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در عملیــات حفاری قبل از رســیدن به ناحیه ی مخزنی از ســیال 
معمول حفاری )گل حفاری( اســتفاده می شــود. این سیال حاوی 
مقادیر زیادی مواد جامد اســت تا با تشــکیل فیلتر کیکی مقاوم از 
نفوذ سیال به درون چاه جلوگیری کند. استفاده از این نوع سیاالت 
در حفاری و تکمیل ناحیه ی مخزنی مشــکالتی همچون مســدود 
کــردن حفرات مخزن و کاهــش تولید و بهره بــرداری از ناحیه ی 

مخزنی را به همراه دارد. 
با جایگزین کردن ســیاالت تکمیلی به  جای گل حفاری در فرآیند 
حفــر و تکمیل ناحیه ی مخزنی این مشــکالت به  طور قابل توجهی 

کاهش می یابند. 

ســیاالت تکمیلی حاوی مقادیر بســیار کمی از مواد جامد بوده و 
موجب مسدود شــدن حفرات مخزن نمی شوند. از نمک های مورد 
استفاده در فرموالســیون سیاالت تکمیل و حفاری چاه می توان به 
 ،)KCl( پتاسیمکلرید ،)NaCl( ســدیم کلرید ،)CaCl2( کلسیم کلرید
کلســیم برمید )CaBr2(، روی برمیــد )ZnBr2( و نمک های فرماته 

اشاره کرد. 
ســه نوع نمک که در فرموالسیون ســیاالت تکمیلی پایه  فرماته مورد 
استفاده قرار می گیرند عبارتند از: ســدیم فرمات )NaCOOH(، پتاسیم 
فرمات )KCOOH(، سزیم فرمات مونو هیدرات )CsCOOH.H2O(.]2و3[
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اقدامات الزم جهت عملیاتی کردن چاه نفتی و بهره برداری از آن، تکمیل چاه نام دارد. تکمیل چاه عبارت 
است از عملیاتی که بعد از اتمام حفاری و رسیدن به عمق موردنظر جهت رساندن سیال به سطح و تولید 
از مخزن انجام می شــود. ســیالی که برای انجام این عملیات مورد استفاده قرار می گیرد، سیال تکمیلی 
نام دارد. مهم ترین دســته از ســیاالت تکمیلی1، نوع پایه آبی آنها می باشد که به  وفور در فرآیند تکمیل 
چاه مورد اســتفاده قرار می گیرند. نوع پایه آبی ســیاالت تکمیلی خود به انواع مختلفی از آب نمک ها2 
تقسیم می شود. آب نمک های برمیدی و کلریدی سدیم، روی و کلسیم و همچنین آب نمک های فرماته3 
از جمله آنها هســتند. آب نمک های برمیدی و کلریدی سدیم، روی و کلسیم حدود 20 سال با موفقیت 
به  عنوان سیال تکمیل مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از آن، ساختار شیمیایی و کاربرد آنها توسعه یافت 
و در نتیجه نمک های فرماته به  عنوان آب نمک های جدید و نو در زمینه ی تکمیل چاه، مورد اســتفاده 
قرار گرفتند. نمک های فرماته از فلزات قلیایی تهیه می شوند که بسیار در آب محلول بوده و می توان به 
 وسیله ی آنها آب نمک هایی با دانسیته ی باال ساخت. سه نوع نمک فرماته که در فرموالسیون سیال حفاری 
 ،)KCOOH( پتاسیم فرمات ،)NaCOOH( و تکمیل چاه مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: سدیم فرمات

سزیم فرمات مونوهیدرات )CsCOOH.H2O(. ریسک در صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است.
این مقاله به بررســی خواص ممتاز سیاالت تکمیلی پایه  فرماته و همچنین کاربرد این سیاالت در انواع 
چاه ها و سازندها  پرداخته و نمونه های عملی استفاده از نمک های فرماته در میادین نفتی سراسر جهان 
را بیان می کند. شناخت ویژگی ها و کاربرد سیاالت تکمیلی پایه  فرماته باعث می شود تا مهندسان بتوانند 

سیالی مناسب جهت انجام عملیات حفاری و تکمیل چاه انتخاب کنند.
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این نمک ها از واکنش های مختلفی تهیه و تولید می شوند که به سه 
مورد از آنها اشاره می شود: 

