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جايگاه فعاليتهاي حفاري در فرآيند توسعه و توليد ميادين هيدروكربوري
نقش پروژه هاي تزريق گاز در استمرار توليد نفت خام

گفتگوي تخصصي با مسئولين حوزه مديريت فني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
 وحيد دخاني

*

مقدمه:

در فراين�د فعاليته�اي باالدس�تي نف�ت و گاز مهمترين و پرهزينهتري�ن اقدامات اجراي طرحهاي توس�عه و يا
طرحهاي نگهداشت توليد مربوط به حفاري چاهها ميباشد و امروزه در شركتهاي بزرگ نفتي صنعت بكارگيري
تكنولوژيه�اي نوين و با بهرهگيري از نرمافزارهاي كامپيوتري پيش�رفته در راس�تاي تحق�ق حفاريهاي بهينه
ضريب موفقيت طرحها را به لحاظ فني و اقتصادي ارتقاء ميبخش�ند .در اهميت حفاري همين بس كه مهمترين
اطالعات زمينشناس�ي و مخزني به واسطه حفاريهاي موفق حاصل ميگردد و بيشك عمدهترين پيشرفتهاي
علم�ي در صنع�ت نفت دنيا متعلق به تكنولوژي حفاري اس�ت و اص�والً بهرهگيري از اي�ن تكنولوژيها منجر به
افزايش ضريب بازيافت از مخازن و بهرهبرداري حداكثري از آنها ميگردد.
با بهرهبرداري س�ريع از ذخاير هيدروكربوري به ويژه ميادين نفتي و كاهش تدريجي فش�ار مخازن رانت طبيعي
توليد و نهايت ًا كاهش انرژي اوليه مخازن حجم قابل توجهي از سياالت هيدروكربوري درجا درون مخزن ميمانند از
اين رو استفاده از روشهاي ازدياد برداشت ( )IOR/EORبراي به حداكثر رساندن ارزش اقتصادي هيدروكربورهاي
درج�ا امري اجتنابناپذير اس�ت و يكي از مهمترين و متداولترين اين روشه�ا تزريق گاز به صورت امتزاجي و
غيرامتزاجي اس�ت كه به دليل داش�تن مزيتهاي نس�بي اعم از فني و اقتصادي از آن اس�تفاده ميگردد و اگر
بپذيريم كه ش�كوفايي اقتصاد ملي مرهون توليد نفت از مخازن اس�ت بايد اذعان كنيم كه توليد از مخازن نفتي
نيز مستلزم و در گرو بكارگيري روشهاي ازدياد برداشت با استفاده از تزريق گاز به ميادين نفتي است.آنچه كه
در پي ميآيد بخش دوم و پاياني از گفتوگوي فني-تخصصي با برخي مس�ؤلين حوزه مديريت فني شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب اس�ت .در اين ش�ماره مباحثي نظير پروژههاي تزريق گاز و فرآورش ،پروژههاي راهبردي
حفاري و تأمين كاالهاي حفاري مطرح ميشوند.
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شركت كنندگان در مصاحبه:
پروژه تزريق گاز گنبدي نفتسفيد به ميدان هفتگل در سال 1351
هاي
ه
پروژ
و
فرآورش
مهندسي
اداره
• مهندس حسين مطهر -رئيس
و تزريق به مخزن آس��ماري گچساران در س��ال  1356آغاز شد .با
جنوب
خيز
نفت
تزريق گاز -شركت ملي مناطق
تداوم تولي��د نفت ،به تدريج مخازن ديگ��ري در برنامه تزريق قرار
• مهندس حميد بورد -معاون مدير فني (حفاري)
گرفتند كه در طي س��ي س��ال پس از انقالب اس�لامي ،پروژههاي
• مهندس عبدالكريم علي محمدي -رئيس برنامهريزي مهندسي حفاري تزريق گاز در ميادين پازنان ،بيبيحكيمه ،كرنج ،پارس��ي ،مارون،
• مهندس جاسم دشت بزرگي -رئيس واحد مطالعات و تكنولوژي حفاري كوپال ،لب س��فيد و رامشير راهاندازي ش��د .البته پروژه تزريق گاز
آغاجاري اخيرا ً در خرداد  88راهاندازي گرديد.
پروژههاي تزريق گاز

