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بررسي عملیات تعمیر تاج چاه فرونشسته
 مورد مطالعه : اهواز -2٠ 

فرهاد فرجی کاکش*، یونس عباسی لرکی، شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب  

کشــور ایــران یکــي از کشــور هاي مســتعد از لحــاظ منابــع نفــت و گاز اســت. در نتیجــه، توســعه میدان هــاي نفتــي و گازي و نگهــداری آنهــا 
بــا اســتفاده از روش هایــی نویــن و اســتفاده از تجربــه مهندســان ایرانــی در زمــان نیــاز بــه تعمیــر آنهــا در کشــور از اهمیــت خاصــي برخــوردار 
اســت. در همیــن راســتا ارائــه روش و راهــکاری عملــی بــرای تعمیــر چــاه، جهــت تســریع در تعمیــر بــا ایمنــی مشــابه چاه هــای دیگــر به عنــوان 
کاهــش هزینــه حفــاری بســیار بــا اهمیــت می باشــد. در ایــن گــزارش، چــاه تولیــدی نفــت مربــوط بــه مخــزن آســماری می باشــد کــه به دلیــل 
شــرایط ناایمــن و خوردگــی فلنــج مبنــا و لوله هــای جــداری، شکســتگی و فرورفتگــی شــیرهای ایمنــی متصــل بــه آن، فرونشســت تــاج چــاه، 
ــدن  ــاه و ران ــاج چ ــمت های فرســوده ت ــض قس ــی و تعوی ــای پوشش ــم لوله ه ــدف ایمن ســازی، ترمی ــا ه ــهر و ب ــن در محــدوده ش ــرار گرفت ق
رشــته تکمیلــی بلنــد مجهــز بــه شــیر ایمنــی درون چاهــی تعمیــر می گــردد. در ایــن مطالعــه بــه بررســی عملیــات تعمیــر تــاج چــاه فرونشســته 
میــدان اهــواز )چــاه-20(، پرداختــه می شــود. نتایــج نشــان دهنده روشــی نویــن همــراه بــا تجربــه جهــت تعمیــر یــك چــاه در حفــاری اســت 

کــه بــا توجــه بــه عمــر بــاالی چاه هــای ایــران، در آینــده نزدیــك در صیانــت از تولیــد نفــت بســیار قابــل اســتفاده خواهــد بــود.

1- وضعیت چاه مورد مطالعه
آسماری  مخزن  از  نفت  تولیدی  چاه،  این 
می باشد که به دلیل شرایط نا ایمن و خوردگی 
جدا  جداری،  لوله های  و  )شکل-1(  مبنا  فلنج 
فرونشست  آن ،  به  متصل  ایمنی  شدن شیرهای 
در  گرفتن  قرار  و3(،  چاه)شکل هاي-2  تاج 
ترمیم  سازی،  ایمن  هدف  با  و  شهر  محدوده 
لوله های پوششی و تعویض قسمت های فرسوده 
تاج چاه و راندن رشته ي تکمیلی بلند مجهز به 

شیر ایمنی درون چاهی تعمیر می گردد.

2- هدف
از این مطالعه بررسی فشار چاه و فشار  هدف 
بودن چاه،  ایمن  از  اطمینان  و  دالیز جداری ها 
بررسی  و  چاه  کندن حوضچه  چاه ،  تاج  مهار 
مبنا،  جداری  سر  ماسوره  و  جداری"13-3/8 
نیاز ترمیم جداری و تعویض تاج  در صورت 
چاه، برپایی شیر های فورانگیر، تمیز سازی چاه 
با آسیاب کننده "۷/8-۵ همراه با حفاری پالگ 
سیمانی تا لبه باالیی لبه آستری "1/2-4 )عمق 
2/243۵ متر حفار ( ، بررسی جداری "۷ و در 
نمودار  راندن   ،۷" جداری  ترمیم  نیاز  صورت 
کننده  آسیاب  با  چاه  سازی  تمیز  خوردگی، 
)باالی  حفار  متری   2۷۵۷ عمق  تا   3-3/4"
مجهز  تکمیل  رشته  راندن   ،)MPBT PLUG
چاه،  تاج  برپایی  درون چاهی،  ایمنی  شیر  به 
جابه جایی سیال ستون چاه با گازوئیل، به دست 

