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عملیات حفاری، یکی از هزینه های اصلی در بخش هزینه عملیاتی 
در صنعت نفت محسوب می شوند. ازاین رو، بهبود سرعت عملیات 
حف��اری6  از طریق کاهش مش��کالت حفاری نظی��ر گیر اختالف 
فش��اری7، کاهش یا جلوگیری از هرزروی س��یاالت حفاری8 در 
گردش  به عنوان یک روش مؤثر پیش��نهاد ش��ده است. در حفاری 
فراتعادلی متداول9، اختالف فشار اعمال شده بین ستون چاه و سیال 
حف��اری، یکی از عوام��ل اصلی تأثیرگذار بر می��زان نرخ نفوذ در 
سازند اس��ت]9-1[. برای آنکه فشار ستون س��یال حفاری از فشار 
اس��تاتیک س��ازند پایین تر باش��د، نیاز است که س��یاالت حفاری 
مورداس��تفاده از آب شیرین سبک تر باشند. بدین منظور می توان از 
تزریق هوا به همراه یک مایع برای به دست آوردن فشار مطلوب و 
نرخ نفوذ بیشتر بهره برد. استفاده صنعتی ازگل های حفاری هوازده 
در س��ال های اخیر گزارش شده اس��ت]12-10[. همچنین سیاالت 
کمت��ر چگال نظیر هوا، م��ه10، فوم های پای��دار و گل های هوازده 
ب��ا اعمال یک پس فش��ار11 در حفاری ه��ای فروتعادلی اس��تفاده 
 ش��ده اند]19-13[. مزیت اصلی اس��تفاده از هوا به عنوان یک سیال 
حفاری، چگالی پایین آن اس��ت که حداقل فشار اعمالی بر سازند 
را فراهم می کند، به طوری که هم در س��ازندهای س��خت و هم در 
س��ازندهای خشک موجب به دس��ت آمدن نرخ نفوذهای باال )تا 

90 فوت در س��اعت در س��ازندهای ش��یلی( بوده است. همچنین، 
عالوه بر میزان نفوذ باال، عمر مته نیز در این روش به نسبت استفاده 
ازگل های حفاری متداول طوالنی تر اس��ت. الزم به ذکر است که 
حف��اری با هوا، محدود به مناطقی اس��ت که در آن، س��ازندهای 
ماسه س��نگی با حج��م آب همزاد باال وجود ن��دارد. عالوه بر آن، 
نرخ هجوم آب قابل کنترل در حفاری با هوا به طور دقیق مش��خص 
نش��ده اس��ت. از دیگر معایب ذاتی اس��تفاده از هوا یا گاز طبیعی 
به عنوان سیال حفاری، می توان به احتمال آتش سوزی و انفجارهای 
درون چاهی و سفالینه ش��دن دیواره های چاه در اثر حرارت اشاره 
ک��رد. کنده های حفاری در ابتدا به صورت ذرات درش��ت تر بوده 
و س��پس در اثر برخورد با س��رعت  باال، با رش��ته حفاری و ابزارها 
ریزتر می ش��وند تا درنهایت از خرد ش��دن سازند، ذرات کوچک 
گردوغبار مانن��دی به وجود آید. در حض��ور رطوبت، حلقه های 
آبند شده در نقاط با سطح مقطع کوچک تر فضای حلقوی، ممکن 
اس��ت ش��کل بگیرند. با هج��وم گاز طبیعی از س��ازندهای گازی 
احتمال ایجاد آتش درون چاهی بس��یار باال خواه��د بود. از دیگر 
عوامل مهم در حفاری با هوا، حجم هوای موردنیاز است. در اکثر 
مواق��ع، به دلیل کافی نبودن حجم هوا، تمیز ش��دن ته چاه، به طور 
کامل اتفاق نمی افتد. این امر به ویژه در شرایط خاصی نظیر حفاری 
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س��ازندهای حاوی آب، به دلیل هج��وم آب به درون حفره چاه و 
رس های متورم شونده رخ می دهد]18-20[. 

