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مقــــالـــــات

بهينه  سازي سيال حفاري از نظر ميزان هرزروی در یکی از ميادین نفتي ایران

مقدمه
هدرروی ســیال حفاري يا دوغاب ســیمان در فضاهاي خالي درون 
ســازند حین عملیات حفاري را هرزروي مي  گويند. هرزروي در صنعت 
به صورت نشــت )كمتر از 10bbl/hr(، مختصر )100bbl/hr-10(، شــديد 
)500bbl/hr-100( و كامل )بیشــتر از 500bbl/hr( طبقه بندی می شــود 
]1[. بايد توجه داشت كه كاهش حجم گل از حجم كل در اثر كم  شدن 
عصاره گل و پركردن چاه جديد، كامًا متفاوت از هرزروي اســت ]2[. 
هرزروي در نوع، شــدت و مــکان وقوع درون چاه متفاوت اســت. اما 
روشــي سیســتماتیك براي كنترل هرزروي به صورت اقتصادي و مؤثر 
شــناخته شده اســت. اين روش شــامل هر دو عامل پیش  گیري و درمان 
اســت ]3[. دانستن نوع  و مکان هرزروي در انتخاب صحیح مواد كنترل 
هرزروي )LCM( كمك مي كند. مکان هرزروي با استفاده از اطاعات 
حفاري های قبلي، تغییرات سازندي و تکنیك  هاي مختلف نمودارگیري 

مشخص می شود ]4[.
در ايــن پژوهش علل و عوامل هرزروي ســیال حفــاري در يکی از 
میادين نفتی ايران بررسي شده است. ابتدا به بررسي مشخصاتی از مخزن 
كه در هرزروي گل حفاري تأثیرگذار بوده و ســپس به بررسي چاه  هاي 
حفر شده در اين میدان و تعیین نوع و میزان هرزروي در هر كدام از اين 
چاه   ها پرداخته شده است. پس از بررسي و آنالیز داده  هاي آزمايشگاهي 
و رســم نمودارهاي مربوط به اين جــداول و تحلیل اين نمودار  ها بهترين 
مواد كنترل  كننده هرزروي در بخش پنجم میدان نفتي مارون و هم  چنین 

بهترين تركیب درصد اين مواد پیشنهاد شده است.

1- بررسي خواص سنگ مخزن و ميزان هرزروي در آن
بخش مورد نظر از ماسه  ســنگ تبخیري، ســنگ  آهك و دولومیت 
تشــکیل شده اســت. بافت تخلخل در میدان مارون از نظر تشکیل )اولیه 

هرزروي گل حفاری يکي از موضوعات مهم در صنعت حفاري محسوب می شود كه باعث از دست رفتن زمان و افزايش هزينه  ها مي  شود. اين 
هرزروي به علت اختاف فشار سیال حفاري و سازند، وجود شکاف، خواص سازند و عوامل ديگری به وجود مي  آيد. برای جلوگیری از اين 
مشکل از مواد كنترل  كننده هرزروی2 گل حفاری )حاصل ازآزمايش  های گوناگون( استفاده می  شود كه كمترين آسیب را به سازند می رسانند.

در اين تحقیق علل هرزروي سیال حفاري در يکی از میادين نفتی ايران بررسی شده است. ابتدا مشخصات كلی مخزن بیان و سپس هرزروی در 
چاه های ديگر بررسی شده است. با توجه به رابطه هرزروی با فشار سیال و وزن گل، مقدار بهینه وزن گل به دست آمده و در پايان با تجزيه و تحلیل 

آزمايش  های انجام شده، مقدار و نوع مواد كنترل  كننده هرزروی برای استفاده در اين منطقه معرفی شده است.

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه صنعتی شريفپوريا قبادی، جواد نبوی زاده  مهدی متین1، عبدالحسین باقری 

(LCM) هرزروی، سیال حفاری، شکاف، مواد كنترل  كننده هرزروی 

  1    محدوده تخلخل و نفوذپذیري در سنگ مخزن آسماري

VcVbVaIVIIIa & IIIbIIIRock Type

10 -2512 -3012 -35 2 -11> 0/614 -308 -20%φ

1-101-100/5-100/005 -1> 0/1100 -1000 1 -100k(md)
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و ثانويه( و فراواني بســیار مختلف است. خاصه مشخصات سنگ  هاي 
مختلف و تخلخل و نفوذپذيري آنها در جدول-1 آمده است.

عرض شــکاف  ها نقش بســیار مهمي در هرزروي سیال حفاری ايفا 
مي  كنند. شــکاف  هاي درهم  پیچ  خورده عرض  های مختلفی را به نمايش 
می گذارند كه تابعي از درجــه و چگونگي فعالیت  هاي اخیر تکتونیکي 
در آن قســمت از میدان خواهد بود. عرض شکاف  ها بر اساس اين معیار 
در نواحــي فعال 0/11 تــا 0/20، در نواحي متوســط 0/03 تا 0/15، در 
نواحــي غیرفعال: 0/01 تا 0/1 میلي متر اســت و اكثر شــکاف  ها داراي 

طولي بین 03 سانتي  متر و 7/5 متر هستند.
جدول-2 خاصه  اي از هرزروي ســیال حفاري در میدان مورد نظر  
را نشــان مي  دهد. با توجه به طبقه  بندی ذكرشــده، نرخ هرزروی در اين 
میدان از نوع شــديد يا هرزروي كامل اســت و بنابراين بررسی و تعیین 

گل حفاری مناسب الزامی به نظر می رسد.

