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وحيد دخاني1  معاونت نظارت بر توليد گاز 

  مقدمه
 ، Monobore تكميل چاه به روش
نصب رشته تكميلي با سايز يكسان در 
سرتاسر طول چاه مي باشد.    كاربرد اين 
ــركت هاي نفتي دنيا  ــن ش  روش در بي
ــر  ــت. آن چه كه در س افزايش يافته اس
لوحه منافع طراحي اين نوع تكميل چاه 
ــش تعداد چاه هاي مورد   قرار دارد، كاه
نياز براى حفاري است. در نتيجه كاهش 
ــاز، هزينه هاي  ــداد چاه هاي مورد ني تع
ــي، تعميراتي و نگه داري در طي   عمليات
ــدان كاهش  ــرداري از مي ــان بهره ب زم
ــن روش، توان  مي يابد. هم چنين در اي
توليد  حداكثري چاه براي برآورد تعهد 
توليد افزايش خواهد يافت. عالوه بر اين، 
يكنواختي سطح مقطع لوله و عدم وجود 
ــته تكميلي در برابر جريان،   مانع در رش
ــم گاز را در چاه  ــان متالط امكان جري
ــته  ــش داده و ضريب اطمينان رش كاه

 تكميلي را افزايش مي دهد. 
ــته تكميلي،  ــش قطر رش با افزاي
انعطاف پذيري طراحي هاي آينده رشته 
تكميلي با استفاده از اين روش افزايش 
ــر لوله مغزي، افت  مي يابد.  افزايش قط
ــش داده و در  ــار اصطكاكي را كاه فش
ــان، فشار سرچاهي بيش تري  دبي يكس
ــازد. عمليات تعميري  ــر  مي س را ميس
ــول زمان بهره برداري از  مورد نياز در ط
ــتفاده از قطر لوله مغزي  چاه به دليل اس
بزرگ تر،  راحت تر مى گردد. مزاياي اين 
امر در عمر پروژه به مرور زمان مشخص 
خواهد شد. عمليات تحريك چاه به دليل 
ــار سرچاهى بيش تر، به   ميسرشدن فش
طور مؤثرتري انجام مى شود؛ در نهايت 

بهبود طراحي، ساخت و تكميل چاه در ميادين گازي 

 5300 psia فشار ته چاهي اوليه
4200 psia فشار ته چاهي نهايي

 9800 ft TVD عمق مخزن
 275°   F دماي چاه
 300 ft   ضخامت مخزن
 30 md نفوذ پذيري
وزن مخصوص گاز 0/73 

 45 APIF وزن مخصوص ميعانات گازي

 1   شرايط مخزن براي چاه فرضي 

درصد مولي جزء
 3/9 N2

0/5 H2S
 2/2 CO2

0/1 H2O
 85 C1

 5 C2

1/3 C3

 1 I-C4

0/5 NC4 
0/1 C5

 0/4  C6
+

 2  تركيب گاز چاه فرضي

ــتري،  ــته آس ــي كامل به رش دسترس
ــازي  مجزاس ــا  ــات  Squeeze  ي  عملي
ــر  امكان پذي را  ــبك ها  مش ــي  مكانيك

مي سازد. 
ــته  ــتفاده از رش ــور كلي اس به ط
ــى  Monobore  با اندازه بزرگ تر  تكميل
ــرمايه اي و  باعث كاهش هزينه هاي س
ــعه  ميدان شده و اقتصاد  عملياتي توس
ــد.  ــروژه نفتي را بهبود مي بخش يك پ
ــتار، ابتدا مزاياي اقتصادي  در اين نوش
ــته  تكميلي 5/8 9 اينچ  به كارگيري رش
ــي ميداني  ــپس بررس ــده، س مطرح ش
ــه در ميدان  ــن روش ك ــتفاده از اي اس
شمالي قطر انجام گرفته  است، به عنوان 

يك تجربه عملياتي ارايه مى گردد. 

