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حفاری فروتعادلی مخازن شکافدار غرب آسیا :چالشها و راهکارها
ارسطو طاهریاوروند* ،کارشناسیارشد مهندسی حفاری نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز   دکتر خلیل شهبازی ،دانشیار مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت

چکیده

اطالعات مقاله

امروزه از روشهای حفاری فراتعادلی و فروتعادلی اســتفاده میشــود .حفــاری فروتعادلی یک فناوری
جدید اســت که به دلیل مشــکالت حاصل از حفاری فراتعادلی ارائه شده است .اگر فشار حین حفاری
تاریخ پذیرش د   اور99/11/28 :
سیال حفاری از فشار مخزن کمتر باشد ،حفاری فروتعادلی است و در نتیجهی آن ورود سیال به چاه را
به دنبال دارد و به دنبال آن آســیب ســازند حذف خواهد شد که این عامل ،سبب افزایش ضریب تولید
میشود .در صورتیکه فشــار سیال حفاری از فشار سازند بیشتر باشد ،حفاری فراتعادلی است .سیاالت
بهکار گرفته شــده در حفاری فروتعادلی به صورت گاز ،مه ،کف و مایعات هوازده هســتند .کشــورهای
غرب آسیا و حوزهی خلیجفارس همواره به دنبال کاهش هزینههای حفاری و استخراج هستند .حفاری
فروتعادلی به ســبب کاهش زمان حفاری حاصل از ســرعت زیاد حفاری و افزایش ضریب تولید ،بسیار
کاربردی شدهاســت .مخازن موجود در غرب آسیا بیشتر از نوع کربناته و از نوع شکافدار هستند .یکی
از مهمترین معایب حفاری این سازندها هرزروی گل یا حتی قطع گردش گل در آن است .از آنجاییکه
گل حفاری در این حفاری به ســازند نفوذ نمیکند ،شــرکتهای این حوزه بیشــتر از این نوع حفاری
استفاده میکنند .این مقاله به بررسی مشکالت حفاری مخازن شکافدار در غرب آسیا پرداخته است و
همچنین از مزایای حفاری فروتعادلی و لزوم بهکارگیری آن بحث شــده است .کشورهای ایران ،کویت و
عمان بهدلیل تنوع عملیاتهای انجام شــده و قدمت آنها در این حفاری در این مقاله آورده شدهاند .در
مخازنی که دچار افت فشار شدهاند این نوع حفاری الزامی است .در چاههای افقی استفاده از این روش،
واژگان کلید ی:
کاربردیتر اســت .مهمترین ویژگیهای حفاری فروتعادلی عدم آسیب سازند و کاهش هزینهی حفاری حفــاری فروتعادلــی ،مخازن شــکافدار،
غرب آسیا ،آسیب سازند.
است و به همین دلیل هماکنون در غرب آسیا بسیار بهکار گرفته میشود.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/09/23 :
تاریخ ارسال به د   اور99/09/24 :

مقدمه

انتظار میرود با رشد روزافزون فناوری ،هزینههای جانبی استخراج
نفت کاهش بیابد و همچنین بیشــترین مقدار انرژی نیز استخراج
شــود .طبیعتا هرچه روشهای حفاری و استخراج همراه با صرفهی
اقتصادی بیشــتری باشند یعنی هزینهها و آســیبهای حاصل از
حفاری به حداقل برســد میتوان انرژی را ارزانتر استخراج کرد و
صرفهی اقتصادی را افزایش داد.
روشهای حفاری عبارتند از:
 -1روش حفاری فراتعادلی1
 -2روش حفاری فروتعادلی]1[2
یکی از مشــکالت شایع در روشهای قدیمی حفاری ایجاد آسیب
ســازند بهدلیل نفوذ ســیال حفاری بهدرون ســازند میباشــد،
مهمترین راهحل برای به حداقل رســاندن آســیب سازند ،حفاری

