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هرزروی گل حفاری یکی از مشکل س��ازترین مسائلی اس��ت که می تواند در حفر چاه های نفت و گاز اتفاق بیافتد. 
غالباً هزینه ی اضافی گل هدررفته و هزینه  ی زمانی که دکل بدون بازدهی می چرخد )زمان هدررفته2( تا این مشکل 
برطرف شود بالغ بر میلیون ها تومان است. هرزروی در سازند مخزنی )سازند آسماری که در این مقاله مدنظر است( 
س��بب کاهش ش��دید تولید هیدروکربن می ش��ود. هرزروی تابع متغیرهای زیادی از جمله سرعت حفاری، وزن گل 
حفاری، اندازه ی ذرات مواد کنترل کننده ی هرزروی3 و مقدار به کار رفته از آنها در ترکیب گل اس��ت؛ شکستگی های 
س��ازند مهم ترین بسترهای هدررفت گل شناخته می ش��وند. پرکاربردترین راه مقابله با هرزروی گل، استفاده از مواد 
کنترل کننده ی هرزروی در ترکیب آنست. در استفاده از این مواد توجه به دو نکته بسیار حائز اهمیت است. دانه بندی 
ماده ی اس��تفاده ش��ده و مقدار به کار رفته از آن در ترکیب گل. در این تحقیق س��نگ آهک خرد شده به عنوان ماده 
کنترل کننده ی هرزروی مناس��ب در س��ازند آسماری بررسی ش��د. هدف اصلی، تعیین دانه بندی مناسب برای ذرات 
س��نگ آهک جهت انس��داد مطلوب شکاف هاس��ت. آزمایش ها توسط دس��تگاه 4BMT انجام گردید و اندازه ی شکاف 
دس��تگاه با توجه به نتایج نمودارهای تصویری یک میلی متر درنظر گرفته ش��د. مقدار س��نگ آهک استفاده شده در 
تمامی آزمایش ها ثابت است. با توجه به نتایج آزمایش ها مناسب ترین حالت دانه بندي براي سنگ آهك جهت مسدود 
کردن شکاف به دست آمد كه درصد وزني ذرات با اندازه هاي مختلف بدین ترتیب است: 12/۵ درصد دانه هاي عبوري 
از م��ش-۵ مانده روی مش-10، 12/۵ درص��د دانه هاي عبوري از مش-10 مانده روی مش-20، 17 درصد دانه هاي 
عب��وري از م��ش-20 مانده روی م��ش-40، ۵0 درصد دانه هاي عبوري از مش-40 مان��ده روی مش-۵0 و 8 درصد 

دانه هاي عبوري از مش-۵0 مانده روی مش-100.
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ه��رزروی گل حفاری یکی از پرهزینه ترین و مشکل س��از ترین. مس��ائل 
حفاری است. هزینه های مازاد در اثر گل اضافی مصرف شده و نیز هزینه ی 
کارک��رد بی به��ره ی دکل حف��اری هنگام درمان مش��کل ه��رزروی بالغ بر 
میلیون ها دالر اس��ت. اگرچه در س��ال های اخیر روش های دقیق و حساب 
ش��ده ای برای برطرف کردن این مشکل توسط متخصصان طرح ریزی شده 
برخی از این روش ها از لحاظ عملیاتی و اقتصادی قابل اجرا نیس��ت. بنابراین 

باید به روش هایی دست یافت که ابزار و موارد آنها در دسترس باشد.
هرزروی گل به دو دلیل رخ می دهد: حفاری و متغیرهای س��ازند. عموماً 
منطقی ترین راه حل برای کنترل و کاهش هرزروی بررس��ی مکانیس��م های 
هرزروی و محاس��به ی متغیرهای مهم اثرگذار بر آن با اس��تفاده از اطالعات 

