود متــه از لحاظ هيدروليكــى باعث افزايش نرخ نفوذ مته در ســازند 
مى  شــود. اگرچه مفهوم انرژى مكانيكى ويــژه دربرگيرنده هيچ جمله  اى از 
هيدروليك مته نيست، اما مشاهده شده كه باكاهش انرژى ويژه مكانيكى و 
بهبود هيدروليك مته كيفيت حفارى افزايش مى  يابد. بنابراين تصحيح معادله 
تيــل و اصــالح آن از طريق افزودن جمله هيدروليك متــه، هم  زمان عوامل 
مكانيكى و هيدروليكى را در عملكرد مته دخيل خواهد كرد. سنگ توسط 
انرژى مكانيكى خرد شده و خرده  هاى حفارى توسط عوامل هيدروليكى از 
مقابل مته كنار زده مى  شوند. هرچه انتقال خرده  ها سريع  تر انجام گيرد، انرژى 

كمترى براى حفارى مجدد آنها هدر خواهد رفت.
انرژى ويژه حفارى ســنگ به عنوان مقدار كار انجام شده براى حفارى و 
انتقال يك واحد حجم ســنگ از مقابل مته در نظر گرفته شده و از رابطه-4 

محاسبه مى شود: 

           (4)

(psi) انرژى ويژه حفارى :DSE
(hrp)  توان هيدروليكى مته :HPB

در سمت راست رابطه-4 دو بخش اول مشابه رابطه تيل است. بخش سوم 
ايــن رابطه مربوط به هيدروليك مته اســت. λ عددى بى  بعد مربوط به عامل 
هيدروليك مته است كه بر اساس شكل-1 نسبت به قطر مته محاسبه مى  شود.

از آنجايى كه انرژى ويژه حفارى ســنگ با مقاومت آن ارتباط مستقيم دارد 
و مقاومت سنگ نيز مستقيماً با نرخ زاويه  سازى در سازند متناسب است، اين 
عامل مى  تواند براى پيش  بينى تغييرات سگ  دست در چاه  هاى جهت  دار بسيار 

سودمند باشد.
 با به  دســت آوردن رابطه بين انرژى ويژه حفارى ســنگ و سگ  دســت، 
مى  توان بيشترين نرخ زاويه  سازى متناسب با جنس سنگ موردنظر را محاسبه 
كرد. اين رابطه هم  چنين مى  تواند براى اصالح عوامل حفارى در حين عمليات 

با استفاده از مكانيك سنگ مورد استفاده قرار گيرد.

2- روش اجراى تحقيق و توسعه مدل
براى اجراى اين مطالعه، اطالعات 3 حلقه چاه (چاه  هاى-c،b،a) در ميدان 
نفتى اهواز كه به  صورت جهت  دار حفارى شده  اند جمع  آورى گرديد. قطر هر 
3 حلقه چاه  اينچ و مته مورد استفاده نيز از نوع دكمه  اى است. به  عنوان 
گام نخست، در بازه  هاى حفارى 10 متر از نقطه پنجره13 تا ته چاه مقادير انرژى 

ويژه حفارى از رابطه-4 محاسبه شد.
شكل-2 نمودار تغييرات سگ  دست را بر حسب مقادير انرژى ويژه حفارى 
ســنگ براى اين 3 حلقه چاه نشــان مى  دهد. با توجه به شــكل بيشترين نرخ 
زاويه  سازى مربوط به انرژى ويژه حفارى سنگ در بازه Kpsi 650-550 است. 
بنابراين در ميدان نفتى اهواز سنگ  هايى با اين بازه از انرژى ويژه حفارى سنگ 
براى حفارى با سگ  دست  هاى زياد مناسب  تر خواهند بود. ضمن اينكه با كاهش 
ميزان انرژى ويژه حفارى سنگ، نرمى سازند بيشتر شده و در اين حالت به دليل 
شسته شدن مداوم زاويه  سازى زير مته با نرخ كمترى صورت مى  گيرد. با توجه 
به اين نمودار در هر ميدان نفتى همواره بازه بهينه  اى از مقاومت سنگ يا انرژى 
ويژه حفارى سنگ براى بهبود زاويه  سازى و افزايش كيفيت حفارى جهت  دار 
وجود دارد. به  عالوه از اين نمودار نيز مى  توان بيشترين سگ  دست قابل  حصول 

    1 (λ) عامل هيدروليك مته
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در حفارى را در آن ميدان خاص به  دست آورد.
 عالوه بر اين با توجه به نمودار شــكل-2 مشخص است كه سنگ  هايى با 
انرژى ويژه حفارى سنگ بيشتر از Kpsi 650 براى طراحى چاه  هاى جهت  دار 
با سگ  دست زياد مناسب نيستند.اين مطلب مى  تواند در فاز طراحى چاه  هاى 

جهت  دار در مطالعه جامع مخزن كمك شايانى باشد.
رابطه-5 معادله سگ  دســت بر حسب انرژى ويژه حفارى سنگ را كه از 

نمودار شكل-2 استخراج شده نشان مى  دهد:
304.0)(048.0)(104 25 DSEDSEDL

(degree/100 ft) سگ  دست :DL

با اســتفاده از روابط-4و5  تغييرات سگ  دست در نرخ نفوذهاى مختلف 
قابل  محاسبه خواهد بود. به  منظور آناليز تأثير عومل اصلى حفارى بر سگ  دست 
چاه، مقادير زير به  صورت ميانگين براى 3 حلقه چاه در نظر گرفته شده است:
Bit HSI= 3/1 hp/in2