فروتعادلی است]2[.
در زمان حفاری اگر فشار سیال حفاری کمتر از فشار منفذی باشد،
آنگاه حفاری از نوع فروتعادلی خواهد بود .ســیال حفاری میتواند
هوا یا گاز باشــد و همینطور میتواند سیال تکفاز یا سیالی دوفاز
باشــد ]1[.امروزه حفاری فروتعادلی به دلیل کاهش آسیب سازند،
افزایــش نرخ نفوذ ،نبود هرزروی گل ،بهبود و آسانســازی ارزیابی
ســازند مورد توجه قرار گرفته اســت ]2[.سیاالت استفاده شده در
حفاری فروتعادلی را میتوان به این دستهها تقسیمبندی کرد:
 -1سیاالت حفاری بهصورت گاز ،هوا ،مه 4و کف ناپایدار :5تکنولوژی
حفاری با گاز و هوا از هوای فشــرده و دیگر گازها ب ه عنوان ســیال
حفاری بهره جســتهاســت .زمانی که مایعات به جریان گاز اضافه
شــوند ،سیال حفاری به کف یا کف ناپایدار مبدل میشود .هدف از
3
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افزودن مایعات به سیال حفاری ،تر کردن خردههای حفاری است و
مزیت این کار جلوگیری از ایجاد حلقهی گل اســت که این مشکل
عامل اصلی ایجاد گیر لوله 6است]3[.
 -2ســیاالت حفاری به صورت مایعات هوا زده :7حفاری با
مایعــات هوا زده ،حفاری با گل هوا زده و حفاری با مایع گازدار نیز
نامیده میشــود .چگالی میانگین در مایعات گاز زده به کسرحجمی
گاز ،فشــار و دما بستگی دارد .گازهای اســتفاده شده در سیاالت
گاز زده معموال هوا یا نیتروژن اســت و مایعات عموما گل حفاری،
سوخت دیزل یا نفت سازند هستند3[.و]4
8
 -3سیاالت حفاری بهصورت کف پایدار  :حفاری با کف پایدار
نسبت به حفاری با گاز چندین مزیت دارد:
نبود شوییدگی دیواره 9در سازندهای غیرمستحکم در زمان حفاری
حمل عالی خردههای حفاری (7تا 8برابر بهتر نسبت به آب)
نیاز کم به فشردهسازی
کف پایدار شــامل آب ،عوامل کفزا (مواد فعالکنندهی سطحی) و
گاز یا هوا است ]3[.مقایسهی کارآیی و عملکرد انواع سیاالت مورد
استفاده در حفاری فروتعادلی در جدول 1نشان داده شده است.
شــکاف 10از دیدگاههای متفاوتــی قابل تعریف اســت .از دیدگاه
ژئومکانیکی ،هر ســطحی که دارای عدم پیوســتگی باشد ،درواقع
دارای شکاف است .از دیدگاه کلیتر شکاف ،ناپیوستگی است که به
واسطهی آن الیههای سنگی به بلوکهایی در طول آن ناپیوستگی
میشــکنند ]5[.مشــکالت حفاری مخازن شــکافدار به ساختار
چینهشناسی این مخازن برمیگردد.
مهمترین مشــکل حفاری اینگونه مخازن ،هرزروی شــدید سیال
حفاری است که به علت وجود شکافهای سازند است ولی مشکالت
دیگری مانند بازیافت ضعیف مغزه (حدود 30درصد) ،نمودارگیری
مشکلتر بهواسطهی نفوذ فراوان اندود گل بهدرون سازند و سرعت
حفاری بسیار پایین (مخازن شــیلی شکافدار کالیفرنیا) نیز وجود
دارد ]5[.هرزروی گل ممکن اســت در سازندهای شکافدار ،غاردار
و یا بهشــدت تراوا رخ دهد ]6[.هرزروی تجربه شــده در حفاری
مخازن کربناتهی ایران در حدود 35درصد است که علت اصلی آن
شکافهای طبیعی مخزن است]7[.
فشــار مخزنی در ناحیهی جنوبی مکزیک در طول  25ســال تولید
دچار افت شدهبود و بهمنظور جبران این افت فشار ،سه چاه افقی
حفر شده بود که نتایج قابلقبولی در بر نداشت .حفاری چاه بعدی
با گاز نیتروژن برای غلبه بر مشکالت حفاری همچون هرزروی گل
حفاری و گیر اختالف فشاری اســتفاده شدهو نتایج نسبت به سه
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چاه دیگر قابلقبول بود]8[.
حفاری فروتعادلی در ســامانههایی که دارای تخلخل باال یا شکاف
زیاد هســتند به منظور جلوگیری از آســیب سازند و کاهش تولید
نهایی گاز یا نفت استفاده میشود .اگر در تمام مدت حفاری شرایط
فروتعادلی وجود نداشته باشد در روی دیوارهی چاه اندود گل ایجاد
میشــود حتی اگر شرایط فروتعادلی رعایت شــود ،بهدلیل آشام
فیلترههای گل پایهی روغنی یا پایهی آبی به درون ســازند ،آسیب
سازند حادث میشود]9[.
ســازند شعیبه ســازند آهکی شــکافدار در کویت است که دچار
