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كاهش هزينه هاى حفارى آبهاى عميق با استفاده از 
lean profile تكنولوژى

محمد كاظم اوليايى1   شركت حفارى شمال

 مقدمه
در حفــارى يك چــاه مى بايســتى پس از 
انجام عمليات حفارى، هر بخش توسط لوله هاى 
جدارى پوشانده شود و پس از آن با مته كوچكتر 
حفارى بخشهاى بعدى را انجام داد. هنگامى كه 
از روشهاى فعلى جهت حفارى استفاده مى شود 
به دليل مواجه شــدن با بسيارى از چالشها از نظر 
عمودى بودن كامل چاه مخصوصا در بخشهاى 
ابتدايى كه داراى لوله هاى جدارى بزرگتر (20 
اينچ و 3/8 13 اينچ) مى باشــد، مى بايســتى قطر 
چاه حدودا 6-7 اينچ بزرگتر از لوله هاى جدارى 
سطحى و ميانى حفارى گردد تا از راندن كامل 

جدارى به داخل چاه اطمينان حاصل شود.
بديهى اســت به دليل بزرگ بودن قطر چاه 
در متراژهــاى ابتدايى، ســرعت حفارى نســبتا 
كاهش يافتــه و باعث باال رفتــن مصرف مواد 
مربوطــه مانند ســيمان، گل حفــارى، لوله هاى 
جــدارى و... و همچنيــن توليــد مقادير زيادى 

كنده هاى حفارى مى شود.

 تكنولوژى lean profile (حفر چاه باريك)
براى غلبه بر بسيارى از اين مشكالت، اخيرا 
تكنولوژى lean profile توســعه پيدا كرده است 
كه با اســتفاده از آن مى توان چاههاى عمودى را 

به صورت كامال مستقيم حفارى كرد. (شكل 1)
بــر خــالف سيســتمهاى معمولــى امروزى 
جهت دســتيابى به اين تكنولوژى از ابزار خاصى 

 SDD (Straight hole Drilling Device) به نــام
استفاده مى شــود. كه مى تواند به طور خودكار و 
مستمر مسير عمودى چاه را بر اساس سيستم كنترل 
مدار بسته درون چاهى (closed loop) كنترل كند. 
اين سيستم حتى در سازندهاى سخت كه احتمال 
انحراف چاه از حالت عمودى بيشــتر اســت قابل 
كاربرد اســت و حفارى كامال مستقيم را تضمين 
 SDD مى كند. عالوه بر مزاياى فوق، اســتفاده از
نتايــج مهم ديگــرى را نيز در بــر دارد و مى توان 
چنديــن حلقه چاه را از يك ســايت حفارى كرد 
كه باعث كاهش هزينه هــاى حفارى و خصوصا 
كاهش زمان حفارى و اثرات زيست محيطى  شود.

در صــورت رعايــت تمامــى  پارامترهاى 
حفارى به شــكل صحيح، اســتفاده از SDD به 
معنى كاهش مشكالت مربوط به ناپايدارى چاه 
و كاهش احتمال ريزش آن به ميزان قابل توجه 
و بنابراين حفر يك چاه كاليبره با اندازه مشخص 
مى باشــد. در صورت ايجاد شرايط فوق امكان 
رانــدن لوله هاى جدارى بــا اختالف قطر ناچيز 
نسبت به قطر چاه (1 اينچ) ولوله هاى جدارى با 
اندازه كوچكتر و با قابليتهاى بيشتر وجود خواهد 
داشت؛ بدون آنكه در اندازه رشته توليد و ميزان 

آن، اثر منفى داشته باشد.
در شــكل 2 پروفايل لوله هــاى جدارى در 
دو حالت استفاده از روشــهاى متداول امروزى 

و استفاده از lean profile نشان داده شده است.

 lean profile مزاياى تكنولوژى 
 lean profile مهمترين مزاياى تكنولــوژى

شامل موارد ذيل مى باشد:
1- بهينه شـدن عمليات حفارى: در اين 
روش بــه دليــل كاهش يافتن قطــر چاه، حجم 
كمتــرى از ســازند حفــارى مى شــود و نهايتا 
باعث تسريع در انجام عمليات حفارى مى شود. 
بررسى ها در اين زمينه نشان مى دهد كه قابليت 
 lean كاهش زمان حفارى در صورت استفاده از

profile تا 40 درصد امكان پذير مى باشد.

