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عمليات كنترل فوران و مهار چاه 24 نفت شهر

  مقدمه 
 بطور كلي فوران چاه هاي نفت و 
گاز در صنعت نفت امري محتمل بوده 
و عوامل گوناگوني مي توانند در وقوع 
اين پديده دخيل باشند. از مهم ترين 
ــيب هاى  ــج فوران مي توان به آس نتاي
ــت محيطى، تخليه فشار مخزن،  زيس
ــرزروي هيدروكربن هاى  ــالف و ه ات
ــنل  مخزن، به خطر افتادن جان پرس
دستگاه حفاري، خسارت به تجهيزات 
ــايل،  هزينه هاى سنگين كنترل  و وس
ــار پيمانكاران  ــش اعتب فوران و كاه
ــوابق فوران  ــاره نمود. س ــارى اش حف
ــش  ــوان در دو بخ ــران را مي ت در اي
ــالمي  ــاي پيش از انقالب اس فوران ه
ــالمي  و فوران هاي پس از انقالب اس

مورد بررسي و تحليل قرار داد. 
از مهمترين فوران هاى چاه هاي 
ــروزى انقالب  ــس از پي ــت و گاز پ نف
ــوران چاه هاي  ــالمى مي توان به ف اس
ــوروز،  ــاى نـ ــران، چاه ه 3،4و5 دهل
ــفيد  اهواز50، كنگان23و29، نفت س
ــكوى ابوذر،  ــاى دريايى س 41، چاه ه
مارون 104 و در آخرين مورد از آنها به 
فوران چاه شماره 24 نفت شهر اشاره 
نمود. در اين تحقيق به مطالعه كامل 
فوران چاه 24 نفت شهر پرداخته و با 
بررسى عوامل ايجاد فوران، روش مهار 
آن كه توسط متخصصين شركت ملى 
حفارى ايران و با همكارى شركتهاي 
ــز جنوب، نفت مناطق  مناطق نفتخي
مركزى ايران و حفاري شمال صورت 

گرفته تشريح خواهد شد. بررسي هاي 
انجام شده در خصوص فوران ياد شده 
ــي از آن بود كه كمبود اطالعات  حاك
ــاه  24  ــاري  چ ــي در حف زمين شناس
نفت شهر و برخورد با اليه هاى نفتي و 
گازى كم عمق منجر به هرزروي كامل 
ــيال حفاري و متعاقب آن كاهش  س
ــتاتيكى ستون سيال  فشار هيدرواس
درون چاه شده و همين امر نيز موجب 
ــاه و به تبع آن عدم  جريان يافتن چ
توان در كنترل آن باعث ايجاد فوران 
در سطح گرديد كه بدليل انتشار نفت 
ــتگاه  ــراف موتورهاى دس و گاز در اط
حفاري و بدنبال آن در اثر جرقه هاى 
ايجاد شده، دكل حفارى 118 شركت 
ــده و  ــمال دچار حريق ش حفارى ش
ــايل و ادوات  بطور كامل با تمامى وس
در آتش سوخت. سرانجام شركت ملى 
حفارى ايران با همكاري شركت هاي 
تابعه شركت ملي نفت ايران و با توجه 
ــاد كادر مديريتى در  ــه تجربيات زي ب
مهار انواع فوران ها، توانستند با تالش 
ــتفاده از روش  ــا اس ــبانه روزى و ب ش
ــاه و همزمان  ــي بر روي چ كالهك زن
ــعله هاى آتش، چاه  با روشن بودن ش
24 نفت شهر را پس از گذشت 38 روز 
ــه كنترل خود درآورده و براى اولين  ب
ــتن  بار در دنيا عمليات كنترل و كش
ــه روش كالهك زنى را همزمان  چاه ب
با روشن بودن چاه با موفقيت به ثبت 

رسانند. 
ــك جريان  ــوان ي ــوران به عن ف

ــازندي  ــياالت س غير قابل كنترل س
ــل گوناگوني  ــود. عوام ــف مي ش تعري
ــد در وقوع اين پديده دخيل  مي توانن
ــا مي توان  ــه آنه ــه از جمل ــند ك باش
ــي و خطاهاي  ــل مختلف فن به دالي
ــب  ــاني مانند عدم عملكرد مناس انس
ــرل فوران،  ــايل كنت تجهيزات و وس
عدم بكارگيري نيروهاي كليدي زبده 
ــتگي لوله هاي  و آموزش ديده، شكس
ــى مانند  ــداري،  عوامل زمينشناس ج
سازندهاي  ــتگي هاي  شكس گسل ها، 
ــده و برخى عوامل طبيعى  حفاري ش
ــاره نمود.  ــش زمين و... اش مانند ران
ــان خبره در صنعت حفاري  كارشناس
ــي فوران هاى رخ داده  و نفت با بررس
ــيده اند كه  ــا به اين نتيجه رس در دني
حدود 90 درصد از فوران ها در مخازن 
ــار عادي اتفاق افتاده  كم عمق و با فش

است. 
ــى كه دچار  ــت كنترل چاه جه
ــت راه هاي مختلفي  ــده اس فوران ش
ــتن  ــد؛ كالهك زنى، كش ــود دارن وج
چاه با سيال حفاري مناسب، مسدود 
ــدود  ــيمان و يا مس ــردن چاه با س ك
ــب، نصب تجهيزات سر  كننده مناس
ــتن ديناميكي چاه، حفر  چاهى، كش
چاه هاى امدادى و تخليه و سيالب زني 
مخزن از پركاربردترين روشهاي مهار 
فوران در دنيا به شمار مي آيند. مقاله 
ــرح حادثه فوران و آتش  ارائه شده ش
گرفتن چاه نفت شهر 24 و هم چنين 
ــد. الزم به  ــي مهار آن مي باش چگونگ

ذكر است كه اين حادثه منجر به فوت 
ــنل دستگاه حفاري  چهار نفر از پرس
ــمال ، از بين  118 شركت حفاري ش
رفتن دستگاه حفاري مذكور، سوختن 
منابع هيدروكربوري به مدت 38 روز 
و هم چنين زيان هاي زيست محيطي 

گرديد. 