2- بررسی متغير های اصلی با استفاده از داده های آزمایشگاهی
چنان  چــه دو متغیر مهــم گل حفاري را تغییر دهیم با دســت يابي به 

بهترين ويژگي  هاي گل حفاري قادر به كنترل هرزروي خواهیم بود. اين 
دو متغیر عبارتند از: 

2-1- مواد كنترل  كننده هرزروي
با انجام آزمايش  هايی بر روي مواد كنترل  كننده مختلف و تركیبات 
 LCM آنها، نمودارهای میزان كاهش هرزروي نســبت به اندازه ذرات و
رســم شده كه با استفاده از آنها بهترين ماده كنترل هرزروي و وزن بهینه 

گل تعیین می شود.

2-2- خواص آب  ازدست  دادگي )عصاره( گل حفاری
جستجو براي يافتن گلي با عصاره باال و مقاومت تراكمي زياد بخش ديگری 
از اين مطالعه است. براي دست  يابي به گلي با عصاره باال، مخلوطي از )بنتونايت، 
اتاپولگايت )رس  هاي سپیولیت( / آهك / خاك دياتومه / مواد LCM( استفاده 
می شــود. پس از مخلوط كردن اين مواد، نمودارهاي شکل-3 كه نشان  دهنده 
مقدار هرزروي براي هر نوع دوغاب در مقابل سه نوع اصلي هرزروي خواهد 
بود، به دست مي  آيد. با داشتن مقدار ماده كنترل  كننده عصاره و میزان هرزروي 

و با استفاده از اين نمودارها می توان نوع منطقه هرزروي را تعیین كرد.

ن بيشتري
  )bbl/hr(هرزروي

كمترين 
  )bbl/hr(هرزروي

  اليه ها

970  120  1  
610  110  2  
740  137  3  
1100  190  4  

5‐بخش

   خالصه هرزروي در ميدان مورد نظر-2جدول 
  
 آزمايشگاهيهاي  اصلي با استفاده از دادههاي  بررسي متغير - 2

هاي گل حفاري قادر به    به بهترين ويژگي با دستيابيتغير مهم گل حفاري را تغيير دهيمچه دو م  چنان
  : اين دو متغير عبارتند از. كنترل هرزروي خواهيم بود

  
   هرزرويكننده   مواد كنترل-1- 2

و تركيبات آنها، نمودارهاي ميزان كاهش هرزروي  كننده مختلف   بر روي مواد كنترلهايي  با انجام آزمايش
قادر خواهيم بود بهترين ماده كنترل ها  ا استفاده از اين نمودار رسم شده كه بLCMنسبت به اندازه ذرات و 

  .نيمكهرزروي و وزن بهينه گل را تعيين 
  

 
  
  
 
  
  
  
  

  هرزرويكننده   ميزان هرزروي بر حسب مقدار ماده كنترل: 1شكل
  
  
  

  1    میزان هرزروي بر حسب مقدار ماده کنترل  کننده هرزروي

  
  
  
  
  
  
  
  

 هرزرويكننده   مقدار هرزروي برحسب اندازه ماده كنترل : 2شكل

  
  گل حفاري) عصاره(دادگي   دستاز  خواص آب - 2- 2

براي . است بخشي ديگر از اين مطالعه زيادجستجو براي يافتن گلي با عصاره باال و مقاومت تراكمي 
 خاك دياتومه / آهك /) هاي سپيوليت  رس(بنتونايت، اتاپولگايت (يابي به گلي با عصاره باال، مخلوطي از   دست

دهنده مقدار    كه نشان3-كردن اين مواد، نمودارهاي شكلپس از مخلوط . شود  مي استفاده)LCM مواد /
با داشتن مقدار . آيد  دست ميه هرزروي براي هر نوع دوغاب در مقابل سه نوع اصلي هرزروي خواهد بود، ب

توان با استفاده از نمودارهاي زير نوع منطقه هرزروي را تعيين   مي عصاره و ميزان هرزروي،كننده  ماده كنترل
  .كرد

  
  مقدار هرزروي نسبت به مواد كنترل كننده فيلتراسيون : 3شكل

  
  تجزيه و تحليل گزارشات روزانه حفاري - 3

. توان وزن گل دانست  مي راآنهاترين    باعث كاهش يا افزايش هرزروي شوند كه مهمتوانند  مي بسياري عوامل
راحتي مي توان هرزروي را كنترل و ه ، بدقيقاً مشخص باشدير اين عامل بر هرزروي أثتچگونگي چه   چنان

  2    مقدار هرزروي برحسب اندازه ماده کنترل  کننده هرزروي

  
  