 در سال های اخیر، حفاری با فوم به دلیل برخی مزایا و ویژگی های 
آن مانند تراکم هیدرو اس��تاتیک بس��یار کم موردتوجه قرارگرفته 
است و پژوهش های بسیاری به بررسی روند ساخت فوم پرداخته اند 
]13, 14, 25-21[. ف��وم دارای رئوولوژی مطلوب و قابلیت انتقال 
کنده های آن بسیار عالی است. ویسکوزیته ذاتی طبیعی فوم باعث 
کاهش هرزروی گل حفاری می گردد. این امر باعث می ش��ود که 
فوم یک س��یال حفاری بسیار مطلوب باش��د. دیگر مزیت فوم این 
است که در حین انجام اتصاالت و جابه جایی رشته حفاری، پایدار 
باقی مانده و فش��ار ته چاهی پایداری را فراهم  کند. درواقع، فوم ها 
بس��یار پایدار هس��تند و حتی زمانی که به س��طح دکل می رسند نیز 

پای��داری خود را حفظ می کنند اگرچه این ویژگی ممکن اس��ت 
در برخی مواقع دردس��رآفرین باش��د، چراکه باعث ورود مایعات 
به جداکننده های س��طحی می ش��ود. در سیس��تم های ابتدایی فوم، 
مقدار مواد تعلیق دهنده فوم با دقت اندازه گیری می ش��د تا فوم قبل 
از ورود به جداساز شکس��ته شود. اما در سیستم های بسته، استفاده 
از فوم پایدار می تواند مش��کالتی در جابه جای��ی کنده ها به وجود 
آورد. اخی��راً فرموالس��یون هایی از فوم های پایدار معرفی ش��ده اند 
ک��ه به راحتی شکس��ته می ش��وند و از فاز مایع مجدداً در س��اخت 
فوم های بعدی اس��تفاده می گ��ردد. بدین ترتیب میزان اس��تفاده از 
عوامل فوم ساز در یک سیستم حفاری بسته، نیز به حداقل می رسد. 
به منظور شکستن12 فوم ها عمدتاً یا از مواد شیمیایی استفاده می کنند 
و یا از روش تغییر pH بهره می برند. کیفیت فوم های مورداس��تفاده 

 1  داده های در دسترس مشاهده موردی در سایر نقاط دنیا

داده های در دسترس مشاهده موردی

 بهبود سرعت تولید از طریق حذف جنوب شرقی آمریکامکان
آسیب سازند

 کاهش/حذف هدر رفت سیال 
حفاری و تسریع تمیز سازی چاه

 سرعت تولید از MMCFD 6 به
MMCFD 24 رسید

 حفاری در الیه مخاطره آمیز حاوی 
H2S و دمای ته چاهی 350 درجه 

فارنهایت با موفقیت انجام شد

کربناته Smackover  و Norphletسازند

18300 فوت TVDعمق 

 )psi( 2700فشار منفذی

حفاری عمودی چاه جدیدنوع چاه

1/2 6اندازه حفره )اینچ(

 حذف رسوب باریوم سولفات از ناحیه پنهندل تگزاسمکان
الینر/ مشبک ها به منظور به حداکثر 

رساندن میزان تولید
 جلوگیری از هدر رفت سیال به 

سازند
 حمل کنده های فلزی به سطح

 افزایش سرعت تولید گاز به میزان 
5000 Mcfd 800 تا Mcfd

 کاهش خوردگی در لوله های جداری 
H2S و CO2 در اثر حضور

آهک Huntonسازند

)ft TVD( 22000عمق

 )psi( 1100فشار منفذی

)0F( 380دمای ته چاهی

تمیز سازی چاه عمودینوع چاه

1/16 3اندازه حفره )اینچ(

 حفاری با مه15 در طول 400 اینچ ناحیه پنهندل تگزاسمکان
به منظور حذف آسیب سازند

 کاهش خوردگی با اعمال مواد ضد 
خوردگی به روش مناسب

 ثبت در زمان داده های جریان و 
فشار 

 حفاری موفق الیه پیش بینی شده در 
زمانی کوتاه تر از زمان برنامه ریزی شده

 هزینه تمام شده این پروژه 
یک میلیون دالر کمتر از میزان بودجه 
در نظر گرفته شده برای آن بوده است

