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 چکیده

 در بهینه و نوین های روش بکارگیری لزوم آنها بودن ناپذیر تجدید به توجه با کنونی دنیای در گاز و نفت طبیعی ذخایر

 تولید اثر بر چاه فشار کاهش .است ساخته ناپذیر اجتناب و ضروری امری را مخازن این زا برداری بهره و استخراج ، اکتشاف

 مخزن فشار بر چاه در موجود نفت هیدرواستاتیک فشار که رسدمی مرزی به نهایت در و شودمی چاه دبی کاهش به منجر

 ،ایران نفتی مخازن فشار چشمگیر کاهش و هیدروکربوری ذخایر حجم روزافزون افول با.  شود ساقط تولید از چاه و شده غالب

از چاه  تولید افزایش در بسزایی نقش( EOR)از مخزن  تولید فرآیند  سازی بهینهو با توجه به اینکه برای تثبیت  نرخ تولید ،  

 قابل میزانسیاالت حفاری  و آسیب رساندن به  سنگ مخزن  هرزروی،  غیراصولی افزایش .د خواد کرد ایفادر سالهای آتی 

مخازنی هزینه باالیی را باید   چنینبرای احیای ، دنموبا رکود مواجه خواهد چاها را در آینده   نفتتولید  از ای مالحظه

 دستیابی برای تعادلی فرا حفاری .ین  نیز  برداشت ثانویه  دیگر مقرون به صرفه نخواهد بودمتحمل گردید و در بعضی از میاد

 برای. شود می ها هزینه حد از بیش افزایش به منجر همچنین و مخزن سنگ به ناپذیر جبران ضایعات بروز باعث مخزن به

موفق  و ، مخزن به زدن صدمه بدون قدیم و جدید های چاه تعمیر و تکمیل نیز و ها چاه حفاری در باال راندمان آوردن بدست

روشهایی .  که متاسفانه دارد تعادلی فرو حفاریاستفاده از روش  برداشت ثانویه از میادین  بستگی به انتخاب صحیح  بودن در 

نیز با توجه به تنوع ساختاری ناموفق و ناکارآمد بوده است و  تقریباً ارائه شدهیرای مخازن ایران که تا کنون در این نوع حفاری 

نها را در بر آو تنها طیف خاصی از این چنین میادینی نیست حفاری  مناسب  روشهای ارائه شده  میادین هیدروکربوری ایران

فوق  . در این تحقیق با در نظر گرفتن معایب روشهای انچام میشودبا هزینه ای  به مراتب باالتر از حد معمول، آنهم  می گیرد

و اعمال رساندن به سنگ مخزن  ن در هر نوع مخزنی  بدون اسیب آکه استفاده از خواهد شد  یشنهاد پ راه حل مناسبی 

 باشد. مقدورو نیز در میادینی که  با افت فشار  مواجه هستند  هزینه های گزاف  حفاری 

 گل حفاریکلید واژه: افت فشار، میکروحباب، هرزروی، مخزن، 
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 مقدمه

 در بندی الیه سامانه. است ایران تاقدیسی نفتی های میدان بیشتر برگیرنده در زاگرس باختری جنوب در دزفول فروافتادگی

مخزنی  کیفیت افزایش موجب که است زاگرس نئوژن خوردگی چین از حاصل فراوان های شکستگی دارای ها تاقدیس این

 مخازن زاگرس خورده چین کمربند در میوسن تا کرتاسه از( Mc Quillan,1973; Ahmadhadi et al،2007) است شده

 های کربنات مخازن شامل مخازن این ترین اصلی. داد تشخیص توان می دزفول فروافتادگی بخش در ویژه به را سیاریب نفتی

 .،1992)هستند خامی گروه کرتاسه ژوراسیک و بنگستان گروه میانی کرتاسه های آهک و آسماری میوسن -الیگوسن

Beydoun et al ;،محلی شناسی چینه تغییرات دلیل به زاگرس، ساختاری سبک و مورفولوژی (.0931خرازی و همکاران ، 

 (.0931،علیزاده و عزیززاده) است شده خاصی های پیچیدگی دارای رسوبی های رخساره مکانیکی رفتار تغییر نیز و  ای ناحیه

 اکتشاف که آنجایی از و متمرکزند تاقدیسی نفتگیرهای در شده شناخته هیدروکربنی مخازن از بیشتری بخش کهاین به توجه با

 های حفاری و مطالعات است، یافته گسترش خامی و بنگستان تر ژرف های افق به آسماری افق از زاگرس در هیدروکربور

 ها تاقدیس هندسی وضعیت با آن ناهماهنگی و مخزنی ژرف های افق در ساختاری های پیچیدگی بروز از نشان گرفته صورت

 ایران گاز و نفت میادین اکثر هم اکنون .Sherkati et al., 2006; Sepehr & Cosgrove, 2005) )دارد سطح در

 و میادین این اغلب تخلیه به با توجه. می برند به سر تخلیه مرحله در جهان در شده شناخته نفتی میادین از بسیاری همانند

 ایجاد ه ای عدید مشکالت و داشته وجود ایران در حفاری عملیات اغلب در حفاری سیالِ هرزروی آن، از ناشی فشار افت

هزینه  چشمگیر افزایش و چاه حفاری زمان شدن طوالنی باعث سازند، به جدی آسیبهای ایجاد ه بر عالو مسائل این. ندمیک

 مداوم افت با .است حیاتی امری زمینه این در کامل و جامع مطالعه یک لزوم و موارد این جدی بررسی بنابراین،. میشود ها

صابر )بود نخواهد صرفه به مقرون مخزن از طبیعی تولید دیگر که جایی تا شده کم رفته رفته تولید دبی مخزن، فشار