 معرفى ميدان نفت شهر
ميدان نفتى نفت شهر كه در سال 
1923 ميالدى در تاقديس نفت شهر 
كشف شد، در فاصله 100 كيلومتري 
ــمال غربى ايالم و 230 كيلومترى  ش
ــده  ــاه واقع ش ــوب غربى كرمانش جن
ــت. ميدان نفت خانه بخش عراقي  اس
ــال 1927  ــهر، در س ــدان نفت ش مي
ــركت نفت انگليس و عراق  توسط ش
ــن ميدان  ــد. تاكنون در اي ــف ش كش
ــر گرديده كه هم  ــه چاه حف 28 حلق
ــه از آنها در حال  اكنون چندين حلق

بهره بردارى مي باشند.

 مشخصات عمومي چاه 24 نفت شهر 
ــهر، محل  ــدان: نفت ش ــام مي ن
ــدي  ــاه: تولي ــوع چ ــاه: E059S، ن چ
زمين  ارتفاع  تحديدي)،  (توسعه اي– 
 (GLE: ــر ــاه: 192 مت ــل چ در مح
ــكوي حفاري از  ــاع س (192m و ارتف
 (RTE: 201.2 201/2 :ــطـح دريا س
ــكوي  ــبت به س (m، عمق نهايى نس
ــر، عمق نهايى  ــاري: 1201/2مت حف
ــبت به سطح متوسط دريا: 1000  نس

مصطفي مرادي نژاد  شركت ملي حفاري ايرانمهران مكوندى  شركت ملي حفاري ايرانخليل شهبازي  دانشكده نفت اهوازحيدر بهمني  شركت ملي حفاري ايران
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.NDC118 :متر، دكل حفاري

 هـدف از حفـارى چـاه شـماره 24 
نفت شهر

ــارى اين چاه طبق  هدف از حف
ــات  ــتي اداره مطالع ــه درخواس برنام
مهندسي مخازن شركت نفت مناطق 
ــناخت از دماغه  مركزي، به منظور ش
ــقف  ــت س ــرقي مخزن و نگهداش ش
ــتيغ شرقي ميدان  توليد ميدان در س
نفت شهر بوده است. هم چنين تعيين 
مشخصات مخزن و اصالح UGC از 
هدف هاي جانبي حفاري اين چاه بوده 

است. 

 شـرح مختصر عمليـات حفارى چاه 
24 نفت شهر و نقطه آغاز فوران

ــتقرار دستگاه حفاري  پس از اس
ــركت حفارى شمال عمليات  118 ش
ــماره 24  ــعه اي چاه ش ــاري توس حف
ــد. پس از نصب و  ــهر آغاز ش نفت ش
سيمانكارى لوله هاى جدارى سطحى 
در   13  3/8" ــى  ميان و   18  5/8"
عمق هاى 145 و 556 مترى، در تاريخ 
ــا ادامه عمليات  ــال 89 ب 8 خرداد س
حفارى حفره "1/4 12 در عمق 615 
مترى چاه دچار هرزروي كامل سيال 
ــكل1) و به دنبال  ــاري گرديد(ش حف
ــار هيدرواستاتيكى  آن با كاهش فش
ــيال حفاري و غلبه فشار  ــتون س س
اليه مخزني چاه دچار جريان گرديد. 
ــى در كنترل جريان چاه، منجر  ناتوان
به فوران نفت و گاز در سطح و اطراف 
موتورهاى دستگاه حفارى و محوطه 

ــر جرقه هاى  ــده و در اث ــي ش عمليات
ــتگاه حفاري  ــده چاه و دس ايجاد ش
دچار آتش سوزى گرديد و در هاله اي 

از آتش قرار گرفت.

 تعيين مدير مهار، تشكيل كارگروه و 
تدوين اسـتراتژي كنترل فوران و مهار 

چاه
پس از انتصاب مدير مهار فوران 
ــهر 24 و تشكيل كارگروه  چاه نفت ش
ــا  ــات و ب ــل عملي ــي در مح تخصص
ــل آمده از  ــى هاى بعم توجه به بررس
ــاه، مجموعه  ــه چاه، حوضچه چ دهان
تجهيزات سرچاهي، شيرهاى فورانگير 
ــتى هاى گاز و نفت در محوطه،  و نش
تصميمات مقتضى در خصوص نحوه 
ــداد آن اتخاذ  كنترل فوران چاه و انس
ــات  ــس از برگزاري جلس گرديد و پ
ــتورالعمل  ــي، روش اجرايي و دس فن
ــرح  ــوران در دو روش به ش كنترل ف

ذيل تهيه گرديد:
ــه چاه  ــداد دهان روش اول : انس
ــتن چاه  ــى) از باال با كش (كالهك زن

 Top Kill بطور مستقيم و بصورت
ــاه بطور  ــتن چ روش دوم: كش
ــتقيم به روش حفر چاه هاي  غير مس

امدادي 
 شـرح عملياتـي روش اول (انسـداد 
دهانـه چاه از باال با كشـتن چـاه بطور 

مستقيم) 
ــش به  ــردن آت ــوش ك 1- خام

روشهاى متداول و علمى 
2- انسداد دهانه چاه با تجهيزات 

خاص و روش مناسب 

3- كشتن چاه از باال 
 شرح عملياتي روش دوم(كشتن چاه 

بطورغيرمستقيم)
براي دستيابى دقيق و صحيح به 
مسير چاه شماره 24 به منظور كنترل 
ــاه، حفر چاه هاى  ــداد چ فوران و انس

امدادى ضرورى مى باشد. 
ــت  جه الزم  ــزي  برنامه ري  -1
حفاري حداقل دو حلقه چاه امدادي 
جهتدار شامل: مكان يابي محل چاه، 
ساخت محل چاه، تأمين دستگاههاي 

حفاري مناسب و...
2- عمليات حفاري كنترل شده 

چاه هاي امدادي 
ــي به مخزن مرتبط  3- دسترس
ــا عمليات  ــوران ب ــاه در حال ف ــا چ ب
ــات تزريق  ــام عملي ــر و انج فوق الذك
ــاه 24 و  ــوران چ ــش ف ــري، پاي پذي
ــه و تحليل عملكرد و در نتيجه  تجزي
ــتن چاه به  ــري جهت كش تصميم گي

روش ديناميكي 
4- تصميم گيري جهت مسدود 
ــوم  ــهاي مرس ــاه به روش ــردن چ ك

(مگنست پالگ / سيمان پالگ)
ــتور العمل فوق الذكر ابتدا با  دس
  112-NDCــتگاه حفارى استقرار دس
در محل چاه امدادي شماره A-24 و 
در پي آن استقرار دستگاه حفارى-57

