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،) Extended Reach Drilling( حفاری افقی با طول زياد

حفاری چند شاخه ای يا هر دو ؟

 هادي خليلي*

Extended Reach, Multilateral Drainage or both?

Abstract:

Today’s drilling and completion technology allows operators to access and recover more 
hydrocarbons than ever before. 

An excellent illustration of this is the way in which both multilateral and extended-reach 
drilling )ERD( capabilities have advanced in recent years.
Not so long ago, ERD wells were almost exclusively drilled with two-dimensional profiles-
limiting the reservoir targets which could be accessed and leaving “inaccessible” reserves 
untapped. 
Today, it is possible to steer ERD wells in three dimensions at great depth to access otherwise 
stranded reserves. 
Using the latest technology and growing experience from related operations, these wells 
can also be drilled as multilaterals.
ERD wells are challenging, but the prize is huge. ERD wells, enable the use of existing 
surface infrastructure, and reduce environmental impact.
With ERD wells, there are a variety of benefits to constructing a multilateral well. The types 
of reservoirs that can benefit from multilateral drainage programs can vary from thin or 
low-permeability reservoirs to those containing heavy oil reserves. 

* كارشناس ارشد مخزن - شركت نفت فالت قاره 

مقدمه
  در شماره هاي پيش مقاله اي در زمينة حفاري چند شاخه اي 
به چاپ رس��يد، تکنولوژي ديگ��ري نيز به صورت همزاد با آن به 

وجود آمده كه Extended Reach Drilling نام دارد. 
مقال��ة حاضر به مقايس��ة اين دو روش حف��اري و امکان تلفيق و 

كاربرد هم زمان آنها در يك چاه مي پردازد.
 ام��روزه تکنولوژي هاي حفاري و تکميل چاه اين امکان را فراهم 
مي آورد تا نفت بيش��تري اكتش��اف و توليد شود. جلوه عالي اين 
تکنولوژي ها پيش��رفت هايي مي باش��د كه در زمينه هاي حفاري 

ممتد ERD يا حفاري چند ش��اخه اي در ساليان اخير روي داده 
است. در گذش��ته نه چندان دور به علت محدوديت تکنولوژي و 
تجرب��ه، چاه هاي ERD منحصراً در مخازن خاصي حفر مي ش��د 
ك��ه بعضاً مقداري از نفت آنها نيز دس��ت نخ��ورده باقي مي ماند. 
ام��روزه امکان هداي��ت چاه هاي ERD در عمق هاي زياد ميس��ر 
اس��ت كه بدون اين تکنولوژي مخ��ازن متروكه باقي مي مانند. با 
اس��تفاده از آخري��ن تکنولوژي و افزايش تجرب��ه در حفاري هاي 
مش��ابه، اين چاه ها همچنين مي توانند به صورت چند ش��اخه اي 

حفاري گردند.
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امتداد مسير حفاري در يك جهت
  چاه هاي حفاري ش��ده به روش ERD چالش برانگيز هستند 
ول��ی در عوض س��ود زي��ادي در بردارند. چاه ه��اي ERD امکان 
 ERD دسترس��ي به مخازن��ي را مي دهند كه بدون اس��تفاده از
متروكه باقي مي ماند؛ همچنين تا حدودي آلودگي زيست محيطي 

را كاهش مي دهد.
با اين وجود زماني كه براي ERD برنامه ريزي مي ش��ود بايد 
س��ود آوري ناشي از آن با مخارج و ريسك هايي كه ذاتاً در چنين 
عملياتي وجود دارد مقايس��ه ش��ود. حتي زماني كه اين عمليات 
از لح��اظ اقتصادي عملي باش��د، ع��دم اطميناني ك��ه به همراه 
اين عمليات وجود دارد ممکن اس��ت منجر به لغو ش��دن چنين 

عملياتي بشود.
 به همين جهت برنامه ريزی دقيق برای پروژه ERD اهميت 
بس��ياری دارد و موجب می ش��ود تا در خص��وص عدم قطعيت 
موج��ود اطمينان حاصل گردد و در صورت لزوم برنامة جايگزين 

اجرا گردد. 
ب��ا افزايش تجربه و پيش��رفت ف��ن آوري، ريس��ك ها و عدم 
قطعي��ت در اين زمينه كاهش مي يابد كه خ��ود موجب افزايش 
تع��داد پروژه هاي ERD مي ش��ود و به طور هم زمان بر گس��ترة 

فعاليت ERD مي افزايد.
افزايش تعداد پروژه هاي ERD در طي دو س��ال گذش��ته تا 
 ERD چندين برابر، دليلي بر اين مدعاست. نه تنها تعداد چاه هاي
افزاي��ش يافته، بلکه بر پيچيدگي تکميل اين چاه ها اضافه ش��ده 
اس��ت. امروزه در برخي از چاه هايي كه شکل هندسي پيچيده اي 
داش��ته و به قس��مت هاي دس��ت نيافتني مخزن ارتباط دارند از 

تکنولوژي ERD استفاده مي نمايند.

مش��خصة ديگر افزايش كاربرد اين روش اس��تفاده از آن در 
قسمت هايي است كه بيش��ترين هزينة حفاري را به همراه دارد. 