هرزروی شــدید ســیال حفاری شــدهبود و به منظــور مقابله با
هرزروی از روش حفاری فروتعادلی استفاده شد .حفاری فروتعادلی
میتواند سبب کاهش یا حتی حذف آسیب سازند شود .یکی دیگر
از مزایای این نوع حفاری ،بهبود شناســایی خواص سنگ مخزن
است]10[.
حفاری به روش فراتعادلی ســبب صدمات جبرانناپذیری به دلیل
نفوذ گل حفاری به ســازند خواهد شــد و در حفاریهای جهتدار
عملیــات همراه با مشــکالت و هزینههای متعــددی خواهد بود و
حتی امکان بینتیجه ماندن عملیــات نیز وجود دارد .از آنجاییکه
حفاری فروتعادلی سبب تولید هنگام حفاری میشود پس مقداری
از هزینههــا در همان زمــان حفاری جبران خواهد شــد .حفاری
فروتعادلی بهویژه در حفــاری افقی با توجه به بحثهای اقتصادی
ضروری است]11[.
حفــاری فروتعادلی یک روش کاربردی بهویژه برای حفاری الیهی
مخزنی اســت .به منظور طراحی و برنامهریزی حفاری یک چاه به
روش فروتعادلی بایــد غربالگری مخازن بهخوبی و با دقت فراوان
انجام شــود .عوامل گوناگونی در طراحی حفاری باید مورد نظر قرار
گیرد ،از جمله :خواص ســنگ و فشار مخزن ،جنس دیوارهی چاه،
نوع مته ،تجهیزات ســطحی و ...در مخازنــی که بر اثر تولید ،دچار
افت فشــار شدهاند ،حفاری با فوم پایدار بهدلیل رئولوژی مناسب و
توانایی حملکنندهی باال ،بسیار موثر خواهد بود]12[.
در این پژوهش ســعی شدهاست بررسی در سه کشور ایران ،عمان و
کویت انجام شود تا مشکالت حفاری فروتعادلی در سازندهای شکافدار
و راهحلهای آن در منطقهی غرب آسیا بیان شود و تجربیات حاصل
از آن به عنوان مقالهای در اختیار مهندسان و دانشپژوهان قرار گیرد
و کمکی به شــرکتهای حفاری باشد تا آمادگی الزم برای مقابله با
مشکالت حفاری ســازندهای شکافدار را داشته باشند و به خوبی و
بههنگام ،بتوانند اقدام به رفع مشکالت کنند.
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بــرای طراحی موفقیتآمیز حفاری فروتعادلی باید معیارهای زیر را میشــود و در پایان ،اطالعات تکمیلی مانند نوع سیال حفاری بیان
خواهند شــد .متاســفانه در همهی موارد بررسی شده ،اطالعات به
در نظر داشت:
 -1فشــار انتهای چاه :در تمام مدت حفاری و تکمیل ،فشار در صورت کامل بیان نشدهاست.
حال گردش انتهای چاه میبایست پایا باشد.
 -2تمیزسازی گمانه :سیال به کار رفته باید توانایی گمانه را در
 -1حفاریهای فروتعادلی در غرب آسیا
هر جهتی و در هر عمقی داشته باشد.
 -3تجهیزات جداســازی سطحی :تجهیزات سطحی میبایست  -1-1حفاریهای فروتعادلی در ایران
توانایــی جداســازی و کنترل حجم خروجی گل حفــاری به همراه در ابتدا به بررسی حفاری فروتعادلی در ایران میپردازیم90 .درصد
هیدروکربن تولیدی را داشتهباشند در غیر اینصورت خود این مسئله مخازن ایران از نوع کربناته هستند و سازوکار تولید از این مخازن از
طریق شبکهی شکاف میباشد و این شکافها توسط ماتریس تغذیه
مشکلزا خواهد بود و در نهایت مجبور به کشتن چاه میشویم.
بر اســاس معیارهــای باال پنجــرهی حفــاری فروتعادلی تعریف میشــوند .اگر چاه حفر شده شکافها را قطع نکند ،تولید یا بسیار
کم خواهد بود یا باید چاه را ترک کرد .در چنین مواردی اســیدزنی
میشود]10[.
ابتدا ویژگیهای هر مخزن یا ســازند مورد بررســی قرار میگیرد و در اکثر مواقع بینتیجه خواهد بود]7[.
ســپس مشــکالت حفاری در آنها بیان خواهد شد و سپس به این عملیات حفــاری فروتعادلی در میدان دهلران با ضخامت  300متر
پرداخته میشود که آیا حفاری فروتعادلی راهکار مناسبی بودهاست انجام شده است که از نوع مخازن کربناتهی شکافدار است .با توجه
به جدول 1مشکل اصلی حفاری این میدان هرزروی گل حفاری از
یا خیر؟
همچنین بررســی مزایــای جانبی حفاری فروتعادلی نیز بررســی مقدار کم تا شدید بودهاست.
 1هرزروی در چاههای میدان دهلران[]7
چاه