1 kolyaei_2005@yahoo.com

1  مقايسه دو روش حفارى با روش 
مرسوم امروزى (1/2 17 اينچ) و 

تكنولوژى lean profile (3/4 14 اينچ) 
به منظور راندن جدارى 3/8 13 اينچ
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2- كاهش ميزان مواد مصرفى: حفارى 
با قطر كمتر نتيجتا باعث كاهش مصرف مواد در 
بخشهاى ســيال حفارى، سيمان و مواد افزودنى 
به آنها خواهد شــد. همچنيــن باعث بكار بردن 

لوله هاى جدارى كوچكتر نيز مى شود.
3- كاهش اثرات زيست محيطى: كاهش 
سيال حفارى بكار رفته در حفارى چاه معادل است 
با كاهش هزينه هاى مربوط به انتقال مواد زائد توليد 

شده (شامل كاهش هزينه هاى انتقال آنها).
4- بهبـود عمليات سـيمانكارى: در واقع با 

اســتفاده از اين تكنولوژى بــه دليل كاهش فضاى 
حلقــوى بين چــاه و لوله هــاى جدارى، شــرايط 
هيدروليكى درون چاه جهت عمليات سيمانكارى 

بهتر خواهد بود.
5- كاهش احتمال گير كردن لوله ها: به 
دليل مستقيم و عمودى بودن كامل چاه و استفاده 
از BHA (Bottom Hole Assembly ) با قابليت 
انعطاف بيشــتر (اســتفاده از يك يا دو تراشنده- 
reamer) احتمال گير كردن رشــته حفارى كه به 
 key seat دليل مشكالت شرايط هندسى چاه مانند

ممكن است بوجود آيد كاهش پيدا مى كند. حتى 
در صورت ريزش چــاه و بهم آمدن آن، احتمال 
بوجود آمدن نقطه گيــر (sticking point) روى 

رشته حفارى بسيار كم مى باشد.
6- كاهش خطر از دسـت دادن رشـته 
حفـارى: همانگونــه كه قبال ذكر شــد در اين 
تكنولــوژى نيــازى به چرخش و دوران رشــته 

حفارى به منظور كنترل زاويه چاه نمى باشد.
 SDD 7- ايمنى باالتر: اســتفاده از سيستم
به دليــل عدم وجود چرخش در رشــته حفارى 
باعث حذف آسيب ديدن لوله هاى جدارى ناشى 
از دوران رشته حفارى مى شود. همچنين به دليل 
حفر چاه به صورت كامال مستقيم و دقيق مى توان 
عمليات كنترل فوران را به دليل مشــخص بودن 

وضعيت هندسى چاه به شكل دقيق تر انجام داد.
همانطور كه گفته شــد از مهمترين مزاياى 
اســتفاده از تكنولــوژى lean profile كــه در 
شكلهاي 3 و 4 نيز نشان داده شده است كاهش 
50 درصدى در حجم حفارى سازند مى باشد كه 

داراى مزايا و نتايج زير مى باشد:
 بــا توجه بــه نتايج بدســت آمــده روند 
پيشــرفت حفارى، افزايشــى 40 درصدى را در 

مقايسه با روشهاى مرسوم امروزى داشته است.
 كاهــش چشــمگير اســتفاده از لوله هاى 
جــدارى، ســيمان و مواد گل حفــارى به دليل 

كاهش حجم حفارى سازند.
 كاهش توليد كنده هاى حفارى كه نتيجتا 

باعث كاهش اثرات زيست محيطى مى شود.
استفاده از lean profile باعث بهبود كيفيت چاه 
مى شود و حفارى يك چاه كامال عمودى و كاليبره 
را تضمين مى كند؛ اين امر باعث كاهش ناپايدارى 
 lean چاه مى شــود. همچنين در صورت استفاده از
 (drill string) احتمال بريدن رشته حفارى profile
و آســيب ديدن لوله هاى جدارى كاهش مى يابد؛ 
ضمــن اينكه باعث بهبــود عمليات ســيمانكارى 
مى شود. همچنين به دليل كاهش مقدار كنده هاى 
باقى مانده در چاه مى تــوان اطالعات دقيق ترى از 
چاه در عمليات نمودارگيرى (logging) بدســت 
آورد و از طرفى امكان حفارى هاى افقى گسترده تر 

