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آناليز رفتار فشارى كشتن يك چاه در حال حفارى به روش 
روانكارى1 در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران

مقدمه
فوران ســيال ســازند يكى از مشكالتي اســت كه ممكن است در 
هنــگام حفارى چاه هــاى نفت و گاز اتفــاق بيفتد[3]. بررســى هاى به 
عمل آمده نشــان دهنده آن است كه %44 فوران ها در زمان ورود رشته 
حفارى به داخل چاه و يا خروج از آن و همچنين %41 فوران ها در حين 
عمليات حفارى اتفاق افتاده اســت. عدم مهــار به موقع فوران مى تواند 
باعث بروز خســارت هاى جبران ناپذير جانى و مالى شود. تنها راه حل 
اين مشكل استفاده از تجهيزات كنترل فوران و داشتن اطالعات درست 
و ســرعت عمل كافى و همچنين اســتفاده از روش مناسب در شرايط 
به وجود آمده و در نهايت كشــتن چاه اســت؛ به طوري كه مشكالت 
جديد و دشــوارترى مانند شكسته شدن سازند و هرزروى گل حفارى 

به وجود نيايد.

1- افزايـش حجم سـيال حفـارى، فوران چـاه و تجهيزات 
كنترل فوران

1-1- داليل افزايش حجم گل حفارى يك چاه در حال حفاري و فوران آن
افزايش حجم سيال در چاه بيانگر حالتى است كه در آن فشار سيال 
سازند از فشار هيدروليكى اعمال شده به وسيله سيال حفارى بيشتر باشد 
كه در اين صورت به ســيال ســازند اجازه داده مى شود تا به درون چاه 
وارد شــود. مهم ترين عالئم اين پديده عبارتند از افزايش دبى جريانى 
گل برگشتى با پمپاژ ثابت، وجود مقادير قابل توجه از سيال سازند مانند 
گاز، آب و نفت در گل حفاري، تغيير وزن رشته حفارى ، كاهش فشار 

پمپ ها و افزايش دبى خروجى پمپ ها و تغييرات ناگهانى در نرخ نفوذ 
متــه6 (افزايش تدريجى در نرخ نفــوذ مته دليل توقف عمليات حفارى 

نيست؛ اما مى تواند نشانه اى از وجود فشارهاى غير عادي باشد).
فوران عبارت اســت از هجوم غيرقابل كنترل سيال سازند به داخل 
چاه كه اگر افزايش حجم چاه به درســتى مديريت نگردد در خاتمه به 
يك فوران منجر خواهد شــد. مهم ترين داليلي كــه مي توانند منجر به 
فوران چاه در حال حفاري شــوند عبارتند از كوتاهى در پر كردن چاه 
هنــگام بيرون آوردن لوله هاى حفارى، فشــار مكش و هرزروى كامل 

گل حفارى.

1-2- تجهيزات كنترل فوران چاه هاى حفارى
تجهيــزات زيادى در كنترل فــوران و جلوگيرى از فوران چاه هاى 
در حــال حفــارى نقــش دارنــد. از جمله آنهــا مي توان به شــيرهاى 
كنترل كننده  ي فوران چاه (BOP) اشاره نمود. شيرهاى كنترل كننده  ي 
فوران در حقيقت قلب سيســتم كنترل فشــار و مهار فوران چاه هستند 
كــه عالوه بر مهار چاه، امكان خروج گاز و يا ســياالت وارد شــده را 
از چــاه مي دهنــد و همچنين در عين حال پمپاژ گل حفاري و ســيمان 
را نيز به درون چاه امكان پذير مي ســازند. ســاير تجهيزاتى كه در مهار 
فوران چاه نقش اساســى دارند شــامل لوله ى جدارى، چوك منيفولد، 
شــيرايمنى فضاى حلقوى7،  مسير كشتن چاه8، شير نصب شده بر روى 
لوله چند پر9، شــير ايمنى10، شير شــناورى11 و مخزن سيستم كنترل 

فوران چاه12 [1,2] هستند.

