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تنها راه اثبات وجــود هیدروکربن در یک مخزن، حفاری آن مخزن 
اســت. حفاری، یک عملیات پیچیده، دشــوار، پرریسک و هزینه بر 
اســت. اجرای این عملیات با کمترین هزینه، ضمن رعایت و اجرای 
استانداردها و اصول زیســت محیطی، امری ضروری است که باعث 

توسعه ی فناوری های جدید خواهد شد. 
امروزه صنعت حفاری با چالش ها و مشکالتی روبرو است که رایج ترین 
این مشکالت، هرزروی و آسیب سازند، گیر لوله و ناپایداری دیواره ی 
چاه می باشــد. ایــن مشــکالت می توانند به طــور قابل مالحظه ای 
هزینه هــای کلی عملیات حفاری را افزایش داده و حتی گاهی باعث 

فوران چاه و یا در نهایت رهاسازی و ترک آن شوند. 
فقط زيان مادي حاصل از ناپايداري چاه در سازندهاي شيلي ساالنه 
1.3 ميليارد دالر برآورد شــده اســت. ]1[ این مشــکالت عمدتا به 
یکدیگر وابســته بوده و به وجود آمدن یکــی، موجب ایجاد دیگری 
خواهد شــد. در ادامه به مشــکل ناپایداری دیــواره ی چاه که بعضا 

مشکل گیر لوله ها را نیز به دنبال خواهد داشت، پرداخته می شود.

محدودیت های مشاهده شــده در حرکت رشته ی حفاری، نشانه ای 
آشــکار بر باال بودن احتمال گیر رشــته ی حفاری است. گیر لوله ها 
هرچند امری شــایع در عملیات حفاری اســت ولی طبقه بندی آن 

می تواند کمک شایانی در جهت رفع آن باشد. 
شــاید یکی از مهم ترین علل وقوع آن، عدم تمیزکاری مناسب چاه 
باشــد. ]2[ اصلی ترین عامل در ته نشینی کنده های حفاری، زاویه ی 
چاه است. اگر خصوصیات رئولوژیکی سیال مناسب باشد، تمیزکاری 
ســازندهای مشکل آفرینی چون شیل ها، ســازندهای سست1 و ترد 
شــده، با کنترل ســایر پارامترهای عملیاتی چون دبی سیال، زمان 
چرخش، ســرعت چرخش و نرخ نفوذ راحت تر انجام خواهد شد اما 
در صورتی که خواص دیگر سیال چون خاصیت دیواره سازی مناسب 
نباشــد، در برابر ســازندهای تراوا، گیرهای اختالف فشاری موجب 
تعلیــق عملیات خواهند شــد.]3[ گیر در جاکلیدی2، سگدســت3، 
ســازندهای متحرک4 و حفره ی کم سایز5، از جمله گیرهایی هستند 

که به هندسه ی چاه مربوط می شوند و نباید از آنها غافل شد.]4[

 محســن ده ودار، مربی دانشکده ی مهندسی نفت دانشگاه  محســن کرمی*، کارشناسی ارشــد مهندسی نفت گرایش حفاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 سید مجید طباطبائی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر   صنعتی امیرکبیر  

