
تحلیل فنی علل وقوع فوران و آتش سوزی
در چاه- 76 میدان بي بي حکیمه

مقدمه

شکستگي ها رايج ترين ساختارهاي زمین شناسي 
هســتند كه ممکن است در هر رخنمون سنگي 
وجود داشته باشند. در ارتباط با اهمیت خواص 
شکســتگي ها مي توان بــه نقش مؤثــر آنها در 
افزايــش تخلخل، نفوذپذيري و در نتیجه تولید 
مقادير زيــاد  نفت به ويــژه در مخازن كربناته 
اشــاره كرد. بررســي و مطالعه شکســتگي ها 
و شــناخت موقعیــت و نحوه گســترش آنها 
در سرتاســر مخــزن مي توانــد در زمینه هاي 
مختلــف از جملــه تهیه طرح توســعه میدان، 
تعیین محل هاي مناســب جهت حفر چاه هاي 
جديد، افزايش طول عمر و بهره دهي مناسب 
مخــزن، مؤثر باشــد. وجود شکســتگي ها در 
اليه هــاي تولیــدي در كنــار مزاياي بســیار، 
معايبــي نیــز دارد. هرزروي شــديد و گاهي 
هــرزروي كامل ســیال حفــاري و هم چنین 
احتمال فوران چاه از بزرگ ترين چالش هاي 

فراروي صنعــت حفاري در هنــگام حفاري 
سازندهاي داراي شکستگي است. میدان نفتي 
بي بــي حکیمه يکــي از بزرگ تريــن میادين 
نفتــي جنــوب باختري ايــران اســت. تحلیل 
داده هــا و نقشــه هاي تهیه شــده از اين میدان 
حاكــي از  وجود شکســتگي هايي در تمامي 
مناطق اين میدان اســت. دســتگاه حفاری 43 
فتح شــركت ملی حفاری ايــران جهت تعمیر 
چاه-76 بی بی حکیمه كه با مشکل تولید گاز 
اضافي مواجه شــده بود روی اين چاه مستقر 
شــده بود. در حین حفاری ســازند آسماری 
 اينچ در عمــق 1884 متری زمین،  با مته
به طــور ناگهانی با مشــکل هــرزروی كامل 
سیال حفاري مواجه شــد. شدت هرزروي به 
حدي بــود كه پمپ كردن مقدار زيادي مواد 
كنترل كننده هرزروي نیز نتوانســت مشکل را 
برطرف كند. در ادامه به منظور كنار گذاشتن 
مته و موتور حفــاری انحرافی و بلند كردن و 

رانــدن توپك قابل بازيافت )R.T.T.S( جهت 
انجام عملیات ســیمان پالگ، رشته حفاری تا 
عمــق 300 متری در حال بــاال آمدن بود كه 
در ســاعت 5:30 بامداد جمعه )6 آبان 1390( 
چاه به طور غیــر منتظره جريان يافت. به دلیل 
فشار زياد گاز فوران كرده )حدود 1600 پوند 
بر اينچ مربع( و كم بودن وزن رشــته حفاری، 
اين رشته به صورت پیستونی به بیرون از دهانه 
چاه پرتاب شــد. با توجه به شــرايط ســخت 
پیش آمده و حركت ناگهانی رشــته حفاری 
به ســمت باال امکان ايمن ســازی چاه و بستن 
شــیرهای فوران گیر میسر نشــد. جريان يافتن 
گاز و سیاالت هیدروكربوری مخزن به سطح 
و اصطکاک ايجاد شــده در اثر پرتاب رشته 
حفاری بــه درون دكل باعث شــد دســتگاه 
حفــاری برای چند دقیقــه در هاله ای از آتش 
قــرار گیرد. در حالی كه چاه در حال فوران و 
ســوختن بود، گروه عملیات حفاری در میان 
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شــعله های آتش ابتدا اقدام به بســتن شیرهای 
فوران گیر كرده و چاه را به كنترل درآوردند 
و در نهايت با پمپ كردن آب با فشــار و نرخ 
حجمی مناســب چاه را كشته و فوران به طور 

كامل مهار شد.
همان طور كه گفته شــد هــرزروی، يکی از 
مشکالت اساسی در صنعت حفاری است كه 
به صورت گم شــدن جزيی يــا كلی حجمی 
از ســیال حفاری درون منافذ ســازندها اتفاق 
مي افتــد. چالش برانگیزترين و خطرناک ترين 
پیامد هرزروی، كاهش فشار هیدرواستاتیکي 
ســتون ســیال حفاري و به دنبــال آن احتمال 
وقــوع فوران چاه اســت. از جملــه علل مؤثر 
در هرزروی ســیال حفاري عوامــل عملیات 
حفاری و ســازندی هســتند. بروز اين پديده 
حدود 10 تــا 20 درصد هزينه های حفاری را 
به خــود اختصاص می دهد. در واقع هرزروی 
پرهزينه تريــن و رايج تريــن مشــکل صنعت 
حفاری اســت كه برحسب شرايط موجود، با 
روش های خاص بايد به مقابله با آن پرداخت.