كنترل فوران، وزن گل حفارى، سيال نفوذى به داخل چاه، روش كشتن چاه، رشته حفارى

يكى از مشكالتي كه ممكن است در طول حفارى چاه اتفاق بيفتد، ورود سيال سازند به داخل چاه و فوران آن است. در صورت مشاهده عالئم فوران 
بايد با استفاده از تجهيزات ايمنى در دسترس از جمله شير فوران گير4 چاه را كنترل و ايمن كرد و بالفاصله برنامه عملياتى جهت كشتن چاه را طراحى و 
اجراء نمود. در اين مقاله كنترل فوران يك چاه نفتى در جنوب ايران در وضعيتى كه سيمان تزريق شده به پشت لوله آسترى 7 اينچ همراه با گاز سازند وارد 
فضاى حلقوى5 و رشته حفارى داخل چاه گرديده مورد بررسى قرار گرفته است. در اين مطالعه در اثر فوران چاه و نفوذ سيال سازند و سيمان تزريق شده به 
داخل رشته حفارى، شير هيدروليكى دستگاه تاپ درايو (گرداننده فوقانى) به صورت اتوماتيك بسته شده، لذا امكان تزريق سيال حفارى از داخل رشته ى 
حفارى و استفاده از ساير روش هاى كشتن چاه از جمله روش wait & weight و bull head ممكن نبوده است و فقط با استفاده از روش روانكارى موفق به 
كشتن چاه شدند. هدف از اين مطالعه بيان نقش روش روانكارى به عنوان بهترين روش جهت كنترل فوران سيال وارد شده به داخل رشته ى حفارى است.

حسن پاشايى3  كارشناسى ارشد مهندسى شيمى، شركت نفت مناطق مركزى ايرانسيد محمد عزيزى2  كارشناسى ارشد مهندسى نفت، شركت نفت مناطق مركزى ايران
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2- تئورى كنترل و كشتن چاه
2-1- روش هاى كشتن چاه

منظــور از كشــتن چاه افزايش فشــار ته چاه به معادل يا بيشــتر از فشــار 
ســازند اســت[1]. براى كشــتن چاه و مهار فوران روش هاى متعددى همچون 
روش wait&weight، روش Bull Head و روش روانــكارى وجــود دارند. 
اســاس تمامي روش ها يكسان بوده و هدف از آنها برابرى فشار سازند با فشار 
هيدرواســتاتيك گل حفــارى در داخل چاه مى باشــد. در مواقعى كه نتوان از 
روش هــاى معمول مانند روش حفار و يــا روش wait&weight به دليل نفوذ 
گاز به درون رشــته حفارى و يا بســته شدن اين رشته و عدم امكان تزريق گل 
حفارى اســتفاده نمود، از روش روانكارى استفاده مى شود. در اين روش ابتدا 
حجمــى از گل حفــارى به درون فضاى حلقوى چاه پمپ مى گردد و ســپس 
پمپاژ گل قطع مي شــود. پس از گذشت زمان كافى و با توجه به اختالف وزن 
گل درون چاه و گل ســنگين پمپ شده، گل حفارى به سمت ته چاه حركت 
نموده در نتيجه گاز و ســيال وارد شده از سازند به سمت باال حركت مى كنند. 
در اين صورت فشار سر چاه نيز افزايش مى يابد و بنابراين به طور متناوب گاز 
باال آمده از طريق چوك منيفولد تخليه مي شود. عمليات فوق تا جايگزيني كل 

حجم چاه با گل جديد ادامه پيدا مي كند.
 

2-2- تعييـن نوع سـيال نفوذى بـه داخل چاه و محاسـبات مربوط به 
كشتن چاه

 در صورت افزايش حجم سيال چاه، نوع سيال وارد شده را مى توان با استفاده 
از روابطي معين نمود. ســيال وارد شده مى تواند آب، گاز، نفت و يا تركيبى از هر 
ســه آنها باشد. الزم به ذكر است كه تعيين نوع سيال وارد شده صرفاً يك محاسبه 
تقريبى است. اگر نوع سيال تركيبى از آب، گاز و نفت باشد تعيين دقيق نسبت آنها 
تقريباً غيرممكن است. به عنوان يك قانون عمومى گراديان ppg  3-1 بيانگر سيالي 
 5-7  ppg 5-3 بيانگر مخلوط آب و گاز و نفت و گراديان ppg  از نوع گاز، گراديان
بيانگر نفت يا مخلوط آب و نفت است. روابط الزم جهت تعيين نوع سيال ورودى 

به صورت زير مي باشد.

 mud gradient  : گراديان گل حفارى داخل رشته حفارى 
 Influx gradient : گراديان سيال نفوذى به داخل چاه 

 13SIDPP : فشار بسته لوله هاى حفارى 
 14SICP : فشار بسته لوله ى جدارى   

بعد از بستن چاه و تعيين SIDPP و SICP و همچنين تعيين مقدار افزايش حجم 
سيال حفارى، مرحله بعد محاسبه وزن گل مناسب براى كشتن چاه است.