  
  
  
  
  
  

 هرزرويكننده   مقدار هرزروي برحسب اندازه ماده كنترل : 2شكل

  
  گل حفاري) عصاره(دادگي   دستاز  خواص آب - 2- 2

براي . است بخشي ديگر از اين مطالعه زيادجستجو براي يافتن گلي با عصاره باال و مقاومت تراكمي 
 خاك دياتومه / آهك /) هاي سپيوليت  رس(بنتونايت، اتاپولگايت (يابي به گلي با عصاره باال، مخلوطي از   دست

دهنده مقدار    كه نشان3-كردن اين مواد، نمودارهاي شكلپس از مخلوط . شود  مي استفاده)LCM مواد /
با داشتن مقدار . آيد  دست ميه هرزروي براي هر نوع دوغاب در مقابل سه نوع اصلي هرزروي خواهد بود، ب

توان با استفاده از نمودارهاي زير نوع منطقه هرزروي را تعيين   مي عصاره و ميزان هرزروي،كننده  ماده كنترل
  .كرد

  
  مقدار هرزروي نسبت به مواد كنترل كننده فيلتراسيون : 3شكل

  
  تجزيه و تحليل گزارشات روزانه حفاري - 3

. توان وزن گل دانست  مي راآنهاترين    باعث كاهش يا افزايش هرزروي شوند كه مهمتوانند  مي بسياري عوامل
راحتي مي توان هرزروي را كنترل و ه ، بدقيقاً مشخص باشدير اين عامل بر هرزروي أثتچگونگي چه   چنان

  3    مقدار هرزروي نسبت به مواد کنترل کننده فیلتراسیون

  2    خالصه هرزروي در میدان مورد نظر

(bbl/hr) بیشترین هرزروی (bbl/hr) کمترین هرزروی الیه ها

بخش-5

970 120 1

610 110 2

740 137 3

1100 190 4
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 3- تجزیه و تحليل گزارشات روزانه حفاري
عوامل بســیاری می  توانند باعث كاهش يا افزايش هرزروي شوند 
كه مهم  ترين آنها را می توان وزن گل دانست. چنان  چه چگونگی تأثیر 
اين عامل بر هرزروي دقیقاً مشخص باشد، به راحتي مي توان هرزروي 
را كنتــرل و حتي از وقــوع آن جلوگیري كرد. اطاعــات مفیدي كه 
در اين بخش گردآوري شــده به بررسي عوامل اصلي جريان عملیات 

حفاري در میدان مورد نظر مي  پردازد.
همان گونه كه در شــکل-4 مشــخص اســت، با افزايش اختاف 
فشار بین گل حفاري و ســازند میزان هرزروي نیز افزايش و با كاهش 
اختاف فشار گل و سازند به 500psi، مقدار هرزروي كاهش مي  يابد. 
در شــکل-5 رابطه بین هرزروي و فشار حفره  ای نشان داده شده است. 
همان طور كه ديده مي  شــود با افزايش فشــار حفره  ای مقدار هرزروي 
افزايش مي  يابد. اما از آنجا كه فشــار ســازند قابل تغییر نیست، تنها راه 

كاهش فشار گل حفاري، كاهش وزن گل است. 

4- تجزیه و تحليل چاه  هاي حفر شده در ميدان نفتي مارون
در اين بخش تعدادي از چاه  هاي حفر شده در میدان مارون بررسي 
مي  شــود. در واقع هدف، دســت  يابی به عوامــل ايجادكننده هرزروی 

سیال حفاری است. اختاف فشار بین سیال حفاری و سازند و هم  چنین 
فشــار شکســت ســازند، دو عامل تأثیرگذار بر هرزروي هستند. اما از 
آنجاكه فشار شکســت قابل  تغییر نیست، بنابراين اختاف فشار بین گل 

حفاري و سازند بايد مورد مطالعه قرار گیرد.
پیش تر اشــاره شــد كه رابطه ای منطقي بین فشــار حفره  اي سازند 
و مقدار هرزروي وجود ندارد. بنابراين فشــار ســیال حفاري تنها عامل 
تأثیرگذار بر هرزروي خواهد بود. فشــار گل تابعي از وزن گل، فشــار 
پمپــاژ و عوامل ديگري اســت كه قابــل تغییر نیســتند. بنابراين در اين 
قسمت سعي شده مقدار بهینه وزن و سرعت پمپاژ گل حفاري با تجزيه 

و تحلیل گزارشات روزانه تعیین شود.
در شــکل های-6و7 نمودارهــای تغییرات وزن گل و فشــار پمپ 
نســبت به هرزروي رســم شده است. در بیشــتر چاه  ها به علت تغییرات 
كم فشار پمپ، اين عامل قابل بررسي نبوده يا به عبارت ديگر تغییرات 
آن محســوس نیســت. در چاه- E افزايش فشــار پمپ تا 900psi تأثیر 
كمي بــر مقدار هرزروي دارد. هم  چنین در چاه- F با كاهش فشــار تا 

250psi، مقدار هرزروي كاهش مي  يابد.