1- نواحی هرزروی

نواحی هرزروی را می توان به دو دسته اصلی 
تقسیم كرد:

الف( نواحی هرزروی طبیعی

نواحی هــرزروی طبیعی به دلیل نوع ســازند 
يا ســاختار زمین شناســی، به طور ذاتي مستعد 
هرزروی هســتند. تقســیم بندی اين نواحی به 

صورت زير است:
● ســاختارهای ناپایدار و دانه درشت: برای 

هــرزروی گل در منافــذ اين ســازندها، ابعاد 
منافــذ بايد حدود ســه برابر بزرگتــر از ابعاد 
ذرات موجود در داخل گل باشــد. ماسه های 
ســطحی، باندهای شــنی و ســازندهای ريفی 

جزء اين نواحی به شمار می روند.

● شکســتگی ها و درزه های طبیعــی: امکان 

وجود اين ســازندها )كــه نفوذپذيری زيادي 
دارند( در بســیاری از ســاختارها وجود دارد. 
ســازندهاي حاوی شکســتگی عامــل اصلی 
هرزروی هســتند. هرزروی در اين ســازندها 
می تواند در اختالف فشــارهای خیلی اندک 

)حدود psi 50( نیز انجام شود.
● ساختارهای حفره ای و غاری: در بعضی از 

سازندها مانند ساختارهای آهکی و دولومیتی، 
حفره هايي توســط جريان آب ايجاد می شود. 
بدين صورت كه جريان آب قسمتی از خمیره 
ســنگ را طی عملیات لیچینگ حل می  كند. 
فضای خالی به وجود آمده ممکن است بعدها 
توســط نفت پر شــود. در زمــان  حفاری اين 
ســازند ها، ممکن است رشته حفاری به داخل 
حفره ها ســقوط كرده و گم شــدن سريع گل 
اتفــاق بیافتد. حجم و شــدت ايــن هرزروی 
بســتگی به اندازه حفره هايــي دارد كه به هم 

مرتبط هستند.

ب( نواحی هرزروی القایی )تحریکی(

وقتــی فشــار هیدرو اســتاتیك گل به فشــار 
بحرانی بعضی از شکستگی ها رسیده يا از آن 
تجاوز كند امکان ايجاد شکست هیدرولیکی 
و هــرزروی گل وجود دارد. مســدود كردن 
شکســتگی هايی كه در نتیجه افزايش فشار به 
وجود آمده اند دشــوار بوده و ممکن اســت 
اين شکستگی ها ديگر به حالت اولیه خود باز 
نگردند. در اين صورت حتی با كاهش فشــار 

نیز ممکن است هرزروی ادامه يابد]4[.

2- صدمات هرزروی

به اطالعــات كامل  2-1- عــدم دســتیابی 

زمین شناسی سازند

اگر ســیال حفاری به همراه كنده های حفاری 
به ســطح باز نگــردد امکان دارد كــه نتوانیم 

اطالعــات دقیق و كاملــی درباره ســازند به 
دست آوريم.

2-2- ناپایداری دیواره چاه

در صــورت كاهش فشــار هیدرواســتاتیك 
ستون سیال حفاري، امکان ناپايداری و ريزش 

ديواره چاه وجود دارد.

2-3- فوران چاه

براثر بروز هرزروی و كاهش ســطح ســتون 
هیدرواستاتیك سیال حفاری، سیاالت سازند 
امــکان ورود به چــاه را پیدا كــرده كه عدم 
كنترل به موقع اين مسئله مي تواند سبب فوران 
چــاه و بروز آتش ســوزی در دكل حفاری و 
آسیب رسیدن به نیروهاي عملیاتي و هم چنین 
وارد شدن صدماتي به مخزن و محیط زيست 

گردد.

2-4- گیركردن رشته حفاری

هنگام هرزروی، بر اثر ايجاد اختالف فشار بین 
گل و ســازند ممکن است لوله ها در چاه گیر 
كننــد كه براي حل اين معضــل بايد عملیات 

مانده يابی با هزينه زيادي انجام پذيرد. 

2-5- وارد آمدن خسارت به الیه های تولیدی

در موارد بسیاری پس از آزمايش چاه مشاهده 
شده كه .براثر هرزروی جزئي يا كلي گل )به 
ويژه در مخازن شــکاف  دار(، آسیب شديدي 
به سازندهای تولیدي با نفوذپذيری زياد وارد 
آمده است. هرزروی گل می تواند سبب انتقال 
ذرات ريز گل به درون منافذ سازند و كاهش 
نفوذپذيری مناطق نزديك چاه شود. عالوه بر 
اين فیلتر شدن گل ممکن است سبب واكنش 
شــیمیايی بین گل و تركیبات سیاالت مخزن 
شده و با تشکیل رســوب، نفوذپذيری مخزن 
را در اطــراف چاه كاهش دهد كه جهت رفع 
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اين معضــل بايد عملیات تحريك ســازند و 
اسیدكاري با هزينه هاي زيادي انجام شود.