ــاه امدادي  ــح در محل چ NIDC فت
B-24 آغاز و برنامه ريزي جهت آماده 
سازي محل چاه امدادي C-24 بعمل 
آمد كه پس از تكميل برنامه، با توافق 
ــد  ــركت نفت مركزي ايران قرار ش ش
ــركت ملي  ــاري دوم ش ــتگاه حف دس
ــه منطقه اعزام و  ــاري ايران نيز ب حف
ــدادى آغاز  ــات حفر چاه هاى ام عملي

شود.
ــتگاه  ــت دس ــر اس ــه ذك الزم ب
ــس از راندن جداري  ــاري 112 پ حف
ــچ در عمق 50 متري و  "5/8 18 اين
ــازند تا عمق 80 متري به  حفاري س
ــاهده حباب گاز درحوضچه  دليل مش
زير دكل، حفاري را متوقف كرد. دكل 
ــح نيز پس از برپايي، به همراه  57 فت
ــتم گل سازي  دكل 112، هر دو سيس
ــات Top Kill در  خود را جهت عملي

اختيار سيستم گل سازي چاه 24 قرار 
دادند.

تقسـيم كار جهت كشتن چاه و خالصه 
عمليات

ــيم كار بعمل  ــه تقس ــا توجه ب ب
 Top Kill ــراي روش آمده جهت اج
ــتيباني از قبيل  ــات پش اجراي خدم
ــتخر و موارد  ــاخت اس ــاني، س آبرس
ــركت نفت مناطق  مربوطه بعهده ش
ــد كه در مدت  ــپرده گردي مركزي س
ــتر الزم جهت شروع  زمان ده روز بس
ــازي و مهار فوران مهيا  عمليات پاكس
گرديد. پس از آبرساني به استخرهاي 
ــه دوم كار يعني  ــازي مرحل ذخيره س
ــتگاه حفاري  ــازي ضايعات دس پاكس
شماره 118 بمدت 17 روز با استفاده 
ــا و تندم ها  ــل مكانيكي، لودره از بي
ــوش كردن  ــن خاكريزي و خام ضم

آتش ناشي از ريزش نفت بعمل آمد.

 خاكبرداري و آماده سازي استخرها 
ــروع  ــدت زمان 8 روز از ش در م
ــكه آب  ــه، حدود 140 هزار بش حادث
ــاخته شده ذخيره  ــتخرهاي س در اس
و 77 كيلومتر خط لوله در منطقه اى 
ــد.  ــيده ش كه آلوده به مين بود كش
ــر مربع از  ــزار مت ــن 200 ه هم چني
ــدند  زمين هاي منطقه مين روبى ش
ــزار متر مكعب  ــار آن 79 ه و در كن
خاكبردارى و خاكريزى انجام گرديد. 

 خارج سـازى اوليه تجهيزات آسيب 
ديده از محل چاه 

ــازه  ــل س ــب كام ــل تخري بدلي
ــايل و ادوات  ــاري و نيز وس دكل حف
ــط آتش، برخورد نفت  سرچاهى توس
در حال فوران و اشتعال از دهانه چاه 
ــدن  ــر ريز ش با اين ادوات، موجب س
ــى از نفت و در پى  بخش قابل توجه
آن گسترش آتش در محوطه اطراف 
محل اسقرار دكل گرديد. لذا ضرورت 
داشت در مرحله نخست، ادوات آسيب 
ــعاع دورترى از  ــده اى را كه در ش دي
آتش قرار گرفته بود از محدوده خارج 
ــزار ديگر در  ــى به اب نموده تا دسترس

1  مقايسه شماتيك واقعي چاه 24 نفت شهر با شماتيك 
 پيش  بيني شده در برنامه

شماتيك پيش بينىشماتيك واقعى
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ــر گردد. پاكسازى  مراحل بعدى ميس
ــين آالت  ــط ماش در اين مرحله توس
ــن پل) صورت  ــنگين حفاري (جي س
گرفت و بخش قابل توجهى از كاروانها 
به همراه بخشى از ادوات آسيب ديده، 
از محل چاه خارج گرديد و به محوطه 

مناسب انتقال يافت (شكل2).

نصب پمپهاى آب و خطوط مرتبط با آن
در مرحله بعدى، سه عدد پمپ 
ــرقى حوضچه اصلى  ــع ش آب در ضل
استقرار يافت كه بخش مكش و پمپاژ 
هر يك از پمپها شامل مسيرهاى "14 
بوده و در هر يك از مسيرهاى پمپاژ، 
يك شير دروازه اى 14 قرار داشت. در 
ــدازى پمپها، بدليل  ــر مرحله راه ان ه
ــطح آب حوضچه  ــودن س پايين تر ب
ــمت مكش پمپها، الزم  نسبت به قس
ــير مكش توسط آب  بود كه ابتدا مس
ــده تا هر پمپ پس از استارت و  پر ش
هواگيرى، آماده پمپاژ گردد (شكل3).

 نصب چند راهه شماره 1 و2 سيستم 
خنـك كننـده در بخش هـاى غربـى و 

جنوبى دهانه چاه
ــماره1 داراى 11  ــد راهه ش چن
ــعاب  ــت كه هر انش ــعاب "6 اس انش
ــير "6 بوده كه به چهار  داراى يك ش
عدد شير خروجى "3 با قابليت پمپاژ 
ــار خروجى  2000 ليتر در دقيقه، فش
ــاب افقى آب به طول 45  8 بار و پرت
متر تقسيم مى شود. اين چند راهه در 

ضلع غربى چاه نصب شد. 
ــماره2 داراى پنج  ــد راهه ش چن
ــعاب  ــت كه هر انش ــعاب "6 اس انش
ــير "6 بوده كه به چهار  داراى يك ش
عدد نازل خروجى "2 با قابليت پمپاژ 
ــار خروجى  1000 ليتر در دقيقه، فش
ــاب افقى آب به طول 45  8 بار و پرت
متر تقسيم مى شود اين چند راهه در 
ضلع جنوبى چاه نصب شد. (شكل4).