)f.faraji2000@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

خوردگي فلنج مبنا1

شکســتن شــیرهاي جانبــي متصــل 2
بــه فلنــج مبنــا

نشست تاج چاه3

4
شــیر  از   VR-Plug كــردن  خــارج 
جانبــی ســمت چــپ ماســوره ســرلوله 

مغــزی ناموفــق بــود    
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از مشبك های موجود و  آوردن تزریق پذیری 
در صورت نیاز مشبك کاری مجدد و تکمیل 

چاه موردنظر است.

3- شرح عملیات تعمیر چاه شماره 2٠ اهواز 
حفاری  ملی  شرکت  به  متعلق  فتح   41 دکل 

مشکالت  رفع  و  تعمیر  عملیات  انجام  جهت 
مذکور به محل چاه اهواز 20 اعزام و در تاریخ 

94/0۶/1۷ ساعت 12:00 ظهر Spud گردید.
تست  پام   1200 اعمال  با  آتش  خط  ابتدا  در 
فشار شد و عملیات نشتی گیری صورت گرفت 
و در ادامه، تمامی خطوط رابط تاج چاه متصل 
و آزمایش و نشتي گیري صورت پذیرفت. قبل 
حضور  با  ایمنی  جلسه ي  عملیات،  شروع  از 
و  شد  برگزار  مختلف  قسمت های  روسای 
مقتضی  اقدامات  و  احتمالی  خطرات  تمامی 
بررسی، گوشزد و مورد تأکید قرار گرفت. در 
مرحله نخست، فشارخوانی تاج چاه و دالیزها 
گروه  حضور  با  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
تاج چاه، فشار تاج چاه و همچنین فشار دالیز 

9-8/۵"  ×  ۷" صفر خوانده شد.
کـردن  خـارج  بـرای  تـالش  کـه  آنجـا  از 
VR- Plug از شـیر جانبی سـمت چپ ماسـوره 
فلنـج  بود)شـکل-4(،  ناموفـق  مغـزی  سـرلوله 
کـور 3K-"۶ از روی زانـوی تولیـد جـدا شـده 
همـراه  بـه   ۶"-3k × 2"-۵k تبدیـل  فلنـج  و 
نصـب  آن  روی  بـر   2"-۵k دروازه ای  شـیر 
پـس  و  گردیـده  متصـل  آن  بـه   Kill Line و 
تـاج  طریـق  از  گل  گـردش  فشـار،  تسـت  از 
چـاه برقـرار شـد. بدیهـی اسـت جهـت انجـام 
عملیـات کشـتن چـاه، شـیر ایمنـی سـطحی و 
بـاز  حالـت  در  فوقانـی  اصلـی  شـیردروازه ای 

شد)شـکل-۵(. داده  قـرار 
در ادامـه، تـاج چـاه به کمـك کابـل حفـاری 
مهـار   Traveling Block بـه  آن  اتصـال  و 
فرورفتـن  و  شکسـتن  به دلیـل  شد)شـکل-۶(. 
سـلر،  کـف  در  مبنـا  فلنـج  جانبـی  شـیرهای 
سـمت  در  گودالـی  حفـر  و  کنـدن  عملیـات 
چـپ فلنـج مبنـا بـه عمـق 80 سـانتی متر اجرا و 

