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ه��رزروي گل حف��اري يکي از بزرگ ترين مش��کالت عمليات حفاري اس��ت كه  باعث از دس��ت رفتن زمان دكل و 
افزايش هزينه ها مي ش��ود و توس��ط عواملي مثل ماهيت و تركيب سازند،  اختالف فشار ستون گل حفاري و سازند، 
نوع گل حفاري و عوامل هيدروليکي بوجود مي آيد. حين عمليات حفاري سازند آسماري ميدان مارون، در اثر وجود 
شکاف هاي طبيعي و وجود ساختار غاري شکل در سازند و داليل مربوط به عمليات حفاري، هرزروي اتفاق مي افتد. 
پيشگيري از اين مشکل راهکار هاي متعددي از جمله استفاده از گل حفاري مطلوب و ايده آل به همراه مواد افزودني 
كنترل كننده ي هرزروي مناس��ب و كاهش وزن گل حفاري وجود دارد. در اين تحقيق با س��اخت گل حفاري پايه 
روغنی مطلوب و انجام آزمايش ها، كربنات كلس��يم به عنوان ماده ي افزودني كنترل كننده ی هرزروي مناسب و مؤثر 
در گل حفاري ميدان مارون پيش��نهاد می ش��ود. استفاده از كربنات كلسيم باعث كاهش مصرف مواد، هزينه و زمان 

حفاري و در نتيجه كاهش هرزروي گل در واحد عمق چاه مي شود.
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گم شدن گل در شکاف هاي سازند حین عملیات حفاري را هرزروي گل 
گویند ک��ه مي تواند با کاهش تدریجي ارتفاع گل در مخزن یا از بین رفتن 
کامل گل برگشتي آغاز شود. ماهیت شدت عمل هرزروي در چاه متفاوت 
اس��ت. حتي تج��ارب حاصل از یک ناحیه قادر به ارائه ی توصیه ای ش��امل 
تمامی مشکالت نیس��ت. به همین دلیل براي کنترل هرزروي ، یک عملیات 
وی��ژه و باقاع��ده که از مؤثرترین و با صرفه ترین روش هاي ش��ناخته ش��ده 
اس��ت به کار می رود. این عملیات م��واد کنترل کننده ی هرزروي گازوئیل، 
س��یمان و مخلوطي از م��واد درزبند را در محل هر دس��تگاه حفاري به نحو 
مطلوبي به کار مي گیرد. ش��رکت های نفتی ساالنه میلیون ها دالر صرف حل 
مش��کل هرزروی می کنند. مش��کالتی از جمله گیرکردن لوله ها، از دست 
رفت��ن زمان دکل، ف��وران چاه، از دس��ت رفتن حجم زی��اد گل حفاری و 
آس��یب به س��ازند در اثر هرزروی ایجاد می ش��وند. هنگام هرزروی، بر اثر 
ایجاد اختالف فش��ار بین گل و سازند ممکن است لوله ها در چاه گیر کنند. 
جهت حل این مش��کل باید عملیات پرهزینه ی مانده یابی انجام ش��ود. نتایج 
چاه آزمایی در مخازن شکاف دار نشان می دهد که در چاه هایی با هرزروی 
جزئي یا کلي گل، آس��یب ش��دیدي به سازندهای تولیدي وارد شده است. 
ه��رزروی گل می تواند س��بب انتقال ذرات ریز گل به درون منافذ س��ازند 
و کاه��ش نفوذپذیری ناحیه ی اطراف چاه ش��ود. عالوه بر این، فیلترش��دن 
گل ممکن اس��ت س��بب واکنش ش��یمیایی گل با ترکیبات سیاالت مخزن 
ش��ده و با تشکیل رس��وب، نفوذپذیری مخزن در اطراف چاه کاهش یابد. 
جهت رفع این معضل باید عملیات پرهزینه ی تحریک س��ازند و اسیدکاري 
انجام ش��ود. هرزروی گل به دلیل عواملی از جمله اختالف فشار ستون گل 
حفاری و س��ازند، وجود ش��کاف و خ��واص س��ازند رخ می دهد که برای 

