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فوران چاه ماکاندو1 در خلیج مکزیک

 تهیه و تنظیم: شرکت نفت خزر  

مقدمه
گــزارش حاضــر حاصــل بررســي و مطالعــه ی 
توســط  شــده  تهیــه  گــزارش  چندیــن 
ــه ی  ــي از حادث ــي و خارج ــرکت هاي داخل ش
فــوران چــاه ماکانــدو اســت کــه در ادامــه بــه 
آنهــا اشــاره خواهــد شــد. اداره ی حفــاري 
شــرکت نفــت خــزر بــا تجزیــه و تحلیــل ایــن 
ــات  ــري تجربی ــور به کارگی ــا به منظ گزارش ه
ــگیري از  ــدف پیش ــا ه ــور و ب ــات مذک عملی
ــات  ــول عملی ــي در ط ــي اینچنین ــوع حوادث وق
ــه  ــه تهی ــبت ب ــق، نس ــاي عمی ــاري در آبه حف
ــت.  ــرده اس ــدام ک ــزارش اق ــن گ ــم ای و تنظی
ــی  ــای بررس ــخصات گزارش ه ــن و مش عناوی

شــده در جــدول-1 ارائــه شــده اند.

1- خلیج مکزیک
بزرگ تریــن  از  یکــي  مکزیــک  خلیــج 
ــاره ی  ــن ق ــق دنیاســت کــه بی مناطــق آب عمی
آمریــکاي شــمالي و جزایــر کوبــا قــرار گرفتــه 
بــر  دارد.  را  جهــان  آبهــاي  گرم تریــن  و 
ــي،  ــرکت بي پ ــر ش ــاي اخی ــاس پیش بیني ه اس
آبهــاي عمیــق ایــن منطقــه حــدود 40 میلیــارد 
بشــکه نفــت و گاز دارد کــه تــا کنــون حــدود 
15 میلیــارد بشــکه ی آن شناســایي شــده اســت    .
بلـوک  از  ماکونـدو  فراسـاحلي  نفتـي  میـدان 
MC252 در نزدیکـي سـواحل ایالـت لوئیزیانـا 

آمریـکا واقـع شـده و پـس از صـدور مجـوز 

رئیـس  توسـط  اکتشـافي  فعالیت هـاي  انجـام 
جمهـور آمریـکا بررسـي و مطالعـه شـد.

عملیـات حفـاري چـاه ماکانـدو در تاریـخ 29 
حفـاري  سـکوي  توسـط   2009 سـال  نوامبـر 
نیمه شـناور ترنـس اوشـن ماریانـاز شـروع شـد 
کـه به دلیـل طوفان هـاي گرمسـیري دکل قـادر 
بـه انجـام عملیات در این شـرایط نبوده و دچار 
حفـاري  عملیـات  ادامـه ی  و  گردیـد  مشـکل 
در  هورایـزن  واتـر  دیـپ  نیمه شـناور  دکل  بـا 

فوریـه ی سـال 2010 ادامـه یافـت.
پـس از حفـاري تـا عمـق نهایـي 18360 فوتـي 
سـیمان کاري  و  رانـدن  و  متـري(   5596(
آسـتري  و  جـداري  لوله هـاي  رشـته  هشـت 
بي پـي  شـرکت  مـاه،   2/5 زمـان  مـدت  در 
زمـان  و  هزینـه  در  صرفه جویـي  جهـت 
 7" رانـدن آسـتري  به جـاي  تصمیـم مي گیـرد 
9 جهـت  از لوله هـاي جـداري ترکیبـي "7×

کنـد. اسـتفاده  تولیـدي  مخـزن  پوشـاندن 

پـس از راندن و سـیمان کاري لوله هاي جداري 
عملیـات  انجـام  زمـان  در   ،9 ترکیبـي"7×
در   ،Shoe Track سـیمان  خشـک  آزمایـش 
تاریـخ 20 آوریـل 2010 چـاه فـوران کـرد کـه 
منجـر بـه انفجـار و متعاقـب آن آتـش گرفتـن 

نیمه شـناور شـد. سـکوي حفـاري 
منطقــه  در  موجــود  پشــتیباني  شــناور  پنــج 
جهــت اطفــاء حریــق، خنک ســازي تأسیســات 
و جلوگیــري از واژگــون شــدن ســکو شــروع 
بــه آب فشــاني روي ســکو مي کننــد تــا امــکان 
بســتن شــیرهاي فوران گیــر و شــیرهاي کنتــرل 
ــزر  ــاي رای ــش در لوله ه ــا آت ــد. ام ــم آی فراه
ادامــه یافــت و تــا ســطح ســکو به پیــش رفــت. 
بدیــن ترتیــب ســکوي دیــپ واتــر هوریــزون 
ــتیباني هاي  ــات و پش ــي خدم ــود تمام ــا وج ب
از دو روز، در 22  پــس  و دریایــي  هوایــي 
آوریــل در آبهــاي خلیــج مکزیــک غــرق 
شــد و الشــه ی آن در فاصلــه ی 400 متــري 

تاریخ تهیهتهیه کنندهنام  گزارشردیف

شرکت ملي نفت ایران – بحران نفتي در خلیج مکزیک1
شهریور 1389شرکت نفت خزر

Deep water Horizon گزارش نهایي تحقیقاتي فوران چاه ماکاندو2
Study Group2011 مارس

Transocean گزارش تحقیقاتي حادثه ی چاه ماکاندو3
Investigation2011سپتامبر

گزارش فاجعه ی آبهاي عمیق و شرکت بی پی2 4
در سال 2010

 MIT Sloan
Management2012 آوریل

کمیته ی تغییرات آب و گزارش مجلس عوام انگلیس5
دسامبر 2010هوایي و انرژي

Bradley Kingگزارش ارزیابي ایمني کارکنان آبهاي عمیق6
John Gibbins2011 آگوست

گزارش تحقیقاتي انفجار و آتش سوزي7
 در چاه ماکاندو

 US Chemical
 Safety & Hazard

Investigating. Board
مي 2014

مشخصات گزارش هاي استفاده شده در این مطالعه1

فوران چاه ماكاندو در خلیج مکزیک1
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از موقعیــت چــاه مذکــور در بســتر دریــا قــرار 
ــت. گرف

اقدامــات متعــددي جهــت کنتــرل و مهــار 
ــعي  ــدام س ــن اق ــد. اولی ــام ش ــت انج ــت نف نش
تــاج  روي  فوران گیــر  شــیرهاي  بســتن  در 
راه  از  کنتــرل  دســتگاه هاي  توســط  چــاه 
ــي  ــدم کارآی ــا ع ــا ب ــود ام ــک ب دور و رباتی
دیگــر  به عبــارت  و  فوران گیــر  شــیرهاي 
نیمه فعــال شــدن شــیرها، بــه روش تــاپ کیــل3 
و اســتاتیک کیــل4 بــراي کشــتن و مهــار چــاه 
ــراردادن یــک  ــدام بعــدي ق ــد. اق ــدام نمودن اق
مخــروط قیفــي شــکل 125 تنــي بــود کــه 
ــده  ــتي ذخیره کنن ــه کش ــه ب ــک لول ــط ی توس
نفــت در ســطح دریــا وصــل مي شــد. ایــن 
هیدرات هــاي  تشــکیل  به دلیــل  نیــز  روش 
قیــف  خروجــي  شــدن  پــالگ  و  گازي 
ــا  ــا ب ــد. ام ــه ش ــت مواج ــا شکس ــي ب مخروط
اندکــي تغییــر در سیســتم قیــف مخروطــي 
)تعبیــه ی ورودي آب داغ و متانــول جهــت 
گازي(  هیــدرات  تشــکیل  از  جلوگیــري 
ــن سیســتم اســتفاده شــد. تمامــي  ــاره از ای دوب
ایــن روش هــا هم زمــان بــا حفــر دو حلقــه 