3- معرفي میدان نفتي بي بي حکیمه 

میدان نفتي بي بي حکیمه از میادين خشــکي 
بــوده  و بــه صــورت طاقديســي كشــیده با 
دامنه هاي پر شیب اســت كه در فروافتادگي 
دزفــول، در 230 كیلومتــري جنوب شــرقي 
اهــواز،30 كیلومتــري خلیــج فــارس و در 
 جنوب میدان نفتي گچساران واقع شده است 
)شــکل-1(. اين میــدان كه در ســال 1341 
كشف شــد و در همان ســال به بهره برداری 
رســید، داراي مخازن آســماري، بنگستان و 
خامي است كه مخزن خامي آن از سازندهاي 
فهلیان، گدوان و داريان تشــکیل شده است. 
در اوايل ســال 1374جهت تثبیــت و جبران 
كاهش فشــار مخــزن، طرح تزريــق گاز در 
اين میدان اجرا شد. پتانسیل باالي تولید اولیه 
میدان به تولید از شکستگي هاي مخزن و فشار 
باالي آن نسبت داده شده و ظرفیت تولید آن 
در حال حاضر روزانه حدود 120 هزار بشکه 

نفت و میعانات نفتی مي باشد.

4- توزیع تراكم شکســتگي ها در میدان نفتي 

بي بي حکیمه

میــدان  بنگســتان  و  آســماري  مخــازن 
بي بي حکیمــه از بزرگ تريــن میاديــن نفتي 
جنــوب باختــري ايران اســت كه بر اســاس 
خصوصیات پتروفیزيکي و سنگ شــناختي به 
ترتیب به 4 و 9 منطقه تقســیم شده اند. تحلیل 
داده ها و نقشــه هاي هــم ارزش هرزروي گل 
حفاري تهیه شــده براي اين مخــازن بیان گر 
وجود شکســتگي در تمامي مناطق اين میدان 
اســت. هم چنیــن مطالعات نشــان داده كه بر 
خالف مخزن بنگســتان در مخزن آســماري 
میزان هــرزروي گل و تراكم شکســتگي، با 
افزايــش عمــق در مجموع روندي كاهشــي 
دارد. افق مخزن آسماري در اين میدان داراي 
75 كیلومتر طول و عرض میانگین 5 كیلومتر 
بوده و بر اســاس خصوصیات پتروفیزيکي و 
سنگ شــناختي به چهار منطقه مختلف تقسیم 
 شــده اســت. افق مخزن بنگســتان نیز داراي

 72 كیلومتــر طــول و عــرض میانگیــن 4/5 
كیلومتــر بــوده و به 9 منطقه مختلف تقســیم 

مي شود.

 5- خالصــه تاریخچــه حفــاری چــاه-76 

بی بی حکیمه

حفاري چــاه-76 بی بــی حکیمــه در تاريخ 
72/06/25 با استقرار دستگاه حفاری در محل 
چاه و استفاده از مته 26 اينچ آغاز شد. حفاری 
حفــره 26 اينچ تا عمق 60/5 متری به وســیله 
گلي بــا چگالــیpcf 76 انجام و ســپس لوله 
 اينچ در عمــق 60 متری نصب  جــداری 
 اينچ با گل  گرديد. پس از حفاری حفره 
  بنتونايتی تا عمق 946 متري لوله جداری  
اينچ در عمق 945/75 متری رانده شد. عملیات 
حفــاری ايــن حفــره در اعمــاق 729، 751، 
 785، 881 و 892 متــری با هرزروی شــديد
 ) 300-160 بشــکه در ساعت( مواجه شد كه 
با پمپاژ متناوب پیل كنترل شد. حفاری حفره 
 اينچ تا عمق 1743/75 متری)محل راندن 
 اينچ( در شــرايطی انجام شد كه  جداری 
در عمق 1165 متری با هرزروی كامل مواجه 
گرديــد و جهت كنتــرل آن از پمپاژ متناوب 
پیــل میکا كمك گرفته شــد. هم چنین جهت 
كنتــرل هــرزروی در ادامه عملیــات حفاری 
اين حفــره از پــالگ ســیماني نیز اســتفاده 
 اينچ به وســیله گلي  شــد. حفاری حفره 
امولســیونی با چگالی pcf 56 از عمق 1744تا 
عمــق 1770 متــری به صورت عمــودی و از 
عمق 1770 متری حفاری جهت دار با متوسط 
هرزروی 5-2 بشکه در ساعت تا عمق 1873 
متــری ادامه يافت كه حفــاری در اين عمق با 
هرزروی كامل گل مواجه شــد. ادامه حفاری 
 اينچ با متوســط هــرزروی 20-70  حفره 
بشکه در ساعت تا عمق 2018 متری به نحوي 
ادامه يافت كه در اعماق 1923و 2018 متری    1    موقعیت میدان نفتي بي بي حکیمه در فروافتادگي دزفول
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نسـخه  در واقـع   PumaFlow سـاز  شـبيه گونه كه اشـاره شـد،    همان. سياه، تركيبي و حرارتي است حالت نفت
  .است Athosبه نام  IFPساز معروف دانشگاه  يافته شبيه توسعه
  :توان در موارد زير خالصه كرد ا ميرمخازن ايران  مطالعهبراي  ساز شبيههاي اين  ترين ويژگي مهم
بـا   18ضريب شكلقابليت محاسبه  است، Athosساز  شبيه ميراثساز كه البته  ترين برتري اين شبيه مهم) الف