 روش بکارگیری لزوم آنها بودن ناپذیر تجدید به توجه با کنونی دنیای در کنون تا گاز و نفت طبیعی ذخایر. (0939وهمکارن،

 افت با .است ساخته ناپذیر اجتناب و ضروری امری را مخازن این ار برداری بهره و استخراج ، اکتشاف در بهینه و نوین های

 این. بود نخواهد صرفه به مقرون مخزن از طبیعی تولید دیگر که جایی تا شده کم رفته رفته تولید دبی مخزن، فشار مداوم

  حدود ایران مخازن برای بازیابی این. است پائین نسبت به مخزن از نفت( Recovery) بازیابی که افتد می اتفاق زمانی نقطه

 های نفت برداشت برای بنابراین. ماند می باقی سازند در مخزن نفت کل درصد ۵۸ تا ۵۸ عبارتی به است؛ درصد 01الی  01

 ۵ تا۰۸ ساالنه متوسط طور به ایران مخازن .هستیم پیشرفته های تکنیک و جدید های روش نیازمند مخزن در مانده باقی

 از سیال تولید  زمانیکه .دارد مستقیم رابطه مخزن فشار افت با چاه از تولید دبی افت ،دارند   مخزن فشار طبیعی افت درصد

 ماتریکس روی افزایش حال در  عمودی فشار و  شده کم منفذی فشار اما یابد نمی کاهش روباره وزن  گیرد می صورت مخزن

 و سنگ پذیری تراکم به بستگی تراکم میزان. اتفاق می افتد  pore collapseوتخریب فشارمنفذی   میگذارد تاثیر جامد

 حجم تغییر به منجر تنش تغییر واقع در. میرود بکار تنش و حجم در تغییرات با رابطه در پذیری تراکم. دارد ان مرزی شرایط

 برای  که است نفتی میدانهای حد از بیش تراکم اصلی شاخص سابسیدانس یا فرونشینی( .Zimmerman,1991)میشود

  که دریافتند میدان این مطالعه دهه چند از بیش. گرفت قرار توجه مورد0301 سال در Goose Creek میدان در بار اولین

 عموما فرونشست ناحیه(. Part and Johnson,1926)میکند پیشرفت ای مالحظه قابل بطور سیال خروج با فرونشینی

  گرچه. دارد بستگی سازند تراکم عمق و روباره مواد خصوصیات به ان گسترش میزان و است شده متراکم ناحیه از تر عریض

 اثر میتوانند افقی بزرگ های جابجایی. دهند می رخ نیز افقی حرکات اما  ، است عمودی  فرونشسته ناحیه در  غالب حرکت

)  باشند  شده  طراحی استرین با مطابق اینکه مگر باشند داشته وسیع سطحی ساختارهای دیگر و لوله خطوط  روی مخربی

Doornhof et al,). 
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 نفت هیدرواستاتیک فشار که رسدمی مرزی به نهایت در و شودمی چاه دبی کاهش به منجر تولید اثر بر چاه فشار کاهش

 کاهش و هیدروکربوری ذخایر حجم روزافزون افول با. شود ساقط تولید از چاه و شده غالب مخزن فشار بر چاه در موجود

 افزایش ()مرادپور وهمکاران میکند ایفا تولید افزایش در بسزایی نقش تولید فرآیند  سازی بهینه نفتی، مخازن فشار چشمگیر

 برای البته،. شود می آن شدن تولید غیرقابل و نفت از ای مالحظه قابل میزان هرزروی چاهها، باعث از تولیدى دبی غیراصولی

 رفتن و مخزن شدید فشار افت زیرا. بود خواهد حادتر بسیار موضوع باشد، می  میعانی گاز نوع از اکثراً که کشور گازی مخازن

 غیرقابل و پراکنده قطرات صورت به گاز در موجود ارزش با اجزای هرزروی سبب ، شبنم فشار زیر به آن فشار زودهنگام

 واحد در استحصال قابل میعانات میزان کاهش و تولیدی گاز کیفیت کاهش نتیجه در و مخزن داخل در آن شدن استحصال

 همواره تولید بازده و ذخیره حجم افزایش ازدیادبرداشت،.(وهمکاران مرادپور ; 0931) نوازنی، نجومی،شد خواهد برداری بهره

 برنامه نفتی شرکتهای و کشورها تمامی. است بوده نفتی های شرکت و گاز و نفت منابع صاحب کشورهای اصلی های دغدغه از

 برنامه جهت زیادی زمان و هزینه و کرده وضع تولید بازده افزایش و بهینه تولید جهت ایی سختگیرانه قوانین و مشخص های

 صیانت و مدیریت خطیر علم از آگاهى عدم. کنند-می صرف اه برنامه این تحقق و میادین تولید و توسعه جهت مناسب ریزی

 خواهد روب روبه بزرگى چالش با را عظیم منابع این از تولید وضعیت گذشته، در برداشت زمان در گازى و نفتى مخازن از

 ) نوازنی،یافت خواهد کاهش بشکه هزار چندین حدود نفتى چاه یک از تولید میزان سال، چند طول در که طورى به ساخت؛

  .(وهمکاران مرادپور ;0931نجومی،

 ها یافته

 گل هرزروی .شود می  حفاری که است سازندی  درون به حفاری سیال از توجهی قابل حجم شدن وارد از ناشی هرزروی

 بزرگ چنان  سازند در موجود های شکستگی و ها حفره یا باشد زیاد کافی اندازه به سازند  تراوایای که دهد می رخ زمانی

. باشد متغیر زیاد خیلی تا کم مقدار از است ممکن هرزروی . شوند نمی مسدود گل در موجود جامد مواد بوسیله که هستند

