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قسمت دوم
طبقه بندي انواع مكانیسم هاي گیر لوله ها

دسته اول:  گیرهاي ناشي از ته نشیني و ريزش مواد جامد موجود در گل
1ـ گیر رشته لوله در اثر ته نشین شدن کنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل

2ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش شیل هاي ديواره چاه
)Unconsolidated Formation( 3ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم

)Fractured & Faulted Formations( 4ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي
5ـ گیرهاي مرتبط با سیمان کاري

 )Junk( 6ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز
)Differential Pressure Sticking(  دسته دوم:  گیر ناشي از نیروهاي تفاضل فشاري

دسته سوم:  گیرهاي مرتبط با هندسه چاه
)Stiff BHA( 1ـ ساق ته چاهي خشك و غیر قابل انعطاف

 )Key Seat( 2ـ گیر رشته لوله در حفره جاکلیدي
 )Dog Leg( 3ـ گیر رشته لوله در سگ دست چاه

)Ledges( 4ـ لبه ها
)Mobile Formation( 5ـ گیر رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان

 )Under Gauge Hole( 6ـ گیر رشته لوله در حفره کم سايز

  گیررشته لوله در سازنده های 
متحرك و روان

 Mobile
Formations

  گیر رشته لوله در حفره 
کم سايز

 Undergauge
Hole

 گیر رشته لوله در اثر مچالگی 
لوله های جداری

 Collapsed
Casing

  گیر رشته لوله ناشی از نیروهای 
تفاضل فشاری

 Differential
 Pressure Sticking

  گیر رشته لوله در اثر ريزش 
سازنده های دارای شكستگی

Fractured
Formations 

 گیر رشته لوله در اثر ريزش 
خرده های فلز

Junk   

 گیر رشته لوله در حفره 
جاکلیدی

Key Seat

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

گیر رشته لوله در سازنده های دارای شکستگی گیر رشته لوله در حفره کم سایز گیر رشته لوله درمچالگی لوله های جداریگیر رشته لوله در حفره جاکلیدیگیر ناشی از نیروهای تفاضل فشاری  گیر رشته لوله دراثر ریزش فلزات و خرده های فلزی گیر رشته لوله در سازندهاي متحرک و روان

   فشـار سـازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستیك مانند 
شـیل ها را بـه داخل حفـره مي راند و در نتیجـه BHA گیر 

مي افتد. 

 اخطار: 
 حفاري سـازندهاي نمكي يا شـیل هاي پالسـتیك مانند 

افزايش ناگهاني O.Pull يا افت ناگهاني وزن

Torque افزايش ناگهاني 

در سـازندهايي که به صورت طبیعي داراي شـكاف هستند 
قطعات سازند حفره ريزش کرده و باعث گیر لوله ها مي شوند. 

 اخطار:
 احتمال بروز چنین مشـكلي در سازندهاي آهكي، شیل 
و ديگر سـازندهاي داراي شكستگي وجود دارد و معموالً به 

محض حفاري سازند رخ مي دهد.
  قطعات بلوك مانند کنده ها روي الك لرزان، پر شدن چاه 

در زمان Trip يا اتصال

حفاري سـازندهاي سـخت و سـائیده مته را از اندازه اصلي خـارج مي کند و 
در نتیجـه حفـره با اندازه کمتري حفـاري شـده و شكـل مخروطي به خود 

مي گیرد. با تعويض مته، مته جديد درون حفره گیر مي کند.  
اخطار:

 حفاري در ماسه سنگ هاي ساينده انجام شده باشد
 مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، کاهش قطر دارند

 زماني که بعد از مته 3 کاجه، مته PDC درون چاه رانده مي شود

 ورود به چاه بعد از عملیات مغزه گیري

 به دلیل وضعیت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب چاه هنگـام حفاري 
يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي،  Junk وارد چاه شده و باعث گیر 

رشته مي شود. 
 

اخطار:
  اين اتفاق در هر شرايطي ممكن است رخ دهد

  تراشه هاي فلزي ممكن است روي الك لرزان مشاهده شوند

    به دلیل طراحي غلط جداري يا اشـتباه در راندن يا ضعیف شـدن آن در اثر 
پوسیدگي يا خوردگي يا تخلیه کامل چاه، جداري مچاله شده و هنگام ورود و يا 

خروج BHA از نقطه مورد نظر سبب گیر مي شود.
اخطار:

  بعد از انجام سیمان کاري از سطح يا عملیات تزريق پذيري از دالیز جداري
  تخلیه کامل سـیال درون جداري به علت هرزوري شـديد يا زنده سـازی با 

نیتروژن

  خم شدگي جداري به علت عملیات راندن جدراي با سختي.

تغییرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نیمه نرم تا نیمه سخت و کشش و 
چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در ديواره چاه به وجود مي آورد که هنگام لوله 

باال، لوله هاي وزنه به علت قطر بیشتر درون آن گیر مي کنند.
 اخطار:

  Dog Leg هاي با زاويه زياد در قسمت هاي باالي چاه
 Dog در قسمت هـاي داراي  Wiper Trip زمان طوالني حفاري بدون انجام  

Leg
Trip هاي هر شاخه در هنگام Tool Joint تناوبي در محل O.Pull مشاهده  

رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است. هنگامي که رشته حفـاري 
متوقف مي شـود فیلتر کیك گسـترش يافته و دور رشـته را نشت بندي 
مي کند. زياد بودن تفاضل فشار هیدروستاتیك و فشار سازند باعث ايجاد 

نیرويي مي شود که رشته را به ديواره مي چسباند.
 اخطار:

 حفاري ماسه هاي کم فشار
O.Pull يا با تعداد کم، افزايش Stabilizer بلند و بدون BHA 

کاهش وزن هنگام حرکت به پايین يا افزايشTorque در هنگام شروع 
حرکت رشته

اقدامات پیشگیرانه:
   استفاده  از وزن گل کافي

  وجود برنامه ريزي براي Reaming Tripها
 کاهش سرعت ورود BHA به مناطق مشكوك

 تكمیل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

اقدامات پیشگیرانه:
  تمیزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري

  کنترل  هرزوروي هاي محدود
  کاهـش سـرعت Trip قبـل از ورود BHA بـه مناطق 

مشكوك

اقدامات پیشگیرانه:
 مته و پايدارکننده خارج شده از چاه از لحاظ اندازه بودن 

)Gauge( چك شود
 هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود

 چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشیده شود
 کاهش سرعت BHA قبل از ورود به مناطق مشكوك

اقدامات پیشگیرانه:
 مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن

 بازرسي ابزارهاي دستي
 پوشاندن درب چاه هنگام حفاري

 بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي
بازرسي مرتب  Dies هاي Slips و آچارها

بستن   Blind Rams در هر خروج از چاه 
Wipper Rubber  استفاده از   

  نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملیاتي مناسب

اقدامات پیشگیرانه:
  همواره سرعت Trip محدود شود

 در صورت مشاهده Drag در داخل جداري، محدوده مشكوك چندين بار 
بررسي شود

اقدامات پیشگیرانه:
  میزان Dog Leg ، کمتر يا مساوي 3 درجه در صد  فوت باشد

   در مناطق مشكوك يك حد مجاز O.Pull براي حفار تعیین شود
  در مناطقـي که Dog Leg وجـود دارد براي Reamer Trip برنامه ريزي 

وجود داشته باشد
 در صورت مشـكوك بودن به Key Seat ابزارهـاي تراش درون چاه بريده 

شود

اقدامات پیشگیرانه:
  حداقل وزن گل مورد نیاز استفاده شود

  زماني که BHA مقابل مناطق مشكوك است، حرکت رشته متوقف نشود
 مناطق مشكوك با احتیاط حفاري شوند

  از لوله هاي وزنه با اندازه کوچكتر استفاده شود
ساير عالئم:

 تغییري در کنده ها ديده نمي شود
  افزايش وزن گل، افزايش PVو ذرات ريز و سبك در گل

Fluid Loss زياد و کیك گل ضخیم است

عالئم

راهكار

گیر در هنگامي که BHA در محدوده عمق سازند 
پالستیك قرار دارد، رخ مي دهد.

عموماً زمان لوله باال رخ مي دهد.

امكان دارد در هنگام لوله پايین و بعد از يك دوره 
طوالني خارج از چاه بودن رخ دهد.

در صورت حرکت سريع سازند ممكن است در حین 
حفاري رخ دهد.

در سازندهاي نمكي )با در نظر داشتن شرايط فوران چاه( آب شیرين 
پمپ شود.

اگر در هنگام گیر حرکت رو به پايین بوده، از  ضربه جار به سمت باال 
استفاده شود اما از Torque استفاده نشود. 

اگر در هنگام گیر حرکت رو به باال بوده، از  Torque و ضربه جار 
به سمت پايین استفاده شود.

عالئم

راهكار

ممكن است گردش گل محدود شود.

احتمال رخ دادن هنگام Trip  و حفاری

افزايش  متغییر و ناگهانی Drag, Torque درست پیش 
از گیر لوله ها

در صورت گیر در سنگ هاي آهكي از اسید استفاده شود

از ضربه جار به سمت پايین استفاده شود.