ساز مدعي است كه  اين شبيه. دوگانه است لهاي تخلخ انتقال بين ماتريس و شكاف در مدلدر تابع دقت باال 
مكانيزم حـاكم بـر جريـان بـين      و روش جديدي براي محاسبه خودكار ضريب شكل بر اساس اندازه ماتريس

به ريس سرعت تخليه ثقلي ماتبيني  پيشبنابراين . ابداع كرده استوابسته به زمان  به شكلماتريس و شكاف 
  .تر است واقعيت نزديكساز به  توسط اين شبيهنفت -نفت و آشام آب-در مكانيزم ريزش ثقلي گاز ويژه
نفـت در  -استفاده از الگوريتمي جهت تصحيح بازيافت نهايي ريزش ثقلـي گـاز   ساز اين شبيهديگر برتري ) ب

در  ايي ريـزش ثقلـي كـه معمـوالً    شود ميزان بازيافت نهـ  اين توانايي باعث مي. است هاي تخلخل دوگانه مدل
تري از ميزان بازيافـت   بيني دقيق شود تصحيح شده، پيش اشتباه محاسبه مي به طور هاي تخلخل دوگانه مدل

دوگانه براي محاسبه بازيافت نهـايي   هاي تخلخل دقت در مدلوجود عدم  .)1-شكل( گيردانجام نهايي مخزن 
ينگي نسـبت بـه   يخطي بودن نمـودار فشـار مـو   مركز سلول و غيربه پارامترها در ناشي از محاس ،ريزش ثقلي

  .خارج است نوشتاراشباع است كه توضيح دقيق آن از حوصله اين 
 

 
  PumaFlowساز  در مورد فرمول ويژه شبيه Beicipنمودارهاي شركت  1-شكل

  

قـابليتي كـه در   . دار اسـت  ازن شكافپديده جذب مجدد در مخ سازي مدلچنين مدعي  ساز هم اين شبيه) ج
پررنـگ ايفـا    يتر فرآيندهاي حاكم بر مخازن ايـران نقشـ   سازي دقيق تواند در شبيه صورت صحت عملكرد مي

  .كند
 .چنين توانايي اجراي موازي بر روي چند هسته پردازش را نيز داراست ساز هم اين شبيه) د

 

۴ 
 

يژه در مخازن وه ب(براثر هرزروي جزئي يا كلي گل .كه  پس از آزمايش چاه مشاهده شدهموارد بسياري در 
 سببتواند  هرزروي گل مي. هوارد آمدبا نفوذپذيري زياد  يبه سازندهاي توليد يشديد آسيب ،)دار  افكش

عالوه بر اين فيلتر . دشونزديك چاه  طقاكاهش نفوذپذيري من وانتقال ذرات ريز گل به درون منافذ سازند 
و با تشكيل رسوب،  شدهاالت مخزن تركيبات سيبين گل و ايي يواكنش شيم سببشدن گل ممكن است 

عمليات تحريك سازند و بايد معضل  دهد كه جهت رفع ايناطراف چاه كاهش در را  مخزن نفوذپذيري
  .ي انجام شودهاي زياد هزينهبا اسيدكاري 

  
   بي حكيمه معرفي ميدان نفتي بي - 3

هاي پر شيب اسـت   ه با دامنهكشيد يطاقديسبي حكيمه از ميادين خشكي ايران و به صورت  ميدان نفتي بي
كيلـومتري خلـيج فـارس و در جنـوب      30كيلومتري جنوب شرقي اهـواز،  230كه در فروافتادگي دزفول، در 

و در همان سال به شد كشف  1341در سال  كهميدان اين ). 1-شكل(ميدان نفتي گچساران واقع شده است 
است كه مخزن خامي آن از سـازندهاي فهليـان،    داراي مخازن آسماري، بنگستان و خامي، برداري رسيد بهره

طـرح   ،جهت تثبيت و جبـران كـاهش فشـار مخـزن    1374در اوايل سال . ن تشكيل شده استگدوان و داريا
هاي مخـزن و فشـار    پتانسيل باالي توليد اوليه ميدان به توليد از شكستگي. تزريق گاز در اين ميدان اجرا شد

هزار بشـكه نفـت و ميعانـات     120توليد آن در حال حاضر روزانه حدود ظرفيت  وباالي آن نسبت داده شده 
  .باشد مي نفتي

  
  بي حكيمه در فروافتادگي دزفول موقعيت ميدان نفتي بي:  1 -شكل

  



ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 97 / دی ماه 1391

9

هرزروی كامل اتفــاق افتاد. در ادامه حفاری 
به دلیل كمبود گل امولسیونی، تا عمق 2023 
متري از آب به عنوان ســیال حفاری استفاده 
شد. پس از رسیدن به اين عمق آستری 7 اينچ 
رانده و سیمان كاری انجام شد. حفاری حفره 
618 اينــچ تا عمق 2110 متری به وســیله گلي 
امولســیونی بــا چگالــی pcf 56 و به صورت 
جهت دار انجام شــد و در ادامه تا عمق نهايی 
2400 متــری به صورت افقــی و با هرزروی 
28- 4 بشــکه در ســاعت پايان يافت. پس از 
راندن رشــته تکمیلي، اين چاه در مدار تولید 
قرار گرفت. شکل-2 شــماتیك دروني چاه 
را بعــد از اتمام حفــاري و تکمیل و جدول-
1 اطالعات سرســازندها را در چاه -76 بي بي 

حکیمه نشان مي دهد.