 صدمات شدن وارد باعث.  حفاری  عملیات حین در گل مجدد جایگزینی و تهیه جهت اضافی هزینه تحمیل بر عالوه هرزروی

 فرا حفاری کاربرد هستند، فراوان های شکستگی با کربناته نوع از ایران مخازن اغلب  که نجاا از. گردد می مخازن یک به جدی

 اولیه هزینه اینکه به توجه با.می گردد گل هرزروی هجمل از ای عدیده مشکالت ایجاد باعث مخازن این در یا سنتی  تعادل

 توجیه منظور به مخزن  یک مناسب تحلیل و تجزیه لذا، است بیشتر تعادل فراحفاری   به نسبت  تعادلفرو حفاری تجهیزات

 .(0911،سری خانه تیموری ،  نیا د)جمالیباش یم ناپاذیر بتعادل اجتنا فرو حفاری کاربرد عدم یا کاربرد

  حفارى گل هرزروی نواحی انواع

  نامقاوم سازندهای

 یا صدفی بسترهای گراولی، بسترهای سازندهای ماسه ای، شامل که شــوند می دیده کم عمق در معموالً سازندها نوع این

 ای هرزروی چکه حفاری، هنگام در سازندها نوع این های نشانه از. هستند باال پذیری یا نفوذ تخلخل دارای ریفی رسوبات

 ;0931ن،نژاد و همکارا )نورائیاست حفاری سرعت افزایش  با هرزروی افزایش و گردش از بخشی برگشتن ممتد، و تدریجی

INTEQ,1998; Gray et al,1988),. 

  القایی شکستگیهای مستعد هاى سازند
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 و شده سازند شکست موجب گل وزن باشد، شکست سازند فشار از بیشتر گل وزن از ناشی هیدروستاتیک فشار که هنگامی

 مقاومت نقطه تسلیم،) حفاری سیال خواص لوله ها، بردن پایین و باال هنگام در مکش و فشارموجی. می افتد اتفاق هرزروی

 (.Nelson Erik ; 0313 ,  Park 1990 , )هستند. موثر القائی  شکست آمدن وجود به در نیز پمپ فشار و دبی و(  ای هژل

 ها درزه یا طبیعی شکستگیهای

 ناگهانی هرزروی. کند نفوذ آنها داخل در گل که باشد طبیعی شکستگیهای دارای است ممکن نیز زیاد استحکام با سازندهای

 سازند در حفاری از قبل  شکستگیها نوع این. باشد طبیعی شکستگیهای از ناشی میتواند سخت یافته استحکام سازندهای در

 (                                                                    Nelson ; Events,2005 , 2001)  دارند وجود

  غاردار سازندهای

 دست در نمکی سنگ پوش با دولومیتی و آهکی سازندهای که شویم می مواجه غارها یا بزرگ های ه حفر با زمانی اغلب

 های نشانه از .هستند نیز ثانویه تخلخل دارای که میباشند دیگر سازندهای و گچی سازندهای شامل سازندها این. باشد حفاری

. باشد می باال و بینی پیش قابل غیر حفاری سرعت نرخ با همراه حفاری سیال کامل و ناگهانی و شدید هرزروی سازند، نوع این

 ; Nelson 2001,)نمود بینی پیش قبل از منطقه حفاری تاریخچه از استفاده با توان می را  نوع این از سازندهای

INTEQ,1998          .) 

. پرداختند شکسته مناطق در مخزن تحلیل و تجزیه به گل هرزروی مانند عواملی به استناد با(  0313)  اسپیر و پارك

 می بکار مخزنی های شکستگی گسترش تفسیر و تحلیل در که است مستقیمی غیر شواهد از سازند یک درون در گل هرزروی

 می آن از استفاده با اما کند، نمی مشخص را ها شکستگی ساختاری خصوصیات دیگر و شیب امتداد، گل هرزروی چه اگر. رود

 سازند حفاری، گل استانداردهای اساس بر. نمود تعیین را ها گسل احتمالی محل نیز و باال شکستگی تراکم با هایی مکان توان

 و شنی های لنز سست، های ماسه. گردد ایجاد گل هرزروی تا باشد دارسی میلی 01 تا 01 نفوذپذیری دارای حداقل باید

 ( .                    Kingdom drilling co, 2000)آیند می شمار به مناطق این از ریفی های سازند

 مى کار به حفارى عملیات در که سه هر از ترکیبى یا گاز یا مایع جامد، اجزاى از متشکل است گازى یا مایع حفارى سیال

 را خود خاص هاى ویژگى هرکدام که شوند مى بندى تقسیم گازى پایه و روغنى پایه آبى، پایه بزرگ گروه سه به سیاالت. رود

 .(0931)نورائی نژاد و همکاران،باشندمی  دارا

 هرزروی. است ساعت هر در بشکه یک سیاالت حفاری هرزروی مجاز میزان حداکثر معتقدند(  0319)  چلینگر و گوپباس

 و نفوذپذیری تخلخل، با مرتبط (bbl/h) 01-0 تراوشی هرزروی: کرد تفسیر زیر به صورت توان می را مقدار این از بیش

 هرزروی و نامتراکم های گراول و ماسه ها، شکستگی وجود از ناشی( bbl/h) 11- 01 جزئی هرزروی کوچک، های شکستگی

 ; Kingdom drilling co, 2000)ناپایدار های ماسه و ها گسل بزرگ، های شکستگی حاصل ( bbl/h 011-11)شدید

  (.  0931نژاد و همکاران، نورائی

 قوام و مؤثر های تنش مقادیر افزایش سبب و داده تغییر را سنگی مکانیک  پارامترهای از بسیاری  تواند می  مخزن تخلیه 