مقدار هرزروی

نوع گل

چاه

مقدار هرزروی

نوع گل

2

هرزروی شدید

گل پایهی آبی

14

بدون هرزروی

معلوم نیست

3

بدون هرزروی

گل پایهی روغنی

16

هرزروی شدید

گل پایهی آبی

4

بدون هرزروی

گل پایهی آبی

17

هرزروی میانگین

گل پایهی آبی

5

هرزروی شدید

گل پایهی آبی

18

هرزروی میانگین

گل پایهی آبی

6

بدون هرزروی

معلوم نیست

19

بدون هرزروی

گل پایهی روغنی

11

بدون هرزروی

روغن پایه

20

هرزروی جزئی

گل پایهی روغنی

12

بدون هرزروی

گل پایهی روغنی

21

هرزروی جزئی

گل پایهی روغنی

 2مقایسهی روش حفاری فراتعادلی و فروتعادلی در میدان دهلران[]7
OBD

UBD

طول حفاری ()m

1000

1000

نرخ نفوذ ()m/hr

3

6

کل زمان حفاری ()hour

333

167

زمان  TRIPPINGدر ناحیهی مخزنی ()hour

24

0

ندارد

24

120

0

زمان تکمیل چاه ()hour

120

120

کل زمان حفاری ناحیهی مخزنی ()hour

597

311

زمان نصب تجهیزات
زمان تحریک چاه ()hour

زمان ذخیره شده ()day

12

81

مقاالت کاربرد ی/مروری

هنــگام حفــاری فراتعادلی اکثر شــکافها توســط گل یــا مواد
جلوگیریکننده از هرزروی بسته میشوند که این مورد سبب آسیب
شــدید به سازند میشــود .با بهکارگیری حفاری فروتعادلی نهتنها
مشکل هرزروی گل برطرف شده است بلکه حفاری فروتعادلی سبب
بهبود تولید شدهاست.
در میادین یا سازندهایی که دچار افت فشار شدهاند یا دارای سازند
ســخت و یا سازندی آسیبدیده هســتند ،میتوان از روش حفاری
فروتعادلی استفاده کرد .حفاری فروتعادلی در بهبود تولید از مخازن
شکافدار بسیار مناسب است ،سبب بهبود تشخیص شبکهی شکاف
و کاهش زمان حفاری و آســیب سازند میشود و سرعت حفاری را
افزایش میدهد ،همانطوری که در جدول 2نشان داده شده است و
تمامی این مزایا سبب صرفهجویی اقتصادی میشود]7[.
چاه ( PR-7 0شــکل )1چاهی اســت که بهصــورت فروتعادلی در
میدان پارســی حفر شدهاست .ســازند هدف ،آسماری است .این
سازند دارای الیههای کربناتهی شکافدار به همراه دولومیت و رس
است .در واقع سازند آسماری به پنج بخش تقسیم میشود و عمدتا
شکافدار است .فشــار مخزن در باالی ناحیهی مخزنی 2190پام،

 1نیمرخ چاه حفاری شده[]13
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دمای مخزن  150درجهی فارنهایت و چگالی نفت  33/5 APIاست.
مشــکالت اصلی حفاری در مخازن پیــر مانند این میدان ،بهروش
فراتعادلی یکی هرزروی شــدید و دیگری آســیب فراوان به سازند
است.
به کمک حفــاری فروتعادلی تولید چاه افزایــش مییابد .در زمان
 86ســاعت قســمتی از چاه به روش فروتعادلی حفر شد .با شروع
حفاری انحرافی ،حفاری به روش فروتعادلی تغییر پیدا کردهاست.
چــاه با موفقیت کامل به هدف خود دســت یافته اســت .در زمان
حفاری فروتعادلی هیچگونه هرزروی وجود نداشــت اما اگر به روش
فراتعادلی اقدام میشد ،مقدار هرزروی بسیار زیاد بود .یکی دیگر از
مزایای حفاری فروتعادلی تولید اولیهی نفت اســت که سبب بهبود
وضع اقتصادی میشود.
ابتدا ســیال حفاری مورد اســتفاده ،دیزل به همراه نیتروژن بود و
ســپس به سیال مخزن پارســی به همراه نیتروژن تغییر پیدا کرد،
علت اســتفاده از ســیال خود مخزن کاهش آســیب سازند و علت
استفاده از گاز نیتروژن خنثی بودن آن است.
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نرخ متوســط نفت و گاز تولیدی در هنــگام حفاری 9000 SCFM
و  250 bbl/minاســت .یکی از نگرانیهای ایــن حفاری تولید گاز
H2S11
ســولفیددیهیدروژن بود که در عملیــات از خنثیکنندهی 
اســتفاده شد تا در سطح از سیال حفاری جدا شود .چاه با موفقیت
به عمق هدف بدون هرزروی گل رســید و همچنین به دلیل تولید
اولیه سبب بهبود وضعیت اقتصادیشد]13[.
محرکهی اصلی اســتفاده از چاههای انحرافی و افقی ،کاهش تولید
نفت و نیاز به کاهش هزینهی بازیافت و بهبود آن است .این واقعیت
که اکثر مخازن بهصورت جزئی دچار افت تولید شــدهاند بر کسی
پوشــیده نیست و این مهم سبب شــده تا نیاز به حفاری انحرافی و
افقی یا چاههای چند شاخهای بیشتر حس شود .همچنین بهمنظور
کاهش آسیب سازند و افزایش نرخ نفوذ ،حفاری فروتعادلی یک امر
ضروری است]14[.
به همین منظور در یکی از مخازن جنوبغربی ایران ،حفاری  7حلقه
چاه مورد بررسی قرار گرفته است که  3حلقه به روش فراتعادلی و 4
حلقه به روش فروتعادلی حفر شــدهاست .چاههای 2،1و 3به روش
فراتعادلی و انحرافی حفر شدهاند .مشکالت حین حفاری این چاهها
عبارتنــد از :هرزروی گل حفاری ،گیر کــردن لولهها ،ماندهگذاری،
افزایش زمان و هزینهی حفاری.
حفاری افقی به دلیل اینکه مخزن بیشــتر در معرض حفاری است

حســاستر عمل میکند و حتی اگر تراوایی عمودی آن بیشتر از
تروایی افقی آن باشــد حفاری فراتعادلی آسیبهای بسیار زیادی
به ســازند وارد میکند .بر خالف چاههایی که به روش فراتعادلی
حفر شدهاند ،چاههای6،5،4و 7به روش فروتعادلی حفاری شدهاند
و با توجه به جدول 4هیچگونه مشــکلی در زمان حفاری به وجود
نیامده است.
متوسط ســرعت حفاری به روش فروتعادلی  2/125برابر نسبت به
حفاری فراتعادلی اســت که این مهم سبب کاهش زمان و هزینهی
حفاری خواهد شد .در نتیجه با توجه به مزایای حفاری فروتعادلی و
معایب حفاری فراتعادلی در چاههای افقی و انحرافی میتوان گفت
که حفاری به روش فروتعادلی بســیار ضــروری و اقتصادی خواهد
بود]11[.
مزایای جانبی حفاری فروتعادلی در این عملیات عبارتند از :کاهش
هرزروی ،هزینهی حفاری و تولید اولیهی نفت و ارسال آن به واحد
بهرهبرداری.
با توجه به انجــام موفقیتآمیز عملیات حفاری فروتعادلی در ایران
برای چاههای افقی ،توصیه میشود که بهمنظور حذف مشکالت به
وجود آمده از حفاری فروتعادلی استفادهشود و همچنین در مخازنی
که دارای فشار کمی هستند ،بهمنظور جلوگیری از آسیب سازند و
هرزروی سیال حفاری باید از حفاری فروتعادلی بهرهجست.