6- موقعیت چاه-76 در میدان بي بي حکیمه

چــاه- 76 بي بي حکیمه بــر روي يال جنوبي 
طاقديس بي بي حکیمه، بین چاه هاي 46 و 51 
واقع شده است. ســتون چینه اي حفاري شده 
در اين چاه داراي تركیب چینه اي طبیعي بوده 
و تنها در عمــق 1030 متر حفار، بخش هاي- 

6 و 7 ســازند گچســاران توســط يك گسل 
رورانده تکرار شده است. بر اساس اطالعات 
حاصل از نمودار جهت يابي پیوسته پرتو گاما، 
چــاه به طــور طبیعي به طــرف جنوب غرب 
منحرف شده و میزان جابجايي افقي چاه روي 
سرسازند آسماري برابر 39/29 متر در جهت 
جنوب غرب 20 محاســبه شــده است. چاه از 
عمق 1770 متر حفار در سازند آسماري كج 
شــده و پس از 340 متر حفاري جهت دار در 
عمق 2110 متر حفار به صورت افقي درآمد. 
حفــاري افقي در ســازند آســماري همراه با 
 56 pcfهرزروي شديد گل با وزن مخصوص
تــا عمق نهايي 2400 متــري ادامه يافته و چاه 
به صورت حفره بــاز و به عنوان تولیدي نفت 

آسماري تکمیل شد.

7- خالصه وضعیت بهره بــرداری از چاه-76 

بی بی حکیمه

آخرين وضعیت بهره برداری از چاه- 76 بی بی 
حکیمه حاكی از آن است كه اين چاه به دلیل 
تولید گاز اضافه در تاريخ 88/11/22 از مدار 
تولید خارج شده و در تاريخ 88/12/01 پس 

از تثبیت وضعیــت، در مدار تولید قرار گرفته 
اســت. اين چاه قبل از تعمیر، 500 بشــکه در 

روز تولید داشته است.

8- برنامه تعمیر چاه -76 بي بي حکیمه

برنامــه تعمیر چــاه- 76 بي بي حکیمه شــامل 
 اينچ از  خــارج كــردن لوله هــاي مغــزي 
چاه، باز كردن پنجره درون آســتري 7 اينچ، 

  2     شماتیک چاه- 76 بي بي حکیمه پس از اتمام حفاري

۶ 
 

. اين چاه در مدار توليد قرار گرفت ،پس از راندن رشته تكميلي. بشكه در ساعت پايان يافت 4 -28هرزروي 
 76-سازندها را در چاه اطالعات سر 1- شماتيك دروني چاه را بعد از اتمام حفاري و تكميل و جدول 2-شكل

  .دده بي حكيمه نشان مي بي

  
  بي حكيمه پس از اتمام حفاري بي 76 -شماتيك چاه: 2شكل 

  

 سازندها ورودي عمق

 )حفار متر(عمق سازند

 زمين سطح )زمين سطح( آغاجاري

 335 ميشان

 820 7گچساران

 939 6گچساران

 1030 تكراري7گچساران

 1235 تكراري6گچساران

 1467 5گچساران

 1705 4-2گچساران

 1722 سنگپوش

 1749 آسماري

عمق ورودي سازندها

عمق)متر حفار(سازند

سطح زمینآغاجاري )سطح زمین(

335میشان

820گچساران 7

939گچساران 6

1030گچساران7 تکراري

1235گچساران6 تکراري

1467گچساران5

1705گچساران4-2

1722پوش سنگ

1749آسماري

1770نقطه شروع انحراف

2110عمق حداكثر زاویه ساخت

2400عمق نهایي

 اطالعات سرسازندها در چاه-76 
بی بی حکیمه

   1 

فشارها و سطوح تماس سیاالت در چاه شماره 76 بي بي حکیمه

psi/ft 0/056گرادیان فشار گاز

psi/ft 0/321گرادیان فشار نفت

psi/ft 0/475گرادیان فشار آب

فشار گاز در عمق مبنا 
psi 1815فروردین 902/790 متري

فشار نفت در عمق 
psi 1846فروردین 90مبنا 1827/7 متري

1933/7 متر حفارسطح تماس گاز و نفت

سطح تماس آب و 
2010/7 متر حفارنفت

 فشارها و سطوح تماس سیاالت قبل 
از تعمیردر چاه-76 بي بي حکیمه

   2 
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حفاري جهــت دار درون ســازند آســماري 
از عمــق 1749 متر حفــار )KOP( با افزايش 
زاويــه به میزان 12 درجه در 30 متر در جهت 
123 درجه شــمال تا رسیدن به حداكثر زاويه 
 ســاخت 43 درجه در عمــق 1859 متر حفار
 )TVD:1848  m(، ادامــه حفــاري بــا حفظ 
جهت و زاويه تا عمق نهايي 2099 متر حفاري 
)TVD:2023  m(، راندن نمودارهاي ارزيابي 
مخــازن درون حفــره بــاز و در ادامــه راندن 
آســتري 5 اينچ با توجه به نتايــج نمودارها و 