 پاكسازى
 مرحله اول پاكسازى

ــتردگى حجم  ــه گس ــا توجه ب ب
ــى از آن و عدم وجود  آتش، دود ناش

شعاع ديد كافى براى ارزيابى صحيح 
ــاه ابتدا با  ــراف دهانه چ ــق اط و دقي
ــى  ــن حرارت ــك دوربي ــتفاده از ي اس
ــرى ضايعات بر روى  وضعيت قرارگي
ــى قرار گرفت.  دهانه چاه مورد بررس
ــتگاه  ــا بكارگيرى يك دس ــپس ب س
Athey Wagon پاكسازى دهانه چاه 
ــى از ضايعات از  و خارج نمودن بخش
ــير  ــازى مس روى دهانه چاه و آزادس
ــتعال از دهانه  خروج نفت در حال اش
ــن مرتبه تالش با  ــاه پس از چندي چ
ــد. در اين مرحله  ــت انجام ش موفقي
ــى از ضايعات دستگاه حفارى از  بخش
ــه A-Frame از محل چاه خارج  جمل

گرديد. 

 مرحله دوم پاكسازى
ــعاع  ــى به ش به منظور دسترس
ــتر و فراهم آوردن مسيرى  عمل بيش
مناسب براى پاكسازى بيشتر اطراف 
دهانه چاه، بخش غربى چاه كه پيش 
ــترش  از اين جهت جلوگيرى از گس
ــود مجدداً  ــده ب ــش خاكريزى ش آت
ــطيح  خاك بردارى گرديد. پس از تس
ــى محل چاه  ــع غرب ــدن ضل و باز ش
اولين پمپ گل، عليرغم حرارت بسيار 
ــتقرار آن و با وجود  ــاال در محل اس ب
ــس از چندين  ــختى هاى فراوان، پ س
ــپ از محل  ــن پم ــالش اي ــاعت ت س
ــده و اين مرحله از  ــود خارج گردي خ

پاكسازى با موفقيت پايان يافت. 

 مرحله سوم پاكسازى
هدف از اين مرحله خارج نمودن 
ــماره 2 و 3 به منظور  پمپهاى گل ش
افزايش در سرعت عمليات پاكسازى و 
 Well Capping شروع زودتر عمليات
بود، لذا قبل از خارج نمودن پمپهاى 
ــماره 2 و 3 با توجه به سختى  گل ش
ــاد كار و امكان صرف  ــاده زي فوق الع
ــراى آن تصميم به باز  ــت فراوان ب وق
ــيرى در ضلع جنوب غربى  كردن مس
ــد. پس از باز شدن اين  چاه گرفته ش
ــماره 2 و سپس  ــير ابتدا پمپ ش مس
ــماره 3 از نزديك دهانه چاه  پمپ ش
ــن دو پمپ  ــراه با اي ــد. هم خارج ش

ــه در مجاورت  ــز ك SCR Room ني
آنها قرار داشت خارج گرديد. با خارج 
 SCR Room نمودن سه پمپ گل و
ــه Draw Works كه با  ــى ب دسترس
ــمت  فروريختن دكل حفارى، در قس
ــر  ــاه افتاده بود ميس ــى دهانه چ غرب

گرديد.

 نصـب دود كـش "30 جهـت انتقال 
شعاع حرارتى

همزمان با تسطيح ضلع جنوبى 
ــودن دهانه چاه  ــاه با توجه به باز ب چ
ــان نفت به  ــير جري ــودن مس و آزاد ب
ــرآورد و تخمين امكان ادامه  منظور ب
ــم  تصمي  Well Capping ــات  عملي
ــد يك دودكش به قطر "30  گرفته ش

و طول 6/5 متر با استفاده از دستگاه 
ــر دهانه چاه نصب  Athey Wagon ب
ــب موفقيت آميز  ــود. عليرغم نص ش
ــر قابل توجه در  ــش، عدم تغيي دودك
انتقال شعاع حرارتى شعله هاى آتش 
ــب  ــان از نامناس ــمت باالتر نش به س
ــت؛  ــودن قطر و طول دودكش داش ب
بنابراين به منظور ايجاد تغييرات الزم 
ــته  دودكش از روى دهانه چاه برداش

شد (شكل5). 

 مرحلـه چهـارم پاكسـازى همـراه با 
نصب دود كش "56 جهت انتقال شعاع 

حرارتى
جهت افزايش قدرت مانور براى 
ــازى چاه از قطعات و تجهيزات  پاكس

2  عمليات خارج سازي كاروانها به همراه بخشى از ادوات 
 آسيب ديده اطراف چاه

3  نصب پمپ هاى آب و خطوط مرتبط با آن

4  نصب چند راهه شماره 1 و2 در بخش هاى غربى و جنوبى 
 دهانه چاه
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 NDC ــده دستگاه حفارى سوخته ش
ــرر گرديد از ضلع غربى چاه  118، مق
ــازى  ــير جديد پاكس بعنوان يك مس
ــود، لذا با توجه به نياز به  استفاده ش
ــتم خنك كننده در  تامين يك سيس
ــير، يك خط لوله "3/8 13 از  اين مس
چند راهه دوم واقع در بخش جنوبى 
ــرقى احداث و در  تا بخش جنوب ش
انتهاى اين خط چند راهه سوم نصب 
شد. همزمان با نصب چند راهه سوم 
ــازى از ضلع  دور جديد عمليات پاكس
ــرقى چاه شروع شد. در اين مرحله  ش
 Cat ،ــدارى ــاخه لوله ج ــن ش چندي

ــمت  ــع در قس Walk و V-Door واق
ــتگاه حفارى كنار زده شد.  جلوى دس
ــش نصب  ــه دوم آزماي ــپس مرحل س
ــر "56 و طول 7/5  ــى با قط دودكش
متر با هدف برآورد ميزان انتقال شعاع 
ــمت  ــعله هاى آتش به س حرارتى ش
باالتر صورت گرفت؛ اما بواسطه حجم 
باالى جريان خروجى نفت اين مرحله 
ــش نصب دودكش نيز نتيجه  از آزماي

دلخواه را به همراه نداشت.

 مرحله پنجم پاكسازى
ــوم  ــب چند راهه س پس از نص

سيستم خنك كننده، مرحله ديگرى 
از پاكسازى با خارج نمودن ميز دوار، 
سيستم ترمز الكترومغناطيس دستگاه 
ــتگاه  Draw Works و قطعاتى از دس
ــيد.  ــا موفقيت به پايان رس حفارى ب
ــدم پمپاژ  ــطه ع در اين مرحله بواس
ــتم خنك كننده  ــى در سيس آب كاف
ــط دو پمپ از سه پمپ موجود،  توس
ــف گرديد. به  ــات به ناچار متوق عملي
منظور رفع اين مشكل تصميم گرفته 
ــوط مربوط به  ــد تغييراتى در خط ش
سيستم خنك كننده و استفاده بهينه 
از پمپ سوم انجام پذيرد. لذا انشعاب 
چند راهه سوم سيستم خنك كننده 
واقع در قسمت جنوب شرقى چاه كه 
ــد راهه اول و دوم از يك  همراه با چن
ــترك "3/8 13 تغذيه  ــط لوله مش خ
مى گرديد قطع شده و بطور جداگانه 
ــه "3/8 13 به  ــيله يك خط لول بوس

پمپ شماره 3 متصل گرديد.