 3شرایط حفاری فروتعادلی[]13
شرایط توصیه شده
نرخ تزریق نیتروژن ()SCFM

فشار ته چاه ()PSI

فشار سر چاه ()PSI

دبی موردنیاز سیال ()GPM

1500

1997

65

386

شرایط واقعی
نرخ تزریق نیتروژن ()SCFM

فشار ته چاه ()PSI

فشار سر چاه ()PSI

دبی موردنیازسیال ()GPM

300-1000

2000 - 2150

300 - 800

350 - 500

 4جزییات عملیات حفاری فروتعادلی در چاههای حفاری شده به روش فروتعادلی[]11
شماره چاه

اندازهی حفره (اینچ)

عمق نهایی (متر)

زاویه (درجه)

نفت تولیدی (بشکه)

ماندهیابی

گیر لوله

4

8/5

3232

35

2147

-

-

5

8/5

2936

55

40519

-

-

6

8/5

2713

60

3109

-

-

7

8/5

2540

70

380

-

-
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مقاالت کاربرد ی/مروری

 2میادیــن نفتی کویت[]15

 -1-2حفاریهای فروتعادلی در کشور کویت

ســازند شعیبه در کویت سازندی بهشدت شکافدار و از نوع آهکی
اســت و ب ه طور طبیعی دارای فشــار غیرعادی کم میباشد که در
زمــان حفاریهای انجام شــده در این ناحیه هــرزروی کامل گل
حفاری اتفاق افتادهاست .فشار مخزن برابر با 3200پام است .هدف
از حفاری فروتعادلی آشــنایی کارکنان بــا تجهیزات و روش کار با
این روش بــود .ناحیهی موردنظر بدون هیچگونه هرزروی گل حفر
شــد .نرخ نفوذ در سازند بهطور متوسط برابر با  27ft/hrاست]10[.
عملیات حفاری فروتعادلی مهندســیشده سبب افزایش چشمگیر
تولید چاه و کاهش زمان حفاری میشــود .کاهش آســیب سازند
ناشــی از عدم هجوم ســیال حفاری به درون ســازند یکی دیگر از
مزایای حفاری فروتعادلی اســت .با پیر شدن مخازن کویت نیاز به
احیای مخزن بیشتر میشود.
حفاری فروتعادلی روشــی جایگزین برای حفاری فراتعادلی است.
تعداد گوناگونــی از گازها در هر عملیاتی بهکار گرفته میشــوند
کــه عبارتند از :گازطبیعی ،نیتروژن و ...که هرکدام مزایا و معایب
خاص خود را دارند.
تزریق ترکیبات اکسیژندار سبب وقوع آتشسوزی شده و همچنین
خاصیت خورندگی ایجاد میکنند ،به همین دلیل ســیاالت هوازده
توصیه نمیشــود .حفاری فروتعادلی ســبب جمــعآوری اطالعات
ارزیابی ذخیرهی نفت و گاز در سازند شعیبه شدهاست .گاز استفاده
شده در این عملیات نیتروژن است .حفاری فروتعادلی تحت شرایط
تزریق  400gpmآب و  1200scfmنیتروژن فشــار تهچاهی گردشی
برابر با 3150پام ایجاد میکند.

84

مخزن اوولیتی مناقش 12در میدان امقدیر (غرب کویت)

میدان امقدیر در غرب کویت مخزنی عمدتا کربناته اســت .مخزن
بهعنوان اوولیت مناقش شــناخته میشود که شامل دو طاقدیس
اســت ،طاقدیس شــرقی تحت عنوان امقدیر شرقی شناخته شده
اســت و دیگری امقدیر غربی که این دو در ناحیهای میانی بههم
متصل هستند.
مطالعات نشــان میدهد که مخزن اوولیتی منقاش از نوع مخازن
با فشــار پایین ( )0/30psi/ftاســت از اینرو در صورت حفاری به
روش مرسوم سبب افزایش آسیب سازند و هرزروی سیال حفاری
میشــود .با توجه به ویژگیهای این مخزن بهمنظور جلوگیری از
آسیب سازند میتوان از حفاری فروتعادلی استفاده کرد(.جدول)5
عالوه بر حفاری موفقیتآمیز این چاه بهروش فروتعادلی میتوان
به مزایای زیر نیز اشاره کرد:
بهبود بالقوه در عملکرد حفاری :حفاری فروتعادلی سبب افزایش
عمر مته و نرخ نفوذ که در نتیجه سبب کاهش زمان و هزینههای
حفاری میشود.
بهبود شناســایی مخزن :حفاری فروتعادلی بهکمک اندازهگیری
مهمترین ویژگی مخزن یعنی ویژگی تولید ســبب بهبود شناسایی
مخزن میشود.
این مخزن شــامل چهار مرحله جداریگذاری اســت که قسمت
تولیدی افقی آن بهصورت چاه باز تکمیل شــده اســت .قســمت
تولیدی توســط ســیال حفاری نیتروژندار بــه روش فروتعادلی
حفاری شــد که حدودا فشار سیال 10درصد کمتر از فشار سازند
است.
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 5مشخصات مخزن اوولیتی منقاش[]15
چینهشناسی

