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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 123 / خرداد ماه 1394

بهینه سازي وزن گل حفاري با تغییر در سیستم کنترل جامدات در یک 
دکل حفاري دریایي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب  شرکت نفت فالت قاره ایرانمحمدامین دانشفر، مهدی ارجمند  ابراهیم حیدري دهنو،عباس محمدحسیني سي سخت 

وزن گل حف��اری در کنترل فش��ارهاي زیرزمیني و انتقال کنده هاي حفاري به س��طِح زمین نقش اساس��ي ایفا مي نمای��د. وزن گل با کنترل 
فشارهاي زیرزمیني مانع فوران چاه و هرز روي گل مي گردد. عالوه بر این، با انتقال کنده ها از ته نشین شدن این ذرات و بُروز مشکالت عملیاتي 
جلوگی��ري مي کند. تجمع جامدات نامطلوب )محلول و نامحلول( در گل باعث افزایش وزن آن مي گردد که عالوه بر مش��کالت ذکر ش��ده، 
افزایش زمان و هزینه دکل حفاري را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، وزن گل بنا به شرایط چاه و ساختار زمین شناسي باید طوري تنظیم گردد 
تا از مش��کالت بعدي جلوگیري نماید. با اس��تفاده از دس��تگاه هاي کنترل جامدات مي توان وزن گل را طوري تنظیم نمود تا به شرایط مطلوِب 
حفاري دس��ت پیدا کرد. با افزایش وزن گل، سیس��تم کنترل جامدات )الک لرزان( باید شرایط بهینه)رسیدن به حد مطلوب( را ایجاد نموده تا 
رون��د حفاري به صورت طبیعي ادامه پیدا نماید. در این مقاله بهینه س��ازي گل حف��اري در یک چاه گازي )عمق 1200 تا 1690متر( با تغییر در 
عوامل جلوگیري کننده ي افزایش وزن گل )توري و الستیک( بررسي گردیده است. با اعمال تغییرات، وزن گل از ppg 9/3 به ppg 8/9 )وزن 
موردنیاز جهت ادامه و تکمیل این بخش حفاري( رسیده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، اهمیت مدیریت پسماند و به ویژه 

کنترل جامدات به عنوان بخشي از مجموعه عملیات در حفاري چاه هاي نفت و گاز مشخص مي گردد.
 وزن گل، جامدات نامطلوب، توري، الستیک محافظت کننده توري، بهینه سازي

    )Mdaneshfar38@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
گل حف��اري را باید به عنوان یکي از مهمترین عوامل در اکتش��اف نفت 
به ش��مار آورد. عالوه بر این، مي توان گفت گل حفاري اساس کار حفاري 
بوده و نقش آن مانند سیس��تم گردش خون در بدن انسان است. گل حفاري 
به طور مس��تقیم و غیرمستقیم تقریباً با هریک از مشکالت حفاري در ارتباط 
بوده و به عنوان مکمل بخش هاي دیگِر حفاري به کار برده مي شود. با توسعه 
صنعت حفاري، گل هاي حفاري نیز توس��عه یافتند و از ش��کل ابتدایي خود 
بی��رون آمدند. ب��ه همین میزان، وظای��ف آنها بیش ت��ر و پیچیده تر گردید، 
به طوري ک��ه ام��روزه یک گل خ��وب بای��د بتواند دس��ت کم ده وظیفه را 
همزمان انجام دهد. خواص فیزیکي و شیمیایي موجود در گل، باعث انجام 
این وظایف ش��ده ک��ه وزن گل به عنوان یکي از این خ��واص در انجام دو 
وظیفه )کنترل فش��ارهاي زیر زمیني و انتقال کنده هاي حفاري( نقش اساسي 
را ایفا مي نماید. به طور کلي، یک گل حفارِي مناسب گلي است که داراي 
کمترین مواد افزودني باش��د. زیرا در این ش��رایط کنترل خواص فیزیکي و 
ش��یمیایي آن جهت ادامه حفاري آسان تر است. ایفاي وظایف مهمي که در 
عملیات حفاري به عهده گل نهاده مي شود، وجود خواص معین و مطلوبي را 
در این سیال ضروري مي سازد. در مراحل مختلف، این خواص ممکن است 
تحت تأثیر عوامل تحت االرضي نامطلوب ش��ده و ادامه حفاري را با مشکل 

روبه رو نماید. به عنوان مثال، کاهش یا افزایش وزن گل مش��کالتي از قبیل 
هرزروي و ایجاد فوران را در چاه ایجاد مي کند. بنابراین، الزم است خواص 
گل در حد موردنیاز عملیات، کنترل ش��ده تا از مشکالت بعدي جلوگیري 
شود. به کارگیري سیستم هاي کنترل جامدات1  یکي از روش هاي موثر جهت 
تنظیم وزن گل و جداسازي جامدات نامطلوب و کنده هاي حفاري است که 
امروزه در صنعت حفاري مورد استفاده قرار مي گیرد. مي توان گفت کنترل 
جامدات مهمترین فاکتور در مدیریت پسماند حفاري2  و از ملزومات سیستم 
گل حفاری است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت عملیات حفاری دارد. به جهت 
نقش مهم گل در عملیات حفاري، ساالنه هزینه هنگفتي صرف تحقیقات و 
مطالعات علمي و عملي در جهت یافتن تجهیزات و روش هاي مناسب براي 
کنترل خواص رئولوژیکي گل حفاري مي شود. از جمله تجهیزات کاربردي 
در بخش کنترل جامدات حفاري، الک لرزان3  بوده که با اصالح در سیستم 
این تجهیز مي توان به ش��رایط مطلوب وزن گل دست یافت. با توجه به الزم 
و ملزوم بودن بخش س��یاالت حفاري و پسماند، این پژوهش در بخش های 
مختلف به بررسي مسائل مربوط به وزن گل به عنوان یکي از خواص سیاالت 
حفاري و تأثیر بخش کنت��رل جامدات )الک لرزان( بر روي این خاصیت و 
رس��یدن به حالت بهینه4  جهت ادامه عملیات حفاري در یک دکل حفاري 

دریایي پرداخته است. 
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مقاالت علمي - پژوهشی

1- نقش وزن گل در عملیات حفاري
خواص موج��ود در گل حفاري وظایف مختلفي را در حفاري یک چاه 
گازي یا نفتي بر عهده ي این نوع س��یال حفاري گذاش��ته اس��ت. وزن گل 
به عنوان یکي از این خواص، در کنترل فشارهاي زیرزمیني و انتقال کنده هاي 

حفاري نقش اساسي ایفا مي کند.  

