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 مقدمه
 پيــش از ســال 1930، جهــت حفــر چاه هــا از وزن لوله هاى 
حفارى جهت تامين وزن روى مته اســتفاده مى شــد و اين موضوع 
باعث مي گرديــد لوله ها در زمان حفارى تحــت نيروهاى تراكمى 
شــديدى قرار گيرند و از آنجا كــه لوله هاى حفارى تحمل بارهاى 
تراكمى را نداشتند درحين حفارى خم مى شدند. لوله هاى خم شده 
در اثر چرخش حين حفارى ســريعاً دچار خستگى، شكستگى و يا 
ســوراخ شــدگى مى گرديد. در اوايل دهه 1930 مطالعات صورت 
پذيرفتــه منجــر به تغييــر در طراحى رشــته حفارى شــد. در طرح 
جديــد كه امروزه نيز مورد اســتفاده قــرار دارد، جهت تامين وزن 
روى مته از لوله هاى وزنه اســتفاده مى شــود. اين لوله ها اســتحكام 
باال و مقاومت زيادترى نســبت به لوله هاى حفارى در برابر بارهاى 
محورى و نيروهــاى تراكمى دارند. در ســال 1934 افزار پيوند5 به 
لوله هاى حفارى جوشــكارى شــده و جايگزين ابــزار پيوند پيچى 
شدند. استفاده از لوله هاى وزنه براى تامين وزن روى مته و همچنين 
جوشــكارى ابزار پيوند به لوله هاى حفارى، ميزان خرابى لوله ها را 

در اثر خستگى ناشى از خم شدگى به شدت كاهش داد. [9- 3]. 

به طور ســاده، شــوئيدگي را مي توان تشــكيل حفره يا شكاف 
در رشــته حفاري تعريف نمود. اين امر افت فشــار سيستم گردش 
ســيال حفارى را به دنبال دارد. مقدار افت فشــار بــه اندازه و محل 
ســوراخ بوجود آمده وابسته اســت. هر اندازه ســوراخ ايجاد شده 
در رشــته حفارى بزرگتر باشــد، افت فشار نيز بيشتر خواهد شد. در 
صورتى كه در اين مرحله، حفارى قطع شــده و رشته از چاه خارج 
گردد، مى توان محل ســوراخ ايجاد شده را تشــخيص داده و ابزار 
خراب شــده را از رشــته حفارى خارج نمود. اما اگر حفارى تحت 
اين شــرايط ادامه پيدا كند، سوراخ ايجاد شــده به صورت محيطى 
گســترش يافته تا زمانى كه سطح مقطع فوالد باقى مانده از لوله توان 
مقاومت در برابر نيروهاى وارده ناشــى از شرايط حفارى را نداشته 
باشــد. در ايــن مرحله، لوله بريده مى شــود. بريدن رشــته حفاري، 
عمليات مانده يابى، كج كردن مســير چاه و يا در بدترين شرايط از 
دســت دادن چاه را مى تواند به دنبال داشته باشد. هزينه هاى تحميل 
شده ناشــى از بريدگي، ده برابر هزينه هاى شــوئيدگي تخمين زده 
مي شود[2]. براســاس آخرين تحقيقات صورت گرفته، عواملى كه 
باعث خرابى رشــته حفارى مى شــوند را مى توان به دو گروه عمده 

رشته حفارى، شوئيدگي، بريدن، متعلقات تحتاني رشته حفاري

امروزه افزايش عمق چاه هاي نفت و گاز تاثير بســزايى در ميزان خرابى رشــته حفارى و هزينه هاى تمام شــده عمليات حفارى دارد. چنانچه اين 
خرابى ها منجر به بريدن رشــته حفارى3 در چاه گردند هزينه هاى حفارى چاه ها افزايش قابل توجهي خواهند يافت. عوامل مختلفى در خرابى رشــته 
حفارى موثرند. اين عوامل ممكن است به صورت تكى و يا دسته جمعى باعث تخريب رشته حفارى شوند. از جمله مهمترين نمونه هاي خرابي مي توان 
به شــوئيدگي رشــته حفارى اشاره نمود. اين تحقيق با هدف بررسي مشكل خرابي رشــته حفاري در چاه شماره 2 ميدان پلنگان در اثر شوئيدگي هاي 
متوالي انجام گرفته اســت. عمليات حفارى اين چاه با 24 مورد شــوئيدگي در حفارى حفره هاي "26 و "1/2 17 تا عمق 2759 متري مواجه گرديده 
بطورى كه شــش مورد از آنها منجر به بريدن رشــته حفاري در قسمت متعلقات تحتاني3 شده اســت. مجموعا" 17 درصد از شوئيدگي ها در لوله هاي 
حفاري و در ناحيه قرار گرفتن گوه4 و 83 درصد ديگر در ناحيه متعلقات تحتاني رشــته حفاري رخ داده اســت. بررسي عوامل ايجاد شوئيدگي رشته 
حفاري در اين چاه نشــان داد كه با توجه به خصوصيات فيزيكي لوله هاي حفاري و متعلقات تحتاني بكار رفته در حفاري اين چاه و همچنين بررســي 
مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار در عمليات حفاري مانند بيشترين وزن اعمال شده روي مته، گشتاور و فشار ستون سيال حفاري، خستگي رشته حفاري 

در اثر ارتعاشات شديد مهمترين علت ايجاد شوئيدگي رشته حفاري در چاه شماره 2 ميدان پلنگان به شمار مى رود. 