آهک دانهای و کریستالی

نوع سیال مخزن

نفت سیاه

عمق واقعی عمودی

8200 Ft

احتمال ناپایداری دیوارهی چاه

کم

شکافهای طبیعی

خیر

 6مشخصات مخزن معدود[]16
چینهشناسی

آهک تمیز /دولومیت /آهک گلوکونیتی

فشار استاتیک مخزن

1850 Psi

ضخامت قسمت تولید

30 ft

مخزن معدود در میدان بورغان (شرق و جنوب کویت)

مخزن معدود در شــمال کویت ،به عنوان مخزنی با الیهی آهکی
تولیدی ضخیم شــناخته میشود که تولید خوبی هم دارد ولی در
جنوبشرقی کویت ،در میدان بورغان ،تولید بسیار مشکل است و
قسمت تولیدی سازند معدود تقریبا  12متر ضخامت دارد.
در این قســمت مخزن دارای تخلخل باال (18درصد) اســت ولی
تراوایــی زمینه کم (0/8 – 10میلیدارســی) اســت ]15[.همین
موضوع سبب میشــود که از روش حفاری بهره جست که میزان
تراوایی را از این مقــدار کمتر نکند ،در غیر اینصورت هزینههای
تحریک چــاه افزایش پیــدا خواهد کرد در ضمــن از آنجاییکه
حفاری به صورت افقی اســت و در حفاری فراتعادلی میزان تهاجم
سیال حفاری به ســازند در حد صفر است بهترین گزینه ،حفاری
فروتعادلی است.
بر اســاس مدلسازی سیال و بررسیهای مهندسی ،مشخص شده
اســت که حفاری فروتعادلی راهحل مناسب برای مخزن معدود در
میدان بورغان میباشد.
در صنعت ،راهحل جلوگیری از آســیب ســازند ،حفاری فروتعادلی است.
حفاری فروتعادلی همواره در حین حفاری باید شرایط فروتعادلی را حفظ
کند ،در غیر اینصورت بهدلیل عدم وجود اندود گل آســیب چاه بسیار
شدید خواهد بود .در برخی مواقع حتی با رعایت شرایط فروتعادلی ،آسیب
سازند حاصل میشود که ناشی از آشام ،ریزش ثقلی ،لعاب مکانیکی 13و
تاثیرات افت فشار است]16[.
با توجه به مطالب بیان شــده میتوان گفت که حفاری فروتعادلی مزایای

بسیاری دارد که ســبب کاهش هزینههای حفاری و عملیاتهای بعد از
آن خواهد شد اما درصورت عدم رعایت شرایط فروتعادلی آسیبهایی به
ســازند نیز وارد خواهد شد که در آینده سبب افزایش هزینههای تکمیل
و تحریک چاه میشود.

 -1-3حفاریهای فروتعادلی در کشور عمان

در کشــور عمان در ســال  ،1992چند چاه آزمایشــی بهمنظور
ارزیابــی عملیاتی بودن و مزایای مالی حفــاری فروتعادلی با کف
پایدار انجام شد.
دو چاه آزمایشــی با موفقیت مشبککاری شــدند و نتایج تولید،
تحســین برانگیز بود .چاه ســوم به علت ناپایــداری دیوارهی چاه
(شیلهای ریزشی) در قسمت افقی متوقف شد.
در برخی میادین مانند فهود (مخزن کربناتهی شکافدار) مقدار فشار
زیاد گل حفاری ســبب قطع گردش گل میشود .برای مثال ،حفاری
در قســمت افقی میادن فهود همراه با هرزروی  10-325000mآب
بودهاســت و چاه در زمانی بین  2-6مــاه ،آب گل حفاری را تولید
میکرد و سپس بیشترین میزان تولید نفت حاصل شد .همچنین این
مورد سبب آسیب سازند نیز شد.
در حفاری افقی همراه بــا کف ،تجهیزات قدیمی مانند موتورهای
درونچاهــی و ابزار اندازهگیری حین حفــاری ( )MWDعملیاتی
نیســتند و باید از ابزار اندازهگیری الکترومغناطیسی حین حفاری
( )EMMWDو موتورهــای درونچاهــی مخصــوص حفاری با هوا
استفاده کرد.