1-1-کنترل فشارهاي زیرزمیني
یکي از مهمترین وظایف گل حفاري، کنترل فش��ارهاي زیر زمیني است 
که گل، این وظیفه را به کمک وزن خود انجام مي دهد. وزن گل باعث ایجاد 
فش��ار هیدرواستاتیکي5  درون چاه مي شود. با اس��تفاده از وزن گل مي توان 
این فش��ار را طوري تنظیم نمود تا از هرزروي گل به درون س��ازند یا ورود 
سیاِل سازند به درون چاه جلوگیري شود. ایجاد فشار هیدرواستاتیکي یکي از 
خواص فیزیکي گل است که با وزن گل حفاري و عمق چاه نسبت مستقیم 

داشته و از رابطه-1 به دست مي آید.

 HP 6  وزن گل بر حسب   عمق بر حسب متر وMW در این رابطه
فشار هیدرواستاتیکي بر حسب psi مي باشد.

فشارهاي تحت االرضي به دو دسته تقسیم مي شوند:

1-1-1- فش�ار سازند )فشارهایي که س�عي به بازگشت به حالت اولیه قبل از 
حفاري را دارد(

اثبات گردیده که برایند نیروهایي که بر یک نقطه ي در حال تعادل وارد 
مي ش��ود، صفر اس��ت. اگر به نحوي )مانند حفاري( این تعادل به هم بخورد، 
چون برایند نیروها صفر نیست، در نقاطي که این ناهماهنگي به وجود آمده 
است، نوعي تمایل بازگشت به حالت اولیه وجود دارد. این تمایل که آن را 
شیب معمولي فشار طبقات مي گویند، همان نیرویي است که تمایل به ریختن 

دیواره هاي چاه یا به هم آمدن آن را دارد.

1-1-٢- فشار سیاالت درون چاه
آب، نفت، گاز و دیگر سیاالت پُرفشار مانند آب نمک از دیگر فشارهاي 
 )Abnormal Pressure( دروني مي باشند. به این فشارها، فشارهاي غیر طبیعي

مي گویند که مقابله با آن ها راهکارهاي خاص خود را دارد.
گل حف��اري درون چاه، فش��ار هیدرواس��تاتیکي خ��ود را در واحدهاي 

سرچاهي مطابق رابطه زیر اعمال مي کند:

در ای��ن رابطه TVD  8عمق حقیقي چاه برحس��ب ف��وت، MW وزن گل بر 
حسب PPG و P فشار بر حسب psi مي باشد.

با توجه به مقدار اختالف فش��ار هیدرواس��تاتیِک گل و فشار سازند، سه 
حالت براي عملیات حفاري متصور است:

1-1-٢-1- فشار گل بیشتر از فشار سازند
در این حالت اختالف فشار مثبت بوده و به عبارتي، حفاري در این شرایط 
را فراتعادلي9 مي گویند. در این حالت احتمال فوران چاه خیلي کم است. اگر 
مقدار این اختالف فشار زیاد باشد، خطر شکسته شدن دیواره ي چاه و به دنبال 

آن، هرزروي شدید گل در سازند وجود خواهد داشت)شکل-1(.
 

1-1-٢-٢- فشار گل کمتر از فشار سازند
در ای��ن حال��ت اختالف فش��ار منفي ب��وده و به حفاري در این ش��رایط 
فرو تعادل��ي10   مي گوین��د. دراین حالت، خطر جریان یافت��ن چاه و احتمال 
فوران آن پیش مي آید. این روش معموالً در مورد س��ازندهاي تخلیه ش��ده 
و یا ش��کاف دار که داراي نرخ باالي هرزروي س��یال هستند و یا سازندهاي 
داراي س��نگ سخت به کار مي رود. در صورت استفاده از این روش، برخي 
هزینه ها مانند هزینه زیاد گل و هزینه تحریک اولیه چاه کاهش مي یابد، ولي 
معموالً حفاري فروتعادلي گران تر از حفاري هاي مرسوم است]1[. این حالت 

در شکل-2 نشان داده شده است.
 

 1   حالت فراتعادلي )هرزروي 
گل(

٢ 
 

نحوي (مانند حفاري) اين تعادل صفر است. اگر به ،شوديدر حال تعادل وارد م ياثبات گرديده كه برايند نيروهايي كه بر يك نقطه
هم بخورد، چون برايند نيروها صفر نيست، در نقاطي كه اين ناهماهنگي به وجود آمده است، نوعي تمايل بازگشت به حالت اوليه به

هاي چاه يا به به ريختن ديوارهگويند، همان نيرويي است كه تمايل وجود دارد. اين تمايل كه آن را شيب معمولي فشار طبقات مي
  آمدن آن را دارد.هم

  فشار سياالت درون چاه - 1-1-2
باشند. به اين فشارها، فشارهاي نمك از ديگر فشارهاي دروني ميرفشار مانند آبآب، نفت، گاز و ديگر سياالت پ

  را دارد. ها راهكارهاي خاص خودگويند كه مقابله با آنمي  (Abnormal Pressure)طبيعيغير
 كند:زير اعمال ميرابطه مطابق  در واحدهاي سرچاهيا گل حفاري درون چاه، فشار هيدرواستاتيكي خود ر

