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با گذشت زمان و افزایش تقاضای انرژی در جهان، شرکت   های نفتی 
برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا ناگزیر به افزایش تولید و ایجاد 
چاه  های عمیق تر شــدند. این امر مســتلزم حفاری الیه  های جدید 
با خصوصیات مختلف و در نتیجه برخورد با مشــکالت بیشــتری با 

پیشرفت حفاری بود. 
حفاری به عنوان یک فعالیت هزینه ســاز در صنعت نفت و اهمیت 
ویژه ی آن در مراحل تولید و اکتشاف همواره مورد توجه محققین و 
مهندسان این صنعت بوده است. از طرفی کاهش ارزش سوخت  های 
فسیلی در ســال های اخیر موجب شده است که تمرکز بیشتری بر 

بهینه سازی تولید و کاهش هزینه  ها معطوف شود. 
یکــی از عواملی که در هر واحد تولیــدی می تواند چالش برانگیز و 
هزینه ســاز باشــد ایجاد زمان های انتظار NPT(1( در فرآیند تولید 
اســت. حفاری که از جمله فعالیت  هــای پرهزینه در صنایع نفت و 

گاز است و ســاالنه میلیارد  ها دالر برای شــرکت  های نفتی هزینه 
می آفریند از این آسیب مســتثنی نیست و زمان  های انتظار  بخش 

مهمی از هزینه  های این صنعت را در بر می گیرد. 
زمان های انتظار در فرآیند حفاری شــامل زمان هایی است که دکل 
در مدار تولید نباشد و عملیات حفاری متوقف شده باشد. زمان هایی 
که صرف تعویض متــه، انتظار و تعویض تجهیــزات و به کارگیری 
تکنیک  های جدید می شــود، ارزیابی عملیــات نمودارگیری انجام 
می شــود و زمان هایی که به نوعی عوامل ژئومکانیکی در آنها دخیل 
هستند مانند گیر لوله2، هرزروی جریان سیال حفاری3، ورود سیال 

سازند به چاه4 و غیره. 
از این رو شناســایی و کنترل فعالیت  هــا و رخداد هایی که به ایجاد 
زمان های انتظار بینجامد امری الزم و ضروری اســت. در این میان 
آن دسته از پدیده  های مرتبط با پارامتر های ژئومکانیکی در فرآیند 
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 حفاری به عنوان یک فعالیت هزینه ســاز در صنعت نفــت و به دلیل اهمیت ویژه ی آن در مراحل تولید 
و اکتشــاف همــواره مورد توجه محققین و مهندســان این صنعت بوده اســت. از طرفی کاهش ارزش 
ســوخت  های فسیلی در ســال های اخیر موجب شده است که تمرکز بیشــتری بر بهینه سازی تولید و 
کاهش هزینه  های حفاری معطوف شــود. ایجاد زمان  های انتظار می تواند هزینه ی مضاعفی به چرخه ی 
عملیاتی حفاری و فرآیند تولید تحمیل کند. از این رو شناســایی و کنترل فعالیت  ها و رخداد هایی که به 
ایجاد زمان های انتظار بینجامد امری الزم و ضروری اســت. در این میان آن دسته از پدیده  های مرتبط 
با پارامتر های ژئومکانیکی در فرآیند حفاری برای ما حائزاهمیت هستند که به نوعی در ایجاد زمان های 
انتظار نقش آفرینی می کنند. تنش  های برجا، مقاومت سنگ و سازند و خصوصیات مکانیکی آن از جمله 
پارامتر هایی هستند که می توانند در ایجاد رخداد های حفاری همچون هرزروی گل، گیر لوله، ورود سیال 
ســازند به چاه، ناپایداری چاه، مانده یابی و غیره نقش تعیین کننده ای داشــته باشند. بنابراین شناسایی، 
پیش بینــی و تخمین صحیح این پارامتر هــا در فواصل بحرانی چاه و همچنیــن به کارگیری تکنیک  ها 
و روش  هــای نوین با اســتفاده از داده ی LWD و MWD، ســاخت مدل هــای ژئومکانیکی و نظارت های 
ژئومکانیکی در زمان واقعی و همچنین تکنیک  های هوش مصنوعی و نیز اســتفاده از سیســتم خودکار 

حفاری جهت دار، می تواند به مقدار قابل توجهی در کاهش هزینه  ها و زمان های انتظار موثر باشد.
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حفاری برای ما حائزاهمیت هستند که به نوعی در ایجاد زمان های 
انتظار نقش آفرین هســتند. رایج ترین مشکالت حفاری مانند: گیر 
لوله، هرزروی جریان، ورود ســیال ســازند به چاه، تولید ماسه و... 

همواره ممکن است به ناپایداری چاه منجر شوند. 
این مشــکالت هزینه  های هنگفتی را به دلیل اضافه سیال حفاری، 
رخداد هــای حفــاری متعاقــب آن و ایجــاد زمان هــای انتظار به 

شرکت  های نفتی تحمیل می کند. 
از عوامل تاثیر گذار بر ایجاد این گونه رخداد های درون چاهی می توان 
رژیــم تنش منطقه، جهــت و مقدار تنش  های برجــا، خصوصیات 
مقاومتی ســنگ و سازند، ویژگی  های شــیمیایی و رئولوژی سیال 

حفاری، مسیر حفر چاه و... را نام برد. 
طبق تحقیقی در ســال 2۰۰4 مشخص شــد که حدود 4۰درصد 
از زمان حفاری انتظار ناشــی از ناپایداری چاه و مشــکالت فشــار 
منفذی است.)به عنوان مثال ورود سیال سازند به چاه، جریان گاز، 
جریان آب کم عمق، هرزروی جریان گل، ناپایداری چاه، خســتگی 
و گیر لوله(]1[ نتایج یك بررسى از چاه هاى حفارى شده در خلیج 
مكزیك نشان می دهد كه 24 تا 2۷درصد از كل هزینه هاى حفارى 

از وقایع زمان هاى انتظار ناشى مى شوند. 
بررســى موارد مربوط به زمان انتظار، نشــان دهنده ی این است كه 
تقریبا 4۰درصــد از این هزینه  ها مربوط به پارامتر های ژئومكانیكی 
اســت.]2[ در تحقیقی دیگر برای چاه  های حفر شــده در آب های 
عمیق و فوق عمیق خلیج مکزیک، ناپایداری چاه 26 تا 56درصد از 
زمان انتظار را شــامل می شود.]3[ منبع دیگری اظهار داشت که به 
طور متوسط می توان 22درصد از بودجه ی حفاری را به NPT مربوط 

به چاه اختصاص داد. 
5۰درصــد از ایــن NPT مربوط بــه رخداد های مرتبط با مســائل 
ژئومکانیکــی )ناپایداری، هرزروی جریان، گیر لوله و غیره( اســت 
کــه به معنی 11درصد بودجه ی حفاری اســت.]4[ به همین دلیل 
محققین در ســال های اخیر تالش کردند بــا پیش بینی، کاهش و 
کنترل رخداد های مربوط به عوامل ژئومکانیکی از ایجاد هزینه  های 

مضاعف و افزایش زمان های انتظار کاسته شود. 
در این مقالــه ابتدا به معرفی اجمالی زمان هــای انتظار در فرآیند 
حفاری پرداخته می شود، ســپس پارامتر های ژئومکانیکی موثر در 
ایجاد NPT به صورت تفصیلی شــرح آنها ارائه خواهد شد. در ادامه 
حوادث و رخداد های ژئومکانیکی که ممکن است در ایجاد زمان های 
انتظار موثر باشــند معرفی و در پایــان راهکار های کنترل و کاهش 
NPT با توجه به تحقیقات انجام شده تاکنون، ارائه و تشریح می شوند. 