یکی از رایج ترین مشــکالت در عملیات حفاری که هزینه های حفاری را به  خصوص در هنگام اســتفاده از تجهیزات 
 گران قیمت مثل موتورهای درون چاهی، افزایش می دهد، مشــکل گیر لوله ها است. قبل از وقوع گیر رشته ی حفاری، 
ممکن اســت عالئم هشداردهنده ای از جمله محدودیت در حرکت رشته ی حفاری دیده شود. شدت گیر می تواند از 
جزئی تا شــدید متغیر بوده و گیر شــدید می تواند در نهایت منجر به یک عملیات کنارگذر شود. در این مقاله سعی 
بر آن شــده تا با تحلیل نتایج ارائه شده در گزارش های عملیاتی یکی از چاه های میدان نفتی دورود و آنالیز سیاالت 
مورد اســتفاده در هنگام حفاری در حفره ی 1/4 12 این چاه، علل بروز ســه تالش ناموفق جهت حفاری شیل های 
ریزشــی این حفره از چاه، تشــریح شده و راهکارهایی عملیاتی، جهت پیشــگیری و یا کاهش مشکالت مشابه ارائه 
شــود. همچنین با آنالیز هزینه ها، افزایش هزینه های ناشی از این تالش های ناموفق نیز به دست آمد. سازند کژدمی 
از جمله مهم ترین ســازندهای حاوی شیل های ریزشی در داخل کشــور است که در ناپایداری دیواره ی چاه حفاری 
شده در این مطالعه، نقش بسزایی داشت. از مهم ترین دستاوردهای این مطالعه می توان به نقش مخرب نفوذ فیلترات 
ســیال حفاری به داخل سازندهای شــیلی و ناپایداری دیواره ی چاه اشاره کرد. مشکالتی که باعث شده تا 60درصد 
 "Pure Bore" هزینه های کل حفاری چاه موردنظر، به این حفره )1/4 12( تعلق گیرد. به  دلیل عملکرد ضعیف سیال
)نسل جدیدی از گل های پایه ی آبی پلمیری طبیعی دوست دار محیط زیست( در حفاری سازند شیلی کژدمی موجود 

در میدان نفتی دورود، استفاده از آنها در این میدان توصیه نمی شود.
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 12 اینچ چاهی در میدان نفتی دورود( )موردکاوی: حفره 

مقدمه

چکیده

* نویسنده ی عهده دار مکاتبات 

واژگان کلید   ی:
 گیر لوله، ناپایــداری دیواره ی چاه، میدان 

دورود، شیل، سیال حفاری.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/09/11
تاریخ ارسال به د   اور: 99/09/16
تاریخ پذیرش د   اور: 99/12/20

اطالعات مقاله



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 189 

19

گیر لوله های حفاری در زمان استفاده از تجهیزات گران قیمت بسیار 
با اهمیت خواهــد بود، چرا که کوچک تریــن بی احتیاطی می تواند 
هزینه های ســنگینی را برای شرکت پیمانکار به دنبال داشته باشد. 
بــه همین دلیل، در هنگام اســتفاده از تجهیــزات درون چاهی، به 
محض مشــاهده ی کشش اضافه در زمان پیمایش چاه، باید اقدامات 

پیشگیرانه و یا ایجابی مناسب انجام شود. 
استفاده از پیل های مناسب، تعیین حدی برای اضافه کشش، دوران 
رشته در هنگام پیمایش، کنترل نرخ نفوذ و استفاده از حداکثر دبی 

مجاز می تواند وقوع گیر را به حداقل برساند.]5[
قبــل از وقوع هر نوع گیــر، عالئم هشــداردهنده ای دیده خواهند 
شــد. کم  بودن کنده های برگشــتی نســبت به نرخ نفوذ، تغییر در 
نرخ بازگشــت کنده ها و یا حتی وجود کنده های گرد شده، همگی 
نشــانه هایی از عدم تمیزکاری مناسب چاه هستند. این گونه مباحث 
را بایــد در زمان هایــی که زاویه ی چاه در بــازه ی بحرانی خود قرار 

می گیرد بیشتر مورد توجه قرار داد.]6[
فشار هیدرواســتاتیکی سیال، فشار سازند، فشــارهای تکتونیکی و 
حتی تاثیر فشار طبقات باالیی همگی به نوعی در ناپایداری دیواره ی 
چاه تاثیرگذار هســتند. حتی در پاره ای از مواقع، برهمکنش سیال 
حفاری و ســیال ســازندی نتیجه ای جز این امر نخواهد داشت. نوع 

سازند نیز در وقوع گیر بسیار اهمیت دارد.]4[
از جمله مهم ترین ســازندهای مشکل آفرین، شــیل ها هستند. نوع 
خاصی از شــیل ها نسبت به آب، بسیار حساس هستند، که با جذب 
آب، بــاد کرده و به مرور زمــان ذرات آن در چاه ریخته و باعث گیر 
می شــوند.]7[ اضافه شدن این گونه از شــیل ها انواع گرانروی6 اعم 
از گرانروی مارش فانل7، گرانروی پالســتیک8 و نقطه ی تســلیم9 را 

