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بررسی مشکالت و چالشهای سیستمهای حفاری با هوا در میادین
زاگرس جنوبی
مصطفي مرادينژاد* ،مهران مكوندي ،شرکت ملی حفاری

هــرزروي يکــي از مشــکالت اساســي در صنعــت حفــاري اســت کــه بهشــکل گــم شــدن جزيــي يــا
کلــي حجمــی از ســيال حفــاري بهصــورت نشــت تجهيزاتــي يــا نشــت در درون منافــذ ســازندها بيــان
ميشــود .متغیرهــاي عمليــات حفــاري و ســازند از جملــه عوامــل مؤثــر بــر هــرزروي هســتند .حفــاری
بــا هــوا یکــی از راهکارهــای بســیار مؤثــر جهــت کاهــش هزینههــای حفــاری در ســازندهایی بــا
هــرزروی شــدید اســت .ســازندهای سســت و شــکننده ،ســازندهای بســیار تــراوا بــا فشــار تخلیــه
شــده و ســازندهای شــکافدار از جملــه مهمتریــن گزینههــای انتخابــی حفــاری بــا هــوا بهشــمار
میآینــد .کاهــش هزینههــای ناشــی از گمشــدگی ســیال حفــاری و افزایــش ســرعت و طــول
عمــر متــهی حفــاری از مهمتریــن مزایــای حفــاری بــا هــوا هســتند .سیســتمهای حفــاری بــا هــوا
عــاوه بــر نقــش بســیار مهــم و مؤثــر در کاهــش پیامدهــای ناشــی از هــرزروی ،در شــرایطی خــاص،
چالشهــای پیچیــده و بزرگتــری ایجــاد می کننــد .میادیــن زاگــرس جنوبــی ماننــد آغــار ،داالن،
شــانول ،نــار ،گنــگان ،وراوی ،همــا و تابنــاک از جملــه میادینــی هســتند کــه بهدلیــل هرزرویهــای
شــدید حفرههــای باالیــی بایــد بــرای آنهــا از روشهــای حفــاری بــا هــوا ،فــوم پایــدار و گل هــوازده
آنهــا اســتفاده کــرد .ایــن تحقیــق برخــی از مهمتریــن مشــکالت و چالشهــای پی ـشروی حفــاری
بــا هــوا در چنــد حلقــه چــاه از میادیــن مناطــق زاگــرس جنوبــی ایــران را بررســی کــرده اســت.
نتایــج نهایــی نشــان میدهــد کــه در صــورت عدمموفقیــت در ایجــاد شــرایطی پایــدار جهــت
انجــام عملیــات حفــاری بــا هــوا ،نهتنهــا کارآیــی ایــن روش بهشــدت کاهــش خواهــد یافــت بلکــه
عملیــات حفــاری بــا مشــکالت عدیــدهای از جملــه خرابیهــای مکــرر و جبرانناپذیــر لولههــای
حفــاری (خوردگــی ،فرســایش ،شــوئیدگی و بریــده شــدنهای متعــدد لولههــا در اثــر خســتگی
شــدید ناشــی از ارتعاشــات زیــاد) ،ناپایــداری دیــوارهی چــاه ،عملیــات شستشــو و تــراش ســخت،
بــروز هرزرویهــای شــدید ،حفــاری بــدون برگشــتی و متعاقــب آن بــروز گیرهــای بســیار ســخت،
عملیــات ماندهگــذاری طوالنــی مــدت و شــانس بســیار ناچیــز در بازیافــت مانــده و در نهایــت از
دســت دادن حفــره مواجــه خواهــد شــد .ایــن موضــوع ســبب افزایــش سرســامآور هزینههــای تمــام
شــدهی حفــر چــاه و تحمیــل بــار مالــی ســنگینی بــر طرحهــای توســعهی میــدان خواهــد شــد.
هرزروي 1از مشکالت اساسي در صنعت حفاري است که بهشکل
گمشدن جزيي يا کلي حجمی از سيال حفاري بهصورت نشت تجهيزاتي
يا نشت در درون منافذ سازندها بيان ميشود .هرزروي ،پرهزينهترین و
رايجترين مشکل در صنعت حفاري است که برحسب شرايط موجود،
بايد بهروشهاي خاصی با آن مقابله کرد .هرزروی ،بیشتر در سازندهایی
با تخلخل زیاد از جمله سازندهای ماسهسنگی ،سازندهای با تراکم کم و
سازندهای کربناتهی شکافدار یا سازندهایی با تخلخل انحاللی زیاد رخ
میدهد .متغیرهاي مربوط به عمليات حفاري و سازند از جمله عوامل مؤثر
بر هرزروي بهشمار میآیند .با توجه به هزینهی تمام شدهی هر بشکه گل
پایهآبی (حدود  100دالر) و هر بشکه گل پایهروغنی (حدود  400دالر)،
هرزروی حتی با مقادیر کم نیز در زمان طوالنی میتواند زیان هنگفتی به
عملیات تحمیل کند .بدین گونه است که هرزروی ،حدود  10-20درصد
هزينههاي حفاري را بهخود اختصاص ميدهد.
*
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واژگان کلیدی:

هــرزروی ،حفــاری بــا هــوا ،خرابــی لول ـهی
حفــاری ،ناپایــداری دیــواره چــاه

 -1نواحي هرزروي []1
عموماً نواحي هرزروي را ميتوان به دو دستهی اصلي تقسيم کرد:
 -1-1نواحي هرزروي طبيعي
یکی از عوامل مؤثر بر هرزروی ،جنس سنگ و میزان تراکم آنست.
مناطق طبيعي هرزرو ( ،)Loss Zoneبهدليل نوع سازند يا ساختار
زمينشناسي موجود ذاتاً مستعد هرزروي هستند .تقسيمبندي اين نواحي
بهشرح زیر است:
الف) ساختارهاي ناپايدار و دانه درشت
براي هرزروي سیال به منافذ اين سازندها ،ابعاد منافذ بايد در حدود سه
برابر بزرگتر از ابعاد ذرات سیال حفاری باشد .بنابراين با نفوذپذيري
 10-25دارسي برای سازند هرزروي اتفاق میافتد .ماسههاي سطحي،

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()mostafa.moradinejad@yahoo.com
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باندهاي شني ( )sandy Lensو سازندهاي ريفي ( )Reefاز جملهی اين
نواحي هستند.

