پارامترهاي مؤثر در
طراحي چاههاي افقي
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طرح چاه بايد تمام برنامه هاي عملياتي را ش�امل ش�ود ،در نتيجه تشخيص اين موضوع که درکجا

مش�كالت و نگرانيهاي اکتش�اف ،حفاري ،تکميل ،تجهيز و توليد ش�روع و خاتمه مي يابد ،دش�وار

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

است .طراحي برنامه چاه هاي نفت وگاز جهت حفاري و رسيدن به هدف از قبل تعيين شده

(رس�يدن به مخزن مورد نظر) يکي از مهمترين پارامتره�اي تأثير گذار در برآورد اقتصادي هر چاه

محسوب مي شود .پارامترهاي مختلفي در طراحي چاه نقش تعيين کننده دارند.

در اين مقاله س�عي ش�ده اس�ت تا پارامترهاي مهم و موثر در طراحي چاه هاي افقي بطور مختصر

شرح داده شوند.
کلمات کليدي:

موقعيت چاه ،هندسه چاه ،طول چاه ،شکل چاه ،تکميل چاه ،هزينه چاه و ارزيابي نيازمنديها.

مقدمه

هر چاه شرايط ويژه و منحصر به فردي دارد ،برقراري تعادل
بين اين شرايط به موقعيت مکاني محل چاه وابسته است ،لذا تيم
طراح��ي چاه بايد از ويژگيها و موقعي��ت محلي ميدان مورد نظر
ِ
شناخت كامل داشته باشد .زماني كه يك چاه افقي حفر ميشود
(بر خالف چاههاي قائم معمولي) ،قابليت اصالح طرح چاه وجود
دارد .س��يمانکاري ،تحريک يا  sidetrackingچاههاي افقي غالباً
پر هزينه اس��ت و تيم طراح��ي با در نظر گرفت��ن نيازمنديهاي
چ��اه در بلندمدت بايد قابليت باالب��ري مصنوعي (،)artifical lift
سرويسکاري و  Workoverرا براي چاه افقي طراحي کند.
 1و  - 2كارشناس ارشد مخزن

در طراحي چاه افقي موارد زير بايد رعايت شود:

 طراحي انجام گرفته بايد در مقابل مس��يرهاي برنامهريزي
نشده و تغييرات مخزن انعطاف پذير باشد؛
 استراتژي اهداف توليد را طبق تواناييهاي حفاري و عمليات
تکميل در نظر بگيرد؛
 در تيم طراحي از افرادي که با منطقه آش��نايي كامل دارند
استفاده شود؛
 محدوديتهاي حفاري ،تکميل ،زمينشناسي و توليد مد نظر
قرار گرفته و بين آنها تعادل برقرار شود.
طرح چاه بايد تمام برنامههاي عملياتي را ش��امل ش��ود ،در
نتيجه تشخيص اينکه در کجا موضوعات و نگرانيهاي اکتشاف،

شکل  -1جهتگيري چاه افقي در مخزن داراي
شکستگي طبيعي[]1

حف��اري ،تکميل ،تجهيز و توليد ش��روع ش��ده و خاتمه مييابد،
دش��وار است .در اين مقاله سعي شده پارامترهاي مهم و مؤثر در
طراحي چاههاي افقي شرح داده شود.
موقعيت چاه