مهران مكوندي2  گروه مهندسى نفت - شركت ملى حفارى ايران 
مصطفي مرادي نژاد  گروه مهندسى نفت - شركت ملى حفارى ايران 

خليل شهبازى   گروه مهندسى نفت - دانشگاه صنعت نفت
مهدى آرزومند  گروه مهندسى نفت - شركت ملى حفارى ايران

بررسى عوامل موثر در شوئيدگي1 رشته حفاري
 در چاه شماره 2 ميدان پلنگان
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عوامل ساختارى ناشى از شرايط توليد اجزاي رشته حفارى و عوامل 
عملياتى ناشى از شــرايط حفارى تقسيم كرد. عوامل ساختارى كه 
باعث تخريب رشته حفارى مى شوند مربوط به زمان توليد لوله هاى 
حفارى و وزنه، تبديل ها6 ، ضربه زن ها7 و مته ها مى شــود كه شــامل 
مجموعــه اى از خواص فيزيكى، شــيميايى، متالوژيكى و مكانيكى 
است. براساس آناليزهاى صورت پذيرفته بر روى مواد تخريب شده 
معلوم شده اســت كه كمتر از يك درصد خرابى ها ناشى از عوامل 
ساختارى است و بالغ بر نود و نه درصد خرابى اجزاي رشته حفارى 

ناشى از عوامل عملياتى و شرايط حفارى چاه است[1 ،2].

مكانيزم هاي خرابي لوله هاي حفاري
مكانيزم هاى تخريب رشــته هاى حفارى به دو دسته كلى تقسيم 
مى شــوند كه مقابله بــا هر كدام از آن هــا نيازمند اتخاذ اســتراتژى 
مخصوص به خود اســت. اساس تقســيم بندى اين مكانيزم ها بر پايه 

تنش اعمال شده در زمان خرابى مى باشد. 

مكانيزم هاى دسته 1 [2،1]
براساس جداول استاندارد API اجزا حفارى داراى حد تحمل 
مشخصى هستند، لذا همواره برآيند نيروهاى وارده بايد كمتر از حد 
تحمل مشخص شده در جدول استاندارد باشد. چنانچه به هر دليلى 
برآيند نيروهاى وارده از اين حد تجاوز كند، رشــته حفارى آسيب 
خواهــد ديد. اين دســته از نيروها كه باعث آســيب رشــته حفارى 

مى شوند عبارت اند از: 
1- نيروهاى كششى
2- نيروهاى پيچشى

3- تركيبى از نيروهاى كششى و پيچشى
4- نيروهاى فشار هيدروليكى از درون و يا بيرون رشته حفارى

مكانيزم هاى دسته2 
چنانچــه خرابى در رشــته حفارى در شــرايطى اتفــاق افتد كه 
برآيند نيروهاى وارده بر آن كمتر از حد تحمل مشــخص شــده در 
جداول اســتاندارد باشــد، مكانيزم هاى عمل كننده، دسته 2 هستند. 
جلوگيرى از خرابى رشــته حفارى ناشــى از عملكرد مكانيزم هاى 
دسته 2 به سادگى دســته 1 نيست. شكست هاى ايجاد شده ناشى از 
عملكرد اين دســته به صورت ناگهانى و غير منتظره اســت. براساس 
آمارهاى موجود درحدود 80٪ تا ٪ 90 خرابى هاى ايجاد شــده در 
رشته حفارى ناشى از عملكرد اين مكانيزم هاست كه عبارت اند از:

1- خستگى8
2- خوردگى سولفيدى9

3- خوردگى تحت تنشى10

طراحى رشــته اى كه بتواند احتمال خرابى ناشى از مكانيزم هاى 
دســته 2 را صفر كند، وجــود ندارد. چرا كه يــا نمى توان مرزى را 
مشخص كرد كه در تنش هاى كمتر از آن، اين دسته باعث تخريب 
رشــته نشــوند و يا اين مرز در تنش هاى بســيار پايين قرار دارد كه 
طراحى براســاس آن عملى نيست. خرابى ناشــى از خستگى رشته 
حفارى تحت شــرايط ســخت عملياتى از جملــه مهمترين عوامل 
تاثيرگــذار در افزايش هزينه هاى حفارى ناشــى از خرابى رشــته به 

شمار مى آيد. 

مكانيزم خستگى 
از لحظــه اى كه يك قطعه تحــت تاثير نيروهــاى متناوب قرار 
مى گيرد، تخريب ناشــى از خســتگى در يك ناحيه كوچك آغاز 
مى شود. اين خرابى ها موضعى و در حد ميكروسكوپى و به صورت 
جمع شــونده و برگشــت ناپذير عمل مي كنند. نيروهاى متناوب در 
رشــته حفارى عمدتاً ناشى از چرخش رشته و در شرايطى است كه 
قسمتى از آن كج، خم و يا دچار ارتعاشات شده باشد. اين نيروهاى 
متناوب باعث ايجاد ترك در ســطح رشته مى شوند كه به آن ترك 
خستگى گويند. فرآيند تشكيل ترك خستگى را مى توان به مراحل 
دوره نهفتگى، دوره تشكيل ترك و دوره رشد ترك تفكيك نمود. 
در دو مرحله اول به دليل كوچكي ترك، دستگاه هاى بازرسى قادر 
به ثبت آثار ســطحى آن نيســتند. اما در مرحله آخر ترك شروع به 
رشــد مى كند و سرعت رشد نيز به شرايط حفارى بستگى دارد. در 
صورتى كه ســرعت رشد ترك زياد باشد و دوره بازرسى طوالنى، 
قبل از اينكه ترك ناشى از خستگى توسط دستگاه هاى بازرسى و با 
چشــم غير مسلح تشخيص داده شود، آنقدر رشد مي كند كه باعث 

سوراخ شدگى ابزارآالت درون رشته حفارى خواهد شد. [4-5].