جلوگیری از این مش��کل راهکارهای متفاوت��ی از جمله کاهش وزن گل، 
کاهش جریان ورودی به سازند، استفاده از مواد کنترل کننده ی هرزروی و 
در نهایت گذاش��تن پالگ س��یمانی وجود دارد. هرزروی در نوع، شدت و 
مکان وقوع درون چاه متفاوت است؛ از این رو دانستن نوع و مکان هرزروی 
ب��ه انتخاب صحی��ح مواد کنترل کنن��ده ی هرزروی کم��ک می کند. محل 
هرزروی با اس��تفاده از اطالعات حفاری چاه های مجاور، تغییرات سازندی 
و روش های مختلف نمودارگیری مش��خص می شود. اما همچنان فهم علل 
هرزروی از مهم ترین اولویت های پژوهش��گران صنعت حفاری اس��ت ]1[. 
در این تحقیق پس از مطالعه  و بررس��ي دالیل هرزروي در سازند آسماري 
میدان مربوطه، ابتدا گل پایه روغني مصرفي در س��ازند آس��ماري در میدان 
مارون بررسي ش��د تا بتوان به کمک آن گل پایه روغني اي ساخته شود که 
کاربرد بیشتری در منطقه داشته و در حد ممکن هزینه ها را نیز کاهش دهد. 
زی��را وظیفه ی مهم و اصلي گل در عملیات حفاری، بوجود آوردن خواص 
معی��ن و مطلوب اس��ت؛ به طوري که مي توان گفت نیم��ی از هرزروي ها با 
اس��تفاده ازگل حفاري مناس��ب قابل پیشگیري هستند. س��پس با استفاده از 
امکان��ات آزمایش��گاهي، مواد کنترل کنن��ده ی هرزروي کربنات کلس��یم 
بررس��ي مي شود. آزمایش ها و مدل س��ازي مواد کنترل کننده ی هرزروي به 
 همراه گل حفاري پیش��نهادي به کمک دس��تگاه مدل ساز، شناسایي مصالح 
و افزودني های مناس��ب ب��راي گل حفاري در منطقه ی عنوان ش��ده از نظر 
اندازه و خواص را ممکن می س��ازد. عیسي لو و همکاران در 1385  تحقیق 
و تعریف��ي از هرزروي و تأثیر آن بر تکمیل چ��اه ارائه کرده اند که عبارت 
اس��ت از هدررفتن کل یا بخشي از گل حفاري. سیال تکمیل چاه و دوغاب 
سیمان به درون سازندهاي نفوذپذیري مثل ماسه سنگ، سازندهاي حفره اي 
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مثل س��نگ آهک یا س��ازندهاي شکس��ته به صورت طبیعي ی��ا القائي مانند 
دولومیت ه��ا )که در هن��گام حفاري، تکمیل چاه و عملیات س��یمان کاري 
اتف��اق مي افتد( نفوذ می کند و مقابله با هرزروي فرآیندي پرهزینه و زمان بر 
اس��ت. هرزروی عواقب و نتای��ج مختلفي در پي دارد ک��ه از جمله ی آنها 
مي ت��وان افزایش هزینه به دلیل از دس��ت دادن گل حف��اري، افزایش زمان 
دس��تگاه حفاري، آسیب سازند به دلیل ورود گل به سازندهاي تولیدکننده، 
گیر کردن لوله ها، نیاز به راندن لوله ی جداري اضافي، سیمان کاري ضعیف 
به دلیل پر نشدن پش��ت لوله ی جداري، احتمال فوران و در نهایت از دست 
دادن چاه را نام برد ]2[.رنجبر و تقوي فر در 1392 طي مطالعاتي گسترده در 
دو بخش آزمایشگاهي و میداني، امکان تغییر روش مرسوم کنترل هرزروي 
را بررس��ی کردند. هرزروي گل به عنوان یکي از مش��کالت اصلي فراروي 
صنعت نفت جهان، عمده ی زمان هاي از دس��ت رفته ی دس��تگاه حفاري را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در برخي موارد به دلی��ل عدم توانایي یا حتي 
عدم درم��ان به موقع یا بهین��ه ی این معضل، خس��ارات جبران ناپذیري به بار 
آمده اس��ت. براي مقابله با این مش��کل، راهکاره��ا و روش هاي مختلف و 
گسترده اي در سراسر دنیا ستفاده مي شود. روش مرسوم مواجهه با هرزروي 
گل حفاري در کش��ورمان، مبتني بر اثبات پیل هاي LCM اس��ت که عماًل 
هزینه ی هنگفت و بازده کمي داش��ته است. جهت بهینه سازي روش درمان 
هرزروي در کش��ورمان، امکان تغییر روش مرسوم کنترل هرزروي بررسی 
ش��ده اس��ت ]3[. صبوري و هم��کاران در 1391 مطالعه ا ي آزمایش��گاهي 
جهت بررس��ي تأثیر افزودني نانوذرات بر خواص گل حفاري انجام دادند. 

بدین منظور، ابتدا پلیمر کربوکسي متیل س��لولز به روش ش��یمیایي به صورت 
توده ی س��نتز به کار بردند و براي س��نتز نان��وذرات آن، از روش مکانیکي 
آسیاب گلوله  اي استفاده کردند. میانگین اندازه ی نانوذرات توسط دستگاه 
توزیع اندازه ی ذرات نانومتر به دس��ت آمده است. سپس با استفاده از روش 
پلیمریزاس��یون میني امولسیون جهت تولید پوسته-هس��ته، پوسته ای از پلیمر 
اس��تایرن بر نانوذارت پوش��انده شده و با استفاده از دس��تگاه آنالیز حرارتي 
بررس��ي گردیده اس��ت. درنهایت توده ی کربوکسي متیل سلولز، نانوذرات 
کربوکسي متیل س��لولز و پوسته-هس��ته ی نان��وذرات با اس��تایرن را به گل 
حفاري پایه آبي اضافه کردند و س��پس خواص گل ش��امل مقدار هرزروي 
آب، ضخامت اندود گل، نقطه ی تس��لیم، گران��روی، وزن گل و pH را با 
اس��تانداردهاي API بررس��ي نمودند که نتایج نش��ان از بهبود خواص گل 
داش��ت ]4[. نصی��ری و همکاران در 1394 طی بررس��ی علل هرزروی گل 
حفاری نشان دادند که بهترین راه جهت کنترل هرزروی متغیرهای حفاری، 
کنترل مقدار اعمال وزن روی مته، جریان ورودی به چاه و س��رعت حفاری 

است ]5[.