وزن گل جديد براى كشتن چاه كه 15KMW ناميده مى شود از طريق معادله ى 
زير محاسبه مى شود[4].
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Mud gradient= MW×0.052 0/052

OMD: چگالى گل حفارى درون چاه قبل از فوران
TVD: عمق نهايى حفارى شده 

16BHP: فشار در ته چاه
17HP: فشار استاتيكى ستون سيال حفارى داخل چاه 

18MW: وزن گل حفارى 

3- بررســـى و شرح وقوع فــوران يك چـــاه نفتى در 
جنوب ايران

طبق برنامه، عمليات تكميل يك چاه نفتى توسعه اى با راندن آسترى  7   اينچ از 
عمق 1783 تا 2300مترى (به طول516متر) در ناحيه كالهك گازى مخزن آسمارى 
كه جنس ســازند آن از نوع آهكى و دولوميتى اســت انجام شد. در ادامه عمليات 
سيمانكارى پشت آسترى شروع گرديد. مشكل از آنجا آغاز شد كه سيمان تزريق 
شــده دچار هرزروى كامل شد كه منجر به نفوذ گاز سازند به داخل سيمان تزريق 
شده و گل حفارى درون چاه و در نتيجه كاهش وزن گل حفاري تا pcf 10 گرديد. 
پس از مدت زمان مشخصى پس از تزريق گل حفارى و با ثابت شدن شرايط چاه 
و خارج نمودن رشته از داخل چاه، عمليات لوله پائين جهت حفارى و تميز كردن 
ســيمان لبه ى آســترى و داخل آن تا عمق 1769مترى انجام شد. در ادامه عمليات 
افزايــش حجم گل حفارى در داخل چــاه رخ داد و گاز وارد فضاي حلقوي چاه 
و رشته حفارى گرديد. به خاطر جلوگيرى از فوران چاه و ايمن نمودن چاه، حفار 
دســتگاه شيرهاى BOP سر چاه و IBOP دستگاه تاپ درايو را بسته و در اين مدت 
فوران كنترل شده و فشار چوك منيفولد و داخل رشته حفارى در سطح به 1500پام 
افزايش يافت. در مرحله اول كشتن چاه با فشار 2000 پام، چاه Bull head نگرديده 
و با توجه به باز نشدن شير هيدروليكى دستگاه تاپ درايو به دليل باال بودن فشار داخل 
رشــته حفارى و فضاي حلقوي چاه، تنها روشى كه براى مهار و كشتن چاه نتيجه 

مثبت داد، روش روانكارى بود.

3-1- محاسبات مربوط به كشتن چاه
محاسبات انجام شده بيانگر آن است كه نوع سيال نفوذى به داخل چاه، سيمان 
گاز زده پشت آسترى بوده كه به دليل پر شدن رشته حفارى از گاز سازند مخلوط 
شده با سيمان، تنها از روش روانكارى با تزيق در مجموع 500 بشكه گل حفارى و 
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در طول مدت زمان كلى 100 ساعت موفق به كنترل و كشتن چاه شدند. جدول 1 
محاسبات مربوط به كشتن چاه را نمايش مى دهد.

3-2- فرآيند عملياتى كشتن چاه مورد مطالعه به روش روانكارى
پس از تشــخيص نوع ســيال نفوذى به داخل چاه و طراحى برنامه ى عملياتى 
كشتن چاه، سرانجام طبق آنچه در نمودارهاى زير شرح داده مى شود چاه به روش 

روانكارى كشته شده و به شرايط پايدار رسانيده شد.
شكل هاى 1 تا 8 نمودارهايى هستند كه فشار چوك منيفولد را بر حسب مقدار 

گل پمپاژ شــده و همچنين تغييرات فشار ســرچاهى را نسبت به زمان در طول كل 
مدت زمان كشتن چاه به روش روانكارى نشان مى  دهند. نقاط اوج نمودارها مربوط 
به زمان تزريق گل حفارى به فضاى حلقوى چاه و نقاط قعر نمودارها مربوط به زمان 

تخليه گاز و سيال سبك شده در ستون بااليى چاه است.
در 24 ســاعت اول با حداكثر فشار تزريقى psi 2000 در چند مرحله 
190 بشكه گل  pcf 78 و130 بشكه گل pcf  81 را به درون فضاى حلقوى 
 bull  چاه پمپ كردند. باالرفتن سريع فشار سر چاهى را بعد از هر مرحله ى

head كردن، بيانگر شرايط كامًال ناپايدار چاه است (شكل هاي 1و2).
در 24 ساعت دوم باز هم شرايط مثل روز قبل بود و در 4 مرحله 100 
بشكه گل  pcf 87 را با حداكثر فشار psi  2000 در فضاي حلقوي چاه پمپ 
كردند؛ ضمن اينكه فشــار ســر چاهى در هر مرحله قبل از تزريق به صفر 