  در چــاه هــاي-A وB  هــرزروي بــه وســیله كاهــش وزن گل
 تا 56lb/ft3، به طور كامل از بین خواهد رفت. مقدار هرزروي در چاه 

 مقدار lb/ft358با كاهش وزن گل تا . يابد  توجهي كاهش مي  ، مقدار هرزروي به مقدار قابلFگل در چاه 
  .زروي ناچيز خواهد بودهر

  
   و فشار پمپاژرابطه بين هرزروي: 7شكل 

  
   براي آزمايشكننده هرزروي  مواد كنترلانتخاب  - 5

هاي اين سازند نقش    توليد نامنظم از مخزن، فشار سازند كاهش يافته و شكافدليل، به گذشتگونه كه   همان
 ياين كاهش فشار سازندي علت. كنند  مهمي در جريان سيال درون مخزن و انتقال آن به دهانه چاه ايفا مي

تري   سيال حفاري سبك ، بنابراين با توجه به فشار سازند موجودبوه وساسي براي هرزروي سيال حفاري ا
 هرزروي در گل حفاري مورد استفاده در اين كننده  بنابراين افزودن مواد كنترل. گيرد  ميمورد استفاده قرار

  .مخزن اجتناب ناپذير است
و ها  نبايد شكاف )ها  LCM( هرزروي كننده  ار گيرد كه مواد كنترلاين نكته مدنظر قربايد  ها  در همه آزمايش

براي جلوگيري از چنين . خواهد شد زيرا در اين حالت به سازند خسارت وارد هاي متخلخل را پر كنند؛فضا
 شيميايي مثل اسيد و گازوئيل دچار تخريب ساختاري يهايي كه توسط عواملLCMمشكالتي، استفاده از 

 به انتخاب LCM استفاده از ،بنابراين پس از انجام آزمايش بروي مواد مختلف. گردد  ميتوصيه خواهند شد، 
 افزودني در اي  گيلسونات اغلب به ماده. دشو  مي  محدود5 و گيلسونات4، پوست صدف3سنگ آهكهاي   خرده

ستفاده از خرده  در نتيجه ا درصد رسيده و40الليت آن در گازوئيل به  و حشدهدوغاب سيمان استفاده 
  .شود  آهك و پوست صدف در آزمايش به شدت توصيه مي  گسن

را بر اساس خود  وجود دارد كه سازندگان بايد محصوالت LCMاي براي اندازه ذرات هر نوع   استاندارد ويژه
مايش سعي در اين آز. هستيماختالفي  شاهدها  ولي در عمل و هنگام استفاده از آن.تهيه كنندها  اين استاندارد

  .شده تا حد امكان توزيع اندازه ذرات به واقعيت نزديك باشد

  7    رابطه بین هرزروي  با فشار پمپاژ

 بنابراين اختالف  ويير نيستتغ  كه فشار شكست قابلاما از آنجا. هستندثيرگذار بر هرزروي أسازند، دو عامل ت
  .زند بايد مورد مطالعه قرار گيردفشار بين گل حفاري و سا

بنابراين . ار هرزروي وجود ندارداي سازند و مقد  در بخش قبل اشاره شد كه رابطه منطقي بين فشار حفره
، فشار پمپاژ و فشار گل تابعي از وزن گل. يرگذار بر هرزروي خواهد بودأثعامل تها فشار سيال حفاري تن

 سعي شده مقدار بهينه وزن و سرعت پمپاژ قسمتبنابراين در اين . ندنيست تغيير قابلعوامل ديگري است كه 
  .حليل گزارشات روزانه تعيين شودگل حفاري با تجزيه و ت

در . در اين تحقيق ميزان تغييرات وزن گل و فشار پمپ نسبت به هرزروي در نمودارهاي زير رسم شده است
ه عبارت ديگر تغيير آن  ب. نبوده وبه علت تغييرات كم فشار پمپ، اين عامل قابل بررسيها   بيشتر چاه
چنين در چاه   هم.  تأثير كمي بر مقدار هرزروي داردpsi900 افزايش فشار پمپ تا Eدر چاه . نيستمحسوس 

F با كاهش فشار تا psi250،يابد   مقدار هرزروي كاهش مي.  
  

  
  طه بين هرزروي و وزن سيال حفاريراب: 6شكل 

  
مقدار . به طور كامل از بين خواهد رفت ،lb/ft356 كاهش وزن گل تا به وسيله هرزروي B و A-در چاه هاي

بنابراين ). lb/ft356(براي حفاري است استفاده شده  ه دليل وزن گلو اين باست  پايين Cهرزروي در چاه 
ثر براي كاهش مقدار ؤ مي را به عنوان روشlb/ft356وزن گل تا دست آمده در اين چاه، كاهش ه نتايج ب

  .كند  هرزروي تاييد مي
هرزروي ، lb/ft359با كاهش وزن گل تا .  فقط به خاطر باال بودن وزن گل استDعلت اصلي هرزروي در چاه 