 هزينه هـاي حفـاري، تكميـل چـاه و 
مقايسه عملكرد چاه

براي مقايسه مزاياي استفاده از رشته 
تكميلي 5/8 9 اينچ نسبت به راه كارهاي 
ــخصات ارايه شده  موجود، ميداني با مش
ــت.  ــده اس  در جدول 1، در نظر گرفته ش
ــي چنين  ــب گاز فرض ــن تركي هم چني
مخزني نيز در جدول 2 آورده شده است. 
ــده، تمامي برآوردهاي  ــي ياد ش  در بررس
زماني و هزينه  اي به صورت محافظه كارانه 
ــدول 3،  ــده اند. در ج ــر گرفته ش در نظ
 هزينه   هاي تقريبي حفاري و تكميل يك 
چاه با رشته تكميلي در سه سناريوي1/2 

5،  7 و 5/8 9 اينچ ارايه شده است. 
ــايز  ــول، با افزايش س  به طور معم
رشته تكميلي، هزينه حفاري و تكميل 
ــد. توليد اوليه و  چاه نيز افزايش مي ياب

نهايي هر  يك از اين نوع تكميل چاه ها 
ــار  ــار اوليه 5300 پام و فش به ازاي فش
ترك مخزن 4200 پام نيز در جدول ياد 
شده،  آمده است. در اين پروژه فرض بر 
ــت كه عمق انحراف چاه، 2000  اين اس
فوت بوده و نرخ انحراف نيز 2 درجه در 
ــد كه حداكثر به   هر 100 فوت مى باش
ــد. عمق نهايي چاه  47/5 درجه مى رس
ــوت   (tvd)   در نظر گرفته  ــز 9800 ف ني
ــت. نرخ توليد در نظر گرفته  ــده  اس ش
ــده براى اين ميدان فرضي نيز روزانه  ش
1/6 ميليارد فوت مكعب است. به منظور 
 تأمين تعهد توليد (در صورت تعميرات 
يا بسته شدن برخي چاه ها)، فرض شده 
است كه توان توليد از چاه ها 50  درصد 

بيش از ظرفيت فرآورش باشد[1]. 
ــداد چاه هاي  ــاس، تع ــن اس بر اي
ــاز براي تأمين توان توليد  اوليه مورد ني
و ظرفيت فرآورش براي رشته تكميلي 
ــچ به ترتيب هفده،   5،  7  و 5/8 9 اين

يازده و شش حلقه مى باشد. 
بر اساس جدول 3، استفاده از روش 
 Monobore  با رشته تكميلي 5/8 9 اينچ 
به ترتيب حدود 28 و 12 درصد  نسبت 

به استفاده از رشته هاي تكميلي  5 و 
ــچ، صرفه جويي در بردارد. با توجه  7 اين
به تعداد چاه  هاي مورد نياز در  كل عمر 
پروژه و نيز زمان مورد نياز براى عمليات 
ــر چاه، زمان صرف  حفاري و تكميل ه
شده در طول عمر چنين  پروژه نفتي با 
استفاده از رشته تكميلي 5/8 9 اينچ به 
ترتيب دو و يك سال كم تر از روش هاي 
قبلي مي باشد. نمونه  اين رشته تكميلي 
در ميدان آرون در اندونزي به كار گرفته 
شده است. براي بررسي بيش تر مزايا و 
 1
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7 اينچ  5/8 9 اينچ  1/2 5 اينچ  نوع رشته تكميلي
 23/724  14/346  11/440 هزينه حفاري و تكميل چاه (ميليون دالر)

زمان مورد نياز حفاري و تكميل چاه (روز)  71  87  112 
 450  235 145 دبي اوليه چاه (ميليون فوت مكعب در روز)  
دبي نهايي چاه (ميليون فوت مكعب در روز)  105  168  315 
تعداد چاه هاي مورد نياز (اوليه) 17  11  6 
تعداد چاه هاي نهايي 23  15  8 

كل زمان عمليات حفاري و تكميل در طي عمر پروژه (روز)  1633  1305  896 
هزينه توسعه ميدان (ميليون دالر)  263  215  190 

 3   مقايسه سناريوهاي تكميل چاه

2   محل پروژه شركت   RasGas در ميدان شمالي قطر

بازگويي  چالش هاي اجرايي به كارگيري 
اين روش، در ادامه نمونه تجربه شده آن 
در ميدان شمالي قطر (مشترك با ميدان 

 پارس جنوبي) ارايه مى گردد. 