  
 )2       (                          

  باشد.مي  psiفشار بر حسب   Pو  PPGوزن گل بر حسب  MWعمق حقيقي چاه برحسب فوت،   TVD8در اين رابطه 

  ، سه حالت براي عمليات حفاري متصور است:گل و فشار سازند هيدرواستاتيك ختالف فشارامقدار با توجه به 
  
  فشار گل بيشتر از فشار سازند -1- 1-1-2

چاه در اين حالت احتمال فوران گويند.مي 9ليتعادفرارا حفاري در اين شرايط  ،عبارتيدر اين حالت اختالف فشار مثبت بوده و به
شديد گل در سازند  رويزهر ،دنبال آنچاه و به يار اين اختالف فشار زياد باشد، خطر شكسته شدن ديوارهخيلي كم است. اگر مقد

  .)1-شكل(وجود خواهد داشت

  
  هرزروي گل)( حالت فراتعادلي -1شكل

  
  فشار گل كمتر از فشار سازند - 2- 1-1-2

خطر جريان يافتن چاه و  ،دراين حالت گويند.مي  10ادليتعدر اين حالت اختالف فشار منفي بوده و به حفاري در اين شرايط فرو
دار كه داراي نرخ باالي هرزروي سيال در مورد سازندهاي تخليه شده و يا شكاف اين روش معموالً آيد.احتمال فوران آن پيش مي

                                                 
8 True Vertical Depth  
9 Over Balance Drilling 
10 Under Balance Drilling 

 2   حالت فروتعادلي )فوران 
چاه(

٣ 
 

ا مانند هزينه زياد گل و هبرخي هزينه ،. در صورت استفاده از اين روشرودكار ميبهو يا سازندهاي داراي سنگ سخت  هستند
 2-اين حالت در شكل .]1[استهاي مرسوم تر از حفاريحفاري فروتعادلي گران يابد، ولي معموالًاوليه چاه كاهش مي هزينه تحريك

  .نشان داده شده است

  

  فوران چاه)حالت فروتعادلي ( -2شكل

  فشار گل برابر با فشار سازند - 3- 1-1-2
  گويند.مي 11اين شرايط حفاري تعادليبرابر صفر بوده كه به حفاري در در اين حالت اختالف فشار 

فشار سازند را قبل از  توان دقيقاًروي گل. البته با توجه به اينكه نميو نه هرزگيرد صورت مي نه فوران چاه در اين حالت، ظاهراً
انجام پذيرد. اين مقدار را  psi 200و در حدود حفاري در حالت فراتعادلي با اختالف فشار كم  گرددحفاري تخمين زد، سعي مي

 م داشت:خواهي 3-طبق رابطه ،عبارتينامند. بهمي 12ايضريب ايمني حاشيه اصطالحاً
  

 )3    (                              

و از مشكالت ناشي از شود در اين حالت با تنظيم وزن گل، فشار هيدرواستاتيكي معادل با فشار سازند ايجاد مي ،به عبارت ديگر
 [3]. و[2] نشان داده شده است 3-اين حالت در شكل گردد.فشار مثبت يا منفي جلوگيري مي

  

  
                                                 

11 Balance Drilling 
12 Marginal Safety Factor 

 3   حالــت تعادلي )عدم هرزروي 
گل و جلوگیري از فوران چاه(

٣ 
 

ا مانند هزينه زياد گل و هبرخي هزينه ،. در صورت استفاده از اين روشرودكار ميبهو يا سازندهاي داراي سنگ سخت  هستند
 2-اين حالت در شكل .]1[استهاي مرسوم تر از حفاريحفاري فروتعادلي گران يابد، ولي معموالًاوليه چاه كاهش مي هزينه تحريك

  .نشان داده شده است

  

  فوران چاه)حالت فروتعادلي ( -2شكل

  فشار گل برابر با فشار سازند - 3- 1-1-2
  گويند.مي 11اين شرايط حفاري تعادليبرابر صفر بوده كه به حفاري در در اين حالت اختالف فشار 

فشار سازند را قبل از  توان دقيقاًروي گل. البته با توجه به اينكه نميو نه هرزگيرد صورت مي نه فوران چاه در اين حالت، ظاهراً
انجام پذيرد. اين مقدار را  psi 200و در حدود حفاري در حالت فراتعادلي با اختالف فشار كم  گرددحفاري تخمين زد، سعي مي

 م داشت:خواهي 3-طبق رابطه ،عبارتينامند. بهمي 12ايضريب ايمني حاشيه اصطالحاً
  

 )3    (                              

و از مشكالت ناشي از شود در اين حالت با تنظيم وزن گل، فشار هيدرواستاتيكي معادل با فشار سازند ايجاد مي ،به عبارت ديگر
 [3]. و[2] نشان داده شده است 3-اين حالت در شكل گردد.فشار مثبت يا منفي جلوگيري مي

  

  
                                                 

11 Balance Drilling 
12 Marginal Safety Factor 

 4   انتقــال كنده هاي حفاري 
شده به سطح

۴ 
 

  فوران چاه) عدم هرزروي گل و جلوگيري از(حالت تعادلي -3شكل

  هاي حفاري به سطح زمينانتقال كنده -1-2
ثير نيروي جاذبه زمين پيوسته به سقوط و بازگشت أد، تحت تيابسوي سطح زمين انتقال ميدر حالي كه به 13هاي حفاريكنده

 هاي حفاري به سطح زمين برسدها باشد تا كندهتر از سرعت سقوط كندهسرعت صعود گل بيش ددارد. لذا بايتمايل مجدد به چاه 
گاه جسمي در ور، هرطهاجسام غو هاي حفاري به سطح زمين نقش موثري دارد. طبق قانونِوزن گل در انتقال كنده ).4-(شكل