محل تشكيل ترك خستگى در رشته حفارى[1-2]
1- بدنه لوله هاي حفارى: در ناحيه اتصال لوله به ابزار پيوند كه 
در فاصله 16 تا 24 اينچي نرينگي و مادگي قرار دارد و همچنين در 

محل قرار گرفتن گوه. 
2- ابزار پيوند متعلقات تحتاني رشته حفاري: آخرين پيچ رزوه 

درگير در ناحيه ابزار پيوند نرينگي و مادگي 
3- محل هايــى بــا تغييــرات ســريع ســطح مقطع : ماننــد بدنه 
پايدار كننده هــا جايــى كــه مقطع با شــيب تند تغييــر مى يابد و در 

محل هايى كه تيغه ها به بدنه جوش مى شوند. 

ارتعاشات رشته حفارى
ارتعاشات يكى از عوامل مهمى است كه باعث اعمال تنش هاى 
شديد در رشته حفارى مى شــود. دوران رشته حفارى آنچنانكه در 
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ســطح مشــاهده مى شــود در درون چاه به حركات پيچيده تبديل 
مى شود كه به متغيرهاى زيادى وابسته است. ارتعاشات ممكن است 
بوضوح قابل مشاهده باشند مانند باال جستن رشته11 و يا ممكن است 
پنهان بوده و فقط زمانيكه باعث شكست ابزارهاى حفارى شد قابل 

مشاهده گردد. 

منابع اصلى ايجاد ارتعاشات در رشته حفارى 
1- سـرعت دورانى مته: عامل اصلى ايجاد ارتعاشــات، سرعت 
دورانى مته است. در صورتيكه سرعت دورانى مته با فركانس طبيعى 
رشــته برابر باشد و ارتعاشات در اين شــرايط ميرا نشود، انرژى ميز 
دوار بجاى اينكه صرف حفارى شــود توســط رشته جذب شده و 

باعث شكست رشته حفارى مى شود. 
2- درگير شدن مته/ سازند: اثرات متقابل مته/ سازند يكى ديگر 
از منابع توليد ارتعاشات هســتند. برخورد دندانه هاى مته با سازند و 
عكس العمل سازند باعث ايجاد ارتعاشات در رشته حفارى مى شود. 
3- اثر پمپ هاى گل و درگير شــدن پايدار كننده و سازند نيز از 

ديگر منابع توليد ارتعاشات به شمار مي رود. 

انواع ارتعاشات مكانيكى رشته حفارى
1- ارتعاشات محورى رشته حفارى

ارتعاشــات محورى رشــته حفارى عمدتاً ناشى از درگيرى مته 
و سازند اســت. در صورتى كه شدت ارتعاشات محورى به حداكثر 
خود برســد، تماس مته با ســازند قطع شــده و به صورت كوبش و 
ضربــات متناوب بين آن دو عمل مى كند كه به آن باال پريدن مته12 
گويند. در صورتى كه ارتعاشــات محورى شديد باشد، آثار آن در 

سطح به صورت لرزش هايى در دكل قابل مشاهده خواهد بود. 

2- ارتعاشات پيچشى رشته حفارى
قســمتي از ارتعاشــات پيچشى رشته حفارى ناشــى از تغييرات 
شــدت درگيــرى مته و ســازند و بخــش ديگر ناشــى از تماس و 
درگيــرى رشــته حفارى با بدنه چاه اســت. ايــن درگيرى ها باعث 
مي شود ســرعت چرخش رشــته حفاري از باال تا پايين تغيير كرده 
و نوســانات آن در مواردي بقدرى شديد شودكه در يك لحظه مته 
متوقف شــده و در لحظه اى ديگر ســرعت چرخــش مته به چندين 
برابر ســرعت ميز دوار يا گرداننده فوقانى برســد. به اين پديده گير 
و رفع گير13 گويند. اين نوع ارتعاشــات به صورت نوســانات شديد 

گشتاور قابل مشاهده است. 

3 - ارتعاشات عرضى رشته حفارى
كجــى و خميدگى لوله ها باعث مي شــود تا مركز جرم و مركز 

هندسى رشته حفارى خارج از محور چاه قرار گيرد. در اثر چرخش 
حين حفارى، رشــته شــروع به لنگ زدن مى كند. هر چه ســرعت 
چرخش رشته حفاري افزايش يابد نيروى جانب مركز افزايش يافته 
و شــعاع لنگ زدن بيشتر مى شــود بطورى كه در شديدترين حالت، 
شــعاع لنگ زدن با شــعاع چاه برابر مى شــود و رشــته از محل ابزار 
پيوند لوله هاي حفارى با بدنه چاه تماس پيدا كرده و دچار ســايش 
مى شود. هرچه قطر چاه بزرگتر باشد، شعاع لنگ زدن افزايش يافته 
و شدت نيروهاى متناوب وارده شده بيشتر خواهد شد. از آنجايى كه 
با افزايش عمق چاه ها الزم اســت قطر چاه نيز در قســمت فوقانى14 
افزايــش يابــد، بنابراين با افزايش قطر و عمق چاه، ميزان خســتگى 

ناشى از ارتعاشات عرضى نيز افزايش مى يابد. 