 اسـتفاده از رشته تكميلي 5/8 9 اينچ 
در ميدان شمالي قطر

   RasGas مهم ترين اهداف شركت
در بهبود طراحى چاه هاى ميدان شمالى 

عبارت بودند از: 
 1.  بيشينه ساختن فشار سرچاهى 

(عدم نياز به كمپرسور تا 25 سال) 
ــد گاز به بيش از  ــش تولي  2.  افزاي
ــون فوت مكعب در روز از هر  100 ميلي

چاه 
 3.  كاهش تعداد چاه ها

ــوازن از هر چهار اليه   4.  توليد مت
مخزنى

ــتفاده از لوله مغزى    به اين منظور اس
ــاز به حفارى  ــر ( OBB )2،   بدون ني بزرگ ت
ــى و مطالعه  قرار  حفره بزرگ تر مورد بررس
ــار به  ــكل 1 مقدار افت فش ــت.  در ش گرف
ــون  فوت مكعب در  ــد 100 ميلي ازاي تولي
روز با استفاده از سناريوهاي مختلف رشته 
تكميلي، ارايه شده است (استفاده از رشته 
تكميلي بهينه شده "5/8 7   ×   "5/8 9 نسبت 
ــار را  ــه 7 اينچ،  حدود 22 درصد افت فش ب
كاهش مى دهد؛ اين به معناي نزديك شدن 
به توليد صيانتي و به تأخير انداختن تشكيل 
ــت). شكل 2،   ميعانات گازي در مخزن اس
مكان هايى از ميدان شمالي قطر كه شركت 
ــناريوي بهينه را  در آن به كار   RasGas  ، س

گرفته است، نشان مى دهد. 

 چالش هاي اجرايي در ميدان شـمالى 
قطر

مطابق با شاخص پيچيدگي فعاليت 
ــون  ــركت اكس ــاري3 مربوط به ش حف
ــزي و اجراي حفاري و  موبيل، برنامه ري
تكميل  چاه هاي پرفشار ميدان شمالي 
قطر در زمره پيچيده ترين كارهاي انجام 
گرفته توسط اين شركت در سراسر دنيا 
ــاخص WCI ، با در نظر  ــت. ش بوده  اس
ــرايط تحت االرضى هم چون  گرفتن ش
ــر نرمال،  ــارهاي غي ــود  H2S  ، فش وج
حفاري انحرافي،  نيازمندي هاي تكميل 
چاه، موقعيت چاه، نوع دكل ها و شرايط 
آب و هوايي محاسبه شده است. شكل 
3، مقايسه  داده هاي  WCI  را براي چند 
ناحيه عملياتي در مناطق مختلف دنيا 
ــان مى دهد. پروژه ميدان شمالي از  نش
ــختي  برنامه ريزي و اجرا، بعد  لحاظ س
ــج مكزيك قرار  ــاي عميق خلي از آب ه
ــاخالين در رده  گرفته و پروژه ميدان س

سوم مى باشد. 

 هيدروژن سولفوره و دي اكسيدكربن
ــدروژن  ــود گاز هي ــالوه بر وج  ع
سولفوره در تركيب سيال  سازند خوف، 
ــازندهاي باالتر نيز وجود  اين گاز  در س
ــيال سازند خوف،  دارد. هم چنين در س
ــيد  مقادير قابل مالحظه اي گاز دي اكس

كربن  نيز موجود مى باشد. 