شد)شـکل-۷(. بررسـی   13-3/8" جـداری 
و  کشیده1  پوند  10هزار  با  چاه  تاج  ادامه  در 
ساپورت هایی  تمامی  زمان  این  در  شد2.  مهار 
که در زمان بهره برداری در زیر تاج چاه قرار 
 4 مدت  به  و  گردید  خارج  بود،  شده  داده 
بررسی  مورد  به دقت  تاج چاه  ساعت حرکت 
وزن  مقدار  مدت،  این  از  پس  گرفت.  قرار 
کشیده شده، آزاد شد3 و مجدداً حرکت تاج 
چاه به مدت 11 ساعت بررسی شد که در این 
مدت بدون حرکت بود. در ادامه، مجدداً تاج 
چاه با 10هزار پوند کشیده شد و کندن اطراف 
به  و  سانتی متر   80 عمق  به   13-3/8" جداری 
در  که  یافت  ادامه  جداری  از  متر  یك  شعاع 
همین حین تاج چاه به میزان یك سانتی متر به 
میزان  آن،  به دنبال  کرد.  حرکت  پایین  سمت 
به 1۷  هزار  از 10  اضافه کشش روی وزن نما 
هزار پوند افزایش یافت. بنابراین کندن اطراف 
جداری "3/8- 13 متوقف و همان میزان کنده 
شد.  شروع  بررسی  زمان  و  تمیزسازی  شده 
مشاهده  حرکتی  ساعت،   18 گذشت  از  پس 
نشد در حالی که همچنان وزن نما میزان کشش 
1۷ هزار پوند را نشان می داد. برای رسیدن به 
تشخیص صحیح از وضعیت چاه ، وزن 1۷هزار 
پوند رها شد و طی سه ساعت بررسی ، مجدداً 
تاج چاه 0/۵ سانتی متر فرو رفت. با مشاهده این 
حرکت دو عدد H-Beam جهت ساپورت و 
 ۶"- 3kنگه داشتن قسمتی از وزن تاج چاه ، زیر
Top Master Valve و روی لبه سلر و از جهت 
از  پس  تعبیه شد)شکل-8(.  ولو  پشت  و  جلو 
 Raiser ، اطمینان نسبی از عدم حرکت تاج چاه
 1000 اعمال  با  و  برپا  سیار  مغزی  لوله  گروه 
پام آزمایش فشار شد. Injector Head بر روی 
آن قرار گرفت که در تمام طول عملیات وزن 
داشته شده  نگه   Traveling Block توسط  آن 
وزن  و  بشکه   300 میزان  به  حفاری  گل  بود. 
80 پوند/فوت مکعب آماده گردید و عملیات 
دستگاه  حضور  با  سیار  مغزی  لوله  پایین  لوله 
حداقل  با  گل  پمپاژ  و   108  Coiled Tubing

ــاز كــردن 5 ــاج چــاه در حــال ب گــروه ت
ــطحي           ــي س ــیر ایمن ش

مهــار تــاج چــاه بوســیله كابــل حفــاری 6
 Traveling Block بــه

كنــدن قســمتي از ســلر بــه منظــور 7
بررســي وضعیــت فلنــج مبنــا

قــرار دادن دو عــدد H-Beam زیــر 8
Top Master Valve

9DSA6”-3K × 13-5/8”-5K نصب تبدیل
Spacer Spool و 
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نرخ دبی تا عمق 18۷8متری انجام شد که در 
این عمق سیمان لمس گردید.