  گرادیان  مخزن  در  فشار  کاهش .شود سنگ  حفاری  قابلیت  و  حفره ای فشار کل، افقی های تنش مقادیر کاهش و سنگ

 گسیختگی وقوع به منجر خود که دهد می افزایش را برشی  تنش  و  داده  تغییر  را Fracture Gradient) (شکستگی

 به) حرکاتی و نشست ایجاد سبب و شده انقباض عارضه  دچار مخزن منفذی فشار افت با همچنین .گردد  می مخزن در برشی
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 تواند می آن بزرگی و شدت به بسته که گردد، می  روباره طبقات در (سخت های  الیه مجاورت در نرم های  الیه در خصوص

  و  ها الیه همبری ، بندی الیه صفحات امتداد در روباره در لغزش . باشد جداری های لوله مچالگی تسریع یا و وقوع عوامل از

 را موجود های گسل مجدد سازی فعال  و تحریک  تواند می  همچنین  مخزن  تخلیه .یابد می توسعه  ها شکستگی امتداد در

 .باشد داشته دنبال به

 نفت چاه اولین که خورشیدی 0013 سال . ازفرو تعادلی انجام میشود حفاری به دو روش فرا تعادلی ودر ایران در حال حاضر

)  تعادلی فرا سنتی حفاری روش به چاهها تکمیل و حفاری های عملیات کلیه کنون، تا شد حفاری سلیمان درمسجد ایران

Over Balanced Drilling )سازند، فشار از حفاری سیال چاهی ته فشار بودن بیشتر دلیل به روش این در. است بوده 

 دارند، قرار( Cap Rock) سنگ پوش باالی که سازندهایی در "معموال. دارد وجود سازند درون به حفاری سیال هجوم همیشه

 هزینه حد از بیش افزایش موجب لیکن ندارند، بسزایی تاثیر هیدروکربن تولید فرآیند در هجوم، این از حاصل ضایعات چه اگر

 باعث شدت به( مخزن)هستند ورهیدروکرب حاوی که سنگ زیرپوش سازندهای در ضایعات این اما. گردند می حفاری های

 فشار افت تردید بدون. شوند می( PI) چاه دهی بهره شاخص کاهش نتیجه در و مخزن سنگ جبران قابل غیر دیدگی آسیب

 دست از را خود کارایی بتدریج تعادلی فرا سنتی حفاری های روش تا شود می موجب مخازن این از زیاد برداشت از ناشی

 به منجر همچنین و مخزن سنگ به ناپذیر جبران ضایعات بروز باعث مخزن به دستیابی برای تعادلی فرا حفاری زیرا. بدهند

 یعنی سازند، درون به حفاری سیال هجوم از باید دیدگیها آسیب این از جلوگیری برای. شود می ها هزینه حد از بیش افزایش

 راه از یکی .شود نگهداشته سازند فشار از کمتر چاه ته در حفاری سیال فشار باید کار این برای. نمود جلوگیری آن هرزروی

 به زدن صدمه بدون قدیم و جدید های چاه تعمیر و تکمیل نیز و ها چاه حفاری در باال راندمان آوردن بدست برای اصلی های

 Under)تعادلی زیر حفاری .باشد می(  Under Balanced Drilling)  تعادلی زیر یا تعادلی فرو حفاری ، مخزن

Balanced Drilling)، سازند سیال فشار از کمتر چاه درون حفاری سیال فشار آن، در که باشد می حفاری عملیات نوعی 

 می جریان چاه درون به سازند شود،سیاالت می حفاری تراوا الیه یک که هنگامی در حالتی چنین در که شود می داشته نگه

 .شود می نامیده نیز «جریان حال در حفاری» اوقات گاهی مخزن تعادل فشار زیر حفاری ، اساس همین بر. یابند

 : از عبارتند که میشود استفاده سبک سیاالت و گازها از وسیعی طیف از  UBD حفاری در

  هوا -0

 طبیعی گاز -0

 نیتروژن -9

 (  MIST) مه -4

 سوز درون های ماشین احتراق از حاصل گازهای  -1

6-  FOAM  دار پایه  

   (aerated mad)  زده هوا گل  -3

  بخار  -1

 ( dusting) غبار و گرد -3
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 0110 سال در. شد آغاز0331 سال از ایران نفتی میادین برای فروتعادلی حفاری روش بکارگیری خصوص در مطالعات

 انتخاب و طراحی نیاز مورد آالت ماشین و تجهیزات نتیجه در که یافت ادامه کاربردی و ویژه صورت به مطالعات این میالدی

 گچساران میدان 999 شماره چاه در فروتعادلی حفاری تکنولوژی باردرکشور، اولین برای 0919 سال ماه دی در و گردیدند

 اثر در که ایران نفتی میادین .شد گرفته بکار کامل موفقیت با ایران حفاری ملی شرکت پرسنل و داخلی متخصصین بدست

 آیند می شمار به فروتعادلی حفاری برای مناسبی نامزد اند گردیده مخزن متوسط فشار افت دچار مخزن، از متوالی تولید سالها

 .نمود اشاره مالکوه و سرکان دانان، دهلران، سفید، لب پارسی، کرنج، حکیمه، بی بی گچساران، میادین به توان می جمله از که

 خوبی "نسبتا دامنه در مخزن سنگ تخلخل و تراوایی میزان و هستند طبیعی شکافهای دارای "اکثرا میادین این نفتی مخازن

 سیال تمام تعادلی، فرا مرسوم روش به حفاری هنگام که یافته کاهش حدی به تولید سالها اثر در فشارآنها ولی. دارند قرار

 اکنون هم. گردد می حفاری عملیات ادامه از مانع مخزن، به فراوان آسیبهای بر عالوه و برد، می هجوم مخزن درون به حفاری