2- معرفی كربنات كلسیم
م��اده ي کنت��رل کننده ي ه��رزروي کربنات کلس��یم اس��ت ک��ه با نام 
س��نگ آهک نیز شناسایي مي ش��ود و البته بس��یار خالص تر از سنگ آهک 
عادي اس��ت. خلوص زیاد، قابلیت حل در اسید و سختي و مقاومت زیاد از 
دیگر مزایا و علل انتخاب این ماده اس��ت. کربنات کلس��یم در سه اندازه ی 
اس��تاندارد پودري شکل ریز، دانه هاي متوس��ط و درشت در دسترس است 
که کربنات کلس��یم متوسط و درشت براي کنترل هرزروي کارآیي زیادی 
دارند. مصرف این ماده جهت کنترل هرزروي، براي پوشاندن نواحي بسیار 
نفوذپذیر، نواحی شکس��ته ش��ده و به خصوص هنگام حفاري با فش��ارهاي 
ناهمس��ان ایجاد شده، در شرایط غیرمتعادل یا حین کاوش در نواحی تحلیل 

رفته بسیار مؤثر است ]6[.

3- روش ساخت گل روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 درصد
اساس س��اخت گل پایه روغني بر پایه ی نس��بت وزني ترکیب گازوئیل 
به آب اس��ت. پس از شناسائي سازند آس��ماري و هرزروي گل در منطقه، 
مش��خص ش��د که به گلي با وزن کمت��ر از 57pcf نیاز داری��م به غیر از گل 
روغني که نس��بت 50 درصد گازوئیل به 50 درصد آب است سایر نسبت ها 
امکان داش��تن این وزن را در خود دارند؛ چراکه گازوئیل وزن pcf 53/7 و 
آب وزن  pcf 62/4 را اعمال مي کنند. گل روغني که در آزمایشگاه ساخته 
مي شود باید خواص رئولوژي مناس��ب داشته باشد و با محاسبه ی اقتصادي 
آن با گلي که هم اکنون در منطقه ی مارون در سازند مربوطه استفاده مي شود 

 1  کربنات کلسیم مصرفي براي کنترل هرزروي ]6[

 1  اندازه ي مش بندي کربنات کلسیم مصرفي

اندازه ی متوسط بر حسب اینچاندازه ی متوسط )Mesh( باقیمانده

%540/0068

%83/7100/017

%15/8400/068



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 156 

63

اقتصادي تر باش��د. طي بررسي انجام شده روي میدان، بیشترین مصرف گل 
روغني با وزن کم مربوط به گل روغني با نس��بت گازوئیل به آب 70 به 30 
با آب نمک اش��باع اس��ت که متأسفانه در تمامی ش��رایط )حتي نبود مناطق 
نمکي و ش��یلي( بدون توجه به بُعد اقتصادي از این گل اس��تفاده مي شود. با 
مشخص شدن و در نظر گرفتن محدوده ي مناطق خطرناک سازند آسماري 
در میدان مارون از نظر وجود شیل و نمک و نیز بررسي آزمایشگاهي انجام 
شده، امکان حذف نمک از گل ساخته شده با نسبت وزني گازوئیل به آب 
60 به 40 درصد و تغییر در نس��بت مواد مقدور مي ش��ود که بهبود خواص 
رئولوژیک��ي و کاه��ش وزن گل را به دنب��ال دارد. این ام��ر مي تواند نقش 
به س��زایي در جلوگیري و کاهش هرزروي ایفا کند و دلیل منطقي و خوبي 
جهت پذیرش و مطلوب بودن گل روغني با نس��بت وزني گازوئیل به آب 

60 به 40 درصد باشد.

3-1- گل روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با آب بدون نمک 
و اصالح تراویده گل )عصاره(

در جداول- 5 و 4 مواد و خواص این گل درج شده است.

3-2- گل روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با آب بدون نمک 
و افزایش زمان

با تأیید گل س��اخته شده ی قبلي فقط مقدار کمي از دست  رفتن آب در 
صافاب اتفاق می افتد که باید اصالح ش��ود. بر همین اس��اس زمان مخلوط 
شدن آب در سیستم گل از 20 به 25 دقیقه افزایش یافت که بررسي خواص 

آن در ادامه آمده است.
الف( ابتدا گل بدون استفاده از ژلتون ساخته و خواص آن بررسي شد.

مزایا: با افزایش زمان مخلوط ش��دن، پای��داري الکتریکي آن افزایش یافته 
که نش��ان از پایداری بهت��ر گل دارد و بیان کننده ي تأثی��ر زمان در افزایش 
پای��داري الکتریکي اس��ت. وزن آن pcf 3/5 کاهش یافته که باعث کاهش 

فشار هیدرواستاتیک گل مي شود.
معایب: در این مرحله به علت نبود ژلتون در سیستم گل، خواص آن کم است.
ب( در این قسمت با اضافه کردن 2 پوند ژلتون خواص گل بررسي شد.

