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آنچه در رگ سفید محقق شد؛ تجربه ای غنی و دستاوردی فنی برای متخصصان صنعت نفت

فوران چاه 147 رگ س��فید سرانجام پس از 
58 روز تالش متخصص��ان صنعت نفت مهار 
شد. در این میان نباید به سادگی از اقدام های 
انجام شده در رگ سفید چشم پوشی کرد. از 
روزی ک��ه فوران چاه 147 رگ س��فید نیروها 
و تیم ه��ای عملیاتی را ب��ه آن منطقه عجیب و 
صع��ب العبور کش��اند، تالش ه��ا و اقدام های 

تیم های عملیاتی آغاز شد. 
محسن پاک نژاد، معاون امور تولید شرکت 
ملی نفت ایران در این باره می گوید: »با وقوع 
این اتفاق و در کوتاه  ترین زمان ممکن، بحث 
سازماندهی، فراخوان نیروها و بسیج امکانات 
برای مهار ش��کل گرف��ت. فروریخت��ن آوار 
دکل  حفاری در محوطه چاه س��ختی هایی را 
در روزه��ای آغازین فوران ب��ه وجود آورد. 
450 ت��ن فوالد بر دهانه چاه ف��رود آمده بود؛ 
صحبت از آوار فوالدی بود که به مرور زمان 
و در اثر حرارت  یکپارچه و در هم تنیده شده 
بود. بنابراین با به کار بس��تن قوی ترین ابزارها 
و پس از اجرای امور مقدماتی نظیر راه س��ازی 
در مسیرهای صعب العبور، ساخت دو استخر، 
ایجاد ش��بکه آبرسانی و بس��یاری از اقدامات 
س��خت و طاقت فرسای دیگر، حدود 28 روز 
درگیر پاکسازی محوطه چاه برای دسترسی به 

دهانه آن بودیم.«
آنچ��ه که پاک ن��ژاد به آن اش��اره می کند، 
مس��ایلی اس��ت که در آن روزه��ا گروه ها و 
چند تی��م عملیاتی را به صورت ش��بانه روزی 
و همزمان درگیر کرده بود. مس��یرهای صعب 
العبور ش��اید یکی از مهمترین موانعی بود که 
تیم عملیاتی را برای سرعت بخشی به عملیات 
مهار با س��ختی مواج��ه می کرد، ام��ا به دلیل 

اهمیت کار و ضرورت تسریع در روند مهار و 
کنترل فوران، تیم های عملیاتی شبانه روزی به 

فعالیت ها ادامه می دادند.
پاک نژاد در تشریح دالیل به نتیجه نرسیدن 
عملیات مهار فوران از س��طح چاه 147 میدان 
نفتی رگ سفید می گوید: »فشار باالی خروج 
س��یال از چاه و دمای بس��یار زیاد آن، شانس 
موفقیت روش مهار از سطح را کم کرد. مهار 
فوران چاه فوق که گنبد گازی آن  فشار بسیار 
باالیی دارد، اصول و فنون خاصی را می طلبد. 
عالوه ب��ر این چاه مذکور ب��ه تبع چند ویژگی 
منحصر بفرد از شانس موفقیت کمی در روش 
مهار از سطح برخوردار بود. اما همین احتمال 
اندک نیز مورد توجه قرار گرفت و این روش 
اجرا ش��د تا در صورت نتیجه بخش بودن آن، 
مهار فوران چند روز زودتر اتفاق افتد. فش��ار 
سطحی خروج سیال چاه فوق به میزانی حدود 
2 هزار و 400 پوند ب��ر اینچ مربع، اولین دلیل 
امکان پذیر نب��ودن مهار فوران از س��طح بود. 
حرارت ب��اال نیز عامل دوم ب��ود، چرا که دما 
در محور ش��عله بی��ش از ه��زار و 400 درجه 
سانتی گراد بود و گرادیانی نزدیک به 8 درجه 
داشت. البته با استفاده از سیستم خنک سازی و 
از طریق منابع آبی تأمین ش��ده، فضای خنکی 
برای مهارگران در نظر گرفته ش��د با این حال 
زمانی که آنها خارج از چتر حمایتی آب قرار 
می گرفتند، دمای بس��یار باالیی را حول محور 
آت��ش تحمل می کردن��د. بنابراین در صورت 
قط��ع احتمال��ی آب و قرارگیری اف��راد حتی 
به م��دت چند ثانیه و به طور م��دام در فضای 
حریق این چاه قطع به یقین برای نیروی انسانی 
تبعات جانی داشته و فاجعه آفرین بود. شدت 

صوت نیز س��ومین عامل تأثیرگ��ذار در نتیجه 
بخش نبودن مهار از س��طح بود. شدت صوت 
در اثر خروج س��یال که بخ��ش عمده آن گاز 
بود، حدود 170 دس��ی بل محاس��به ش��د، این 
در حالی اس��ت که به تش��خیص متخصصان، 
تحمل شنوایی انسان حدود 80 دسی بل است، 
بنابراین فضای فوران میدان نفتی رگ سفید به 