پس از لمس سیمان، سیال موجود درون چاه با 
230 بشکه گل حفاری به وزن 80 پوند/ فوت 
مکعب جابه جا شد. در ادامه، 4۵ کیسه سیمان 
D دلیجان با حجم دوغاب 10 بشکه و به وزن 
120 پوند/فوت مکعب آماده و درون چاه پمپاژ 
شد و با 13/۵ بشکه گل به وزن 80 پوند/ فوت 
پالگ  به عنوان  تا  گردید  جابه جا  مکعب 
پُر  را  متعادل4 حدفاصل 1۷91-18۷8  سیمانی 
واقع،  در  نماید.  مسدود  را  چاه  مسیر  و  کرده 
بعد از اطمینان از عدم حرکت تاج چاه، باید از 
نیز اطمینان حاصل می شد که  ایمن بودن چاه 
این مهم با گذاشتن پالگ سیمانی و جابه جایی 
۶4پوند/فوت  آن  وزن  )که  چاه  درون  گل 
مکعب بود( انجام شد. پس از گذاشتن پالگ 
سیمانی، لوله مغزی سیار و تجهیزات مربوطه از 
روی تاج چاه پیاده شد. با اطمینان از ایمن بودن 
زانوی  پیمایش )Deeping Valve( و  چاه، شیر 
سطحی  ایمنی  شیر  و   )Swept Bend( تولید 
 DSA ۶”-3K × تبدیل   و  باز  چاه  تاج  از 
۵K -”۵/8 -13 و Spacer Spool روي تاج چاه 
نصب گردید)شکل-9(، تا حین پایین رفتن با 
لوله هاي حفاري از سرریز شدن سیال به درون 
آسیاب کننده  اتصال  با  شود.  جلوگیري  ِسلر 
حفاری ،  لوله های  و   ۷" خراشنده  و   ۵-۷/8"
تمیزسازی   ۷" درون جداری  تا  تالش گردید 
شود که متاسفانه به دلیل عدم عبور از ماسوره ي 
گردید.  لغو  عملیات  این  جداری،  سرلوله 
به وسیله   ،۷" با کنار گذاشتن خراشنده  سپس 
متری   ۶0 عمق  تا  چاه   ۵-۷/8" آسیاب کننده 
جهت نصب   RTTS"۷تمیز گردید و پس از 
آن، توسط لوله های ته باز، سیال درون چاه تا 
عمق 110 متری با آب جابه جا شد. به دنبال آن 
پایین  جهت  در  تالش  چاه،  ایمن سازی  براي 
بردن RTTS"۷ به دلیل عدم عبور از ماسوره ي 
سیال  مجدداً  بود.  ناموفق  جداری ،  لوله  سر 
پوند/ وزن80  به  حفاری  گل  با  چاه  درون 
فوت مکعب جابه جا شد و عملیات کندن سلر 
آغاز گردید. در ابتدا گودالی به ابعاد 2×2/۵ با 
ارتفاع 1/30 متر حفر شد و در مرحله بعد عمق 
این گودال تا دو متر افزایش یافت)شکل-10(.

بررسی  و  مبنا  فلنج  اطراف  تمیزسازی  از  پس 
تاج  از عدم حرکت  اطمینان  بررسی و  با  آن، 
به عنوان  بزرگ  فلزی  صفحه  عدد  دو  چاه، 

افزایش عمق سلر تا 2 متر10

جوشــکاري ورق بیــن فلنــج مبنــا 11
و جــداري "3/8-13 و فلنــج بــه 

مبنــا   فلنــج  خروجي هــاي 

تــاش بــراي پــر كــردن دالیــز 12
9-5/8" و   13-3/8" جــداري 

بریدن غاف دور فلنج مبنا13

بریدن جداري "1413-3/8

نشست تاج چاه به سمت چپ 15

16Top Master Valve خمش بیم زیر

كوبیــدن شــمع ها كــف ســلر و 17
جوشــکاري ورق هــاي آهنــي
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دور  سیال  نشت  از  جلوگیری  جهت  پوشش 
جوشکاری  آن  زیر  جداری  لوله  و  مبنا  فلنج 
دو  مبنا  فلنج  قدیمی  ساختار  به دلیل  و  گردید 
خروجی های  روی   2”-۵k جوشی  فلنج  عدد 
 2”-۵k جانبی آن جوشکاری و نصب شیرهای
در دو سمت فلنج مبنا میسر گردید)شکل-11(. 
تست  پمپ تراک  به کمك  اتصاالت  تمامی 
مابین  دالیز  شد  سعی  بعد  مرحله  در  گردید. 
"۵/8-9 که در زمان حفر  "3/8-13و  جداری 
چاه دارای سیمان بندی مناسب نبوده ، از باال با 
سیمان به صورت  Prime پر گردد که موفقیت 