 -3روشهای کنترل هرزروی []2
روشهای مختلفی برای کنترل هرزروی بیان شده که استفاده از هر
کدام ،تابع شرایط حفاری و شدت هرزروی است .برخی از این روشها
عبارتند از:
2
استفاده از مواد کنترلکنندهی هرزروی () LCM
3
استفاده از مجرابند تعادلی سیمانی یا مگنستی
4
استفاده از مجرابند باریتی
5
استفاده از گانگپیل

ج) ساختارهاي حفرهاي و غاري
در بعضي سازندها مانند ساختارهاي آهکي و دولوميتي ،حفرات توسط
جريان آب ايجاد ميشوند .بدين صورت که اين جريان ،طي عمليات
ليچينگ ( )Leachingقسمتي از خميرهی سنگ ( )Matrixرا حل
ميکند که ممکن است فضاي خاليِ بهوجود آمده بعدا ً توسط نفت
پر گردد .زمانيکه اين سازندها حفاري ميشوند ممکن است رشتهی
حفاري بهراحتي به داخل حفرات سقوط کرده و سیال حفاری بهسرعت
گم شود .حجم و شدت اين هرزروي به اندازهی حفرات مرتبط با هم
بستگي دارد.

روشهای ذکر شدهی کنترل هرزروی یا مستلزم افزودن برخی مواد به
سیال حفاری است یا میتوان با انجام عملیات سیمانکاری و قرار دادن
مجرابندهای ( )Plugگوناگون شدت هرزروی را کاهش داد .بهطور
معمول در صورت بروز هرزروی حین حفاری سازند ،ابتدا با اضافه
کردن مواد کنترلکنندهی هرزروی ( )LCMبه سیال حفاری ،سعی در
کاهش و کنترل هرزروی میشود که بسته به شدت هرزروی و نوع
سازند مواد مختلفی بهکار میرود .این روش سادهترین و ارزانترین
راه کنترل هرزروی است .در صورت عدمموفقیت این روش ،در ادامه
از مجرابندهای تعادلی سیمانی یا مگنستی بهعنوان روش ثانویه استفاده
میشود که این امر مستلزم توقف حفاری ،استقرار تجهیزات و ابزار
سیمانکاری و نهایتاً افزایش هزینههاست .گانگپیل و مجراند باریتی
دو روشی هستند که جزء روشهای مرسوم به شمار نمیآیند و از آنها
در شرایط خاص ،جهت کنترل هرزروی استفاده میشود .در صورت
عدمموفقیت در کنترل هرزروی باید با راندن لولهی جداری ،سازند
مشکلساز را به نوعی جدا کرد یا در انتخاب نوع روش حفاری سازند
تجدیدنظر نمود .حفاری با هوا و حفاری فروتعادلی ( )6UBDدو روش
مناسب جهت حفاری سازندهایی با مشکل هرزروی شدید هستند .از
حفاری با هوا در سازندهای غیرتولیدی و با مقدار آب نفوذی ناچیز و از
حفاری فروتعادلی در سازندهای تولیدی استفاده میشود.

ب) شکستگيها و شکافهای طبيعي
اين سازندها که ممکن است با نفوذپذيري زياد در بسياري از ساختارها
وجود داشته باشند عامل اصلي هرزروي بهشمار میآیند .هرزروي در
اين نواحی ميتواند در اختالف فشارهاي خيلي کم )حدود  (50 psiنیز
رخ دهد.

 -2-1نواحي هرزروي القايي (تحريکي)
در مناطق القايي هرزرو ،عمليات حفاري مؤثرتر از خواص زمينشناسي
است .وقتي فشار هيدرواستاتيک سیال حفاری به فشار بحراني بعضي
از شکستگيها برسد يا از آن تجاوز کند امکان شکست هيدروليکي و
هرزروي بسيار افزایش مییابد؛ بهطوری که ممکن است مسدود کردن
شکستگيهايي که در اثر افزايش فشار بهوجود آمدهاند بسیار دشوار
باشد و اين شکستگيها ديگر به حالت اوليه باز نگردند .در اينصورت
حتي با کاهش فشار نیز هرزروي ادامه خواهد یافت.
 -2شدت هرزروی []1
شدت هرزروی عبارت است از تعداد بشکههای سیال حفاری هدر رفته در
یک ساعت که ممکن است بهصورت کمی یا کیفی بیان گردد .دستهبندی
شدت هرزروی بر اساس نوع سازند در جدول 1-ارائه شده است.
 1شدت هرزروی
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شدت هرزروی (بشکه
در ساعت)

دستهبندی

نوع سازند در حال
حفاری

کمتر از 25

چکهای ()Seepage

ماسهسنگ متخلخل
و تراوا

 25تا 100

جزئی

بیش از 100

شدید

ماسهسنگهای درشت
و گراولها
سازندهای دارای
شکستگی یا غار

 -4حفاری با هوا []2
برای حفاری در مناطقی با هرزروی شدید سیال حفاری و فشار کم
سازند ،از سیاالت حفاری با هوا استفاده میشود .گاز خشک( 8هوا
یا گاز طبیعی) ،هوای مرطوب ،9کف 10و گل هوازده 11انواع سیاالت
حفاری با هوا بهشمار میآیند.
7