ــد. ــام ش ــورب5 انج ــاه م چ
چـاه ماکانـدو به مـدت 87 روز جریـان داشـت 
کـه در تاریخ 15 جـوالي 2010 و پس از هدر 
رفتـن 5 میلیـون بشـکه نفـت در آبهـاي خلیـج 
کنتـرل  کیـل  اسـتاتیک  بـه روش  مکزیـک 

گردیـد.
ــي  ــاي مختلف ــکو، روش ه ــار س ــال انفج به دنب
کاهــش  و  نفــت  نشــت  بــا  مبــارزه  بــراي 
ــه در  ــد ک ــي ش ــت محیطي بررس ــرات زیس اث
ایــن راســتا شــرکت بي پــي در ابتــداي کار 
ــي،  ــرل از راه دور دریای ــین کنت ــدادي ماش تع
ــناور را  ــا و 32 ش ــار هواپیم ــر، چه 700 کارگ
به منظــور مهــار آلودگــي در خلیــج بــه کار 
گرفــت. در 29 آوریــل، 69 شــناور شــامل 
و  بارج هــا  یدک کش هــا،  و  الیه بردارهــا 
پاک ســازي  جهــت  بازیافــت  شــناورهاي 
ــن  ــداد ای ــي، تع ــد. در4 م ــال بودن ــه فع منطق
شــناورها بــه 170 و تعــداد پرســنل مشــغول 
به همــراه  نفــر   7500 بــه  پاک ســازي  در 

رســید.  پاک ســازي  داوطلــب  نفــر   2000
عــالوه بــر آن در26 مــي، تمامــي 125 کشــتي 
منطقــه  در  موجــود  تجــاري  ماهي گیــري 

آمدنــد. گروه هــا  ایــن  به کمــک 
مکزیـک  خلیـج  در  نفتـي  بحـران  حادثـه ی 
منجـر به نشـت حجـم گسـترده اي نفت خـام از 
سیسـتم سـرچاهي چاه اکتشـافي ماکوندو شـد 
و اثـرات ناگـوار زیسـت محیطي و به دنبـال آن 
پیامدهـاي زیان بـار اقتصـادي را در منطقه براي 
مسـئوالن حادثـه در پـي داشـت؛ به طـوري که 
بـراي  را  دالر  میلیـارد   30 بـر  بالـغ  هزینـه اي 
جبران خسـارات مالـي وارده به محیط زیسـت 
به عنـوان  بي پـي  شـرکت  بـه  بحـران  مهـار  و 

مسـئول و مسـبب حادثـه تحمیـل کـرد.
ــر اســاس معتبرتریــن اطالعــات منتشــر شــده  ب
توســط متخصصــان دربــاره ی حجــم نفــت 
لحظــات  در  مکزیــک،  خلیــج  بــه  ورودي 
ــن مقــدار نشــتی نفــت 62 هــزار بشــکه  آغازی
فشــار  کاهــش  به دلیــل  کــه  بــوده  روز  در 
مخــزن در روزهــاي آتــي بــه 53 هــزار بشــکه 
مجموعــه ی  اســت.  یافتــه  کاهــش  روز  در 

بــا 65 درصــد ســهم،  شــرکت هاي بي پــي 
آنادارکــو بــا 25 ردصــد ســهم و شــرکت 
عملیــات  ســهم  درصــد   10 بــا  میتســوي 
و  دادنــد  انجــام  را  میــدان  ایــن  اکتشــاف 
ــز به عنــوان کارفرمــای ایــن  شــرکت بي پــي نی
ــاوي  ــدان ح ــن می ــد. ای ــي ش ــه معرف مجموع
100-50 میلیــون بشــکه نفــت قابل برداشــت 

احتمالــي اســت.
شــرایط  توضیحــات  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
عملیاتــي بخــش جنوبــي دریــاي مازنــدران 
ــودن و شــرایط خــاص  ــر از بســته ب )صرف نظ
ــاد آب  ــق زی ــل عم ــت محیطي آن( به دلی زیس
آن، مشــابه شــرایط عملیاتــی خلیــج مکزیــک 
اســت. از آنجــا کــه شــرکت نفــت خــزر 
ــرکت  ــاي ش ــي از زیرمجموعه ه ــوان یک به عن
ملــي نفــت ایــران مأموریــت اکتشــاف، توســعه 
ــا  ــن دری ــي ای ــر هیدروکربن ــد از ذخای و تولی
ــابه و  ــرایط مش ــه ی ش ــده دارد، مطالع را برعه
امکانــات موجــود جهــت اســتفاده از تجــارب 
گذشــته مي توانــد در بهبــود شــرایط عملیاتــي 
مــورد  دریــا  ایــن  عمیــق  بخش هــاي  در 

شماتیک چاه ماكاندو2
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ــود. ــع ش ــتفاده واق اس

2- جزئیات عملیات و فوران چاه
 پـس از حفـاري تا عمق نهایـي 18360 فوتي 
ترکیبـي  جــداري  لوله هـاي  متـري(،   5596(

9 رانـده و سـیمان کاري گردیـد.  ×7"

ــه ی  ــس از خاتمـ ــل پـ ــخ 20 آوریـ  در تاریـ
ــب  ــه نصـ ــدام بـ ــیمان کاري، اقـ ــات سـ عملیـ

گردیـــد.  Well Head Seal Assembly

Seal نصب شده، رمز   جهت آزمایش فشار 
که  شد  اعمال  فشار  پام   2700 و  بسته  برشي 
پالگ  جداري،  رشته ی  مجموعه ی  نتیجه  در 
باالیي سیمان کاري و رمز برشي آزمایش شد.

 رشـته ی حفـاري تا عمـق 8367 فوتي )2550 
متـري( جهـت انجـام آزمایـش خشـک فشـار6 
یـا Negative Test رانده شـد )رانـدن لوله هاي 
حفـاري به صـورت Kick off  جهـت آزمایش 

خشـک فشار(.
 بخشــي از گل درون چــاه بــا ســیال حائــل7 و 
ــا جابجــا شــد. ضمــن  ــا آب دری ــال آن ب به دنب
اینکــه جهــت کاهــش هزینه هــای ســاخت 
ســیال حائــل از باقیمانــده ی مــواد LCM روي 
ســکو اســتفاده شــده اســت. جهــت انجــام 
ــزي  ــر دالی ــار، فوران گی ــک فش ــش خش آزمای
باالیــي روي لوله هــا بســته شــد و فشــار سیســتم 
بــه صفــر ترخیــص گردیــد. در ادامــه مشــاهده 
ــزر  ــته ی رای ــل رش ــطح گل داخ ــه س ــد ک ش
پاییــن رفــت که نشــان از نشــت گل از رشــته ی 
رایــزر و از طریــق فوران گیــر دالیــزي بــه درون 
حفــره ی چــاه بــود. در ســاعت 17:08 روز 20 
دالیــزي  فوران گیــر  پشــت  فشــار  آوریــل 
ــر  ــا فوران گی ــت ت ــش یاف ــام افزای ــا 1900 پ ت

لوله هــا را seal کنــد.
 بـا پمپـاژ گل بـه فضـاي دالیـز رشـته ی رایزر 
مشـخص شـد که 50 بشـکه گل از فضـاي بین 
فوران گیـر دالیـزي و لوله هـا بـه درون حفـره ی 

چـاه نشـت کـرده بود.
 در سـاعت 17:27 شـیر مسـیر لوله هـا باز شـد 
کـه در نتیجـه ی آن 23-15 بشـکه آب دریـای 

برگشـتي مشـاهده گردید.