رسانيده مي شد (شكل هاي 3و4).
در 24 ســاعت سوم دامنه تغييرات فشــار كمتر شد. در اين مرحله 50 
بشــكه گل pcf  81 را با حداكثر فشــارpsi  2000 در دو مرحله در فضاي 
 psi حلقوي چاه پمپ كردند و در چندين مرحله نيز فشار سر چاه را حدود
150 تا فشــار psi 500 تخليه كردند كه باز هم عمليات روانكارى ناموفق 

بود. (شكل هاي 5و6).
در 24 ســاعت چهارم 30 بشــكه گل pcf  81 را با فشار psi  2000 در دو 
مرحله در فضاي حلقوي چاه پمپ كردند و در چندين مرحله فشار سر چاهى 
را به صفر رساندند. در نهايت پس از 6 ساعت فشار از psi 600 به psi 880 رسيد 
كه با تخليه كامل اين فشــار، چاه روانكارى شده و IBOP دستگاه تاپ درايو 
كه بر اثر ورود گاز به داخل رشــته حفارى بســته شده بود با تخليه شدن فشار 

داخل رشته حفارى باز شد و به حالت پايدار رسيد (شكل هاي 7و8).

  1    پارامترهاى محاسبه شده ى الزم جهت كشتن چاه

مقدارپارامترمقدارپارامتر

SIDPP(psi)1005TVD (ft)5804

Pit gain(bbl)2OMW(ppg)10/42

L. of influx(ft)50HP(psi)3144

Mud gradient (psi/ft)0/54Hole OD(in)8/125

MW new(ppg)13/73DP OD (in)5

Grdient in flux
 (psi/ft)0/64Annular vol. 

(bbl)231

Influx گاز سازند مخلوط
SICP(psi)1000شده با سيمان

نمــودار گل پمــپ شــده بــه فضــاي حلقــوي چاه نســبت به فشــار 
چوك منيفولد در 24 ساعت اول
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نمــودار تغييــرات فشــار چوك منيفولــد نســبت بــه زمــان در 24 
ساعت اول
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نمــودار گل پمــپ شــده بــه فضــاي حلقــوي چاه نســبت به فشــار 
چوك منيفولد در 24 ساعت دوم
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مقــــالـــــات

نتيجه گيرى
 در صــورت وقوع فوران بايد با توجه به موقعيت و نوع ســازند در 
حال حفارى و يا عمليات تكميلى و همچنين نوع سيال ورودى از سازند 
به چاه، اقدام به كشتن چاه كرد. بايد توجه نمود كه نحوه و روش كشتن 
چاه، مشكالت ديگرى مانند شكست سازند در اثر فشار هيدرواستاتيكى 

بيش از حد تعادل گل حفارى را ايجاد نكند.
 چنانچه در زمان اجراى عمليات كشــتن چاه هر مشكل ديگري از 
قبيل پالگ شــدن مته، سوراخ شدن رشته حفارى و غيره در چاه اتفاق 

بيفتد، اولويت با كشتن كامل چاه و ايمن كردن آن است.

 در صورت ورود گاز به داخل رشته حفارى و در صورتى كه نتوان 
از داخل رشته حفارى سيال به داخل چاه پمپ نمود، تنها راه باقي مانده 

استفاده از روش روانكارى جهت كشتن چاه و ايمن سازي آن است.
 انجام محاسبات نادرست جهت كشتن چاه و همچنين عدم گذراندن 
زمان الزم براى انجام فرآيند كشتن چاه منجر به ايجاد خطرات جديد و 

غير قابل پيش بينى مى گردد.
 روند تغيير نمودارها به صورت سينوســى و با دامنه ى بيشتر بيانگر 
رسيدن چاه به شرايط پايدار و مطلوب است. به عبارت ديگر برنامه عملياتى و 

روش كشتن چاه به طور درستي انتخاب شده است.

نمودار گل پمپ شده به فضاي حلقوي چاه نسبت به فشار چوك منيفولد 
در 24 ساعت سوم
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  6    نمودار تغييرات فشار چوك منيفولد نسبت به زمان در 24 ساعت سوم
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نمــودار گل پمــپ شــده بــه فضــاي حلقــوي چاه نســبت به فشــار 
چوك منيفولد در 24 ساعت چهارم
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  8    نمودار تغييرات فشار چوك منيفولد نسبت به زمان در 24 ساعت چهارم
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4. low out preventer (BOP)
5. Annulus
6. Rate of Penetration (ROP)

7. Annular Preventer
8. Kill flowline
9. Kelly cock
10. Safety Valve
11. Float Valve
12. Accumulator

13. Shut in drill pipe pressure
14. Shut in casing pressure
15. Kill mud weight
16. Bottom hole pressure 
17. Hydrostatic pressure
18. Mud weight
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