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برنامه ريزي قبل از حفاري

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

روشي براي مقابله با ناپايداري چاه
 هادي خليلي

مقدمه

ناپديد ش��دن حجم عظيمي از گل حفاري منش��أ بس��ياري از
مشكالت پايداري بدنه به ش��مار ميرود .نفوذ گل حفاري به مخزن
گل در جريان ميش��ود ،خ��ود ميتواند
ك��ه منجر به كاهش حجم ِ
باعث بروز مش��كالتي چون فروريختن چ��اه ،گرفتگي لولهها و حتي
فوارن چاه ش��ود .كاهش حجم گل بيش��تر در سازندهاي شكافدار يا
سازندهايي با تراوايي و تخلخل باال اتفاق ميافتد و يا ميتواند نتيجة
افزايش فش��ار گل تزريقي باش��د،كه مورد آخر مشخصاً در مخازني
اتفاق ميافتد كه قب ًال توليد كردهاند و فشار مخزن تا حد كافي پائين
آمده است.

* كارشناس ارشد مخزن  -شركت ملي نفت فالت قاره

*

برنامهريزي درس��ت قبل از حفاري ،موجب شناس��ايي نواحي
مشكل ساز ش��ده و باعث بهبود عمليات حفاري ميگردد .همچنين
اتخاذ تدابير بازدارنده را ممكن ميسازد .واژة تدابير بازدارنده ،مقاوم
سازي بدنه چاه را نيز شامل ميشود.
عمليات حف��اري باعث ايجاد تغييراتي در ميدانهاي تنش��ي
موجود در سنگ ميش��ود .براي مقابله با اين تغييرات سنگ مخزن
تمايل دارد حفره ايجاد ش��ده را بپوشاند كه اين كار با فروريزي چاه
انجام ميشود و اين تمايل به بسته شدن چاه ،باعث افزايش تنشها
در اط��راف حفرة چ��اه ميگردد كه به اين تنشها « ميدان تنش��ي
اطراف چاه» ميگويند.

شكل  - 1براي جلوگيري از بسته شدن شكافها ،اين شكافها توسط ذرات اضافه شده به گل حفاري پر ميشوند
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يكي از روشهاي تقويت حفره چاه ،افزايش تنش اطراف حفرة
چاه به وسيلة ايجاد شكافهاي كم عمق و پركردن آن با موادي است
كه مانع از بس��ته شدن مجدد آنها شود .در اين فرآيند سنگ اطراف
چ��اه را تحت فش��ار اضافي قرار ميدهند و به تب��ع آن تنش اطراف
چاه افزاي��ش مييابد .بنابراين گل حفاري س��نگينتري براي ايجاد
شكافهاي جديد الزم اس��ت .روشهاي مختلف تقويت بدنة چاه از
اين دس��ت ،اصوالً يكسان هستند و فقط تفاوت اندكی در سيال وارد
شده به س��ازند بين آنها وجود دارد .از لحاظ تئوريك ،عرض شكاف
كه با سيال ايجاد و پر ميشود ،مقدار افزايش فشار براي ايجاد شكاف
را مشخص ميكند.
فرآيند تقويت بدنه چاه

تقويت بدنة چاه ميتواند يا به وس�يله ذراتي باشد كه به سيال ايجاد
کنندة شكاف اضافه ميشوند و يا به وسيلة مواد شيميايي.

براي س��يالهاي ح��اوي ذرات ،توزيع ان��دازة ذرات ميتواند بر
اساس اندازة دهانة شكاف و با اضافه كردن مواد مختلف بهينه شود.
 M-I SWACOدو وس��يله ب��راي آزمايش آببن��دي و مطالعة
مقاوم س��ازي چاه و ش��كافِ ايجاد شده ابداع كرده است .اين وسايل
براي انتخاب صحيح تركيب سيال حفاري و افزايندههاي آن و بسته
به نوع چاه و شرايط به كار ميرود.
ب�راي س�ازندهايي ب�ا تراوايي باال معم�والً از
سيال به همراه ذرات استفاده ميشود .سيال با
جريان همرفت به درون ش�كاف منتقل ميشود
و نفوذ س�يال باع�ث باقي مان�دن ذرات اضافه
ش�ده ب�ه س�يال در اط�راف بدنه چ�اه و داخل
ش�كاف ميگ�ردد .بدي�ن ترتي�ب الي�هاي محكم
داخل شكاف را پر ميكند.