  در سـاعت 17:27 روز 20 آوریـل با دسـتور 
Well Site Leader ادامـه ی آزمایـش خشـک 

بـه مسـیر خـط کشـتن چـاه8  از مسـیر لوله هـا 
گردید. منتقـل 

 در ســاعت 17:52جهــت بررســي و ادامــه ی 
ــد  ــاز ش ــاه ب ــتن چ ــط کش ــیر خ ــیر مس کار، ش
برگشــتي  دریــای  آب  بشــکه   3-15 کــه 
مشــاهده گردیــد. بــا بســتن شــیر مشــاهده شــد 
کــه فشــار رشــته ی حفــاري تدریجــاً افزایــش 
ــان از  ــت اطمین ــاعت 18:42 جه ــت. در س یاف
پــر بــودن مســیر خــط کشــتن چــاه، آب دریــا 
پمــپ گردیــد. جهــت بررســي برگشــتي گل، 
پیمایــش9  تانــک  بــه  کشــتن  خــط  مســیر 
هدایــت و حجمــي کمتــر از یــک بشــکه 
ــا بررســي چــاه  ــري شــد. ب برگشــتي اندازه  گی
به مــدت 30 دقیقــه هیــچ جریانــي مشــاهده 
نشــد )پــالگ شــدن خــط کشــتن چــاه توســط 
مــواد LCM موجــود در ســیال حائــل(. ایــن در 
حالــي بــود کــه در چنــد نوبــت فشــار لوله هــا 
ترخیــص شــده بــود امــا مجــدداً افزایــش 
ــار  ــد و فش ــاهده ش ــا مش ــاری درون لوله ه فش

ــید. ــام رس ــه 1400 پ ــا ب لوله ه
 پـس از بحـث و گفـت و گـو علـت فشـار 
داخـل لوله هـا پدیـده ی Bladder Effect )اثـر 
سـیال سـنگین در دالیـز روي سـیال سـبک در 
نتیجـه ی  و  شـده  عنـوان  حفـاري(  لوله هـاي 
اعـالم  مثبـت  و  قابل قبـول  خشـک  آزمایـش 

گردیـد.
 در سـاعت 20:00 بـا بـاز کـردن فوران گیـر 
دریـا  آب  پمپـاژ  بـه  اقـدام  باالیـي  دالیـزي 
گل  تمامـی  جابجایـي  جهـت  چـاه  بـه درون 
درون رشـته ی رایـزر در عمق 8367 فوتي شـد 

.)20:52 )سـاعت 
فشـار  دریـا،  آب  بـا  گل  جابجایـي  بـا   
هیدرواسـتاتیک سـیال داخـل چاه به زیر فشـار 
سـازند افتـاد و زمینه را براي جریـان کامل چاه 

آمـاده نمـود.
 در سـاعت 21:01 تانـک پیمایش تخلیه شـد 
کـه این امر موجـب گردید ابـزار مهم و اصلي 
بررسـي چـاه عمـاًل از دسـت خـارج شـود. در 

ایـن زمان فشـار لوله هـا 100پام افزایـش یافت. 
افزایـش  در سـاعت 21:08 حـدود 39 بشـکه 

حجـم ثبت شـد.
 سـیال حائـل برگشـتي از چـاه آزمایـش شـد 
کـه هیچ هیدروکربني در آن مشـاهده نگردید.
سـطح،  بـه  حائـل  سـیال  رسـیدن  از  پـس   
بـود  در حالـي  ایـن  و  پمپ هـا خامـوش شـد 
لوله هـا  فشـار  دقیقـه   5/5 مـدت  طـي  کـه 
 9 مقـدار  و  یافـت  افزایـش  پـام   246 حـدود 
بشـکه در دقیقـه جریـان ثبـت شـد. در سـاعت 
چـاه  درون  سـیال  جابجایـي  ادامـه ی   21:14
سـاعت  در  شـد.  سـرگرفته  از  دریـا  آب  بـا 
21:31 جهـت بررسـي چـاه پمپ هـا خامـوش 
ثبـت  حجـم  افزایـش  بشـکه   300 حـدود  و 
شـد. پـس از گذشـت 5 دقیقـه فشـار لوله هـا 
در حـدود 556 پـام افزایـش یافـت. در چنـد 
نوبـت ترخیـص فشـار داخـل لوله هـا موجـب 
چـاه  حفـره ی  بـه درون  سـیال  بیشـتر  ورود 
گردیـد. در سـاعت 21:40 بـا افزایـش جریان، 
Diverter روي جریـان بسـته شـد و مسـیر آن 

بـه سـمت تفکیک گـر گاز10 منحـرف شـد. بـا 
بسـتن مجـدد فوران گیـر دالیـزي تالش شـد تا 
جریـان کنتـرل گـردد. فشـار لوله هـا نیـز طي 5 
دقیقـه از 338 پـام بـه 1200 پام افزایـش یافت. 
در ایـن زمـان تصمیـم بـه تغییر مسـیر جریان از 
تفکیک گـر بـه خـارج از سـکو گرفته شـد. در 
شـکل-2 نمایـي از تفکیک گر گاز نشـان داده 

شـده اسـت.
گاز  حســگر  اولیــن   21:47 ســاعت  در   
موجــب روشــن شــدن آژیــر خطــر شــد و 
ــام  ــا 5730 پ ــي ت ــور ناگهان ــا به ط ــار لوله ه فش
ــر روي  ــز متغی ــي آن رم ــت. در پ ــش یاف افزای
لوله هــا بســته شــد کــه به طــور موقــت جلــوی 
جریــان را گرفــت. امــا قــادر بــه ادامــه نبــوده و 
پــس از حــدود یــک دقیقــه گاز منتشــر شــده 
ــه اطــاق موتورهــا رســید و  در محیــط ســکو ب
ــرق  ــع ب ــا و قط ــادن موتوره ــث از کار افت باع
ــن  ــد کــه در پــي آن صــداي اولی ســکو گردی

ــید. ــه گــوش رس انفجــار ب
ســکو  اصلــي  محــل  در  دوم  انفجــار   
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ــاي  ــه کابل ه ــیب ب ــث آس ــاد و باع ــاق افت اتف
ــر11 و خطــوط  ــا شــیرهاي فوران گی ارتباطــي ب
ــیرهاي  ــروي ش ــده ی نی ــي تأمین کنن هیدرولیک

شــد. فوران گیــر 
 آتـش و انفجـار انجـام شـده احتمـاالً سـبب 
سـطحي  تجهیـزات  و  وسـائل  دیـدن  آسـیب 
گردیـده و سـبب شـده هیدروکربـن از درون 
ایمنـي  شـیر  یابـد.  جریـان  حفـاري  لوله هـاي 
روي لوله هـاي حفـاري به صـورت باز رها شـد 
و در نتیجـه وسـایل سـطحي سـکو در معـرض 
بسـتن  وجـود  بـا  گرفتنـد.  قـرار  بـاال  فشـار 
حفـاري  لوله هـاي  روي  فوران گیـر  شـیرهاي 