كه جهت آن از پايين به باالست، يعني در  14شود به نام نيروي شناورياز سوي سيال نيرويي به جسم وارد مي ،ور باشدسيالي غوطه
  .]1[خالف جهت نيروي جاذبه زمين

 
  هاي حفاري شده به سطحانتقال كنده -4شكل

ظرفيت حمل گل  ه،شدها زيادتر اثر شناورسازي گل روي كنده ،افزايش يابد هرچه وزن گل زيادتر شود يعني تعداد ذرات جامد آن
  گردد.مشكالت عملياتي مي هاي حفاري در چاه و كاهشدن كندهنشين شاين خاصيت باعث جلوگيري از ته يابد.افزايش مي

 ،شودايجاد مي اي و ...)وي، قدرت ژلهواروي پالستيكي، نقطه روي، گرانر(گرانگل حفاري كه توسط ديگر خواص گلاهم وظايف از 
  د:كرتوان به موارد زير اشاره مي

 ه چاه و جلوگيري از ريزش آنراندود كردن ديوا  
 هاي حفاريكاري مته و لولهخنك كردن و روان  
 َهاهاي حفاري به هنگام خاموشي پمپندهمعلق نگه داشتن ك  
 هاي حفاري در سطحترخيص كردن كنده  
 هاي جدارياري و لولههاي حفاز وزن لولهل بخشي تحم  
 ها به متهانتقال توان هيدروليكي پمپ  

                                                 
13 Drilling Cuttings 
14 Buoyancy Force 
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 123 / خرداد ماه 1394

1-1-٢-3- فشار گل برابر با فشار سازند
در این حالت اختالف فش��ار برابر صفر بوده که به حفاري در این شرایط 

حفاري تعادلي11  مي گویند.
در این حالت، ظاهراً نه فوران چاه صورت مي گیرد و نه هرزروي گل. البته 
با توجه به اینکه نمي توان دقیقاً فشار سازند را قبل از حفاري تخمین زد، سعي 
 psi مي گردد حفاري در حالت فراتعادلي با اختالف فش��ار کم و در حدود
200 انجام پذیرد. این مقدار را اصطالحاً ضریب ایمني حاشیه اي12  مي نامند. 

به عبارتي، طبق رابطه-3 خواهیم داشت:

به عبارت دیگر، در این حالت با تنظیم وزن گل، فش��ار هیدرواستاتیکي 
معادل با فشار سازند ایجاد مي شود و از مشکالت ناشي از فشار مثبت یا منفي 

جلوگیري مي گردد. این حالت در شکل-3 نشان داده شده است ]2[و .]3[

1-٢- انتقال کنده هاي حفاري به سطح زمین
کنده هاي حفاري13  در حالي که به سوي سطح زمین انتقال مي یابد، تحت 
تأثیر نیروي جاذبه زمین پیوسته به سقوط و بازگشت مجدد به چاه تمایل دارد. 
لذا باید سرعت صعود گل بیش تر از سرعت سقوط کنده ها باشد تا کنده هاي 

حفاري به سطح زمین برسد )شکل-4(. وزن گل در انتقال کنده هاي حفاري 
به سطح زمین نقش موثري دارد. طبق قانوِن اجسام غوطه ور، هر گاه جسمي 
در سیالي غوطه ور باش��د، از سوي سیال نیرویي به جسم وارد مي شود به نام 
نیروي ش��ناوري14  که جهت آن از پایین به باالست، یعني در خالف جهت 

نیروي جاذبه زمین]1[.
هرچه وزن گل زیادتر ش��ود یعني تعداد ذرات جامد آن افزایش یابد، اثر 
شناورسازي گل روي کنده ها زیادتر  شده، ظرفیت حمل گل افزایش مي یابد. 
این خاصیت باعث جلوگیري از ته نش��ین شدن کنده هاي حفاري در چاه و 

کاهش مشکالت عملیاتي مي گردد.
از اه��م وظایف گل حفاري که توس��ط دیگر خ��واص گل )گران َروي، 
گران َروي پالس��تیکي، نقطه واَروي، ق��درت ژله اي و ...( ایجاد مي ش��ود، 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 اندود کردن دیواره چاه و جلوگیري از ریزش آن
 خنک کردن و روان کاري مته و لوله هاي حفاري

 معلق نگه داشتن َکنده هاي حفاري به هنگام خاموشي پمپ ها
 ترخیص کردن کنده هاي حفاري در سطح

 تحُمل بخشي از وزن لوله هاي حفاري و لوله هاي جداري
 انتقال توان هیدرولیکي پمپ ها به مته

 نوع توري و تعداد توري هاي كه
آسیب دیده و تعویض گردید

 نوع توري و تعداد موردنیاز جهت
شماره الکعملکرد بهینه وزن گل

-1-1-1-2Shaker1

--1--12-Shaker2

-1---111Shaker3

---1---3Shaker4

2---3---Shaker5

جمع22123336

 2    نوع و تعداد توري هاي آسیب دیده و موردنیاز جهت عملکرد بهینه گل

   )PCF( حداكثر وزن تولیدي18فرمول شیمیایيماده

Nacl75كلریدسدیم

Cacl286كلرید كلسیم

Brcl2106كلرید برم

86 در گل پایه روغني و 90 در گل Caco3كربنات كلسیم
پایه آبي

Baso4135-140سولفات باریم

Fe2o3165فروبار

باالي Pbs165سولفور سرب

 1    حداكثر وزن ايجاد شده توسط جامدات نامطلوب در گل

 5   نمونه اي از یک توري آسیب دیده

٧ 
 

ها به حالت مطلوب وزن گل در آن اصالح اين دو پارامتر كه باد. يتواند در خواص گل تغيير ايجاد نمامي ،توري يكنندهمحافظت
  در ادامه بحث آمده است. ،كنيمدست پيدا مي