1- واکنش هیدروکســید سه عنصر سدیم، پتاسیم و سزیم با کربن 
مونواکسید:

                      
2- واکنــش هیدروژن + کربن مونواکســید + کربنات ســه عنصر 

سدیم، پتاسیم و سزیم:
    

3- خنثی سازی اسید فرمیک در دمای پایین:
   

بســته به دما، دانســیته و خواص رئولوژی موردنیاز برای عملیات 
حفاری و تکمیل از فرموالســیون مختلفی برای تهیه ی ســیاالت 

تکمیل از نوع نمک های فرماته استفاده می شود. 
به  طور کلی، نمک های فرماته در مقایسه با نمک های هالیدی )مثل 
کلریدی، برمیدی و...(، عملکرد بهتری در عملیات حفاری و تکمیل 

چاه از خود نشان می دهند. 
دلیل این برتری عملکرد در چیست؟ خواص و ویژگی های برجسته ی 
ســیاالت پایه  فرماته کدامند؟ این سیاالت چه کاربردی در عملیات 

حفاری و تکمیل چاه دارند؟ 
در ادامه، با بیان خصوصیات ممتاز این ســیاالت و همچنین کاربرد 
آنها در شرایط مختلف، به این نوع پرسش ها پاسخ  داده خواهد شد.

1- برخی از ویژگی های خاص سیاالت تکمیلی پایه  فرماته
 این آب نمک ها محدوده ی باالیی از دانســیته را پوشش می دهند.

)2٫3 SG از 1 تا(
 دارای دمای تبلور بســیار پایین هســتند. برای مثال، دمای تبلور 
آب نمک ســزیم  فرمات در چگالی 1٫92 گرم بر سانتی متر مکعب، 
53-  درجه ی ســانتی گراد اســت در صورتی  که آب نمک برمیدی 
در چگالــی 1٫748 گرم بر ســانتی متر مکعــب دارای دمای تبلور 

28- درجه ی سانتی گراد می باشد.
 از نظر ایمنی و بهداشت محیط زیست )HSE( خواص بسیار مطلوبی 
داشته و به محیط زیست آســیب نمی رسانند. این نمک ها به مقدار 
خیلی کم ســمی بوده، به  راحتی تجزیه می شــوند و به پوســت و 

چشم ها آسیبی نمی رسانند.

 نســبت به نمک های هالیدی، پایداری پلیمرها را در دماهای باال 
بیشتر تثبیت می کنند.

 باعث پایداری و تثبیت شیل 4ها می شوند.
 قدرت خورندگی پایینی دارند.

 با بیشتر االستومرها سازگار هستند.
 در دانســیته های بــاالی SG 1٫04 از رشــد باکتری های مخرب 

جلوگیری می کنند.
 با اکثر نمک های موجود در مخزن سازگار هستند.
 با سیاالت موجود در مخزن سازگاری باالیی دارند.
 از تشکیل هیدرات های گازی جلوگیری می کنند.

 به  راحتی قابل بازیافت و استفاده ی مجدد هستند.
 رسوبات متعددی از کانی های سولفاته را در خود حل می کنند.

 با وجود انحالل پذیری باال، مقدار ویسکوزیته را پایین نگه می دارند. 
برای مثال آب نمک ســدیم فرمات در چگالی 1٫2 گرم بر سانتی متر 
مکعب دارای ویســکوزیته ی 3 مگاپاسکال یا آب نمک پتاسیم فرمات 
در چگالــی 1٫48 گرم بر ســانتی متر مکعب دارای ویســکوزیته ی 
3 مگاپاسکال است.سزیم فرمات نیز در چگالی 2٫36 گرم بر سانتی متر 
مکعب دارای ویسکوزیته ی کمتر از 4 مگاپاسکال است، در حالی  که 
ویسکوزیته ی نمک های هالیدی در دمای 20 درجه ی سانتی گراد در 
چگالی 1٫72 گرم بر سانتی متر مکعب به 10 مگاپاسکال و در چگالی 

2٫3 گرم بر سانتی متر مکعب به 23 مگاپاسکال می رسد.]2و3[

2- شرح ویژگی
1-2- سازگاری فرمات ها با مواد

یکی از مزیت های اصلی استفاده از نمک های فرماته در فرموالسیون 
ســیال تکمیلی، کاهش احتمــال خوردگی فلزات اســت. در واقع 
نمک های فرماته نسبت به نمک های هالیدی، سازگاری بیشتری با 