افزایش خواهند داد. 
در صورت عدم توجه به آن، پدیده هایی چون ســوآب10 و گلی شدن 
مته11 امری اجتناب ناپذیر خواهند بود و همان گونه که در نوشــته ی 
حاضر به آن اشاره خواهد شــد عواقب زیان باری را به دنبال خواهد 
داشت.]8[ شــاید بهترین کار در این خصوص تغییر پایه سیال و یا 

افزایش خواص بازدارندگی آن باشد. 
افزودن انواع نمك ها )پتاســيم، ســديم و كلســيم( به گل، واكنش 
بين گل و شــيل ها را كاهش مي دهد.]9[ اگر از روش های اصالحی 
استفاده نشود، بعد از مدتی اضافه کشش هایی در پیِش رو خواهد بود 

و بعد از آن ممکن است موتور درون چاهی از دست برود.
دسته ی دیگری از شــیل ها، به شیل های ریزشی معروف هستند.]8[ 
علل متعــددی را می توان برای ریزش شــیل ها در نظر گرفت که از 
مهم ترین آنها می توان فشار سازند، فشار طبقات، فشارهای تکتونیکی 

و حتی حرکت های تکتونیکی را نام برد. 

اگر فشار هیدرواستاتیکی سیال از فشار سازند کمتر باشد، شیل های 
حاضر در دیواره ی چاه خرد شــده و به داخل چاه خواهند ریخت و 

کنده های بزرگ شیل بر روی شیکر دیده خواهد شد. 
اگر فشار هیدرواستاتیکی سیال از فشار سازند شیلی بیشتر باشد، این 
امر موجب باال رفتن فشــار داخل شیل می شود و در نتیجه ساختار 
شــیل دچار ناپایداری شده و دوباره ریزش ذرات شیل اتفاق خواهد 
افتاد. حال اگر این تعادل به درســتی برقرار شود ولی فشار طبقات 
باالیی سازند شیلی باال باشد، در قسمت های باالیی دیواره ی چاه های 
افقی و یا زاویه دار، منجر به ریزش شیل های ترک خورده خواهد شد. 
عــدم توجه به این موضوع می تواند باعث یک پل مســدودکننده در 

اطراف رشته شده و جریان برگشتی گل را قطع کند.]10[
وزن گل در تمام موارد گفته شــده باید به گونه ای تنظیم شــود تا 
مشــکالت را به حداقل برســاند. در کنار این کــه افزایش وزن باید 
با وسواس خاصی انجام شــود، باید توجه داشت این گونه حفرات با 
بیشترین سرعت ممکن حفاری و تمیز شوند، تا بروز گیر و مشکالت 
تمیزکاری چاه اعم از افزایش گشــتاور12 و اضافه کشش در رشته ی 
حفاری13 به حداقل برســد. تمیزکاری چــاه می تواند به کمک انواع 
پیل ها از جمله پیل های غلیظ، سنگین، رفع گیر و ترکیبی به صورت 

شاخص بهبود یابد.]5[
12، دو  در یکی از چاه های میدان نفتی دورود در هنگام حفاری حفره 
عملیات کنارگذر14 ناموفق به ثبت رسیده است و باالخره در عملیات 

کنارگذر سوم، حفره حفاری شده است. 
در این مقاله تالش شــده تا با بررسی علل وقوع گیر، علت های عدم 
موفقیت عملیات در ســه تالش اول یافته شده و راهکارهایی جهت 
عدم تکرار مشکالت پیش آمده یا به حداقل رساندن آن ها ارائه گردد.

1- پیکره ی اصلی مقاله
1-1- میدان نفتی دورود

میدان نفتی دورود با وســعتی بیش از جزیره ی خارک، در زیر این جزیره و 
در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است. این میدان نفتی در منطقه ای با 
گســترش تقریبی 5 کیلومتر مربع در 25 کیلومتر مربع، یکی از بزرگ ترین 

میدان های نفتی ایران به  شمار می رود. 
تولید از میدان نفتی دورود، برای نخستین بار از سال 1343 با حفر 18 حلقه 
چاه در دریا و 24 حلقه چاه در خشکی آغاز شد. از 40 سال گذشته تاکنون، 

سه مرحله ی توسعه ای در میدان نفتی دورود انجام شده است. 
ظرفیت مخزن دورود حدود 7.6 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. میدان 
یاد شده شامل 2 بخش خشکی و دریا است که به آن دورود 1 و 2 می گویند. 