) lb/ft357(اده تواند به خاطر وزن گل مورد استف  ميامر اين .  ناچيز استEهرزروي در چاه . دخواهد شحذف 
با كاهش وزن . كند  ييد ميتأ براي كنترل هرزروي را lb/ft357 كاهش وزن گل تا  مذكوربنابراين چاه. باشد

  6    رابطه بین هرزروي با وزن سیال حفاری

 اصلي در عواملاطالعات مفيدي كه در اين بخش گردآوري شده به بررسي . حتي از وقوع آن جلوگيري نمود
  .پردازد  ليات حفاري در ميدان مورد نظر ميجريان عم

زروي نيز  مشخص است، با افزايش اختالف فشار بين گل حفاري و سازند ميزان هر4-گونه كه در شكل همان
 5- در شكل. يابد  ، مقدار هرزروي كاهش ميpsi500با كاهش اختالف فشار گل و سازند به . يابد  افزايش مي

شود با افزايش   ديده ميدر اين شكل  كه  طور همان.اي نشان داده شده است  رابطه بين هرزروي و فشار حفره
راه كاهش ها ، تننيست تغيير قابلجا كه فشار سازند اما از آن. يابد  اي مقدار هرزروي افزايش مي  فشار حفره

   .استفشار گل حفاري، كاهش وزن گل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  روي و اختالف فشار بين گل حفاري و سازندرابطه بين هرز : 4شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  رابطه بين هرزروي و فشار حفره: 5شكل 

  
  هاي حفر شده در ميدان نفتي مارون  تجزيه و تحليل چاه -4

يابي به عوامل   در واقع هدف، دست. دشو  هاي حفر شده در اين ميدان بررسي مي   بخش تعدادي از چاهدر اين
 فشار شكست چنين   هماختالف فشار بين سيال حفاري و سازند و. است كننده هرزروي سيال حفاريايجاد

  4    رابطه هرزروي و اختالف فشار بین گل حفاري و سازند

 اصلي در عواملاطالعات مفيدي كه در اين بخش گردآوري شده به بررسي . حتي از وقوع آن جلوگيري نمود
  .پردازد  ليات حفاري در ميدان مورد نظر ميجريان عم

زروي نيز  مشخص است، با افزايش اختالف فشار بين گل حفاري و سازند ميزان هر4-گونه كه در شكل همان
 5- در شكل. يابد  ، مقدار هرزروي كاهش ميpsi500با كاهش اختالف فشار گل و سازند به . يابد  افزايش مي

شود با افزايش   ديده ميدر اين شكل  كه  طور همان.اي نشان داده شده است  رابطه بين هرزروي و فشار حفره
راه كاهش ها ، تننيست تغيير قابلجا كه فشار سازند اما از آن. يابد  اي مقدار هرزروي افزايش مي  فشار حفره

   .استفشار گل حفاري، كاهش وزن گل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  روي و اختالف فشار بين گل حفاري و سازندرابطه بين هرز : 4شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  رابطه بين هرزروي و فشار حفره: 5شكل 

  
  هاي حفر شده در ميدان نفتي مارون  تجزيه و تحليل چاه -4

يابي به عوامل   در واقع هدف، دست. دشو  هاي حفر شده در اين ميدان بررسي مي   بخش تعدادي از چاهدر اين
 فشار شكست چنين   هماختالف فشار بين سيال حفاري و سازند و. است كننده هرزروي سيال حفاريايجاد

  5    رابطه بین هرزروي با فشار حفره
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 C پايین اســت و اين به دلیل وزن گل استفاده شده براي حفاري است 
)56lb/ft3(. بنابراين نتايج به دســت آمده در اين چاه، كاهش وزن گل 
تا 56lb/ft3 را به عنوان روشــی مؤثر براي كاهش مقدار هرزروي تايید 

مي  كند.
علت اصلــي هرزروي در چاه-D صرفاً به دلیل باال بودن وزن گل 
اســت. با كاهــش وزن گل تا 59lb/ft3، هــرزروي ازبین خواهد رفت. 
هرزروي در چاه- E ناچیز اســت. اين امــر مي  تواند به خاطر وزن گل 
مورد اســتفاده )57lb/ft3( باشد. بنابراين چاه مذكور، كاهش وزن گل 
تا 57lb/ft3 براي كنترل هــرزروي را تأيید مي  كند. با كاهش وزن گل 

در چاه-F، تا 58lb/ft3، مقدار هرزروي ناچیز خواهد بود.