ازTorque استفاده شود

از پیل Hi‐ Density و Hi‐ Vis .استفاده شود

عالئم

راهكار

گردش گل محدود نشده يا بسیار کم محدود مي شود

تنها در هنگام لوله پايین رخ مي دهد

افت ناگهاني وزن

از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود.

از Torque استفاده نشود.از Torque استفاده نشود.

عالئم

راهكار

Drag , Torque  ناگهاني و متغیر درست قبل از گیر لوله ها رخ مي دهد

ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند.

عموماً در شرايطي رخ مي دهد که ساق ته چاهي در سازند نبوده و 
داخل  لوله هاي جداري قرار دارد.

اگر در هنگام گیر، حرکت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايین 
استفاده شود. در صورت پیشرفت از Torque استفاده گردد.

عالئم

راهكار

گردش گل کامالً قطع يا محدود مي شود

اغلب هنگام Trip رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم
محتمل است

احتمال دارد شیل به طور کامل دور لوله ها را بگیرد )Pack Off( وايجاد يك

و ضربه جار به سمت Torque اگر قبل از گیر ،حرکت رو به پايین بود از
پايین استفاده گردد.

اگر قبل از گیر، حرکت رو به باال بود از اضافه کشش و ضربه جار به سمت باال 
استفاده شود.

عالئم

راهكار

اگر گیر اتفاق نیافتاده باشد امكان حرکت آزادنه رشته در زير محل
 Key Seat وجود دارد

تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد.

O.Pull ناگهاني هنگامي که BHA به عمق Dog Leg مي رسد

گردش بدون محدوديت گل

)Back Ream( کار شود Dog Leg کم و چرخش رشته روي OPull با

از Torque و ضربه جار به سمت پايین استفاده شود

عالئم

راهكار

گردش گل محدود نمي شود.

بعد از يك دوره بي حرکت بودن رشته رخ مي دهد.

چرخش يا هر گونه حرکت رشته غیر ممكن مي شود.

گل با حداکثر توان مجاز گردش مي کند.

براي آزاد سازي لوله هااز Torque استفاده شود

در صورت امكان از وزن رشته رو به پايین و يا ضربه جار به سمت پايین استفاده شود.

از پیل هاي مخصوص )مثل Pipe Lax( .استفاده شود

اگر در هنگام گیر ،حرکت رو به پايین بود از ضربه جار به سمت باال استفاده 
شود. در اين شرايط از Torque استفاده نشود.

ممكن است گیر آنی باشدگیر مي تواند آني باشد.

گردش گل محدود نشده يا بسیار کم محدود می شود



 

) Stuck pipe(انواع گیر رشته لوله حفــــــــــــاری
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قسمت دوم
طبقه بندي انواع مكانیسم هاي گیر لوله ها

دسته اول:  گیرهاي ناشي از ته نشیني و ريزش مواد جامد موجود در گل
1ـ گیر رشته لوله در اثر ته نشین شدن کنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل

2ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش شیل هاي ديواره چاه
)Unconsolidated Formation( 3ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم

)Fractured & Faulted Formations( 4ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي
5ـ گیرهاي مرتبط با سیمان کاري

 )Junk( 6ـ گیر رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز
)Differential Pressure Sticking(  دسته دوم:  گیر ناشي از نیروهاي تفاضل فشاري

دسته سوم:  گیرهاي مرتبط با هندسه چاه
)Stiff BHA( 1ـ ساق ته چاهي خشك و غیر قابل انعطاف

 )Key Seat( 2ـ گیر رشته لوله در حفره جاکلیدي
 )Dog Leg( 3ـ گیر رشته لوله در سگ دست چاه

)Ledges( 4ـ لبه ها
)Mobile Formation( 5ـ گیر رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان

 )Under Gauge Hole( 6ـ گیر رشته لوله در حفره کم سايز

  گیررشته لوله در سازنده های 
متحرك و روان

 Mobile
Formations

  گیر رشته لوله در حفره 
کم سايز

 Undergauge
Hole

 گیر رشته لوله در اثر مچالگی 
لوله های جداری

 Collapsed
Casing

  گیر رشته لوله ناشی از نیروهای 
تفاضل فشاری

 Differential
 Pressure Sticking

  گیر رشته لوله در اثر ريزش 
سازنده های دارای شكستگی

Fractured
Formations 

 گیر رشته لوله در اثر ريزش 
خرده های فلز

Junk   

 گیر رشته لوله در حفره 
جاکلیدی

Key Seat

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

)ـ قسمت دوم Stuck Pipe) انواع گير رشته لوله حفاری

تھيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

عالئم

رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم  Tripاغلب هنگام 
.محتمل است