شکل1، موقعیت این میدان را در خلیج فارس نشان می دهد. ]11[
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2-1- آنالیز عملیات
حفاری چاه مورد اشاره در دریا و در پنج حفره15، انجام شد. حفاری حفره ی 
36 اینچ این چاه با آب دریا از عمق 79 متری با یک مته ی ســه کاجه16 از 
بستر دریا شروع و تا عمق 135 متری که لوله ی هادی 30 اینچ درآن عمق 

قرار گرفته، ادامه یافت. 
ســپس با مته ی سه کاجه 26 اینچی حفره به صورت عمودی تا عمق 615 
متری با آب دریا حفاری و بعد از راندن جداری 20 اینچ، ســیمان کاری شد. 
حفره ی  17 از عمق 615 تا 650 به صورت قائم و از 650 تا 1038 متری 
به صورت انحرافی با گل پلیمری ـ نمکی با وزن 70 تا pcf 17 74 )پوند بر فوت 
مکعب( حفاری شد. این عملیات با وزن گل pcf 96 تا عمق 1866 متری که 

نقطه ی باالیی سازند گچساران بود، ادامه یافت.
حفــره ی  12 به صورت انحرافــی از عمق 1866 تــا 3064 متری با گل 
پلیمر نمکی pcf 72 حفاری شــد. در این عمق )قبل از رســیدن به سازند 
کژدمی( گل پلیمر نمکی با گل "Pure Bore" با وزن pcf 75 جایگزین شــد. 
"Pure Bore Mud" نســل جدیــدی از گل های پایه ی آبی پلیمری طبیعی، 

سازگار با محیط زیست و زیست تخریب پذیر18 بوده که در برنامه های حفاری 
چالش برانگیز استفاده می شــود.]12[ عملیات حفاری به  صورت انحرافی تا 

عمق 3181 متری ادامه یافت. مشــکالت مربوط به گیر رشته ی حفاری در 
این عمق  و در سازند کژدمی شروع شد. به  منظور بهبود عملیات، لوله ی باال 
تا عمق 3085 متری انجام شــد که چاه دچار "پک آف19" )پر شدن اطراف 
رشــته ی حفاری با ریزش دیواره ی چاه( شده و رشته در عمق  3099 متری 
گیر کرد. با کار بر روی گیر و اضافه کشش تا 120کیلو پوند، گیر آزاد شد و 
بعد از لوله ی باال تا سطح، مشاهده شد که موتور درون چاهی از رشته ی حفاری 
جدا شده و درون چاه باقی مانده است، بنابراین تصمیم به عملیات کنارگذر 
جهت ادامه ی حفاری، گرفته شد. عمق باالی مانده20، 3081 متری تعیین و 

چاه با سیمانی با وزن pcf 120 تا عمق 2926 متری پر شد.
عملیات کنارگذر اول از عمق 2941 متری آغاز و حفره به صورت انحرافی تا 
عمق 3098 متری با گل "Pure Bore" با وزن 76 تا pcf 82 ادامه پیدا کرد. به 
دلیل پایین بودن نرخ نفوذ، مته ی الماسیPDC 21، جایگزین مته ی سه کاجه 
شد. حفاری با گل pcf 83 تا عمق3353 متری ادامه یافت. به دلیل بروز معلق 
ماندن رشته ی حفاری22، رشته تا عمق 3318 متری، در سازند کژدمی، باال 
آورده شد که در این عمق رشته مجددا دچار "پک آف" شد و گیر کرد که با 

کار بر روی آن، آزاد شد. 
از این عمق تا عمق 3050  متری، عملیات خراش دیواره ی چاه در برگشت 

 1  موقعیــت میدان نفتی دورود در خلیج فارس]11[
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رشــته ی حفاری به  صورت سخت23 و ســپس تا عمق 2750متری، به  
صورت نرم24  انجام شد. بعد از آن تا عمق 2776 متری لوله ی پایین و تا 
عمق 2830 متری عملیات شستشــو و خراش سخت25 انجام شد. در این 
عمق در ســازند احمدی بر اساس الگ گاما، تنگ شدگی دهانه ی چاه26، 
مشاهده شد. در این عمق لوله گیر کرد و پایین تر نرفت، بنابراین تصمیم 
به انجام دومین عملیات کنارگذر گرفته شــد. به همین دلیل رشــته تا 