 -5انواع سیستمهای حفاری با هوا []2
 -1-5حفاری با گاز خشک (هوا)
در حفاری سازندهای سختی که در آنها با جریان آب مواجه نشدهایم یا
مکانهایی که تأمین آب برای حفاری بسیار مشکل است از گاز خشک
(هوا) استفاده میشود .سازندهاي آبده بزرگترين عامل محدودكنندهی
حفاري با هوا بهشمار میآیند .مرطوب شدن زیاد كندههاي حفاري،
منجر به چسبندگی و تشكيل حلقههاي گلي میشود كه ميتوانند فضاي
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داليزي را مسدود کرده و سبب بروز هرزروي و گيرکردن لولهها گردند.
 -2-5حفاری با هوای مرطوب
در مناطقی با نفوذ آب زیاد ،حفاري با هواي مرطوب بر حفاری با هوای
خشک ترجیح داده میشود .حفاري مرطوب نسبت به حفاری با گاز
خشك نیازمند تقريباً  30درصد هواي بيشتر (فشار تزريق بيشتر) است
که دلیل آن سنگينتر بودن ستون سيال خيس ،افت اصطكاكي بيشتر
بهدلیل چسبيدن كندههاي خيس به رشتهی حفاري و ديوارهی چاه و
سرعت لغزش بيشتر كندههاي بزرگتر است.
 -3-5حفاری با فوم
حفـاري بـا كـف شـامل سـه نـوع سـیال (کـف ،کـف فشـرده و کـف
پایـدار) اسـت .كـف شـامل مخلوطـي از آب ،پليمرهـا ،خـاك رس،
مـواد كفسـاز و مـواد ضـد خوردگـي اسـت .در صـورت رويارويي با
مشـكالت در حفـاري خشـك يـا مرطـوب نظیـر فرسـايش و سـائيدگي
دیـوارهی چـاه ،تميزسـازی نامناسـب چـاه و هـرزروي جريان برگشـتي،
انتقـال از حفـاري مرطـوب بـه كـف ضـروري اسـت .تعيينكننـدهی
موفقيـت يـا شكسـت عمليـات حفـاري با كـف ،انتخـاب درسـت عامل
كفسـاز اسـت .كف فشـرده 12يك سـيال حفاري با چگالي کم اسـت
(از نظـر شـکل ظاهـری شـبیه گل حفـاری اسـت) کـه بـراي حفـاري
كـف قويتـر نسـبت بـه ِ
سـازندهاي غيرسـخت اسـتفاده ميشـودِ .
كـف
13
سـاده ،توانايـي حمـل كندههـاي بزرگتـري را دارد .كـف پايـدار
يـك سـيال تكميلـي و اصالحـي و شـامل گـرد صابـون ،آب شـيرين و
هواسـت .تفاوت كف فشـرده با كـف پايدار در روش تهيهی آنهاسـت.
ويژگـي متمايـز کـف پایـدار آنسـت كه اين سـيال در سـطح و در واحد
توليـد كـف سـاخته ميشـود و سـپس بـهدرون لولههـاي حفـاري تزريق
ميگـردد.
 -4-5حفاری با گل هوازده
هنگامیكه شرايط حفاري مانع از كاربرد گاز خشك ،هواي مرطوب يا
كف شود ممكن است گل هوازده به کار رود .هرزروی اغلب هنگام
حفاری در مناطقی با فشار زیاد و در عمقهاي زیاد برگشتي در عمقهاي
كم و متوسط اتفاق می افتد .استفاده از گل هوازده ميتواند راهي براي
كاهش فشار هيدروستاتيكی در مناطقی با عمق كم و در همين حال فشار
هيدروستاتيك مناسب در منطقهی عميقتر باشد.
بهکارگیری سیستمهای حفاری با هوا در ایران ،مربوط به بخش فارس
ساحلی ناحیهی زاگرس است که عمدتاً شامل میادین داالن ،شانول،
کنگان ،نار ،وراوی ،هما و تابناک میشود .در این تحقیق وضعیت
حفاری با هوا در بخش فارس ساحلی ناحیهی زاگرس بررسی شده و
مهمترین چالشها و مشکالت فنی و عملیاتی پیشروی حفاری با هوا
در این میادین بیان میگردد .همچنین راهکارهای مناسب جهت کاهش
یا جلوگیری از بروز آنها ارائه خواهد شد.

 -6زمین شناسی حوزهی زاگرس ایران []3
ناحیهی حوزهی زاگرس به بلوکهای لرستان ،ایذه ،فروافتادگی دزفول،
دشت آزادگان ،دشت آبادان ،فارس ساحلی ،فارس داخلی و هینترلند
( )Hinterlandبندرعباس تقسیم میشود .میادین نفت و گاز عمدتاً
با روندهای شمالغرب-جنوبشرق در این نواحی گسترده شدهاند.
ناحیهی فروافتادگی دزفول مابین دو گسل باالرود در غرب و کازرون
در شرق واقع شده؛ بهطوری که اکثر میادین نفتی ایران را دربر میگیرد.
عملکرد گسلهای نرمال در این ناحیه و فشار و دمای مناسب باعث
شده بسیاری از سازندهای این نواحی مانند شیلهای کژدمی بهعنوان
سنگ منشاء بسیاری از مخازن نفتی عمل کند .حد باختری ناحیهی
فارس محدود به ناحیهی گسلهی کازرون ( )kazeroon faultاست و
مرز خاوری آن هینترلند بندرعباس میباشد.
میادیـن واقـع در ناحیـهی فـارس بهدلیـل وجـود فعالیتهای آتشفشـانی
و افزایـش دمـا توانسـتهاند بـه مرحلـهی متاژنـز وارد شـده و گازهـای
غیرهمراه را در سـازندهای مخزنی گنگان و داالن ایجاد نمایند .بنابراین
بیشـتر میادیـن ایـن ناحیـه گازی هسـتند کـه از جملـهی آنها میتـوان به
داالن ،شـانول ،کنـگان ،نـار ،وراوی ،هما و تابناک اشـاره کـرد .در این
ناحیـه سـازند کژدمـی بهدلیـل قـرار گرفتن در عمـق کـم و ناکافی بودن
فشـار و درجـهی حـرارت الزم جهـت پختگـی بهعنـوان سـنگ منشـاء
عمـل نکـرده و در ایـن ناحیـه نفـت تشـکیل نشـده اسـت .همچنیـن در
ایـن نواحـی سـازندهایی بـا ویژگیهـای مخزنـی نظیـر آسـماری ،ایالم،
سـروک ،فهلیـان و داریـان کـه عمدتـاً از مخـازن آهکـی شـکافدار
هسـتند فاقـد نفـت میباشـند کـه بهدلیـل تخلخـل و نفوذپذیـری بسـیار
زیـاد ،حفـاری در ایـن نواحی با مشـکالت شـدید هرزروی مواجه شـده
اسـت؛ بهطـوری کـه حتـی حفاری بـا آب نیـز در ایـن نواحی با مشـکل
هـرزروی شـدید و عـدم برگشـتی روبرو اسـت .در جـدول 2-لیتولوژی
سـازندهای ناحیـهی فارس سـاحلی ارائه شـده اسـت.
در برنامـهی پیشبینـی حفـاری چاههـای ایـن میادیـن ،حفـاری حفـرهی
" 17 -1/2بـا فـوم پایـدار  ،65 pcfتـا  50متـر درون سـازند داریـان ادامـه
مییابـد و پـس از رسـیدن بـه این عمـق جهـت ایزوله کردن سـازندهای
حفـاری شـده و پیشـگیری از مشـکالت احتمالـی ،جـداری "-3/8
 13رانـده و سـیمانکاری انجـام میشـود .عملیـات حفـاری حفـرهی
" 12 -1/4بـا فـوم پایـدار (در برخـی شـرایط گل هـوازده)  ،65 pcfتـا
 25متـر درون سـازند دشـتک بخـش  Hادامـه یافتـه کـه بهدلیل پر فشـار
بـودن بخشهـای پایینـی الیـهی  Hو احتمـال جریـان چـاه ،نیـاز به وزن
بیشـتر گل و جلوگیـری از بـروز هـرزروی در الیههـای باالیـی ،جداری
" 9 -5/8در ایـن عمـق نشـانده و سـیمانکاری انجـام میشـود .حفـاری
حفـرهی " 8-1/2بـا گل پایهآبـی (در برخـی شـرایط گل امولسـیونی)
 ،63-75 pcfتـا  5متـر درون سـازند داالن باالیـی ادامـه یافتـه و در ایـن
عمـق آسـتری " 7نشـانده میشـود .در حفـره ی " ،6 -1/8حفـاری حفـره
با گل امولسـیونی 55-59 pcfدرون سـازند داالن تا عمـق نهایی ()14 TD
ادامـه یافتـه و چـاه بهصـورت حفرهبـاز 15تکمیـل میگـردد.
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 -7مشـکالت و چالشهـای پیـشروی سیسـتمهای حفـاری
بـا هوا
ویژگیهـای سـاختاری ناحیـهی فارس سـاحلی و قرارگیری سـازندهای
آهکـی بـا تراوایـی بسـیار زیـاد در بخشهـای باالیـی سـبب شـده عم ً
ال