 میزان اینکه با و است رفته بین از "کامال تعادلی فرا معمول و سنتی روش به پارسی و کرنج میادین در حفاری عملیات انجام

 الیه به دسترسی امکان لیکن هستند، نفت تولید برای باالیی پتانسیل دارای و زیاد بسیار میادین این در دهی بهره شاخص

 و گچساران میادین در. شود می احساس "کامال فروتعادلی حفاری نوین فناوری از استفاده به نیاز و ندارد وجود تولیدی های

 معموالً چاه انتهایی فواصل در حفاری عملیات هستند، طبیعی شکافدار مخازن زمره در آنها نفتی مخازن که نیز حکیمه بی بی

 منجر و شود نمی آزاد و کند می گیر چاه درون حفاری رشته حاالت بعضی در که گیرد می صورت( کور روش)برگشت بدون

 .شود می گزاف های هزینه صرف و یابی مانده عملیات و بریدن به

 سازندهای به وارده های آسیب لذا ندارد؛ وجود ها سازند به گل صافاب نفوذ و حفاری سیاالت هرزروی فروتعادلی، حفاری در

 حفاری مزایای سایر از. شوند می حذف  چاه تحریک های هزینه و یافته افزایش تولید میزان آن، تبع به و یافته کاهش دِه بهره

 بهبود مته، عمر شدن تر طوالنی ،  حفاری های لوله فشاری اختالف گیر کاهش حفاری، سرعت افزایش به توان می  فروتعادلی

 نیاز یا و نیاز عدم چاه، در تر بیش مؤثر سطح ایجاد هیدروکربور، تر سریع تولید سازند، به وارده صدمات کاهش سازند، ارزیابی

 از UBD روش به حفاری (Bennion et al.,1999کرد) اشاره آن محیطی زیست های مزیت و چاه اسیدکاریِ به کمتر

 که هیدروکربنی سیاالت که چرا کند؛می جلوگیری آن از بعد و حفاری خالل در حفاری، گل بوسیله محیط احتمالی آلودگی

 و شوند می تفکیک و آوری جمع بسته، سطحی هایسیستم از استفاده با شوندمی تولید سازند از فروتعادلی حفاری حین در

 جا جابه دقت به باید باز سطحی هایسیستم در دیگر، سوی از .رسد می حداقل به زیست محیط آلودگی میزان ترتیب این به

 شوند می حفاری که سازندهایی و مخزن خصوصیات به فوق، مزایای به دستیابی. نگردد زیست محیط آلودگی موجب تا شوند

 دالیل به تواند می که باشد می نیز هایی محدودیت و معایب دارای فروتعادلی حفاری شده، یاد مزایای کنار در.دارد بستگی

 به سیال نفوذ مشکالت چاه، دیواره پایداری مشکالت: از عبارتند خالصه طور به ها محدودیت این. باشد اجرایی یا و اقتصادی

.  دارد وجود انفجار و سوزی آتش احتمال هوا با حفاری ، در حفاری حین ایمنی مسائل انحرافی، حفاری مشکالت چاه، درون

 محل زیر در فشار افزایش مشکلی، چنین بروز علت. یابد می افزایش دارد، وجود گاز که وقتی چاه درون سوزی آتش احتمال

 سرعت صورت این در که کنیم حفاری مه یا  foam به میتوانیم اگرچه. باشد می گل های حلقه ازتولید ناشی دالیز، انسداد

 همچنین ها کف  نیستند موثر ، شور و سخت آب در ساز کف عوامل اغلبدر حفاری با کف   ، ایم کرده ایمنی فدای را حفاری

 جهت در حفاری سیال جذب اقتصادی، مالحظات . دهد می دست از را خود و کارآیی بینند می آسیب روغن و نفت حضور در

 بینی پیش و شبیه سازی بوده و بر هزینه روش، این طرفی، از(.Guo et al.,2002)چاه دیواره شدن سرامیکی و خُرد عکس،

 از چاه در فشار وضعیت تبدیل احتمال همچنین،. است پیچیده روش این در استفاده مورد پذیر تراکم حفاریِ سیاالت رفتار

 بدون زندِ سا به حفاری سیال نفوذ نشده، تشکیل چاه دیواره بر  گل اندود چون و بوده زیاد فراتعادلی به فروتعادلی حالت
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 را خود خاص سازند آسیب مکانیزمهای فروتعادلی حفاری عالوه، به. کند می وارد چاه دهی بهره به شدید های آسیب محافظ،

 مجتهدی،) آن کردن خنک در فروتعادلی حفاری سیال توانایی عدم علت به ده بهره سازند سطح به وارده آسیب مانند دارد؛

 گونه این روش این گفت میتوان فروتعادلی حفاری معایب و مزایا گرفتن نظر در با(. 0934اسکندری و همکاران،   ;  0914

 .باشد مناسب سازندی هرنوع حفاری برای که نیست

تکنولوژی  هستیم. پیشرفته های تکنیک و جدید های روش نیازمند مخزن در مانده باقی های نفت برداشت برای بنابراین

صورت بسیار موفقیت امیزی در حفاری مخازن و سازند کم فشار  بسورفکتانتهای تولید حباب استفاده از پلیمرها و بخصوص 

گی عمده  برای ژسه ویپلیمری جدید این سیال  .ه در شمال و جنوب امریکا استفاده شده اندیژدر شمار زیادی از چاهها بو

سیال  نیروی برش بسیار کمی دارد و خیلی ژله ای  - 0: تخریب سازندهای تولیدی داردبحداقل رساندن هجوم سیال و 