مزایا: خواص گل ش��رایطی بس��یار عال��ي دارد. گران��روي ظاهري 20/5، 
گرانروي پالستیکي 15 و نقطه ي واروي 11 مي باشد که مي تواند خرده هاي 

 3  خواص گل روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با آب 
بدون نمک

خواص
 بدون
ژلتون

با اضافه کردن دو 
پوند ژلتون

 بعد از حرارت دادن
oF250 در دماي

واحد

600θ374039Sec-1

300θ192423Sec-1

181616cpگرانروي پالستیکي

177lb/100 ft2نقطه ی واروي

sec/10-min-0/13/43/410قدرت ژله شدن

200342290mVپایداري الکتریکي

35/535/5grوزن

14ccهرزروی آب

 5  خواص گل پایه روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با 
آب بدون نمک و اصالح هرزروي آب گل

خواص
 بدون
ژلتون

با اضافه کردن دو 
پوند ژلتون

 بعد از حرارت دادن
oF250 در دماي

واحد

600θ254140Sec-1

300θ132524Sec-1

121616cpگرانروي پالستیکي

198lb/100 ft2نقطه ی واروي

sec/10-min-1/25/65/610قدرت ژله شدن

273293281mVپایداري الکتریکي

35/535/5grوزن

9ccهرزروی آب

 2  مواد گل روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با آب بدون نمک

مقدار مواد

200ccگازوئیل
V.C -6امولسیفایر اولیهcc

gr 6آهک
V.T 6کنترل کنندهری هرزروي آب گل gr

cc 134آب/ آب نمک
V.W -2امولسیفایر ثانویهcc

 6  مواد گل پایه روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با 
آب بدون نمک و افزایش زمان

مقدار مواد
200ccگازوئیل

V.C -6امولسیفایر اولیهcc
gr 6آهک

V.T 8کنترل کنندهری هرزروي آب گل gr
cc 134آب/ آب نمک

V.W -2امولسیفایر ثانویهcc

 4  مواد گل پایه روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با آب بدون 
نمک و اصالح هرزروي آب گل)عصاره(

مقدار مواد

200ccگازوئیل
V.C -6امولسیفایر اولیهcc

gr 6آهک
V.T 6کنترل کنندهری هرزروي آب گل gr

cc 134آب/ آب نمک
V.W -2امولسیفایر ثانویهcc
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حفاري را به سطح زمین هدایت کرده و دیواره ی چاه را به طور کامل اندود 
کند. قدرت ژله اي 5/6 نیز مي تواند خرده ها را بدون رسوب کردن در خود 
حمل نماید و به کمک افزایش زمان مخلوط  شدن گل، پایداري الکتریکي 

را به سطح مناسبي برساند.
ج( در این قس��مت خواص گل پس از حرارات دادن در دماي oF250 و 

زمان شش ساعت بررسي شد.
مزایا: این گل در اثر حرارت تمامی ش��رایط خود را حفظ کرده و کمترین 
تغییری در خواص آن مش��اهده نمي ش��ود. با آزمایش ه��رزروي آب گل 
HT-HP مق��دار 7cc صافاب به دس��ت آمد و از دس��ت رفتگي آب در آن 

مش��اهده نش��د که این مهم به کم��ک افزایش زمان مخلوط ش��دن حاصل 
گردید. آزمایش همچنین نشان داد که این افزایش زمان باعث عملکرد بهتر 
ورساترول )به عنوان کنترل کننده ی هرزروي آب گل( مي گردد و هرزروي 
آب گل نیز 2cc کاهش می یابد. وزن حاصل ) pcf 53/5 ( مشخص مي کند 
که در اثر حرارت و به علت احاطه ش��دن آب توس��ط روغ��ن، تغییر کمي 
در وزن گل بوج��ود آمده و گل پس از برگش��ت از چاه هیچ گونه تغییر و 

اصالحی نیاز ندارد و مي توان آنرا دوباره استفاده کرد.

4- آزمایش های كنترل هرزروي با كربنات كلسیم
آزمایش عملکرد مواد کنترل کننده ي هرزروي نیازمند دستگاه آزمایش 

مواد انسدادي )1BMT( است. این دستگاه شامل وسایل زیر است:
الف( یک دس��ته صفحات فوالدي ضد زنگ )اسالت2( با ضخامت 1/4 
اینچ و قطر 15/8 اینچ. این صفحات ش��کاف هایی با لبه های چهارگوش به 
ط��ول 11/8 اینچ و ع��رض 0/04 اینچ، 0/06 این��چ، 0/08اینچ، 0/12 اینچ، 

0/13 اینچ، 0/16 اینچ و 0/2 اینچ دارند.
1000psi ب( یک منبع فوالدي ضدزنگ با قابلیت تحمل فشار تا

ج( یک منبع گاز نیتروژن با فشار قابل تعدیل
د( یک ظرف مدرج پالستیکي 3500 سانتي متر مکعبي با ورودي و خروجي 

مناسب که بتواند گل خروجي از سلول را در خود جاي دهد.
 