  

  وزن گل در الك لرزان يكنندهعوامل كنترل-4
بر عهده  ساسي در جلوگيري از ورود جامدات به گل حفاريانقش  ،توري يكنندهمحافظت دو عامل توري و الستيك ،الك لرزان در
  د.ندار

  توري -4-1
د. اين بدين معني است كه عملكرد يك توجهي روي جداسازي آن دارهاي توري اثر قابلبراي هر نوع الك لرزان اندازه و شكل روزنه

اي هاي لرزان در الگوهاي پيچيدهكار رفته در الكهاي بهشود. تورياي توسط بافت توري كنترل ميطور قابل مالحظهالك لرزان به
ستطيلي الگوي م و 20،الگوي مستطيلي ساده 19برخي الگوهاي رايج در صنعت حفاري شامل الگوي مربعي ساده اند.گسترش يافته

هاي مطلوب يك توري . برخي از ويژگيكار روندن است در طراحي توري بهممكباشد. برخي الگوهاي ديگر نيز مي 21اصالح شده
 عبارتند از:
 جداسازي اقتصادي جامدات حفاري  
 قبولطول عمر قابل  
 هامقاومت در برابر انسداد روزنه  
 ظرفيت زياد دبي سيال  
 شناسايي ساده توري  

هاي مناسب جهت استفاده بر روي الك لرزان بايد . تورياستجنس توري  ،الك لرزان مل در عملكرد مناسب توريِمهمترين عا
توري بايد از جنس مناسب  الستيك خود ،عالوه بر اين بايد شكننده باشد.نقاب توري  ومقاومت الزم در برابر لرزش الك را داشته 

هريك از مشكالت گفته شده در توري باعث ورود جامدات به گل و افزايش  ي نمايد.تا از خوردگي سريع توري جلوگيرانتخاب شود 
   نشان داده شده است. 100با اندازه روزنه سالم  و يك توري يك نمونه از توري آسيب ديده 6و  5-هايدر شكل وزن مي گردند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از يك توري آسيب ديدهنمونه -5شكل
  

                                                 
19 Plain Square Weave 
20 Plain Rectangular Weave) 
21 Modified Rectangular Weave 

Mesh100 6   توري با 

٨ 
 

  
  Mesh100توري با  -6شكل

  
  توري  ستيك محافظت كنندهال -4-2

در چهار طرف محل  دباي كنندهمحافظت. الستيك استتوري  كنندهالستيك محافظت ،الك لرزانعامل ديگر در عملكرد مناسب 
هاي حفاري وارد كنده ،گردد. درصورت عدم وجود الستيك مناسب الك متصل يمحكم به بدنه طوربه و زير توري گيري توريقرار
ه ردوه يك سطح آهني و خعدم وجود الستيك باعث سايش توري ب ،بر اين. عالوهگرددمنجر به افزايش وزن گل ميل شده و گ

در  رود.توري بر اثر خوردگي از بين مي ،كوتاه يدر زمان ،مان نصب توري به اين امر توجه كافي نشودشود. اگر در زشدن توري مي
كننده محافظت ،همچنين گردد.استفاده ميمتر سانتي 4,5و  2,5با اندازه عرض  توري يكنندهالستيك محافظتهاي لرزان از الك

به  هاي حفاريود كندهرو 7-شكلدر  د.گيرستفاده قرار ميا مورد توجه به نوع الك لرزان ه باك استزير توري داراي ابعاد مختلفي 
الستيك يك ي از ياهنمونه 9و 8-هايدر شكلو كننده محافظت علت از بين رفتن الستيكاز بين توري و الك به سيستم گل

  نشان داده شده است. كننده زير توري و يك الستيك محافظت سانتي متري) 2,5( كنندهمحافظت
  
  
  
  
  
  

  جامدات حفاري به گل به دليل عدم وجود الستيك محافظ از بين الك و توري ورود -7شكل

  
  متريانتيس 2,5 توري كنندهتمحافظ -8شكل
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مقاالت علمي - پژوهشی

 فراهم کردن اطالعات زمین شناسي از کنده هاي حفاري
کاهش صدمات وارده به سازندهاي مجاور چاه

٢- جامدات نامطلوب وزن افزا
با توجه به فش��ار سازند، الزم است مواد وزن افزا درگل اضافه گردد. مواد 
مختلفي جهت افزایش وزن به گل حفاري اضافه مي گردند که برخي از آن ها 

مطلوب و برخي نامطلوب هستند. جامدات نامطلوِب15  وزن افزا عبارتند از:

٢-1- مواد جامد محلول 
جام��دات محل��ول معم��والً نمک ه��ای ش��یمیایی مانند کلریدس��دیم، 
کلرید کلسیم، کلرید برم و ... مي باشند. از محلول این جامدات بیش تر به عنوان 
سیاالت پکر16 )سیاالت ویژه اي که در فضاي بین Tubing و لوله جداري قرار 
داده مي شوند تا با ایجاد فشار به جداره داخلي لوله جداري و به جداره خارجي 
Tubing و روي خود پکر احتمال شکستن هر یک از این ها را در اثر فشارهاي 
متقابل  کاهش دهد( و سیاالت تعمیري17  )سیال مخصوص که دیواره چاه را 

در طول عملیات تعمیر، تحت کنترل نگه مي دارد(، استفاده مي شود.

٢-٢- مواد جامد نامحلول 
این مواد در آب حل نمي شوند و تنها در آب معلق مي مانند. از جمله این 
مواد مي توان به کربنات کلس��یم، سولفات باریم، فروبار، سولفور سرب و ... 
اش��اره نمود]4[. در جدول-1 حداکثر وزني که از این مواد مي توان به دست 

آورد، نشان داده شده است.