آمیز نبود)شکل-12(.
 ۵)13- ۵/8"- ۵k( انداز  فاصله  ماسوره  بنابراین 
و  باز  چاه  تاج  از  آن  زیر  تبدیل  همچنین  و 
و  مبنا  فلنج  بین  اتصال دهنده  ادامه، صفحه  در 
جداری "3/8-13 بریده شد )شکل-13(. سپس 

مرحله  به صورت   13-3/8" جــداری  محیط 
مشاهده ي  و  دقت  با  دو سمت  از  و  مرحله  به 
بریده  چاه ،  تاج  احتمالی  حرکت  همزمان 
 10۷ از  سانتی متر   ۶9 بریدن  از  پس  که  شد 
به  چاه  تاج  ناگهان  جداری ،  محیط  سانتی متر 
میزان 2 سانتی متر نشست کرد)شکل- 14و1۵(. 
)از زمان شروع عملیاِت تعمیر این چاه تاکنون ، 
سانتی متر   4 اندازه  به  مجموع  در  چاه  تاج 
افتادن وزن  با  این نشست  نمود(. فشار  نشست 
کنترل  آنها  خمش  و  H-Beamها  روی  بر 
شد)شکل-1۶(. در ادامه، جهت تقویت اتصال 
استفاده  با  مبنا،  فلنج  و   13-3/8" جداری  بین 
از یك قطعه جداری"20، یك کاور مخروطی 
شکل جوشکاری و تهیه شد و به صورت دقیق 
مبنا جوشکاری  فلنج  و   13-3/8" بین جداری 
حفر  متر   3/30 عمق  به  گردید. سپس گودال 
نفوذ  عمق  به  4شمع  گودال  درون  گردید. 
گودال  کف  سپس  شد.  کوبیده  متر   1/20
روی هر شمع ورق های آهنی جوش داده شد 
تا پایه ای برای ساپورت های”۵/8-۶ فشارقوی 
مبنا  فلنج  زیر  به  4ساپورت  شود)شکل-1۷(. 
به  گودال  کف  سپس  گردید.  جوشکاری 
 )2۵bbl,11۵pcf(سیمان متر  سانتی   90 ارتفاع 
چاه  تاج  احتمالی  حرکت  از  تا  گردید 

جلوگیری کند)شکل-18(.
سلر  زیر  و  ها  پایه  تقویت  منظور  به  سپس 
از طریق شمع  ها شد  سیمان  تزریق  به  تصمیم 
که به دلیل سست بودن دیواره سلر سیمان در 
و  دیواره غربی سلر خارج شد  از  ابتداي کار 
فورا عملیات متوقف گردید)شکل-19 و 20(.
پس از تزریق سیمان از طریق شمع ها، تاج چاه 

6”-5K FLG*4-1/2”IF PIN به کمك تبدیل
H.BEAM هـا  سـازی  خـارج  اینکـه  بـرای  و 
خـارج  از  پـس  شـد.  انجـام  باشـد،  ایمـن 
پونـد   4۵00 وزن نمـا   ، H.BEAM سـازی 
OVER PULL نشـان داد کـه بـا ترخیـص آن 
 TBG سـپس  نگرفـت.  صـورت  جابه جایـی 
 BTM MASTER به همـراه   HD SPOOL
VALVE  و TOP MASTER VALVE از تـاج 
چـاه بـا 30K# OVER PULL  جـدا گردیـد و 
.)22 و  شد)شـکل-21  مشـاهده   NECK”7