5- انتخاب مواد كنترل  كننده هرزروی براي آزمایش
همان  گونه كه اشــاره شــد، به دلیل تولید نامنظم از مخزن، فشار 
ســازند كاهش يافته و شکاف  هاي اين سازند نقش مهمي در جريان 
سیال درون مخزن و انتقال آن به دهانه چاه ايفا مي  كنند. اين كاهش 
فشــار ســازندي علتی اساســي براي هرزروي ســیال حفــاري بوده 
و بنابراين با توجه به فشــار ســازند، ســیال حفاري سبك  تري مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. بنابراين افزودن مــواد كنترل  كننده هرزروي 

به گل حفاري مورد اســتفاده در اين مخزن، اجتناب ناپذير است.
در همــه آزمايش  هــا بايد ايــن نکته مدنظر قرار گیــرد كه مواد 
كنترل  كننده هرزروي )LCM  ها( نبايد شکاف ها و فضاهاي متخلخل 
را پر كنند؛ زيرا در اين حالت به ســازند خســارت وارد خواهد شد. 
براي جلوگیري از چنین مشکاتي، استفاده از LCMهايي كه توسط 
عواملــی شــیمیايي مثل اســید و گازوئیل دچار تخريب ســاختاري 
خواهند شــد، توصیه مي  گردد. بنابراين پس از انجام آزمايش روی 
مواد مختلف، استفاده از LCM به انتخاب خرده  هاي سنگ آهك3، 
پوست صدف4 و گیلســونات5 محدود مي  شود. گیلسونات اغلب به 
عنوان ماده  ای افزودنی در دوغاب ســیمان استفاده می شود. حالیت 
اين مــاده در گازوئیل به 40 درصد رســیده و در نتیجه اســتفاده از 
خرده ســنگ  آهك و پوســت صدف در آزمايش به شــدت توصیه 

مي  شود.
اســتاندارد ويژه  اي براي اندازه ذرات هر نوع LCM وجود دارد 
كه ســازندگان بايد محصوالت خود را بر اســاس اين اســتاندارد ها 
تهیه كنند. ولي در عمل و هنگام اســتفاده از آنها اختافي مشــاهده 
می شــود. در اين آزمايش سعي شده تا حد امکان توزيع اندازه ذرات به 

واقعیت نزديك باشد.

  نجام شده در ميدان مارونا هاي  شارزيابي آزماي -6
نوع  6 سوراخدست آمده نظير اختالفات فشار اعمالي، اندازهه ، ابتدا تمامي اطالعات بها  براي ارزيابي آزمايش

 بايد جدول هاي  ده و مقدار آن، مقدار هرزروي و زمان آزمايش مورد استفاLCM)(كنترل هرزروي كننده   ماده
مقدار هرزروي در مقابل نمودار بايد  مورد استفاده، LCMسپس با در نظر گرفتن اندازه سوراخ و . بندي شود

 LCMو ) Slot( گرفتن اندازه سوراخپس از آن، با در نظر. رسم شود ميزان اختالف فشار براي هر آزمايش
  .شود  ي نسبت به اندازه سوراخ رسم مي، در هر اختالف فشار خاص، مقدار هرزروآزمايشاده در هر مورد استف

 مورد استفاده در هر آزمايش، در هر فشار خاص، مقدار LCMدر نهايت، با در نظر گرفتن نوع و مقدار 
 براي ،رد استفاده موLCMبايد در نظر داشت كه هر آزمايش . دشو  ميهرزروي نسبت به اندازه سوراخ رسم 

دوباره شرايط و نوع گل آن آزمايش معتبر است و اين بدان معناست كه با تغيير ساير شرايط، آزمايش بايد 
 پرداخته و هر نمودار را به صورت جزئي تحليل باالهاي  دادهنمودار  به رسم قسمتحال در اين . انجام گيرد

  .كردخواهيم 

  
  اينچ08/0 و 06/0 اندازه slotبر هرزروي در ) LCM( خرده آهك lb/bbl7اثر : 8شكل 

  
 500 تا psi 200هاي   بين اختالف فشار08/0شود ميزان هرزروي در اندازه سوراخ   ميطور كه مشاهده  همان

شيب در اختالف شديد  افزايش ،توجه در اين نمودار  نكته قابل.  است06/0بيشتر از هرزروي در اندازه سوراخ 
  .باشد  ميLCMدهنده شكسته شدن انسداد جزئي ناشي از   است كه نشان psi 200  500تا  هاي فشار

  
اثــر مقادیر مختلف خرده هــای آهک )LCM( برهــرزروی در slot    اينچslot 08/0برهرزروي در ) LCM(آهك هاي  مقادير مختلف خردهاثر : 9شكل 

0/08 اینچ
    9  

  نجام شده در ميدان مارونا هاي  شارزيابي آزماي -6
نوع  6 سوراخدست آمده نظير اختالفات فشار اعمالي، اندازهه ، ابتدا تمامي اطالعات بها  براي ارزيابي آزمايش

 بايد جدول هاي  ده و مقدار آن، مقدار هرزروي و زمان آزمايش مورد استفاLCM)(كنترل هرزروي كننده   ماده
مقدار هرزروي در مقابل نمودار بايد  مورد استفاده، LCMسپس با در نظر گرفتن اندازه سوراخ و . بندي شود

 LCMو ) Slot( گرفتن اندازه سوراخپس از آن، با در نظر. رسم شود ميزان اختالف فشار براي هر آزمايش
  .شود  ي نسبت به اندازه سوراخ رسم مي، در هر اختالف فشار خاص، مقدار هرزروآزمايشاده در هر مورد استف