3- اهداف کنترل جامدات نامطلوب در گل حفاري
تجم��ع جام��دات نامطلوب )جامداتي که در حین حف��اري به گل اضافه 
شده اند( باعث ایجاد مشکالتي مانند افزایش گران َروي، افزایش وزن گل و 
عدم کنترل رئولوژي سیال مي گردد. به طور کلي، مقادیر کِم جامداِت موجود 
در گل حفاري مشکل ساز نیست اما مشکل اساسي زماني به وجود خواهد آمد 
که این جامدات به مقدار نسبتاً زیاد به طور پیوسته در سیستم گل گردش کند. 
عالوه بر مشکالت گفته شده در بخش قبل، دیگر مشکالت ناشي از افزایش 

جامدات )افزایش وزن گل( عبارتند از:
 نرخ حفاري پایین

 کاهش عمر مته
 گیر لوله ها ناشي از اختالف فشار

 کاهش عمر قطعات پمپ و ...
جلوگیري از مش��کالت گفته شده باعث صرفه جویي قابل توجه در هزینه 
و زمان دکل مي شود. روش یا روش هاي انتخابي جهت کنترل جامداِت گل 
حفاري بس��تگي به شدت مشکل، نوع گل و هزینه اقتصادي استفاده از آن ها 
دارد. کار اصل��ي در کنترل ذرات جامد، کاهش جامدات س��ازند در گل به 
یک حد کاربردي اس��ت به طوري که امکان نگه داشتن خواص رئولوژي و 
فیلتراسیون در محدوده اي که کمترین مشکالت حفاري وجود داشته باشد را 
فراهم آورد. این بدین معني است که باید کنترل ذرات کمتر از دو میکرون 
مورد توجه ویژه اي قرار گیرد، زیرا این ذرات در فعل و انفعاالت ش��یمیایي 
ش��رکت مي کنن��د و روي خواص گل اث��ر بیش تري دارند. متأس��فانه جدا 
کردن ذرات کوچک بسیار دشوار است به طوري که مشکالت و هزینه هاي 
جداس��ازي ذرات ریز ما را ملزم مي کند تا حد ام��کان ذرات بزرگ را قبل 
از تبدیل ش��دن به ذرات ریز جدا کنیم. به عنوان نمونه، هزینه کاهش مقدار 
 12 ppg 10 تقریباً نصف هزینه مربوط به گل ppg جام��دات در گل ب��ا وزن
و یک چهارم هزینه مربوط به گل ppg 17 اس��ت. این امر نش��ان مي دهد که 
باید وزن گل را با حداقل جامدات حفاري انجام دهیم تا عالوه بر جلوگیري 
از مشکالت فني حفاري، حداقل هزینه و خواص مطلوب گل در تمام مدت 
تضمین شود. درمان مکانیکِي افزایِش جامداِت نامطلوب اغلب پُرکاربردترین 
و مقرون به صرفه ترین روش از بین روش هاي چهار گانه تصفیه گل )ته نشیني، 
رقیق سازي، درمان شیمیایي و درمان مکانیکي( است. این روش عالوه بر اینکه 

خواص گل را تغییر نمي دهد، نیاز به رقیق سازي را نیز کاهش مي دهد. 

 9  محافظت كننده زیر توري

٩ 
 

  
  كننده زير توريتمحافظ -9شكل

  

  سازي وزن گل بهينه - 5
هاي قبل د كه در بخشگرداي ميدرصورتي كه تجهيزات كنترل جامدات موثر و كارآمد نباشند، گل حفاري دچار مشكالت عديده

در  .كندپيدا ت حفاري بدون وقفه ادامه اي داشته باشند تا عمليبالزم است اين تجهيزات عملكرد مناس ،گرديد. بنابراينبه آن اشاره 
در اين مقاله  مورد مطالعهدكل حفاري شود. در بيش از يك نوع الك لرزان استفاده ميدر سيستم مديريت پسماند ها چاه بيشتر

)MD1(22  كنترل سيستم  ،وزن گلباالرفتن به توجه د. با يگرداستفاده  ،كنندكار مي خطي صورتكه بهنوع الك لرزان  5از
 وزن گل ،(اصالح دو پارامتر بخش قبل)نوسازي و اصالح گرديد. با نوسازي سيستم متر) 1690تا  1200عمق ( جامدات طي حفاري

 مده استآ 1-و نمودار 4و  3، 2-ولارسيده كه نتايج مربوط به آن در جدجهت حفاري ) ppg 8,9( به حالت مطلوب ppg 9,3از 
.[5]  

  
 هاي آسيب ديده و موردنياز جهت عملكرد بهينه گلرينوع و تعداد تو -2جدول 

    

 

 شماره الك

 

هاي كه آسيب نوع توري و تعداد توري
 ديده و تعويض گرديد

نوع توري و تعداد موردنياز  
 جهت عملكرد بهينه وزن گل

Mesh 
170 

Mesh 
140 

Mesh 
120 

Mesh 
100 

Mesh 
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Mesh 
140 

Mesh 
120 

Mesh 
100 

- 1 - 1 - 1 - 2 Shaker1 

- - 1 - - 1 2 - Shaker2 

- 1 - - - 1 1 1 Shaker3 

- - - 1 - - - 3 Shaker4 

2 - - - 3 - - - Shaker5 

 جمع 6 3 3 3 2 1 2 2

  
  كننده آسيب ديده و موردنياز جهت عملكرد بهينه گلنوع و تعداد الستيك محافظت -3جدول

                                                 
22 Marine Driller1  

 8   محافظت كننده توري 2/5 سانتي متري

٨ 
 

  
  Mesh100توري با  -6شكل

  
  توري  ستيك محافظت كنندهال -4-2
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* قاعده کلي در جداسازي مکانیکي
 "هرچه هزینه هر بش��که، براي یک گل معین بیش��تر باش��د، محافظت و 
نگهداري در استفاده از تجهیزات مکانیکي به منظور اصالح خواص گل نیز 

بیشتر خواهد شد."
الک ل��رزان به عنوان یکي از تجهیزات مکانیکي براي جداس��ازي جامد 
حفاري بدون جداکردن بیش از حد سیاِل حفاري مورد استفاده قرار مي گیرد. 
براي این کار الزم اس��ت جامدات از روي توري عبور داده شود. این تجهیز 
با عملکرد نامناس��ِب توري و الستیِک محافظت کننده ي توري، مي تواند در 
خواص گل تغییر ایجاد نماید. این دو پارامتر که با اصالح در آن ها به حالت 

مطلوب وزن گل دست پیدا مي کنیم، در ادامه بحث آمده است.