 نرخ تولید گاز به طور چشمگیری 
باالتر از چاه های حفرشده به روش 

فراتعادلی در همان میدان بوده است

آهک Huntonسازند

)ft TVD( 19700-19322عمق

 )psi( 1000-800فشار منفذی

ورود مجدد به صورت افقینوع چاه

1/16 3اندازه حفره )اینچ(

آهک Huntonسازند

)ft TVD( 19700-19322عمق

 )psi( 1000-800فشار منفذی

ورود مجدد به صورت افقینوع چاه

1/16 3اندازه حفره )اینچ(



مقاالت علمی پژوهشی

68

در حفاری معموالً بین 80 تا 95 درصد اس��ت. این درصد به معنای 
آن اس��ت که 80تا 95 درصد حجمی فوم از گاز و 5 تا 20 درصد 
حجمی آن از مایع تشکیل  شده است. در شرایط ته چاهی، به دلیل 
فش��ار هیدرواستاتیکی ستون سیال، کیفیت فوم12 تا میزان 50 تا 60 
درصد پایین خواهد آمد. الزم به ذکر اس��ت که دانس��یته فوم ها از 
6/1 تا ppg 95/6  اس��ت]18, 19[. دانسیته فوم تشکیل شده با تنظیم 
کس��ر حجمی مایعLVF(  13( از طریق تزریق مایع و گاز و یا تنظیم 

فشار انجام می ش��ود. با تنظیم پس فشار14، می توان سرعت جریان 
س��یال در فضای حلقوی را نیز کنترل کرد. در برخی موارد فوم ها، 
نف��وذ و تهاجم آب تا میزان 100bbl / h رانی��ز تحمل کرده اند]13, 

 .]19 ,18
بنابرای��ن، هدف ای��ن پژوهش، بررس��ی و تجزیه وتحلیل برخی از 
کاربرده��ای میدانی حفاری فروتعادلی اس��ت تا بتوان در آینده به 

برنامه ریزی دقیق تر حفاری در کشور پرداخت.

1- مشاهدات موردی
در این قس��مت به بررس��ی یک مورد مش��اهده میدانی در کشور 
پرداخت��ه و چالش ها و چش��م اندازهای روش حف��اری فراتعادلی 
بررس��ی خواهد ش��د. در این مطالعه موردی، مخزن هدف سازند 
آس��ماری اس��ت که لیتول��وژی آن کربناته و از نوع ش��کافدار و 
بدون الیه ش��یلی اس��ت. مکانیس��م تولید مخزن، رانش کالهک 
 گازی اس��ت. فش��ار و دمای م��ورد انتظ��ار در س��ازند به ترتیب، 
2622psi و 141F اس��ت. س��یال مخ��زن نفت با درج��ه 25API و 

نسبت گاز به نفت 564SCF/STB است. غلظت هیدروژن سولفید 
240ppm مي باش��د. نفوذپذیری الیه مخزن��ی از 1000-1/0 میلی 

دارس��ی و تخلخل آن ٪9 گزارش گردیده اس��ت]21[. چاه با قطر 
حفره    اینچ و در عمق 2938 متر ) ارتفاع عمودی چاه 2567 

متر( حفرشده است.
اهداف اولیه این پروژه حفاری فروتعادلی شامل موارد زیر بود: 

 به حداقل رساندن آسیب سازند القایی به وجود آمده در عملیات 
حفاری

 به حداقل رساندن هرزروی سیال حفاری
 بهبود عملکرد حفاری

انتخاب س��یال حفاری یکی از مهم ترین تصمیمات در برنامه ریزی 
حفاری فروتعادلی در این چاه بود. س��یال حفاری مناس��ب، منجر 
به تمیز شدن مناس��ب ته چاه، به حداقل رساندن گذارهای فشار و 
درنتیجه از بین بردن/به حداقل رساندن آسیب سازند می شود. بخش 
جهت دار در حفاری این چاه، با نفت خام طبیعی مخزن گچساران 
حفر شد. همچنین از یک سیس��تم تولید نیتروژن غشایی، متعلق به 
ش��رکت ملی نفت ایران، به منظور سبک سازی ستون چاه استفاده 
شد. در انتخاب سیال حفاری، استفاده از گازوئیل و دیگر سیاالت 
حفاری ترجیح داده شد. چراکه سیال طبیعی این الیه مخزنی است 
و آس��یب سازند حاصل از نوس��انات فشار و آشام س��یاالت را به 

 2  اثر افت فشار بر عملکرد مته حفاری و میزان نفوذ ذر سازند آسماری

  
 

  هادادهو آناليز  نتايج. 2
ازاين ذكر شد، يشپكه  طورهماندر دنيا انجام شد.  شدهانجام UBDيات عملآناليزهاي زير بر اساس برخي 

ي هاداده 1-شكل، افزايش سرعت حفاري در مقايسه با روش حفاري متداول است. UBDمزيت اصلي عمليات 
اين شكل  از. ]22[دهديمرا نشان  كربناتهي سازندهاموفق با گل هوازده در  UBDيات عملشده از يآورجمع
، فروتعادلينتيجه گرفت كه در تمامي موارد نرخ حفاري افزايش داشته است. در عمليات حفاري توان مي