گل مورد نظر س��اخته شده قبل از استفاده با مخلوط کن هم زده می شود. 
س��پس 3500 س��انتي متر مکعب )10 بش��که ی آزمایش��گاهي( از گل به 
محفظه اضافه مي ش��ود. س��پس مواد کنترل کننده ي هرزروي بر اس��اس 
پوند بر بش��که اضافه ش��ده، درپوش محفظه بسته شده و منبع گاز متصل 
مي گردد. پس از آن صفحات ش��کاف دار )اسالت( در دهانه ی شیر قرار 
داده ش��ده و ش��یر محفظه باز مي گردد. هر 10 ثانیه 100psi فشار توسط 
کپس��ول گاز به محفظه وارد مي ش��ود. طی مدتی ک��ه گل درون ظرف 
مدرج وارد ش��ده هرزروي یادداشت مي شود. فش��ار وارد بر مخزن باید 
تا حدود اختالف فش��ار هیدرواستاتیک سازند باشد. پس براي مشخص 
ش��دن عملکرد کامل م��اده ي ضد هرزروي به طور م��داوم هر 10 دقیقه 
فش��ار بر محفظه وارد مي شود تا مشخص گردد آیا ماده ي ضد هرزروي 
به کار رفته قدرت س��د کردن درزه را براي م��دت طوالني دارد یا خیر. 
پس از مش��خص ش��دن مقدار هرزروي در صورت زیاد بودن هرزروي 
مي ت��وان مقداری ماده ی ضدهرزروي ب��دان اضافه و آزمایش را دوباره 
تکرار کرد. در غیر این صورت صفحه ي ش��کاف دار عوض مي شود و با 

 2  مقایســه ی هــرزروي در صفحه ي شــکاف دار 0/04 اینــچ با ماده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم

  
پوند كربنات كلسيم 5اينج با  04/0 داري شكافصفحه): جلوگيري از هرزروي در 9جدول(

)PSI(فشار   100  200  300  400  500  600
100  

  (مسدود)
  هرزروي  0  0  50  50  100

  مكعب) مترسانتي(

  

  

  

  

  

  

  

  هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ با ماده 04/0 داري شكافصفحههرزروي در ي ): مقايسه2(شكل
  
  :اينچ 06/0 داري شكافصفحه -4-2
 يپوند ديگر ماده 2. سپس با افزايش ست آمددبهمكعب  مترسانتي 700هرزروي  پوند كربنات كلسيم، 5تدا با اب

 200هرزروي  ،پوند كربنات كلسيم 2با اضافه كردن  .ست آمددمكعب به مترسانتي 500 ضدهرزروي، هرزروي
  يابد.ميكاهش مكعب  مترسانتي

  
  پوند كربنات كلسيم 5اينچ با  06/0 داري شكافصفحه): جلوگيري از هرزروي در 10جدول(

)PSI( فشار  100 200 300 400  500 600
700  

  (مسدود)
  هرزروي  100  150  250  350  600

  مكعب) مترسانتي(

0

50

100

150

200

250

١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ۴٠٠ ۵٠٠ ۶٠٠

 
وي 

رزر
ن ه

ميزا
)

cc(

psiميزان فشار 

پوند ٣ 5 lb

 7  خواص گل پایه روغني با نسبت وزني گازوئیل به آب 60 به 40 با 
آب بدون نمک و افزایش زمان

خواص
 بدون
ژلتون

با اضافه کردن دو 
پوند ژلتون

بعد از حرارت دادن 
250oF در دماي

واحد

600θ254141Sec-1

300θ132626Sec-1

121515cpگرانروي پالستیکي

11111lb/100 ft2نقطه ی واروي

sec/10-min-1/25/65/610قدرت ژله شدن

310348333mVپایداري الکتریکي

35/535/5grوزن

7ccهرزروی آب

 8  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/04 اینچ با 3 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(2001501001005050 )مسدود(

 9  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/04 اینج  با 5 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار
هرزروي )  سانتي متر مکعب(100100505000 )مسدود(
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جایگزینی صفحه ی شکاف دار دیگری با عرض شکاف بیشتر، آزمایش 
دوباره به همین روال انجام مي گردد.

4-1- صفحه ي شکاف دار 0/04 اینچ
ابتدا 3 پوند کربنات کلس��یم به عنوان م��اده ي ضدهرزروي به گل درون 
مخزن اضافه ش��د که توانست شکاف را مس��دود و از هرزروي جلوگیري 
کند. سپس مقدار ماده ي ضدهرزروي به 5 پوند افزایش یافت که هرزروي 

100 سانتي متر مکعب به دست آمد.

4-2- صفحه ي شکاف دار 0/06 اینچ
ابتدا با 5 پوند کربنات کلس��یم، هرزروي 700   س��انتي متر مکعب به دست 
آمد. س��پس با افزایش 2 پون��د دیگر ماده ی ضده��رزروي، هرزروی 500 
  س��انتي متر مکعب به دس��ت آمد. با اضاف��ه کردن 2 پوند کربنات کلس��یم، 

هرزروي 200   سانتي متر مکعب کاهش مي یابد.

4-3- صفحه ي شکاف دار 0/08 اینچ
آزمایش با 7 پوند کربنات کلس��یم شروع شد که هرزروي کامل رخ داد 
و ماده ي ضدهرزروي نتوانست شکاف صفحه را مسدود کند. سپس ماده ي 
ضدهرزروي به 10 پوند افزایش داده ش��د که توانس��ت به خوبي شکاف را 

مس��دود ک��رده و از هرزروي جلوگی��ري کند. با افزای��ش 3 پوند کربنات 
کلس��یم نه تنها از ه��رزروي کامل جلوگیري به عمل آم��د بلکه هرزروي به 

150   سانتي متر مکعب کاهش یافت.