4-عوامل کنترل کننده ي وزن گل در الک لرزان
در الک لرزان، دو عامل توري و الستیِک محافظت کننده ي توري، نقش 

اساسي در جلوگیري از ورود جامدات به گل حفاري بر عهده دارند.

4-1- توري
براي هر نوع الک لرزان اندازه و ش��کل روزنه هاي توري اثر قابل توجهي 
روي جداسازي آن دارد. این بدین معني است که عملکرد یک الک لرزان 
به طور قابل مالحظه اي توس��ط بافت توري کنترل مي شود. توري هاي به کار 
رفت��ه در الک هاي ل��رزان در الگوهاي پیچیده اي گس��ترش یافته اند. برخي 
الگوه��اي رای��ج در صنعت حفاري ش��امل الگوي مربعي س��اده19  ،الگوي 
مستطیلي ساده20  و الگوي مستطیلي اصالح شده21  مي باشد. برخي الگوهاي 
دیگر نیز ممکن اس��ت در طراحي توري ب��ه کار روند. برخي از ویژگي هاي 

مطلوب یک توري عبارتند از:
 جداسازي اقتصادي جامدات حفاري

 طول عمر قابل قبول
 مقاومت در برابر انسداد روزنه ها

 ظرفیت زیاد دبي سیال
 شناسایي ساده توري

مهمترین عامل در عملکرد مناس��ب تورِي الک لرزان، جنس توري است. 
توري هاي مناس��ب جهت اس��تفاده بر روي الک لرزان باید مقاومت الزم در 
برابر لرزش الک را داش��ته و قاب توري نباید ش��کننده باش��د. عالوه بر این، 
الستیک خود توري باید از جنس مناسب انتخاب شود تا از خوردگي سریع 
توري جلوگیري نماید. هریک از مشکالت گفته شده در توري باعث ورود 
جامدات به گل و افزایش وزن مي گردند. در شکل هاي-5 و 6 یک نمونه از 
توري آسیب دیده و یک توري سالم با اندازه روزنه 100 نشان داده شده است. 

Depth)m(Weight)ppg(

12009.3

12359.3

12709.3

13059.2

13409.2

13759.2

14109.1

14459.1

14809.1

15159

15509

15859

16208.9

16558.9

16908.9

 4  عمق حفاري شده و وزن گل با اصالح در سیستم كنترل جامدات

 نوع توري و تعداد توري هاي كه
آسیب دیده و تعویض گردید

 نوع توري و تعداد موردنیاز جهت
عملکرد بهینه وزن گل

شماره 
الک  محافظ چپ

 و راست
توري

)4.5cm(

 محافظ زیر
توري

 محافظ جلو
 و عقب
توري

)cm 2.5(

 محافظ چپ
 و است
توري

)4.5cm(

 محافظ زیر
توري

 محافظ جلو
 و عقب
توري

)cm 2.5(

3946186Shaker1

-1026186Shaker2

2726186Shaker3

412-6186Shaker4

31136186Shaker5

جمع124911309030

 3   نوع و تعداد الس��تيك محافظت كننده آسيب ديده و موردنياز جهت 
عملكرد بهينه گل

 10   تغییرات وزن گل بر اساس عمق حفاري با اصالح در سیستم كنترل 
جامدات و رسیدن به حالت بهینه

١١ 
 

 
  تغييرات وزن گل بر اساس عمق حفاري با اصالح در سيستم كنترل جامدات و رسيدن به حالت بهينه -1نمودار

  
  رييجه گينت

  بر جلوگيري از كند. وزن گل عالوهايفا مي حفارياز مشكالت  نقش مهمي در جلوگيري گل حفاريخواص موجود در
  بر عهده دارد.فوران چاه و هرزروي گل با خواص مطلوب خود نقش اساسي در كاهش هزينه و زمان در عمليات حفاري 

 ش در بخ به صورت مناسب دگردد كه بايميحفاري منجر به افزايش وزن گل  موجود در گل افزايش جامدات نامطلوب
 رو نگردد.همشكل خاصي روبكنترل جامدات تصفيه گردد تا ادامه حفاري با 

 ده تا وزن گل در حد مناسبي تنظيم شود. توري الك به بهترين نحو ممكن عمل نمو دالك لرزان باي ،جهت تصفيه مناسب
لوگيري از افزايش وزن دو پارامتر مهم در جلوگيري از ورود جامدات به گل حفاري و ج توري كنندهو الستيك محافظت

 باشند.گل مي
 توري بايد از  كنندهالستيك محافظت ،بر ايند. عالوهنهاي مناسب جهت استفاده بر روي الك لرزان بايد مقاوم باشتوري

 جنس مناسب بوده تا از خوردگي سريع توري جلوگيري نمايد.
  به حد مطلوبجهت ادامه حفاري  وزن گل ،در بخش كنترل جامدات جزئي اين دو پارامتربا لحاظ كردن)ppg 8,9(، 

 باشد.هاي حفاري ميدكلدهنده اهميت اين بخش در رسيده است كه نشان
   عنوان يك بخش نوپا در كنار بخش سياالت حفاري شكل هاي نفتي بهبا توجه به اينكه بخش مديريت پسماند در شركت