 مرحله ششم پاكسازى 
پس از اتمام مرحله بازسازى اين 
ــتمر  ــش مس بار نيز مهارگران با پوش
ــده و  آب به منطقه آتش نزديك تر ش
 Draw ــتند با موفقيت دستگاه توانس
Works و قطعاتى از دستگاه حفارى 
ــى را از محوطه  ــز گرداننده فوقان و ني
ــلعه آتش خارج سازند و به  نزديك ش
ــتند به دهانه  اين ترتيب نيروها توانس

چاه نزديك تر شوند.

 مرحله آخر پاكسازى 
ــازى،  ــم پاكس ــه هفت در مرحل
ــتمر آب از  ــش مس مهارگران با پوش
ــه موجود و  ــه چند راه طريق هر س
هفت فقره اتاقك پوشش دهنده آتش 
به حدود ده مترى دهانه چاه نزديك 
ــدند و توانستند با استفاده از چهار  ش
ــتگاه بيل مكانيكى و لودر موجود  دس
ــيارى از قبيل  ــل، قطعات بس در مح
ساب بيس ها را از دهانه چاه به خارج 

هدايت نمايند.

 انتقال شعاع حرارتى به ارتفاع باالتر
ــات تصميم بر آن  ــن عملي در اي

شد يك دودكش به قطر "56 و طول 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــر با اس 11/80 مت
ــر دهانه چاه نصب  Athey Wagon ب
ــيال و  ــود. به دليل حجم باالى س ش
ــرعت خطى آن، نفت  پايين بودن س
ــوري كه  ــى مى ماند بط ــه باق در لول
ــار هيدرواستاتيك ناشى از ستون  فش
ــل نفت و  ــع از خروج كام ــيال مان س
ــته و باعث  گاز از دهانه دودكش گش
ــيرهاى  ــت در اطراف ش ــت نف برگش
ــعله ورتر  ــده و آتش را ش فورانگير ش
ــكل6). جهت افزايش  مى ساخت (ش
ــيال خروجى از چاه  سرعت خطى س
دودكش ديگرى به قطر "42 به جاي 
"30 نصب گرديد كه نتيجه مشابهى 
ــت. همچنين عدم استقرار  در پى داش
ــيرهاى فورانگير  مناسب بر دهانه ش
ــدن شعله آتش گشته  باعث پخش ش
ــراف چاه  ــن را در اط ــى ناام و محيط
ــب  ــود مي آورد. پس از عدم كس بوج
ــش "42 به  ــت از كارايى دودك رضاي
ــا طول 7 متر  ــش "56 ب "30 از دودك
ــتفاده گرديد با اين اميد كه بتواند  اس
ــش را ايجاد نمايد و بدليل  حالت مك
اينكه اين امر هم ميسر نگرديد گزينه 

مزبور نيز كنار گذاشته شد. 

TOP KILL مراحل عمليات 
 (89/4/9) TOP KILL مرحله اول 

در اين مرحله از يك استينگر با 
 Gate Valve دنباله لوله "7 و يكعدد
كه شامل دو شير"2 جهت پمپاژ گل 

به درون چاه بود استفاده گرديد. 
جهت پمپاژ آب، گل و سيمان به 
درون چاه از طريق استينگر دو خـط 
لوله "1/2 3 هر كدام به طول تقريبى 
ــلر كشيده شده  85 متر تا نزديكى س
ــتن  ــل اتصال لوله ها بعد از بس و مح
لوله ها توسط آچار زنجير، جوشكارى 
ــد و در نهايت با  ــت بندى گردي و نش
4200 پام به مدت 15 دقيقه آزمايش 

فشار گرديد (شكل7).
ــتينگر برروى  ــس از نصب اس پ
ــازى  ــاده س Athey Wagon و آم
ــه آبى و باريت  ــكه گل پاي 2000 بش
 ،115 pcfــزا) به وزن (بعنوان وزن اف

5  نصب آزمايشى دودكش "30 بر دهانه چاه

6  نصب دودكش "56 بر روي چاه

7  آماده سازي استينگر با دنباله "7 و يك عددGate Valve به همراه تست آن
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ــازى  ــام عمليات خنك س ــد از انج بع
ــط گروه آتش نشانى استينگر بر  توس
ــيرهاى فورانگير قرار گرفت و  روى ش
خطوط ارتباطى پمپاژ سيال حفاري 
ــل گرديد. عمليات  در محل چاه وص
ــپس750 بشكه  با پمپاژ آب آغاز و س
ــكه در دقيقه  گل با دبى 6 تا 32 بش
ــط  ــار 1100 پام توس و حداكثر فش
ــتگاه پمپ تراك ادامه يافت.  پنج دس
همزمان با آن شيرآالت استينگر بسته 
ــار زياد جريان و عدم  شد. بدليل فش
ــب جهت نگهداشت  وجود وزن مناس
استينگر بر روى دهانه فورانگير كه از 
آب بندى خوبى برخوردار نبوده، سيال 
ــده از درون چاه و از  حفاري پمپاژ ش
ــير فورانگير به خارج پرتاب  محل ش
ــده  ــل مقاومت ايجاد ش ــد. به دلي ش
ــرعت و فشار  در برابر خروج نفت، س
خروج نفت و گاز از محل سايد والو "4 

بشدت افزايش يافت (شكل8).

 (89/4/10) TOP KILL مرحله دوم 
ــدم موفقيت در مرحله  پس از ع
ــب  ــه دليل عدم آب بندى مناس اول ب
ــر،  ــيرهاى فورانگي ــتينگر روى ش اس
ــده  ــي هاي انجام ش مطالعات و بررس
ــر در طراحى  ــى و تغيي ــث بازبين باع
ــد. پس از  ــمت گايد استينگر ش قس
 pcf ــازى گل پايه آبى با وزن آماده س
ــتينگر جديد بر روى  120 و نصب اس
ــتگاه Athey Wagon، دو  ــك دس ي
ــمت چاه حركت  دستگاه ديگر به س
ــتگاه دوم  ــه دس ــه طورى ك كرده ب
بعنوان نگهدارنده و وزن گذار بر روى 
ــاى Athey Wagon اول عمل  ــر پ خ
ــراوان، نهايتاً  مي كرد. با تالش هاي ف

استينگر به روى هايدريل قرار گرفت 
(شكل9).