تزري�ق گاز به ميادين نفتي از چه زمان آغاز ش�د و چه پروژههايي در
اين راستا در مناطق نفتخيز به اجرا درآمدهاند؟

مطه�ر :بحث تزريق موضوع جديدي نيس��ت و از زمان قبل از
انق�لاب هم مطرح بود .بايد توجه داش��ت ك��ه در آن زمان مخازن
جوان بودند و اآلن در نيمه عمر خود به سر ميبرند .قبل از انقالب
* مصاحبه كننده

عملكرد تزريق گاز در ميادين نفتي تاكنون چگونه بوده است؟

مطه�ر :حج�م كل گاز تزريقي مورد ني�از ميادين نفتي حدود
 100تريلي�ون فوت مكعب اس�ت كه بايد در ي�ك فاصله زماني 40
س�اله انجام شود .با توجه به حجم گاز تزريق شده تاكنون (حدود
 18تريليون فوت مكعب) هنوز به نيمه راه هم نرس�يدهايم .حجم

تقاض��اي گاز م��ورد نياز تزريق به صورت روزان��ه  150ميليون متر
مكعب ميباش��د كه حداكثر  40ال��ي  50ميليون مترمكعب در روز
قاب��ل تأمين از منابع گازهاي هم��راه و گنبدي در مناطق نفتخيز
ميباش��د .بقيه مناب��ع از طريق ميدان آغار و داالن (ش��ركت نفت
مناطق مركزي) و از پارس جنوبي (طرح تزريق آغاجاري) و ش��بكه
ش��ركت ملي گاز ميباشد .بنابراين تنها يك سوم از منابع مورد نياز
از سيس��تمهاي مس��تقل در اختيار مناطق قرار دارد و دو سوم آن
در خارج از حوزه فعاليت ما واقع ش��ده اس��ت .از طرفي با تقاضاي
روزاف��زون گاز براي مصارف خانگي ،تج��اري ،صنعتي ،نيروگاهها و
صادرات و از س��وي ديگر با محدوديت منابع عرضه موجود ،در يك
تقاب��ل براي اختص��اص گاز تزريق مورد نياز قرار خواهيم داش��ت.
عملكرد تزريق در س��الهاي اخير نش��ان ميدهد كه فقط 80-70
درصد برنامه تحقق يافته است .بايد توجه داشت كه عدم تزريق به

نفتي
موقع گاز به مثابه روندي برگش�تناپذير در توليد از ميادين
ِ
وابس�ته به آن خواهد بود .قابل ذكر است كه نيمي از توليد روزانه
نفت در مناطق نفتخيز از مياديني صورت ميگيرد كه پروژههاي
تزريق در آنها اجرا شده است.

جداي از رش��د مصرف در سالهاي اخير ،بايد به مبحث انتقال
گاز هم توجه كرد .در موازنه توليد و مصرف ،يكي از بخشهاي مياني
انتقال گاز ميباش��د كه در محاسبات گاهي ديده نميشود و به اين
دليل برخي برآوردها واقعي نيس��ت .گرچ�ه مخالف بحث صادرات

نيستيم و اين موضوع ميتواند جايگاه ايران را در تعامالت جهاني
باال ببرد ،ولي بايد سياس�تگذاري جامع باش�د تا از تداوم تزريق
گاز در ميادين نفتي اطمينان حاصل شود.