يابد. بنابراين روند طبيعي، شامل يمافزايش  1هاكندهشدن  داشتهنگهسرعت حفاري به دليل حذف اثر پايين 
  كند.مي يدأيتاين روند را  2-چاهي خواهد بود. شكلافزايش سرعت حفاري در مقابل كاهش فشار ته

  

 
  سازند به دو روش فروتعادلي و فراتعادلي: مقايسه نرخ ميزان نفوذ در 1شكل 

  

 
  آسماري: اثر افت فشار بر عملكرد مته حفاري و ميزان نفوذ ذر سازند2شكل 

                                                       
1 Chip hold-down effect 
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 1  مقایسه نرخ میزان نفوذ در سازند به دو روش فروتعادلی و فراتعادلی

  
 

  هادادهو آناليز  نتايج. 2
ازاين ذكر شد، يشپكه  طورهماندر دنيا انجام شد.  شدهانجام UBDيات عملآناليزهاي زير بر اساس برخي 

ي هاداده 1-شكل، افزايش سرعت حفاري در مقايسه با روش حفاري متداول است. UBDمزيت اصلي عمليات 
اين شكل  از. ]22[دهديمرا نشان  كربناتهي سازندهاموفق با گل هوازده در  UBDيات عملشده از يآورجمع
، فروتعادلينتيجه گرفت كه در تمامي موارد نرخ حفاري افزايش داشته است. در عمليات حفاري توان مي

يابد. بنابراين روند طبيعي، شامل يمافزايش  1هاكندهشدن  داشتهنگهسرعت حفاري به دليل حذف اثر پايين 
  كند.مي يدأيتاين روند را  2-چاهي خواهد بود. شكلافزايش سرعت حفاري در مقابل كاهش فشار ته

  

 
  سازند به دو روش فروتعادلي و فراتعادلي: مقايسه نرخ ميزان نفوذ در 1شكل 

  

 
  آسماري: اثر افت فشار بر عملكرد مته حفاري و ميزان نفوذ ذر سازند2شكل 

                                                       
1 Chip hold-down effect 
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حداقل می رس��اند. از گاز نیتروژن ب��ه دلیل فراوانی آن در طبیعت، 
اقتص��ادی ب��ودن و بی اثر بودن آن اس��تفاده ش��د. بدین منظور گاز 
نیتروژن در یک واحد غشایی در محل تهیه گردید. رفتار چند فازی 
س��یاالت در حین عملیات حفاری بسیار پیچیده بود. به همین دلیل، 
برای بیش��ینه کردن شانس یک عملیات موفق، باید پاسخ سیستم به 
هرگونه تغییر در پارامترهای جریان به دقت بررسی و تغییرات فشار 
ته چاهی برحس��ب سرعت حرکت گاز نیتروژن و سرعت حرکت 
نفت مخزن گچس��اران محاس��به مي گردید. حداقل اختالف فشار 
 الزم، برای اطمین��ان از فروتعادلی بودن عملی��ات، در نزدیک مته 
200psi اس��ت. این میزان در سازند حداکثر 300psi است. بنابراین 

فش��ار جریانی در این الیه مخزنی در حدود 2300psi-2400  بوده 
اس��ت. انج��ام عملی��ات UBD در این چ��اه با چالش های��ی همراه 
بود. اگرچ��ه حفر این چاه، اولین عملی��ات UBD در ایران بود اما 

دستاوردهای زیر حاصل شد:
 حفر 308m  از الیه مخزنی

 عدم هرزروی سیال حفاری 
 عدم رخداد هرگونه حادثه کیفی، سالمتی، ایمنی و محیط زیست15

همچنین در جدول-1 نتایج و اهداف برخی عملیات UBD رخ داده 
در سایر نقاط دنیا شرح داده  شده است.