1- زمان های انتظار در فرآیند حفاری
بخــش عمده ی هزینه  های مربوط به توســعه ی میادین نفت و گاز 
مربوط به مرحله ی حفاری پروژه اســت. برای به حداقل رســاندن 
هزینه ی حفاری باید پارامتر های مناسب حفاری در نظر گرفته شود. 
حفاری هر چاه مطابق با زمین شناســی منطقه، تاپ ســازند هدف، 
زمان های انتظار فنی و سایر زمان های انتظار غیرمرتبط ممکن است 
از 4 مــاه تا یک ســال به طول انجامد.]5[ گاهــی اوقات، به خاطر 
برخی مشــکالت حفاری، ممکن است برنامه حتی برای 2 تا 4 سال 
به حالت تعلیــق درآید.]6[ یکی از عواملی که در هر واحد تولیدی 
می تواند چالش برانگیز و هزینه ســاز باشد و در نهایت موجب تاخیر 

در برنامه ی تولید شود، ایجاد زمان های انتظار است. 
فرآیند حفــاری که از جمله فعالیت  هــای پرهزینه در صنایع نفت 
و گاز است و ســاالنه میلیارد  ها دالر برای شرکت  های نفتی هزینه 
می آفریند از این آسیب مســتثنی نیست و زمان  های انتظار  بخش 
مهمی از هزینه  های این صنعت را در بر می گیرد. از این رو شناسایی 
و کنتــرل فعالیت  هــا و رخداد هایی که به ایجــاد زمان های انتظار 
بینجامد امری الزم و ضروری است. بهینه سازی حفاری کلید کاهش 

زمان انتظار هنگام متوقف شدن حفاری است. 
بهینه سازی حفاری همچنین باعث افزایش راندمان حفاری، ایمنی 
و محافظت از محیط زیست با برنامه ریزی دقیق وزن گل و مواد مورد 
نیاز می شــود. زمان انتظار به عنوان زمانی اعالم می شود که حفاری 
متوقف شده یا سرعت نفوذ بسیار کم است. این موارد را می توان به 

عنوان عوامل اصلی NPT طبقه بندی کرد:]۷[ 
۱- هرزروی جریان گل

۲- گیر لوله
۳- ورود سیال ســازند به چاه و گاهی از دست رفتن کامل مته به 

خاطر پنجره ی باریک وزن گل
۴- مسائل ناپایداری چاه

۵- خرابی سازند )ایجاد شکستگی  های ناشی از فشار باال( به دلیل 
ECD باال یا موج فشار

۶- میزان نفوذ ناکافی در سازند های سخت
7- تعویض مته

8- عملیات مانده یابی5
9- ترمیم سیمان برای افزایش استحکام اولیه

در این میان آن دسته از پدیده  های مرتبط با پارامتر های ژئومکانیکی 
در فرآیند حفاری برای ما حائزاهمیت هستند که به نوعی در ایجاد 

زمان های انتظار تاثیرگذار هستند. 
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پدیده  هایی همچون گیر لوله، هرزروی جریان گل، مسائل ناپایداری 
چاه و غیره. به عنوان مثال در تحقیقی در ســال 2۰1۰، ســعودی 
آرامکو به جهت کاهش وقوع گیر لوله و زمان های انتظار، کارگروهی 
تشکیل داد تا به بررســی این موضوع بپردازند. مطالعات این گروه 
نشان می دهد که گیر لوله حدود 25درصد از NPT را شامل می شود 

و این هزینه به معنی حدود 2 سال کارکرد دکل است. 
همچنین در این تحقیق آمده است: با بررسی حوادث گیر لوله، علل 
عمده ی این حادثه را می توان عوامل مکانیکی انســداد6 و گیر لوله 
ناشی از نیروهای تفاضل فشــاری۷ عنوان کرد.]8[ در شکل1، یک 
چاه که در میدان نفتی در لیبی حفر شــده است میزان NPT آن را 
به تفکیک رخداد های درون چاهی مشــخص کرده است. همان طور 
که مالحظه می شــود اکثر مســائل واقع شده به ژئومکانیک مربوط 

می شود.]9[ 
همچنیــن زمان های انتظــار می تواند آثار و زیان هایــی را متوجه 
شرکت  های نفتی و فعالیت  های مربوطه کند. آثار مربوط به NPT را 

می توان به این شرح طبقه بندی کرد:]۷[ 
۱- از دست دادن یا آسیب به تجهیزات 

۲- زیان مالی 

۳- مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط  زیست
۴- زمان انتظار برای رسیدن تجهیزات و به کارگیری تکنیک جدید

ساختار زمان بندی حفر چاه نفت در جدول1 ارائه شده  است. دوره ی 
حفاری همان طور که نشــان داده شده است می تواند به  بخش  های 
مختلفی از جمله زمان کامل چاه، زمان نامحســوس از دست رفته، 
زمان صرف شــده برای مقابله با مشــکالت حفــاری، انتظار فنی و 

مخاطرات حفاری تقسیم شود. 
زمان مناســب چاه در واقع زمانی اســت که انتظار می رود چاه به 
طور عادی در آن بازه ی زمانی به پایان برسد. زمان از دست رفته ی 
نامحســوس به شــدت با راندمان خدمه ی حفاری کنترل می شود. 
بروز مشــکالت حفاری احتماال باعث افزایش زمان حفاری می شود 
که می تواند به عنوان زمان از دست رفته ی مربوط به تلفات جریان، 
زمان رفع ورود ســیال ســازند به چاه و زمان صرف شده برای آزاد 

کردن لوله طبقه بندی شود. 
زمان های انتظار فنی وقتی محقق می شود که پارامتر های عملیاتی 
مانند فشار از ظرفیت ابزار بیشتر شود و ابزار قوی تری باید به محل 

منتقل شده و به کار گرفته شود.

 1   تفکیک آماری زمان های انتظار بر اســاس نوع رخداد های حفاری37                
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به طور کلی رخداد های درون چاهی تاثیرات منفی بر عملکرد و روند 
حفاری از خود بر جای می گذارند و می توانند موانع جدی در مسیر 

پیشرفت پروژه ایجاد کنند. 
از این رو کنترل و مدیریت چاه با اســتفاده از تکنولوژی و روش  های 
موجود الزم و ضروری اســت. اما نکتــه ی قابل توجه در کنترل چاه 
آن اســت که دور ماندن از موانع، مهم تر از درگیر کردن تجهیزات 

کنترل چاه است. 
این صنعــت هرگز نباید صرفا بر روی تجهیــزات کنترل چاه تکیه 
کند، بلکه بایستی به استفاده از بهترین و مطمئن ترین تکنولوژی  ها 
و روش  های موجود برای اطمینان از عملکرد مداوم چاه بپردازد.]3[ 
از این رو اســتفاده از روش  های نظارت در زمان واقعی با استفاده از 
داده  های حین حفاری، تکنولوژی شبکه ی عصبی و هوش مصنوعی 
و مدل سازی  های ژئومکانیکی جهت پیش بینی  های پیش حفاری و 
اســتفاده از فناوری خودکار حفاری جهــت دار می تواند چالش  های 
آتی در روند حفاری را به طور قابل توجهی کاهش دهد و زمان های 

انتظار را به حداقل برساند.