4-4- صفحه ي شکاف دار 0/12 اینچ
ابتدا 10 پوند کربنات کلس��یم به گل اضافه ش��د که پس از 550   س��انتي متر 
مکعب هرزروي توانس��ت دهانه ي شکاف را مس��دود کند. سپس مقدار ماده ي 
ضد هرزروي به 15 پوند افزایش داده ش��د که هرزروي 100   س��انتي متر مکعب 
به دس��ت آمد و این مق��دار ماده ي ضدهرزروي به س��رعت توانس��ت دهانه ي 
صفحه ی شکاف دار را مسدود کند و این نشان داد که افزایش 5 پوندي کربنات 

کلسیم مي تواند مقدار هرزروي را 450   سانتي متر مکعب کاهش دهد.

4-5- صفحه ي شکاف دار 0/13 اینچ
ابتدا 15 پوند کربنات کلس��یم وارد مخزن شد که طی 10 دقیقه پس از اعمال 
فش��ار، هرزروي 1400   س��انتي متر مکعب مشاهده ش��د و ماده ي ضدهرزروي 
نتوانس��ت هرزروي ش��کاف را مس��دود کند. س��پس با افزایش 5 پوند کربنات 
کلسیم مقدار هرزروي به 150   سانتي متر مکعب کاهش یافت و مشخص شد که 
افزایش 5 پوند کربنات کلسیم مي تواند به مقدار زیادي از هرزروي گل حفاري 

جلوگیري کرده و آنرا به 150 سانتي متر مکعب کاهش دهد.

 14  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/12 اینچ با 10 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(25010050 550500250 )مسدود(

 10  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/06 اینچ با 5 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار
هرزروي )  سانتي متر مکعب(700600350250150100 )مسدود(

 12  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/08 اینچ با 7  
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار
)هرزروی 

کامل(
هرزروي )  سانتي متر مکعب(1750155010002000

 13  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/08 اینچ با 10 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(50500 150100100 )مسدود(

 11  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/06 اینچ با 7 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار
هرزروي )  سانتي متر مکعب(5004002001505050 )مسدود(

 3  مقایســه ي هــرزروي در صفحــه ي شــکاف دار 0/06 اینــچ مــاده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم 

  
  پوند كربنات كلسيم 7اينچ با  06/0 داري شكافصفحه) : جلوگيري از هرزروي در 11جدول (

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
500  

  (مسدود)
  هرزروي  50  50  150  200  400

  مكعب) مترسانتي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ ماده 06/0 داري شكافصفحههرزروي در ي ): مقايسه3(شكل
  
  اينچ 08/0 داري شكافصفحه -4-3

شكاف ي ضدهرزروي نتوانست پوند كربنات كلسيم شروع شد كه هرزروي كامل رخ داد و ماده 7ا بآزمايش 
خوبي شكاف را پوند افزايش داده شد كه توانست به 10ي ضدهرزروي به فحه را مسدود كند. سپس مادهص

تنها از هرزروي يم نهپوند كربنات كلس 3ا افزايش مسدود كرده و از هرزروي جلوگيري كند. مشخص شد كه ب
  مكعب كاهش يافت. مترسانتي 501هرزروي به  عمل آمد بلكههكامل جلوگيري ب

  
  پوند كربنات كلسيم 7اينچ با  08/0 داري شكافصفحه): جلوگيري از هرزروي در 12جدول(

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
(هرزروي 

  كامل)
  هرزروي  0 200 1000 1550  1750

  مكعب) مترسانتي(
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4-6- در صفحه ي شکاف دار 0/16 اینچ
آزمایش با 20 پوند کربنات کلس��یم ش��روع ش��د که توانس��ت دهانه ي 
شکاف 0/16 اینچي را با 250   سانتي متر مکعب هرزروي مسدود کند. سپس 
مقدار ماده ی ضدهرزروي 5 پوند افزایش یافت که مقدار هرزروي به 100 
  س��انتي متر مکعب کاهش یافت. بنابراین با افزایش 5 پوند کربنات کلس��یم 

سبب کاهش 150   سانتي متر مکعب هرزروي گل حفاري خواهد شد.

4-7- در صفحه ي شکاف دار 0/2 اینچ
آزمایش با 25 پوند ماده ي ضدهرزروي کربنات کلس��یم ش��روع شد که 
نتوانس��ت شکاف صفحه را مس��دود کند و هرزروي 450   سانتي متر مکعب 
به دس��ت آمد. س��پس ماده ي ضدهرزروي ب��ه 30 پوند افزای��ش یافت که 
توانس��ت صحفه ی ش��کاف دار را مس��دود کند. بنابراین با افزایش 5 پوند 

کربنات کلسیم، هرزروي 300   سانتي متر مکعب کاهش یافت.