مورد نیاز است.
از آنجا که طبیعت و ش��دت هرزروی در سازندهای مختلف متفاوت است 
نمی توان نتایج آزمایش��گاهی مربوط به یک سازند و ناحیه را به موارد دیگر 
تعمیم داد. در بس��یاری موارد راه حل کنت��رل هرزروی ترکیبی از روش ها و 
مواد مختلف است که با توجه به شرایط محل مورد استفاده و مقدار هرزروی 
ب��ه کار می رود. بنابراین در برخی ش��رایط ممکن اس��ت با توجه به مس��ائل 
خاص، به س��رعت و با حداقل توجه به مس��ائل اقتصادی و آسیب های وارده 

ب��ه مخزن روش های گوناگونی جهت برطرف کردن و کنترل هرزروی به کار 
روند. در تمامی عملیات حفاری کش��ورمان هرزروی گل حفاری وجود دارد. 
بنابراین بحث و تحقیق بیش��تر در این خصوص امری ضروری و مهم است. 
اهمیت مس��ائل اقتصادی و بهینه س��ازی عملیات حفاری و تولید از مخازن 
زیرزمینی نیز به ضرورت این مس��أله می افزاید. به همین دلیل جلوگیری از 

هدررفت گل حفاری می تواند پروژه ای ملی تلقی شود.
با توج��ه به اینکه کاهش و کنت��رل هرزروی، کاهش آس��یب های وارده 
ب��ه مخزن را در پ��ی دارد و با کنترل هرزروی  نیاز ب��ه عملیات هزینه بردار 
بعدی )مانند اسیدکاری۵( جهت برطرف کردن آسیب های مخزن به حداقل 

می رسد.
با هدف کنترل و کاهش هرزروی گل در سازند حفر شده، ابتدا دو راه حل 
به ذهن می رس��د. اول بهینه س��ازی خواص و رئول��وژی6 گل حفاری و دوم 
کنترل تراوایی س��ازند حفر ش��ده در برابر گل. روش هایی که بدین منظور 
ب��ه کار می روند کاهش وزن گل برای کاهش فش��ار س��تون گل بر ته چاه و 
س��ازند، افزودن مواد دانه درش��ت و کنترل کننده ی هرزروی جهت مسدود 

کردن مسیر عبور گل و در نهایت استفاده از پالگ های سیمانی7 هستند.
وقتی هرزروی در س��ازند مخزنی اتفاق افتد بس��یار مشکل س��ازتر است؛ 
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چراکه عالوه بر هدرروی س��رمایه و هزینه های مربوط به دکل و گل حفاری 
آس��یب های وارد به مخزن غیرقابل جبران است. در این موارد یافتن راه حل 

مناسب جهت برطرف کردن مشکل هرزروی بسیار پیچیده تر خواهد شد.

1- روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا با اس��تفاده از اطالع��ات موجود میدان بی بی حکیمه 
داده ها آنالیز شد. این داده ها شامل نمودارهای تصویری این میدان، اطالعات 
زمین شناس��ی می��دان و اطالعات حفاری مانند هرزروی و وزن گل اس��ت. 
با اس��تفاده از نمودارهای تصویری، شکس��تگی های این میدان بررسی شد. 
این نمودارها می توانند داده های مفیدی از گس��ترش و امتداد شکستگی ها، 
تراکم آنها8، مقدار بازشدگی و ... ارائه کنند. در این تحقیق مقدار بازشدگی 
شکس��تگی ها مدنظ��ر ب��ود و آزمایش ها بر اس��اس نتایج حاص��ل از نمودار 

تصویری طراحی شد.
در مرحل��ه ی دوم پ��روژه پ��س از آنالی��ز و بررس��ی کام��ل داده ه��ا، 
آزمایش ه��ای تعیین دانه بندی مناس��ب ب��رای پودر س��نگ آهك به عنوان 
ماده ی کنترل کننده ی هرزروی انجام ش��د. در این آزمایش ها س��نگ آهك 
ب��ا دانه بندی متفاوت و مقادیر مش��خص در نمونه ی گل حفاری به کار رفت 
و مقدار هدرروی گل اندازه گیری ش��د. ب��رای برآورد هدف در این مرحله از 
دس��تگاه آزمایش کننده ی مواد پل زن9 استفاده شد )شكل-1(. در مرحله ی 
آخر با اس��تفاده از داده های حاصل از آزمایش ها، دانه بندی مناس��ب جهت 
ماده ی مورد اس��تفاده در آزمایش ها )پودر یا چیپس س��نگ آهك( به عنوان 

ماده ی کنترل کننده ی هرزروی ارائه گردید.