 مورد استفاده در هر آزمايش، در هر فشار خاص، مقدار LCMدر نهايت، با در نظر گرفتن نوع و مقدار 
 براي ،رد استفاده موLCMبايد در نظر داشت كه هر آزمايش . دشو  ميهرزروي نسبت به اندازه سوراخ رسم 

دوباره شرايط و نوع گل آن آزمايش معتبر است و اين بدان معناست كه با تغيير ساير شرايط، آزمايش بايد 
 پرداخته و هر نمودار را به صورت جزئي تحليل باالهاي  دادهنمودار  به رسم قسمتحال در اين . انجام گيرد

  .كردخواهيم 

  
  اينچ08/0 و 06/0 اندازه slotبر هرزروي در ) LCM( خرده آهك lb/bbl7اثر : 8شكل 

  
 500 تا psi 200هاي   بين اختالف فشار08/0شود ميزان هرزروي در اندازه سوراخ   ميطور كه مشاهده  همان

شيب در اختالف شديد  افزايش ،توجه در اين نمودار  نكته قابل.  است06/0بيشتر از هرزروي در اندازه سوراخ 
  .باشد  ميLCMدهنده شكسته شدن انسداد جزئي ناشي از   است كه نشان psi 200  500تا  هاي فشار

  
   اينچslot 08/0برهرزروي در ) LCM(آهك هاي  مقادير مختلف خردهاثر : 9شكل 

اثــر lb/bbl 7خرده آهک )LCM( بر هــرزروی در slot اندازه 0/06 
و 0/08 اینچ

    8  

 
هاي   ميزان خردهlb/bbl 3د كه اگر فقط به ميزان كرتوان مشاهده   ميبه راحتي، 9-شكلبا توجه به نمودار 

  . برابر كمتر خواهد شد7ا كند ميزان هرزروي افزايش پيد آهك

  
  اينچ08/0 و 12/0 اندازه slotبر هرزروي در ) LCM( خرده آهك lb/bbl10اثر : 10شكل 

  
 افزايش دهيم، خواهيم ديد كه 12/0 قطر سوراخ را به ؛LCM درصدي 30حال اگر با در نظر گرفتن افزايش 

 2300خواهد رسيد يعني متر  ميلي 1200ي حداكثر به دوباره هرزروي شروع شده وليكن ميزان هرزرو
  .كمتر از حالت قبل ليتر  ميلي

  
   اينچslot 12/0برهرزروي در ) LCM(آهك هاي  مقادير مختلف خردهاثر : 11شكل 

 
  مشاهده.نيمك   اضافه ميLCM به lb/bbl 5در اين مرحله با ثابت نگه داشتن قطر سوراخ دوباره ميزان 

 LCMو افزايش ميزان ها   اين روند را با افزايش قطر سوراخ. كردتوان هرزروي را كنترل   ميارهدوبشود كه  مي
سپس .  از هرزروي را نداشته باشد چنداني توانايي جلوگيرLCMادامه داده تا جاييكه ديگر افزايش ميزان 

  .شوند  ميتكرارها     را عوض نموده و آزمايشLCMماده 
  

  ازي مصرف گل حفاريس گيري در بهينه  نتيجه
  .كردتوان از هرزروي جلوگيري    تا حد زيادي ميpsi500با كاهش اختالف فشار بين گل و سازند تا  

اثــر lb/bbl 10خرده آهک )LCM( بر هــرزروی در slot اندازه 
0/12 و 0/08 اینچ

    10  

 
هاي   ميزان خردهlb/bbl 3د كه اگر فقط به ميزان كرتوان مشاهده   ميبه راحتي، 9-شكلبا توجه به نمودار 

  . برابر كمتر خواهد شد7ا كند ميزان هرزروي افزايش پيد آهك

  
  اينچ08/0 و 12/0 اندازه slotبر هرزروي در ) LCM( خرده آهك lb/bbl10اثر : 10شكل 

  
 افزايش دهيم، خواهيم ديد كه 12/0 قطر سوراخ را به ؛LCM درصدي 30حال اگر با در نظر گرفتن افزايش 

 2300خواهد رسيد يعني متر  ميلي 1200ي حداكثر به دوباره هرزروي شروع شده وليكن ميزان هرزرو
  .كمتر از حالت قبل ليتر  ميلي

  
   اينچslot 12/0برهرزروي در ) LCM(آهك هاي  مقادير مختلف خردهاثر : 11شكل 

 
  مشاهده.نيمك   اضافه ميLCM به lb/bbl 5در اين مرحله با ثابت نگه داشتن قطر سوراخ دوباره ميزان 

 LCMو افزايش ميزان ها   اين روند را با افزايش قطر سوراخ. كردتوان هرزروي را كنترل   ميارهدوبشود كه  مي
سپس .  از هرزروي را نداشته باشد چنداني توانايي جلوگيرLCMادامه داده تا جاييكه ديگر افزايش ميزان 