هماكن��ون ظرفيت تأسيس��ات تزريق گاز (با احتس��اب پروژه
آغاجاري) در مناطق نفتخيز جنوب روزانه  200ميليون متر مكعب
ميباشد .كشور ما در سرمايهگذاري براي تزريق گاز كوتاهي نكرده،
ولي در صورت عدم اس��تفاده از اين سرمايهها ،بر اثر استهالك خود
تأسيس��ات و ضررهاي اقتصادي ناش��ي از عدم تزريق به موقع (كه
قب ً
ال اشاره شد) موجب زيان ملي خواهد شد.
پروژههاي آتي تزريق و فرآورش

چ�ه پروژهه�اي جديدي در راس�تاي تزريق گاز ب�ه ميادين نفتي در
مناطق نفتخيز در دست اقدام است؟

گاز در مناطق نفتخيز) ميباشند .همچنين هزينه تكميل و توسعه
مخازن گازي جديد در مقايس��ه مخازن توليد يافته بيش��تر اس��ت.
ب��ه هر حال حتي ب��ا افزودن منابع گازي جدي��د ،تنها نيمي از گاز
م��ورد نياز تزريق فراهم خواهد ش��د و بنابراين وابس��تگي به منابع
گازي خارج از مناطق نفتخيز جنوب كام ً
ال مش��هود اس��ت .البته
از طرحه��اي مورد نظر ،تاكنون فقط مارون خامي جهت تأمين گاز
تزريقي به بهرهبرداري رسيده است.
گرچه مخالف بحث صادرات نيس�تيم و اين موضوع ميتواند
جاي�گاه اي�ران را در تعاملات جهان�ي ب�اال بب�رد ،ول�ي بايد
سياس�تگذاري جامع باشد تا از تداوم تزريق گاز در ميادين
نفتي اطمينان حاصل شود.
چه پروژههايي براي حفظ كيفيت نفتخام در مناطق در حال پيگيري است؟

مطه�ر :پروژههاي مذكور در دو بخ��ش فرآورش نمك نمكي و
كاهش  H 2 Sقابل بحث ميباشد .در حال حاضر  18واحد نمكزدايي
در حال فعاليت هستند 11 .واحد ديگر در دست طراحي و ساخت
داري��م ك��ه مجموعاً ب��ه  29واح��د نمكزدايي در س��طح مناطق
ت فرآورش واحدهاي موجود
نفتخيز جنوب خواهيم رس��يد .ظرفي 
1/2ميليون بش��كه در روز اس��ت و  1/1ميليون بش��كه در روز نيز
با طرحهاي جدي��د به ظرفيت فرآورش اضافه ميش��ود .همچنين
در طرح جام��ع چهارم نمكزدايي نيز حدود  200هزار بش��كه در
روز ب��ه ظرفيت فرآورش نفت خام اضافه ميش��ود و در مجموع در
سال  1393ظرفيت فرآورش نفت نمكي در مناطق نفتخيز جنوب
2/5ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
در بحث كنترل  H 2 Sبايد اشاره كرد كه كيفيت نفت ارسالي به
پااليش��گاهها با نفت صادراتي متفاوت اس��ت ..در حال حاضر ميزان
 H 2 Sدر نفت ارسالي براي صادرات  80 ppmحجمي است كه بنا به
مكاتب��ات امور بينالملل جهت تقليل آن به حد ( 40 ppmيا حتي
كمتر از  )15 ppmبرنامهريزي صورت گرفته است .ابتدا بايد مطالعه
ش��ود كه به چه تأسيساتي نياز داريم كه بتواند اين حجم نفت خام
را به كيفيت مورد تقاضا برس��اند و س��پس بحث انتخاب محل اين
تأسيس��ات مطرح اس��ت (كه در مبدأ ارسال نفت باشد يا به صورت
متمركز در تلمبهخانه گوره احداث شود) و در نيل به اين هدف هم
اينك در مرحله انتخاب مش��اور براي مطالعه هستيم .با مطالعات و
امكانس��نجي طرحها ،هزينه تأسيسات مورد نياز و در مقابل درآمد
حاصل از فروش نفتخام با كيفيت مذكور ،بررسي خواهد شد.
به طور كلي پيش��رفت پروژهها در حال حاضر به صورت روزانه
پايش ميش��ود و تا انتهاي برنامه پنجم توس��عه نفتخام با كيفيت
مورد تقاضاي مشتريان عرضه خواهد شد.