مواد داشته و کمتر موجب خوردگی مواد و فلزات می شوند. 
همــه ی نمک های هالیدی بــه  خصوص کلریدها بــرای فوالدهای 
ضدزنــگ بســیار خورنده بــوده و باعث ترک خوردگــی تجهیزات 

می شوند. 
بــرای مثال، به  طور طبیعی میزان PH روی برمید پایین بوده و این 
نمک بسیار خورنده اســت، اما PH فرمات ها به  راحتی قابل تنظیم 
و کنتــرل بوده و خطر خوردگی در اســتفاده از این نوع نمک ها در 

فرموالسیون سیال تکمیلی، بسیار پایین می باشد.]2و3[
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2-2- رشد میکروبی
یکی از مزیت های اصلی اســتفاده از نمک های فرماته به  جای دیگر 
نمک ها در تهیه ی ســیال حفاری و تکمیل این است که نمک های 
فرماته قابل  تجزیه ی زیستی هستند )زمانی که رقیق می شوند( و از 
این لحاظ دوست دار محیط زیست بوده و خطری برای محیط زیست 
نخواهند داشــت. با وجود این، وقتی نمک های فرماته در غلظت کم 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، باید توجه داشــت که غلظت آنها به 
 حدی پایین نیاید که قادر به مهار رشد باکتری های مخرب نباشند. 
به این منظور، غلظت بحرانی باید در حدود M1 )6٫8 درصد وزنی( 

 .1٫04 SG باشد که معادل است با دانسیته ی
در سیستم نمک های فرماته با دانسیته ای بیش از مقدار گفته شده، 
احتمال بروز مشکالت ناشی از رشد میکروبی خیلی کم است. رشد 
باکتری های مخرب در سیال تکمیلی باعث تولید هیدروژن سولفید 
شده و محیطی اســیدی ایجاد می کند که موجب خوردگی ابزار و 

تجهیزات می شود. 
در واقع حضور یون های سولفات در سیال تکمیلی موجب می شود تا 
باکتری های مخرب، هیدروژن سولفید تولید کنند و عالوه  بر مشکل 
خوردگی از نظر ایمنی و ســالمت نیز مشــکالتی را به وجود آورند. 
پلیمرهای محلول در آب نیز که برای افزایش ویســکوزیته و کنترل 
هرزروی سیال تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرند، تحت متابولیزم 

باکتریایی قرار گرفته و دگرگون می شوند. 
در نتیجــه کارآیی خود را از دســت  داده و اســید تولید می کنند. 
برای جلوگیری از رشد باکتری های مخرب، باید از زیست کش 5های 

مناسب در فرموالسیون سیال تکمیلی استفاده شود.]1-3[

3-2- آسیب سازندی
به  طور کلی آســیب های ســازندی به دســته های مختلفی تقسیم 
می شوند. این آســیب ها ناشی از واکنش بین ســیاالت و جامدات 
موجود در ســیال حفاری و تکمیل با ســیاالت و جامدات موجود 
در مخزن هســتند. دو نوع مکانیسم ســازندی رایج وجود دارد که 
با اســتفاده از نمک های فرماته در تهیه ی سیاالت حفاری و تکمیل 

می توان آنها را کاهش داده و یا از وقوع آنها جلوگیری کرد. 
اولین نوع از آســیب ســازندی در اثر نفوذ جامدات به مخزن اتفاق 
می افتد. وقتی از ســیاالت حفاری و تکمیل که حاوی مقادیر زیادی 
مواد جامد هستند استفاده می شود، کیک گلی بر روی سطح مخزن 
تشکیل می شود که در اثر حذف نادرست جامدات این کیک گل از 

سطح مخزن، آسیب سازندی شکل می گیرد. 
با طراحی ســیال تکمیلی از نوع آب نمک با دانســیته ی باال که در 
تهیه ی آن به هیچ نوع ماده ی جامد وزن افزایی نیاز نباشد، می توان 
از این آسیب سازندی جلوگیری کرد. تنها با به کارگیری مقدار کمی 
کلســیم کربنات می توان شاهد تشــکیل فیلترکیکی نازک، محکم، 