 اينچ. راندن 1560 متر لوله مغزي

بي بي  تعمیر چــاه-76  عملیــات  9- خالصه 

حکیمه

دســتگاه حفاری 43 فتح شركت ملی حفاری 
ايران جهت تعمیر چــاه-76 بی بی حکیمه در 
تاريخ 1390/06/20 بر روی اين چاه مســتقر 
شــد. پس از كشتن چاه به وســیله پمپاژ 500 
بشــکه آب از طريــق لولــه مغــزي و برپايي 
فوران گیرهــا و خارج كردن رشــته تکمیلي 
درون چاه، Whipstock 7 اينچ تا عمق 1756 
Sidetrack درون  متــري رانــده و عملیــات 
آســتري 7 اينچ آغاز شــد. پس از باز كردن 
پنجره درون آستری 7 اينچ، حفاري انحرافي 

تــا عمــق 2086 متــري )TVD:2010  m( به 
وســیله گل امولســیونی با چگالی pcf 56 و با 
نرخ متوسط 8-6 بشــکه در ساعت هرزروي 
ادامه يافت. عملیات حفاری جهت دار در عمق 
2086 متری با هرزروی كامل مواجه گرديد. 
جهت بررسی وضعیت فشار، چاه بسته و فشار 
 آن ثبت شــد )پس از 25 ســاعت فشــار چاه
psi 910 بود(. در ادامه عملیات، با پمپ كردن 

800 بشــکه آب چاه كشته شد. جهت كنترل 
هــرزروی مجموعــاً طی 5 مرحله با اســتفاده 
 اينــچ، 510 بشــکه مگنســت با   RTTS از
چگالــي pcf 100 در ناحیــه هــرزروی پمپ 
شــد. پس از كنترل هرزروی، حفاری سیمان 
از عمــق 1542 تا 2086 متــری انجام گرديد. 
در ادامــه ابــزار نمودارگیــری با اســتفاده از 
لولــه مغزی ســیار درون چاه رانده شــد و از 
 عمــق 2086 تــا 1750 متــری نمودارگیــری
)CSNG/DSNT( بــه عمل آمد. بــا توجه به 
نتايج به دســت آمــده از نمودارگیري، مقرر 
شــد اين حفره)Leg- 1( مسدود شده و حفره 
جديد )Leg- 2( ايجــاد گردد. براي اين كار 
ابتدا در عمق 2000 متری30 بشــکه ســیمان 
بــا چگالي pcf115  تزريق شــد و پس از آن 
حفــاری ســیمان نرم از عمــق 1772 تا 1926 

متري انجام و ســپس در همین عمق 30 بشکه 
ديگر ســیمان با چگالي pcf117  تزريق شــد. 
شــکل-3 وضعیت چاه-76 بي بــي حکیمه را 
پس از مســدود كردن حفره اول )Leg- 1( و 
قبل از حفاري حفره جديد  )Leg- 2( نشــان 

مي دهد.

10- جزئیات فوران چاه-76 بی بی حکیمه

بــا توجه بــه عدم دســتیابی به اهــداف تعیین 
 ،)Leg- 1( شــده پس از حفاری حفــره اول
تصمیــم بر اين شــد كه اين حفره مســدود و 
حفره جديد ايجاد شــود. با قرار دادن پالگ 
سیماني در فاصله 1688 تا 1926 متري درون 
چاه و حفاری ســیمان ســخت از عمق 1688 
تا 1775 متری عملیــات حفاری حفره جديد 
)Leg- 2( آغــاز شــد. در مــورخ 90/08/04 
تجهیزات حفــاري انحرافي در چــاه رانده و 
 اينچ   حفــاري انحرافي حفره جديد بــا مته
)KOP2:1775  m( و گل امولسیوني با چگالی   
pcf 56 از عمــق 1775 تا 1884 متري در حال 

انجام بود كه ناگهان عملیات حفاري در عمق 
1884 متــري )TVD:1874  m(، بــا هرزروي 
كامل مواجه شد. با مشــاهده هرزروي كامل 
به ســرعت رشته حفاري تا باالي پنجره ايجاد 
شده در آستري 7 اينچ )1756متري( به میزان 
128 متر باال كشــیده شد. سپس جهت كنترل 
هرزروي 250 بشــکه شــلفیش پیــل1 طي دو 
مرحله به چاه پمپ شد كه هیچ برگشتي را به 
همراه نداشت. در ادامه به منظور كنارگذاشتن 
مته و موتور حفــاری انحرافی و بلند كردن و 
رانــدن توپك قابــل بازيافــت )RTTS( و با 
هدف استفاده از مسدود كننده سیمانی2 ضمن 
كنترل قابل  قبول هرزروي، تصمیم بر اين شد 
كه رشته حفاري از درون چاه باال آورده شود. 
هم    زمان با اين تصمیم، آب با نرخ 2/5 بشــکه 

  3    وضعیت چاه شماره 76 بي بي حکیمه پس از مسدود كردن حفره اول )Leg - 1 ( با پالگ سیماني

٩ 
 

  

  
  سيمانيبا پالگ ) -1Leg( بي حكيمه پس از مسدود كردن حفره اول بي 76وضعيت چاه شماره : 3شكل 