انجـام نشـده اسـت.  Sealing عمـل 
ــرکت  ــکو، ش ــار در س ــوع انفج ــال وق  به دنب
بي پــي در تاریــخ 2 مــي 2010 بــا به کارگیــري 
  Transocean's Development Driller 111 دکل
ــه  ــود ک ــورب نم ــاه م ــاري چ ــه حف ــدام ب اق
ــاه  ــه م ــاه س ــن چ ــاري ای ــات حف ــدت عملی م
در  بي پــي  شــرکت  بــود.  شــده  پیش بینــي 
16  مــي 2010 حفــاري چــاه مــورب دوم را 

شــروع کــرد.
 جریـان چـاه ماکانـدو در تاریـخ 15 جـوالي 
2010 و پـس از مـدت 87 روز جریان، به روش 
اسـتاتیک کیل و تزریق سـیال سنگین و سیمان 
از درون تـاج چـاه از محـل Mud line کنتـرل 

شـد. جهـت اطمینـان از قطـع جریـان چـاه، از 
نزدیکـي عمـق  از  و  اول  مـورب  طریـق چـاه 
نهایـي بـا چـاه اصلـي ماکانـدو ارتبـاط برقـرار 
شـد و مقـداري سـیال سـنگین و سـیمان پمـپ 
شـد و بدیـن ترتیـب از قطع ارتبـاط دائمي چاه 

اطمینـان حاصـل گردید.

3- گزارش بررسي فوران چاه
چــاه  فــوران   2010 آوریــل   20 تاریــخ  در 
متعاقبــاً  و  انفجــار  بــه  منجــر  ماکانــدو 
ســکوي  کنتــرل  از  خــارج  آتش ســوزي 
 Deep Water Horizon حفــاري نیمه شــناور
شــد کــه در عمــق 1226 متــري آب دریــا 

مســتقر بــود.
نفـر جـان خـود را از  ایـن حادثـه 11  اثـر  در 
نفـر به طـور جـدي صدمـه  دسـت دادنـد، 17 
دیدنـد و 115 نفـر از مجمـوع 126 نفر از روي 

سـکو تخلیـه شـدند.
دریـا  در  بعـد  سـاعت  نیمه شـناور36  سـکوی 
فـرو رفتـه و غـرق شـد. نفـت )هیدروکربـن( 
چـاه ماکانـدو در خلیـج مکزیـک رهـا گردید 
و تـا حـدود سـه مـاه جریان داشـت تـا باألخره 

شـد. مهار 
جهـت یافتـن پاسـخ بـه سـؤاالت بحرانـي زیـر 

بایـد تمرکـز الزم ایجـاد مي شـد:

 سـیال مخـزن چگونـه و چـرا وارد دهانـه ی 
چـاه گردیـد؟

 چـه اقداماتـي توسـط گـروه حفـاري انجـام 
شـده اسـت؟

 آیا شیرهاي فوران گیر عمل کرده اند؟
سـکوي  بـه  مخـزن  سـیال  رسـیدن  از  پـس   

اسـت؟ افتـاده  اتفاقـي  چـه  حفـاري 
 چگونه پرسنل سکو را تخلیه کردند؟

تیـم  سـؤاالت،  ایـن  پاسـخ  یافتـن  جهـت 
کردنـد: عمـل  زیـر  شـرح  بـه  تحقیقـات 

 از شاهدین در محل، مصاحبه به عمل آمد.
نیـز  و  چـاه  برنامـه ی  و  طراحـي  اطالعـات   
بازنگـري  عملیـات  اجـراي  رونـد  چگونگـي 

شـد.
 حصـول اطمینان از ارسـال گـزارش عملیات 
مطابـق با زمان بنـدي واقعي از سـکوي حفاري 
به مرکز شـرکت بي پي مسـتقر در خشـکي که 

توسـط شـرکت اسپري سـان12 انجام مي شد.
مشـاوره  نفـت  صنعـت  فنـي  تجربیـات  از   

شـد. گرفتـه 
 شـخص ثالـث مـدارک فیزیکـي موجـود و 

آزمایش هـای انجـام شـده را ارزیابـي کـرد.

4- خالصه ی عملیات چاه
Deep Water Hori- نیمه شـناور  دکل 
)در  اوشـن  ترنـس  شـرکت  بـه  متعلـق   zon

ایـاالت متحـده ی آمریـکا( و یکـي  مالکیـت 
از دکل هایـي اختصاصـی جهـت حفـاري در 
آبهـاي عمیـق اسـت. قیمـت آن 560 میلیـون 
دالر بـرآورد گردیـده کـه در خلیـج مکزیک 
و روي چـاه ماکاندو مشـغول عملیـات حفاري 
اسـت.  بـوده  گاز  و  نفـت  اکتشـاف  جهـت 
عملیـات  مجـوز  داشـتن  بـا  بي پـي  شـرکت 
بـا  همـراه  را  مذکـور  دکل  نفـت،  اکتشـاف 
پرسـنل آن بـه مبلـغ 500 هـزار دالر در روز از 
شـرکت ترنـس اوشـن اجـاره کـرده اسـت. از 
126 نفـر کارکنـان سـکوي حفاري تعـداد 79 
نفـر از شـرکت ترنـس اوشـن، 7 نفر از پرسـنل 
شـامل  شـرکت ها  سـایر  از  مابقـی  و  بي پـي 
شـرکت  و  هالیبرتـون  آنادارکـو13،  شـرکت  شماتیک تفکیک گر گاز2
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سـواکو14 )یکـي از زیرمجموعه هـاي شـرکت 
بوده انـد. شـلمبرژه( 

عملیـات  جهـت  بي پـي  اولیـه ی  پیش بینـي 
حفـاري چـاه ماکانـدو 51 روز بـوده و برآورد 
هزینـه ی حفـاري چـاه 96 میلیـون دالر بود که 
روز   80 مـدت   2010 آوریـل   20 تاریـخ  تـا 
از عملیـات چـاه سـپري شـده بـود و هزینـه ی 
چـاه  حفـاري  عملیـات  جهـت  شـده  صـرف 
بسـیار بیشـتر از بودجـه ی پیش بینـي اولیـه تمام 

شـده اسـت.
و  Riserهـا  دکل،  کار  بـه  شـروع  از  پـس 
شـد  نصـب  موفقیـت  بـا  فوران گیـر  شـیرهاي 
جـداري  لوله هـاي  رشـته  هشـت  تعـداد  و 
و  نصـب  مـاه   2/5 مـدت  در  آسـتري  و 
سـیمان کاري گردیـد. پـس از حفـاري تا عمق 
نهایـي 18360 فوتـي )5596 متـري(، شـرکت 

بي پـي جهـت صرفه جویـي در هزینـه و زمـان 
لولـه ی  رانـدن  به جـاي  مي گیـرد  تصمیـم 
آسـتري "7 و متعاقـب آن Tie-Back تا سـطح، 
از لوله هـاي جـداري ترکیبـي "7× 9 جهـت 

شـود. اسـتفاده  تولیـدي  مخـزن  پوشـاندن 
ــتري  ــاي آسـ ــتفاده از لوله هـ ــورت اسـ در صـ
ــردن  ــه کـ ــت متروکـ ــت جهـ ــروری اسـ ضـ
ـــار  ـــاه چه ـــي چ ـــور ایمن ـــاه و به منظ ـــت چ موق
ــردد.  ــب گـ ــاه نصـ ــالگ درون چـ ــدد پـ عـ
ــاي  ــي لوله هـ ــمت تحتانـ ــالگ اول در قسـ پـ
آســـتري، پالگ هـــاي دوم و ســـوم بـــاالي 
ــت  ــارم جهـ ــالگ چهـ ــتري و پـ ــه ی آسـ لبـ
ایمنـــي در نزدیـــک ســـطح نصـــب می شـــود.
در نهایـت شـرکت بي پـي جهـت صرفه جویي 
و  چـاه  هزینـه ی  در  دالری  میلیـون   7-10
حداقـل سـه روز زمـان در وقت دکل، دسـتور 