NPT 2- پارامتر های ژئومکانیکی موثر در ایجاد
تنش  های برجا، مقاومت و خصوصیات مکانیکی ســنگ و سازند سه 
عامل مهم در پایداری چاه محسوب می شوند که در مراحل اکتشاف 

و تولید بر فرآیند حفاری تاثیرگذار هستند. 
تخمین، پیش بینی و اندازه گیــری صحیح این ویژگی  ها می تواند 
ما را در بهینه ســازی حفاری و کنتــرل رخداد های درون چاهی 
یــاری کند. برخــی از ناپایداری  های مرتبط بــا این خصوصیات 
می توانــد حفــاری را با تاخیر مواجه کند و یا آن را ســاعت  ها و 

روز ها متوقف کند. 
از جملــه این رخداد ها می توان به گیر لولــه، هرزروی جریان گل، 
ناپایداری چاه و... اشــاره کرد. عالوه بر این، سیستم سیال حفاری 
می تواند به صورت مستقیم، خصوصیات مکانیکی سنگ و سازند را 

تحت تاثیر قرار دهد. 

1-2- تنش  های برجا 
در صنعت نفت و گاز، تنش برجا یک پارامتر کلیدی در طول عملیات 
حفــاری و تولید مــواد هیدروکربوری و مباحثی همچون شکســت 
هیدرولیکی، گسیختگی چاه و... است.]1۰[ شناخت دقیق تنش  های 
ســازند در مدیریت هرچه بهتر مخازن در برابر شکست  های ناشی از 
کاهش فشار منفذی و افزایش تنش موثر بسیار مهم است.]11[ ایجاد 
درک صحیح از مقدار و راستای تنش  های برجا برای تعیین راستای 
صحیح حفر چاه و وزن مناســب گل حفــاری می تواند در ادامه ی 
روند تولید منجر به کاهش ناپایداری شود.]12[ از این رو بایستی به 
درستی از داده  های موجود برای تخمین مقدار و راستای تنش  های 
برجا اســتفاده کرد. تنش روباره σv، ممکن است با ادغام داده  های 
چگالی سازند از نگار های مربوط به چگالی، تخمین  زده شود.  عموما 
به دلیل كیفیت خــوب داده  های مربوط به نگار چگالی، تنش روباره 
قابل اعتماد اســت. حداقل تنش افقی، σh، به نام گرادیان شکستگی 
گاهی اوقات می تواند با اســتفاده از یک راه حل االستیک خطی با در 
نظر گرفتن خواص سازند )مدول یانگ، ضریب پواسون و ضریب بیو(، 

تنش روباره، فشار و تنش تکتونیکی محلی به دست آید. 
حداقــل تنش افقی تخمین  زده شــده باید با نتایــج آزمایش  های 
 DFIT یا LOT ، FIT، XLOT، Mini-Fracمیدانی مانند آزمایش هــای
کالیبره و یا تایید شود تا از صحت و سقم آن اطمینان حاصل شود. 
بزرگــی حداکثر تنش افقی σH، به طور مســتقیم قابل اندازه گیری 
یا محاسبه نیســت. جهت تنش  های افقی را می توان از طریق ثبت 
تصویر Caliper و FMI تعیین کرد. برای به دست آوردن جهت تنش، 
مسیر های شکستگی و گسیختگی برشــی ایجاد شده بر روی نگار 
تصویر را می توان به راحتی برای به دســت آوردن جهت تنش مورد 
اســتفاده قرار داد. تغییرات تنش  هــای σv، σh، σH نتایج مختلفی 
را برای ارزیابی پایداری چاه ایجاد می کند. ســه رژیم تنش شــامل 
گســلش نرمال )σv> σH> σh(، گســل امتداد لغز )σH> σv> σh( و 
گســل معکوس )σH> σh> σv( است. کار حفاری در هر کدام از این 
رژیم  های تنش می تواند چالش  هــا و محدودیت  های خاص خود را 

داشته باشد. 

 1   ساختار زمان بندی حفر چاه نفت یا گاز38

زمان مرسوم چاهزمان های مربوط به رخداد های حفاریزمان های انتظار فنی

زمان کامل چاهزمان های از دست رفتهزمان رفع هرزروی گلزمان رفع ورود سیال سازند به چاهلوله ی گیر شدهکارآیی و کیفیت ابزارجابجایی و تعویض ابزاروضعیت آب وهوایی
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شــکل2 رژیم  های تنش را در راســتای عمق نشــان می دهد. به 
عنوان مثال برای گســل نرمال، به طور کلــی در  بخش عمیق تر، 
بدترین مســیر حفاری در جهت افقی در امتداد جهت تنش افقی 
حداکثر است، زیرا اختالف تنش که بر روی سطح مقطع چاه عمل 
می کند، بزرگ ترین مســیر تنش را نشــان می دهد. ]13[از این رو 
شــناخت دقیق مقدار و راســتای تنش  های برجا می تواند ما را در 
اتخاذ اســتراتژی صحیح حفاری، انتخاب وزن مناسب گل، انتخاب 
مسیر بهینه ی حفاری و سایر مســائل مانند انتخاب تجهیزات و... 
یاری کند که این امر می تواند به طور مستقیم با کاهش مخاطرات 
و رخداد های درون چاهی منجر بــه کاهش زمان انتظار و افزایش 

راندمان حفاری شود. 

2-2- مقاومت سنگ و سازند
مقاومت ســنگ یک پارامتر مهم برای ارزیابی دقیق خرابی ســنگ 

جهت پیش بینی ناپایداری چاه با مدل ســازی ژئومکانیکی اســت. 
روش  هــای مختلفی برای تعیین مقاومت ســنگ وجود دارد. ثبت 
مــداوم مقاومت فشــاری )UCS(، چســبندگی و زاویه ی اصطکاک 
داخلی از معادالت تجربی با اســتفاده از خواص االســتیک حاصل 
از نگاره های چگالی، گاما و صوتی اندازه گیری و محاســبه می شود. 
تست  های میدانی مانند PLT )آزمون بار نقطه ای(، تست Dimpler و 
Equotip را می توان با اســتفاده از نمونه ی مغزه ی کوچک یا نمونه ی 

حفاری انجام داد. در مقایســه با تســت آزمایشــگاهی، تست  های 
میدانی نــه تنها می توانند هزینه را کاهــش داده و زمان را ذخیره 
کنند، بلکه یک تخمین دقیق از مقدار مقاومت را فراهم می کنند. 

آزمایش آزمایشــگاهی بر روی نمونه ی مغزه می تواند برای به دست 
آوردن مقاومت ســنگ در عمق خاص یا ســازند های دلخواه به کار 
رود. این آزمایشگاه  ها می توانند مقادیر دقیق تر مقاومت در هر سازند، 
خاصیت االستیسیته ی ســازند و رفتار مواد تشکیل دهنده را نشان 
 دهند که توسط منحنی رابطه ی تنش ـ کرنش حاصل از آزمایشات 

 2   اختــالف تنش  ها و چالش  های حفاری در رژیم  های تنش39           
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سه محوره تحت تنش محصور کننده ارائه شده است.]13[ سرانجام، 
مقاومت حاصل از نگاره باید با اندازه گیری مســتقیم آزمایشــگاهی 
کالیبره یا تایید شــود تا از نتایج، اطمینان حاصل شــود. بنابراین 
اطالع دقیق از میزان مقاومت سازند می تواند نقش تعیین کننده ای 

در انتخاب وزن مناسب گل، مته و سرعت حفاری داشته باشد. 