سطح باال آورده شد و تا عمق 2630 متری سیمان کاری شد.
دومین عملیات کنارگذر از عمق 2593 متری شروع شد و حفاری انحرافی تا 
عمق 2672 متری با گل "Pure Bore" با وزن pcf 74 ادامه یافت، ولی بنا به 
دالیل نامعلومی که آن را تغییر در برنامه ی چاه عنوان کرده اند رشته ی حفاری 
جهت انجام سومین کنارگذر، باال کشیده شد و این بار پالگ سیمانی با وزن 

pcf 120 تا عمق 2600 متری قرار گرفت.
کنارگذر ســوم از عمق 2558 متری شروع و حفاری به صورت انحرافی 
 77 pcf تا عمق 2944 متری )قبل از رســیدن به سازند کژدمی( با گل
 78 pcf ادامــه یافت. در این عمق گل پایه ی روغنی با وزن "Pure Bore"
جایگزین "Pure Bore" شــد و از عمق 2944 تا 3770 متری حفاری به 

صورت انحرافی ادامه یافت و باالخره جداری 5/8 9 تا عمق 3768 متری 
رانده و سیمان کاری شد.

حفر حفره ی  8 به صورت انحرافی از عمق 3770 تا عمق 5000 متری 
با گل پایه ی روغنی pcf 59 ادامه یافت و لوله ی آســتری27 7 اینچی از 
عمق 3672 تا 4537 متر رانده و سیمان کاری شد. در نهایت این لوله ی 
آســتری در سه مرحله مشبک کاری شده اســت. در جدول1، اطالعات 

حفاری مربوط به هر حفره از چاه حفاری  شده، آمده است.]13[
با بررسی عملیات های انجام شده در حفر حفره ی  12 مشاهده می شود که 
در عملیات اصلی اولیه، ناپایداری دیواره ی چاه به دلیل حضور شیل کژدمی که 
به شدت ریزشی است، عامل اصلی "پک آف" بوده است که در نهایت موجب از 
دست رفتن موتور درون چاهی شده است. در جدول2، خالصه ای از سازندهای 

درگیر در هر کدام از مراحل گفته شده، ارائه شده است.]13[
مشــکل اصلی در این چــاه و در این حفره، ناپایــداری دیواره ی چاه 
بوده اســت و "پک آف"  و همچنین متورم  شدن شیل ها منجر به گیر 
رشــته ی حفاری شده و هزینه های مســتقیم و غیرمستقیم زیادی را 

ایجاد کرده است.

  1   اطالعات حفاری مربوط به حفره های چاه حفاری شده]13[ 

)pcf( نوع سیال حفاریوزن گلTVD (m)نام سازندMD (m))in( سایز جداری)in(سایز حفره

64.5Sea Water611353036آغاجاری

64.5Sea Water4806092026آغاجاری

70-98Salt-polymer WBM1257817 / 3  1865.513آغاجاری ، میشان ، گچساران 

72-83
 Salt-polymer, Pure Bore,

OBM1904 ،آسماری، جهرم، گورپی، ایالم، احمدی، معدود، کژدمی، داریان، گدوان
 8/512 37689رتاوی

57-61OBM12328الینر 45367رتاوی ،  خامی ،  یاماما 

  2   سازندهای درگیر در هرکدام از کنارگذرها]13[

MD(m)No.MD(m)No.

2558K.O.P.