1   مقايسه افت فشار در صورت استفاده از سناريوهاي مختلف رشته 
تكميلي 
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 فشارهاي غيرنرمال و گير تفاضلي لوله ها
ــار در سازند سدير  ناحيه گذار فش
ــده و با روند افزايشي  (دشتك) آغاز ش
ــش مي يابد.  ــازند خوف افزاي ــر س تا س
ــار آبي سازند  توان جريان ناحيه پرفش
ــاعت است. اين  ــدير،60 بشكه در س س
ــبب افزايش خطرات حفاري و  روند  س
مشكالت نمودارگيري حفره باز مي گردد. 
هم چنين ورود سيال پرفشار، موجب از 
ــت رفتن هد هيدروستاتيكي هنگام   دس
خارج كردن لوله ها، نمودارگيري و راندن 
ــن امر مي تواند  ــود. اي لوله مغزي  مي ش
ــدن جريان گاز سازند  ــبب پنهان ش  س
ــيمان كاري  خوف و ضعيف كردن اثر س

آستري 7 اينچ گردد. 

 هرزروي گل
اين مشكل بسته به نزديكي چاه به 
گسل ها و موقعيت چاه در ميدان متفاوت 
است. هرزروي در حفره   24 اينچ از مقدار 
قابل مالحظه اى آغاز شده و تا هرزروي 
كامل ادامه دارد. در حفره 1/2 17 اينچ 
نيز هرزروي  مشهود است. در حفره 1/4 
ــى، با افزايش وزن گل به بيش  12 اينچ
ــرزروي  اتفاق  ــد بر گالن، ه از 9/5 پاون
مي افتد.  به طور معمول در حفره 1/2 8 
اينچ، هرگونه هرزروي با گسل خوردگي 

سازند خوف مرتبط است. 

 ناپايداري چاه
 در صورت اعمال فشار هيدروستاتيكي 
ــي  ــيل، رس و كربنات هاي رس ــي، ش ناكاف
ــدير   (دشتك) مستعد  ــازند س موجود در س
ــيل هاي سازند  ــت برشي هستند. ش شكس
ــطح جانبي 175مترمربع  ــدير داراي س س
ــيون  ــوده  و هيدراتاس ــرم ب ــه ازاي هر گ ب
ــت سبب تشديد شكست  رس ها ممكن اس
ــد كه افزودن  ــود. به نظر مى رس شيل ها ش
ــيل اثر  ــده گل،  بر پايدارى ش ــواد بازدارن م
ــكالت  ــازند، مش چندانى ندارند. در اين س
ــت سازند،  مختلف پايدارى چاه نظير شكس
ــوارى  ــاه، گير لوله ها و دش ــم آمدن  چ به ه
نمودارگيرى بيش تر رخ مى دهد و شيب هاى 
بيش تر و بخش هاى طوالنى حفره باز، براى 

 اين مشكالت مستعدتر هستند. 

 حفارى انحرافى
 چاه هاى توسعه اى ميدان شمالى 

نسبت به زاويه قايم بين 55 تا 60 درجه 
انحراف دارند و در برخى  موارد جابه جايى 
افقى به بيش از 13000 فوت مى رسد. 
ــتاور باال و محدوديت هاى  به دليل گش
ــى4   در  حفارى جدارى  گرداننده فوقان
ميانى و توليدى، استفاده از موتور درون 
چاهى ( PDM ) و راندن همراه با لغزش 

اجبارى است. 

 اسيدكارى و تحريك چاه
ــى از چالش هاى مهم اين پروژه،   يك
ــازند كربناته ضخيم  ــيدكارى مؤثر س اس
خوف (كه داراى  تنوع سنگ، نفوذپذيرى ها 
و فشارهاى متفاوتى است) به شمار مى رود. 
اسيدكارى چندمرحله اى  و  مشبك كارى 
ــتفاده از مواد  ــاال و اس ــراه  پمپاژ ب به هم
ــتراتژى  ــيد، به عنوان اس هدايت كننده اس

عملياتي به كار بسته شد [2]. 