يك چال��ش در طراحي چاههاي افق��ي ،موقعيت قرارگيري
چاه نسبت به مخزن و قرار دادن چاه درون مخزن است ،دو نکته
اساسي در موقعيت قرارگيري چاه افقي عبارت است از:
 توانايي زمينش��ناس و مهندس مخزن در تش��خيص هدف
(مخزن مورد نظر)؛
 تواناي��ي گروه حفاري در کنترل و مونيتورينگ مس��ير چاه
در منطقه مورد نظر.
در بسياري موارد مقرون به صرفه است که يک چاه آزمايشي
قائم براي تعيين موقعيت س��ياالت مخزن ،ساختار مخزن و ديگر
پارامتره��اي مخزن حفر ش��ود و در تمامي موارد محدوديتهاي
مس��ير قبل از حفاري چاه مد نظر ق��رار گيرد .در مورد تغييرات
مخزن يا مش��کالت موجود در مس��ير حفاري که در چاه انحراف
ايج��اد ميکند و باعث ميگردد كه چاه در خارج از منطقه PAY
حفر شود ،نقشههاي احتمالي بايد تهيه گردد .در حفاري چاههاي
افقي در مخازني که داراي شکستگيهاي طبيعي هستند ،چاههاي
افقي معموالً عمود بر جهت شکس��تگيهاي قائم حفر ميش��وند
و در مخازني که شکس��تگيهاي طبيعي ب��ه عنوان مجرايي براي
مخروطي ش��دن آب عمل ميکنند چاههاي افقي غالباً موازي با
شکس��تگيهاي طبيعي به منظور بهينه كردن زهکشي نفتخام و
گاز طبيعي ،حفر ميشوند (شكل .)1
درموارديکهدرمخزنشکستهيدروليکي()hydraulicfracturing

شکل  -2چاههاي افقي در مخازن داراي
شکست هيدروليکي[]1

داريم ،چاههاي افقي معموالً در جهت حداقل تنش حفر ميش��وند،
بطوري که شکستگيهاي هيدروليکي عمود بر چاه باشند (شکل .)2
موقعي��ت قرارگيري چاه در مخازن همگن معموالً بهوس��يله
مرزه��اي  ،leaseکاربردهاي آينده ( )EORيا بهوس��يله موقعيت
چاههاي قائم موجود تعيين ميشود (شکل .)3
در جاي��ي که راندمان  Flood sweepبهوس��يله روند طبيعي
نفوذپذيري کنترل ميشود ،جهت آزيموت ميتواند کاربرد EOR
در چاههاي افقي را با مش��کل روبرو کند .در اين موارد س��اختار
مخزن ميتواند جهت آزيموت را محدود کرده و در نواحي خاصي
با مشکالت پايداري شديد ديواره چاه مواجه شويم .جهتيابي چاه
در شرايط تنش سنگي درجا تعيين ميشود و اگر ترديدهايي در
مورد جهت مناسب آزيموت وجود داشته باشد ،ريزشکستگيها،
مغزههاي جه��تدار ASR ،يا ديگر آزمايشه��ا در چاههاي قائم
آزمايشي انجام ميشود.
شعاع زهکشي يا اُفت فشار در مخزن ممکن است نحوه بهينه
قرارگيري در بيش��تر ميادين بالغ ( )mature fieldsرا مش��خص
کند .بررس��ي فشارها ،تحليل تاريخچة  declineو توليد ،ميتواند
هندس��ه زهکش��ي غير عادي را مش��خص کند و در اين صورت
موقعي��ت قرارگيري چ��اه ميتواند تابعي از مرزهاي حاش��يهاي
ميدان باشد.
ش��کل ( )4نماي نقش��ه ميدان انتخابي را نشان ميدهد که
نحوه قرارگيري بر اساس دو نکته زير بيان شده است:
 -1زهکشي غير عادي در چاه قائم؛
 -2دسترسي مرزهاي نامنظم ميدان.
در اي��ن موارد چاهه��اي افقي ب��ه منظور افزاي��ش راندمان،
جايگزين چاههاي قائم در منطقه ميشوند.

شکل  -3جهتگيري چاه افقي در مخازن همگن []1
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شكل  -4شعاع زهکشي در چاه افقي نسبت به چاه قائم[]1
چاه قائم

شکل  -5مقدار هزينه چاههاي افقي در مقابل طول چاه []1

چاه افقي
در مورد موقعيت قرارگيري چاه افقي در ش�رايط ويژه در منطقه،
توضيحات زير ميتواند مورد استفاده قرار گيرد:
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