اين ذرات ميتواند گرانولهاي سفت و بزرگي مانند ذرات مرمر با
اندازة مشخص و يكسان و يا موادي بر پايه كربن باشد .مواد شيميايي
ميتوانند رزينهايي باش��ند كه به تازگي و در مقياس آزمایشگاهی
سنتز شده اند و يا پليمرهايي با اتصاالت جانبي باشند.
از اين وسايل در دو پروژه استفاده شده است:
براي س��ازندهايي با تراوايي باال معموالً از سيال به همراه ذرات
اولين پروژه كه در مورد آب بندي ش��كاف بود در س��ال 2006
اس��تفاده ميش��ود .س��يال با جريان همرفت به درون شكاف منتقل
ميشود و نفوذ س��يال به مخزن باعث باقي ماندن ذرات اضافه شده به اتمام رس��يد .دومين پروژه با تمركز بر مقاوم س��ازي بدنة چاه در
به سيال در اطراف بدنة چاه و داخل شكاف ميگردد و بدين ترتيب حال حاضر در جريان است .در خالل اين پروژهها رفتار مسدودسازي
اليهاي محكم (كيك) داخل ش��كاف را پ��ر ميكند .در اينجا ،توزيع و نش��تبندي تعداد زيادي از مواد در سياالت حفاري مختلف مورد
اندازة ذرات نس��بت به شكاف مهم است .توزيع گستردة اندازة ذرات ارزياب��ي قرار گرفته و در نتيجة آن درك بهتري از رفتار متقابل بين
با درصد بااليي از ذرات س��خت باعث مس��دود ش��دن دهانة شكاف ذرات اضافه ش��ده ،مقدار س��يال هدر رفته به داخل س��ازند و نفوذ
ميش��ود .در عوض ذرات ريزتر به پُر ش��دن و مس��دود شدن فضاي پذيري سازند حاصل شده است.
داخل شكاف كمك ميكنند.
ه��ر دوی اين روشها ب��راي جلوگيري از نف��وذ گل حفاري به بستة نرم افزاري
روش ديگ��ري كه هم اكنون براي طراحي عمليات تقويت چاه
سازند كاربرد دارند ،با این حال ا نتظار ميرود ذرات سخت با توزيع
اندازة گسترده ،بيشتر بتواند وضعيت تنش در چاه را بهبود بخشد .مورد استفاده قرار ميگيرد ،استفاده از نرم افزارهاي تخصصي دراين
بر عكس سازندهاي تراوا ،سنگهاي غير تراوا اجازة نشت سيال زمينه مثل  Opti-Stressميباشد .اين نرم افزار براي محاسبة اندازة
به داخل س��ازند را نميدهن��د ،بنابراين احتم��ال دارد هر آنچه كه مطلوب ش��كاف و تعيين اندازة ذرات و به منظور دس��تيابي به روش
درش��كاف ايجاد شده ،ذخيره ش��ده و بعد از برداشتن فشار سيال و مقاوم س��ازي مناسب بدنة چاه بر اساس قوانين سادة مكانيك سنگ
بس��ته شدن شكاف دوباره به فضاي داخلي چاه برگردد .براي چنين و شکل هندسی چاه مورد استفاده قرار ميگيرد.
همانند همة مس��ائل شبيهس��ازي پايداري چاه ،عدم قطعيت
مواردي از مواد شيميايي استفاده ميشود ،اين مواد به سطوح شكاف
زيادي در مقادي��ر ورودي وجود دارد كه نتايج حاصل را تحت تأثير
چسبيده و يك الية ساكن و نفوذ ناپذير را تشكيل ميدهند.

47
شمــاره  / 51آبان ماه 87

ق��رار ميدهد .خصيصة منحصر به ف��رد  Opti-Stressقابليت آن در
محاسبه تأثير عدم قطعيت هر يك از دادهها بر روي طراحي سياالت
مورد اس��تفاده اس��ت .اين قابليت امكان طراح��ي صحيحتري به ما
ميدهد كه به نوبه خود منجر به اس��تفاده بهينه از تجهيزات و انجام
موفقيت آميز عمليات مقاوم سازي ميگردد.
انجام فرآيند مقاوم سازي

دو روش عمده براي مقاوم سازي چاه وجود دارد:

مطابق��ت داد و ب��ر اس��اس آن ذرات از بين رفت��ه را جايگزين كرد.
استفاده از چنين دوغابهايي انعطاف پذيري بيشتري را در عمليات
حفاري فراهم مينمايد.
ً
در ميان س��ایر روشهايي كه اخيرا توسعه يافتهاند روشي وجود
دارد كه تلفيقي از دو روش ذكر ش��ده اس��ت .اين روش هم مقاومت
حف��ره چاه را افزاي��ش ميدهد و هم امكان اس��تفاده چند باره را از
موادي كه براي جلوگيري از هرزروي س��يال استفاده ميشود فراهم
ميكند.

 -1آميخت��ن ذرات ب��ا گل حفاري به طور پيوس��ته ك��ه اين ذرات
ميتواند همان ذرات سنگ باشد و يا مواد شيميايي كه پيشتر به آن
اش��اره ش��د .مواد تقويت كنندة چاه خود در فاصلة مورد نظر رسوب
كرده و فشار درون چاه به تدريج افزايش مييابد و ميتواند حتي به
فشاري باالتر از فشار شكست سنگ مخزن برسد.
 -2روش دیگر ،افزودن پيوس��ته ذرات ،جلوگيري از هرزروي سيال
حفاري و افزايش فش��ار باالتر از فش��ار شكست س��نگ است .بنا به
تئوري ،ش��كافها مرتب پديدار ميش��وند و بالفاصله توسط جريان
ذرات مسدود ميشوند.
آمايش چنين عملياتي براي موفقيت آن بسيار مهم است .چالش منبع
اصلي ،نگهداري توزيع اندازة ذرات و غلظت آنها در حد مناس��ب در
سيال حفاري ميباش��د .بنابراين بايد اطالعات دقيق ،تغيير اندازه و
مقدار ذرات را از غربالهاي س��رچاهي بدس��ت آورد .درحال حاضر
دوغابهايي كه براي اين روش س��اخته ش��ده اند مورد امتحان قرار
گرفتهاند .اي��ن تركيبات را ميتوان با آنچه در غربالها باقي ميماند

نتيجهگيري:

 مقاوم س��ازي بدنة چاه به س��رعت به يك عمليات اساسي حفاري
تبديل ميشود ،مخصوصاً در زمينههايي كه خطرات حفاري باالست
يا بنا به دالیلي گران است.
 مق��اوم س��ازي اجازه ميدهد چاههايي كه س��ابقاً تصور ميش��د
غيرقابل حفاري هس��تند ،حفاري ش��وند .در برخ��ي از چاهها ،حتي
تا پنج الية مختلف نيز با اين روش حفاري ش��ده است و حاصل آن
چاههايي مقاومتر با سيال هرز رفته كمتر است.
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