راه كارهاى اجرا شـده در پروژه ميدان 
شمالى قطر

 انتخاب جنس مواد 
به دليل عدم امكان اقتصادي ساخت 
لوله مغزى  CRA  5/8 9 (مقاوم در برابر 
ــروژه،  ــان  طراحى پ ــى) در زم خوردگ
ــتفاده از لوله هاى  ــاً چگونگى اس تقريب
كربن استيل براى چاه هاى  OBB ، تنها 
ــمار  مى رفت. با در  راه حل موجود به ش
  H2S، ــل از نظر گرفتن خوردگى حاص
CO2 ،  HCl ،  شكست تنشى در اثر يون 
كلرايد و فعاليت گالوانيكى، آزمايش هاى 
گسترده و تحليل هاى ريسك متعددى 
صورت پذيرفت. آزمايش هاى خوردگى 
ــاس  ــر اس ــتگاه Autoclave ،  ب در دس
ــه مغزى انجام  ــرايط هيدروليكى لول ش
شد. نتايج اين آزمايش براى پيش بينى 
ــتيل  نرخ خوردگى لوله مغزى  كربن اس
ــن لوله ها به كار  و تحليل ميزان عمر اي
ــد مي كند كه در  ــت. اين نتايج  تأيي رف
اين پروژه، عمر طراحي لوله  مغزى كربن 
ــتيل ( ksi  80) مى تواند بيش از 25  اس

سال باشد (شكل 4).  

 پروفايل حفارى انحرافى
 به دليل افزايش جابه جايى افقى و 
ممنوع شدن استفاده از گل پايه روغنى، 
ــل حفارى  ــرات در  پروفاي ــام تغيي انج
انحرافى چاه براى دست يابى به محدوده 
مناسبى از وزن و گشتاور، ضرورى است. 

ــل  Catenary  بر  ــن منظور  پروفاي به اي
ــبه شده و همخوانى  اساس وزن محاس
با استراتژى هاى ديگر اجرايى، جايگزين 
پروفايل ساده حفارى  انحرافى5  (حداكثر 

زاويه انحراف 60 درجه) شد.  
اين پروفايل باعث كاهش 8 درصدي 
مقدار بيشينه وزن قالب6   و 10 درصدي 
ــتاور گرديد.هم چنين مقادير  ساخت  گش
ــرخ نفود مته را  ــه انحراف، افزايش ن زاوي
ــت. كاهش شيب انحراف چاه  در پي داش
ــدير سبب كاهش  احتمال و  در سازند س
ــدت ناپايداري چاه مي شود. هم چنين  ش
ــدت  ــواري كم تر حفره و كاهش ش ناهم
خميدگي (DLS  7 )، كاهش ميزان  سايش 
ــالب را در پي دارد. قبل  جداري و وزن ق
ــاي 1/2 8 و 1/4 12،  ــن در حفره ه از اي
به دليل عدم دست يابي به  زاويه مورد نظر، 
ــه تعويض مته  ــار يا بيش تر مجبور ب دوب
ــدند كه اين امر در طراحي پروفايل  مي ش

جديد به حداقل  رسيد. 

 جداري سطحي 8 
ــداري از 30 اينچ (با  اندازه اين ج
 ( X-56   ــچ و نوع ــت ديواره 1 اين ضخام
ــا ضخامت  ديواره 0/625  به 26 اينچ (ب
ــچ و نوع   X-56 ) تغيير يافت. كاهش  اين
ــدي ضخامت جداري،  حدود 40 درص
ــه اي در پي  ــي قابل  مالحظ صرفه جوي
داشت. مطالعات مهندسي نشان مي دهد 
كه براي پايداري بيش تر، بايد در مجاور 
ــكو به  همراه لوله هاي جداري،  جكت س
ــر خارجي  ــا قط ــي ب متمركزكننده هاي
ــرض 2 اينچ و ارتفاع  3/4   35 اينچ و ع

12 فوت به كار رود. 