بـه رانـدن لوله هـاي جـداري را صـادر مي کند 
و برنامـه ی سـیمان کاري و نیـز نحـوه ی رانـدن 
سـنتراالیزرها15 بـه شـرکت هالیبرتـون محـول 
انجـام  در  نیـز  شـرکت  ایـن  کـه  مي گـردد 
جـداري  لوله هـاي  سـیمان کاري  عملیـات 
ناموفـق بـوده اسـت. در این خصوص سـازمان 
آمریـکا16  معـدن کاري  مدیریـت  خدمـات 
طـی  کـه  کـرده  اظهـار  خـود  مطالعـات  در 
چهـارده سـال گذشـته از هـر 39 حلقـه چاه در 
خلیـج مکزیـک 18 چـاه به دلیـل سـیمان کاري 
نامناسـب لوله هاي جداري-آسـتري با مشـکل 

شـده اند. مواجـه 

5- یافته هـاي کلیـدي عوامـل احتمالـي 
حادثه وقـوع 

5-1- عـدم تبدیـل حالـت خود پرشـوندگي17 
بـه شـیر یک طرفـه ی18 کفشـک19 و طوقـه ی 

جـداري20
5-2- عملیات سیمان کاري

5-3- مراحل متروکه کردن موقتي چاه
5-4- آزمایش خشک فشار

5-5- کشف جریان
5-6- فعال سازي و عملکرد شیرهاي فوران گیر

5-7- انتشـار گاز، آتش سـوزي، جمع آوري و 
تخلیه ی پرسـنل

5-1- تبدیل و برگرداندن خود پرشوندگي 
به شـیر یک طرفه

لوله هـاي  رانـدن  هنـگام  مقـررات،  طبـق   
مخـزن  تولیـدي  بخـش  در  جداري-آسـتري 
از  سـیماني  طوقـه ی  و  کفشـک  اسـت  الزم 
یک طرفـه  شـیر  حالـت  بـه  پرشـونده  حالـت 
تبدیـل گـردد تـا بدین ترتیـب از جریـان یافتن 
احتمالي سـیال مخزن به درون رشـته ی جداري 
جلوگیـري به عمـل آید. شـرکت بي پـي به طور 
بـارزي از برنامه هـاي خـود جهـت برگردانـدن 
و تبدیـل حالـت کفشـک و طوقـه ی جـداري 
از حالـت خـود پرشـوندگي بـه شـیر یک طرفه 

کوتاهـي کـرده اسـت.
دقیقـه  در  بشـکه   2 از  گل  گـردش  مقـدار  نماي كفشک و طوقه ی سیماني خود پرشونده3 
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تجـاوز نکـرده اما گـردش گل در فشـار 3142 
پـام میسـر شـده اسـت )حدود پنـج برابـر آنچه 

برنامـه ی چـاه بـوده( .
 بـا توجـه بـه مـوارد باال تیـم تحقیقـات به این 
نکـردن  تبدیـل  احتمـال  کـه  مي رسـد  نتیجـه 
کفشـک و طوقـه ی جـداري از حالـت خـود 
پرشـوندگي بـه شـیر یک طرفـه حتـي پـس از 
رسـیدن رشـته ی جـداري بـه عمـق مـورد نظـر 
و قبـل از اجـراي عملیـات سـیمان کاري وجود 

داشـته اسـت )شـکل-3(.

5-2- عملیات سیمان کاري
عـدم گـردش کافـي گل قبـل از سـیمان کاري 
باعـث رسـوب گل حفـاري و ته نشـیني مـواد 
جامد گل و ذرات ریزشـي دیواره ی چاه شـده 
و سـبب اثـرات منفـي در سـیمان کاري سـازند 

گردید. تولیـدي 
دلیـل ناموفـق بودن عملیات سـیمان کاري منتج 
از عوامـل متعـددي اسـت که محوریـت اصلي 
شـده  گرفتـه  مدیریتـي  تصمیـم  از  ناشـي  آن 
در فاصلـه ی زمانـي 20-12 آپریـل اسـت کـه 

مي تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
 پیچیدگي برنامه ی سیمان کاري

 احتمـال آلـوده شـدن سـیمان ضمـن عملیات 
سیمان کاري

انجـام آزمایش هـای سـیمان  بـودن  ناکافـي   
قبـل و بعـد از عملیـات پمپـاژ سـیمان جهـت 
کسـب اطمینـان از عملکـرد مناسـب عملیـات 

سـیمان کاري
 عـدم موفقیت شـرکت هالیبرتون در عملیات 
سـیمان کاري؛ هرچند کارکنان شـرکت بي پي 
صحـت  مسـئولیت  عملیـات  ،  ناظـر  به عنـوان 
تمامـی عملیـات انجـام شـده توسـط هالیبرتون 

را عهـده دار بوده انـد.
 بـا توجه بـه اتفاقات واضح اسـت که سـیمان 
پمـپ شـده قـادر بـه جـدا کـردن هیدروکربن 
مخـزن بـا داخل چـاه نبـوده و با توجه بـه اینکه 
نمونه هـاي سـیمان واقعـي پمـپ شـده در چـاه 
در اختیـار نبـوده بـا اسـتفاده از یـک آزمایـش 
مشـابهي  سـیمان  دوغـاب  آنالیـز  راهنمـا، 

طراحـي شـد کـه در خصـوص آن مـوارد زیـر 
اسـت: قابل توجـه 

 وجـود درصـد زیـاد نیتـروژن در سـیمان هاي 
دوغـاب  تهیـه ی  مي شـود  باعـث  کـف دار 

شـود. مواجـه  مشـکل  بـا  یک دسـت 
هیچ گونـه  سـیمان  دوغـاب  طراحـي  در   
اسـتفاده  سـیال21  هـرزروي  کنتـرل  افزایـه ی 

اسـت. نشـده 
شـده،  پمـپ  دوغـاب  حجـم  بـه  توجـه  بـا   
سـیمان نسـبتاً کمـي پمـپ گردیـده و بنابرایـن 
احتمال آلوده شـدن سـیمان22 افزایـش مي یابد.

 شـرکت هالیبرتـون در انجـام آزمایش هـای 
مـورد نیـاز جهـت جلوگیـري از وقوع مشـکل 

در دوغـاب سـیمان قصـور داشـته اسـت.
ــکو  ــل س ــده در مح ــام ش ــای انج  آزمایش ه
ــت  ــان دهنده ی آنس ــیمان نش ــاب س روي دوغ
کــه هرگــز ثبــات ســیمان23 حاصــل نشــده 
دوغــاب  پمپــاژ  حیــن  در  بنابرایــن  اســت. 
از دوغــاب جــدا  نیتــروژن  ســیمان کفــي، 
ــت  ــیمان و در نهای ــي س ــث آلودگ ــده، باع ش
وزن  کســب  در  ناموفــق  عملیــات  ســبب 

ــده  ــیمان کاري گردی ــاز س ــورد نی ــاب م دوغ
ــیمان کاري  ــات س ــري عملی ــی پیگی ــت. ط اس
ــي  ــرکت بي پ ــم ش ــه تصمی ــد ک ــخص ش مش
ســنتراالیزر  عــدد  شــش  به کارگیــري  در 
تولیــدي  جــداري  لوله هــاي  رانــدن  نیــز  و 
ــوده و  ــح ب ــداری صحی ــه ی ج ــورت لول به ص
ــان  ــه یکس ــاي منطق ــایر چاه ه ــي س ــا طراح ب
ــي  ــور و کوتاه ــل قص ــه به دلی ــت. در نتیج اس
عملیــات  اجــراي  در  هالیبرتــون  شــرکت 

شماتیک كلي شیرهاي فوران گیر4

نمایي از شیرهاي فوران گیر و توضیحاتي درمورد آنها5
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ــو  ــداري از یک س ــاي ج ــیمان کاري لوله ه س
ــه ی  و تبدیــل نکــردن حالــت کفشــک و طوق
جــداري از حالــت خــود پرشــوندگي بــه شــیر 

یک طرفــه از عوامــل حادثــه بــوده اســت.