)فراساحل غرب آفريقا(
شکل -1 نمونه اي از چاه ERD را نشان مي دهد كه با استفاده 
از زير ساخت هاي فراساحلي موجود به منظور دستيابي به مخازن 

اقماري حفاري شده است.
با ش��رايط بازار نف��ت موجود و احتم��االً در آينده با افزايش 
تجربه، انتقال دانش و پيش��رفت فن آوري؛ رغبت فزاينده اي براي 

استفاده از اين روش در پروژه ها به وجود آمده است.

حفاري چند شاخه اي 
همراه با افزايش تعداد چاه هاي ERD حفاري چند شاخه نيز 

رشد روز افزوني يافته است كه مزايايي به همراه دارد از قبيل:
• توليد از مخازن بيشتر؛

• حفاري تعداد چاه كمتر؛
• افزايش طول عمر چاه؛

• به تأخير انداختن پديدة مخروطي شدن؛ 
• بهبود توليد؛

• كاهش نياز به زير ساخت هاي سطح االرضي و
• كاهش آلودگي زيست محيطي.

ان��واع مخازني كه مي توان در آنها از حفاري چند ش��اخه اي 
اس��تفاده كرد، شامل مخازن كم ارتفاع با تراوايي كم يا مخازن با 

نفت سنگين مي باشد.
هم��گام با رش��د ERD حفاري چند ش��اخه اي نيز به خاطر 
مزايايي كه دارد رش��د زيادي هم از لح��اظ تعداد و هم از لحاظ 

پيچيدگي نموده است. 

شكل -1: شماي سه بعدي چاه فرا ساحلي حفاري شده به روش FRD بدون نياز به نصب تأسيسات جديد
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شكل 2: شمايي از يك چاه چند شاخه اي حفاري شده با ساختار پيچيده

ش��کل -2 نمون��ه اي از حف��اري چند ش��اخه اي پيچيده در 
فراساحل نروژ را نشان مي دهد.

اس��تفاده از تجهيزات ديجيتال و خودكار به همراه پيش��رفت 
قابليت شركت ها در استفاده از آنها موجب شده است كه شاخه هاي 

چاه ها حتي در مخازن باريك به طور دقيق هدايت شود.

ERD حفاري چند شاخه اي به همراه
   از لحاظ اقتصادي ش��رايط بس��ته به ن��وع چاه و مکان آن 
بسيار متفاوت است ولي در ERD حدوداً 75% از هزينه مربوط به 

طول آن مي باشد كه اين مقدار به 20 ميليون دالر مي رسد.

هنگام برنامه ريزي براي چاه ERD، س�ئوالي بايد پرس�يده شود: 
چ��را نبايد اين چاه به صورت چند ش��اخه اي نيز حفاري ش��ود؟ 
البته داليلي زيادي براي مطرح نش��دن اين پرس��ش وجود دارد 
كه مهمترين آنها مربوط به افزايش ريسك در انجام اين عمليات 
به طور همزمان اس��ت، زيرا عمليات ERD خ��ود به اندازة كافي 
 ERD چالش برانگيز مي باشد. صرف 20 ميليون دالر براي حفاري

خود به تنهايي نياز به دقت زياد را گوشزد مي كند. 

ساير ريسک هاي ERD هنگام حفاري چند شاخه اي عبارتند از:
• برنامه ريزي و انجام عمليات در عمق برنامه ريزي شده؛
• هدايت هر كدام از شاخه ها در مسير برنامه ريزي شده؛

• قابليت تکميل چاه در عمق نهايي و 
• در نظر گرفتن پيچيدگي عمليات تکميل در عمق نهايي.

با اين وجود همانگونه كه قباًل نيز اش��اره شد افزايش مهارت 
در ERD و حفاري چند ش��اخه اي، پيشرفت تکنولوژي، افزايش 
تجربه و تش��ريك درس هاي آموخته ش��ده باع��ث افزايش تعداد 
چاه ه��اي ERD و چند ش��اخه اي به طور هم زمان ش��ده اس��ت. 
تج��ارب مرتبط در زمينه هاي خاص اين گونه عمليات به دس��ت 
آمده اس��ت. به عنوان مثال در يك پروژه ERD در روسية شرقي 
لولة جداري رانده شده در عمق 7889 متري با موفقيت مشبك 
كاري گرديد، س��پس شاخة جانبي تا عمق 9126 متري در يك 

مرحله حفاري و تکميل شد.

نتيجه گيري
با وجود تکنولوژي  هاي موجود ديگر مش��اهده چاه هاي چند 
ش��اخه اي كه هر كدام از ش��اخه هاي آن تا عمق زيادي )عمودي يا 
افقي( گسترده شده دور از ذهن نخواهد بود. در مثالهايي كه عنوان 
شد، هر كدام از ش��اخه ها تا اعماق مخزن حفاري شده بودند، در 

حالي كه آرايش كلي چاه به صورت چند شاخه اي بود.
با پيش��رفت تکنولوژي و افزايش تجربه در اين زمينه ريسك 
حفاري با چاه هاي ERD به صورت چند ش��اخه اي كاهش خواهد 
يافت و با گذش��ت زمان براي بهره ب��رداري از مخازن به اصطالح 

سخت، اين دو تکنولوژي با يکديگر تلفيق خواهند شد.

منبع : 
http://www.epmag.com/Magazine/2008/8/item5685.php