 Monte Enoc و Monte Enoc 9 بكار رفته در دو چاه lean profile 2  تكنولوژى
W1 و مقايسه آن با حفارى با روشهاى امروزى

3   مقايسه پروفايل چاه در دو حالت lean profile و روشهاى حفارى امروزى
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نيز امكان پذير مى شود.
lean profile آينده تكنولوژى 

تكنولوژى فوق به طور موفقيت آميزى در 
ميدان نفتى vald agri در جنوب ايتاليا بكار رفته 
است و داراى نتايج چشمگيرى در كاهش زمان 
حفارى (شــكل 5) و نتيجتا كاهــش هزينه ها و 

اثرات زيست محيطى مى باشد.
بــا اســتفاده از lean profile به دليل امكان 
حفر چاههاى مختلف از يك ســايت و كاهش 
 (NPT- Non Productive زمــان غيــر مولــد
(Time ناشــى از كاهــش جابه جايى ســكوى 
حفارى مى تــوان هزينه هاى جارى حفارى را به 
ميزان قابل توجهى كاهش داد. با توجه به مزاياى 
 lean profile ذكر شــده فوق، اخيرا با توســعه
مى تــوان از آن، جهت حفارى آبهاى عميق نيز 
بهره برد. حفارى در آبهاى عميق داراى چالشها 
و محدوديتهاى زيســت محيطــى و هزينه هاى 
بااليى مى باشد كه با استفاده از تكنولوژى فوق 

مى توان بر آنها فائق آمد.
اســتفاده از lean profile در سكو هاى نيمه 
شناور و در آبهاى عميق باعث به روز شدن اين 
ســكوها و ارتقاء آنها به نسلهاى باالتر مى شود 
بدون آنكه نيازى به تغيير و بهينه سازى ساختار 
آنها باشد. حفارى چاههاى با قطر كمتر در واقع 
باعث كوچكتر شدن لوله هاى جدارى سطحى 
و ميانى مى شود بدون آنكه هيچگونه تغييرى در 
 (production casing/liner) اندازه رشته توليد
داده شــود و اين بدان معناست كه اندازه تمامى 
لوله هاى بكار رفته در چاه كه مى بايستى از درون 
رايزرها و فوران گيرها عبور كند كاهش مى يابد. 
بنابراين مى تــوان از رايزرها و فوران گيرهاى با 

اندازه كوچكتر استفاده كرد.
در واقع مى توان به جاى اســتفاده از رايزر با 
قطر 21 اينچ و فوران گير هاى بــا اندازه 3/4 18 
اينچ كه در ســكو هاى نيمه شناور بكار مى رود، 
از رايزرهــاى 14 اينچ و فوران گير  5/8 13 اينچ 

استفاده نمود (شكل 6).
 lean بــه منظور دسترســى به تكنولــوژى
profile و حفــر چاههــاى بــا قطــر و اثرات 
زيســت محيطى كمتر نياز به تجهيزات خاصى 

مى باشــد كه براى حفر چاه مســتقيم و انحرافى 
متفاوت مى باشــد. در حفارى چاههاى عمودى 
 straight hole)  SDD بنــام  وســيله اى  از 
drilling device - وسيله حفر چاه مستقيم) 
استفاده مى شود كه باعث بهبود كيفيت حفارى 

و كاليبره بودن دقيق چاه مى شود.

SDD سيستم 
همانطور كه در باال ذكر شــد حفارى كامال 
عمودى چاه مخصوصا در بخشهاى ابتدايى داراى 
مزايــاى اقتصــادى و فنى زيادى مى باشــد. نقطه 

شــروع حفارى انحرافى (kickoff point) در 
مدت كوتاهى قابل دسترســى اســت كه موجب 
كاهش زمان عمليات حفارى مى شود. دقيق بودن 
زاويه چاه و عمودى بــودن كامل آن و همچنين 
صاف بودن ديواره چــاه نقش مهمى در كاهش 
انــدازه لوله هاى جدارى بكاررفته و نهايتا كاهش 
فضاى حلقوى بين ديواره چاه با لوله هاى جدارى 
دارد كه به طور مستقيم منجر به  كاهش استهالك 
تجهيــزات حفــارى، كوچكتر شــدن لوله هاى 
جــدارى، كاهش مصــرف ســيمان و كنده هاى 
حاصل از حفارى مى شود. پس از جداره گذارى 