بررسـي موردي شـوئيدگي رشـته حفاري در چاه شـماره 2 ميدان 
پلنگان

آشنايى با چاه شماره 2 ميدان پلنگان
چــاه شــماره دو ميــدان پلنــگان در امتداد چاه شــماره يك و 
در نزديكى شــهر دزفول قرار گرفته اســت. اين چــاه كه يك چاه 
توصيفــي اســت با هدف آگاهــى از خصوصيات ســنگ مخزن و 
همچنين دســتيابي دقيق تر به سطح تماس سياالت و در نهايت توليد 
نفت از اليه بااليى ســازند سروك در قسمت شرقى اين ميدان نفتى 

برنامه ريزي شده است.

تاريخچه حفاري چاه شماره 2 ميدان پلنگان 
حفــارى چاه شــماره دو ميدان پلنگان در تاريــخ 87/09/01 با 
حفــاري حفره "36 آغاز گرديد. پــس از راندن جداري هاي "28 ، 
"20 ، "3/8 13 ، "5/8 9 و آســتري"7 بــه ترتيب در عمق هاي 60 
، 800 ، 2816 ، 3114 و 4336 متــري، حفــاري ايــن چــاه تا عمق 
نهايي 4771 مترى با مقدار 435 متر حفره باز در تاريخ 88/03/26 به 
پايان رســيد. در طول مدت حفارى اين چاه 24 مورد شوئيدگي در 
حفره هاي "26 و "1/2 17 روى داده اســت بطوري كه شش مورد از 
آنها منجر به بريدن رشته حفاري گرديد. 8 مورد از شوئيدگي ها و 3 
مورد از بريدن ها در قسمت بااليي چاه و تا عمق 671 متري و مابقي 
از عمق 671 تا 2759 مترى به وقوع پيوســته اســت. جدول 1 بطور 
خالصه جزئيات خرابى هاى رشــته حفارى و شكل 1 توزيع خرابى 
رشــته حفارى را حين عمليات حفاري چاه نشــان مي دهد. همچنين 
در شكل هاي 2 و 3 به ترتيب سهم هر حفره و سهم هر يك از ابزار 

رشته حفاري در بريدن  و شوئيدگى نشان داده شده است.

بررسى ليتولوژى سازند 
تمامي خرابى هاى ايجاد شده در چاه شماره 2 ميدان پلنگان در 
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سازند آغاجاري رخ داده اســت. سازند آغاجاري از نظر ليتولوژي 
شامل ماســه ســنگ هاي آهك دار قهوه اي خاكســتري، رگه هاي 
گچ، مارل هاي قرمز و سيلتســتون است. از نظر گسترش جغرافيايي، 
ضخامت سازند آغاجاري از 610 تا 3048 متر متغير بوده و در ميدان 

پلنگان ضخامت سازند آغاجارى 2828 متر است. 

بررسي عوامل ايجاد شوئيدگي رشته حفاري در چاه شماره 2 ميدان 
پلنگان

1- نقش مكانيزم هاى دسته 1 در تخريب رشته حفاري 
جهــت بررســي مكانيزم هــاي دســته 1 و نقش آنهــا در ايجاد 
خســتگي و نهايتا" تخريب رشته حفاري، خصوصيات رشته حفاري 
و همچنيــن پارامترهاي مهم عملياتي كه باعث اعمال نيرو بر رشــته 
حفارى مى شوند، مورد نياز است. تجزيه و تحليل خصوصيات رشته 
حفاري از لحاظ مقدار توان تحمل آنها در مقابل حداكثر نيروي هاي 

تحميلي كششــي، پيچشي و تراكمى حين عمليات حفاري مي تواند 
نقش و تاثير مكانيزم هاي دســته 1 را در ميزان آسيب وارده به رشته 
حفاري مشــخص نمايد. جداول  شماره 2، 3 و4 مشخصات فيزيكي 
لوله ها و متعلقات رشــته حفاري بكار رفته در حفاري چاه شماره 2 

ميدان پلنگان را نشان مي دهند.
هنگام حفارى، نيروهاى زيادى بر رشته حفارى اعمال مى شوند. 
مقادير اين نيروها در برخى شــرايط خاص عملياتى مثل گير لوله ها 
گاه به اندازه اى زياد مى شوند كه از حد توان ابزارآالت رشته حفارى 
خارج مى شود. شــوئيدگى، بريدن، له شدن15، پارگى16 و خم شدن، 
مهمترين آسيب هاى رشته حفارى است كه بيشتر از سه پارامتر مهم 
اعمال شده " كشش ، پيچش و فشار سياالت" حين عمليات حفارى 
ناشــى مى گردد. جدول 5 حداكثر نيروهاي وارده بر رشــته حفاري 
حيــن عمليات حفاري چاه شــماره 2 ميدان پلنگان را تا عمق 2772 

سهم هر حفره چاه شماره 2 ميدان پلنگان در بريدن و شوييدگي     2  

توزيع خرابى رشته حفارى در چاه شماره 2 ميدان پلنگان     1  

  1   انواع خرابى رشته حفاري در حفره هاي "1/2 17 و "26 در چاه شماره 2 ميدان پلنگان

شمارهحفرهاندازهعمق سازندنوع خرابى رشته حفارى
1"26"1/2 29917آغاجاري بريدن جار

2"26"1/2 33417آغاجاريتبديل بين لوله هاي"5 و لوله هاي وزنه "1/2 8
شوئيدگي رزوه هاي لوله هاي وزنه "3/4 9 و 