 
2- نتایج و آنالیز داده ها

آنالیزه��ای زیر بر اس��اس برخی عملیات UBD انجام ش��ده در دنیا 
صورت پذیرفت. همان طور که پیش ازاین ذکر ش��د، مزیت اصلی 
عملیات UBD، افزایش سرعت حفاری در مقایسه با روش حفاری 
 UBD متداول اس��ت. شکل-1 داده های جمع آوری شده از عملیات
موفق با گل هوازده در س��ازندهای کربناته را نشان می دهد]22[. از 
این ش��کل می توان نتیجه گرفت که در تمام��ی موارد نرخ حفاری 
افزایش داشته است. در عملیات حفاری فروتعادلی، سرعت حفاری 
به دلیل حذف اثر پایین نگه داشته ش��دن کنده ها16 افزایش می یابد. 
بنابراین روند طبیعی، شامل افزایش سرعت حفاری در مقابل کاهش 

فشار ته چاهی خواهد بود. شکل-2 این روند را تأیید می کند.
جدول-2 داده های سرعت حفاری برحسب افت فشار در چاه های 
مختلفی که با گل هوازده حفر شده اند را نشان می دهد. این داده ها 
از مخازن با سنگ شناس��ی مش��ابه و فش��ار ته چاهی متفاوت ضبط 

 شده اند. 
ج��دول-3  داده ه��ای ضبط ش��ده در مخ��ازن با فش��ار ته چاهی و 

 4  مقایسه اختالف فشار و نرخ نفوذ در سازند با نادیده گرفتن دیگر پارامترهای حفاری
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 5  مقایسه میزان تولید نفت در حین حفاری و پس ازآن در روش تولید فروتعادلی

  
 

 
  در روش توليد فروتعادلي ازآنپس: مقايسه ميزان توليد نفت در حين حفاري و 5شكل 

  
در هزينه  ييجوصرفه. ]26[دهديمايران نشان  يهادانيمكاهش زمان الزم براي حضور دكل را در  4-جدول 

تا  170در حدود  اينچ،  6 2/1هزار دالر و در چاه با قطر   110تا  90اينچ، بين  8 2/1در يك چاه با قطر  
اه يك ميليون دالر و در حفاري پنج چ 4/1نزديك به   در حفاري هر چاه  يطوركلبههزار دالر است.  190

   شده است. ييجوصرفهدالر  ميليون

اينچ 8 2/1: مقايسه هزينه عمليات حفاري فروتعادلي به نسبت هزينه عمليات حفاري فروتعادلي در حفره چاه به قطر 4جدول 

  اينچ) 8 2/1حفاري فروتعادلي (حفره 
  شماره چاه

  
  حفاري  هايينههز  كل  هايينههز
  )هزار دالرهزينه (  تعداد روزهاي حفاري  )هزار دالرهزينه (  تعداد روزهاي حفاري

1  27  1171  27  1171  
2  7/25  3/1146  4/24  1114  
3  4/30  3/2125  6/21  9/1771  
4  3/19  1/1360  6/17  8/1230  
5  3/23  5/1058  4/22  1035  
6  4/31  1/1385  23  6/1005  
7  6/21  5/1241  8/17  9/989  
8  7/20  1/899  2/17  4/667  
9  9/31  7/2215  7/16  3/1629  

10  1/34  6/1551  3/30  1/1300  
  5/1191  8/21  4/1415  5/26  ميانگين

  اينچ) 8 2/1حفاري فراتعادلي (حفره 
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سنگ شناسی مشابه با عملیات حفاری متداول را نشان می دهد. 
شکل-3 نشان می دهد که سرعت حفاری ابتدا کاهش  یافته و سپس 
با کاهش بیش��تر فشار، افزایش می یابد. ش��کل-4 نشان می دهد که 
س��رعت حفاری با نادیده گرفتن پارامتره��ای دیگر حفاری، رابطه 
مشخصی با افت فشار ندارد. هرچند که با افزایش افت فشار ته چاهی، 

افزایش پیوسته در تولید سیال الیه مخزنی مشاهده می شود.
ش��کل-5 نشان می دهد که همه چاه هایی که توسط UBD حفاری 
 ش��ده اند، از تولید بیش��تری نس��بت به چاه های حفاری شده توسط 
روش مت��داول برخوردارن��د. به عالوه اینکه، رابطه مش��خصی بین 
میزان س��یال تولیدش��ده در حین حف��اری و می��زان تولید پس از 

بهره برداری از چاه مشاهده نشد.
 جدول-4 کاهش زمان الزم ب��رای حضور دکل را در میدان هاي 
ایران نش��ان می دهد]26[. صرفه جویی در هزینه در یک چاه با قطر 
 این��چ، بین 90 تا 110 ه��زار دالر و در چاه با قطر  اینچ، در 
حدود 170 تا 190 هزار دالر است. به طورکلی در حفاری هر چاه   
نزدی��ک به 0/2 میلی��ون دالر و بنابراین، درحف��اری پنج چاه یک 

میلیون دالر صرفه جویی شده است. 