 عموماً جهت آزيموت آس��انتر از شيب کنترل شده و دقت
اندازهگيري آزيموت ˚ ±5تا ˚ ±10است .انحراف چاه در نقطه
 Kick offبايد دقيقاً اندازهگيري ش��ود ،زيرا خطاي انحراف در
نقطه  Kick offميتواند تصحيحات مس��ير اصلي را در همان
لحظ��ه يا بالفاصله بعد از عمليات انحراف از نقطه  Kick offرا
از بين ببرد؛
در نقطهاي که چاه قرار اس��ت منحرف گردد بهتر است که
حداکث��ر زاويه انحراف در نظر گرفته ش��ود (زيرا بعد از نقطه
انح��راف ،کاهش زاويه آس��انتر از افزايش زاويه انحراف انجام
ميشود و ريسک حفاري را کمتر ميكند).
 تصحي��ح زاويه انح��راف در چاههاي افقي باي��د با توجه به
تصحي��ح زاويه انحراف در چاههاي��ي که از بين رفتهاند ،انجام
شود؛
 اليهبندي زياد يا س��ازندهاي داراي شکستگي در چاههاي
افقي باعث ايجاد مشکل در کنترل جهت ميشوند.
 تغيير سرمتهها يا طراحي i(Bottom Hole Assembly) BHA
هيدرولي��ک يا روش��هاي حفاري در س��رعت  BHAتأثير زيادي
دارند؛
 در توس��عه چاههاي افق��ي جهت گيري حف��اري به دليل
افزايش کشش در چاه خيلي مشکل است.
 سطح مش��ترک بين اليهاي زمين شناسي و سطح حفاري
شده در چاههاي افقي درجه اهميت بااليي دارد.
 اگر مسير چاه درست طراحي شده باشد ( ازقبيل :تغييرات
صحيح آزيموت در دامنه محدودهها ،افزايش يا کاهش صحيح
زاوي��ه انحراف چاه در دسترس��ي به توليد بيش��تر) به راحتي
ميت��وان اين تصحيح��ات را در نزديکترين چ��اه افقي مورد
استفاده قرار داد.
هندسه چاه

قطر ،طول و شکل چاه در داخل مخزن تأثير مهمي بر هزينه و
موفقيت کل چاه دارد .در نتيجه هندسه چاه بخش مهمي از طراحي
در چاههاي افقي اس��ت .تعيين قطر چاه در بخش افقي اساسيترين
اصل ميباشد كه بايد با توجه به موارد زير تعيين شود:
 اس��تفاده از يک مجموعه حفاري  ،مانده يابي و برنامههاي
هيدروليکي قابل کنترل براي رسيدن به اهداف و پايداري چاه؛

 تميزکاري کافي براي راندن ابزار آالت الزم ،تميز كاري جهت
نصب لوازم تکميل ،تحريک ،توليد و  workoverمورد نياز؛
ُ
 قطر مناسب براي توليد اقتصادي كه باعث پيش بيني افت
فشار و کاهش توليد سياالت و جامدات ميشود.
براي راندن يک رش��ته لوله جداري اضافي در چاه يا مواجه
با مش��كالت غي��ر منتظ��ره (ورود آب يا گاز) ،بايد چ��اه افقي با
قط��ر بزرگت��ري طراحي ش��ود كه قطر چ��اه ميتواند ب��ا تکرار
حفاري و س��پس تکميل و مطابقت با ش��رايط چاه نسبت به چاه
اول ارزيابي گردد در بعضي موارد تغيير طراحي چاههاي عمودي
اس��تاندارد به انواع چاههاي افقي با توجه به مش��کالت و افزايش
هزينهه��ا تغيير كرده و طراحي قطر چ��اه افقي از روي قطر چاه
قائ��م براي ورود مجدد به چاه افقي محدوديت ميكند اين عمل
ميتوان��د طول چاه ،ارزيابي ،تکميل و انتخابهاي عمليات توليد
را مح��دود نمايد .اين نتيجه باي��د در ابتداي مرحله طراحي چاه
در نظر گرفته شود.
طول چاه