S.T.#3

سنگ پوش1860

Original
آسماری1870گورپی2611

......……

کژدمی3081کژدمی3061
3181T.Dداریان3293
.2941K.O.Pرتاوی3721

S.T.#1 کژدمی3076......
داریان3327خامی3835

......3353T.D.
.2593K.O.Pیاماما4396

S.T.#2 5000T.D.2614گورپی
2672TD
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3-1- آنالیز هزینه ها 
در مجموع، اشتباهات و مشکالت ایجاد شده در مسیر حفاری حفره  
منجر به زدن دو عملیات کنارگذر ناموفق و یک موفق شــد که فقط دو 

کنارگذرهای ناموفق هزینه هایی به این شرح را ایجاد کرد:
در برنامه ی چاه، پیش بینی شده بود که هزینه ی سیال حفاری حفره  در 
حدود 375 هزار  دالر شــود که بروز این مشــکالت، این عدد را به حدود 
965 هزار دالر رســاند که معادل 560 هزار دالر ضرر از بابت هزینه های 
ســیال بوده است. حفر این دو کنارگذر 28 روز طول کشیده است که با 
احتســاب هزینه ی اجاره ی 180 هزار دالر در روز برای دکل، عددی در 

حدود 5040000 دالر خسارت اجاره ی دکل بوده است. 
در مجموع، این دو کنارگذر ناموفق حدود 5600000 دالر هزینه ی اضافی به 
 بار آوردند که البته در این مقدار، از دیگر هزینه های ناشی از این تاخیر، مانند 

تجهیزات مصرفی صرف نظر شده است.
در آنالیز هزینه های تمام  شده ی چاه، در مجموع 61 درصد از زمان های هدر 
رفتــه برای حفاری این چاه و 59 درصــد هزینه های گل حفاری این چاه به 
12 تعلق گرفته است که اشتباهات و مشکالت و کنارگذرهای  حفاری حفره   
ایجاد شده در حفاری این حفره سهم باالیی در افزایش این ارقام داشته است. 
در اشکال1 و 2، به  ترتیب هزینه و زمان هدر رفته برای حفره های مختلف چاه 

حفاری شده به تفکیک نشان داده شده است.

4-1- آنالیز سیال حفاری
در این عملیات از سه نوع سیال حفاری در حفاری حفره ی  12 اینچ استفاده 

شده است. تا قبل از ورود به سازند شیلی کژدمی از گل پلیمری نمکی استفاده 
می شــد. به دلیل مواردی مانند مسایل زیست محیطی یا اقتصادی، تصمیم 
گرفته شد تا حفاری ســازند شیلی کژدمی با یک سیال حفاری غیرروغنی 

انجام شود. 
بنابراین تصمیم به اســتفاده از نســل جدیدی از گل های پایه ی آبی پلیمر 
طبیعی با عملکرد باال28 تحت عنوان ســیال حفاری "Pure Bore" به  جای 
گل پایه ی روغنی در حفاری سازند شیلی مورد اشاره گرفته شد. بدین منظور 
گل  "Pure Bore" جایگزین گل پلیمری نمکی شد. این عمل به علت ورود به 
سازند کژدمی )حاوی شیل و شیل آهکی( که به  شدت ریزشی است با افزایش 
ناگهانی در نرخ نفوذ، هم زمان شــده است که در نتیجه ی آن حجم زیادی از 

خرده ها به درون چاه روانه شدند. 
در کنار این موضوع به دلیل فیلتراسیون سیال حفاری، احتمال تحریک شیل 
به دلیل نفوذ آب به داخل ساختار آن و ایجاد فشار اضافه و در نهایت ریزش 
آن به درون چاه وجود داشت. در نتیجه حجم زیادی از خرده های حفاری وارد 
چاه شده و در نهایت به علت تمیزکاری ضعیف چاه،  "پک آف" و گیر رشته ی 

حفاری درون چاه در عملیات اولیه ی حفاری اتفاق افتاده است. 
سازند احمدی یک شیل آماسی است که باعث کم شدن قطر چاه می شود. 
عملیات های متعدد شستشو و خراشیدن دیواره ی چاه و خراش آن در برگشت 
رشــته ی حفاری به  صورت سخت و نرم، در عملیات کنارگذر اول به همین 

دلیل بوده است. 
این عملیات ها و همچنین "پک آف" مجدد رشته ی حفاری و تالش برای آزاد 
کردن آن منجر به طوالنی شدن عملیات حفاری این حفره شده که فرصتی 
جهت متورم  شــدن شیل آماســی احمدی در اثر فیلتراسیون گل حفاری 