در ابتدا 1000 بشكه آب با دبى 
ــكه در دقيقه و فشار عملياتى  50 بش
ــق و در مرحله دوم  ــام تزري 3200 پ
 122 pcfــا وزن ــكه گل ب 1600 بش
ــكه در دقيقه  ــر دبى 35 بش و حداكث
ــار عملياتى 1800 پام  و حداكثر فش
به درون چاه تزريق شد. با شروع پمپاژ 
ــير آالت استينگر  گل بصورت آرام ش
ــد و پمپاژ با سرعت بيشترى  بسته ش
ــه يافت تا آنجايى كه بعد از 800  ادام
ــر حجم چاه)  ــكه ( تقريبا" 3 براب بش
ــته و از خروجى  ــوش گش آتش خام
ــيال حفاري همراه با گاز  فورانگير س
رقيق خارج مى شد (شكل10). بدليل 
ــد  ــتگاه منيفول ــتى Gasket دس نش
ــيال حفاري متوقف  عمليات پمپاژ س
گرديد و دستگاه ها عقب كشيده شد و 
همين امر نيز باعث زنده شدن مجدد 
چاه گرديد. در حين اين عمليات چاه 
تقريباً تحت كنترل درآمد و خروجى 
ــنگين آلوده به  داليزها تقريباً گل س
ــورت ادامه عمليات  ــود. در ص نفت ب
ــته شدن چاه وجود داشت  امكان كش

(شكل11).
قابل ذكر است كه در اين مرحله 
ــيال  ــات همزمان با پمپاژ س از عملي
ــهر24 از  حفاري به درون چاه نفت ش
ــور پايپ)  ــاي جداري (كنداكت لوله ه
چاه نفت شهر24 الف (دستگاه 112) 
ــاهده شد و ادامه  حباب هاى گاز مش
ــاه متوقف  ــارى اين چ ــات حف عملي
ــاري 57 فتح  ــتگاه حف گرديد و دس
ــته و آمادگى حفر  ــا گش ــز كه برپ ني
چاه نفت شهر24ب را داشت به لحاظ 

ــارى را  ــى عمليات حف ــائل ايمن مس
شروع نكرد. 

 89/4/11) TOP KILL مرحله سوم 
و 89/4/12) 

ــدى بهتر،  ــور ايجاد آب بن بمنظ
ــتخوش  ــه قبل دس ــتينگر مرحل اس
ــرار  ــدى ق ــي جدي ــرات اصالح تغيي
ــردن آن  ــامل كوتاه ك ــت كه ش گرف
ــانتيمتر و قرار دادن  به ميزان 10 س
ــانتيمتر  يك رينگ بر روى آن(27 س
باالتر از نوك استينگر) بود. به منظور 
ــورد نياز، از  ــيال حفاري م تامين س
ــتگاه هاى حفاري 57 فتح و 112  دس
ــاى  ــد و لوله ه ــتفاده گردي NDC اس
ــيال حفاري اين  ــت انتقال س "5 جه
ــيال حفاري  ــتم س ــا به سيس دكل ه
ــد.  ــهر بكار گرفته ش چاه 24 نفت ش
دستگاه حفاري فتح57 حدود 1200 
ــتگاه 112 حدود1500  ــكه و دس بش
ــيال حفاري چاه  ــكه و مخازن س بش
ــكه  ــهر حدود 2000 بش 24 نفت ش
گل با وزن pcf125 را آماده نمودند. 
عمليات TOP KILL با نصب استينگر 
شماره 3 بر روى دهانه چاه (شيرهاي 
 Athey فورانگير) بوسيله يك دستگاه
ــتگاه دوم و  ــد و دس Wagon آغاز ش
ــى بعنوان وزن  يك عدد بيل مكانيك
 Athey Wagon ــاى ــذار روى خرپ گ
ــدارى و  ــتينگر جهت نگه حامل اس
ــراى آب بندى  ــتر ب ــال وزن بيش اعم
ــد از پمپاژ  ــتفاده گرديد. بع بهتر اس
2000 بشكه آب، 2100 بشكه گل با 
دبى10 تا 40 بشكه در دقيقه با فشار 
حداقل 500 تا 2800 پام نيز بدرون 
ــد از باز كردن  ــاژ گرديد. بع چاه پمپ

ــير دروازه اي استينگر گل برگشتى  ش
ــان از عدم ورود  مشاهده نشد كه نش
ــد. طرح جديد  گل به درون چاه باش
استينگر از آب بندى كمترى نسبت به 
مرحله قبل برخوردار بود و همين امر 
ــيدن عمليات  نيز باعث به نتيجه نرس

كشتن چاه گرديد.

بـا   TOP KILL چهـارم  مرحلـه   
استينگر شماره 4 (89/4/13) 

پس از عدم موفقيت در عمليات 
مرحله سوم و عدم رضايت از استينگر 
ــتينگر جديدى با هدف  شماره 3، اس
ورود به مانده درون چاه طراحى شد. 
ــات، تجهيزات و  ــى قطع پس از بررس
ادوات توسط تيم مهندسى و گزارش 
ــاخت و برطرف  ــئول س ــا به مس آنه
ــتينگر شماره 4  نمودن عيوب آن، اس
با همان سبك بر روى دهانه چاه قرار 

گرفت. 
ــورت  ص ــه  ب ــتينگر  اس ــن  اي
ــكى) شامل لوله "1/2  مخروطى(موش
ــى "1/2 2 بطول 15  ــا قطر داخل 3 ب
ــول 50  ــتينگرى بط ــانتيمتر و اس س
ــى از "1/2 3  ــانتيمتر با قطرخارج س
ــتينگر قبل  ــا "3/4 7 در انتهاى اس ت
ــد. در  ــتفاده ش بعنوان جلو رونده اس
ــتينگر شماره 4 بر  حين قراردادن اس
ــط  روى دهانه چاه و وزن گذارى توس
ــن  ــت پايي Athey Wagon دوم جه
ــادى بدليل گير  ــن آن، نيروى زي رفت
كردن استينگر در دهانه هايدريل وارد 
Athey Wag- ــد به طوري كه بوم ش

ــده و عمال اين  ــذار خم ش on وزن گ
Athey Wagon از كار افتاد. همچنين 
ــتينگر به درون  در حين جاگذارى اس

9  مرحله دوم عمليات TOP KILL با طراحى جديد استينگر 8  نصب استينگر مرحله اول بر روي دهانه چاه 24 نفت شهر
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چاه بدليل اعمال وزن و كشش نابجا 
قسمت پايين استينگر از آن جدا و در 
شيرهاي فورانگير باقى ماند. عمليات 
ــاخت يك  ــتينگر با س مانده يابي اس
ــورت موفقيت  چنگك مانده يابي بص

آميزي انجام گرديد.