و  (Pack Off)احتمال دارد شيل به طور كامل دور لوله ها را بگيرد 

.گردش گل كامالً قطع يا محدود مي شود

راهكار

ار به اگر قبل از گير، حركت رو به باال بود از اضافه كشش و ضربه ج
.سمت باال استفاده شود

و ضربه جار به سمت  Torqueاگر قبل از گير ،حركت رو به پايين بود از 
  .پايين استفاده گردد

عالئم

در سازند نبوده و داخل   چاهي عموماً در شرايطي رخ مي دهد كه ساق ته 
.لوله هاي جداري قرار دارد

Drag , Torque ناگهاني و متغير درست قبل از گير لوله ها رخ مي دهد.

هنگامي كه  .رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است
كيك گسترش يافته و دور رشته حفـاري متوقف مي شود فيلتر

بودن تفاضل فشار  زياد .رشته را نشت بندي مي كند
ه هيدروستاتيك و فشار سازند باعث ايجاد نيرويي مي شود ك

.رشته را به ديواره مي چسباند

:اخطار
ـ حفاري ماسه ھاي كم فشار

O.Pullيا با تعداد كم، افزايش  Stabilizerبلند و بدون  BHAـ 
در ھنگام  Torqueـ كاھش وزن ھنگام حركت به پايين يا افزايش

شروع حركت رشته

طبقه بندي انواع مكانيسم هاي گير لوله ها
گيرهاي ناشي از ته نشيني و ريزش مواد جامد موجود در گل:  دسته اول

ـ گير رشته لوله در اثر ته نشين شدن كنده هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل1
ـ گير رشته لوله در اثر ريزش شيل هاي ديواره چاه2
(Unconsolidated Formation)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي سست و نامستحكم 3

(Fractured & Faulted Formations)گير رشته لوله در اثر ريزش سازندهاي داراي شكستگي ـ 4

گيرهاي مرتبط با سيمان كاريـ 5
 (Junk)ـ گير رشته لوله در اثر ريزش خرده هاي فلز 6

(Differential Pressure Sticking)گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  :  دسته دوم

گيرهاي مرتبط با هندسه چاه:  دسته سوم
(Stiff BHA) ـ ساق ته چاهي خشك و غير قابل انعطاف1

 (Key Seat)گير رشته لوله در حفره جاكليدي ـ 2

 (Dog Leg)گير رشته لوله در سگ دست چاه ـ 3

(Ledges) لبه هاـ 4

(Mobile Formation)گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و روان ـ 5

 (Under Gauge Hole)گير رشته لوله در حفره كم سايز ـ 6

 (Collapsed Casing)گير رشته لوله در اثر مچالگي لوله جداري ـ 7

ا تغييرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نيمه نرم ت
 نيمه سخت و كشش و چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در
به  ديواره چاه به وجود مي آورد كه هنگام لوله باال، لوله هاي وزنه

.علت قطر بيشتر درون آن گير مي كنند
 

:اخطار
ھاي با زاويه زياد در قسمت ھاي باالي چاه Dog Legـ 

در قسمت ھـاي   Wiper Tripـ زمان طوالني حفاري بدون انجام 
Dog Legداراي 

ھاي ھر شاخه در  Tool Jointتناوبي در محل  O.Pullـ مشاھده 
Tripھنگام 

ف به دليل طراحي غلط جداري يا اشتباه در راندن يا ضعي     
ه، شدن آن در اثر پوسيدگي يا خوردگي يا تخليه كامل چا

از نقطه  BHAجداري مچاله شده و هنگام ورود و يا خروج 
.مورد نظر سبب گير مي شود

 

:اخطار
از  ـ بعد از انجام سيمان كاري از سطح يا عمليات تزريق پذيري

داليز جداري
ـ تخليه كامل سيال درون جداري به علت ھرزوري شديد يا 

زنده سازی با نيتروژن
.ـ خم شدگي جداري به علت عمليات راندن جدراي با سختي

چاه  به دليل وضعيت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب 
،  هنگـام حفاري يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي

Junk وارد چاه شده و باعث گير رشته مي شود  .