 2  هزینه هــای حفر چاه در هر حفره                         3  زمــان هدر رفته در حفاری هر حفره            
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پایه ی آبی "Pure Bore" فراهم می کند، چرا که باد کردن شیل پدیده ای تابع 
زمان اســت. هرچند در این عملیات تالش شده است تا از یک گل پلیمری 
دوست دار محیط زیســت )Pure-Bore Mud( و کارآ در کنترل فیلتراسیون 
و افزایش دهنده ی تمیزکاری چاه اســتفاده شود ولی در نهایت به دلیل باال 
رفتن زمان انتظار29، عدم عملکرد باال در حفاری سازند و برآوردن انتظارات و 
همچنین فشار کارفرما، از گل پایه ی روغنی برای رفع این مشکل بهره گرفته 
شــد تا با ایجاد کنارگذر ســوم عملیات حفاری این حفره با یک گل پایه ی 

روغنی انجام شود.
با بررســی گزارش نهایی ســه چاه دیگر در اطراف چاه مورد اشــاره در 
میــدان نفتی دورود که در حد فاصل ســال های 93 تا 96 انجام شــد، 
مشــخص شد در چاه X -1  با عمق 3987 متری که در تاریخ شهریورماه 
سال 1393 در میدان دورود حفاری شد، قبل از رسیدن به سازند کژدمی 
در عمق 2914 متری، ســیال حفاری پایه ی آبی30 را به ســیال حفاری 
پایه ی روغنی31 تغییر دادند که بدون هیچ گونه مشکل ناپایداری دیواره ی 

چاه، حفاری حفره موردنظر انجام شد.]14[
همچنیــن در چــاه X -2  که در فاصله ی 15 متری از چــاه X -1  در تاریخ 
فروردین ماه سال 1394 و با عمق 3748 متری حفاری شد نیز قبل از حفاری 
 WBM  ســازند کژدمی در عمق 2925 متری، با تغییر نوع سیال حفاری از
به OBM، حفاری این ســازند بدون هیچ گونه مشکل ناپایداری دیواره ی چاه 

انجام شد.]15[
در حفاری چــاه مورد بحث در این مطالعه، بــر خالف چاه های حفاری  
شــده ی قبل از آن، تصمیم به حفاری ســازند شــیلی کژدمی با نســل 
جدیدی از گل های پایه ی آبی پلیمری دوســت دار محیط زیســت تحت 
عنــوان "Pure Bore Mud " بــه  جای گل پایه ی روغنی گرفته شــد که 
همان طور که پیشــتر گفته شــد، عملکرد موفقیت آمیزی را در حفاری 
سازند مذکور از خود نشان نداد و منجر به بروز مشکالتی در حفاری شد. 
بنابراین اســتفاده از سیاالت پایه ی آبی نسل جدید "Pure Bore" در حفاری 
ســازند کژدمی در میدان دورود با توجه به عملکرد ضعیف آن در چاه مورد 

بحث، توصیه نمی شود. 
تجربه ی عملکرد ضعیف سیاالت پایه ی آبی "Pure Bore" در حفاری سازند 
کژدمی در چاه  مورد مطالعه در میدان دورود، در چاه بعدی حفاری شــده 
در این میدان، مورد استفاده قرار گرفت. در چاه X - 3 در همین میدان که با 
عمق 3528 متری و بعد از چاه اشاره شده در مقاله و در تاریخ اردیبهشت ماه 
ســال 1396 حفاری شد، در حفره  12 اینچ آن، قبل از رسیدن به سازند 
کژدمی در عمق 2758 متری، سیال حفاری پایه ی آبی پلیمر نمکی را که 
بــا آن تا آن عمق در حال حفاری بودند، با ســیال حفاری پایه ی روغنی 
جایگزین کرده و حفاری ســازند کژدمی با ســیال حفاری پایه ی روغنی، 

بدون هیچ مشکل ناپایداری دیواره ی چاه انجام شد.]16[

بنابرایــن می توان نتیجه گرفت، علت اصلــی ناپایداری دیواره ی چاه در 
12 اینچ چاه مورد مطالعه در این مقاله، اســتفاده از گل پایه ی  حفــره 
آبی )گل Pure Bore( در حفاری ســازند کژدمی است، چراکه در دو چاه 
قبلی چاه مورد مطالعه، قبل از رسیدن به سازند کژدمی با تغییر نوع گل 
از پایه ی آبی به روغنی هیچ گونه مشکل ناپایداری دیواره ی چاه مشاهده 
نشــد و با به کارگیری همین نکته در حفاری چاه بعد از آن نیز، مشکلی 