حفـاری سـازندهای این بخش که شـامل حفرههـای " 17-1/2و "12-1/4
اسـت با مشـکل جدی هـرزروی سـیال حفـاری مواجه گـردد؛ بهطوری
ً
عملا بـا هیچکـدام از روشهـای معمـول کنتـرل هـرزروی کـه بـه
کـه
آنهـا اشـاره شـد امـکان برطـرف کـردن و حتـی کاهـش مقـدار ایـن

 2لیتولوژی سازندهای ناحیهی فارس ساحلی
لیتولوژی

سازند

گروه فارس
آسماری

شامل آهک ،آهک دولومیتی کرمرنگ و گاهی دولومیت

جهرم

شامل دولومیت بهرنگ خاکستری ،قهوهای و نخودی رنگ حاوی آنار فسیل ،آهک تا آهک دولومیتی و در مواردی انیدریت

پابده

شامل آهکهای رسی کرمرنگ تا خاکستری و شیلهای قهوهای قرمز

گورپی

شامل سنگآهکهای رسی کلوکونیتدار بهرنگ خاکستری روشن با الیههای شیلی آهکی بهرنگ سیاه

ایالم

شامل آهک بهرنگ قهوهای روشن ،نخودی در مواردی حاوی چرت و دارای فسیل ،گاهی دولومیتی شده ،آهک سفید رنگ گچی و
آهک با محتوای رسی در انتهای سازند

الفان

شامل مارل یا شیلهای خاکستری تا سبز مایل به خاکستری و قهواهای مایل به زرد در مواردی آهکی و حاوی پیریت بههمراه میان الیههایی
از آهک

سروک

قسمت باالیی (بخش احمدی) :شامل شیل یا مارنهای بهرنگ خاکستری روشن تا تیره و قهوهای مایل به زرد بههمراه میان الیههایی از
آهک و پیریت
قسمت زیرین (بخش مدود) :از آهک بهرنگ قهوهای روشن تا نخودی رنگ ،حاوی فسیل که در پایین شامل آهکهای رسی و مارن است

کژدمی

شامل شیلهای خاکستری روشن تا تیره ،سبز مایل به خاکستری و قهوهای روشن و حاوی بیتومین ( ،)Bitumenشیلهای آهکی و
میانالیههایی از آهک ،در بخش انتهایی از ماسهسنگهای ریزدانه و نازکالیه و نیز سیلتستون شل ( )shale siltstoneیا کمی سیمانی شده
حاوی پیرییت و گلوکونیت

داریان

شامل آهکهای خاکستری روشن ،آهک گچی فسیلدار و متخلخل ،در بخشهای میانی از شیل آهکی و مارن و آهکهای رسی و در
انتها از آهک نسبتاً نرم بهرنگ کرم تا نخودی رنگ و در مواردی گچ

گدوان

شامل آهکهای رسی خاکستری رنگ و مارن فسیلدار و در بخش خلیج از آهکهای تمیز به رنگ خاکستری روشن و آهکهای گچی
دارای تخلخل

فهلیان

شامل آهکهای رسی خاکستری و قهوهای رنگ در مواردی حاوی میانالیههایی از مارن و آهکهای گچی ،فسیلدار و واجد پیریت در
قسمتهای باالیی ،در قسمتهای زیرین از آهکهای نسبتاً تمیز قهوهای روشن و خاکستری روشن حاوی عناصر اسکلتی و غیراسکلتی و
در مواردی دولومیتی شده و واجد چرت

هیث

شامل انیدرید سفید رنگ بهصورت تناوب با دولومیتهای متبلور ریز بلور بهرنگ قهوهای و خاکستری روشن و در مواردی آهکی

سورمه
نیریز

دشتک
کنگان
داالن
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شامل تناوبی از مارلهای خاکستری ،ماسهسنگ بهرنگ خاکستری ،ژیپس و الیههایی از آهک سفید تا خاکستری روشن