3-2- خصوصیات مکانیکی سنگ و سازند 
تعیین خصوصیات مکانیکی یک مخزن برای کاهش خطر حفاری و 
به حداکثر رســاندن بهره  وری چاه و مخزن بسیار مهم است. برآورد 

خصوصیات مکانیکی سنگ در این موارد ضروری است:]14[ 
 برنامه  های حفاری8

 جانمایی چاه9
 طراحی تکمیل چاه۱0

خصوصیات مکانیکی شــامل خصوصیات االســتیک )مدول یانگ، 
مدول برشی، مدول بالک و نسبت پواسون( است. مدول االستیک11 
)به اصطالح مدول االستیسیته نیز شناخته می شود( مقداری است که 
مقاومت یک جسم یا ماده در برابر تغییر شکل االستیک )یعنی غیر دائمی( 

را هنگامی که به آن تنش وارد می شود، اندازه گیری می کند. 
مدول االستیک یک ســنگ به عنوان شیب منحنی تنش ـ  کرنش 
در منطقه ی تغییر شــکل االستیک تعریف می شود.]15[ هر چقدر 
ماده ســفت تر باشد، مدول االســتیک باالتری خواهد داشت. رفتار 
مکانیکی ســنگ به عوامل متعدی وابسته است، از جمله این عوامل 
می توان کانی شناســی، وجود تخلخل و شکســتگی، آب و رطوبت، 
ناهمســان گردی، درجه حــرارت و... را نام برد. از این رو شــناخت 
صحیح از خصوصیات مکانیکی سنگ و سازند می تواند تاثیر بسزایی 

در موفقیت پروژه و عملیات حفاری داشته باشد.

NPT 3- حوادث و رخداد های ژئومکانیکی موثر در ایجاد
1-3- هرزروی جریان گل 

در حفــاری چاه نفت و گاز، هرزروی زمانی رخ می دهد که ســیال 
حفاری که عموما به عنوان گل شــناخته می شود به جای بازگشت 
به سطح، به طور کامل یا جزئی در یک یا چند سازند زمین شناسی 
جریــان می یابد. هرزروی گل می تواند در حین حفر چاه نفت یا گاز 
یک مشکل جدی باشــد. پیامد های هرزروی می تواند به اندازه ی از 
دســت دادن بودجه ی سیال حفاری یا به اندازه ی فوران و از دست 
دادن جان انسان  ها فاجعه بار باشد، بنابراین نظارت دقیق بر مخازن، 

چاه  ها و جریان سیال درون چاه، برای ارزیابی و کنترل سریع میزان 
هرزروی جریان گل، ضروری است. اگر مقدار سیال در چاه به علت 
هرزروی )یا هر دلیل دیگری( افت کند، فشار هیدرواستاتیک کاهش 
می یابد که می تواند به گاز یا سیال مخزن اجازه دهد که تحت فشار 
باالتری از فشــار هیدرواســتاتیک به درون چاه جریان یابد. پیامد 
دیگر هرزروی گل، حفاری کور12 اســت. حفــاری کور زمانی اتفاق 
می افتد که ســیال گل کامال دچار هرزروی شده باشد، بدون اینکه 
گردش مته متوقف شــود. محدوده ی اثرات حفاری کور به اندازه ی 
از بین رفتن یک مته تا حد آســیب جدی به چاه مطرح می شــود، 
به طوری که نیاز به حفر چاه جدیدی باشــد. بنابراین پیش بینی و 
شناخت نقاط کلیدی که می تواند منجر به هرزروی گل شود، امری 
ضروری تلقی می شود که می تواند در صرفه جویی هزینه  ها و کاهش 
زمان انتظار بسیار مفید باشد.]16[ شکل3 هرزروی گل را به صورت 
جزئی و کلی نشــان می دهد. در تلفات جزئــی جریان، جریان گل 
همچنان با مقداری جریان یافتن در ســازند، به سطح زمین منتقل 
می شود. تلفات کلی جریان هنگامی رخ می دهد که تمام گل بدون 

بازگشت به سطح به یک سازند جریان یابد. 

2-3- گیر لوله
در حین عملیات حفاری، گیر لوله وقتی مطرح می شــود که عاملی 
درون چاهــی مانع از حرکت و خروج لوله از چاه شــود. گیر لوله را 
می توان در دو دسته طبقه بندی کرد: گیر ناشی از نیروهای تفاضل 
فشاری، گیر ناشــی از عوامل مکانیکی. عوارض مربوط به گیر لوله 
می توانــد تقریبا نیمی از هزینه ی کل چاه را به خود اختصاص دهد 
و باعث می شــود گیر لوله یکی از گران ترین مشــکالتی باشــد که 
می تواند در حین عملیات حفــاری رخ دهد.]1۷[ گیر لوله اغلب با 
حوادث کنترل چاه و هرزروی گل همراه است -دو اختالل پرهزینه 
در عملیــات حفاری- و یک خطــر قابل توجه در چاه  های با زاویه ی 
باال و افقی اســت. در سازندهايي با تراوايي باال در شرايطي كه فشار 
هيدرواستاتيك گل از فشار سازند بيشتر باشد به علت ضخيم بودن 
كيك گل اگر رشــته ی حفاري با ديواره ی كيك گل تماس حاصل 
كند و حركت رشــته و گردش گل در ســازند تراوا متوقف شــود، 
ضخامت كيك گل افزايش يافته و دور رشــته را نشت بندي كرده و 
همين امر باعث عدم انتقال فشــار هيدرواستاتيك گل به ناحيه اي 
از رشــته كه در تماس با ديواره است، مي شود. نيروي اختالف فشار 
بين هيدرواستاتيك گل از يك طرف و سازند كم فشار از طرف ديگر 

رشته ی حفاری كامال به ديواره منتقل می شود.)شکل4(]18[ 
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 3   مناطق هرزروی گل حفاری40        

 4   اصل چسبندگی دیفرانسیل41         
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3-3- ورود سیال سازند به چاه
ورود ســیال سازند به چاه یکی از مشکالت کنترل چاه است که در 
آن فشار سازند حفاری شده بیشتر از فشار هیدرواستاتیک گل است 

که بر روی چاه یا سطح سنگ تاثیر می گذارد. 
وقتی این اتفاق می افتد، فشــار سازند تمایل دارد سیاالت سازند را 
به داخل چاه براند. اگر ورود ســیال ســازند به چاه کنترل نشود در 
ادامه ممکن است منجر به چیزی شود که به عنوان فوران شناخته 
می شود. شدت ورود سیال به عوامل متعددی وابسته است، از جمله 
این عوامل، باال بودن تخلخل، نفوذپذیری و فشــار تفاضلی است، به 
طوری که اگر فشــار سازند بیشتر از فشار هیدرواستاتیک گل باشد 
و محیط، تخلخل و نفوذپذیری باالیی داشــته باشد می توان انتظار 
آسیب شدیدی را داشــت. از عوامل اصلی ورود سیال سازند درون 
 چاه می تــوان این دالیل را مطرح کرد: وزن ناکافی گل، پر شــدن 