پایدار و قابل انحالل بر روی دیواره ی چاه بود. 
ایــن فیلترکیــک بــه  راحتــی در محلول هایی که بــرای حذف 
فیلترکیک مورد استفاده قرار می گیرند، حل  شده و طی حذف آن 
از دیواره ی چاه، آســیبی به مخزن و چاه وارد نمی شود.)یا خیلی 
کم وارد خواهد شــد( دومین نوع از آسیب سازندی که با استفاده 
از نمک هــای فرماته می توان از وقوع آن جلوگیری کرد، آســیب 

سازندی ناشی از تشکیل برخی رسوبات است. 
این رســوبات در اثر اســتفاده از نمک های حــاوی کاتیون های دو 
ظرفیتی در تهیه ی ســیال حفاری و تکمیل، تشکیل می شوند. در 
واقــع وقتی این نمک ها در تماس با آب ســازندی حاوی یون های 
کربنات و ســولفات قرار می گیرند، رســوباتی تشکیل داده که این 

رسوبات موجب بروز آسیب سازندی می شوند. 
نمک هــای قلیایی خاکی دو ظرفیتی از نوع فرمیک اســید، قابلیت 
انحالل باالیــی دارند. در نتیجه در اثر تمــاس نمک های فرماته با 
اجزای موجود در آب ســازندی، رســوباتی که باعث ایجاد آســیب 

سازندی می شوند، تشکیل نخواهند شد.]5،3،2و6[

4-2- مشخصات HSE نمک های فرماته
 تســت های متعددی در خصوص تاثیر نمک های فرماته بر ایمنی و 
بهداشت محیط زیست )HSE( انجام  شده و نتایج، حاکی از آن است 
که نمک های فرماته قابل  تجزیه ی زیستی بوده و در حد خیلی کم 
ســمی هستند. در بین نمک های فرماته، سزیم فرمات تا حدودی از 

دیگر نمک های فرماته سمی تر است. 
این نمک ســنگین به  جای روی برمید مورد استفاده قرار می گیرد. 
روی برمید نسبت به سزیم فرمات بسیار سمی تر و خطرناک تر است. 
طی آزمایشاتی موســوم به PARCOM، تمامی نمک های فرماته در 
گروه غیر سمی یا تا حدودی سمی طبقه بندی شدند و روی برمیدها 

در گروه خیلی سمی جای گرفتند.]3و4[



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 192 

55

3- کاربرد سیاالت تکمیلی پایه  فرماته
1-3- حفاری چاه های عمیق و باریک

ســیاالت حفاری و تکمیل از نوع آب نمک فرماتــه دارای پایداری 
دمایی باال و فشــار هیدرواســتاتیکی باالیی هســتند. این سیاالت 
همچنین موجب کاهش چشــمگیر افت فشار ناشی از اصطکاک در 
چاه هــای عمیق و باریک شــده و از این نظر ســیالی مطلوب برای 

عملیات حفاری و تکمیل می باشند.

2-3- حفاری سازندهای شیلی
نمک هــای فرماته از طریق کاهش جریــان هیدرولیکی و پدیده ی 
تحریک اســمزی باعث پایداری هرچه بیشــتر ســازندهای شیلی 

می شوند.]2و3[
3-3- حفاری سازندهای نمکی

به دلیل حاللیت پایین نمک های موجود در ســیاالت پایه فرماته، 
پدیده ی واشســتگی در چــاه اتفاق نمی افتد.)بــه  موجب پدیده ی 

واشستگی، دیواره ی چاه شسته شده و قطر چاه افزایش می یابد.(

4-3- حفاری سازندهای مستعد در زمینه ی تشکیل هیدرات های گازی
بســته به نوع و غلظت آب نمک فرماته، دمای تشــکیل هیدرات را 
می توان تا 48 درجه ی سانتی گراد کاهش داد و از تشکیل هیدرات 

جلوگیری کرد.