شامل انیدرید ،دولومیت بهرنگ قهوهای ،نخودی و خاکستری ،متبلور گاهی آهکی و آهکهای خاکستری ،قهوهای ،کرم و سفید رنگ
گاهی الیتی یا فسیلدار و متخلخل ،در مواردی حاوی رس و آهک دولومیتی
شامل آهک ،رس سنگهای خاکستری رنگ نرم ،شیل و یا مارن و آهکهای سفید تا کرم رنگ
شامل دولومیت ،دولومیت آهکی ،انیدرید ،آهک ،آهک دولومیتی ،شیل و رس سنگ
شامل دولومیتهای ریزبلور متبلور ،میانالیههایی از شیل ،رس سنگ و با مارن ،انیدریت ،آهک و آهکهای دولومیتی حاوی الیت ،پلوئید،
آنگوئید ،بیوکالست و استروماتولیت
بخش باالیی :شامل آهک و آهک دولومیتی ریز تا درشت بلور ،حاوی الیت ،پلوئید ،انیدرید و دولومیت فسیلدار
بخش نار :شامل انیدرید سفید رنگ بهصورت تناوب با میانالیههایی از دولومیت و آهک
بخش پایینی :قسمت باالیی آن غالباً از آهک دولومیتی و دولومیت و بهسمت قسمتهای پایینی بیشتر از آهک و در مواردی دولومیت
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هـرزروی وجـود نـدارد .بنابرایـن تنهـا راه ،تغییـر شـیوهی حفاری اسـت
کـه بـا توجـه بـه عـدم وجـود سـیاالت هیدروکربنـی در ایـن سـازندها
رایجتریـن روش ،حفـاری بـا هواسـت.
اسـتفاده از سیسـتمهای حفـاری بـا هـوا در حفرههـای " 17-1/2و
" 12 -1/4تـا زمانـی که شـرایط برگشـتی سـیال حفاری پایدار و مناسـب
باشـد بـدون مشـکل خاصـی ادامـه دارد .امـا هـر عاملـی که باعـث برهم
خـوردن شـرایط پایـداری سیسـتم حفـاری بـا هوا شـود میتوانـد عالوه
بـر مشـکل هـرزروی ،چالشهـای دیگـری نیـز بههمراه داشـته باشـد که
در ادامـه بـه برخـی از مهمتریـن آنهـا اشـاره میشـود.
 -1-7خرابی رشتهی حفاری
شـوئیدگی ،بریـده شـدن و خوردگـی از مهمتریـن انـواع خرابـی لولهها
در سیسـتمهای حفـاری بـا هوا بهشـمار میآینـد کـه از مهمترین عواقب
آن میتـوان بـه افزایـش هزینههـای ناشـی از خرابـی لولـه ،ماندهیابـی و
در بدتریـن شـرایط از دسـت دادن حفـره اشـاره کرد .در حفـاری با هوا
دالیـل متعـددی بـرای خرابی رشـتهی حفاری وجـود دارد کـه در ادامه
و بـا توجـه بـه تاریخچـهی حفـاری در میادیـن نفت مرکزی بـه برخی از
آنها اشـاره میشـود.
 -1-1-7ناپایداری رشتهی حفاری در اثر ارتعاشات زیاد
سيسـتمهاي حفاري با هوا بهشـدت ارتعاشزا هسـتند .شـدت ارتعاشـات
ايجـاد شـده گاه بهحـدی اسـت كـه رشـتهی حفـاري را از تـه چـاه بـاال
میآورنـد؛ بهطـوري كه پایـداری آن نيازمنـد اعمال وزن بيشـتري روي
متـه اسـت .عـدم اعمـال متغیرهـای مناسـب حین حفـاری ،توجـه زیاد به
نـرخ زیـاد حفاری ( )16 ROPو عدم اسـتفاده از متعلقات تحتانی مناسـب
( )17 BHAاز مهمتریـن دالیـل تشـدید ارتعاشـات رشـتهی حفـاری
بهشـمار میرونـد.
 -2-1-7خوردگی و فرسایش شدید
خوردگـی میتوانـد در طـول عملیـات حفـاری بـا هـوا فاجعهآفریـن
باشـد؛ بنابرایـن بایـد رشـتهی حفـاری بهطـور مناسـب توسـط مـواد
ضدخوردگـی و عملیـات تمیـز کاری محافظـت گـردد .در عملیـات
حفـاری بـا هـوا ،اکسـیژن ،دیاکسـیدکربن و سـولفید هیـدروژن در
حضـور آب خاصیـت خورندگـی شـدیدی خواهنـد داشـت .همچنیـن
سـرعت بسـیار زیـاد کندههـا در فضـای دالیز ،فرسـایش سـطحی شـدید
لولههـای حفـاری را بهدنبـال دارد.
 -3-1-7عدم مشاهدهی سریع عالئم خرابی رشتهی حفاری
بهدلیـل قابلیـت تراکمپذیـری سـیاالت پایـهگازی و همچنیـن عـدم
ً
عملا تشـخیص هرگونـه شـوئیدگی روی لولههـا از
برگشـتی مناسـب،
طريـق افت فشـار در سيسـتم گردش سـيال حفاری بهسـختي امکانپذیر
اسـت .عـدم تشـخیص بهموقـع شـوئیدگی لولههـای حفـاری منجـر بـه