1-1- یافته ها
يكي از ش��واهد غيرمس��تقيم گسترش شكس��تگي ها در مخزن، هرزروي 
گل حفاري درون س��ازند اس��ت. اگرچه هرزروي گل امتداد، ش��يب و ديگر 
خصوصيات س��اختاري شكس��تگي ها را مش��خص نمي كند اما با استفاده از 
آن مي ت��وان مكان هايي با تراكم شكس��تگي زیاد و همچنين محل احتمالي 

گسل ها را تعيين کرد ]1[.
براي اس��تفاده از اين عامل در تشخيص وجود شكستگي ها باید وزن گل 
حي��ن حفاري در فاصله اي ك��ه در آن هرزروي ديده مي ش��ود تقريباً ثابت 
باش��د. زيرا افزايش وزن گل باعث افزایش فشار هيدرواستاتيك و در نتيجه 
ايجاد شكس��تگي هايي در سازند مي گردد كه به آنها شكستگي هاي القا شده 
مي گویند و جزء شكس��تگي هاي طبيعي مخزن نیست. گزارش های روزانه ی 
حفاري یکی از چاه های ميدان بي بي حكيمه جهت استخراج مقدار هرزروي 

گل بررسي و در جدول-1 ارائه شده است.

1-2- وضعیت شکس�تگی ها در مخزن آس�ماری میدان بی بی حکیمه حاصل از 
تفسیر نمودارهای تصویری

س��ازند آس��ماري در ميدان بی بي حكيمه به س��ه بخش پائینی، مياني و 

باالیي تقس��يم مي ش��ود. از مجموع چه��ار ناحیه ی مخ��زن، نيمه ی بااليي 
ناحیه ی-1 معادل آسماري باالیي، نيمه ی پائيني ناحیه ی-1 و نواحي-2و3 

معادل آسماري مياني و ناحیه ی-4 نيز معادل آسماري پائینی است ]4[.
بر اس��اس نتايج حاصل از تفس��ير نمودار FMI در س��ه حلقه چاه، مقدار 
ش��يب اليه بندي، 8 درجه به سمت شمال، 22 درجه به سمت شرق با امتداد 
جنوب، 68 درجه به س��مت شرق/ش��مال و 68 درجه به س��مت غرب است. 
نتایج یکی از این چاه ها در ش��کل  های-3و2 ارائه ش��ده اس��ت. در اين چاه 
مجموعاً ۵03 عدد شكس��تگي مش��اهده ش��د كه از اين تع��داد 419 عدد 
شكس��تگي باز غيرممتد، 62 عدد شكس��تگي باز ممتد و 12عدد شكستگي 
بزرگ و 10 عدد شكس��تگي باز احتمالی است. بيشتر اين شكستگي ها جزء 
دسته شكستگي هاي طولی محسوب مي شوند. بيشترين تراكم شكستگي ها 

در اليه ی-3 مشاهده می گردد ]4[.
تع��داد شکس��تگی ها در الیه ه��ای مخزنی می��دان بی بی حکیمه و مقدار 
بازش��دگی شکس��تگی ها ک��ه به ط��رف عمق کاه��ش می یاب��د از اطالعات 

نمودارهای تصویری به صورت زیر است ]4[:
 0/4–0/1 میلی متر در مناطقی با شدت شکستگی زیاد