نتیجه گیری
با مش��خص شدن خواص گل، هزینه ي تمام ش��ده و موفقیت در پیشگیري 
از هرزروي، بهترین عملکرد ها براي س��ازند آسماري میدان مارون به شرح 

زیر است:
 در س��ازند آس��ماري میدان مارون هرزروي گل حف��اري پایه روغني به 
دالیل گوناگون از جمله زیاد بودن فشار هیدرواستاتیک گل نسبت به فشار 
هیدرواستاتیک سیال س��ازند، وجود درزه ها و شکاف هاي طبیعي، تخلخل 
14 درصدي الیه هاي سازند و وجود ساختار غاري شکل در الیه هاي آهکي 

اتفاق می افتد.
 با مش��خص ش��دن زیاد بودن فش��ار هیدرواستاتیک گل نس��بت به فشار 
هیدرواستاتیک سازند، براي کاهش این اختالف فشار گل روغني با نسبت 
گازوئیل به آب 60 به 40 س��اخته شد که کاهش فشار هیدرواستاتیک گل 
را به همراه داش��ت و پیشنهاد مي شود که در سازند آسماري میدان مارون با 

 15  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/12 اینچ یا 15 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(1005050000)مسدود(

 17  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/13 اینچ با 20 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(5000 150100100)مسدود(

 16  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/13 اینچ با 
15پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(25000 14001300250

 4  مقایســه ي هــرزروي در صفحــه ي شــکاف دار 0/8 اینچ بــا ماده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم

  
  پوند كربنات كلسيم 10اينچ با  08/0 داري شكافصفحه) : جلوگيري از هرزروي در 13جدول (

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
150  

  (مسدود)
  هرزروي  0  50  50  100  100

  مكعب) مترسانتي(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ با ماده 8/0 داري شكافصفحههرزروي در ي ): مقايسه4(شكل
  
  اينچ 12/0 داري شكافصفحه -4- 4

ي شكاف مكعب هرزروي توانست دهانه مترسانتي 550گل اضافه شد كه پس از  پوند كربنات كلسيم به 10ابتدا 
مكعب  مترسانتي 100هرزروي  پوند افزايش داده شد كه 15 ي ضد هرزروي بهرا مسدود كند. سپس مقدار ماده

دار را مسدود كند و اين نشان شكاف يي صفحهزروي سريع دهانههري ضددست آمد و توانست اين مقدار مادهبه
  د.مكعب كاهش ده مترسانتي 450را تواند مقدار هرزروي پوندي كربنات كلسيم مي 5افزايش  داد كه

  
  پوند كربنات كلسيم 10اينچ با  12/0 داري شكافصفحه) : جلوگيري از هرزروي در 14جدول (

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
  هرزروي  50  100  250  250  500  550
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 5  مقایســه ي هــرزروي در صفحه ي شــکاف دار 0/12 اینــچ با ماده ي 
ضدهرزروی کربنات کلسیم

  مكعب) مترسانتي(  (مسدود)
  

  پوند كربنات كلسيم 15اينچ با  12/0 داري شكافصفحه) : جلوگيري از هرزروي در 15جدول (
)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
100  

  (مسدود)
  هرزروي  0  0  0  50  50

  مكعب) مترسانتي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي ضدهرزروي كربنات كلسيماينچ با ماده 12/0 داري شكافصفحههرزروي در  ي): مقايسه5(شكل
  
 اينچ 13/0 داري شكافصفحه -5- 4

 1400هرزروي از اعمال فشار،  دقيقه پس 10پوند كربنات كلسيم وارد مخزن شد كه طي مدت  15ابتدا 
 5افزايش ند. سپس با نتوانست هرزروي شكاف را مسدود ك هرزرويي ضدمشاهده شد و ماده مكعب مترسانتي

پوند  5مكعب كاهش يافت و مشخص شد كه افزايش  مترسانتي 150هرزروي به  پوند كربنات كلسيم مقدار
مكعب  مترسانتي 150به  راآن لوگيري كرده ودي از هرزروي گل حفاري جتواند به مقدار زياكربنات كلسيم مي

  .كاهش دهد
  

  پوند كربنات كلسيم 15اينچ با  13/0 دارشكافي ): جلوگيري از هرزروي در صفحه16جدول(
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 18  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/16 اینچ با 20 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(5000 250100100)مسدود(

 19  جلوگیري از هرزروي درصفحه ي شکاف دار 0/16 اینچ با 25 
پوند کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(5000 100100100)مسدود(
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درنظر گرفتن مناطق خطرناک از نظر وجود ش��یل و نمک از گل روغني با 
نسبت گازوئیل به آب 60 به 40 بدون وجود آب نمک استفاده شود.

 گل روغن��ي با نس��بت گازوئیل به آب 60 به 40 نس��بت به گل روغني با 
نس��بت گازوئیل به آب 70 به 30 هزینه ي ساخت کمتري دارد که اقتصادي 

بودن گل روغني با نسبت گازوئیل به آب 60 به 40 را تأیید مي کند.
 بررسي و نتایج آزمایش های هرزروي نشان داد که در سازند مخزن میدان 
مارون براي جلوگیري از هرزروي مي توان از ماده ي ضدهرزروي کربنات 
کلس��یم که نتایج مطلوبی دارد اس��تفاده کرد. همچنین مشخص شد که این 
ماده به عل��ت حالت دانه اي، مي تواند درزه ها و ش��کاف هاي بزرگ تري را 

مسدود کند و هرزروي را به طرز محسوسی کاهش دهد.      