:اخطار
ـ اين اتفاق در ھر شرايطي ممكن است رخ دھد

ـ تراشه ھاي فلزي ممكن است روي الک لرزان مشاھده شوند

 حفاري سازندهاي سخت و سائيده مته را از اندازه اصلي خـارج
 مي كند و در نتيجـه حفـره با اندازه كمتري حفـاري شده و

د با تعويض مته، مته جدي. شكـل مخروطي به خود مي گيرد
.  درون حفره گير مي كند

 

:اخطار
ـ حفاري در ماسه سنگ ھاي ساينده انجام شده باشد

ـ مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، كاھش قطر دارند
درون چاه رانده  PDCكاجه، مته  ٣ـ زماني كه بعد از مته 

مي شود
ـ ورود به چاه بعد از عمليات مغزه گيري

شاري  گير ناشي از نيروهاي تفاضل ف
گير رشته لوله در سازندهاي متحرك و  

روان
  گير رشته لوله در اثر ريزش فلزات و خرده هاي

فلزي 
گير رشته لوله در در اثر مچالگي لوله هاي  

جداري
گير رشته لوله در حفره جاكليدي 

راهكار

استفاده  اگر در هنگام گير، حركت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايين
.استفاده گردد Torqueدر صورت پيشرفت از . شود

استفاده  اگر در هنگام گير ،حركت رو به پايين بود از ضربه جار به سمت باال

راهكار

(Back Ream)كار شود Dog Legكم و چرخش رشته روي  O.Pullبا 

.و ضربه جار به سمت پايين استفاده شود Torqueاز 

راهكار

.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود

.استفاده نشود  Torqueاز 

يزگير رشته لوله در حفره كم سا

يل ها فشار سازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستيك مانند ش   
. گير مي افتد BHAرا به داخل حفره مي راند و در نتيجه 

:اخطار
ـ حفاري سازندھاي نمكي يا شيل ھاي پالستيك مانند افزايش 

يا افت ناگھاني وزن O.Pullناگھاني 
Torqueـ افزايش ناگھاني 

عالئم

امكان دارد در هنگام لوله پايين و بعد از يك دوره طوالني خارج از چاه 

.در صورت حركت سريع سازند ممكن است در حين حفاري رخ دهد

.در محدوده عمق سازند پالستيك قرار دارد، رخ مي دهد BHAگير در هنگامي كه 

زمان لوله باال رخ مي دهد  .عموماً 

راهكار

ود اما از اگر در هنگام گير حركت رو به پايين بوده، از ضربه جار به سمت باال استفاده ش
Torque استفاده نشود.

و ضربه جار به سمت پايين استفاده  Torqueاگر در هنگام گير حركت رو به باال بوده، از  
.شود

.دآب شيرين پمپ شو) با در نظر داشتن شرايط فوران چاه(در سازندهاي نمكي 

تگيگير رشته لوله در سازند هاي داراي شكس 

در سازندهايي كه به صورت طبيعي داراي شكاف 
 هستند قطعات سازند حفره ريزش كرده و باعث گير

.  لوله ها مي شوند
 

:اخطار
 ـ احتمال بروز چنين مشكلي در سازندھاي آھکي، شيل و

ه معموالً ب و ديگر سازندھاي داراي شكستگي وجود دارد
.محض حفاري سازند رخ مي دھد

ه ـ قطعات بلوك مانند كنده ھا روي الک لرزان، پر شدن چا
يا اتصال Tripدر زمان 

گير رشته لوله در  •
سازندهاي متحرك و 

روان 

Mobile 
Formations

گير رشته لوله در •
اثر ريزش سازندهاي 

داراي شكستگي 

Fractured
Formations• گير رشته لوله در

حفره كم سايز 

Undergauge Hole

گير رشته لوله •
در اثر ريزش 
خرده هاي فلز 

Junk

گير رشته لوله در   •
اثر مچالگی 

لوله هاي جداري

Collapsed 
Casing

گير رشته لوله در •
حفره جاکليدي 

Key Seat• گير رشته لوله
ناشي از نيروهاي 

تفاضل فشاري  

Differential Pressure 
Sticking 

:اقدامات پيشگيرانه

.ـ حداقل وزن گل مورد نياز استفاده شود
مقابل مناطق مشكوك است، حركت  BHAـ زماني كه 

رشته متوقف نشود
با احتياط حفاري شوندمناطق مشكوك ـ 

.ـ از لوله هاي وزنه با اندازه كوچكتر استفاده شود

:ساير عالئم
.ـ تغييري در كنده ها ديده نمي شود

و ذرات ريز و سبك در گل  PVـ افزايش وزن گل، افزايش 
Fluid Loss زياد و كيك گل ضخيم است

:اقدامات پيشگيرانه

ـ استفاده  از وزن گل كافي
هاReaming Tripـ وجود برنامه ريزي براي 

به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت ورود 
ـ تكميل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن
ـ بازرسي ابزارهاي دستي

ـ پوشاندن درب چاه هنگام حفاري
ـ بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي

و آچارها Slipsهاي Diesـ بازرسي مرتب 
در هر خروج از چاه Blind Ramsـ بستن 

  Wipper Rubberـ استفاده از 
ـ نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملياتي مناسب

:اقدامات پيشگيرانه

محدود شود Tripـ همواره سرعت 
در داخل جداري،  Dragدر صورت مشاهده ـ

محدوده مشكوك چندين بار بررسي شود

:اقدامات پيشگيرانه

درجه در صد  3، كمتر يا مساوي Dog Legـ ميزان 
فوت باشد

براي  O.Pullـ در مناطق مشكوك يك حـد مجـاز 
حفـار تعيين شود

 Reamerوجـود دارد براي  Dog Legـ در مناطقي كه 
Trip برنامه ريزي وجود داشته باشد

ابزارهاي  Key Seatـ در صورت مشكوك بودن به 
تراش درون چاه بريده شود

عالئم

.تنها در هنگام لوله پايين رخ مي دهد

.افت ناگهاني وزن

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

:اقدامات پيشگيرانه

ـ مته و پايداركننده خارج شده از چاه را از لحاظ اندازه 
چك شود) Gauge(بودن 

ـ هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود
ـ چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشيده شود

قبل از ورود به مناطق مشكوك BHAـ كاهش سرعت 

:اقدامات پيشگيرانه

ـ تميزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري
ـ كنترل  هرزوروي هاي محدود

به مناطق  BHAقبل از ورود  Tripـ كاهش سرعت 
مشكوك

.ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند

.گردش گل محدود نشده يا بسيار كم محدود مي شود

عالئم

 .درست پيش از گير لوله ها Drag, Torqueافزايش متغير و ناگهاني 

.گير مي تواند آني باشد

.گردش گل ممكن است محدود شود

و حفاري Tripاحتمال رخ دادن هنگام 

راهكار

.از ضربه جار به سمت پايين استفاده شود

‐Hiاز پيل  Density  وHi‐ Vis استفاده شود.

.در صورت گير در سنگ هاي آهكي از اسيد استفاده شود

.استفاده نشود Torqueاز 

عالئم

O.Pull  ناگهاني هنگامي كهBHA  به عمقDog Leg مي رسد.

 Keyمحل  اگر گير اتفاق نيافتاده باشد امكان حركت آزادنه رشته در زير

Seat وجود دارد.

گردش بدون محدوديت گل

.تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد

عالئم

.بعد از يك دوره بي حركت بودن رشته رخ مي دهد

.چرخش يا هر گونه حركت رشته غير ممكن مي شود

.گردش گل محدود نمي شود

راهكار

.استفاده شود  Torqueبراي آزاد سازي لوله هااز 

ايين در صورت امكان از وزن رشته رو به پايين و يا ضربه جار به سمت پ
.استفاده شود

.استفاده شود) Pipe Laxمثل (از پيل هاي مخصوص 

.گل با حداكثر توان مجاز گردش مي كند

گیر رشته لوله در سازنده های دارای شکستگی گیر رشته لوله در حفره کم سایز گیر رشته لوله درمچالگی لوله های جداریگیر رشته لوله در حفره جاکلیدیگیر ناشی از نیروهای تفاضل فشاری  گیر رشته لوله دراثر ریزش فلزات و خرده های فلزی گیر رشته لوله در سازندهاي متحرک و روان

   فشـار سـازندهاي بااليي، اليه هاي نمكي پالستیك مانند 
شـیل ها را بـه داخل حفـره مي راند و در نتیجـه BHA گیر 

مي افتد. 

 اخطار: 
 حفاري سـازندهاي نمكي يا شـیل هاي پالسـتیك مانند 

افزايش ناگهاني O.Pull يا افت ناگهاني وزن

Torque افزايش ناگهاني 

در سـازندهايي که به صورت طبیعي داراي شـكاف هستند 
قطعات سازند حفره ريزش کرده و باعث گیر لوله ها مي شوند. 

 اخطار:
 احتمال بروز چنین مشـكلي در سازندهاي آهكي، شیل 
و ديگر سـازندهاي داراي شكستگي وجود دارد و معموالً به 

محض حفاري سازند رخ مي دهد.
  قطعات بلوك مانند کنده ها روي الك لرزان، پر شدن چاه 

در زمان Trip يا اتصال

حفاري سـازندهاي سـخت و سـائیده مته را از اندازه اصلي خـارج مي کند و 
در نتیجـه حفـره با اندازه کمتري حفـاري شـده و شكـل مخروطي به خود 

مي گیرد. با تعويض مته، مته جديد درون حفره گیر مي کند.  
اخطار:

 حفاري در ماسه سنگ هاي ساينده انجام شده باشد
 مته و پايدارکننده خارج شده از چاه، کاهش قطر دارند

 زماني که بعد از مته 3 کاجه، مته PDC درون چاه رانده مي شود

 ورود به چاه بعد از عملیات مغزه گیري

 به دلیل وضعیت نامرتب سكوي حفاري و نپوشاندن درب چاه هنگـام حفاري 
يا شكسته شدن قطعه اي از ابزار درون چاهي،  Junk وارد چاه شده و باعث گیر 

رشته مي شود. 
 