گسـترش ترکهـا و در نهایـت بریـده شـدن آنـي و ناگهانـي رشـتهی
حفـاری خواهـد شـد که این امر مسـتلزم انجـام عملیـات ماندهیابی و در
نتیجـه افزایـش هزینههاسـت.
 -4-1-7ناپایـداری دیـوارهی چـاه ،عملیـات شستشـو و
تـراش سـنگین
کـم بـودن فشـار هیدرواسـتاتیکی سـیاالت حفاری بـا هـوا و وجود آب
در برخـی از انـواع ایـن سـیاالت موجـب تـورم و جمعشـدگی چـاه
خواهـد شـد .نتیجـهی ایـن امـر تنـگ شـدن چـاه و نیـاز بـه شستشـو و
تـراش سـخت در ناحیهی جمعشـدگی اسـت .همـواره عمليات شستشـو
و تـراش نسـبت بـه عمليـات حفـاري گشـتاور بسـيار بيشـتري دارد .هـر
چنـد مقـدار گشـتاور اعمالـی از مقاومـت پیچشـی لولههـای حفـاری
کمتـر اسـت؛ اما مدت زمان زیاد این عملیات ،خسـتگی شـدید رشـتهی
حفـاری و بهدنبـال آن خرابیهـای پیدرپـی را بههمـراه خواهد داشـت.
 -5-1-7حفاری با برگشتی نامناسب
عـدم تمیزسـازی مناسـب چـاه بهدلیـل برگشـتی نامناسـب (عـدم وجـود
برگشـتی یـا برگشـتی مقطعـی) یکـی از ملموسترین مشـکالت حفاری
بـا هـوا بهشـمار میآید .حفاري بدون برگشـتي و تماس مسـتمر رشـتهی
حفـاري بـا سـازند و كندههـا در محـدودهی متعلقـات تحتانـي رشـتهی
حفـاري سـبب ايجاد اصطـكاك مكانيكي و تولید گرماي زياد میشـود
كـه ايـن امر بهشـدت بـر خـواص فيزيكي رشـتهی حفـاري اثر گذاشـته
و موجـب كاهـش مقاومت رشـتهی حفـاري ميگردد .نتایج بازرسـيها
نشـان از خرابيهـاي شـديد از جملـه وجـود تركهـا ،شكسـتگي 18و
خوردگـي 19در متعلقـات تحتانـي رشـتهی حفـاري بهخصـوص در
قسـمتهاي اتصـاالت نـر و مادگـی ( )Pin & Boxدارد .بروز خوردگي
روي سـطح خارجـي نـر و مادگـی رزوههـاي لولههـای وزنـهی "8-1/2
و "  9-3/4ميتوانـد ناشـي از نفـوذ هـوای پرفشـار بين اتصـاالت بهدليل
حفـاري بـدون برگشـتي ،گرم شـدن رزوههـا و كوبش رشـتهی حفاري
باشد.
مقايسـهی متغیرهـاي حفـاري در چاههـای مختلـف بهوضـوح نشـان
ميدهـد که برگشـتی مناسـب سـیال حفـاری ،کاهـش چشـمگیر خرابی
رشـتهی حفـاری را بههمـراه خواهـد داشـت .در جداول4-و 3شـرایط و
متغیرهـای حفـاری بـا هـوا در دو حفـرهی " 17-1/2از چاههـای میادیـن
کنـگان و نـار بـا یکدیگـر مقایسـه شـدهاند .همانگونـه کـه مالحظـه
میشـود در شـرایطی که حفاری با هوا با برگشـتی مناسـب همراه باشـد
(بـا متغیرهـای حفـاری تقریباً یکسـان) ،عملیـات با خرابی کمتر رشـتهی
حفـاری مواجـه شـده اسـت .ایـن موضـوع بـرای سـایر چاههـای مـورد
مطالعـه در ایـن تحقیـق ( 30حلقـه چاه) نیز صادق اسـت .در سـازندهای
مشکلسـاز کـه حفـاری با هوا ،چالش برگشـتی مناسـب خواهد داشـت
مادامـي كـه حفـاري بـا فـوم یـا گل هـوازده انجـام شـود بـا تلاش زياد
سـعی در برقـرار کـردن برگشـتي سـيال حفـاری انجـام خواهـد شـد .اما
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هـر نـوع عملياتـی که منجر بـه قطع تزريق فـوم يا هوا گردد سـبب ایجاد
خلـل در سيسـتم برگشـتي شـده و برقـرار كـردن مجـدد آن با دشـواري
بسـياري مواجـه خواهـد بود .ایـن موضوع بهعنـوان یکـی از موانع اصلی
در برقراری برگشـتی گل شـناخته میشـود .ممکن اسـت یکی از دالیل
قطـع عملیـات تزریـق فـوم ،کمبـود آب در منطقـهی عملیاتـی جهـت
گلسـازی یـا پـر کـردن چـاه باشـد کـه در نتیجـه بایـد حفـاری متوقف
شـده و رشـتهی حفـاری جهـت آبگیـری باال آورده شـود.
 -6-1-7فقدان اثرات نیروی شناوری
در صـورت وجـود سـيال حفـاری در اطـراف لولههـا ،اثـرات نيـروي
شـناوري ،شـدت نيروهاي وارده به قسـمتهاي تحتاني رشـتهی حفاري
را (حتـي در صـورت شـدید بـودن ارتعاشـات) كاهـش خواهـد داد .اما
وجـود سـیال حفـاری تراکمپذیر و برگشـتی نامناسـب و بهتبـع آن ،نبود
اثـرات نيـروي شـناوري سـبب خواهـد شـد كوچكتريـن ارتعاشـات
محـوري رشـتهی حفـاري اثـرات تخریبـی نسـبتاً شـديدی در متعلقـات
تحتانـي ایجـاد کند.
 -7-1-7طراحی نامناسب ساق حفاری
اسـتفاده از  BHAنامناسـب (عـدم اسـتفاده از جـاذب ارتعاشـات و
پایدارکننـده ،طراحـی نامناسـب ،اسـتفاده از  BHAبـا انعطافپذیـری
زیـاد) میتوانـد موجـب انتقـال نيـروي ناشـي از درگیـری متـه و سـازند
بـه قسـمتهای باالیـی ،انحـراف زیـاد چـاه و ایجاد ارتعاشـات پیچشـی
و محـوری گـردد .ایـن امـر سـبب جـذب ایـن نیروهـا در قسـمتهای
تحتانـی بهصـورت اصطـکاک و اسـتهالک فلـزی می گـردد كـه در
نهایـت پـس از گذشـت مدتـي منجـر بـه ایجـاد ترکهـای خسـتگی و
خرابـي لولههـا میشـود .بهدلیـل عـدم برگشـتی مناسـب در حفـاری بـا

هـوا جهـت جلوگیـری از گیـر کـردن ،گاهـی در رشـتهی حفـاری از
پایدارکننـده اسـتفاده نمیشـود .همیـن امـر سـبب انحـراف تدریجـی
چـاه میگـردد کـه در صـورت عـدم اعمـال متغیرهـای حفاری مناسـب
(بهخصـوص وزن روی متـه و عدم نظارت مسـتمر و دقیق) ممکن اسـت
منجـر بـه انحـراف چـاه و تشـدید خسـتگی در رشـتهی حفـاری در اثـر
دوران گـردد.
 -8-1-7اثرات خمیدگی چرخهای
از مهمتریـن عوامـل خسـتگی لولههـای حفـاری ،خمیدگـی چرخـهای
اسـت و هنگامـی اتفـاق میافتـد کـه لولههـا در قسـمتی از چـاه کـه
بهدالیلـی تغییـر جهت ناگهانی داده دوران داشـته باشـند .در این شـرایط
در هـر دور از دوران ،لولـهی حفـاری یـک چرخـش تنشـی کامـل
(کشـش و تراکـم) را طـی خواهـد کـرد .اثـرات خمیدگـی چرخـهای
زمانـی پررنگتـر میشـود کـه بـا سـایر خسـتگیهای لولههـای حفاری
بهویـژه خسـتگیهای فازی و خوردگـی ترکیب گـردد .در این صورت
بـا افزایش عمق و بیشـتر شـدن وزن اعمالی رشـتهی حفـاری زیر نقطهی
سگدسـت 21بهسـرعت آثـار خرابی لولههای حفاری آشـکار میشـود.
در سیسـتمهای حفـاری بـا هـوا تـا زمانـی کـه حفـاری چـاه بهصـورت
عمـودی اسـت تعـدد خرابیهـای رشـتهی حفـاری در حـد معمـول
خواهـد بـود امـا بـا تغییـر مسـیر چـاه (ناشـی از ماندهگـذاری و حفـاری
کنارگـذر یـا ایجـاد سگدسـت شـدید) ،بهدلیـل وجـود خسـتگیهای
نهفتـهی ناشـی از حفاری بـا هوا ،تأثیرات خسـتگی خمیدگـی چرخهای
نمایانتـر شـده و تعدد خرابی رشـتهی حفـاری بهشـدت افزایش خواهد
یافـت .هرچـه نقطـهی ایجـاد سگدسـت در عمقهـای بیشـتری اتفـاق
بیافتـد اثـرات خمیدگـی چرخـهای افزایـش خواهـد یافـت؛ چراکـه بـا
افزایـش عمـق حفـاری و همزمـان بـا چرخـهی کشـش و تراکـم در این
20