3"26"1/2 34317آغاجاري"1/2 8
4"26"1/2 34417آغاجاريبريدن پايداركننده از ناحيه مادگي
5"26"1/2 52117آغاجاريبريدن استابياليزر از ناحيه مادگي

6"26"52926آغاجاريشوئيدگي پين لوله وزنه "11
7"26"53126آغاجاريشوئيدگي پين لوله حفاري سنگين

8"26"56226آغاجاريشوئيدگي تبديل بين مته و لرزه گير
9"26"57226آغاجاريشوئيدگي محل سليپس لوله هاي حفاري
10"26"58726آغاجاريشوئيدگي محل سليپس لوله هاي حفاري
11"26"67126آغاجاريشوئيدگي محل سليپس لوله هاي حفاري

شــوئيدگي بدنــه لوله هاي حفاري ســنگين 
(HWDP)

12"1/2 17"1/2 81517آغاجاري
13"1/2 17"1/2 83817آغاجاريشوئيدگي باكس لوله هاي وزنه "3/4 9

شوئيدگي لوله هاي حفاري سنگين در ناحيه 
14"1/2 17"1/2 108917آغاجاريسليپس

شوئيدگي لوله هاي حفاري سنگين در ناحيه 
15"1/2 17"1/2 176417آغاجاريسليپس

16"1/2 17"1/2 178117آغاجاريبريدگي لوله هاي وزنه "11
بريدن تبديل بين لوله هاي حفاري سنگين و 

17"1/2 17"1/2 180417آغاجاريلوله هاي وزنه "1/2 8
18"1/2 17"1/2 187717آغاجاريبريدن لوله هاي حفاري سنگين

19"1/2 17"1/2 191817آغاجاريشوئيدگي لوله هاي حفاري سنگين
شــوئيدگي تبديــل بيــن لوله هــاي وزنــه و 

20"1/2 17"1/2 233317آغاجاريلوله هاي حفاري سنگين
21"1/2 17"1/2 233317آغاجاريشوئيدگي ناحيه سليپس لوله هاي حفاري "5

شــوئيدگي تبديل لوله هاي وزنــه "1/2 8 و 
22"1/2 17"1/2 253317آغاجاري"3/4 9

23"1/2 17"1/2 275917آغاجاريشوئيدگي ناحيه سليپس لوله هاي حفاري "5
24"1/2 17"1/2 277217آغاجاريشوئيدگي ناحيه سليپس لوله هاي حفاري "5
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مقــــالـــــات

ســهم هر يك از ابزار رشته حفاري در بريدن و شوئيدگي در چاه 
شماره 2 ميدان پلنگان

    3  

متري نشان مى دهد. الزم به ذكر است كه تمامى اطالعات عملياتى 
اســتفاده شده در اين تحقيق از واحد نمودارگيرى17 مستقر در محل 
حفارى چاه شــماره 2 اتخاذ شده است كه اين موضوع نشان دهنده 

دقت اطالعات استفاده شده است.

تجزيه و تحليل اثرات مكانيزم دسـته 1  در خرابى رشـته حفارى در 
چاه شماره 2 ميدان پلنگان

1- بيشــترين فشــار اعمالى ناشــي از ســتون گل حفارى در عمق 
2772 متري برابر با 5100 پام اســت. از آنجــا كه مقاومت مچالگى و 
تركيدگى لوله هاي حفاري، لوله هاي حفارى ســنگين و لوله هاي وزنه 
از فشــار تحميلي ناشــي از ستون گل بسيار بيشتر اســت لذا اين عامل 
نمي تواند باعث آسيب رساندن به لوله ها و متعلقات رشته حفاري شود. 
2- مقاومت كششي و پيچشــي لوله ها و متعلقات رشته حفاري 
بســيار باالتر از بيشترين نيروي اعمالى كششــي(360،000 پوند) و 
پيچشي (31733 پوندفوت) ناشي از حفاري حفره هاي "26 و “1/2 
17 اســت لذا اين عامل نيز نمي تواند باعث آســيب جدى به رشــته 

حفارى گردد.
 از آنجا كه برآيند نيروهاى عملياتي وارده از حد تحمل رشــته 
حفاري كمتر اســت بنابراين مكانيزم هاى دســته 1 نمى توانند عامل 
اصلى تخريب هاى پى در پى رشــته حفارى در چاه شــماره 2 ميدان 

پلنگان باشند. 

2- بررسى نقش سيال حفارى درخرابى رشته حفارى در چاه شماره 
2 ميدان پلنگان

سيال حفارى استفاده شده جهت حفاري حفره هاى "26 و "1/2 
17  چاه شماره 2 ميدان پلنگان از نوع پايه آبي بوده است.  بيشترين 

  pcfوزن گل حفــاري و درصد جامدات بكار رفته در آن به ترتيب
77 و 14 درصد و كمترين مقدار PH گل 9، گزارش شده است. 