اخطار:
  اين اتفاق در هر شرايطي ممكن است رخ دهد

  تراشه هاي فلزي ممكن است روي الك لرزان مشاهده شوند

    به دلیل طراحي غلط جداري يا اشـتباه در راندن يا ضعیف شـدن آن در اثر 
پوسیدگي يا خوردگي يا تخلیه کامل چاه، جداري مچاله شده و هنگام ورود و يا 

خروج BHA از نقطه مورد نظر سبب گیر مي شود.
اخطار:

  بعد از انجام سیمان کاري از سطح يا عملیات تزريق پذيري از دالیز جداري
  تخلیه کامل سـیال درون جداري به علت هرزوري شـديد يا زنده سـازی با 

نیتروژن

  خم شدگي جداري به علت عملیات راندن جدراي با سختي.

تغییرات ناگهاني زاويه و جهت چاه در سازندهاي نیمه نرم تا نیمه سخت و کشش و 
چرخش لوله هـاي حفاري يك شكاف در ديواره چاه به وجود مي آورد که هنگام لوله 

باال، لوله هاي وزنه به علت قطر بیشتر درون آن گیر مي کنند.
 اخطار:

  Dog Leg هاي با زاويه زياد در قسمت هاي باالي چاه
 Dog در قسمت هـاي داراي  Wiper Trip زمان طوالني حفاري بدون انجام  

Leg
Trip هاي هر شاخه در هنگام Tool Joint تناوبي در محل O.Pull مشاهده  

رشته حفاري با يك محدوده تراوا در تماس است. هنگامي که رشته حفـاري 
متوقف مي شـود فیلتر کیك گسـترش يافته و دور رشـته را نشت بندي 
مي کند. زياد بودن تفاضل فشار هیدروستاتیك و فشار سازند باعث ايجاد 

نیرويي مي شود که رشته را به ديواره مي چسباند.
 اخطار:

 حفاري ماسه هاي کم فشار
O.Pull يا با تعداد کم، افزايش Stabilizer بلند و بدون BHA 

کاهش وزن هنگام حرکت به پايین يا افزايشTorque در هنگام شروع 
حرکت رشته

اقدامات پیشگیرانه:
   استفاده  از وزن گل کافي

  وجود برنامه ريزي براي Reaming Tripها
 کاهش سرعت ورود BHA به مناطق مشكوك

 تكمیل هرچه سريع تر حفره و راندن جداري

اقدامات پیشگیرانه:
  تمیزسازي چاه  قبل از ادامه حفاري

  کنترل  هرزوروي هاي محدود
  کاهـش سـرعت Trip قبـل از ورود BHA بـه مناطق 

مشكوك

اقدامات پیشگیرانه:
 مته و پايدارکننده خارج شده از چاه از لحاظ اندازه بودن 

)Gauge( چك شود
 هرگز مته در نقاط تنگ با فشار وارد نشود

 چاه از سه شاخه باالتر از ته آن تراشیده شود
 کاهش سرعت BHA قبل از ورود به مناطق مشكوك

اقدامات پیشگیرانه:
 مرتب نگه داشتن سكوي حفاري و ابزارآالت روي آن

 بازرسي ابزارهاي دستي
 پوشاندن درب چاه هنگام حفاري

 بازرسي مرتب ابزارآالت درون چاهي
بازرسي مرتب  Dies هاي Slips و آچارها

بستن   Blind Rams در هر خروج از چاه 
Wipper Rubber  استفاده از   

  نگهداري ادوات روي فلور در شرايط عملیاتي مناسب

اقدامات پیشگیرانه:
  همواره سرعت Trip محدود شود

 در صورت مشاهده Drag در داخل جداري، محدوده مشكوك چندين بار 
بررسي شود

اقدامات پیشگیرانه:
  میزان Dog Leg ، کمتر يا مساوي 3 درجه در صد  فوت باشد

   در مناطق مشكوك يك حد مجاز O.Pull براي حفار تعیین شود
  در مناطقـي که Dog Leg وجـود دارد براي Reamer Trip برنامه ريزي 