4   مقايسه حجم حفارى سازند با استفاده از lean profile و روش هاى امروزى

5   كاهش زمان حفارى در صورت استفاده از تكنولوژى lean profile. (ستون قرمز)
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(casing) قســمتهاى بااليى و ميانى و با توجه به 
عمودى بودن كامل چــاه، حفارى مراحل بعدى 
و حفاريهــاى انحرافــى و افقى بــه دليل كاهش 
اصطكاك رشته حفارى سريعتر انجام خواهد شد. 
 MWD يك ابــزار درون چاهى همانند SDD
 (Measurement While Drilling)
مى باشــد كه به صورت خودكار مسير و گذرگاه 
چاه را حين حفارى كنترل كرده و مى تواند چاه را 

به صورت كامال عمودى حفارى كند (شكل 7).
كنترل مسير توسط يك نوع پايداركننده به 
نــام  (variable gauge stabilizer)كــه بر روى 
 motor bearing assembly وسيله ديگرى به نام
و نزديك مته حفارى قرار گرفته انجام مى شــود. 
بخشهاى الكترونيكى بكار رفته در اين مجموعه 
وظيفه كنترل سنســورها و هدايت مته را در مسير 
مستقيم بر عهده دارد. عملكرد اين مجموعه درون 
چاهى و همچنين كليه اطالعات مربوط به حفارى 
به ســطح انتقال داده مى شــود. در سيستم كنترل 
مدار بســته موتور درون چاهى، نيازى به ورودى 
اطالعات از ســطح به منظور تنظيم مســير چاه و 
ثابت نگهداشتن آن نمى باشد. در واقع زمانى كه 
حســگرها (sensor) با هرگونــه انحرافى در چاه 
مواجه شــوند پايدار كننده (stabilizer) به طور 
خودكار فعال شده و مسير چاه را تصحيح مى كند 

و به حالت عمودى برمى گرداند.

SDD اجزا و قسمتهاى موتور درون چاهى 
SDD از بخشهاى زير تشكيل شده است:

1- موتـور درون چاهى: نيروى محركه 
اين موتور توسط فشار گردش گل حفارى تامين 

مى شود و وظيفه آن چرخش مته مى باشد.
Motor bearing assembly-2: جهــت 
نگهداشتن استابياليزر باز شونده هيدروليكى و 

بكار انداختن آن مى باشد.
3- محفظه كنتـرل: كه در واقع جايگاه قرار 
گرفتن سيستمهاى كنترل هيدروليكى و الكترونيكى، 
برق مورد نياز (power supply) و سيســتم ارســال 
 (mud-pulse اطالعــات از طريق ســيال حفــارى
بخشــهاى  مى باشــد.   transmission system)
الكترونيكى اين ابزار درون چاهى قابليت استفاده تا 
دماى 150 درجه سانتيگراد را دارا مى باشد.  به منظور 
فعال كردن و باز شــدن استابياليزر، از يك سيستم 
هيدروليكى كه قابل كنترل به صورت الكترونيكى 
مى باشــد استفاده مى شــود و در واقع همين قسمت 
وظيفه هدايت مته و ثابت نگه داشتن مسير چاه را بر 
عهده دارد. الزم به ذكر است كه بخش هيدروليكى، 
با دادن فرمان از سطح، قابل كنترل مى باشد و مى توان 

آن را غير فعال كرد. 

 نتيجه گيرى
بــا اســتفاده از تكنولــوژى lean profile و ابزار 
درون چاهــى SDD هزينه هاى عمليــات حفارى به 
ميزان قابــل توجهى كاهش مى يابد ضمن آنكه روند 
حفــارى، به دليــل كامال عمودى بودن چــاه و بهبود 
كيفيــت آن و همچنين با بهره گيــرى از يك موتور 
درون چاهى قدرتمنــد، افزايش پيدا مى كند. قابليت 
باالى اين سيســتم در هدايت چاه به صورت عمودى 
باعث استفاده از  لوله هاى جدارى با اندازه كوچكتر، 
كاهش مواد مصرفى و كاهش زمان عمليات حفارى 
مى شــود. استفاده از تكنولوژى فوق بويژه در حفارى 
آبهــاى عميق كاهش چشــمگير زمــان و هزينه هاى 
جارى عمليات را در پى خواهد داشت و باعث استفاده 

از فورانگيرها و رايزرهاى با اندازه كوچكتر مى شود.
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