بررسي ها نشــان داده است كه خواص گل حفاري استفاده شده 
جهت حفاري اين چاه با برنامه پيش بيني شده انطباق دارد. همچنين با 
توجه به كاربرد ماسه زدا18 و سيلت زدا19 در حفاري سازندهاي حاوي 
شن و ســيلت و كنترل مناسب جامدات، از فرسايش پوشش داخلي 
رشــته حفاري جلوگيري به عمل آمده است. مقدار PH گل نيز كه 
مهمترين فاكتور تاثير گذار در خوردگي رشته حفاري و از بين رفتن 

پوشش داخلي است در حد نرمال و طبق برنامه پيش بيني است. 

3- بررسـى نقش نيروهاي تراكمى در خرابى رشـته حفارى در چاه 
شماره 2 ميدان پلنگان

درصورتى كــه وزن اعمال شــده بر روى متــه از وزن لوله هاى 
وزنه بكار رفته در رشــته حفارى بيشتر باشد، لوله هاى حفارى تحت 
نيروى تراكمــي محورى قرار مى گيرنــد و از آنجايى كه لوله هاى 
حفــارى براى تحمــل بار تراكمــي محورى طراحى نشــده اند، در 
اثر اعمــال نيروى تراكمي حين حفارى خم خواهند شــد. انحراف 
رشــته حفاري حين چرخش از راستاى قائم باعث خواهد شد رشته 
تحت تاثير نيروهاى متناوب كششــى و تراكمي قرار گرفته و همين 
امر باعث ايجاد خســتگى در رشــته حفارى خواهد شــد. جدول 6 
مشــخصات ســاق حفاري و بيشــترن وزن اعمالى روي مته را حين 

حفاري حفره هاي "26 و "1/2 17 در چاه شماره 2 نشان مي دهد. 
با توجه با جدول 6، بيشــترين پتانســيل وزن اعمالي توسط لوله هاي 
وزنــه 72000 تا lbs87000 اســت كه با در نظــر گرفتن اثرات وزن گل 
 ،(pcf77) حفاري (نيروي ارشميدوس) به ازاي بيشترين وزن گل حفاري
اين مقدار وزن به 70485 تا Lbs 85170 كاهش مي يابد. شكل 4 بيشترين 

مشــخصات فيزيكى لوله هاي حفاري استفاده شده در حفارى 
چاه شماره 2 ميدان پلنگان

   2  

(DP)مشخصات لوله هاي حفاري
Minimum

Internal
Yield

Pressure
(psi)

Minimum
Collapse
Pressure

(psi)

Pipe
Torsional

Yield
Strength
 (Lb-ft)

Pipe
Tensile
Yield

Strength
(Lb)

Upset
Style

Pipe
Material
Grade

Pipe
OD
(in)

171051566774100712070IEU135-S5

مشخصات فيزيكى لوله هاي حفاري سنگين استفاده شده در 
حفارى چاه شماره 2 ميدان پلنگان

   3  

 (HWDP)مشخصات لوله هاي حفاري سنگين
Pipe

Weight
(30Ft/Lb)

Torsional
Yield

(Lb-ft)

Torsional
Yield

(Lb-ft)

Wall
Thickness

(in)

Inside
Diameter

(in)

Nominal
Size
(in)

670,95140812667501,0007635
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وزن هاي اعمال شده روي مته حين حفاري حفره هاي "26 و "1/2 17 در 
چاه شماره 2 ميدان پلنگان تا عمق 2800 متري را نشان مي دهد. با توجه به 
اين شكل، باالترين وزن بكار رفته حين حفارى تا عمق 2800 مترى برابر 
با  39600 پوند و مربوط به عمق 1631 مترى است. با مقايسه جدول 6 و 
شكل 4 مي توان نتيجه گرفت كه در هيچ عمقي از وزن لوله هاي حفاري 
براي تاميــن وزن روي مته اســتفاده نگرديده اســت. بنابراين هيچ گونه 

نيروي ارادي تراكمي ناشــي از اثرات وزن روى مته، بر لوله هاي حفاري 
در چاه شماره 2 ميدان پلنگان اعمال نشده است.

4- بررسـى اثرات ارتعاشات پيچشى در خرابى رشته حفارى در چاه 
شماره 2 ميدان پلنگان

از جمله روش هاى بررســي ميزان ارتعاشــات پيچشــى رشــته 

حداكثر نيروهاي وارده بر رشته حفارى تا عمق 2772 متري 
حين عمليات حفاري چاه شماره 2 ميدان پلنگان

   5  

Maximum
Hydrostatic 

Pressure(psi)
Maximum Torsional

Yield(Lb-ft)
Maximum

Tensile Yield
Strength(Lb)

625031733360,000

مشــخصات فيزيكى لوله هاي وزنه اســتفاده شده در حفارى 
چاه شماره 2 ميدان پلنگان

   4  

(DC)مشخصات لوله هاي وزنه
Nominal
Weight
(Lb/Ft)

Direction Number
of

Spirals 

Minimum
Make up
Torque
(Lb-ft)

ConnectionInside
Diameter

(in)

Nominal
Size
(in)

229 To The
Right

3110778Regular311

229 To The
Right

391789Regular393/4

169 To The
Right

369266Regular381/2

بيشــترين وزن هــاي اعمــال شــده  بــرروي متــه حين حفــاري تا 
عمق2800 متري در چاه شماره 2 ميدان پلنگان 

    4  

تغييرات سرعت دورانى رشته حفاري حين حفاري حفره "1/2 17     6  

مشــخصات ساق حفاري بكار رفته در حفاري حفرههاي "26 و 
1/2 17 در چاه شماره 2 ميدان پلنگان