5-3- مراحل متروکه کردن موقتي چاه24
 مهندسـان شـرکت بي پـي در فاصلـه ی زماني 
20- 12 آوریـل حداقـل پنـج برنامـه ی مختلف 
یکدیگـر  بـا  فاحشـي  به طـور  هرکـدام  کـه 

متفـاوت بودنـد ارائـه کرده انـد.
 برنامـه ی نهایـي متروکـه کـردن موقـت چـاه 
شـامل ریسـک هاي غیرضـروري بـوده اسـت. 

برنامه ی نهایي شامل موارد زیر است:
 جایگزینـي گل درون چـاه در عمـق 8367 

فوتـي )2550 متـري( بـا آب
 جایگزینـي و خارج سـازي گل قبـل از نصب 

پالگ هـاي سـیماني ثانویه

5-4- آزمایش خشک فشار
 نتیجه ی آزمایش خشک فشار به غلط تفسیر 
خشک،  آزمایش  انجام  از  پس  است.  شده 
و  عملیات  ادامه ی  به  تصمیم  بي پي  شرکت 

جایگزیني گل درون چاه مي گیرد.
لوله هـاي  غیرعـادي روي  فشـار  مشـاهده ی   
خشـک  آزمایـش  انجـام  طـول  در  حفـاري 
بایـد به منزلـه ی اعـالم خطـر و وجـود ارتبـاط 
بـا مخـزن تلقی می شـد و مسـئولیت آن متوجه 

گـروه بررسـي کننـده بـوده اسـت.
آزمایـش  نتیجـه ی  غلـط  تفسـیر  بـر  عـالوه   
بـر  مبنـي  بي پـي  شـرکت  تصمیـم  خشـک، 
کشـتن  خـط  طریـق  از  فشـار  کـردن  مانیتـور 
چـاه به جـاي مانیتـور کـردن از طریـق لوله هاي 

اسـت. بـوده  اشـتباه  حفـاري 

5-5- کشف جریان یافتن چاه25
از  پـس  حفـاري  لوله هـاي  فشـار  افزایـش 
بـه  آزمایـش  انجـام  به دنبـال  و  جابجایـي گل 
اصطالح خشـک فشـار، بیانگـر ورود جریان26 
بـه درون چـاه بوده که پرسـنل حفـاري متوجه 
 09:04-09:14 زمانـي  فاصلـه ی  )در  نشـده اند 

بعدازظهـر(

5-6- فعال ســازي و عملکــرد شــیرهاي 
فوران گیــر

شـیرهاي فوران گیـر به درسـتي عمـل کـرده و 
بسـته شـده امـا شـرایط چاه بـر آنها غلبـه کرده 
اسـت. تأخیـر در بسـتن شـیرهاي فوران گیـر از 
دیگـر عوامل احتمالـي عدم موفقیـت عملکرد 
بـوده اسـت. در شـکل های- 5و4  ایـن شـیرها 
و  فوران گیـر  شـیرهاي  کلـي  شـماتیک 
توضیحاتـي در مـورد آنهـا ارائـه شـده اسـت.

السـتیک  چـاه،  زیـاد  جریـان  علـت  بـه   
فوران گیـر دالیـزي )هایدریـل( به طـور کامـل 
قـادر بـه نشـت بندي نبـوده و نـرخ جریـان گاز 
باعـث سـایش السـتیک فوران گیـر دالیـزي و 
باالیـي  لوله هـاي حفـاري در قسـمت  سـایش 

فضـاي حلقـوي شـده اسـت.
 بسـتن رمز پایین متغیر27 باعث مسـدود شـدن 
موقـت  توقـف  نتیجـه  در  و  حلقـوي  فضـاي 

جریـان شـد )شـکل-6(
فعـال  عـدم  باعـث  آتش سـوزي  و  انفجـار   

اسـت. شـده   28 EDS شـدن 
عمـل  شـده  برنامه ریـزي  مطابـق   29 AMF  
شـده  خـم  حفـاري  لوله هـاي  اسـت.  کـرده 
رمـز  مي شـود  باعـث  یافتـه  شـکل  تغییـر  و 
متغیـر پایینـي نتوانـد عملیـات نشـت بندي دور 
دهـد  انجـام  به خوبـي  را  حفـاري  لوله هـاي 
تغییـر   5 " لولـه حفـاري  )تعـداد 36 شـاخه 
شـکل یافتـه و داراي خمـش و قـوس بودند  و 
در نهایـت با بسـتن رمز برشـي/کورکننده30 نیز 

)شـکل-7((. نبوده انـد  چـاه  بسـتن  بـه  قـادر 

آتش سوزي،  و  جرقه  گاز،  انتشار   -7-5
جمع آوري و تخلیه ی پرسنل

Riserها،  در  گاز  سریع  پراکندگي  با   
تفکیک گر گاز در گاز غوطه ور مي شود.

سـکوي  بـه  گاز  زیـاد  حجـم  رسـیدن  بـا   
حفـاري، احتمـاالً جرقـه زده شـده و متعاقـب 

اسـت. گرفتـه  صـورت  انفجـار  آن 
مطابـق  هشـداردهنده  و  ایمنـي  سیسـتم هاي   

کرده انـد. عمـل  برنامـه 
 تیـم تحقیقاتـي، یافتـن منبـع دقیـق جرقـه را 

دانسـته اند. غیرممکـن 

سالم  انفجار  از  پس  که  کارکناني  همه ی   
ماندند، توانستند با موفقیت دکل را تخلیه کنند.

مشارکت  حادثه  وقوع  در  که  عواملی   -6
داشته اند

عواملـی کـه در وقـوع حادثـه مؤثـر بوده اند به 
چهـار موضـوع زیر نسـبت داده مي شـوند:

6-1- مدیریت ریسک و ارتباطات31
6-2- برنامه ریزي و طراحي چاه32

6-3- ارزیابي ریسک و فرآیند ایمني32
6-4- عملیات34

6-1- مدیریت ریسک و ارتباطات
در تحقیقات موارد زیر مشخص شده است:

 کوتاهـي کـردن کارفرما در ارزیابي شـرایط 
و مدیریـت ریسـک در جهـت تمـاس با سـایر 

قسـمت ها.
 کوتاهـي کردن در اطالع رسـاني به کارکنان 
کلیـدي سـکو از طـرف کارفرمـا در خصوص 
امـکان تردیـد در مورد آزمایش خشـک انجام 
شـده و نیـز مطرح کـردن احتمال عـدم کیفیت 
از  جلوگیـري  جهـت   Shoe Track سـیمان 

احتمالي. جریـان 
 در تاریـخ 20 آوریـل 2010 عملیـات انجـام 
ایـن  بیانگـر  سـکو  کارکنـان  توسـط  شـده 
واقعیـت اسـت کـه چـاه به طـور ایمـن سـیمان 

نمایــی از رمــز متغیــر در حــال بســته 6
شــدن دور لولــه ی حفــاري

7
در حال   Blind/Shear نمایي از رمز 
بسته شدن و بریدن لوله ی حفاري
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شـده و انجـام آزمایش هـا بـا موفقیـت همـراه 
بـوده و چـاه ایمـن اسـت.