چاه عمل 43

چاه عمل  43بهصورت عمودی در مخزن ماسهســنگی حیما حفر
شــدهاســت .بعد از نصب لولهی الینر  7اینچی در باالی مخزن،
ضخامتی به طول  100متر و قطر  8/7 5به روش فروتعادلی بدون
هیچگونه مشکلی حفاری شد.
سیاالت برگشتی (شــامل نفتخام) به سمت مشعل گاز فرستاده
 135است که 50درصد
شد .پتانسیل اولیهی این چاه حدودا،
بیشتر از مقدار تخمینی توسط نمودارهای چاهپیمایی بود.
 0/035است که بیش از
شــاخص تولید این چاه برابر با
دو برابر میانگین چاههای عمودی اطراف اســت و طبق تحقیقات
این چاه هیچگونه آسیب سازندی ندارد.
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 3میادین خوشــهای عمان[]18

چاه فهود شمالی 293

میــدان فهــود ،مخزنــی کربناتــهی شــکافدار اســت .بعد از
جداریگذاری ،عملیات فروتعادلی به طول  777متر و قطر به
صورت افقی با موفقیت و در ایمنی کامل انجام شــد .فناوریهای
جدید ( EM-MWDو موتور کف) بــهخوبی عمل کردند .زمانیکه
حفاری فروتعادلی کامل شــد ،افزایش تولیــد هیدروکربن پدیدار
شــد ،تقریبا بعد از حفــاری  600متر از قســمت افقی ،تخلیهی
سیاالت درون ســازند بسیار مشکل شد که علت آن هرزروی کف
ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک ستون نفتی بود .عملکرد چاه
در این مخزن بهشدت وابسته به تعداد شکافها است .چهار حلقه
چاه افقی در این مخزن حفر شــدهاست و این چاه کمترین میزان
330
شــکاف را دارا اســت .انتظار میرفت که تولید این چاه
نفــت به همراه برش آب اولیه 100درصــد و کاهش به 50درصد
 330نفت به
بعد از ســه ماه باشد ولی در واقع تولید این چاه
همراه برش آب 17درصد بعد از یک ماه بود.

چاه بهجه 18

چاه بهجه  ،18اولین چاه از شش چاه افقی حفر شده بود که مخزن
آنها دچار افت فشــار شــدهبود .این مخزن ،مخزنی ماسهسنگی
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همراه با الیههای شیلی است .در حین برنامهریزی چاه ،ناپایداری
الیههای شــیلی در نظر گرفته شــد ولی به دلیــل دیدگاه مالی،
تصمیم گرفته شد که حفاری به صورت فروتعادلی باشد.
حفاری با کف تا عمق  75متری با ســرعت مناسبی در حال انجام
بود ،زمانیکه به الیهی شــیلی رســید ،بهدلیل ریزش چاه و عدم
توانایــی کــف در تثبیت پایداری دیوارهی چاه گشــتاور و نیروی
کشش افزایش یافت .افزایش غلظت کف سبب بهبود وضعیت چاه
نشــد پس ،حفاری با کف متوقف شد و حفاری به روش فراتعادلی
ادامه یافت]17[.
حفاری فروتعادلی در چندین میدان کربناته از میادین خوشــهای
در عمان بهکار گرفته شــدهاســت و علت اصلی آن بهبود تولید و
تزریقپذیری ،مشخصهســازی مخزن در زمــان واقعی و کاهش یا
حذف آسیب سازند بودهاست.
میادین خوشــهای در شمال عمان واقع شدهاند .سه واحد مخزنی
عمــده در مخزن کربناتهی شــعیبه در میادین خوشــهای وجود
دارند :شعیبهی باالیی ،خریب و شعیبهی پایینی.
حفاری فروتعادلی در میادین خوشــهای در ســال  2003با هدف
مطالعــهی امکانپذیری این نوع حفــاری و مزایای آن در مخزن
شعیبهی پایینی شروع شد.
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در ایــن چــاه ،حفــاری فروتعادلی بــه منظور شناســایی توزیع
شــکافهای دارای نفت انجام شد .اهمیت شناسایی این شکافها
در تکمیل چاه ارزش مییابد .در حفاری این چاه ،بدون اســتفاده
از نگارههای تصویری چاه ،شــکافها شناسایی شدند و همچنین
توزیع سیاالت در این شکافها.
تفاوت زیادی در نرخ تولید بین روش فروتعادلی و روش مرســوم
وجود ندارد ولی در حفاری فروتعادلی شــتاب تولید بیشتر است.
یعنــی به لحاظ زمانــی زودتر به تولید موردنظر خواهیم رســید.
شــاخص تولید در چاههایی که به روش فروتعادلی حفاری شدهاند
نســبت به روش مرسوم بیشــتر اســت ولی در برخی چاهها این
موضوع برعکس اســت که میتواند به علت قرار گرفتن در نواحی
کم فشار باشد]18[.
جدا از مزایای حفاری فروتعادلی باید این نکته را در نظر داشــت
که این نوع حفاری در سازندهای ریزشی از جمله شیلها به دلیل
عدم توانایی ایجاد پایداری در دیوارهی چاه بســیار خطرناک است
و به همین دلیل باید از روش فراتعادلی استفاده کرد.
نتایج بهدست آمده از عملیاتهای انجام شده در غرب آسیا نشان
میدهد که عالوه بر حل مشــکالت شــایع در مخازن شکافدار،
مزایای دیگری در ایــن روش حفاری وجود دارد ،همچون کاهش
زمان و هزینهی حفاری ،شناسایی اولیهی خواص مخزن و شناخت
شبکهی شکاف ،بهبود وضعیت حفاری و تولید اولیه.