   6  

 1Sequence O
f

W
sh out

17 1/2" Bit

Shock Sub

11" D
C(JT)

9 1/2" D
C(JT)

17 1/2" Stab

X
O

S

Jar

8 1/2" D
C(JT)

X
O

S

H
W

D
P 5"(JT)

Length (M
eter)

W
T. LB

1√-36-√√3√-119.2983000
2√-36√√√3√-121.3183000
3√-36√√-3√-116.1783000
4√√36√√-3√-116.1783000
5√√34√√-4√15253.474000
6√√34√√-4√15253.174000
7√√25√√-4√27257.9372000
8√√25√√-4√27359.4872000
9√-25-√-4√27352.8072000
10√√25√√-4√5252.5872000
11√√25√√-4√5251.9572000
12√√25√√-4√15245.5572000
13√√25√√-4√15265.2678000
14√√35√√-4√-127.8387000

تغييرات سرعت دورانى رشته حفاري حين حفاري حفره "26     5  
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حفاري، تهيه نمودارهاي ســرعت دوراني20 و گشــتاور21 نسبت به 
عمق و يا زمان اســت. شكل هاي شــماره 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 9 تغييرات 
سرعت دوران رشته حفاري را نسبت به عمق براى تمامى حفره هاى 

چاه شماره 2 نشان مي دهند. 
در شكل هاى ارائه شده به وضوح مى توان در حفارى حفره هاى 
"26 و "1/2 17 اثرات ارتعاشــات پيچشــى را بصورت گير و رفع 
گير مشاهده نمود. مهمترين داليل ايجاد ارتعاشات پيچشي در رشته 

حفاري تغييرات شــدت درگيرى مته و ســازند و همچنين درگيرى 
رشــته حفارى با بدنه چاه است. ارتعاشــات پيچشي شديد در رشته 
حفاري در چاه شــماره 2 باعث ايجاد ترك هاي خســتگي در رشته 
حفاري به ويژه در قســمت متعلقات تحتاني ناشــي از قطر بيشتر اين 
ناحيه نسبت به ساير قسمت ها و همچنين عدم انعطاف پذيري مناسب 
رشــته حفاري در اين ناحيه شــده اســت. اين امر باعث گرديده تا 
بيشترين آمار شوئيدگي و برش رشته حفاري (83 درصد) در ناحيه  

تغييرات سرعت دورانى رشته حفاري حين حفاري حفره "1/4 12     7  

تغييرات سرعت دورانى رشته حفاري حين حفاري حفره "1/2 8     8  

تغييرات سرعت دورانى رشته حفاري حين حفاري حفره "1/8 6     9  

  10    تغييرات وزن روي مته حين حفاري حفره "26

  11    تغييرات وزن روي مته حين حفاري حفره "1/2 17

  12    تغييرات وزن روي مته حين حفاري حفره "1/4 12



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 87 / بهمن و اسفند ماه 1390

53

متعلقات تحتاني رشــته حفاري رخ دهد. تغييرات ســرعت دورانى 
رشــته حفاري در حفــارى حفره هــاي "1/4 12، "1/2 8 و "1/8 6 
بطور يكنواخت بوده و نوســانات بســيار كمتري در مقايسه با آنچه 
كه در حفارى حفره هاي "26 و "1/2 17 وجود داشته است، مشاهده 
مي شود. به دليل كاهش نوســانات پيچشى در حفارى اين حفره ها، 
اثــرات گير و رفع گير بطــور كامل از بين رفته كــه نتيجه آن عدم 

مشاهده شوئيدگي در اين سه حفره است.

5- بررسى اثرات ارتعاشات محوري در خرابى رشته حفارى در چاه 
شماره 2 ميدان پلنگان

آثــار ارتعاشــات محــورى را در ســطح مى توان بــه صورت 
نوســانات وزن نما22 و لرزش ميز دوار مشــاهده كرد. هرچه دامنه 
ارتعاشــات محورى بيشتر گردد و شدت نيروى ديناميكى افزايش 
يابد، شــدت نوســانات و لرزش ها نيز افزايش مى يابد. شكل هاي 
شماره 10 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 ارتعاشات محوري رشته حفاري را 
حين حفارى حفره هاي "26 ، "1/2 17 ، "1/4 12، "1/2 8 و "1/8 
6 در چاه شــماره 2 ميدان پلنگان بصورت تغييرات وزن روى مته 

نسبت به عمق  نشان مى دهند.
در شكل هاى ارائه شده به وضوح مى توان در حفارى حفره هاى 
"26 و "1/2 17 اثرات ارتعاشــات محورى را بصورت باال پريدن 
رشته حفارى مشاهده نمود. در اين دو حفره درگيرى مته و سازند 
به حدي زياد شــده است كه رشته حفاري با تمام وزني كه دارد به 
باال پرتاب شــده و ارتباط خود را با سازند براى لحظاتى از دست 
داده است. درگيرى مته و سازند باعث ايجاد نيروهاي تراكمى در 
رشته حفاري شده و از آنجا كه در حفاري اين دو حفره، اين نيروها 
بطور مداوم بر رشــته حفارى اعمال شــده اند، ارتعاشات محورى 
رشــته حفاري را به شدت دچار خســتگي كرده  است. در حفارى 
حفره هــاى "26 ، "1/2 17 ، "1/4 12، "1/2 8 و "1/8 6 نوســانات 

محوري رشته حفاري با كاهش چشــمگيرى مواجه شده است. با 
توجه به اين كــه در حفاري اين حفره ها هيچ گونه شــوئيدگي در 
رشته حفاري مشاهده نشده است، مي توان نتيجه گرفت كه كاهش 
اثرات نوســانات محورى يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش 
خستگي رشــته حفاري به شــمار مى آيد كه نتيجه آن نيز كاهش 

خرابى ها و افزايش طول عمر رشته حفارى است.