 1  شماتیک دستگاه پل زن استفاده شده در انجام آزمایش ها ]6[

  
  ]6[ اهزن استفاده شده در انجام آزمايش: شماتيك دستگاه پل 1شكل 

  
در  حين حفاريوزن گل  بايد ها درنظر گرفتن اين نكتهاستفاده از اين عامل در تشخيص وجود شكستگي براي
 هيدرواستاتيكر گل باعث ازدياد فشا. زيرا افزايش وزن ثابت باشد شود تقريباًاي كه در آن هرزروي ديده ميفاصله

د و جزء گوينميه هاي القا شدگردد كه به آنها شكستگيميدر سازند هايي و در نتيجه ايجاد شكستگي
حكيمه جهت بيميدان بي هاييكي از چاهحفاري  يروزانه هاي. گزارشيستهاي طبيعي مخزن نشكستگي
  .ه شده استارائ 1-در جدول ه وشدهرزروي گل حفاري بررسي  قدارماستخراج 

  
]3[ حكيمهبيبي 156-چاه آسماري سازند در گل هرزرويمقدر  :1جدول

  ناحيه ميزان هرزروي (بشكه در ساعت) عمق (متر)
 3و2و1-نواحي  ناچيز  1778-1524

  3-يناحيه  0 -100  1781-1778
  4و3-ينواح  40 -100  1831-1781
  4-يناحيه 200-60 1841-1831
  4-يناحيه 150-100 1845-1841
  4-يناحيه 50 -100  1853-1845

 1  مقدر هرزروي گل در سازند آسماري چاه-156 بي بی حکیمه ]3[

ناحیهمقدار هرزروی )بشکه در ساعت(عمق )متر(
نواحی-1و2و3ناچیز1778-1524
ناحیه ی-1003- 1781-17780
نواحی-3و1004- 1831-178140
ناحیه ی-2004- 1841-183160
ناحیه ی-1504- 1845-1841100
ناحیه ی-1004- 1853-184550
ناحیه ی-804- 1903-185340
ناحیه ی-304- 1913-190320
ناحیه ی-204- 1942-19136
ناحیه ی-44 - 1952-19422
ناحیه ی-254- 1955-195220
ناحیه ی-204- 1980-195512
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 1-0/4 میلی متر در مناطقی با شدت شکستگی متوسط
 3-1 میلی متر در مناطقی با شدت شکستگی کم

در این مقاله آزمایش ها توسط دستگاه BMT انجام شده است. با توجه به 
اینکه کوچک ترین اندازه ی بازش��دگی شکاف دستگاه10 یک میلی متر است 
و نیز با توجه به اینکه فراوانی شکستگی ها با بازشدگی کمتر از یک میلی متر 
بسیار زیاد است )شکل-3(، تمامی آزمایش ها با کوچک ترین اندازه ی شکاف 

یعنی یک میلی متر انجام شده است.

2- انجام آزمایش
در اطالعات حفاری مخزن آس��ماری در میدان بی بی حکیمه بیش��ترین 
وزن گل به کار رفته در س��ازند آسماری )حدود 46/2 درصد( 62/4 پوند بر 
فوت مکعب اس��ت ]3[. بنابراین برای انجام آزمایش ه��ا در این تحقیق باید 
یک پیل ش��امل آب ش��هری و زانتان گام با وزن 62/4 آم��اده کرد. قبل از 
آماده س��ازی پیل باید ذرات سنگ آهك توسط مش های آزمایشگاهی از نظر 
اندازه ی ذرات دسته بندی شود. در این تحقیق ذرات کلسیم کربنات در چند 
بازه ی مشخص دس��ته بندی، جدا و برای آزمایش ها آماده گردید. مش های 
به کار رفته در جدول-2 ارائه ش��ده  اند. با اس��تفاده از داده های تجربی، در 
تمامی آزمایش ها به طور ثابت مقدار 10 پوند کلس��یم کربنات در هر بشکه 