  
بي حكيمه بي 76-چاه جزئيات فوران -10

اين بر اين شد كه تصميم  ،)-1Leg(پس از حفاري حفره اول  با توجه به عدم دستيابي به اهداف تعيين شده
متـري درون   1926تـا   1688با قرار دادن پالگ سـيماني در فاصـله   . دوحفره مسدود و حفره جديد ايجاد ش

. دشـ آغـاز   )-2Leg(متري عمليات حفاري حفره جديد  1775تا  1688مق چاه و حفاري سيمان سخت از ع
8حفاري انحرافي در چاه رانده و حفاري انحرافي حفره جديد با مته  تجهيزات 04/08/90 مورخدر 

 اينچ 75
) m1775:KOP2 ( امولسيونيو گل  pcf56  ناگهـان متـري در حـال انجـام بـود كـه       1884تا  1775از عمق 

بـا مشـاهده هـرزروي    . با هرزروي كامل مواجه شـد  ،)m1874:TVD ( متري 1884عمليات حفاري در عمق 
متـر   128به ميزان ) متري1756( اينچ 7 رشته حفاري تا باالي پنجره ايجاد شده در آستري به سرعتكامل 

د كـه  شـ چاه پمـپ   بهطي دو مرحله  1شلفيش پيلبشكه  250سپس جهت كنترل هرزروي . باال كشيده شد
گذاشتن مته و موتور حفاري انحرافي و بلند كردن و در ادامه به منظور كنار. برگشتي را به همراه نداشت هيچ

قبـول    ضـمن كنتـرل قابـل    2مسدود كننده سـيماني استفاده از  و با هدف) RTTS(راندن توپك قابل بازيافت 
 با نـرخ  ، آباين تصميمزمان با     هم. ه شودباال آورده رشته حفاري از درون چاه بر اين شد كتصميم ، هرزروي

دقيقـه   30و  5سـاعت  در . شـد  چـاه پمـپ   به داخلبشكه در دقيقه بدون هيچ برگشتي از طريق داليز  5/2
چاه بـه   ،متري رسيد 300لوله به عمق  آوردن هنگامي كه رشته حفاري حين باال 1390آبان  6بامداد جمعه 

ـ . كـرد بي حكيمه فوران  بي 76-و چاه هن يافتجريا اي  طور غيرمنتظره  حـدود  (فـوران   زيـاد دليـل فشـار   ه ب

psi1600 (رشته حفاري به صورت پيستوني به بيـرون از چـاه   مانده در چاه،   باقيبودن وزن رشته حفاري   و كم
امكـان   ،و حركـت ناگهـاني رشـته حفـاري بـه سـمت بـاال        حادث شـده با توجه به شرايط سخت  .شدپرتاب 
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در دقیقه بدون هیچ برگشــتي از طريق دالیز به 
داخل چاه پمپ شد. در ســاعت 5 و 30 دقیقه 
بامــداد جمعه 6 آبان 1390 هنگامي كه رشــته 
حفاري حین باال آوردن لوله به عمق 300 متري 
رســید، چاه به طور غیرمنتظره  ای جريان يافته و 
چاه-76 بی بی حکیمه فوران كرد. به دلیل فشار 
زياد فوران )حدود psi  1600( و كم  بودن وزن 
رشته حفاری باقي  مانده در چاه، رشته حفاری به 
صورت پیســتونی به بیرون از چاه پرتاب شد. با 
توجه به شــرايط سخت حادث شده و حركت 
ناگهانی رشــته حفاری به ســمت بــاال، امکان 
ايمن  سازی چاه و بستن شیرهای فوران  گیر میسر 
نشد. جريان يافتن گاز و سیاالت هیدروكربوری 
مخزن به ســطح و هم  چنین اصطــکاک ايجاد 
شــده در اثر پرتاب رشته حفاری به درون سازه 
)دكل( باعث شــد دســتگاه حفاری برای چند 
دقیقه در هاله ای از آتش قرار گیرد. شــکل-4 
وضعیت چــاه-76 بي بي حکیمه را دقايقي قبل 

از فوران نشان مي دهد.

 76 چــاه-  فــوران  مهــار  عملیــات   -11 

بی بی حکیمه

پس از فوران چاه و بروز شرايط اضطراری در 
حالی كه چاه در حال فوران و ســوختن بود، 
گروه عملیات حفاری شــامل رئیس دستگاه، 
سرحفار، حفار، دكلبان، سکوبان،كمك  حفار 
و ناظــر عملیــات اقــدام به بســتن شــیرهای 
فوران  گیــر3 و كنتــرل فوران كردند. ســپس 
شیرهاي سرچاهی و شیرهای فوران  گیر نشت 
كردند كه با برطرف شــدن تمامي نشــتی  ها، 
چــاه به طــور كامل به كنترل گــروه عملیات 
حفــاری درآمــد. به مــوازات ايــن اقدامات 
پــس از اعالم فوران چاه به ســتاد عملیات، با 
برنامه ريزی مناسب در كوتاه  ترين زمان ممکن 
دســتگاه های پرفشار4 ســیمان  كاری به همراه 
تجهیــزات جانبــی و كارشناســان مربوطه به 
موقعیــت چاه اعزام و پس از برپايی تجهیزات 
با راهبری فنی و مهندســی، آب با فشار و نرخ 
حجمی مناســب پمپ شــد. در نهايت پس از 

 1600  psi پمپاژ 800 بشکه آب، فشار چاه از
به صفر كاهش يافت.