نتيجه گيرى
1- با توجه به خصوصيات فيزيكي لوله هاي حفاري و همچنين 
متعلقات تحتاني بكار رفته در حفاري چاه شــماره 2 ميدان پلنگان، 
نمي توان ضعف كيفي اين وســايل و پايين بــودن قابليت عملياتي 
آنها را در حفاري اين چاه عامل ايجاد شــوئيدگي رشــته حفاري 
دانســت. 2- بررســي مهمتريــن پارامترهاي اعمالــى در عمليات 
حفاري اين چاه مانند بيشــترين گشــتاور و كشــش وارده به رشته 
حفاري و همچنين فشار ستون ســيال حفاري، نشان داده است كه 
اين نيروها بسيار كمتر از مقاومت قابل تحمل اجزاى رشته حفاري 

است. 
3- با توجه به اســتفاده از گل پايه آبي در حفاري اين چاه، از 
آنجا كه مهمترين خصوصيات تاثير گذار گل در پديده شوئيدگى، 
از جمله PH و درصد جامدات گل در اندازه مطلوب بوده اند، لذا 
خواص گل حفــاري نمي تواند تاثير زيــادي در خرابى هاى پياپى 

رشته حفاري داشته باشد. 
4- وجود لرزه گير23  در رشته حفاري نيز به دليل عدم استفاده 
به موقع آن (پس از گذشــت 13 روز از عمليات حفاري) نتوانست 
مانع از ايجاد شــوئيدگي هاي مكرر رشــته حفاري شــود. در اين 
فاصله زماني لرزش هاي ناشــي از ارتعاشات شديد، خستگي الزم 
جهت ايجاد ترك را در سراسر رشته حفاري ايجاد كرده و اثرات 

استفاده از ضربه گير را به شدت كاهش داده است. 

  14    تغييرات وزن روي مته حين حفاري حفره "1/8 6   13    تغييرات وزن روي مته حين حفاري حفره "1/2 8 
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5- خســتگي رشــته حفاري در اثر ارتعاشات شديد پيچشى و 
محورى مهمترين علت ايجاد شــوئيدگي رشــته حفــاري در چاه 

شماره 2 ميدان پلنگان مي باشد. 
6- به دليل ارتعاشات شديد رشته حفاري، ترك هاي خستگي 
به ســرعت تشــكيل شــده كه با تداوم نيروهاي اعمالي دوره هاي 
نهفتگي و تشكيل ترك بسيار كوتاه شده و همين امر باعث گرديد 
كــه فرصت الزم براي مشــاهده آثار وجودى ترك در ســطح از 
دســت رفته و قبل از تشخيص به موقع، شوئيدگي  در رشته حفاري 

واقع شود.
7- به علت نزديكي متعلقات تحتاني به منبع توليد ارتعاشــات، 
تمامي موارد بريدگي رشــته حفــاري در اين چــاه مربوط به اين 
قسمت است چرا كه نيروهاى ايجاد كننده ارتعاشات از پايين و از 

قسمت مته به باال منتقل مي شدند. 
8- عامل اصلي ايجاد شــوئيدگي در قســمت متعلقات تحتاني 
رشــته حفاري ارتعاشــات محــوري و عامــل اصلي بريــدن آنها 

ارتعاشات پيچشي است. 
9- همواره بيشــترين موارد شــوئيدگي و بريدن رشته حفارى 
مربوط به حفره هاى"26 و "1/2 17 اســت. افزايش قطر چاه باعث 

افزايش شعاع لنگ زدن و همچنين افزايش ارتعاشات پيچشي رشته 
حفاري خواهد شــد به طوري كه كاهش قطر چاه در همان عمق به 
"1/4 12، باعث كاهش بسيار زياد ضايعات وارده به رشته حفارى 
مي گردد. اين موضوع براى چاه شــماره 2 ميدان پلنگان نيز صدق 

مي كند.

پيشنهادها
1- استفاده به موقع از جاذب ارتعاشات در رشته حفارى

2- اســتفاده از موتورهاى درون چاهى جهت كاهش درگيرى 
رشته حفارى/ سازند 

4- استفاده از مته هاي مناسب در حفاري اين گونه چاه ها
5-كنترل بهينه پارمترهاى حفارى در جهت كاهش ارتعاشات 

رشته حفارى
6- تعيين بازه زمانى مناسب جهت بازرسي رشته حفاري 

7- اســتفاده از فشار ســنج هاي كاليبره شــده جهت تشخيص 
به موقع شوئيدگي و جلوگيري از بريدن رشته حفاري

8- استفاده از واحد نمودارگيري گل حفاري 
9- انجام تحقيقاتي در زمينه طراحى ديناميكى رشته حفارى 
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3 Twist off
4 Bottom Hole Assembly (BHA)
5 Slips Area
6 Upset Area
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8 Fatigue Failure

9 Sulfide Stress Cracking (SSC)
10 Stress Corrosion Cracking (SCC)
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12 Bit Bounce
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14 Top Hole
15 Collapse
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