درنظر گرفته شد.
با توجه به اینکه حجم سیلندر دستگاه 4200 میلی لیتر است هر آزمایش 
نیازمند 120 گرم کلسیم کربنات )معادل 10 پوند در هر بشکه( است. ابتدا 
دانه بن��دی به کار رفته ب��رای این ماده ی کنترل کننده ی ه��رزروی با عنوان 
آزمایش پایه بررس��ی ش��د. فرآیند تمامی آزمایش ها مش��ابه است و در هر 
آزمای��ش فق��ط دانه بندی ذرات س��نگ آهك عوض می ش��ود. در جدول-3 
دانه بندی ذرات سنگ آهک برای هر آزمایش ارائه شده است. در آزمایش های 
اول تا ششم طبق قانون آبرام )اندازه ی۵0 درصد ذرات باید يك سوم اندازه ی 
قطر منافذ باش��د ]۵[( ۵0 درصد ذرات سنگ آهك در بازه ی عبور از مش-

40 و مانده روی مش-۵0 درنظر گرفته شد.
شکاف انتخابی در محل تعبیه شده در خروجی سیستم، بعد از شیر توپی 
قرار می گیرد. 4200 میلی لیتر پیل ساخته شده به همراه کلسیم کربنات به 
درون ستون دستگاه BMT ریخته می شود و بالفاصله پیستون آزاد روی آن 
قرار می گیرد. در این حالت شیر خروجی سیستم باز است. جهت جمع آوری 
و اندازه گیری گل خروجی ظرفی مدرج در خروجی سیس��تم به کار می رود. 
اجازه داده می شود جریان خروج گل از سیستم قطع گردد و حجم آن ثبت 
می شود. سپس درپوش ستون را روی آن قرار داده و محکم می کنند. جریان 

گاز نیتروژن روی پیستون توسط رگالتور کنترل می گردد.

 2  دانه بندی های استفاده شده برای ذرات سنگ آهک در آزمایش ها

اندازه ی ذرات )mm(شماره ی مش
1/46/35

54
102
200/841
400/42
500/29

1000/149
2000/074

 3  مش های استفاده شده و ذرات عبوری از آنها

شماره ی آزمایشپایهاولدومسومچهارمپنجمششم
مقدار مصرف شده ی ذرات )گرم(

عبور از 1/4، مانده روی 10102030305--
عبور از 5، مانده روی 155101010-4210
عبور از 10، مانده روی 3020--15101010
عبور از 20، مانده روی 1840---201010
عبور از 40، مانده روی 606060606060-50
عبور از 50، مانده روی 100--1010102010
عبور از 100، مانده روی 2510102030-200-

مجموع )گرم(120120120120120120120

 3  بازشدگی دهانه ی شکاف نسبت به عمق 2  تعداد شکاف ها نسبت به عمق
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فش��ار با نرخ 2 پام بر ثانیه افزایش می یابد تا به 100psi برس��د. اگر قبل 
از رس��یدن به این فشار سد تشکیل شده در مقابل جریان از شکاف بشکند 
 100psi و هرزروی کامل گردد فش��ار شکست ثبت خواهد شد. اگر در فشار
گل درون س��تون مانده باش��د به معنای مسدود ش��دن مسیر جریان توسط 
ذرات جامد اس��ت. در این حالت باید فشار را با نرخ 10 پام بر ثانیه افزایش 
داد. اگر قبل از رس��یدن به فش��ار 1000psi فشار شکست سد تشکیل شده 
باش��د این فشار ثبت می گردد. اگر در فش��ار 1000psi گل در ستون مانده 
باش��د، باید این فش��ار را به مدت 10 دقیقه نگه داش��ت. حجم گل خروجی 
در فش��ارهای 100، 200، ۵00 و 1000 پام ثبت می ش��ود. جهت بررس��ی 
تأثی��ر مقدار ماده ی کنترل کننده ی هرزروی در گل س��ه آزمایش در حالت 
دانه بندی شش��م با مقادیر ۵، 10 و 1۵ پوند در بش��که از ذرات سنگ آهك 

طراحی و نتایج آنها ثبت گردید.