طول چاه افقي معموالً توس��ط اندازة  ،leaseقابليت سيستم
حفاري ،ريس��ک و هزينه کنترل ميشود .در حالت کلي ،قدرت
تولي��د يک چاه افقي بايد با طول چ��اه افزايش يابد .بنابراين هر
چه طول چاه بيشتر باشد ،توليد افزونتري خواهد داشت ولي به
علت افزايش مشکالت اليروبي و خمشدن لولهجداري با افزايش
طول چاه ،هزينه چاه افقي از يک مينيمم ميگذرد (شکل .)5
با افزايش طول چاه ،ريسک از دست رفتن چاه نيز باال ميرود
و در بسياري موارد به علت تغييرات غيرقابل پيشبيني مخزن يا
برخورد به شکستگيهاي بزرگ و سرعتهاي باالي توليد ،چاههاي
افقي کوتاهتري نسبت به طول طراحي شده اوليه حفر ميشود.
شکل چاه

ي��ک جنبه منحصر به فرد از تکنولوژي حفاري افقي ،قابليت
جانماي��ي بهين��ه چ��اه در درون مخ��زن براي کم ک��ردن تأثير
تنشه��اي افقي و جانبي در مخزن اس��ت که اي��ن موضوع نياز
به ش��ناخت خصوصيات زمينشناس��ي و مخزن دارد .شكل چاه
ي��ك فاکتور مهم ديگر در طراحي چاههاي افقي اس��ت و بايد با
باالبري مصنوعي ،تکميل و افزايش بازدهي نفت ( )EORمطابقت
داشته باشد .شکلهاي پيچيده چاه افقي ريسک و هزينه را زياد

ميکند.

شکلهاي چاههاي افقي عبارتند از :صاف ( ،)Flat wellsموجي
( ،)Undulating wellsانحرافي رو به باال (،)Upward inclined wells
انحراف��ي رو ب��ه پايي��ن ( ،)Downward inclined wellsچن��د
سطحي ( ،)Multilevel wellsچند شاخه (،)Multibranch wells
زهکشي ثقلي ( )Gravity drainage wellsو مختلط ()Complex well
(شکل.)6

شکل  -6شکل چاههاي افقي []1

تکميل چاه افقي

در استفاده از آس��تريهاي سيماني يا ديگر عمليات تکميل
پرهزين��ه ،هزينه تکميل ميتوان��د فاکتوري مهم در تعيين طول
اقتصادي و بهينه يک چاه افقي باش��د در صورتي که با اس��تفاده
از آس��تريهاي شکافدار ( )slotted linerيا چاه باز (،)open hole
هزينههاي تکميل غالباً اثر کمتري در کل هزينه چاه دارد.
نح��وه تکمي��ل چاههاي افقي يک��ي از عوامل مه��م ديگر در
طراح��ي چاهه��اي افقي اس��ت که ش��امل :مراحل چ��اه باز،
الينرها ،لولههاي جداري ،سوراخ کردن و ()gravel-packing
ميباشد(شکل .)7

انتخاب نح�وه تکميل در چاههاي افقي به ش�رايط خاص منطقه و
موقعيت چاه بستگي دارد که شامل موارد زير است:

 -1هزينه  -2نوع تكميل چاه  -3توليد سياالت  -4ظرفيت و
توانايي تأسيسات  -5شرايط الزم براي تحريک  -6شرايط الزم
براي عمليات توليد؛  -7عمليات سرويسکاري و .workover
وقتي اطالعات عوامل تأثير گذار در نحوه تکميل چاه حداقل
باش��د ،اس��تراتژي تکميل چاه ب��راي تيم طراحي مش��کل و
پيچيده ميش��ود؛ در اين ش��رايط تيم طراحي بايد موارد زير
را رعايت کند:
 -1شناخت اهداف چاه؛
 -2در نظر گرفتن نيازمنديهاي الزم در عمليات توليد؛
 -3در نظر گرفتن تمام شرايط خاص منطقه و موقعيت چاه.
 -4استفاده از سادهترين نحوه تکميل در حد امکان.
هزينه