نتیجه گیری
ب��ا برنامه ری��زی و به کارگیری صحیح، روش حف��اری فروتعادلی 
می تواند پاس��خگوی مش��کالت آس��یب س��ازند، هرزروی سیال 
حف��اری و پایی��ن بودن نرخ نفوذ باش��د. همچنی��ن در این روش، 
هم زمان با حفاری می توان به بررس��ی و تجزیه وتحلیل سازندهای 
در ح��ال حفاری پرداخت. بر اس��اس آنالیز م��وارد میدانی واقعی 

بحث شده در این پژوهش، نتایج زیر حاصل شده است:
1.  روش حفاری فروتعادلی، یکی از روش های کاربردی حفاری، 
به ویژه در الیه مخزنی اس��ت. این روش از ایجاد آس��یب س��ازند 
جلوگی��ری کرده، نرخ نفوذ در س��ازند  و تولی��د پذیری مخزن را 

افزایش و هزینه کلی حفر چاه را کاهش می دهد. 
2. غربالگ��ری مخازن کاندید ب��رای حف��اری فروتعادلی، مرحله 
اولی��ه و بس��یار مهم��ی در طراح��ی و برنامه ریزی موف��ق حفاری 
فروتعادلی اس��ت. اگرچه حفاری فروتعادلی مزایای بسیار زیادی 
دارد، ام��ا، راه حل جادویی برای همه مش��کالت حفاری در میدان 
نیس��ت. غربالگری ضعیف و برنامه ریزی ناقص منجر به انتظارهای 
بلندپروازانه و نادرست از این روش خواهد شد و احتمال شکست 

برنامه ریزی حفاری را افزایش می دهد. 
3. در طراحی عملیات حف��اری، باید عوامل مختلفی نظیر خواص 
سنگ، فش��ار مخزن، پایداری دیواره چاه، خواص سیال حفاری، 
روش تزریق گاز، اثر سیال حفاری تراکم پذیر بر روند نمودارگیری 
از چاه، نیاز و ل��زوم به کارگیری موتورهای درون چاهی، نوع مته، 
خوردگی، در دسترس بودن تجهیزات، جداسازها و کنترل سیاالت 
هیدروکربنی تولیدی، روند ثبت داده ها و برنامه ریزی تکمیل چاه 
دقت ش��ود. در برنامه ریزی و طراحی مناس��ب باید هرکدام از این 

عوامل در نظر گرفته شوند.
4. حفاری با فوم ه��ای پایدار در مخازنی که بر اثر تولید با کاهش 
فش��ار روبه رو بوده اند، می تواند روش امیدوارکننده ای در حفاری 
چاه های افقی و عمودی باش��د. حفاری با فوم به سبب ویژگی های 
خاص آن مانند دانس��یته پایین، رئولوژی مناس��ب و توانایی حمل 

کنده ها روش مناسبی خواهد بود.
5. در حفاری فروتعادلی، ثبت داده های فش��اری برحس��ب زمان، 
می تواند داده های گس��ترده ای را فراهم آورد که در دیگر روش ها 

امکان پذیر نیست.

 4  مقایسه هزینه عملیات حفاری فروتعادلی به نسبت هزینه عملیات  
حفاری فروتعادلی در حفره چاه به قطر 1/2 8 اینچ

حفاری فروتعادلی )حفره 1/2 8 اینچ(

شماره چاه
هزینه های حفاریهزینه های کل

هزینه )هزار دالر(تعداد روزهای حفاریهزینه )هزار دالر(تعداد روزهای حفاری
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631/41385/1231005/6
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820/7899/117/2667/4

931/92215/716/71629/3
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26/51415/421/81191/5میانگین
حفاری فروتعادلی )حفره 1/2 8 اینچ(
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پانویس هاپانویس ها
1. Under Balanced Drilling )UBD(
2. Foams 
3. Aerated mud
4. Depleted reservoirs
5. Fractured carbonates formations
6. Rate of Penetration )ROP(
7. Pressure differential pipe sticking
8. Lost circulation
9. Over balanced drilling )OBD(

10. Mist
11. Back pressure
12. Foam quality
13. Liquid Volume Fraction )LVF(
14. Back pressure
15. Quality, Health, Safety and Environment )QHSE(

16. Chip hold-down effect
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