 3شرایط حفاری با هوا در حفرهی " 17-1/2در چاه A-میدان کنگان
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Circulation

ROP

WOB

MW

RPM

Problem

Mud System

Formation

Depth

No Return

4/27

20-30

65

130

"Twist off from Box D.C 9 3/4

Stiff Foam

Surmeh

1267

No Return

1/5

20-25

65

130

Horizontal Crack on 5" DP Body(Std 34.60
cm below the box

Stiff Foam

Surmeh

1285

No Return

1/5

20-25

65

130

Twist off from Internal steam of 9 1/2" Jar

Stiff Foam

Surmeh

1285

No Return

2/5

20-25

65

100

Horizontal Crack on D.C 8 1/2" (1 JT
Above 7 5/8” Reg. Pin x 6 5/8” Reg Box
)X.O.S (15 cm Below the Box

Aerated Mud

Surmeh

1748

No Return

2/5

20-25

65

100

Twist off from Box D.C 9 3/4"(2 Jts Below
)X.O.S

Aerated Mud

Surmeh

1748

No Return

1/85

15-20

63

90

Twist off from 5" DP Slips Area (0.78 m
)Below Box

Aerated Mud

Surmeh

1923

No Return

0/7

10-15

65

90

Twist off from 5" DP Slips Area (0.53 m
Below Box

Aerated Mud

Dashtak

1978

136

 4شرایط حفاری با هوا در حفرهی " 17-1/2در چاه B-میدان نار
Circulation

ROP

WOB

MW

RPM

Problem

Mud System

Formation

Depth

Good Return

6

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh

560-705

Good Return

5/94

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh

705-806

Good Return

5/85

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh

806-888

Good Return

5/75

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh

888-980

Good Return

6/38

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh

980-1063

Good Return

5/77

10-20

65

100

No Problem

Stiff Foam

Surmeh- Dashtak

1063-1190

Good Return

3-4

10-15

65

120

No Problem

Stiff Foam

Dashtak

1190-1377

Good Return

5-6

10-15

65

120

No Problem

Stiff Foam

Dashtak

1377-1580

نقطـه ،وزن زیـاد رشـتهی حفـاری ایـن موضـوع را تشـدید میکنـد.
 -2-7مشـکالت حفـاری (هـرزروی و گیرکـردن رشـتهی
حفـاری)
از چالــش برانگیزتریــن مســائل در عملیــات حفــاری بــا هــوا ،هــرزروی
و گیــر کــردن لولههاســت .خرابیهــای رشــتهی حفــاری را میتــوان
بــا کنــار گذاشــتن و تعویــض ابــزار آســیبدیده برطــرف کــرد .امــا
برخــی مشــکالت عــاوه بــر تشــدید خرابــی لولههــا ،ادامـهی عملیــات
حفــاری بــا هــوا را بــا مشــکالت جدیدتــری مواجــه میکننــد .بــا
توجــه بــه خســتگی مضاعــف لولههــا در حفــاری بــا هــوا و کاهــش
مقاومــت اســمی آنهــا ،در صــورت بــروز گیــر ،اعمــال نیــروی زیــاد
جهــت آزادســازی رشــتهی حفــاری مشکلســاز خواهــد شــد؛ چراکــه
بــا اعمــال کشــش اضافــی و کار زیــاد روی گیــر ،امــکان بریــده شــدن
رشــتهی حفــاری از نقــاط باالتــر از نقطــهی گیــر وجــود دارد .در
ی شــدن عملیــات کار روی گیــر ،احتمــال
ایــن شــرایط و بــا طوالنــ 
آزادســازی رشــتهی حفــاری بهشــدت کاهــش یافتــه و میتوانــد
منجــر بــه از دســت دادن بخشــی از رشــتهی حفــاری و حفــره گــردد.
الزم بهذکــر اســت در عملیــات حفــاری بــا هــوا ،بــا توجــه بــه ماهیــت
تراکمپذیــر ســیال حفــاری ،در طراحــی  BHAبهدلیــل خرابــی
زودهنــگام ضربــهزن حفــاری ،22از ایــن ابــزار اســتفاده نمیشــود و
همیــن امــر شــانس موفقیــت در عملیــات آزادســازی پــس از گیرکــردن
لولههــا را بهشــدت کاهــش میدهــد کــه نتیجــهی آن تحمیــل
هزینههــای پســگرد رشــتهی حفــاری (مکانیکــی یــا الکتریکــی) و
اســتفاده از رشــتهی ماندهیــاب همــراه بــا ضربــهزن و انجــام عملیــات
ماندهیابــی اســت .همچنیــن اگــر لولههــای حفــاری اســتفاده شــده در
رشــتهی ماندهیابــی ،همــان لولههــای اســتفاده شــده در حفــاری بــا هــوا