تفاوت چاههاي افقي و قائم در هزينه زياد تکميل در چاههاي
افقي ب��ه چاههاي قائم اس��ت .هزينه حف��اري در چاههاي افقي
ميتواند بيش��تر از هزينههاي ديگر در چاه باش��د (مانند ،lease
حفاري ،تجهيزات و غيره) که اين موضوع کمتر در چاههاي قائم
ديده ميشود.
اس��تراتژي حفاري و تکمي��ل در چاههاي افقي بايد کمترين
آس��يب را به س��ازند داشته و از س��ادهترين نحوه تکميل در چاه
اس��تفاده شود .ابتدا بايد تيم طراحي با ارزانترين امکانات موجود
(مانند چاه باز يا لولههاي جداري شکافدار) حفاري را شروع کند
و با پيشرفت حفاري در مواقع ضروري ،روشهاي پيچيده تکميل
را نيز به كار گيرد.

فاکتورهايي که در س��رويسكاري و  Workoverدر چاههاي
افقي بايد در نظر گرفته شود شامل موارد زير است:
 -1نيازمنديه��اي توليد و نصب تجهي��زات توليد ( مانند طراحي
هيدروليک ،تعيين مكان نصب پکرها ،تکميل و packer fluid؛
 -2نيازمنديهاي سرويسکاري چاه؛
بهترين منبع براي تش��خيص نيازمنديهاي چاه افقي ،بررسي
رفتار در چاههاي قائم موجود در منطقه اس��ت كه با استفاده
از آن ميت��وان نيازمنديهاي چاه در منطقه را پيشبيني و در
طراحي چاه اعمال كرد.
 -3طراحي ( artificial liftمانند نوع ،اندازه ،موقعيت و توانايي
سرويس دهي)؛
هنگامي که چاههاي افقي داراي انديس توليد ( )PIباال هستند،
به  artificial liftنياز است ،در اين موارد از سيستم پمپهاي
معمولي در چاههاي افقي استفاده ميشود.
موارد زير در طراحي  artificial liftمؤثر هستند:

 ميزان توليد سيال و خواص جريان؛
 نيازمنديهاي drawdown؛
 چگونگي نصب تجهيزات و
مکان و موقعيت چاه كه مهمترين عامل ميباشد.
ارزيابي نيازمنديها

در برنامه ارزيابي بايد از تمام روشهاي جمعآوري اطالعات
و تفسير دادهها استفاده شود ]2[.مانند:
 سنجش از راه دور (ش��امل لرزه ،مغناطيس حرارتي ،آناليزخاک و الکتريسيته القايي)؛
 ارزيابي اوليه چاه يا ( offsetشامل مغزهگيري ،تهيه مقاطع،اندازهگيري فشار و آزمايش ساقه حفاري)؛
 ارزيابي چاه آزمايشي؛
 زمينشناس��ي چاه (شامل کندههاي حفاري و نمودارگيري
گل حفاري)؛
سرويسکاري و Workover
در چاههاي افقي براي سرويسکاري و  Workoverمدت زمان  استفاده از روشهاي  MWD، LWDو Wireline E-log؛
طوالنيتري الزم است كه بايد در طراحي چاه رعايت شود .اغلب  نمودارگيري توليد ( شامل دما ،صوتي و .)Spinners
پيش بيني و رعايت اين موضوع س��رويسكاري و ( )Workoverارزيابي نيازمنديها ميبايست توسط زمينشناسان ،مهندسان
يکي ديگر از فاکتورهاي مشکل در طراحي چاههاي افقي است .و طراحان چاه که کام ً
ال به مسائل حفاري و تجهيزات آن آشنا
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شکل  -7نمونهاي از نحوه تکميل در چاههاي افقي []1

عالوه بر موارد ذکر ش��ده ،در حفاريهاي افقي براي رسيدن
هستند ،انجام گيرد .به دليل پيچيدگي و گران بودن بسياري
از تجهيزات تخمين و حفر چاههاي افقي ،تيم طراح بايد براي به س��رعت نفوذ باال به نمودارگيري از چاه و زمينشناس سر چاه
نيز،الزم است.
هر شرايط ،بهترين گزينهها را تشخيص دهد.
 .1ارزيابي خردههاي حفاري