 جداري توليدي
ــه از لوله  ــاي  OBB  اولي  در چاه ه
ــوع  ــا وزن   ppf  72     و ن ــچ ب 3/8 13 اين

   L-80 استفاده مي شد. در  چاه هاي بعدي 
ــان بيش تر از ظرفيت  براي ايجاد اطمين
سايش هنگام راندن لوله حفاري و سپس 
حذف محافظ لوله  حفاري از جداري هاي 
ضخـــيم تر (    ) 

استفاده شد  [3]. 

 طراحى لوله مغزى
 تركيب لوله هاى مغزى توليدى 
ــه در اين پروژه  ــو در تو 9 به كار رفت ت
ــاى  (7 × 5/8 7 × 5/8 9) ا ز  جنبه ه
ــرار گرفت.  ــى ق مختلف مورد بررس
ــار سرچاهى، حداقل  كاهش افت فش
ساختن سرعت سايش در لوله مغزى 
ــاه از مزاياى قابل   و افزايش توليد چ
ــت. خالصه  ــن طراحى اس ــه اي توج
ــه طراحى لوله هاى جدارى و  مقايس
ــدول 4 ارايه  ــزى اين  پروژه در ج مغ

شده است [3]. 

 مسايل پايداري چاه
ــناخت عوامل مؤثر  ــور ش  به منظ
ــدير (دشتك)،  ــازند س بر ناپايداري س
ــه از  آن  ــت ك ــورت گرف ــي ص مطالعات
ــازي چاه بر  ــوان به مدل س جمله مي ت
ــتيك، كاني شناسي  اساس تئوري االس
بر اساس تفكيك اشعه  x  و اندازه گيري 
 واكنش پذيري شيل و رس با آب اشاره 
كرد. آزمايش  Leak off   و تأثير سياالت 
بازدارنده  گل نيز به طور ميداني انجام شد 
و از طريق نمودار گيري قطرسنج تاييد 
ــان مي دهد  گرديد. نتايج مطالعات نش

4   نتايج آزمايش هاي صورت گرفته براي تخمين عمر لوله مغزي

 4 Top drive 
5 Build and Hold Shape
6 Hook load
  7 Dog Leg Severity 
 8 Structural casing
9 Tapered Production Tubing
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ــدير از 60  درصد ايليت و  كه سازند س
درصدهاى يكساني كائولينيت و كلريت 
ــت. با توجه به اندازه  ــده اس تشكيل ش
ــدير   (175مترمربع  ــازند س سطحي س
ــازند از جمله  ــه ازاي هر گرم)، اين س ب
ــر  ــاس و واكنش پذي ــازندهاي حس س
ــروف  به  ــي رود. نواحي مع ــمار نم به ش
ــر  ــا آب (نظي ــاد ب ــري زي واكنش پذي
ــطحي  ــج مكزيك) داراي اندازه س خلي
حدود250 مترمربع در هر گرم هستند. 
ــان مي دهد كه وزن گل   آزمايش ها نش
در مقايسه با افزايه هاي بازدارنده، تأثير 
ــازند  ــت س بيش تري بر كاهش شكس
ــازند سدير  دارد.  چاه هاي عمودي در س
ــت يابي به حفره صاف، به وزن  براي دس
ــاز دارند و وزن گل با  گل  ppg  12/4ني
 افزايش شيب چاه افزايش مي يابد. ساير 
ــيمان و تكنيك  نكات درباره طراحي س
ــع 2 ارايه  ــرل هرزروي گل در منب كنت

 شده است. 