مطه�ر :عالوهب��ر پروژههاي اجرا ش��ده ،طرحه��اي تكميلي در
مناط��ق نفتخيز جنوب عبارتن��د از :پروژههاي جمعآوري گازهاي
همراه ميادين نرگس��ي ،قلعهنار و لبسفيد به منظور تزريق در خود
اين ميدانها .البته پروژههاي تزريق گاز به ميادين نرگس��ي و قلعه
ن��ار حالت پايلوت دارند و حجم تزريق در صورت مثبت بودن نتايج
عملياتي ،قابل افزايش بوده و اين دو پروژه به ترتيب در س��الهاي
 88و  89راهاندازي خواهد شد .در پروژه تزريق به ميدان لبسفيد،
گاز همراه نفت مخزن بنگستان به مخزن آسماري اين ميدان تزريق
ميشود كه در حال حاضر به دليل هم فشار بودن دو مخزن ،امكان فعاليتهاي معاونت حفاري
تزريق مس��تقيم وجود ندارد و با راهاندازي ايس��تگاه تقويت فش��ار
در ابتدا به طور خالصه اداره كل حفاري را معرفي و اهم فعاليتهاي
ميت��وان گازهاي هم��راه را به درون مخزن آس��ماري تزريق كرد .آن را ارائه بفرماييد؟
اين پ��روژه در برنامه پنجم توس��عه قرار دارد .مخ��ازن ديگري نيز
ب�ورد :اداره كل حفاري با  70س��ال قدمت ج��زء قديميترين
كانديداي پروژههاي تزريق هس��تند از جمله اهواز ،بنگس��تان ،آب مجموعهها در مناطق نفتخيز است و در بيان اهميت اين سازمان
تيم��ور و منصوري كه پ��س از انجام مطالعات ،حجم و منش��أ گاز بايد گفت كه مجموعه اقدامات حفاري نقش اساس��ي در توليد نفت
تزريقي مشخص خواهد شد.
مناطق نفتخيز جنوب و اصوالً حلقه اول نگهداش��ت سقف توليد،
برنامههاي موجود براي افزايش توليد گاز در مناطق نفتخيز چيست؟ اقدامات حفاري است و از طرفي  50تا  60درصد هزينههاي توسعه
مطه�ر :هيئت مديره ش��ركت ملي نفت ايران از س��الها پيش باالدس��تي به فعاليتهاي حفاري است بنابراين حضور كارشناسان
راهكارهاي��ي را ارائه نم��ود كه بتواند مناطق نفتخي��ز را به لحاظ اين سازمان در بخش مطالعات مخازن حائز اهميت است.
تأمين گاز مورد نياز تزريق خودكفا كند .ولي توان توليد سازندهاي
در س��ال 1387ح��دود  580فعالي��ت درون چاهي به كمك
گازي موج��ود (با توجه به پراكندگي برخ��ي از آنها) در حد تأمين  Coil-Tubingداش��تهايم كه اثر مس��تقيم در نگهداشت توليد
 22تا  23ميليون مترمكعب در روز گاز (عالوهبر سقف توليد كنوني داش��ته اس��ت .مجموع��ه حف��اري در برگيرن��ده تخصصهاي
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گوناگون  Multi-Experienceاس��ت و اين مجموعه جزء فنيترين
بخشهاي صنعت اس��ت و بيش از  86درصد پرسنل داراي مدارك
كارشناسي و باالتر هستند.
در ح��ال حاض��ر فعاليتهاي حف��اري به ص��ورت روزانه مورد
بررسي قرار ميگيرد و درصدد هستيم تا بتوان به صورت  Onlineبا
دكله��اي حفاري ارتباط برقرار كنيم و دادههاي عملياتي و صداي
ناظرين فني را در اتاق عمليات داشته باشيم.
در بخش تأمين كاالي حفاري و مواد مورد نياز مصرفي چه فعاليتهايي
داشتهايد؟
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دش�ت بزرگي :كل اقالم مصرف��ي گل حفاري ،حدود  33مورد
ميباش��ند كه تاكنون  28مورد (نزديك  85درصد) از آنها از طريق
توليد داخلي تأمين ش��ده اند و در مواد شيميايي مورد نياز سيمان
حف��اري از  29ن��وع مواد مصرفي 18 ،مورد از داخل كش��ور تأمين
ميشوند.
بورد :به منظور ساماندهي فرآيند تأمين
م��واد مصرفي و با هم��كاري ،مجموعه
توليدكنندهها و ب��ه يك تصميم واحد
رس��يديم .بر اين اس��اس مقرر شد كه
شركت پيمانكاري متشكل از مجموعه
توليدكنندگان مواد ايجاد شود.
دش�ت بزرگ�ي :اي��ن ش��ركت
پيمان��كاري ،س��رويس دهن��ده اقالم
مصرف��ي دكلهاس��ت و مس��تقيماً با
توليدكنن��دگان در ارتباط اس��ت و مواد م��ازاد را نيز خود پيمانكار
توزي��ع ميكند .با اجراي اي��ن روش ،انب��ارداري ،ضايعات و حجم
ارس��ال مواد كاه��ش يافت و اين كار در قالب يك پيمان  4س��اله
واگذار ش��ده است و مقرر ش��د كه پس از انقضاي مدت پيمان (كه
هماكن��ون در اواخر آن هس��تيم) نتايج بررس��ي و ب��راي ادامه كار
تصميمگيري شود.
ب�ورد :فرآيند كار به گونهاي اس��ت كه  Just-in-timeباش��يم
و مدع��ي اين روش هم هس��تيم .اين كار س��رعت م��ا را افزايش و
زمانهاي انتظار را كاهش داده است.