 مرحله پنجم TOP KILL با استينگر 
شماره 5 (89/4/14) 

ــدن  ــدن ران ــاكام مان ــى ن در پ
استينگر مرحله قبل تصميم به راندن 
ــتينگر مرحله 2 با تغيير جزيى در  اس
ــتينگر  ــد، چرا كه اس ــى آن ش طراح
ــماره 2 از آب بندى بهترى نسبت  ش
ــتينگرها برخوردار بود. در  به ساير اس
ــتينگر يك  ــو رونده اين اس نوك جل
رينگ "2 جوشكارى گرديد. با نصب 
اين استينگر بر روى دهانه چاه تمامى 
ــيال(نفت و گاز) از درون استينگر  س
ــت و تقريبا از آب بندى  خارج مى گش
خوبى برخوردار بود. اما با شروع پمپاژ 
ــا دبى 40  ــت اندكى ب ــس از گذش پ
ــار درون چاه به  بشكه در دقيقه، فش
ــتينگر آن  دليل كمبود وزن روى اس
ــاى خود به بيرون پرتاب كرده  را از ج
ــب آن  و مانع از ايجاد آب بندى مناس
ــد. بنابراين تصميم به تغيير در  مى ش

طراحى استينگر گرفته شد.

بـا   TOP KILL ششـم  مرحلـه   
استينگر شماره 6 (89/4/14) 

ــابه استينگر  اين استينگر مش
شماره 1 بود. پس از قراردادن اين 
 Athey توسط   (6 استينگر(شماره 
Wagon بر روى هايدريل و اعمال 

وزن توسط دستگاه دوم از آب بندى 
نسبتا خوبى برخوردار بود. با شروع 
ــكه آب با دبى  عمليات، 1100 بش
ــار  ــكه در دقيقه و فش 15-40 بش
ــپس گل به ميزان  2300 پام و س
ــكه با وزن pcf 125 و  1150 بش
ــكه در دقيقه و  ــى 10-32 بش دب
ــار 1350 پام بدرون چاه پمپاژ  فش
ــن مرحله تقريبا چاه  گرديد. در اي
ــايد ولوهاي چاه  ــته و س مهار گش
ــدند. بدليل  ــاوى گل گاززده ش ح
نياز به افزايش فشار جهت غلبه بر 
فشار سيال چاه، دبى افزايش داده 
ــار به 3500  ــد و در پى آن فش ش
ــيد كه نتيجه آن شكستگى  پام رس
ــط انتقال گل در نقطه اتصال به  خ
Athey Wagon از ناحيه چكسن و 

توقف عمليات بود.

 مرحله هفتم TOP KILL با استينگر 
شماره 7 (4/15/ 89)

ــتينگري  ــه اس ــن مرحل در اي
مشابه استينگر شماره 4 و به طول 
141 سانتيمتر، طراحى انتهاى آن 
داراى قطر خارجى "1/2 3 بوده و 
ــد كه بتواند درون  پيش بينى مى ش
ــده  لوله "5 مانده در BOP وارد ش
و عمليات كشتن چاه را انجام دهد 
ــرار دادن بر روى بقيه  كه پس از ق
 Athey ــتگاه  دس روى  ــه  مجموع
ــتگاه به  Wagon و حركت اين دس
ــراردادن آن درون  ــمت چاه و ق س
ــيرهاي فورانگير داراى آب بندى  ش
ــن حجم گاز  ــى نبود و همچني كاف
ــتعل از خروجى آن نيز  و نفت مش

كم بود كه تصميم به خارج كردن 
ــس از  ــد. پ ــتن آن ش و كنارگذاش
ــتينگر، بر روى  خارج كردن اين اس
ــدى در پايين آن  ــمت كله قن قس
ــانتيمترى از ته تا  اثر فلز از 24 س
31 سانتيمترى ديده شد و سپس 
ــتينگر  تصميم به تغيير طراحي اس

جديد گرفته شد.

بـا   TOP KILL هشـتم  مرحلـه   
استينگر شماره 8 (4/15/ 89)

در اين مرحله از يك لوله جدارى 
ــتفاده  ــول 1/35 متر اس "3/4 12 بط
 (BOX) ــن ــمت پايي ــد كه به قس ش
ــد. پس  لوله وزنه "14 جوش داده ش
ــمت  از حركت Athey Wagon به س
چاه و سعى در قراردادن اين استينگر 
ــد كه اين  ــخص ش در دهانه چاه مش
 HYDRILL ــتينگر به خوبى وارد اس
ــود و به ناچار تصميم به خارج  نمى ش

كردن آن گرفته شد.

 مرحله نهـم و نهايى TOP KILL با 
استينگر شماره 9 (89/4/15) 

در  ــت  موفقي ــدم  ع از  ــس  پ
ــماره 8  ــتينگر ش ــذاري اس جاي گ
ــيرهاي فورانگير  درون مجموعه ش
ــب آوردن آن  ــارج كردن و عق و خ
تصميم گرفته شد قسمتي از انتهاي 
آن بصورت مخروطي درآورده شود، 
بطوري كه قطر خارجي انتها، كمتر 
ــود. در حالي كه استينگر  از "10 ش
ــر روي Athey Wagon نصب  ب
بود تغييرات الزم بر روي آن اعمال 
ــانتيمتر از انتهاي آن  شد و 24 س