بحث و نتیجه گیري
نتای��ج آزمایش ها نش��ان داد ک��ه در پایان آزمایش ه��ای اول و دوم گل 
هدررفته بیش��تر از حال��ت پایه بود. اگرچه در آزمایش های س��وم و چهارم 

ش��رایط بهتر از حالت پایه ب��ود اما کماکان مقادیر هرزروی بیش��تر از حد 
معم��ول بود. در آزمایش های پنجم و شش��م نتایج بهتری حاصل ش��د که 
در آزمایش شش��م ذرات کلسیم کربنات بهترین عملکرد را داشت. بنابراین 
دانه بن��دی این آزمایش )12/۵ درصد وزني دانه هاي عبوري از مش-۵ مانده 
روی مش-10، 12/۵ درصد وزن��ي دانه هاي عبوري از مش-10 مانده روی 
م��ش-20، 17 درصد وزني دانه هاي عب��وري از مش-20 مانده روی مش-

40، ۵0 درصد وزني دانه هاي عبوري از مش-40 مانده روی ۵0 و 8 درصد 
وزني دانه هاي عبوري از مش-۵0 مانده روی مش-100( به عنوان دانه بندی 
پیش��نهادی در سازند آس��ماری بی بی حکیمه معرفی شد. در شکل-4 نتایج 

کلی آزمایش ها نشان داده شده است.
جهت بررس��ی تأثیر مقدار ماده ی کنترل کنن��ده ی هرزروی، دو آزمایش 
دیگر انجام ش��د که در آنها دانه بندی ذرات طب��ق نتایج قبل درنظر گرفته 
ش��د و تنها مقدار کلس��یم کربنات در هر آزمایش نسبت به آزمایش ششم 
مرحل��ه ی قبل تغییر کرد. در نهایت با افزایش مقدار LCM در گل هرزروی 
کاهش یافت. شکل-۵ مقایسه ی این سه آزمایش را به تصویر کشیده است. 

ضمن آنکه تمامی آزمایش ها جهت راستی آزمایی سه بار تکرار شده اند.

 4  نتایج آزمایش ها )مقدار هرزروی گل بر حســب میلی لیتر در فشارهای متفاوت 
بر حسب پام(

فشار را بايد . در اين حالت سير جريان توسط ذرات جامد استي مسدود شدن مامعنمانده باشد به درون ستون گل
اين باشد فشار شكست سد تشكيل شده  psi1000. ، اگر قبل از رسيدن به فشار پام بر ثانيه افزايش داد 10با نرخ 

. داشتدقيقه نگه 10مدت را به فشاربايد اين در ستون مانده باشد،  گل psi1000در فشار اگر . گرددثبت مي رفشا
 يثير مقدار مادهشود. جهت بررسي تأپام ثبت مي 1000و  500، 200، 100خروجي در فشارهاي  گلحجم 
پوند در بشكه از ذرات  15و  10 ،5بندي ششم با مقادير سه آزمايش در حالت دانه گلهرزروي در  يكنندهكنترل
  نتايج آنها ثبت گرديد.طراحي و  آهكسنگ

  
  گيريبحث و نتيجه

هدررفته در پايان آزمايش بيشتر از حالت پايه بود.  گلاول و دوم  يهاآزمايشنشان داد كه در  هاآزمايشنتايج 
ود اما كماكان مقادير هرزروي بيشتر از حد معمول سوم و چهارم شرايط بهتر از حالت پايه ب يهاآزمايشدر اگرچه 

 م كربناتششم ذرات كلسي در آزمايش نهايتدر پنجم و ششم نتايج بهتري حاصل شد.  يهاآزمايش. در بود
هاي عبوري درصد وزني دانه 5/12صورت بندي مربوط به اين آزمايش كه بهبهترين عملكرد را داشت. بنابراين دانه