مطالع��ه خردههاي حفاري در چاههاي افق��ي ميتواند در اثر
عوامل زير ،پيچيده باشد:
 در مقاط��ع افق��ي از چاه ،ب��ه دليل تفاوت جريان س��يال
حفاري ،رس��وب خردهه��اي حفاري و يا اخت�لاط آن ،زمان
تأخير افزايشيابد.
 مرز ديواره چاه هنگام حفاري با زاويه زياد در س��ازند افقي،
ميتواند بهوسيله گل آلوده شود و در نتيجه خردههاي حفاري
نيز خصوصيات گل را به خود بگيرند.
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 .2تفسير نمودار

امروزه نمودارگيري در حين حفاري ،عملياتي متعارف شده و
با وجود گراني مشكالتي نيز به همراه دارد .تفسير نمودار با توجه
به خردههاي حفاري ،انحراف دستگاه و عدم تقارن چاه ،ميتواند
با خطا همراه باش��د .گل حفاري و تغيي��رات ليتولوژي در قرائت
نمودار ميتواند خطا ايجاد کند.
 .3نمودارگيري از گل

نمودارگيري از گل و گاز ميتواند در شناس��ايي محل تماس
گل در طول حفاري افقي مؤثر باشد.

 .4ارزيابي DST

آنالي��ز DSTا( )Drill Stem Testدر حف��اري افق��ي نس��بت
به حفاريه��اي قائم در س��ازندهاي ثابت ،پيچيدهتر ميباش��د.
تکنولوژي تعيين و تفسير جريان سيال و فشار درون سازندي در
حفاريهاي افقي بسيار نو و تازه  ،اما به سرعت در حال پيشرفت
است.

 .5نمودارهاي توليدي

نمودارهاي تولي��دي در حفاريهاي افقي گران و با توجه به
عواملي مثل چگالي س��يال ،جدايش س��يال ،جري��ان زير لوله و
ايجاد جريان غير نيوتوني ،پيچيده اس��ت .عالوهبر نمودارگيري،
طراحي اين عمليات نيز بسيار پيچيده ميباشد.

.6نيازمنديهاي شخصي

طراحي قوس منحني در چاههاي افقي و انتخاب سيستم حفاري

انتخاب نوع طراحي ق��وس منحني در چاههاي افقي پس از
مشخص شدن نيازمنديهاي چاه امکانپذير است.
انتخاب طراحي قوس منحني و انتخاب سيس��تم حفاري با
توجه به عوامل زير انجام ميشود:
 هندسه چاه و موقعيت منطقه مورد نظر؛
 انتخاب نوع تکميل و نصب تجهيزات تکميل؛
 ارزيابي نيازمنديها؛
 توليد ،نيازمنديهاي سرويسکاري و Workover؛
 توانايي پيشبيني تيم حفاري؛
 دسترسي به تجربههاي منطقه؛
 دسترسي به تجهيزات.
نتيجهگيري

چاههاي افقي به زمينشناس و مهندس مخزن اجازه ميدهد
که دانش خود را در مورد زمينشناس��ي مخزن و مکانيسم توليد
در منطقه ،بهبود و ارتقا دهند .همچنين از طريق اين تکنولوژي
ميتوان به مخازني که در گذش��ته دسترس��ي به آن امکان پذير
نبود ،دس��ت يافت و حتي ميتوان تولي��د مخزن را به چند برابر
حال��ت عادي رس��اند .در حفاريهاي درياي��ي ،معموالً جابجايي
س��کوي حفاري مشکل است  ،با استفاده از حفاري افقي ميتوان
بعد از نصب سکو در يک نقطه به چندين هدف دست يافت.
عالوه بر پارامترهاي مهم كه در اين مقاله در طراحي چاههاي
افقي مؤثر هستند ،عواملي ديگري نظير :انتخاب نوع سرمتهها،
طراحي لولههاي جداري و الينرها ،نوع س��يمانكاري چاه و ...
در طراحي يك چاه افقي تاثيرگذار هستند.
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