پديده به حدود  10درص ِد قبل كاهش يافت .س��وراخ شدن لولهها،
همواره ش��ركت ملي حفاري را با معضل كمبود لوله مواجه ميكرد.
با تغيير در آرايش رش��ته حفاري خوش��بختانه اين مشكل كاهش
يافته اس��ت و در حدود  600تا  700هزار دالر در سال صرفهجويي
شده است .عليرغم سختترش��دن حفاريهاي جديد ،تواناييهاي
ما بيشتر شده است.

در بحث حفاظت محيط زيس�ت ،در چاه  11ش�ادگان (به طور
آزمايش�ي) ضمن ران�دن جداري 13 3 8 ″ ،اينچ س�يمانكاري آن
كامل انجام نش�د و داليز خال�ي باقي ماند .اين فض�ا براي تزريق
پس�ماند و خردهه�اي حفاري به هم�راه مق�داري گل روغني (در
مجموع  20.000بشكه) در سازند آغاجاري استفاده شد.
بورد :در چاههاي قديمي مارون ،جداريها تحمل كافي در مقابل

 Collapseرا نداش��تند .از سال  79-80در سازند گچساران با افزودن
يك آستري از رخداد اين پديده جلوگيري شد .نتايج اين اقدامات در
قالب مقاالت فني در كنگرههاي مختلف مطرح شده است.
تحقيقات و فناوريهاي حفاري