در زمــان و هزینه میشــوند17،13،11،10،7[.و ]18دیگر مزایای
حفاری فروتعادلی عبارتند از :حفر ایمنتر چاههای افقی با آســیب
ســازند کمتر ،تولید اولیهی هیدروکربن ،شناسایی توزیع شبکهی
شــکاف و کاهــش تولید آب .در مواقعی که نتــوان حجم تولیدی
هیدروکربن را در ســطح کنترل کرد باید چاه کشــته شود و سیال
سازند به درون آن برگردد13،11[.و]18
مهمترین عیب در حفــاری فروتعادلی عدم توانایی ایجاد پایداری
دیوارهی چاه به خصوص در ســازندهای شــیلی است که میتواند
ســبب ریزش دیوارهی چــاه و توقف حفاری شــود[ ]17که این
مشــکل سبب استفادهی حفاری فراتعادلی به جای فروتعادلی در
سازندهای ریزشی میشود.
همچنیــن بهدلیل اینکه در این نوع حفاری لزوما از مایع اســتفاده
نمیشود نیاز به نصب تجهیزات سرچاهی مانند تانکهای مخصوص
است ،همچنین ابزار درونچاهی مانند ابزار  EM-MWDو موتورهای
درونچاهی مخصوص نیاز است که نصب این تجهیزات نیازمند صرف
زمان و هزینه هســتند[7و ]17اما باید توجه داشــت که در کل ،با
توجه به افزایش سرعت حفاری زمان و هزینه کاهش مییابد7[.و]11
ســیاالت حفاری فروتعادلی باید بهدقت انتخاب شوند ،از آنجاییکه
هوا دارای اکسیژن است ،سبب ایجاد خورندگی میشود و در صورت
اختالط با هیدروکربن درون چاه و ایجاد شــرایط آتشسوزی ،انفجار
درونچاهــی رخ میدهد و گاز طبیعی نیز احتمال دارد در ســطح،
سبب انفجار شــود ،ب ه منظور رفع این نقیصه میتوان از نیتروژن به
عنوان گازی خنثی استفاده کرد]10[.

مقایسهی حفاری فروتعادلی و حفاری فراتعادلی

با توجه به عملیاتهای باال میتوان مقایسهای بین حفاری فروتعادلی
و فراتعادلی انجام داد .در حفاری فروتعادلی بهدلیل عدم نفوذ سیال حفــاری فروتعادلی یک فناوری کارآمد در صنعت حفاری اســت
حفاری به ســازند ،آسیب سازند بهشدت کاهش مییابد ،در نتیجه کــه مزایای بســیار فراوانی دارد و میتواند ســبب کاهش معایب
بهبود وضعیت تولید را خواهیم داشت [ ]17البته در برخی مناطق حفاری فراتعادلی و یا حتی حذف آنها شــود .با توجه به بررســی
کمفشار شــاخص تولید کاهش یافتهاســت ]18[.در این حفاری عملیاتهای متفاوت در غرب آســیا میتوان به این نتایج رسید:
هــرزروی گل حفاری نخواهیم داشــت13،11،7[.و ]16زمانهایی  -1بهتریــن گزینــه برای حفاری الیهی مخزنی بــا توجه به عدم
ماننــد ایجاد اتصال لوله یا خروج رشــتهی حفاری ،در صورت عدم ایجاد آسیب ســازند و تولیدپذیری مخزن و کاهش کلی هزینهها،
کنترل شرایط ،ســبب تبدیل شدن شرایط فروتعادلی به فراتعادلی حفاری فروتعادلی است.
میشــود و در پی آن سیال حفاری وارد سازند شده و بهدلیل عدم  -2حفاری فروتعادلی مزایای بســیار زیادی دارد ولی با توجه به
وجود اندود گل روی دیوارهی چاه آســیب فراوانی به ســازند وارد عدم توانایــی حفاری فروتعادلی در ایجــاد پایداری دیوارهی چاه
خواهد شد16[.و ]19یکی دیگر از مزایای حفاری فروتعادلی افزایش به خصوص در سازندهای شــیلی ،میبایست در انتخاب سازند یا
سرعت حفاری و عمر مته است که این دو مورد سبب صرفهجویی مخزن مناسب دقت فراوانی بهخرج داد در غیر اینصورت عملیات
نتیجهگیری
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زمان حفاری و بهطور کلی ســبب کاهــش هزینههای حفاری و
. اشاره کرد،عملیاتهای بعد از آن میشود
 در تمــام زمــان حفاری فروتعادلــی باید شــرایط فروتعادلی-5
 یعنی فشار ســازند از فشــار گل حفاری بیشتر باشد،حفظ شــود
درغیراینصورت آسیب سازند حتی در مقایسه با حفاری فراتعادلی
،بیشتر خواهد بود و سبب افزایش هزینههای آتی مانند تحریک چاه
.تکمیل چاه و دیگر موارد خواهد شد

.با شکست روبرو خواهد شد
، علــت اصلی بهکارگیــری حفاری فروتعادلی در غربآســیا-3
 جلوگیری از هرزروی،بررســی امکانپذیری عملیات فروتعادلــی
.گل و کاهش آسیب سازند است
 از دیگر مزایای حفاری فروتعادلی میتوان به افزایش ســرعت-4
 تولید اولیهی هیدروکربن که، شــناخت شبکهی شــکاف،حفاری
 کاهش،سبب بهبود وضعیت مالی و شناخت سیال مخزن میشود
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