نامناسب چاه در طی گردش، قطع شدن جریان گل و هرزروی. 
عالئم هشــدار دهنده و نشــانه  های احتمالی ورود سیال را می توان 
در ســطح مشــاهده کرد. همه ی عالئم به طور مثبت ورود  سیال را 
مشــخص نمی کند، برخی فقط از موقعیت  های احتمالی ورود  سیال  
هشــدار می دهند. ایــن عالئم عبارتند از: افزایش ســرعت جریان، 
افزایش حجم حفره، جریان یافتن سیال چاه با خاموش شدن پمپ، 
کاهش فشــار پمپ و افزایش وقفه در پمپاژ گل، تغییر وزن رشته ی 

حفاری و... 
در طــول عملیات حفاری می توان با اندازه گیری  های حین حفاری 
MWD( 13( خصوصیات گل حفاری، پارامتر های رشــته ی حفاری و 

پارامتر های سازند را به عنوان نشــانه  های تشخیص ضربه مشاهده 
کرد. این سیستم به طور گســترده برای عملیات صحیح حفاری و 

کنترل چاه مورد استفاده قرار می گیرد.]19[

4-3- ناپایداری چاه
ناپایداری چاه وضعیت نامطلوبی از یک بازه ی چاه اســت که اندازه، 
شکل و یا یکپارچگی ســاختاری آن تغییر کرده است. برای آن که 
بتــوان در زمان و بودجه ی برنامه ریزی شــده چاه را حفر کرد باید 

زمان انتظار ناشی از ناپایداری چاه را به حداقل برسد. 
علل ناپایداری را می توان در این دســته  ها گروه بندی کرد: شکست 
مکانیکی ناشی از تنش  های برجا، فرسایش ناشی از گردش سیال و 

مواد شیمیایی ناشی از برهم کنش سیال با سازند.
چهار نوع ناپایداری چاه وجود دارد: انسداد یا باریک شدن چاه14، گشاد 

شدن یا شسته شدگی چاه15، شکستگی16 و گسیختگی1۷.)شکل5( 
انســداد یا باریک شدن چاه: انســداد یا باریک شدن یک روند 
وابســته به زمان ناپایداری چاه است. گاهی اوقات تحت تنش دچار 
خزش18 می شود و به طور کلی در  بخش  های شیل روان و سازندهای 

نمکی رخ می دهد. 
گشاد شدن چاه: گشاد شدن چاه معموال بر اثر شسته شدن دیواره 
رخ می دهد، به طوری که به صورت نامطلوب از حد موردنظر بزرگ تر 
شود. گشاد شدن چاه  ها به طور کلی در اثر فرسایش هیدرولیکی19، 
سایش مکانیکی2۰ ناشی از رشته ی حفاری و اساسا ریزش شیل  های 

خرد شده ایجاد می شود. 
مشکالت مرتبط با گشــاد شدن چاه، افزایش سختی سیمان کاری، 
افزایش انحــراف بالقوه ی چاه، افزایش نیاز هــای هیدرولیکی برای 
تمیزکاری موثر چاه و افزایش مشــکالت احتمالی در حین عملیات 

نمودارگیری است. 
شکســتگی: شکســتگی هنگامی اتفاق می افتد که فشار سیال 
حفاری از گرادیان شکستگی سازند بیشتر شود. مشکالت مرتبط با 

آن مانند: هرزروی و احتمال وقوع ضربه وجود دارد. 
گسیختگی: گســیختگی چاه زمانی اتفاق می افتد که فشار سیال 
حفاری برای حفظ یکپارچگی ســاختاری چاه بســیار کم باشــد. 
مشــکالت مرتبط می تواند گیر لوله و از بیــن رفتن احتمالی چاه 

باشد.]16[

 5   انواع مشکالت ناپایداری چاه42        
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5-3- مانده یابی
مانده یابی21 فرآیند بیرون آوردن وسایلی است که در چاه گیر کرده 
یا مفقود شــده اند. جسم مفقود شده ممکن اســت به صورت لوله 
مانند )لوله ی مته، لوله ی جداری( یا ســایر )ابزار های کوچک، سیم 
کابل، زنجیر، آشغال( طبقه بندی شود. در صنعت نفت، 25درصد از 
هزینه  های حفاری ممکن اســت به مانده یابی اختصاص یابد.]21[ 
خطای اپراتور، فرســایش تجهیزات و عدم تمیــز کردن چاه دلیل 

بسیاری از کار های مانده یابی است.

NPT 4-کنترل و کاهش
اجرای فرآیند های تجزیه وتحلیل و ارزیابی پیشگیرانه و به کارگیری 
جدیدتریــن ابزار ها و تکنیک  ها می تواند خطرات عملیاتی را به نحو 
مطلوبی برطرف کند تا در نهایت NPT و هزینه  های مربوطه کاهش 
یابد. شــرکت  های نفتــی برای کاهش هزینه  هــا و افزایش راندمان 
حفاری ناچار به اســتفاده از روش هایی هســتند که موجب کاهش 
زمان های انتظار می شوند. مدل سازی های ژئومکانیکی و پیش بینی 
رخداد های درون چاهی، نظارت ژئومکانیکی در زمان واقعی، استفاده 
از هــوش مصنوعی و تکنیک حفاری خودکار جهت دار از جمله این 
روش ها هســتند که می توانند به صــورت جداگانه و تلفیقی جهت 

کاهش زمان های انتظار، مفید واقع شوند. 

1-4- مدل سازی ژئومکانیکی و پیش بینی رخداد های درون چاهی
درک منطقی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخازن هیدروکربن می تواند تا 
حد زیادی با جلوگیری از برخی مشکالت حفاری باعث صرفه جویی 
در هزینه ی حفاری و تولید شــود. قبــل و حین عملیات حفاری با 
بهره گیری از خواص مکانیکی ســنگ برای طراحی و بهینه ســازی 
حفاری می توان بهره وری حفاری را به طور قابل توجهی افزایش داد. 
بنابراین ســاخت مدل مکانیکی زمینMEM(22( که نمایشی عددی 
از حالت تنش  های برجا و خواص مکانیکی ســنگ برای یک  بخش 
چینه شناســی خــاص از یک حوزه یا میدان اســت می تواند تا حد 
زیادی منجر به افزایش ایمنی و کاهش NPT عملیات حفاری شود. 
تحلیل ژئومکانیکی یک مخزن در سه سطح انجام می شود که شامل 
مدل ســازی ژئومکانیکی یک بُعدی، ســه بُعدی و سطح پیشرفته ی 

مدل سازی کوپل چهاربُعدی است. 
در مدل ســازی یک بعدی مهم ترین ســـرفصل  های مطالعات شامل 
مطالعات پایداری دیواره ی چاه، تعیین پنجره ی  ایمن گل، مطالعات 

به  منظور تعیین پارامتر های ژئومکانیکی شکاف هیدرولیکی، انتخاب 
سر مته ی حفاری و... اســت.]22[ کاربرد های مورد اشاره را با یک 
نگاه تحلیل سه بُعدی ژئومکانیکی می توان به  صورت مقیاس حجمی 