موقت  کردن  متروکه  فرآیند  حین  در  اگر 
درنظر  و  جزئیات  تمامي  با  گزارش ها  چاه، 
مي شد،  منعکس  احتمالي  ریسک هاي  گرفتن 
مي توانست باعث واکنش بهتر کارکنان سکو 

نسبت به حادثه گردد.

6-2- برنامه ریزي و طراحي چاه
فشـار  و  گل  وزن  نامناسـب  طراحـي   
هیدروسـتاتیکي وارد بـر سـازند؛ در ایـن چـاه 
بـه  حفـاري  موقـع  در  هیدروسـتاتیکي  فشـار 
بیـش از فشـار شکسـت سـازند رسـید و سـبب 
هـرزروي گل حفاري به درون سـازند شـد که 
ایـن شکسـت سـازند، تأثیـر خـود را در هنگام 
اسـت. کـرده  آشـکار  سـیمان کاري  عملیـات 

 حجـم، وزن مخصوص و نـرخ دوغاب پمپ 
شـده مطابـق برنامـه ی ارائه شـده سـیمان کاري 

نبوده اسـت.
مربـوط  انجـام آزمایش هـای صحیـح   عـدم 
بـه قبـل و بعـد از عملیـات سـیمان کاري، خطر 

تصمیم گیـري را دوچنـدان کـرده اسـت.
ماکانـدو  چـاه  حادثـه ی  شـد  باعـث  آنچـه   
به سـرعت انجـام شـود انجـام آزمایش خشـک 
غیراسـتاندارد و نامناسـب بودن سـیمان موجود 

درShoe Track  بـوده اسـت.

6-3- ارزیابي ریسک و فرآیند ایمني
 شـرکت بي پـي در تأییـد آزمایـش حسـاس 
را  ریسـک هایي  یـا  کـرده  کوتاهـي  خشـک 

متقبـل شـده اسـت.
 شـرکت هالیبرتـون برنامه ریـزي و عملیـات 
سـیمان کاري را به درسـتي انجـام نـداده  اسـت
 شـرکت بي پـي در فاصلـه ی زمانـي 12-20 
بـراي  متفـاوت  طـرح  پنـج  حداقـل  آوریـل 
ارائـه  ماکانـدو  چـاه  موقـت  کـردن  متروکـه 

اسـت. کـرده 
متروکـه  طـرح  نهایـت  در  بي پـي  شـرکت   
کـردن موقـت چـاه کـه ریسـک غیرضـروري 
مدیریـت  از  تأییدیـه  بـدون  را  داشـت 

اسـت. نمـوده  اجـرا  آمریـکا  معـدن کاري 
چـاه  موقـت  کـردن  متروکـه  نهایـي  طـرح   
بـر آن شـد تـا گل درون چـاه قبـل از نصـب 
پـالگ سـیماني ثانویـه بـا آب جایگزین گردد 
کـه  بدیـن ترتیـب چـاه زیر فشـار تعادلـی قرار 

گرفـت.
یـا تبعـات  ایـن ریسـک ها  به نظـر نمي رسـد   
منفـي آن روي کارکنـان سـکو بـه کارکنان یا 

مسـئوالن گزارش شـده باشـد.
متروکـه  برنامـه ی  تغییـر  نمي رسـد  به نظـر   
کـردن موقـت چـاه یـا تصمیمـات گرفته شـده 

کـه ریسـک داشـته گـزارش شـده باشـد.

6-4- عملیات
نتیجـه ی آزمایـش حسـاس و بحرانـي خشـک 
فشـار کـه توسـط شـرکت بي پـي برنامه ریـزي 
و تأییـد شـده حاکـي از آنسـت کـه عملیـات 
جـدا  سـبب  جـداري  لوله هـاي  سـیمان کاري 
کـردن هیدروکربـن سـازند از درون چاه شـده 
اسـت. این در حالي اسـت که تفسـیر آزمایش 

نادرسـت بوده اسـت.
شـرکت بي پي نتیجه ی آزمایش خشـک فشـار 
را تأییـد کـرده و بـا ادامه ی عملیـات تصمیم به 

ادامـه متروکه کـردن موقت چـاه مي گیرد.
بررسـي  را  چـاه  کـه  افـرادي  از  یـک  هیـچ 
را  چـاه  یافتـن  جریـان  نتوانسـته اند  کرده انـد 

دهنـد. تشـخیص 
بـا وجـود چندیـن عامـل نشـان دهنده ی ورود 
نهایـي،  مراحـل  در  چـاه  دهانـه ی  بـه  جریـان 
جایگزینـي گل درون چـاه انجـام شـده و در 
نتیجـه چـاه در حالـت پایین تـر از فشـار تعـادل 

مخـزن قـرار گرفتـه اسـت.
سـکو  کارکنـان  چـرا  کـه  نیسـت  مشـخص 
حـدود  تـا  را  غیرعـادي  فشـار  نتوانسـته اند 

دهنـد. تشـخیص   21:30 سـاعت 
زمانـي کـه کارکنـان متوجـه فشـار غیرعـادي 
مي شـوند بـا تشـخیص ورود جریان بـه دهانه ی 
چـاه عکس العمـل الزم را انجـام می دهنـد؛ از 
جملـه فعال کـردن رمزهـاي مختلف شـیرهاي 

فوران گیـر.

انجـام  خصـوص  در  مسـتندات  و  مـدارک 
کـه  فوران گیـر  شـیرهاي  بـراي  آزمایش هـا 
توسـط شـرکت Det Norske Veritas انجـام 
شـده و توسـط تیم تحقیقات نیـز تأیید گردیده 
فوران گیـر  شـیرهاي  کـه  آنسـت  بیانگـر 
عمـل  و  شـده  نگهـداري  و  حفـظ  به درسـتي 
در  شـده  انجـام  عملیـات  هرچنـد  کرده انـد؛ 
مراحـل مختلف آزمایش خشـک فشـار سـبب 

اسـت. گردیـده  گاز  شـدید  جریـان 
اشتباهات فاحش شرکت بي پي عدم  از دیگر 
CBL/VDLبعد  راندن نمودار بندش سیمان35  
از اتمام عملیات سیمان کاري لوله هاي جداري 
بوده که صورتحساب لغو راندن نمودار بندش 

سیمان شرکت شلمبرژه موجود است.

مشارکت  حادثه  وقوع  در  عامل  7- هشت 
داشته اند

 دو دلیـل از عوامـل این حادثه در خصوص با 
ورود هیدروکربـن بـه دهانه ی چاه بوده اسـت. 
اعتقـاد بـر اینسـت کـه سـیمان پشـت لوله هـاي 
سـیماني  پـالگ  و   9 ×7" ترکیبـي  جـداري 
Shoe Track قـادر بـه جدا کـردن هیدروکربن 

جریـان  باعـث  نتیجـه  در  و  نبوده انـد  مخـزن 
یافتـن چاه شـده اسـت.