سياالت حفاري و  ده است.كرني مهم در صنعت حفاري پيدا نعنوان يك بخش فولي تاكنون اهميت خود را به ،گرفته
را براي بخش ديگر اي عديدهمشكالت  ،بخش يكپسماند در حفاري يك چاه الزم و ملزوم همديگر بوده و ضعف در 

  همراه خواهد داشت.به
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Selection 
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4-٢- الستیک محافظت کننده توري 
عامل دیگر در عملکرد مناسب الک لرزان، الستیک محافظت کننده توري 
است. الستیک محافظت کننده باید در چهار طرف محل قرار گیري توري و 
زیر توري به طور محکم به بدنه ي الک متصل گردد. درصورت عدم وجود 
الس��تیک مناس��ب، کنده هاي حفاري وارد گل شده و منجر به افزایش وزن 
گل مي گردد. عالوه بر این، عدم وجود الستیک باعث سایش توري به یک 
س��طح آهني و خورده شدن توري مي شود. اگر در زمان نصب توري به این 
امر توجه کافي نشود، در زماني کوتاه، توري بر اثر خوردگي از بین مي رود. 
در الک هاي لرزان از الستیک محافظت کننده ي توري با اندازه عرض 2/5 و 
4/5 س��انتي متر استفاده مي گردد. همچنین، محافظت کننده زیر توري داراي 
ابعاد مختلفي است که با توجه به نوع الک لرزان مورد استفاده قرار مي گیرد. 
در شکل-7 ورود کنده هاي حفاري به سیستم گل از بین توري و الک به علت 
از بین رفتن الستیک محافظت کننده و در شکل هاي-8 و9 نمونه هایي از یک 
الستیک محافظت کننده )2/5 سانتي متري( و یک الستیک محافظت کننده 

زیر توري نشان داده شده است. 

5- بهینه سازي وزن گل 
درصورت��ي که تجهیزات کنت��رل جامدات موثر و کارآمد نباش��ند، گل 
حفاري دچار مشکالت عدیده اي مي گردد که در بخش هاي قبل به آن اشاره 
گردید. بنابراین، الزم اس��ت این تجهیزات عملکرد مناس��بي داشته باشند تا 
عملیات حفاري بدون وقفه ادامه پیدا کند. در بیشتر چاه ها در سیستم مدیریت 
پس��ماند بیش از یک نوع الک لرزان استفاده مي شود. در دکل حفاري مورد 
مطالعه در این مقاله )MD1(22  از 5 نوع الک لرزان که به صورت خطي کار 
مي کنند، استفاده  گردید. با توجه به باالرفتن وزن گل، سیستم کنترل جامدات 
طي حفاري )عمق 1200 تا 1690 متر( نوس��ازي و اصالح گردید. با نوسازي 
سیستم )اصالح دو پارامتر بخش قبل(، وزن گل از ppg 9/3 به حالت مطلوب 

)ppg 8/9( جهت حفاري رس��ید که نتایج مربوط به آن در جداول-2، 3 و 4 
و نمودار-1 آمده است .]5[

نتیجه گیری
 خواص موجود در گل حفاري نقش مهمي در جلوگیري از مش��کالت 
حف��اري ایفا مي کند. وزن گل عالوه بر جلوگی��ري از فوران چاه و هرزروي 
گل با خواص مطلوب خود نقش اساسي در کاهش هزینه و زمان در عملیات 

حفاري بر عهده دارد. 
 افزایش جام��دات نامطلوب موجود در گل منجر ب��ه افزایش وزن گل 
حفاري مي گردد که باید به صورت مناسب در بخش کنترل جامدات تصفیه 

گردد تا ادامه حفاري با مشکل خاصي روبه رو نگردد.
 جهت تصفیه مناسب، الک لرزان باید به بهترین نحو ممکن عمل نموده 
تا وزن گل در حد مناسبي تنظیم شود. توري الک و الستیک محافظت کننده 
ت��وري دو پارامت��ر مهم در جلوگی��ري از ورود جامدات ب��ه گل حفاري و 

جلوگیري از افزایش وزن گل مي باشند.
 توري هاي مناسب جهت اس��تفاده بر روي الک لرزان باید مقاوم باشند. 
عالوه بر این، الستیک محافظت کننده توري باید از جنس مناسب بوده تا از 

خوردگي سریع توري جلوگیري نماید.
 با لحاظ کردن این دو پارامتر جزئي در بخش کنترل جامدات، وزن گل 
جهت ادامه حفاري به حد مطلوب )ppg 8/9(، رس��یده است که نشان دهنده 

اهمیت این بخش در دکل هاي حفاري مي باشد.
 با توجه به اینکه بخش مدیریت پسماند در شرکت هاي نفتي به عنوان یک 
بخش نوپا در کنار بخش س��یاالت حفاري شکل گرفته، تاکنون اهمیت خود 
را به عنوان یک بخش فني مهم در صنعت حفاري پیدا نکرده اس��ت. س��یاالت 
حفاري و پسماند در حفاري یک چاه الزم و ملزوم همدیگر بوده و ضعف در 

یک بخش، مشکالت عدیده اي را براي بخش دیگر به همراه خواهد داشت.
       پا نویس ها

 1. Solids Control
 2. Drilling Waste Management
  3.Shaker
  4.Optimization
  5.Hydrostatic Pressure
  6.Mud Weight
  7.Pounds Per Gallon 

 8.True Vertical Depth 

  9.Over Balance Drilling
  10.Under Balance Drilling
 11.Balance Drilling

  12.Marginal Safety Factor
 13.Drilling Cuttings
  14.Buoyancy Force
 15. Inert Solids
 16. Packer Fluids
 17. Work Over Fluids
 18. Pound Per Cubic Foot = PPG×7.48
 19. Plain Square Weave
 20. Plain Rectangular Weave
 21. Modified Rectangular Weave
 22. Marine Driller1
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