و میدانی مورد مطالعه قرار داد. 
به عبارتی می توان مدل ســه بعدی ژئومکانیکــی را مقدمه ای برای 
تحلیــل کوپل چهاربُعــدی معرفی کرد که برای تفســیر و تحلیل 
آینــده ی مخزن مورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در واقع در مدل 
یک بعدی مکانیکی پس از حفر چاه، مدل ســازی انجام می شود اما 
در مدل سازی سه بعدی می توان پیش از حفاری، محل و مسیر حفر 
چاه را بهینه ســازی کرد و با تعیین پنجره ی ایمن گل، انتخاب سر 
مته و... در جهت کاهش هزینه  ها و ریســک  ها حرکت کرد. از این رو 
بایســتی برای عبور از مشــکالت حفاری یک مدل مکانیکی زمین 

توسعه یابد. 
این مدل برای تجزیه وتحلیل ناپایداری دیواره ی چاه  های عمودی و 
دارای انحراف، انتخاب جهت و شــیب بهینه برای مسیر حفر چاه، 
انتخــاب مته ی حفــاری، انتخاب وزن مناســب گل، ارزیابی تولید 
ماسه، طراحی عملیات تحریک چاه و مخزن و در نهایت بهینه سازی 
فرآیند حفاری مورد استفاده قرار می گیرد. یک مطالعه ی موردی در 
این خصوص منتشــر شده  است که در آن یک مدل مکانیکی زمین 
پس از حفر چاه در یک میدان دارای مســائل پایداری چاه، ساخته 

شده است. 
از آنجا که اکثر مســائل، مربوط به ژئومکانیک اســت این مدل به 
حفر چاه  های بیشــتر با مشکالت کمتر کمک کرد. با تجزیه وتحلیل 
رخداد های درون چاهی و عمق آنها و استفاده از داده  های نگار برداری، 
پیش بینی پایداری برای چاه برنامه ریزی شــده انجام شد. وزن  های 
گل تغییر یافت و پایبنــدی به طرح جدید منجر به عملیاتی بدون 

مشکل شد. 
بــه این ترتیب NPT کاهش یافتــه و در نتیجه هزینه  ها نیز کاهش 
یافتنــد.]23[ در نتیجه بــا انجام تحلیل ســه بعدی ژئومکانیکی و 
بهینه ســازی حفاری، می توان رخداد ها و پدیده  های درون چاهی را 
پیش بینــی، کنترل و مدیریت و از ایجــاد زمان های انتظار در روند 

حفاری جلوگیری کرد. 

RTGM 2-4- نظارت های ژئومکانیکی در زمان واقعی
از جمله راه  های کنترل عملکرد حفاری اســتفاده از تکنیک نظارت 
ژئومکانیکی در زمان واقعیRTGM 23 است که می تواند اطالعات الزم 
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و ضروری را در حین حفاری جهت رسیدگی به مشکالت ناپایداری 
چاه در مدت زمان کوتاهی فراهم کند. در مرحله ی نخســت نظارت 
ژئومکانیکــی حفــاری در زمان واقعیRTDG 24 مهندســان ناظر با 
استفاده از مدل سازی ژئومکانیکی به انجام آنالیز پایداری چاه برای 

یافتن پنجره ی ایمن گل می پردازند. 
ســپس این مدل مبنایی بــرای برنامه ریزی طراحی مســیر حفر، 
برنامــه ی گل، نقاط لوله گذاری و... قرار می گیــرد، به طوری که با 
داده  ها و رویداد های حفاری در زمان واقعی، کالیبره و به روز می شود 
و از داده  هــای نمودارگیری حین حفاریLWD 25 و اندازه گیری  های 
حین حفرMWD 26 جهت پیشــبرد قابل اطمینان حفاری استفاده 
می کند. نظارت و تجزیه وتحلیل داده  های LWD در RT  بخش مهمی 
از کار RTDG است. تجزیه وتحلیل LWD در RT بحرانی ترین فواصل 
را برای رعایت نکات در حین انجام عملیات حفاری نشــان می دهد. 
تفسیر خرده  های حفاری، مهم ترین و مستقیم ترین منبع یافتن نوع 

خرابی چاه محسوب می شود. 
مهندس RTGD با استفاده از خرده  ها مقدار و نوع ریزش را توصیف 
می کند تا نوع شکست چاه مانند شکست برشی، شکست مکانیکی 

و... را بتواند تشخیص دهد. 
به عنوان مثال در تحقیقی که در عربســتان انجام شــد، مشخص شد که 
 NPT نظارت های ژئومکانیکی در زمان واقعی بر عملکرد حفاری و کاهش
نقش بســزایی دارد. همان طور که در شکل۷ مشــاهده می کنید با انجام 

این گونه نظارت ها میزان NPT مربوط بــه ناپایداری چاه از 28 به 1۰درصد 
کاهش یافت و در شکل8 این میزان از 56 به 1۷درصد کاهش می یابد.]24[ 
به طور کلــی نظارت های ژئومکانیکی در زمــان واقعی در جهت کنترل 
و کاهش مخاطرات و ریســک  های حفاری گامی مهم تلقی می شــود که 

می تواند از ایجاد زمان های انتظار جلوگیری کند. 
در پژوهش دیگری 5 چاه در دریای جاوای شــرقی اندونزی مورد مطالعه 
قرار گرفت. مشــکالت ایــن چاه  ها که در آب های عمیق حفر شــده اند، 
عمدتا شــامل هرزروی جریان گل، وقوع ضربه، مسدود شدن، گیر کردن 
BHA و ایجاد مســیر جانبی بود. از آنجا که اکتشاف در آب های عمیق به 
دلیل پنجره ی بســیار باریک وزن گل و حاشیه ی خطای کم، یک محیط 
چالش برانگیز برای حفاری به وجود می آورد. بنابراین، برنامه ریزی دقیق و 

حفاری کارآمد و ایمن برای یک حفر موفقیت آمیز، ضروری است.
برای ارائه ی یک تخمین از پنجره  هایی با وزن گل ایمن که توســط فشار 
منفذی و شیب شکستگی محدود شده بودند، خدمات ژئومکانیکی به کار 
گرفته شد. مهندسان ژئومکانیک با اســتفاده از داده  های نگاربرداری در 
حین حفاری، مدل ژئومکانیکی پیش از حفاری را به روز کردند. داده  هایی 
شــامل نگار های اشعه ی گاما، مقاومت، ســانیک، چگالی و لرزه ای که در 

زمان واقعی دریافت می شد.
با اســتفاده از ایــن نگار ها، اطالعاتی شــامل داده  های فشــار منفذی، 
گســیختگی برشی یا فرو ریختن، شیب شکستگی و گسیختگی مکانیکی 

و وزن گل در زمان واقعی تولید شد.