 ۷”,35#,NVAM بعـد از ایـن مرحلـه 1 شـاخه
به همراه تبدیـل”VAM BOX*10”7 به ماسـوره 
سـر لوله جـداری متصل گردید)شـکل-23( و 
بـا باالبـر 3۵0 تنـی هنـگ شـد کـه در صورت 

تـاج  حرکـت  از  سـاپورت ها  آزادسـازی 
سـاپورت های  سـپس  شـود.  جلوگیـری  چـاه 
”۵/8-۶  فشـارقوی مرحلـه  بـه مرحلـه جـدا و 
OVER  PULL  بررسـی گردیـد. کاور20 اینچ 

18
ــه  ــلر ب ــف س ــیمانکاري ك س

ارتفــاع 90 

19 و 20
تزریــق ســیمان از درون 
شــمع ها و خــارج شــدن 
ــلر ــواره س ــیمان از دی س

21 و 22

 TBG HD SPOOL  بلند كردن
 BTM MASTER به همراه 
 TOP MASTER و   VALVE
VALVE از تاج چاه و مشاهده 

7”NECK

ــداري 23 ــط ج ــاه توس ــاج چ ــار ت مه
7 اینــچ
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از اتصـال فلنـج مبنا و جـداری  ”3/8-13بریده 
شد و #OVER PULL 10K در وزن نما نمایش 
داده شـد. در ادامـه، سـه مرتبه برشـی نازک به 
دور جـداری ”3/8-13 جهـت مشـاهده نتیجـه 
و بـاز ایسـتادن نشسـت تـاج چـاه زده شـد کـه 

حاصـل آن وزن نمـا #over pull 52K را نشـان 
داد. سـپس مرحلـه بـه مرحلـه OVER PULL را 
کـم کـرده و بررسـی گردیـد تا به صفر رسـید 
کـه حرکـت 10 سـانتی متری تـاج چـاه رو بـه 
پاییـن را به دنبـال داشـت. در ادامـه، ۵0 سـانتی 

متـر از جـداری”3/8-13 بریده شـد تا وضعیت 
حرکتـی و وضعیـت جـداری ”۵/8-9 بررسـی 
جـداری”9-۵/8،  شـدن  نمایـان  بـا  گـردد. 
پشـت  سـیمان  نبـود  به دلیـل  مشـاهده گردیـد 
آن دارای پوسـیدگی های شـدید شـده اسـت. 
بـا توجه به پوسـیدگی شـاخه جـداری”9-۵/8 
 BACK OFF ،تصمیـم گرفتـه شـد تـا شـاخه
شـاخه  کـردن   BACK  OFF به منظـور  شـود. 
جداری”۵/8-9، این شـاخه را صاف و صیقلی 
کـرده و یـك شـاخه ”۵/8-9 دیگـر را بر روی 
آن نشـانده و جوشـکاری کردیم)شـکل-2۷(. 
در ادامـه گـودال به عمق 3/۵ متـر حفر گردید 
تـا جایـگاه مناسـبی بـرای آچـار دکل فراهـم 
شـود. سـپس باقی مانده سـاپورت های ”۶-۵/8 
فشـار قوی جوش داده شـده از قبل ، از شـمع ها 
جـدا شـده و به منظـور تقویـت یکی از شـمع ها 
کـه نگهدارنـده آچـار می باشـد یـك لولـه 2” 
بـه جـداری ”20 و شـمع جـوش  فشـار قـوی 
و   9-۵/8” دالیـز  سـپس  گردید )شـکل-28(. 