وضعيت تحقيقات حفاري در ش�ركت شما
به چه صورت است؟

دش�ت بزرگ�ي :ت��ا چند س��ال قبل
متأس��فانه فارغالتحصيل رشته حفاري در
كش��ور نداش��تيم و خودمان مجبور بوديم
دورهه��اي تكميلي براي هم��كاران برگزار
كني��م ك��ه به نوع��ي منتج به مهندس��ي
حفاري ميش��د .البته هماكنون دانش��گاه
صنع��ت نفت گامهاي خوبي برداش��ته اس��ت .گرچه در گذش��ته،
متخصصي��ن اين س��ازمان با تكيه ب��ر تجارت عمليات��ي و كارهاي
تحقيقاتي به ح��ل معضالت ميپرداختند .اما هم اكنون هر وقت با
معضل مواجه ميش��ويم كه حل آن از توان سازمان خارج است آن
موضوع به دانشگاه ارجاع داده ميشود.
نتاي��ج پروژهه��اي تحقيقاتي زياد اس��ت و برخ��ي از آنها نظير
اس��تفاده از سيمان سبك ،اس��تفاده از  Lub Cutبه جاي گازوئيل،
اس��تفاده از تكنول��وژي ژل پليمر جهت قطع تولي��د آب و طراحي
س��يمان االستيك به پايان رسيده يا در مرحله آزمايش ميداني قرار
دارد .نكت��ه مهم در راهبري تحقيقات اس��ت كه تعريف مس��ئله و
كاهش هزينههاي عمليات حفاري
ب�ا توجه به هزينهه�اي عمليات حفاري ،چه پروژههايي در راس�تاي هدايت پروژههاي پژوهشي توسط همكاران اداره كل صورت گرفته
اس��ت .الزم به ذكر است مقاالت علمي متخصصين اين سازمان در
كاهش هزينهها اجرا شده است؟
عل�ي محمدي :اخي��را ً اقداماتي در خص��وص كاهش هزينهها كنگره حفاري س��ال  87حائز رتبههاي برتر ش��دند و در نظر داريم
انجام شده است .با بررسي معضالت فعاليتهاي حفاري در گذشته ،نتايج آن تحقيقات را به صورت سمينار برگزار كنيم.
مطالعه اليههاي ناش��ناخته و تغيير در طراحي  BHAس��عي شد تا
چ�ه فناوريه�اي جديد در س�الهاي اخير در اداره ش�ما به خدمت
مشكالت را كمتر كنيم .در برخي ميادين كه امكانپذير بود با يك
س��ايز جداري مياني حفاري كرديم .مثال در ميداني كه جداري 20گرفته شدهاند؟
دش�تبزرگي :اس��تفاده از روش ( UBDحفاري فروتعادلي) در
اينچ در عمق  1500متري نصبميشد (با حذف جداري مذكور)،
ج��داري  13 3 8 ″اين��چ در باالي گچس��اران در عمق  2000متري كالهكه��اي گازي (در چاه 32بيبيحكيمه و  306مارون) حدود
نصب ميشود .با تغيير در افزودنيها و خواص گل در حدود  500تا يك ميليون دالر ارزي صرفهجويي به همراه داشته است .همچنين
ب��راي اولين ب��ار در چاه منصوري  73 -حفاري چند ش��اخهاي (با
 600هزار دالر در سال صرفهجويي داشتهايم.
در ميادي��ن بيبيحكيم��ه و آزادگان ب��ا ح��ذف جداريهاي حفاري  2ش��اخه و در مجموع  941متر) در مخزن بنگس��تان اين
غيرض��روري (نظي��ر چ��اه  ،)AZ-9صرفهجوييه��اي قابل توجهي ميدان با موفقيت اجرا شد.
ب�ورد :ما هم��واره دنبال فرصت��ي بوديم ت��ا در گفتوگوهاي
در ابزاره��اي ديگ��ر و تاج چاه به عمل آم��د .در چاههاي تعميراتي
زمان زيادي صرف آس��ياب لولهها ميش��د كه ب��ا ورود تكنولوژي تخصصي ،چالشه��اي حفاري را از زواياي مختلف بررس��ي كنيم.
اميداوري��م كه چني��ن نشس��تهايي در آينده به منظور بررس��ي
 Whipstokeحدود  11دكل در روز صرفهجويي به عمل آمد.
علت شستش��و ( )Wash & Reamدر چاههاي م��ارون و اهواز موضوعات ويژه در حفاري ،برگزار و در اين مسير ادامه يابد.
بررس��ي ش��د و با تغيي��ر در پارامتره��اي گل و طراحي  BHAاين