  .شوند  ميتكرارها     را عوض نموده و آزمايشLCMماده 
  

  ازي مصرف گل حفاريس گيري در بهينه  نتيجه
  .كردتوان از هرزروي جلوگيري    تا حد زيادي ميpsi500با كاهش اختالف فشار بين گل و سازند تا  

 slot برهــرزروی در )LCM( اثر مقادیــر مختلف خرده های آهک
0/12 اینچ

    11  
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6- ارزیابی آزمایش  های انجام شده در ميدان مارون
براي ارزيابــي آزمايش  ها، ابتدا بايد تمامي اطاعات به دســت آمده 
نظیر اختافات فشار اعمالي، اندازه سوراخ6 نوع ماده  كننده كنترل هرزروي 
LCM مــورد اســتفاده و مقدار آن، مقــدار هرزروي و زمــان آزمايش  ها 

جدول بندي شــود. ســپس با در نظر گرفتن اندازه ســوراخ و LCM مورد 
اســتفاده، بايد براي هــر آزمايش نمودار مقدار هــرزروي در مقابل میزان 
 )Slot( اختاف فشار رسم شود. پس از آن، با در نظرگرفتن اندازه سوراخ
و LCM مورد استفاده در هر آزمايش، در هر اختاف فشار خاص، مقدار 

هرزروي نسبت به اندازه سوراخ رسم گردد.
در نهايــت، با در نظر گرفتن نوع و مقدار LCM مورد اســتفاده در 
هر آزمايش، در هر فشار خاص، مقدار هرزروي نسبت به اندازه سوراخ 
رسم می  شود. بايد در نظر داشت كه هر آزمايش LCM مورد استفاده، 
براي شرايط و نوع گل آن آزمايش معتبر است و اين بدان معناست كه 

با تغییر ساير شرايط، آزمايش بايد دوباره انجام گیرد. 
در شــکل های 8 تا 11 براســاس داده های عنوان شــده، نمودارهای 

مربوط رسم شده است.در ادامه تحلیل هر نمودار آمده است:
 با توجه به نمودار شــکل-8، میزان هرزروی در اندازه سوراخ 0/08 
بیــن اختاف فشــار های 200   تا 500psi بیشــتر از هــرزروی در اندازه 
سوراخ 0/06 اســت. نکته قابل  توجه در اين نمودار، افزايش شديد شیب 
در اختاف فشــار های بین psi  500 600 اســت كه نشان  دهنده شکسته 

شدن انسداد جزئی ناشی از LCM می باشد.
 با توجه به نمودار شــکل-9، می توان مشــاهده كــرد كه اگر میزان 
خرده های آهك فقط به میزان lb/bbl 3 افزايش پیدا كند، میزان هرزروی 

7 برابر كمتر خواهد شد.
حال اگر با در نظر گرفتن افزايش 30 درصدي LCM؛ قطر ســوراخ 
را به 0/12 افزايش دهیم، خواهیم ديد كه هرزروي دوباره آغاز می شود 
ولــی میزان آن حداكثر به 1200 میلی  متــر )يعني 2300 میلی  لیتر كمتر از 

حالت قبل( خواهد رسید.
 lb/bbl در اين مرحله با ثابت نگه داشتن قطر سوراخ دوباره میزان 
5 به LCM اضافه مي  كنیم. مشــاهده می شود كه هرزروي قابل كنترل 
 LCM اســت. اين روند را با افزايش قطر ســوراخ  ها و افزايش میزان
ادامــه می دهیم تا جايي كه ديگر افزايش میزان LCM توانايي چندانی 
در جلوگیری از هرزروي نداشــته باشــد. سپس ماده LCM را عوض 

كرده و آزمايش   ها را تکرار می كنیم.

نتيجه  گيري در بهينه سازي مصرف گل حفاري
با كاهش اختاف فشــار بین گل و ســازند تا 500psi تا حد زيادي  	

مي  توان از هرزروي جلوگیري كرد.
مقدار هرزروي با فشار شکاف7 رابطه عکس دارد. بنابراين هرجا فشار  	

شکاف كمتر باشد مقدار هرزروي بیشتر خواهد بود. 
در میدان نفتی مطالعه شــده، رابطه  ای منطقي بین فشار پمپ و مقدار  	

هــرزروي وجود ندارد. اين در حالي اســت كه هرزروي با وزن گل 
رابطه مســتقیم دارد. با كاهش وزن گل تا 57lb/ft3، هرزروي در اين 

بخش كامًا از بین خواهد رفت.
اســتفاده از گل پايه روغني به جاي گل پايه آبي براي جلوگیري از  	

هرزروي بسیار مؤثر خواهد بود. 
هــرزروي 	 كنترل  كننــده  مــاده  نــوع  ســه  از   هیچ  يــك 

 )Fiber, Flake, Granular( بــه تنهايــي در درمــان هرزروي مؤثر 
نخواهند بود. 

بــرای درمان هرزروي در اين میدان نفتــی و به منظور جلوگیري از  	
آســیب سازند، بايد از مواد كنترل  كننده هرزروي محلول در نفت يا 

اسید استفاده كرد.
	  Gilsonate و Oyster shell و Limestone chips مخلوطي از مــواد

براي درمان هرزروي در میدان مارون بسیار مؤثر خواهد بود.
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