 مديريت سرعت حفاري 
ــدود 1000 نفر  ــروژه ح در اين پ
درباره مفهوم و تحليل انرژي مخصوص 
ــوزش ديدند.  ــي (MSE  10)  آم مكانيك
ــتم حفاري 100  به طور كلي اگر سيس
ــبه  ــد، مقدار محاس ــد بهينه باش درص
ــا  مقاومت  ــاً برابر ب ــده   MSE  تقريب ش
فشارشي سنگ خواهد بود. در اين پروژه 
ــتفاده از مفهوم  ــاري با اس ــرعت حف س
ــود  طراحي  ــش يافت. بهب MSE   افزاي
ــرعت  مته، مديريت وزن روي مته و س
ــرل انرژي  ــق كنت ــش آن از طري چرخ
ــبب  افزايش  مخصوص مكانيكي كه س
عمر مته مي شوند، ميسر گرديد. نتايج 
ــال هاي  ركوردهاي افزايش  ROP  در س
ــت  مختلف اجراي پروژه قابل توجه  اس
ــط زمان  ــن متوس ــكل 6). هم چني (ش
صرف شده براي حفر يك چاه در ميدان 
شمالي در سال هاي 2004 تا 2007  در 

شكل 7 آمده است  [2]. 

نتيجه گيري
ــمالي قطر براي  توسعه ميدان ش
ــد جهاني به  ــاز رو به رش ــرآوردن ني ب
 LNG ، نيازمند حفر و تكميل چاه هايي 
ــي مدت، به  ــي  زياد و طوالن با بهره ده
منظور تأمين پايدار خوراك كارخانه هاي 
ــد. اهداف  ــد  LNG  مي باش عظيم تولي

ــط  بهره بردار پروژه  ــده توس ترسيم ش
نيازمند بازنگري در روش تكميل مرسوم 
ــي چاه هاي اين  ــت. در طراح چاه هاس
ــط راس گاز)،  امكان سنجي  پروژه (توس
ــي 5/8 9  تكميل ــته  رش از  ــتفاده  اس
ــرار گرفته و نتايج  اينچ مورد مطالعه ق
ــازي  طراحي  اميدواركننده، در بهينه س

چاه هاي اين پروژه به كار بسته شد. 
راه كارهاي اجرا شده در بخش هاي 
ــتفاده  ــف عبارتند از: چگونگى اس مختل
ــتيل براى چاه هاى  از لوله هاى كربن اس
ــب براي ادوات  OBB ،  اتخاذ تدابير مناس
رشته تكميلي، تغيير در پروفايل حفاري 
انحرافي، تغيير در طراحي جداري سطحي 
ــش لوله مغزي،  ــدي و تغيير آراي و  تولي
توجه به مسايل مرتبط با پايداري چاه و 
اتخاذ راه كارهاي مناسب و نيز به كارگيري 

 روش مديريت سرعت حفاري.  
ــته  ــرا و به كارگيري رش ــه اج اگرچ
تكميلي 5/8 7×5/8  9 با مشكالتي همراه 
ــتمر در  ــت، اما فرآيند بهبود مس بوده اس
ــازي اين روش از نقاط مثبت اين   پياده س
ــن چاه با اين  ــمار مي رود. اولي پروژه به ش
ــال  ــال 2002 تكميل و از س روش در س
ــت.  ــدار توليد قرار گرفته اس   2004 در م
به كار بستن تالش هاي اصالحي و اجراي 
ــاري 60 حلقه چاه بعدي  باعث  آن در حف
ــاي قابل مالحظه اقتصادي  صرفه جويي ه
ــت. اين روند رو به رشد  و زماني شده اس
سبب شده است تا هم  اكنون  اين چاه ها در 
زماني كم تر از چاه هاي قبلي (در مقايسه با 

رشته تكميلي 7 اينچ) تكميل شوند. 
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Continuous Bore Tapered Bore مشخصه ساختارى
 10-3/4 × 9-5/8in  13-3/8in w/9-5/8in Liner لوله جدارى

 7in- Carbon Steel-80 ksi 
 9-5/8 × 7-5/8 × 7in  
Carbon Steel-80ksi

لوله مغزى
 125 MMscfd  200 MMscfd حداكثر توليد

 7in Tree & SCSSV  9-5/8in Tree & SCSSV شير ايمنى و تاج چاه
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