مشــاهده كوپلینــگ جــداري 24و25و26
ــودال  ــق گ "5/8-9 و تعمی

تــا رســیدن بــه آن

جوش دادن دو شاخه به یکدیگر27

جوشــکاري لولــه 2” فشــار قــوی 28
بــه جــداری 20” و شــمع

ــه 29 جوشــکاري ماســوره ســر لول
ــر روی  ــداري 3K-”5/8-13 ب ج

جــداری”13-3/8

30 9-5/8”CSG SLIPS نصب
C.H.H غیراتوماتیک درون

جوش دادن دو شاخه به یکدیگر31
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”3/8-13 تـا حـد امـکان بـا شـیلنگ هـوا بـه 
به منظـور  موجـود  آب نمـك  از  9متـر  انـدازه 
در  گردیـد.  تخلیـه  آن،  درون  سـیمان  پمپـاژ 
 13-۵/8”-3K ادامه، ماسـوره سـر لوله جداري
بـر روی جـداری”3/8-13  بـه متـراژ مورد نیاز 
 9-۵/8” R3MAX جوشـکاری شـد و شـاخه 
 8۵00 LB-FT 71 در مقـر خـود و بـا# LT&C

بسـته شد)شـکل-29(.
با  400پام   13-3/8” جداری  اتصال،  از  بعد 
از  اطمینان  از  بعد  و  گردید  فشار  آزمایش 
نتیجه مطلوب آزمایش درون میز دوار تراز و 
 9-۵/8”CSG آن  از  پس  گردید.  جوشکاری 
قرار   C.H.H درون  اتوماتیك  غیر   SLIPS
صیقلی  و  و NECK ”۵/8-9 صاف  گرفت 

گردید)شکل-30(.
 DSA PACK OFF 13-5/8”-3K×11”-10K سپس
روی  کار  و  تالش  بار  چند  از  پس 
NECK”۵/8-9 در جایگاه خود نشست و پس 
از آن  C.H.SPOOL 11”×11”-10K به همراه 
نصب  طرف  هر  در   2”-10K G.VALVE

گردید )شکل-31(.
در مرحله بعد CSG SLIPS”۷ اتوماتیك درون 

از  و NECK”۷ هم  گرفت   قرار  خود  مقر 
و   شد  صیقلی  و  خارج صاف  از  هم  و  داخل 
 T.H.SPOOL و   DSA 11”-10K× 11”-۵K
دروازه ای  شیر   2 همراه  به   11”×11”-۵K
تاج چاه نصب  بر روی  ۵K -”2 در هر طرف 
و  P-SEAL ها  فشاری  تست های  و  گردید 
انجام   ۷”CSG SLIPS و  دروازه ای  شیرهای 
زیر  سانتی متر  تا۵0  گودال  درون  سپس  شد. 
فلنج مبنا با بتن مسلح سیمانکاری شد. ابعاد و 
براي  و  بازتر  امکان  حد  تا  پاییني  سلر  دیواره 
نصب  با  سپس  گردید .  آماده  چیني  بلوک 

مشبك فلزی، دیواره ها پالستر اولیه گردید.
و  نصـب  چـاه  جدیـد  تـاج  روی  فورانگیرهـا 
تسـت شـدند. در ابتدا نیـاز بود که سـیمانی که 
جهت ایمن سـازی حفـره به درون حفـره پمپاژ 
شـده بـود، حفـاری گردد. پـس از تمیزسـازی 
بررسـی  جهـت   CAST نمـودار  حفـره 
آسـیب دیدگی احتمالـی رانـده شـد. بـا توجـه 
مقـداری   CAST نمـودار  از  مثبـت  نتایـج  بـه 
سـیمان در مشـبك های پاییـن تزریق گشـت و 
CBL/ پـس از تمیز سـازی آن به کمـك نمودار
VDL از سـالمت باند سـیمان پشـت جداری ها 

اطمینـان پیـدا گشـت.
بعـد کنـار گذاشـتن فورانگیرهـا و برپایـی تاج 
چـاه، دسـتگاه حفـاری در تاریـخ 21 آبان مـاه 

1394 ترخیـص شـد.

32 و 33
نصــب  عملیــات  تکمیــل 
فورانگیر هــا و برپایــی تــاج چــاه

1 -Over pull
2 -Hang Up

3 -Slack off
4 -Balance Plug

5 -Spacer Spool
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