چاه  یافتن  جریان  عوامل  از  دیگر  دلیل  سه   
مربوط به کارکنان دکل است که ورود نفت 
در  نداده اند.  تشخیص  را  چاه  درون  به  گاز  و 
اقدام  مي شدند  امر  این  متوجه  اگر  حالي که 
اینکه  وجود  با  مي گرفت.  صورت  الزم 
آزمایش خشک فشار به عمل آمده ورود سیال 
مخزن را نشان مي داده این آزمایش تأیید شده 
است. در نتیجه جهت جلوگیري از نفوذ نفت 
و  گردیده  اقدام  دیر  بسیار  Riserها  به  گاز  و 
عملیات انجام شده جهت کنترل جریان ناموفق 

بوده است.
 دالیــل ششــم و هفتــم در خصــوص ورود 
هیدروکربن هــاي نفتــي از طریــق Riser هاســت 
کــه پــس از آن در ســطح ســکو پراکنــده 
ــده اســت.  ــه گردی شــده و باعــث ایجــاد جرق
مشــخص شــد کــه جریــان چــاه به ســمت 
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1. Macondo
2. BP )British Petroleum)
3. Top Kill
4. Static Kill
5. Relief Well
6. Dry Test
7. Spacer
8. Kill Line
9. Trip Tank
10. MGS; Mud Gas Separator
11. BOP
12. Sperry Sun
13. Anadarko

14. Swaco
15. Centralizers
16. MMS;Mineral Management Service 
United States
17. Differential
18. Float
19. Shoe
20. Float Collar
21. Fluid Loss Additives
22. Cement Contamination
23. Cement Stability
24. Temporary Abandonment Procedures
25. Kick Detection

26. Influx
27. VBR;Variable Bottom Ram
28. Emergency Disconnect System
29. Automatic Mode Function
30. BSR; Blind Shear Ram
31. Risk Management and Communication
32. Well Design and Construction
33. Risk Assessment and Process Safety
34. Operations
35. Cement Bond Log
36. Dry Stem Test.
37. Emergency Disconnect System

ســبب  و  شــده  هدایــت  گاز  تفکیک گــر 
دور  به جــاي  یافتــه  جریــان  گاز  گردیــده 
پراکنــده  از ســکو در ســطح ســکو  شــدن 
آتش ســوزي  از  حجمــی  نتیجــه  در  شــود. 
ــاء  ــتم اطف ــه سیس ــده ک ــاد ش ــکو ایج روي س
حریــق دکل قــادر بــه خامــوش کــردن آن 
نبــوده اســت. طراحــي تفکیک گــر گاز بــراي 
جریــان ســیاالت بــا حجــم کــم درنظــر گرفتــه 
شــده و بــراي جریــان ســیاالت بــا حجــم زیــاد، 
ــده ی  ــق خــط هدایت کنن ــان از طری ــد جری بای
محیــط  از  خــارج  بــه   )Over Board(  14"

ســکو هدایــت گــردد. بــا پراکنــده شــدن گاز 
روي ســکوي حفــاري، زمینــه ی ایجــاد جرقــه 
به صــورت حجــم انبوهــي از گاز قابل اشــتعال 

ــت. ــده اس ــا ش مهی
 دلیل هشتم درباره ی شیرهاي فوران گیر بوده 
است. با از دست رفتن کنترل چاه و متعاقب آن 
انفجار و آتش سوزي، شیرهاي فوران گیر قادر 

به نشت بندي دهانه ی چاه نبوده اند.

نتیجه گیري
عوامـل  آمـده  گـزارش  در  کـه  همان طـور 
مؤثـر در وقـوع حادثـه ی چـاه به طـور خالصـه 

از: عبارتنـد 
 سـیمان نامناسـب پشـت لوله هـاي جـداري و 

Shoe Track

 عـدم تبدیـل حالت خود پرشـوندگي به شـیر 

یک طرفه ی کفشـک و طوقـه ی جداري
مشخص  جهت  دکل  کارکنان  دقت  عدم   
کردن ورود جریان نفت و گاز به دهانه ی چاه

به صــورت  حفــاري  لوله هــاي  رانــدن   
فشــار  آزمایــش خشــک  Kick  off جهــت 

ــدن و اســتفاده از  ــالگ ســیماني به جــاي ران پ
36DST مخصــوص  رشــته ی 

گاز  تفکیک گر  به سمت  جریان  هدایت   
سکوي  از  خارج  به  آن  کردن  دور  به جاي 

حفاري
مبنـی  فوران گیـر،  شـیرهاي  مشـکالت   
چـاه.  نشـت بندي  در  آنهـا  توانایـي  عـدم  بـر 
پیمانـکار  شـرکت  کـه  اسـت  حالـي  در  ایـن 
نامناسـب  عملکـرد  احتمالـي  علـت  دکل 
فوران گیرهـا را ناشـي از مـواردي مثل شـرایط 
سـبب  کـه  هیدروکربنـی  جریـان  نـرخ  چـاه، 
سـایش لوله هـاي حفـاري در محـدوده ی شـیر 
فوران گیـر شـده، انفجـار و آتشـی کـه باعـث 
عـدم عملکـرد 37EDS گردیـده و تغییـر شـکل 
شـیرهاي  محـدوده ی  در  حفـاري  لوله هـاي 

اسـت. کـرده  عنـوان  فوران گیـر 
روي  حادثه  وقوع  در  باال  موارد  تمامی  قطعاً 
دکل Deep Water Horizon بي تأثیر نبوده ا ند 
و احتماالً عدم بروز هریک از این عوامل مانع 
جان  رفتن  دست  از  دکل،  گرفتن  آتش  از 
یازده نفر، خسارات زیان بار اقتصادی و اثرات  
ناگوار زیست محیطی می شد. مهم ترین عاملی 

که رعایت آن از همان ابتدا مي توانست از بروز 
چنین حادثه اي جلوگیري کند، استفاده از ابزار 
همچنین  و  فشار  خشک  آزمایش  استاندارد 
تجزیه و تحلیل درست آزمایش خشک فشار 
انجام شده جهت بررسي احتمال وجود ارتباط 

با سیال مخزن است.

توضیحاتـي در مـورد آزمایش فشـار و متروکه 
چاه موقـت  کردن 

حتي  فشار  خشک  آزمایش  انجام  جهت   
از شرایط آزمایش  بسیار مناسب تر  در شرایط 
از  عمیق،  آبهاي  بحراني  و  حساس  مناطق  در 
تا  مي شود  استفاده   DST مخصوص  رشته ی 
اعماق  یافتن چاه در همان  در صورت جریان 
پایین، فشار مخزن قابل کنترل باشد و از ورود 

هیدروکربن به دهانه ی چاه جلوگیري گردد.
اصطالح خشک،  به  آزمایش  انجام  از  پس   
آزمایش  نتیجه ی  به  نسبت  بي پي  شرکت 
به غلط  را  آزمایش  تفسیر  و  کرده  کوتاهي 
انجام داده که همین عامل باعث تمامي اتفاقات 
ناگوار بعدي و در نتیجه فوران چاه و متعاقب 

آن آتش گرفتن دکل شده است.
 ضمن اینکه متروکه کردن موقت یک حلقه 
مختلفي  اعماق  در  پالگ گذاري  نیازمند  چاه 
نیز  مهم  نکته ی  این  که  است  چاه  دهانه ی  از 
در برنامه ی عملیات متروکه کردن موقت چاه 

توسط شرکت بي پي لحاظ نشده است.