 6   پارامتر هــای مهــم در پایش  های RTDG که نقش مهمی در روند صحیح این گونه نظارت  ها ایفا می کنند.43      



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 193 

53

        44 F - 1 در میدان NPT 7   ناپایــداری مربوط به 

        45 F -2 در میدان NPT 8   ناپایــداری مربوط به 

 LWD در حیــن حفــاری با اندازه گیری فشــار ســازند و داده  های
و آزمایــش نشــت پنجره ی ایمن گل حفاری به روزرســانی شــد. 
به روزرســانی  های به موقــع در مورد وزن ایمــن و پایدار گل باعث 
شده اســت که چندین تصمیم مهم مانند عمق لوله گذاری بهینه و 
مدیریت وزن گل مناسب اتخاذ شــود. پایش ژئومکانیکی در زمان 
واقعــی از طریق مدل پایداری یکپارچه ی چاه با خدمات پیش بینی 
فشار منفذی توانسته است از عملکرد حفاری ایمن اطمینان حاصل 
کند. خطر حفاری به خوبی با برنامه ریزی  های پیش حفاری، پایش 
در زمان واقعی با اســتفاده از داده  های به  دست  آمده از نگار برداری 
حین حفاری و اندازه گیری  های حین حفاری، مدیریت و کنترل شد. 
در نهایت چاه  های موردنظر به طور ایمن با مشکالت حفاری کوچک 

و قابل  کنترل حفر شدند.]25[

3-4- هوش مصنوعی
هوش مصنوعی به عنوان مجموعه ای از ابزار های تحلیلی جدیدی 
تعریف می شــود که بــرای تقلید از زندگی تــالش می کند.]26[ 

تکنیک  هــای هوش مصنوعــی توانایی یادگیــری و کنار آمدن با 
موقعیت  های جدیــد را به نمایش می گذارند. شــبکه  های عصبی 
مصنوعیANN(2۷(، برنامه نویســی تکاملی و منطق فازی از جمله 
نمونه  هایــی هســتند که به عنــوان هوش مصنوعــی طبقه بندی 
می شوند. شبکه ی عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش اطالعات 
اســت که دارای ویژگی  ها و عملکرد خاصی همچون شــبکه  های 

عصبی بیولوژیکی است. 
شبکه  های عصبی مصنوعی، با توانایی قابل توجه در استخراج مفهوم 
از داده  های پیچیده یا غیر دقیق، می توانند برای اســتخراج الگو ها 
و تشــخیص روند های بسیار پیچیده مورد اســتفاده قرار گیرند که 
توســط انسان یا سایر تکنیک  های رایانه ای قابل دست یابی نیستند. 
یک شبکه ی عصبی آموزش  دیده می تواند به عنوان یک "متخصص" 
در دسته ی اطالعاتی که برای تجزیه وتحلیل داده شده  است، در نظر 
گرفته  شود. سپس این متخصص می تواند برای ارائه ی پیش بینی  های 

مربوط به موقعیت  های جدید مورد استفاده قرار گیرد. 
به عنوان مثال در تحقیقی که در میدان نفتی مارون انجام شده است، 
به وسیله ی هوش مصنوعی و شبکه ی عصبی آموزش دیده احتمال 
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وقوع گیر لوله و هرزروی جریان گل مورد بررســی و پیش بینی قرار 
گرفته اســت. نتایج به دست آمده نشان می دهد شبکه ی عصبی با 
دقت قابل قبولی قادر به پیش بینی هرزروی و گیر لوله اســت که هر 
دوی این پدیده  ها زمان انتظــار قابل توجهی در روند حفاری ایجاد 
می کنند.]۷[ در تحقیقی دیگر برچان یک مدل جدید چرخه ی کار 
یکپارچگی چــاه LCWIM 28 ارائه داد که از مرحله ی برنامه ریزی تا 
آخرین اتصال و رهاسازی، چاه  ها را پشتیبانی می کند. فلسفه ای که 
در این سیستم به کار رفته است، به معنای کاهش درگیری مستقیم 

افراد از طریق دیجیتال سازی و اتوماسیون است. 
دیجیتالی شــدن و اتوماسیون مشارکت انســان را به سمت نقش 
نظارتی سوق می دهد. دیجیتال کردن و پیش بینی رخداد ها توسط 
یک نرم افزار تعاملی مبتنی بر هوش مصنوعی با ویژگی  های یادگیری 

جهت مبارزه با شکست و گسیختگی مورد استفاده قرار گرفت. 
در شــرایطی که مشــکالت منجر به تغییر برنامه  ها می شوند، این 
نرم افــزار با ارائه ی یــک برنامه ی جدید بر اســاس محدودیت  های 
جدید، شــامل بهترین روش  ها و آخرین تجربه  های قبلی است که 
منجر به کاهش خطرات حفاری و NPT می شــود.]2۷[ در تحقیقی 
دیگر هوش مصنوعی برای ایجاد یک مدل هوشــمند برای نظارت و 
بهینه سازی عملکرد حفاری در زمان واقعی مورد استفاده قرار گرفت. 
برای این منظور، مدل برگشــت عصبی، تغذیه ی رو به جلوی مدل 
شــبکه ی عصبی برای پیش بینی سرعت نفوذROP(29( با استفاده از 
پارامتر های مختلف ورودی مانند وزن روی مته، چرخش در دقیقه، 

نرخ جریان گلGPM(3۰( و فشار های دیفرانسیل ایجاد شد. 
این مــدل ابتدا بر اســاس آزمایش  هــای حفاری انجام شــده در 
آزمایشــگاه توسعه یافته و ســپس به کاربرد های میدانی گسترش 
یافت. هم از داده  های آزمایشــگاهی و هــم از آزمایش میدانی، این 
نتیجه حاصل شــد که مدل داده محور ساخته شــده با استفاده از 
تکنیک پرســپترون چند الیه می تواند با موفقیــت برای نظارت و 
بهینه سازی عملکرد حفاری، به ویژه شناسایی سوءعملکرد یا خرابی 

مته و ایجاد گلوله  های شیلی حول مته استفاده شود. 
ایــن مدل همچنیــن می تواند برای کمی ســازی عــدم قطعیت و 
تجزیه وتحلیل حساسیت در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار 
گیرد. در مواردی که محدودیت  های شرایط عملیاتی در آزمایشگاه 
یــا زمان موردنیاز بــرای تکمیل آزمایش، اجــازه ی تجزیه وتحلیل 
حساسیت کامل یا مطالعات کمی سازی عدم قطعیت را نمی دهد. این 
مدل همچنین می تواند در زمان واقعی در میدان مورد استفاده قرار 
گیرد تا عملکرد مته را بررســی کند تا در صورت عملکرد نامناسب 

آن، اطالع رســانی کنــد و از احتمال بروز هرگونه ســوءعملکرد یا 
خرابــی مته جلوگیری شــود. همچنین رویکــرد داده محور همراه 
بــا تجزیه وتحلیل رگرســیون آماری درک بهتــری از رابطه ی بین 

متغیر های حفاری و پیش بینی ROP را فراهم می کند.]28[

4-4- سیستم خودکار حفاری جهت دار
امروزه پیشــرفت فناوری  های نوین و توسعه ی آن در صنعت نفت و 
گاز موجب افزایش راندمان و بهره وری و کاهش هزینه  ها و زمان های 

انتظار شده است. 
این در حالی است که ارزش سوخت  های فسیلی در سال های اخیر 
روندی کاهشی را طی کرده است و شرکت  های نفتی جهت افزایش 
بازدهی اقتصادی فعالیت  های خود ناچار هستند سیستم  های قدیمی  

خود را با فناوری  های جدید به روزرسانی کنند. 
یکی از این فناوری  هایی که جهت افزایش راندمان حفاری می تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرد، سیستم خودکار حفاری جهت دار31 است. 
پیشرفت در الکترونیک و فناوری حسگر ها، الگوریتم  های پیچیده و 
دورسنجی با سرعت باال، راه را برای حفاری خودکار هموار می کند. 
تجزیه وتحلیل پیشــگویانه، اینترنت اشــیا و هــوش مصنوعی فقط 
کلمات بی معنی نیســتند، بلکه فناوری  هــای دیجیتال و خودکاری 