وجود داشته باشد
 در صورت مشـكوك بودن به Key Seat ابزارهـاي تراش درون چاه بريده 

شود

اقدامات پیشگیرانه:
  حداقل وزن گل مورد نیاز استفاده شود

  زماني که BHA مقابل مناطق مشكوك است، حرکت رشته متوقف نشود
 مناطق مشكوك با احتیاط حفاري شوند

  از لوله هاي وزنه با اندازه کوچكتر استفاده شود
ساير عالئم:

 تغییري در کنده ها ديده نمي شود
  افزايش وزن گل، افزايش PVو ذرات ريز و سبك در گل

Fluid Loss زياد و کیك گل ضخیم است

عالئم

راهكار

گیر در هنگامي که BHA در محدوده عمق سازند 
پالستیك قرار دارد، رخ مي دهد.

عموماً زمان لوله باال رخ مي دهد.

امكان دارد در هنگام لوله پايین و بعد از يك دوره 
طوالني خارج از چاه بودن رخ دهد.

در صورت حرکت سريع سازند ممكن است در حین 
حفاري رخ دهد.

در سازندهاي نمكي )با در نظر داشتن شرايط فوران چاه( آب شیرين 
پمپ شود.

اگر در هنگام گیر حرکت رو به پايین بوده، از  ضربه جار به سمت باال 
استفاده شود اما از Torque استفاده نشود. 

اگر در هنگام گیر حرکت رو به باال بوده، از  Torque و ضربه جار 
به سمت پايین استفاده شود.

عالئم

راهكار

ممكن است گردش گل محدود شود.

احتمال رخ دادن هنگام Trip  و حفاری

افزايش  متغییر و ناگهانی Drag, Torque درست پیش 
از گیر لوله ها

در صورت گیر در سنگ هاي آهكي از اسید استفاده شود

از ضربه جار به سمت پايین استفاده شود.

ازTorque استفاده شود

از پیل Hi‐ Density و Hi‐ Vis .استفاده شود

عالئم

راهكار

گردش گل محدود نشده يا بسیار کم محدود مي شود

تنها در هنگام لوله پايین رخ مي دهد

افت ناگهاني وزن

از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود.از ضربه جار به سمت باال استفاده نشود.

از Torque استفاده نشود.از Torque استفاده نشود.

عالئم

راهكار

Drag , Torque  ناگهاني و متغیر درست قبل از گیر لوله ها رخ مي دهد

ابزارآالت روي سكوي حفاري گم شده اند.

عموماً در شرايطي رخ مي دهد که ساق ته چاهي در سازند نبوده و 
داخل  لوله هاي جداري قرار دارد.

اگر در هنگام گیر، حرکت رو به باال بود از ضربه جار به سمت پايین 
استفاده شود. در صورت پیشرفت از Torque استفاده گردد.

عالئم

راهكار

گردش گل کامالً قطع يا محدود مي شود

اغلب هنگام Trip رخ مي دهد؛ هر چند وقوع آن درهنگام حفاري هم
محتمل است

احتمال دارد شیل به طور کامل دور لوله ها را بگیرد )Pack Off( وايجاد يك

و ضربه جار به سمت Torque اگر قبل از گیر ،حرکت رو به پايین بود از
پايین استفاده گردد.

اگر قبل از گیر، حرکت رو به باال بود از اضافه کشش و ضربه جار به سمت باال 
استفاده شود.

عالئم

راهكار

اگر گیر اتفاق نیافتاده باشد امكان حرکت آزادنه رشته در زير محل
 Key Seat وجود دارد

تنها در زمان لوله باال رخ مي دهد.

O.Pull ناگهاني هنگامي که BHA به عمق Dog Leg مي رسد

گردش بدون محدوديت گل

)Back Ream( کار شود Dog Leg کم و چرخش رشته روي OPull با

از Torque و ضربه جار به سمت پايین استفاده شود

عالئم

راهكار

گردش گل محدود نمي شود.

بعد از يك دوره بي حرکت بودن رشته رخ مي دهد.

چرخش يا هر گونه حرکت رشته غیر ممكن مي شود.

گل با حداکثر توان مجاز گردش مي کند.

براي آزاد سازي لوله هااز Torque استفاده شود

در صورت امكان از وزن رشته رو به پايین و يا ضربه جار به سمت پايین استفاده شود.

از پیل هاي مخصوص )مثل Pipe Lax( .استفاده شود

اگر در هنگام گیر ،حرکت رو به پايین بود از ضربه جار به سمت باال استفاده 
شود. در اين شرايط از Torque استفاده نشود.

ممكن است گیر آنی باشدگیر مي تواند آني باشد.

گردش گل محدود نشده يا بسیار کم محدود می شود