5-3- حفاری دیگر سازندها
در فرموالسیون ســیاالت حفاری و تکمیل، به  اضافه کردن ماده ی 
جامد نیازی نیســت. این مهم، دست تولیدکنندگان این سیاالت را 
برای انتخاب دلخواه نوع و مقدار ذرات مورد استفاده در فرموالسیون، 
بــاز نگه مــی دارد. به  عالوه، در اثر رســوب و ته نشــینی یون های 

دو ظرفیتی، هیچ گونه آسیبی به سازند وارد نخواهد شد.]2و3[

4- موارد استفاده از سیال تکمیلی پایه فرماته در مخازن مختلف دنیا
1-4- طــی ســال های 2003 تــا 2008 جهت حفــاری و تکمیل 
44 حلقه چاه گازی در میدان غوار6 در کشــور عربستان ســعودی از 
سدیم فرمات و پتاسیم فرمات به  عنوان سیال تکمیل استفاده شد. در 
ســال 2003 در حوزه ی نفتی حرض7 در عربستان حفاری جهت دار 

چاهی به ارتفاع عمودی 1614 فوت و زاویه ی 79 درجه تحت دمای 
323 درجه ی فارنهایت به  وسیله ی سیال تکمیلی پایه فرماته انجام 
شد. در این عملیات از آب نمک فرماته با چگالی بین 92 تا 102 پوند 

بر فوت مکعب استفاده شد. 
در همین ســال حفاری جهت دار دیگری به کمــک آب نمک پایه 
فرماته در حوزه ی نفتی حویه8 در عربســتان انجام شد. این حفاری 
بــه ارتفاع عمودی 3174 فوت و زاویــه ی 89٫5 درجه تحت دمای 
302 درجــه ی فارنهایــت انجام و در آن از آب نمــک پایه فرماته با 

چگالی 92 پوند بر فوت مکعب استفاده شد. 
در پی استفاده از سیال تکمیلی پایه فرماته در این دو حوزه عملکرد 
بهتر مته ی حفاری، کاهش فشــار پمــپ تزریق، کاهش گیر کردن 

لوله در چاه و پایداری دمایی باالی سیال تکمیل گزارش شد.]7[

2-4- در ســال 2017 شرکت توتال فرانسه جهت حفاری و تکمیل 
چاهــی در میدان نفتــی و گازی مارتین لینگ9 در کشــور نروژ از 

سزیم فرمات با وزن مخصوص 2٫07 استفاده کرد. 
مخــازن موجود در این میــدان عمدتا دارای تخلخــل بین 20 تا 
30درصد بوده و تراوایی 2٫6 دارسی دارند. در پی عملیات حفاری و 
تکمیل با سیال پایه فرماته در این میدان هیچ گونه آسیب سازندی 

گزارش نشد. 
جایگزینی سیال پایه فرماته به  جای سیال پایه روغنی در حفاری و 
تکمیــل چاه های میدان مارتین لینگ نرخ نفوذ مته را باالتر، دمای 
گردشی ته چاه را 5 درجه ی سانتی گراد کمتر و نیز افت فشار ناشی 

از اصطکاک را 35درصد کاهش داد. 
تنها موضوع نگران کننده اصطــکاک مکانیکی باالی به وجود آمده 
بود، به  طوری  که اســتفاده از ســیال تکمیلی پایه فرماته به  جای 
سیال پایه روغنی حدود 25درصد نیروی گشتاوری را حین عملیات 

حفاری افزایش داد.]8[

3-4- در نمونه ی دیگری طی ســال های 2001 تا 2014 شــرکت 
استات اویل10 جهت انجام عملیات حفاری و تکمیل چاهی در مخزن 
هولدرا11 در کشــور نروژ از آب نمک پتاسیم فرمات و سزیم فرمات با 
وزن مخصوص 1٫9 اســتفاده کــرد.]9[ در جداول1 و 2 نمونه های 
عملی اســتفاده از نمک های فرماته در میادین سراســر جهان طی 

سال های 2002 تا 2018 آورده  شده  است.
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 1   استفاده از نمک های فرماته در میادین نفتی جهان از سال 2013 تا 2018 ]10-16[

)lb/gal(چگالی)F°( سال استفادهشرکتکشورمیدانکاربرددما

14.94275Gravel PackRavenمصرBP2018
16.19420Well kill (standby fluid)KG BasinهندOil India
17.20378Well test, perforation fluidBantmilli South-3هندONGC