(thixotropic( نیست و بطور خارق العاده ای  ویسکوزیته ای باال با نرخ برشی پایین )LSRV را ارائه می دهد ویسکوزیته  )

اجزای متنوع موجود در  -0را کاهش میدهدمنحصر بفرد این سیال بطور چشمگیری میزان ورود سیال )هرزروی( در ناحیه 

. سرانجام میکرو حبابهای کمک میکند  نفوذ بصورت جهشی کاهش به که   هستنداین گل در تعامل با تولید میکرو ژلهایی 

سدی را در سازندهای نفوذپذیر را تحمل کنند ،   psi 4000که میتوانند فشاری معادل  یخیلی سخت و انعطاف پذیر

سیال حفاری اهداف  این در ابداع  (.Gregoire,2005)وشکسته شده ایجاد می کنند که هرزروی بیشتر را کاهش میدهد 

به حداقل رساندن  -Bبهبود امایش ها برای تهیه و ترکیب  جایگزین حجمهای گل  - —Aزیر مد نظر قرار گرفته شده اند

بحداقل رساندن هجوم  -Dکاهش هجوم سیال به داخل مخزن -Cایی و تجهیزات بعد از حفاری زمان  تمیز کردن شیمی

 . (Gregoire,2005)جامدات بداخل مخزن

حبابی معمولی که توسط یک الیه  .خارجی تشکیل شده است غشایاز یک هسته کروی هوا با این میکروحبابها که گی ژوی 

 (.Sebba et al,2004است)مستحکم  شامل یک سورفکتانت سه الیه بسیارکه سورفکتانت تثبیت میشود. غشای خارجی 

ساختار سه الیه بدین صورت است که الیه داخلی سورفکتانت بوسیله یک الیه ی ابی ویسکوز پوشیده میشود. بر روی ان 

ه چان می بخشد. گرسورفکتانت دو ال یه ای است که موجب سختی و نفوذپذیری پایین ساختار میشود و خاصیت ابگریزی به 

تولید شده وابستگی کمی به یکدیگر  یا به میکرو حبابهای تر پوسته با محیط ابی سیال سازگار است  –این طبیعت ابی 

میتوانند بصورت یک ماده پل  میکرو حبابها  (.Irving et al,2005سطوح کانی موجود در منافذ سنگهای نفوذ پذیر دارند)

می دهند که رفتاری شبیه کف یا شبیه . یک ریزمحیط را در شبکه منافذ یا شکستگی تشکیل زننده منحصر بفرد عمل کنند

سیال حفاری این میکرو حبابها در  .(White et al ,2003)یک ماده جامد که هنوز خاصیت انعطاف پذیری دارد را داراست

. بدین ساخته میشوندبصورت حبابهای هوا در حجمی از سیال که توسط تجهیزات استاندارد سیاالت حفاری مخلوط میشوند 

یا حفاری  ترتیب نگرانیها در مورد ایمنی و هزینه هایی را که در شیلنگهای پرفشار و کمپرسورهایی را که در حفاری فروتعادلی

  حفاری  صنعت در  میالدی 61 ی دهه اواخر  فومها از (.White et al ,2003ا کاهش میدهند)ن مواجه هستیم رآبا کف با 

میتوانند  ها باب، در مقابل  میکرو حورندآدوام نمی  Psiحبابهای  معمولی مدت طوالنی در فشارهای چند صد  شد گرفته بکار

وقتیکه حبابها در معرض افزایش فشار  .برای دوره های قابل توجهی دوام بیاورند MPa03 (4000Psi)در فشار حداقل 

استثنا نیزاین میکرو حبابها قرار می گیرند طبق قانون بویل شروع به کوچک شدن میکنند. psiناگهانی بیشتر از چند صد 

رعت شروع به ازدست دادن هوا بصورت انتشار از طریق غشای حباب میکنند و هوا در سنیستند ، هر چند حبابهای معمولی به 

هسته. نرخ کوچک شدن آنیز هوا را از دست می دهند اما بسیار تا بسیار این میکرو حبابها محیط ابی اطرافشان حل میشود. 

 (.(Gregoire,2005 نها بستگی به ترکیب سیال، اندازه حباب و میزان فشردگی و عدم فشردگی داردآ
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حاوی سازندهای رسی هنگام سیب دیدگی سازند بدلیل هجوم سیاالت حفاری مسئله ای شناخته شده است. اکثر زونهای آ

میشوند  یتولید زونهای. این رسهای هیدراته شده  باعث بسته شدن وفیلتری را تشکیل میدهند ب هیدراته  میشوندآتماس با 

در چاه حرکت کرده و تولید حاصل شود. این زونها  توسط مواد جامدی که با سیال حفاری بطوریکه نفت وگاز نمی توانند 

جرت جامدات درجا، در سازند انیز منجر به راندن و مهسیب می بینند. حرکت سیاالت حفاری و فیلتر منافذ باز آحمل میشوند 

هجوم بوسیله اختالف فشار  این جامدات میتوانند جایگیری کنند و حرکت هیدروکربورهای تولید شده را متوقف کنند. میشود.