Torque of bit= 1180 lbf-ft

Bit area= 56/745 in2

HSI:(ضريب هيدروليكى مته)  (hrp/in2)

به كمك روابط-5و6  تغييرات سگ  دســت نسبت به نرخ نفوذ در سازند 
 ،20 ،15) klb در دورها و وزن  هاى مختلف اعمال  شده روى مته  هاى متفاوت
25) رســم شد (شكل  هاى-3و4و5). كاربرد اين نمودارها در تخمين سرعت 
حفارى در چاه  هاى جهت  دار با سگ  دست  هاى مختلف قبل از آغاز عمليات 

حفارى و بهينه  سازى عوامل حفارى در حين عمليات است.
 در بخش بعدى اين مطالعه، با هدف سنجش ميزان دقت اين روش، در نمودار 
شكل-6 مقادير سگ  دست حاصل از ابزار MWD با مقادير محاسبه شده توسط 
اين روش براى يك نمونه چاه واقعى(چاه-d) مقايسه شده است. همان  طور كه 
نشان داده شده، هم  پوشانى مناسبى بين اطالعات استخراج شده در سرچاه نسبت 
به مقادير محاســبه شده توســط اين مدل ديده مى  شود. بنابراين مى  توان از اين 
مدل در تجهيزات آناليز سرچاهى با هدف تخمين ميزان سگ  دست چاه  هاى 
جهت  دار قبل از اقدام براى گرفتن اطالعات توســط ابزار MWD در بازه  هاى 
حفارى دلخواه استفاده كرد. اين موضوع باعث افزايش كيفيت حفارى و انجام 

نمودار سگ  دست بر حسب انرژى ويژه حفارى 2    

تغييرات سگ  دست بر حسب نرخ نفوذ در سازند در وزن  3    
(klb 15) روى مته
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تغييرات سگ  دست بر حسب نرخ نفوذ در سازند در وزن  4    
(klb 20) روى مته
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تغييرات سگ  دست بر حسب نرخ نفوذ در سازند در وزن  5    
(klb 25) روى مته
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عمليات حفارى در جهت طراحى شده خواهد بود.
 در بخش پايانى اين تحقيق به آناليز تأثير هر يك از عوامل حفارى شــامل 
RPM ،ROP ،WOB ،HIS روى نــرخ زاويه  ســازى چاه به كمك مدل ارائه 
شده به  صورت جزء  به  جزء خواهيم پرداخت. همان  طور كه در شكل-7 نشان  داده 
شده، عامل HIS تأثير اندكى بر تغييرات سگ  دست چاه دارد اما با افزايش نرخ 

پمپ گل، نرخ زاويه  سازى تا حدودى كاهش مى  يابد.
 تغييرات سگ  دست نسبت به RPM به  صورت خطى است. بنابراين با افزايش 
سرعت چرخش رشــته حفارى نرخ زاويه  ســازى افزايش مى يابد. توجيه اين 
افزايش را مى  توان افزايش لرزش و نوسانات رشته حفارى و تغييرات ناگهانى 
زاويه و آزيموت بيان كرد. در خصوص  تأثير عامل وزن روى مته همان  طور كه 
مشاهده مى  شود نرخ زاويه  سازى با افزايش وزن روى مته نيز افزايش مى  يابد كه 

اين مطلب به  شدت به نوع رشته حفارى استفاده شده بستگى دارد.

نتيجه  گيرى
 اين نوشــتار ارائه  كننده روشــى كاربردى اســت كه مى  تواند مورد 

توجه شــركت  هاى پيمانكار حفارى باشــد. در اين روش امكان تخمين 
تغييرات سگ  دســت چاه در هر بازه حفارى به كمك اطالعات در حين 

عمليات حفارى با دقت قابل  قبولى ميسر خواهد شد.
 با توجه به 3 حلقه چاه مورد مطالعه، بيشــترين نرخ زاويه  ســازى در 
 Kpsi ميــدان نفتــى اهواز در ســازندهايى با انرژى ويژه حفارى ســنگ
(650-550) مشاهده شد. بنابراين پيشنهاد مى  شود در اين ميدان چاه  هايى 
با سگ  دست زياد در اين بازه از انرژى ويژه حفارى سنگ طراحى شود. 
 100 Kpsi هم  چنين ســازندهايى با انرژى ويژه حفارى ســنگ كمتر از

براى حفارى جهت  دار در اين ميدان مناسب نيستند.
 با اســتفاده از مدل ارائه  شــده امكان مطالعه تأثيــر هر يك از عوامل 
اصلى حفارى شــامل HSI ،RPM ،WOB ،ROP بــر تغييرات و ميزان 
سگ  دســت چاه  هــاى جهــت  دار قبل از آغــاز عمليات حفــارى فراهم 

مى  گردد.
 تأثير RPM بر نرخ زاويه  سازى در شرايط سگ  دست زياد، بيشتر از 

حفارى چاهى در شرايط سگ  دست كم است.

مقايســه سگ  دست محاســبه شــده توســط مدل DSE با ابزار  6    
d-در چاه MWD
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       پا نويس ها
1. Dog Leg (DL)
2. Unconfined Compressive Strength 
(UCS)
3. sonic logs
4. Drilling Specific Energy (DSE)

5. Measurement While Drilling
6. real time drilling analysis
7. side tracking
8. teal
9. mechanical special energy

10. pessier
11. fear
12. μ
13. Kick-off Point (KOP)
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