 6  مقایســه ي هــرزروي در صفحه ي شــکاف دار 0/13 اینــچ با ماده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
  هرزروي  0  0  250  250  1300  1400

  مكعب) مترسانتي(
  

  پوند كربنات كلسيم 20اينچ با  13/0 دارشكافي ): جلوگيري از هرزروي در صفحه17جدول(
)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
150  

  (مسدود)
  هرزروي  0  0  50  100  100

  مكعب) مترسانتي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ با ماده 13/0دار ي شكافي ميزان هرزروي در صفحه): مقايسه6( شكل
  
  اينچ 16/0 دارشكافي صفحهدر  -4-6

 مترسانتي 250اينچي را با  16/0ي شكاف انجام شد كه توانست دهانه پوند كربنات كلسيم 20با آزمايش ابتدا 
 100پوند افزايش يافت كه مقدار هرزروي به  5هرزروي ضد يسپس مقدار ماده كند.مكعب هرزروي مسدود 

كاهش سبب  پوند كربنات كلسيم 5مكعب كاهش يافت. با بررسي مقادير مشخص شد كه افزايش  مترسانتي
  .خواهد شدمكعب هرزروي گل حفاري  مترسانتي 150

  
  پوند كربنات كلسيم 20اينچ با  16/0 داري شكافصفحه): جلوگيري از هرزروي در 18جدول(
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 7  مقایســه ي هــرزروي در صفحه ي شــکاف دار 0/16 اینــچ با ماده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم

)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
250  

  (مسدود)
  هرزروي  0  0  50  100  100

  مكعب) مترسانتي(
  

  پوند كربنات كلسيم 25اينچ با  16/0 دارشكافي ): جلوگيري از هرزروي درصفحه19جدول(
)PSIفشار(  100  200  300  400  500  600
100  

  (مسدود)
  ميزان هرزروي  0  0  50  100  100

  مكعب) مترسانتي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ با ماده 16/0 داري شكافصفحهي هرزروي در ): مقايسه7( شكل
 
  اينچ 2/0 داري شكافصفحهدر  -4-7

هرزروي نتوانست ضد يهرزروي كربنات كلسيم انجام شد و اين مقدار مادهي ضدپوند ماده 25ابتدا آزمايش با 
هرزروي به ي ضد. سپس ميزان مادهدست آمدبهمكعب  مترسانتي 450شكاف صفحه را مسدود كند و هرزروي 

هرزروي  ،پوند كربنات كلسيم 5را مسدود كند. با افزايش  داري شكافصحفهپوند افزايش يافت كه توانست  30
  مكعب كاهش يافت. مترسانتي 300
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 8  مقایســه ي هــرزروي در صفحــه ي شــکاف دار 0/2 اینچ بــا ماده ي 
ضدهرزروي کربنات کلسیم

  پوند كربنات كلسيم 25اينچ با  2/0 دارشكافي ): جلوگيري از هرزروي در صفحه20جدول(
)PSI( فشار  100  200  300  400  500  600
  هرزروي  150  250  250  400  400  450

  مكعب) مترسانتي(
  

  پوند كربنات كلسيم 30اينچ با  2/0 دارشكافي ): جلوگيري از هرزروي در صفحه21جدول(
)PSI( فشار  100 200 300 400  500 600
 (مسدود) 150

  
  هرزروي  50  100  100  100  100

  مكعب)متر سانتي(
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  هرزروي كربنات كلسيمي ضداينچ با ماده 2/0 داري شكافصفحهي هرزروي در ): مقايسه8(شكل

  
  گيرينتيجه

ري از هرزروي، بهترين عملكرد براي سازند شگييپدر  يتي تمام شده و موفقبا مشخص شدن خواص گل، هزينه
  :زير استآسماري ميدان مارون به شرح 
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پانویس هاپانویس ها

1. Bridging Materialtester 2. Slat

منابعپانویس ها

]1[ بهمنی، حیدر، اصول مهندسی و عملیات کنترل فوران و مهار چاه های نفت و گاز تهران، پارک 
علم و فن آوری دانشگاه تهران،1390

]2[ شهرام عزیزیان عیس لو، 1385، بررسی هرزروی گل حفاری در چاه گردان-2 ناحیه ی فارس، 
پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

]3[ محمد رنجبر همقاوندی، 1392، بهینه س��ازی روش کنترل ه��رزروی در یکی از میادین نفتی 
جنوب غرب ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

]4[ رحمت اهلل صبوري، 1391، مطالعه ی آزمایش��گاهی بررسي تأثیر افزودني نانو ذرات بر خواص 
گل حفاري، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

]5[ مس��عود نصیری، ایمان جعفری، 1394، بررس��ی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر 
بر آن در یکی از میادن گازی ایران، ماهنامه ی علمی-ترویجی اکتش��اف و تولید نفت و گاز/ 

شماره ی-128
]6[ جهاد دانشگاهی کرج، پژوهشکده ی توسعه صنایع شیمیایی کرج، افزایه های سیمان حفاری، 

1393
]7[ کیومرث طاهری، فرهاد محمد تراب، 1396، استفاده از روش کریجینگ شاخص در مدل سازی 
مناطق با هرزروی بحرانی در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران، مجله ی 

پژوهش نفت، دوره ی-7

 20  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/2 اینچ با 25 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(450400400250250150

 21  جلوگیري از هرزروي در صفحه ي شکاف دار 0/2 اینچ با 30 پوند 
کربنات کلسیم

600500400300200100)PSI( فشار

هرزروي )  سانتي متر مکعب(15010010010010050)مسدود(