است نیز ایجاد میشود. هجوم ستون هیدروستاتیک که عموما بزرگتر از فشار سازند بویژه در زونهای تخلیه شده  یا کم فشار 

حفارها  بمدت طوالنی از مکانیسمهای بخاطر این اختالف فشار  د می اید.همچنین بخاطر تخلخل و تراوایی سنگ نیز بوجو

این مکانیسم شامل اضافه کردن  فیلتر منافذ سازند استفاده میکنند. از طریقکنترل فیلتر برای کنترل حرکت  سیاالت حفاری 

. این ذرات عموما اره کیکی() دیوذراتی به سیال حفاری است که  هنگام گردش و حفاری روی دیواره چاه نهشته میشود

کنترل دیواره کیکی بطور کامل انجام  .ترکیبی از بنتونیت، نشاسته ، لیگنین، پلیمرها، باریت و مواد جامد حفاری شده است

بی با زون تولیدی تماس پیدا میکند. از معایب دیگر دیواره کیک گلی اینست که بواسطه ی حرکت فیلتر، آنمی شود  و فیلتر 

جامد غربال شده و روی دیواره می نشینند و بدین ترتیب کیک ضخیم تر شده و میتواند منجر به گیر اختالف فشار ذرات 

بوسیله  LSRV( دیده میشود. LSRVدر تکنولوژی اخیر توسعه ای در سیاالت ویسکوز با نرخ برشی پایین ) رشته حفار گردد.

. این پلیمرها توانایی منحصر بفردی شکیل یک سیال حفاری تهیه میشوندب شور برای تآب یا آاضافه کردن پلیمرهای ویژه به 

کاربرد وسیعی بخاطر ظرفیت حمل و   LSRVسیاالت  ای برشی بسیار پایین دارد.هدر ایجاد ویسکوزیته بسیار باال  در نرخ

افقی و  زاویه دار را بحداقل می بستر سازند را  در چاههای ه های حفاری در دکن جامدات دارند. وردن آعلیق در تبتوانایی 

در کنترل هجوم سیاالت  LSRVمطالعات اخیر نشان میدهد که  در گلهای  را کاهش میدهد.  barite sagپدیده  رساند و

نجاییکه سیال بسیار آورند . از آمی در برابر حرکت سیال بدرون منافذ سازند بوجود می وحفاری  مفید هستد و فیلتر مقا

یکند، ویسکوزیته بسیار افزایش می یابد  و نفوذ سیال بدیواره چاه خیلی کم میشود. که این امر از تخریب هسته حرکت مآ

 (.MARCH1995) گیر اختالف فشار در سیاالت را کاهش میدهدزونها جلوگیری می کند و 

سیب وارد آ(اضافه میکنند.  که خود این مواد به  زونها LCMدر روش معمول برای کنترل هرزروی موادی به سیال حفاری )

حذف جامدات متوقف و مقدار مواد جامد گل افزایش  نبنابرای حمل شوندمیکند برای اینکه باید بارها در گردش سیال حفاری 

میکرو تشکیل  فکتانتها برایرتکنیک سیال جدید استفاده ترکیبی از پلیمرهای ویسکوز با نرخ برشی کم با سو  می یابد.

دانسیته سیال  سرویس سیال است. این میکرو حبابها حفاری چاه و در   گازی کلوییدی در یک گردش قابل برگشتحبابهای 

. پلیمرهای با نرخ برشی پر می کنند سورفکتانتی  حبابهای  کلنی از  ایجاد  بارا کاهش می دهد و فضاهای باز سازندها را 

تقویت میکند و در مقابل حرکت بداخل  سازند مقاومتی  ایجاد میشود بطوریکه هرزروی های سیال را  میکروحبابها را پایین 

در این روش از اتالف گردش جلوگیری می شود. هر سیالی که وارد سازند  در زمان حفاری بطور چشمگیری کاهش میدهد.

ذرات جامد موجود در قابل توجهی کمتر از  رد بطوسیب می زننآزادی که به سازند آمیشود تمییز است و اساسا ذرات جامد 

 از اینرو ذرات یا مواد جامد در این روش درگیر نیستند و با حذف این ذرات میتوان سیال را تمییز نگه داشت. ،سیالند

نها میرسد. در فشار اتمسفر قطر آنها  آمیکرومتر قطر  011مدن اندازه  متنوعی دارند تا حدود آدر ابتدای بوجود  میکروحبابها

شان همانطور که فشار افزایش می یابد قطر میکرو متر می رسد.  011تا  01بسیار کوچک خیلی سریع کم میشود و به حدود 

تر قطرشان با انتقال گاز  کاهش  و زمانیکه  کمی از شدت فشار کاسته میشود کوچکمیکرو حبابها کاهش می یابد بدین ترتیب 

بداخل منافذ  سازند نفوذ کرده و میتوانند در انجا منبسط شوند زیرا فشار منفذی سازند ، این میکرو حبابها  زایش می یابداف
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 پر و مسدود خواهندبا این میکرو حبابها کمتر است و منافذ را مسدود و مانع ورود هر سیالی می شوند. ریز شکستگیها  نیز 

 . شد

 نتیجه گیریبحث و  

خاب  یک سیستم  مناسب سیال برای ادامه حفر و توسعه نتزن نفتی در ایران شرایط حفاری چاه های نفتی و اافشار مخبا افت 

اینگونه میادین  پیچیده تر میشود. سیستمهای  بسیار متنوعی  وجود دارد که  باید از کامپیوتر برای آنالیز کردن آنها استفاده 

یستم مناسب نتایج موفقیت آمیزی کسب نمود ، و چنانچه  انتخاب  نامناسب  باشد وان با تشخیص ست، اغلب مواقع میکرد 

عملیات حفاری  با شکست  مواجه خواهد شد چرا که  اقتصاد خود سیال حفاری  حدود یک پنجم  کل هزینه های حفر یک 

ار است . دما و فشار سازند نیز چاه  میباشد همچنین امروزه بررسی و انتخاب  سیال حفاری  بر مالحظات زیست محیطی استو

تکنیک حفاری مشکالتی هستند  که باید  به وسیله اتنخاب یک سیستم مناسب  سیال حفاری  به حد اقل برسند .از جمله 

تراکم  ده از هوا، سیاالت حفاری ااستفشکلهای فرو تعادلی فرو تعادلی برای کنترل هرزرویها و هجوم زونهاست بعضی از این 