2017
Totalنروژ275Drill-in, screen running, upper completionMartin Lingeبیش از 17.80

17.40216Upper completion, clean-up pillsChampion DeepبرونئیBrunei Shell Petroleum 17.40241Upper completion, clean-up pillsChampion West
18.03304Upper completionAlderبریتانیاChevron2016
18.40284Well KillRavnدانمارکWintershall
17.94302Intermediate and upper completionsBrynhildنروژBrunei Shell Petroleum2015
18.70401Workover, intervention, suspension, lower completion, stuck pipe/well killElgin/FranklinبریتانیاElf/Total E&P
13.77277Upper CompletionEkofiskنروژConocoPhillips

2014 Statoilنروژ297Upper completionGudrunبیش از 17.94 16.50226Upper completion, perforationVigdis
18.000Well killBojeدانمارکMaersk

2013
15.80388Completion, injection testsYanam SouthهندONGC
15.20275Perforation fluid, DST, upper completion, gravel packMumbai HighهندONGC
15.30266MPD drill-in, perforated liner, upper completion, well kill (standby fluid)KanowitمالزیPetronas

 2   استفاده از نمک های فرماته در میادین نفتی جهان از سال 2002 تا 2011 ]10-16[

)lb/gal(چگالی)F°( سال استفادهشرکتکشورمیدانکاربرددما
12.70196Gravel packSnadd NorthنروژBP

2011

18.100Well killEdith GrayآمریکاConocoPhillips
15.10380CompletionNorth VegaآمریکاDelta Petroleum
18.360LSOBMOselvarنروژDong Energy 17.800Completion, LSOBMTrym
16.50324Liner running, upper completionMorvinنروژStatoil 15.30271Drill-in, openhole sand screen, upper completion, perforated liner, suspensionVega
16.90212Completion, workoverKashagenقزاقستانAgipKCO

2010
16.400Well killMalekآمریکاConocoPhillips
13.90100PerforationMoranپاپوآ گینه نوOil Search (PNG)
16.70286LSOBM CompletionAlveنروژStatoil
17.00282Upper completionHildنروژTotal
14.70405DSTVictoriaنروژ

Total2009
17.90305Perforated liner, well test, long-term suspensionKessogبریتانیا
16.500Well kill, openhole completionBaker Family TrustآمریکاConocoPhillips

2002-2008

13.800CompletionJernehمالزیExxonMobil
15.90264Workover, perforated linerGasselternijveenهلندNAM

Statoilنروژ300Drill-in, openhole sand screenHuldraبیش از 16.20
17.40311MPD drilling, drill-in, perforation fluid, openhole sand screen, upper completionKvitebjørnنروژStatoil
13.80267Openhole sand screen, long-term suspensionTuneنروژNorsk Hydro
13.50275Drill-in, drilling, openhole sand screenTinatعربستان سعودیSaudi Aramco
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نتیجه گیری
استفاده از سیاالت حفاری معمولی در عملیات حفاری و تکمیل چاه 
به دلیل داشــتن مقادیر زیادی ماده ی جامد توصیه نمی شود. مواد 
جامد موجود در این ســیاالت باعث مســدود کردن منافذ مخزن و 

کاهش تولید می شوند. 
ســیال جایگزین گل حفاری در عملیات حفاری و تکمیل ناحیه ی 
مخزنی، ســیال تکمیلی نام داشته که از مواد جامد در فرموالسیون 
این سیاالت به  طور خیلی جزئی استفاده می شود. یکی از مهم ترین 

و کاربردی ترین سیاالت تکمیلی، نوع فرماته ی آنها می باشد. 

این نمک ها قدرت خورندگی پایینی داشــته و از رشد باکتری های 
مخــرب جلوگیری می کننــد. در این مقاله خــواص و ویژگی های 
ممتاز و همچنین کاربرد گســترده ی این نوع ســیاالت تکمیلی در 
انواع سازندها گردآوری  شــده تا با بررسی آنها به مزیت استفاده از 
نمک های فرماته به  جای نمک های هالیدی به  عنوان سیال تکمیلی 

پی  ببریم. 
شــناخت ویژگی ها و کاربرد ســیاالت تکمیلی پایــه  فرماته باعث 
می شــود تا مهندسان بتوانند سیالی مناســب جهت انجام عملیات 

حفاری و تکمیل چاه انتخاب کنند.

پانویس هاپانویس ها
1. Completion fluid’s
2. Brine               
3. Formate brines        
4. shale                                            
5. Biocide    
6. Ghawar      

7. Haradh      
8. Hawaiyah     
9. Martin linge     
10. Statoil
11. Huldra