هستند که به سرعت صنعت نفت و گاز را دگرگون می کنند. 
آنچه امروزه در طول فرآیند اکتشــاف و تولید تغییر یافته اســت، 
تعداد عناصر مختلفی اســت که می توانند به یکدیگر متصل شوند 
که در آن نحوه ی اشــتراک و انتقال داده  ها و از همه مهم تر، سرعت 
انتقال این داده  ها به بینشی عملی و قابل درک برای اپراتور ها تبدیل 

می شود. 
پیشــرفت در فناوری حســگر ها، پردازنده  های چاه برای محاسبات 
پیچیده، در مقیاس بزرگ و سیستم  های دورسنجی پرسرعت امکان 
پردازش و تجزیه وتحلیل سیســتماتیک داده  ها در زمان واقعی، در 
ســطح و پایین چاه با سرعت و دقت باال را فراهم می کند که توسط 
اپراتور های انســانی قابل مطابقت نیستند.]29[ یادگیری ماشین و 
تجزیه وتحلیــل داده  ها، همراه با الگوریتم  هــای پیچیده می تواند به 
 )ROC(32کارشناسان میدانی و مرکز کنترل عملیات در زمان واقعی
کمک کند تا شرایط حفاری را در زمان واقعی تجزیه وتحلیل کنند، 
مطابــق با آن برنامه ی حفاری را بهینه کرده و تصمیمات دقیق تری 

را در سایت دکل بگیرند. 
بــا خودکار کــردن فرآیند حفاری می تــوان از طریق کاهش زمان 
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انتظار، تعداد کارمندان ســایت دکل و هزینه  های معادل هر بشکه 
نفتBOE(33(، به اپراتور ها کمک کرد تا ارزش سرمایه را به حداکثر 
برســانند، در حالی که نتایج قابل پیش بینی، قابل اعتماد و سازگار 

ارائه می شود. 
در یک مــورد مطالعاتی یک اپراتور در آمریــکا باید چاه را در یک 
مخــزن 3۰ فوتی حفــظ کند. ترکیبی از اندازه گیری حســگر ها از 
سیســتم قابل هدایت دوارRSS(34(، به ویژه راســتای حفاری مته 
و ابزار مقاومت ســنجی عمیق، داده  های معتبــری را برای هدایت 
جهت دار موثر جهت حفظ چاه در نیمه ی تحتانی مخزن در اختیار 

کارشناسان ژئواستیرینگ35 قرار می دهد. 
در همــان زمان، مشــاور حفاری خــودکار به مته  هــای جهت دار 
توصیه  های مشــخصی در مورد نحوه ی هدایت به سمت اهداف ارائه 
می دهد در حالی که فشار سازند محلی را محاسبه می کند. کارگزار 
بــا حفظ 1۰۰درصدی چاه در منطقــه ی موردنظر به اپراتور کمک 
کرد تا چاه را به طور دقیق جانمایی کند و با ارائه ی نتایج ســازگار 
و قابل پیش بینی، زمان چاه را کاهش دهد، در نتیجه ارزش اجرای 

پروژه را به حداکثر می رساند.)شکل4(]3۰[ 
در تحقیقی دیگر برای سیســتم خودکار حفاری جهت دار یک مدل 
مبتنی بر کنترل پیشگویانهMPC(36( برای ردیابی مسیر و حفر دقیق 
و یکنواخت چاه  ها ضمن محاسبه ی اهداف عملیاتی و محدودیت  های 

موجود، پیشنهاد شد. این راه حل دســتورات هدایت بهینه را برای 
ردیابی دقیق نقشه ی چاه فراهم می کند، در حالی که با بهینه کردن 
زمان حفر، یک چاه یکنواخت با حداقل اعوجاج و همچنین پیشبرد 

طرح چاه در امتداد افق پیش بینی شده، ایجاد می کند.]31[

نتیجه گیری
به روزرســانی فعالیت  های تولیدی به وسیله ی ابزار ها و فناوری  های 
نویــن در صنعت نفــت و گاز به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شــده 
اســت. همچنین پی بردن به اهمیت مسائل ژئومکانیکی به عنوان 
عامل کلیدی و تعیین کننده در عرصه ی اکتشــاف و تولید، مدیران 
و صنعتگــران این حوزه را ترغیب به اســتفاده و به کارگیری دانش 
ژئومکانیک در مسیر کاستن از مخارج و هزینه  ها و افزایش بهره وری 
کرده است. زمان های انتظار در فرآیند حفاری ناشی از وقوع رخداد ها 
و پدیده  هــای درون چاهی یکی از عواملی اســت کــه پارامتر های 
ژئومکانیکــی در ایجاد و بروز آنها نقش موثر و غیرقابل انکاری دارد. 
در این مقاله سعی شد جایگاه دانش ژئومکانیک و همچنین استفاده 
از تکنولوژی  های نوین در جهت کاهش زمان های انتظار به روشنی 

توضیح و شرح داده شود. 
پدیده  هایی مانند هرزروی جریان گل، گیر لوله، مســائل ناپایداری 

 RSS   10 هوشــمند به اپراتور کمک می کند تا چاه را به طور دقیق در 

محدوده ی موردنظر حفر کند و موجب کاهش زمان حفر چاه شــود.47  

 9   نمای شــماتیک یک شــبکه ی عصبی مصنوعی )ANN( که از سیســتم 

عصبــی بیولوژیکی الهام گرفته اســت، جایی که ســلول  های عصبی بســیار 
بــه هم پیوســته اند و بــا یادگیری از تکــرار وقایع، اطالعــات را پردازش 

می کنند.46 
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چــاه، مانده یابی و بروز ضربه در چاه که هر کدام به تنهایی می تواند 
موجــب ایجاد مخارج مضاعــف و افزایش زمان های انتظار شــود. 
شناسایی و پیش بینی هر یک از این پدیده  ها در طی فرآیند حفاری 
پیــش از وقوع آن می تواند در جهت کاهش ریســک و تهدید های 

احتمالی مفید و راهگشا باشد. 
اســتفاده از مدل ســازی و نظارت ژئومکانیکی در زمــان واقعی و 
بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی می تواند به طور قابل قبولی این 
خواسته را برآورده ســازد و با کاهش خطرات احتمالی و زمان های 
انتظار، حفظ جان افراد و محیط زیســت را در پی داشــته باشد. به 
عالوه اســتفاده از فناوری خودکار حفاری جهــت دار با بهره گیری 
از حسگر های پیشــرفته، پردازنده  های دقیق و سیستم دورسنجی 

پرســرعت امکان پردازش و تجزیه وتحلیل سیستماتیک داده  ها در 
زمان واقعی را با ســرعت و دقت باال فراهم کرده است که می تواند 
کمک شــایانی جهت افزایش بهره وری و کاهش زمان های انتظار و 

هزینه  های عملیات باشد. 
در هر حال امروزه این واقعیت، شرکت های نفتی را به سوی استفاده 
از دانش ژئومکانیک و فناوری  های نوین ســوق داده است که ارزش 
انرژی  های فســیلی به طور چشــمگیری کاهش یافته و حفاری در 
الیه های عمیق تر با پیچیدگی های بیشتر انجام می شود و در نتیجه 
برای کاهــش مخاطرات و هزینه های جانبی، چــاره ی کار افزایش 

بهره وری و کاهش زمان های انتظار و هزینه  های مرتبط است. 
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23. Real Time Geomechanics
24. Real Time Drilling Geomechanics
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27. Artificial neural network
28. Life Cycle Well Integrity Model
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31. Autonomous directional drilling
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35. Geos teering
36. Model predictive control
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