و چه از نوع  STABLEفومها )چه از نوع  پایدار "مخصوصا مشکالتی که در رابطه با استفاده از این روشها، فوم  است و پذیر 

، کنترل سیاالت سازند ، خوردگی و تحهیزات هزینه سازی ته چاه تمیز ناکافی بودن  شامل خواهید شد مواجه ( STIFFسخت 

)اگر هم  قرار بگیرند با هزینه خه گردش قرار نمی گیرند ری مجددا در چبر مثل کمپرسورها و بوسترهاست و سیاالت حفار

قادر به تمیز سازی چاه هستند در این  فومها  با ایجاد خواص رئولوژیکی  و باید بطور دائم انها را تولید کرد. باالخواهد بود (

و فاز مایع نیز حاوی سورفکتانت  و افزایه  ه است سیاالت فاز مایع  به عنوان فاز پیوسته  بوده و گاز درون مایع  پراکنده  شد

کننده  فوم میباشد  کیفیت و پایداری فوم بستگی  به مواد ایجاد کننده  فوم دارد  این مواد در آبهای  امالح دار و  های  ایجاد 

ا  نیز همانند جریانات آبهای سخت  بازدهی پایینی دارند  و وجود هیدروکربورها  سبب تخریب  فومها  میشود  همچنین فومه

یی الچند فازی  تراکم پذیر میباشند  و با  افزایش مقدار فشار  کیفت فوم کاهش خواهد یافت  و خاصیت فوم در  سطوح با

 در حالیکه ژیکی  آن نیز تغییر میکند .در ته چاه متفاوت میباشد  و با تغییر  کیفیت فوم رفتار  رئولو مبا خاصیت فو  چاه 

و نیز حبابهای تولید شده  توسط    است  فومی  الت اسیرفتار متفاوت ازهسنتد میکروحبابها سیاالتی که  قادر به تولید رفتار 

از یک روحبابها ککه توسط سورفکتانتهای تولید فوم  متفاوت است ، می ی یحبابهاپلیمرها و سورفکتانتهای  این سیاالت با 

احاطه شده  ( آبگریز)ته ای محافظ ابی نازك که با پوششی خارجی هیدروفوبیک هسته گازی که همیشه کروی نیست با پوس

 این تشکیل شده و منجر به کاهش تخریب، بستن منافذ سازند در حرارت و فشار باالی میدانهای نفتی و گازی میشوند.، است 

 کندهته نشین شدن از . دندار پایین بسیار برشی نرخهای در  باال بسیار ویسکوزیته ایجاد در بفردی منحصر توانایی پلیمرها

در حالت های    barite sag پدیده و رساند می بحداقل را دار زاویه  و افقی چاههایته  در سازند بستر در حفاری های

 حرکت برابر در مقاومی فیلتر و هستد حفاری مفید سیاالت هجوم کنترل در LSRV. میدهد کاهش را سکون و دینامیک 

اثر  حفاری درلوله های گیر از و کند می جلوگیری زونها تخریب از امر این اورند که می بوجود سازند منافذ بدرون سیال

در محیطهای حفاری سیاالت مکانیک  (differential pipe stickingمینماید ) چاه جلوگیریدهانه  در فشار اختالف

در هنگام حفاری مخازن شکافدار عالوه بر است.  یهای خاص یچیدگیپعمولی متفاوت است و حاوی شکافدار با محیطهای م

در حالیکه  استفاده خواهد بود بیشتر سنگ مخزن هرزروی باالی سیال به دلیل تراوایی باالی شکافها میزان صدمه و آسیب به 

یری کرد و علت آن ، میتوان از نفوذ سیال به درون این ترکها جلوگ هستند قادر به  تولید میکرو حباب که ی  از  سیاالت

انسداد  با، میتوانند میکرو حبابها  با استفاده از خاصیت لختگی  ست .این حبابها  شدن flocculationخاصیت لختگی 

 می کاهش را سیال دانسیته  حبابها میکرو  .کنند جلوگیری مخزن نگ به درون س از  نفوذ سیال حفاری ترکها ، مجاری  

 حداقل فشار در میتوانند  حبابها میکرو .کنند می پر  سورفکتانتی  حبابهای  از کلنی ایجاد  با را سازندها باز فضاهای و دهد
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MPa  03  (4000Psi)شیلنگهای در که را هایی هزینه و ایمنی مورد در . نگرانیهابیاورند دوام توجهی قابل های دوره برای 

. میدهند کاهش را هستیم مواجه ان بابا اشکال فومی و یا گلهای  هوازده  فروتعادلی حفاری در که را کمپرسورهایی و فشار پر

 بطور کلی ویژگیهای سیستم عبارتند از:

 میکروحبابهای بسیار پایدار -

- LSRV)باال) ویسکوز با نرخ برشی کم 

 اختالف های فشاری باال، حمل بسیار عالی کاتینگها اتکاهش تاثیر -

 استفاده شودنیز فشار میتواند در محیطهای کم   -

 اما مزایای این روش:

 بهبود بازده حفاری -

 حفاری اسانتر در چاههای زاویه دار و افقی -

 کاهش اتالف گردش و ریسک گیر لوله -

 بهبود زمینه اقتصادی -

 کیفیت داده های الگ بخاطر شرایط بسیار عالی چاه   بهبود -

 بهبود باندهای سیمانی   -

 در مخازن  همراه با افت فشار  formation damage=0کاهش بال منازع تخریب سازند   -

 در مخازن همراه با افت فشار   invasion=0اهش بال منازع نفوذ جهشی سیال  حفاری به درون سنگ مخزن  ک  -

 منابع
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