باشــند امــکان بریــده شــدن مجــدد لولههــا و ماندهگــذاری جدیــد
وجــود دارد.
از دیگـر چالشهـای همیشـگی عملیات حفـاری با هوا ،هرزروی سـیال
حفـاری اسـت .مادامـی کـه عملیـات حفاری بـا هوا ،همـراه با برگشـتی
مناسـب باشـد چـاه بهخوبـی تمیـز شـده و کندههـای حفـاری بـه سـطح
خواهنـد رسـید .بروز هـرزروی ،منجـر به قطـع کامل یا موقتی برگشـتی
میگـردد کـه ایـن امـر مشـکالتی مثـل عـدم تمیزسـازی مناسـب چـاه،
سـقوط و تجمـع کندههـای حفاری اطـراف  BHAو گیر کردن رشـتهی
حفـاری را بههمـراه خواهـد داشـت .یکـی از کاربردهای حفـاری با هوا
در مناطقـی اسـت کـه عملیـات بـا مشـکل تأمیـن آب جهت گلسـازی
مواجـه میشـود .بـا بـروز مشـکل هـرزروی در حفـاری بـا هـوا تلاش
بسـیاری بـرای کنتـرل آن و برقـرار کردن برگشـتی سـیال حفـاری انجام
میگـردد .امـا ایـن اقدامـات بهدلیـل کاهـش ذخیـرهی آب مخـازن
دسـتگاه حفـاری معمـوالً بـا شکسـت مواجه میشـود کـه در نهایـت نیز
بهدلیـل کمبود آب ،قطع پمپاژ و کاهش سـطح سـتون سـیال درون چاه،
عملیـات حفاری متوقف شـده ،رشـتهی حفاری تا پاشـنهی جـداری باال
کشـیده شـده و چـاه بسـته میشـود .پـس از آبگیـری ،مجـددا ً مراحل
قبـل جهـت کنتـرل هـرزروی و گرفتـن برگشـتی تکـرار خواهـد شـد.
بههمیـن دلیـل بـا توجـه بـه کمبـود آب در منطقـهی عملیاتـی ،هرزروی
در سیسـتمهای حفـاری بـا هـوا میتوانـد انتظـارات زیـاد ذخیرهسـازی
آب را بههمـراه داشـته باشـد.
در صـورت عـدم موفقیـت در کنتـرل هـرزروی ناگزیر بایـد از عملیات
سـیمانکاری بهـره گرفـت .امـا از آنجـا کـه وزن دوغاب سـیمان بسـیار
بیشـتر از سـیال حفـاری بـا هواسـت ،خود سـیمان نیز با مشـکل هرزروی
شـدید مواجـه میگـردد کـه ایـن امـر منجـر بـه تکـرار چندیـن بـارهی
عملیـات سـیمانکاری و پمپـاژ حجـم بسـیار زیـادی سـیمان خواهـد
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شـد معمـوالً احتمـال موفقیـت عملیـات کنتـرل هـرزروی از طریـق
سـیمانکاری ناچیـز اسـت و بنابرایـن تنهـا راه ممکـن ،ادامـهی عملیـات
حفـاری بـدون برگشـتی و بـا تقبـل تمامـی مشـکالت مربـوط بـه ایـن
موضـوع از جملـه خرابـی لولههـای حفـاری اسـت.
نتیجهگیری
نبــود ضريــب شــناوري ،ســرعت زیــاد ،تراکمپذیــری ،قابلیــت
خوردگــی و فرســایش شــدید ســیال حفــاری ،اعمــال متغیرهــای بیشــینه
جهــت دســتیابی بــه نــرخ زیــاد حفــاری ،ایجــاد ارتعاشــات زیــاد،
 BHAنامناســب ،انحــراف چــاه ،تشــکیل سگدســت ،اثــرات مخــرب
خمیدگــی چرخ ـهای ،انجــام عملیــات شستشــو و تــراش ســخت ناشــی
از ناپایــداری دیــواره ،از مهمتریــن عوامــل ایجــاد خســتگی و بهدنبــال
آن بــروز خرابیهــای مکــرر لولههــای حفــاری در سیســتمهای
حفــاری بــا هــوا بهشــمار میآینــد.
هـــرزروی از مهمتریـــن چالشهـــای سیســـتمهای حفـــاری بـــا
هواســـت کـــه عـــدم کنتـــرل آن میتوانـــد عـــاوه بـــر افزایـــش
خرابیهـــای لولههـــای حفـــاری منجـــر بـــه گیـــر کـــردن لولههـــا و
در شـــرایط ســـختتر ،از دســـت دادن بخشـــی از رشـــتهی حفـــاری و
حفـــره گـــردد.
اصطــكاك و گرمايــش شــديد ناشــی از عــدم برگشــتی (هــرزروی
شــدید) و تجمــع کندههــای حفــاری اطــراف  ،BHAکاهــش مقاومــت
اســمی لولههــای حفــاری و وزنــه را در پــی دارد؛ بهطــوری کــه
افزایــش گشــتاور پیچشــی منجــر بــه بریــده شــدن رشــتهی حفــاری و
لــزوم انجــام عملیــات ماندهیابــی گیــر کــردن لولههــا خواهــد شــد.
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پیشنهادها
بــا ارائـهی راهکارهــای زیــر اعمــال تدابیــر مناســب جهــت تشــخیص
بهموقــع اثــرات خســتگی و خرابــی رشــتهی حفــاری پیشــنهاد می شــود:
تغییر روش بازرسي فنی رشتهی حفاري از روش  RP7Gبه DS-1
كاهش فاصلهی زماني دورهی بازرسی و استفاده از
 Category1-2-3-4در روش بازرسی  DS-1با توجه به شرایط چاه
اصلاح طراحـي رشـتهی حفـاري جهـت کاهـش ارتعاشـات بـا انجام
برخـی اقدامـات نظیر:
23
الـف) اسـتفاده از لولههـاي حفـاري سـنگين ( ) HWDPمـا بيـن
لولههـاي وزنـه و لولههـاي حفـاري
ب) استفاده از جاذب ارتعاشات 24در رشتهی حفاری
ج) استفاده از موتور درونچاهی
کاهش انحراف چاه با طراحی  BHAمناسب
كاهش ارتعاشات رشتهی حفاري با کنترل و تصحیح متغیرهاي حفاري
اسـتفاده از تجهيـزات درونچاهـي مناسـب از قبيل جار حفـاري با هوا
بـراي تسـريع در عمليات آزادسـازي گير رشـتهی حفاري
اسـتفاده از لولههـای نـو در رشـتهی ماندهیابـی جهـت جلوگیـری از
تکـرار بریـده شـدن لولههـا حیـن عملیـات کار روی گیـر
ایزوله کردن سـازندهای مشکلسـاز (سـازندهای با برگشتی نامناسب)
از طریـق اصالح ،طراحـی و راندن لوله ی جداری
دسـتیابی بـه  ROPمناسـب و کندههـای کوچـک از طریـق طراحـی و
اسـتفاده از متههـای حفـاری متناسـب بـا شـرایط چاه
طراح ــی و انتخ ــاب بهتری ــن ن ــوع س ــیال حف ــاری ب ــا ه ــوا و متناس ــب
ب ــا ن ــوع س ــازند

انتشــارات تهــران ،ســازمان زمینشناســی کشــور
حفــاري