درصد  17، 20-مانده روي مش 10- هاي عبوري از مشدرصد وزني دانه 5/12 ،10-مانده روي مش 5- از مش
 50مانده روي  40- هاي عبوري از مشدرصد وزني دانه 50، 40-مانده روي مش 20-هاي عبوري از مشوزني دانه

بندي پيشنهادي در عنوان دانهدست آمد، بهبه 100-مانده روي مش 50- هاي عبوري از مشدرصد وزني دانه 8و 
  داده شده است. انشن هاآزمايشكلي نتايج  4-شكلدر حكيمه معرفي شد. بيآسماري بي
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 5  مقایسه ی آزمایش های کنترل هرزروی با دانه بندی یکسان و مقادیر متفاوت

  حسب پام) هاي متفاوت برليتر در فشارحسب ميلي بر گلهرزروي  (مقدار هاآزمايش: نتايج  4شكل 
  

بندي ذرات هرزروي دو آزمايش ديگر انجام شد كه در آنها دانه يكنندهكنترل يثير مقدار مادهجهت بررسي تأ
ي قبل نسبت به آزمايش ششم مرحله ل درنظر گرفته شد و تنها مقدار كلسيم كربنات در هر آزمايشنتايج قب طبق

ي اين سه آزمايش را مقايسه 5- . شكليافتهرزروي كاهش  گلدر  LCMبا افزايش مقدار  تنهايي درتغيير كرد. 
اند.ه بار تكرار شدهآزمايي سجهت راستي هاآزمايش ه است. ضمن آنكه تماميديكشبه تصوير 

  

  
 بندي يكسان و مقادير متفاوترل هرزروي با دانهكنت يهاآزمايش: مقايسه 5شكل 

  
  هاپانويس

1. tabalireza@yahoo.com
2. Wasted Time 
3. Lost Circulation Material 
4. Bridging Material Tester 
5. Acidizing 
6. Rheology 
7. Cement Plug 
8. Fracture Density 
9. Bridging Material Tester 
10. Slot 

  
  عابنم

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ۵٠٠ ١٠٠٠

ل 
سيا

ي 
رو
رز
ه

)
m
L

(

)پام(فشار

پوند در بشكه10
پوند در بشكه5
پوند در بشكه15

منابعپانویس ها

]1[ مداح��ی، ح.؛ " تعيي��ن نواحي با تراکم شکس��تگي ب��اال در ميدان نفتي بی بی حکيمه با اس��تفاده از 
داده های حفاری و شاخص بهره دهی مخزن" ، مجله اکتشاف و تولید، شماره ۵4، 1389.

]2[ شرکت مناطق نفت خیز جنوب؛ "مطالعه زمین شناسی مخزن آسماری میدان بی بی حکیمه"، گزارش 
شماره پ-۵8۵0، 138۵.

]3[ شرکت مناطق نفت خیز جنوب، اداره کل حفاری، اطالعات و گزارشات روزانه چاه های میدان نفتی بی بی-حکیمه.
]4[ شرکت مناطق نفت خیز جنوب، اداره زمین شناسی، بخش تفسیر نمودارهای تصویری.

[5] Abrams, A., )1997(. Mud Design To Minimize Rock Impairment Due 
To Particle Invasion.Paper SPE-5713-PA.Journal of Petroleum Technology.
[6]Jafari, M. R., )2003(. Investigation and Prevention of Lost Circulation 
in Asmari Reservoir of One of the Oilfields in Southwest of Iran by 
Experimental Method Using LCM. M. Sc. Thesis. Petroleum University of 
Technology. Ahvaz, Iran.

پانویس هاپانویس ها
1. tabalireza@yahoo.com
2. Wasted Time
3. Lost Circulation Material
4. Bridging Material Tester
5. Acidizing

6. Rheology
7. Cement Plug
8. Fracture Density
9. Bridging Material Tester
10. Slot