در پایداری دیواره ی چاه در حفره مدنظر رخ نداد. 
بنابراین به کارگیری سیال پلیمری دوست دار محیط زیست "Pure Bore" در 
حفاری سازند شیلی کژدمی در میدان نفتی دورود که در چاه مورد مطالعه به 
دالیلی مانند مسایل زیست محیطی یا اقتصادی، انجام شد، توصیه نمی شود 
و بهتر اســت جهت پیشگیری از مشکالت ناپایداری دیواره ی چاه در سازند 
شیلی کژدمی در میدان دورود، از گل پایه ی روغنی برای حفاری این سازند 

استفاده شود.

2- نتیجه گیری و پیشنهادها
از جمله مهم ترین نتایج استخراج شده از این مطالعه این موارد است:

1- مشکالت مربوط به ناپایداری دیواره ی چاه و انجام سه کنارگذر در حفاری 
این چاه باعث شده است که 60 درصد از هزینه های کل و زمان نهایی عملیات 

حفاری چاه مذکور، به حفره  12 آن اختصاص یابد.
2- عملکرد ســیال پلیمری دوســت دار محیط زیســت "Pure Bore" در 
حفاری ســازند  شــیلی کژدمی موجود در میدان نفتــی دورود توصیه 
نمی شود و بهتر است جهت پیشــگیری از مشکالت ناپایداری دیواره ی 
چاه در ســازند شیلی کژدمی در میدان دورود، از گل پایه ی روغنی برای 

حفاری این سازند استفاده شود.
3- در هنــگام عبور از ســازندهای شــیلی ریزشــی، تغییرات فشــار 
هیدرودینامیکی ســیال، باعث نفوذ فیلترات ســیال به داخل ســازند و 

ناپایداری آنها و دیواره ی چاه خواهد شد.
4- طوالنی  شــدن زمان انجام حفاری ســازندهای شیلی به  ویژه شیل های 
آماســی به متورم  شدن بیشتر این نوع شیل ها کمک کرده و حتی می تواند 
منجر به بسته شدن چاه شود، چراکه بادکردن شیل پدیده ای تابع زمان است.

همچنین بر اساس تحلیل ها و نتایج ارائه شده در این مطالعه، این پیشنهادها 
در جهت پیشگیری یا به  حداقل رساندن مشکالت به  وجود آمده در حفاری 

چاه های میدان نفتی دورود به  خصوص در حفره  12، ارائه می شوند:
1- حفاری و تمیزکاری سازندهای شیلی این میدان با حداکثر سرعت ممکن 
جهت جلوگیری از بروز گیر و مشکالت مربوط به ناپایداری سازندهای شیلی.

2- اتخاذ شیوه ی مناسب در بازدارندگی شیل ها بسته به ماهیت آنها از نظر 
ریزشی یا آماسی بودن.
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3- اســتفاده از گل پایه ی روغنی در حفاری ســازندهای شیلی، در صورت 
استفاده از گل های اصالح  یافته ی غیرپایه ی روغنی، باید از عملکرد باالی آنها 

در بازدارندگی شیل ها اطمینان حاصل شود.

4- افزایش بهینه ی دبی تزریقی هنگام حفاری ســازندهای شــیلی جهت 
تمیزکاری مناسب چاه.

پانویس هاپانویس ها
1. Unconsolidated Formation
2. Key Seating
3. Dogleg
4. Mobile Formation
5. Undergauge Hole
6. Viscosity
7. Marsh funnel viscosity
8. Plas tic viscosity
9. Yield point
10. Swab
11. Balled Up
12. Torque
13. Drag
14. Side Track
15. Section
16. Roller Cone Bit

17. Pound per Cubic Foot
18. Biodegradable
19. Hole Pack Off
20. Fish
21. Diamond Bit
22. String hang up
23. Hard back Ream
24.  Soft back Ream
25. Hard Wash and Ream
26. Tight hole
27. Linear
28. High Performance Polymeric Water Based Muds
29. Waiting Time
30. Water Based Mud )WBM(
31. Oil Based Mud )OBM(
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