شدت برای گوش انسان آسیب رسان بود.«
بی��ژن عالی پ��ور، مدیرعامل ش��رکت ملی 
مناطق نفت خیز جن��وب نیز که در آن روزها 
در رگ سفید حضور فعالی داشت، تالش های 
شبانه روزی تیم های عملیاتی شرکت ملی ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری 
را ستایش می کند. او فشار باالی 2400 پام را از 
موانع اصلی مهار از سطح می داند و می گوید: 
»پس از 2 هفته از زمان فوران، 2 لوکیشن مهیا 
و دکل ه��ای 93 و 94 فت��ح در موقعیت ه��ای 
م��ورد نظ��ر مس��تقر و عملیات حف��اری چاه 
انحراف��ی در موقعی��ت c 147 از یکم آذر ماه 
آغاز ش��د. با گذشت 34 روز از آغاز حفاری 
انحرافی ساعت 20 روز پنجم دی ماه نخستین 
عالئم روس��طحی مهار چاه شامل تغییر رنگ 
و ارتفاع ش��عله نمایان و در س��اعت 21 و 45 
دقیقه آتش مهیب چاه سرکش 147 رگ سفید 
مقه��ور اراده حفارگران ش��د. تنها در 2 هفته، 
دو لوکیشن اس��تقرار دکل های 93 و 94، دو 
اس��تخر آب 130 و 70 ه��زار بش��که ای برای 
عملیات خنک س��ازی عملیات، 250 کیلومتر 
خط لوله انتق��ال آب از رودخانه های اطراف 
تا اس��تخرها و نزدیک به 10 جاده دسترس��ی 
به دهانه چاه 147 احداث ش��د که در ش��رایط 
عادی بیش از 6 ماه زمان بر بود. پس از استقرار 
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2 دکل حفاری، همکارانمان در ش��رکت ملی 
حفاری تنها در 35 روز به عمق بیش از 2330 
متری رسیدند که به طور قطع تاکنون در هیچ 
عملیات��ی در این مدت به چنین عمقی دس��ت 

یافته نشده است.«
مع��اون امور تولید ش��رکت ملی نفت ایران 
درباره مه��ار فوران از عم��ق و اقدامات اجرا  
شده متناس��ب با این روش در چاه 147 میدان 
نفتی رگ س��فید نیز با اشاره به رکورد بی نظیر 
حفاری، می گوی��د: »همزمان با مهیا س��اختن 
ش��رایط مهار از س��طح، اقدام ب��ه احداث دو 
حلقه چاه کمک��ی در اطراف چاه 147 میدان 
نفتی رگ سفید ش��د. اگرچه به علت موقعیت 
سنگ  و کوهس��تانی این میدان نفتی، تسطیع 

زمین به کندی ص��ورت گرفت. اما همکاران 
ب��ا برنامه ریزی هدفمن��د، در احداث موقعیت 
چاه های نفتی رک��ورد زدند. حفاری چاه های 
کمک��ی در عمق هدف گذاری ش��ده، مطابق 
با مهندس��ی حف��اری انجام ش��د و این چاه ها 
در عمق م��ورد نظر ضمن دس��تیابی به مخزن 
در حال فوران، از طریق تزریق س��یال حفاری 
موف��ق به مهار فوران ش��دند. در حالت طبیعی 
نزدیک ب��ه 5 تا 6 ماه برای اح��داث موقعیت 
چاه ها، برپای��ی دکل حف��اری و حفاری چاه 
امدادی زمان الزم اس��ت اما این فعالیت ها در 

رگ سفید طی حدود دوماه اجرایی شد.«
فوران چاه 147 رگ سفید مهار شد و آنچه 
بر جای مان��د، همدلی و تالش متخصصان در 

ش��رکت ملی نفت ایران، ش��رکت ملی مناطق 
نفت خی��ز جنوب، ش��رکت مل��ی حفاری و 
بخ��ش ه��ای دیگ��ر ب��ود. تجرب��ه ای که در 
رگ س��فید به وقوع پیوست، ش��اید در تاریخ 
صنعت نفت کم نظیر باشد و در این میان نباید 
دس��تاوردهای فنی که در این مدت به دس��ت 
آمد را به فراموشی سپرد. دستاوردهای فنی و 
عملیاتی که متخصص��ان صنعت نفت را یک 
قدم به جلو حرکت داد و به همگان ثابت کرد 
گ��ه می توان به تخصص، دانش و مهارت آنها 
باور داش��ت و اعتماد کرد. شاید بعدها تجربه 
رگ س��فید به عنوان 58 روز تالش و عملیات 
منحصر بفرد برای تربیت متخصصان جوان که 

آیندگان این صنعت هستند بیشتر به کار آید.