ــد. قطر  ــي درآم ــورت مخروط بص
ــيرهاي  ــر ورودي به ش خارجي س
فورانگير به"3/4 8 (با قطر داخلى" 
ــيد. سپس بر روي شيرهاي  7) رس
ــد و درحالت  ــر نصب گردي فورانگي
ــير آن، مشاهده شد كه  باز بودن ش
ــتينگر از آب بندي بسيار خوبي  اس
ــد. عمليات پمپاژ  برخوردار مي باش
ــدا  ــد. در ابت ــاز گردي آب و گل آغ
ــا دبي  ــكه آب ب ــدار 1000 بش مق
حداكثر 48 بشكه در دقيقه و فشار 
ــام به درون چاه  عملياتي 2300 پ
ــپس پمپاژ گل آغاز  ــد س تزريق ش
ــكه  گرديد و پس از پمپاژ 700 بش
ــا وزن pcf135 با دبي 32- گل ب

10 بشكه در دقيقه و حداكثر فشار 
ــعله هاي  ش پام،  ــي 1300  عمليات
ــه كم و در  ــركش چاه رفته رفت س
ــاه كامال  ــد و چ نهايت خاموش ش
ــه با نزديك  ــار گرديد. بالفاصل مه
شدن پرسنل به شيرهاي فورانگير 
ــات تعويض و  ــر آب، عملي زير چت
ــيب  ــع عيب ولوهاي كناري آس رف
ــس از رفع عيب  ــد. پ ديده آغاز ش
ــي ازخطوط  ــال ولوها به يك و اتص
ــيمان هم  ــه "1/2 3، پمپاژ س لول
ــتينگر و هم از طريق  ــق اس از طري
ــد و 300  ــوي آغاز ش فضاي حلق
 pcf ــيمان راهنما با وزن بشكه س
118 و 200 بشكه سيمان دنباله با 
وزن pcf118 به درون چاه تزريق 
شد. شكل 12 آخرين وضعيت چاه 
را پس از نصب استينگر شماره 9 و 
ــته شدن چاه را نشان مى دهد.  كش
ــكل 13 مى توان  ــن در ش همچني

11  زنده شدن دوباره چاه10  خاموش شدن موقت چاه
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12  خاموش شدن كامل چاه پس از نصب استينگر شماره 9 و پمپاژ گل حفارى

13  كليه استينگرهاى بكار رفته در عمليات مهار چاه 24 نفت شهر

BOP 14  برداشتن

BOP 15  وضعيت لوله باقي مانده درون

16  نصب Well Head و متروكه كردن چاه

ــكار رفته در  ــتينگرهاى ب تمام اس
ــهر را  عمليات مهار چاه 24 نفت ش

مشاهده كرد.

 برداشتن شيرهاي فورانگير و نصب 
تجهيزات سرچاهى (89/04/16) 

ــيمان و باز  ــق س ــس از تزري پ
ــيرهاي فورانگير  كردن پيچهاي ش
ــتن آن توسط يك  ــعي در برداش س
دستگاه جرثقيل شد كه بدليل تغيير 
شكل بر اثر گرما اين كار ناموفق بود. 
در نهايت شيرهاي فورانگير بوسيله 
دستگاه برش دو تكه و برداشته شد 
و پس از بررسي و مشاهده مشخص 
ــته  ــط رمز باال بس ــه فق ــد ك گردي
ــد و لوله هاي حفاري توسط  مي باش
آن نگهداري شده بودند. پس از آن 
ــرچاهي بر روي اسپول  تجهيزات س
جداري "5/8 13 نصب و چاه بطور 
ايمن متروكه گرديد. (شكل هاي 14 

و 15 و 16) 

 نتيجه گيري
ــهر  مهار فوران چاه 24 نفت ش
از جهات مختلف داراى ويژگى هاى 
ــت. فرو ريختن  منحصر بفردى اس
ــازه دكل حفارى بر روى دهانه  س
ــن آن با تمامى  ــاه و آتش گرفت چ
ــودن  ب ــوده  آل ــى،  جانب ــايل  وس
ــى مانده  باق ــه مين هاى  منطقه ب
ــگ تحميلى و كنترل  از زمان جن
ــك مرحله آن  ــتن چاه در ي و كش
ــان در حالتى  ــورت همزم هم بص
ــده و در  ــوش نش ــاه خام ــه چ ك
ــود از جمله  ــوزى ب ــال آتش س ح
ــاى كنترل فوران چاه 24  ويژگى ه
ــمار مى آيند. وجود  نفت شهر به ش
ــات و كمبود اطالعات  برخى ابهام
ــدم  ــن ع ــى و همچني زمين شناس
عكس العمل بموقع و تصميم گيري 
ــنل كليدي در زمان  مناسب پرس
هرزروى كامل چاه از عوامل اصلى 
ــهر به شمار  فوران چاه 24 نفت ش
ــورد با اليه  ــس از برخ مى آيند. پ
مخزني درعمق 615 مترى بدليل 
ــيال حفارى،  ــل س ــرزروى كام ه

ــار هيدرواستاتيكى چاه بشدت  فش
كاهش يافته و همين امر منجر به 
جريان و فوران چاه و آتش گرفتن 
ــتگاه حفارى گرديد. سرانجام  دس
تيم مهارگران شركت ملي حفاري 
ــركت هاي تابعه شركت  و ساير ش
ــتند چاه 24  ملي نفت ايران توانس
ــهر را با روش Top Kill به  نفت ش
ــود درآورده و همزمان  ــرل خ كنت
ــتفاده  با روش Bull Head و با اس
ــتن چاه،  ــتينگر اقدام به كش از اس
ــودن چاه  ــه نم ــدود و متروك مس
ــت به روز  ــايان ذكر اس كردند. ش
ــى (با  نمودن اطالعات زمين شناس
ــه بعدى  ــتفاده از لرزه نگارى س اس
ــاي حفاري بر  ــه برنامه ه و...) تهي
ــده زمين  ــاس اطالعات بروز ش اس
شناسي ، استفاده از پرسنل كليدى 
ــوزش  آم و  ــه  باتجرب ــص  متخص
ــارى علي  ــات حف ــده درعملي دي
ــق كه  ــازن كم عم ــوص مخ الخص
ــال برخورد با اليه هاى گازى  احتم
ــن  ــود دارد و همچني ــي وج / نفت
آموزش دوره اى پرسنل كليدي در 
ــاى كنترل چاه و  خصوص روش ه
بين المللي  گواهينامه هاي  دريافت 
IWCF يا WELL CAP و تمديد 
ــن  مهم تري ــه  جمل از  آن  دوره اى 
ــتند كه مى توانند از  اقداماتى هس
ــابه جلوگيرى به  بروز حوادثى مش

عمل آورند.
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