همسو با اين اقدامات و با توجه به آسیب ديدگی 
بــرای  الزم  برنامه ريــزی  حفــاری،  ســکوی 
ايمن  ســازی چاه و مســدود كردن دهانه آن به 
عمل آمد. در ادامه برنامه  ريزی الزم برای استقرار 
سیلوهای سیار ســیمان و دســتگاه های پرفشار 
اضافی صورت گرفت و بر اســاس برنامه، مقرر 
شــد دوغاب سیمان با چگالی و حجم مناسب با 
كنترل فشــار به درون چاه پمپ شود. با برپايي 
خطــوط ســیمان  كاري و اتصال آنهــا به هر دو 
خروجي جانبي ماسوره سر چاه5، ابتدا 460 بشکه 
ســیمان با چگالی pcf  103 كالس G كرمان با  
lbs/bbl 18/6 بنتونايت و در ادامه نیز520 بشکه 

 ســیمان با چگالی pcf   117 كالس G كرمان با
Cacl2 14/34  lbs/bbl به چاه پمپ شــد كه در 

نتیجه اين كار چاه مسدود و به طور كامل ايمن 
شد.

12- تجزیه و تحلیــل جوانب مختلف فوران 

چاه- 76 بی بی حکیمه

از آنجــا كه مجموعه اي از عوامل مختلف در 
وقوع فــوران چاه- 76 بی بــی حکیمه دخیل 
بوده در ادامه مهم  ترين عوامل مؤثر در فوران 

اين چاه بررسی خواهد شد:

12-1- وضعیت فشــار مخزن آسماري و فشار 

سیاالت حفاري در چاه- 76 بی بی حکیمه

هنگامــي كــه عملیــات حفــاري در حفــره 
متــری  2086 عمــق  در   )Leg-1(  اول 
 )TVD:2010  m( بــا هــرزروی كامــل گل 
مواجه شــد جهت پركردن حفره و جلوگیری 
از جريان چاه ابتدا از گل امولسیونی با چگالی  
pcf 56 استفاده شده است. به دلیل عدم كنترل 

هرزروی و هم  چنین كمبود گل امولســیونی، 
در ادامــه جهــت جلوگیری از جريــان چاه 

  4     وضعیت چاه- 76 بي بي حکیمه لحظاتي قبل از فوران
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نسـخه  در واقـع   PumaFlow سـاز  شـبيه گونه كه اشـاره شـد،    همان. سياه، تركيبي و حرارتي است حالت نفت
  .است Athosبه نام  IFPساز معروف دانشگاه  يافته شبيه توسعه
  :توان در موارد زير خالصه كرد ا ميرمخازن ايران  مطالعهبراي  ساز شبيههاي اين  ترين ويژگي مهم
بـا   18ضريب شكلقابليت محاسبه  است، Athosساز  شبيه ميراثساز كه البته  ترين برتري اين شبيه مهم) الف

ساز مدعي است كه  اين شبيه. دوگانه است لهاي تخلخ انتقال بين ماتريس و شكاف در مدلدر تابع دقت باال 
مكانيزم حـاكم بـر جريـان بـين      و روش جديدي براي محاسبه خودكار ضريب شكل بر اساس اندازه ماتريس

به ريس سرعت تخليه ثقلي ماتبيني  پيشبنابراين . ابداع كرده استوابسته به زمان  به شكلماتريس و شكاف 
  .تر است واقعيت نزديكساز به  توسط اين شبيهنفت -نفت و آشام آب-در مكانيزم ريزش ثقلي گاز ويژه
نفـت در  -استفاده از الگوريتمي جهت تصحيح بازيافت نهايي ريزش ثقلـي گـاز   ساز اين شبيهديگر برتري ) ب

در  ايي ريـزش ثقلـي كـه معمـوالً    شود ميزان بازيافت نهـ  اين توانايي باعث مي. است هاي تخلخل دوگانه مدل
تري از ميزان بازيافـت   بيني دقيق شود تصحيح شده، پيش اشتباه محاسبه مي به طور هاي تخلخل دوگانه مدل

دوگانه براي محاسبه بازيافت نهـايي   هاي تخلخل دقت در مدلوجود عدم  .)1-شكل( گيردانجام نهايي مخزن 
ينگي نسـبت بـه   يخطي بودن نمـودار فشـار مـو   مركز سلول و غيربه پارامترها در ناشي از محاس ،ريزش ثقلي

  .خارج است نوشتاراشباع است كه توضيح دقيق آن از حوصله اين 
 

 
  PumaFlowساز  در مورد فرمول ويژه شبيه Beicipنمودارهاي شركت  1-شكل

  

قـابليتي كـه در   . دار اسـت  ازن شكافپديده جذب مجدد در مخ سازي مدلچنين مدعي  ساز هم اين شبيه) ج
پررنـگ ايفـا    يتر فرآيندهاي حاكم بر مخازن ايـران نقشـ   سازي دقيق تواند در شبيه صورت صحت عملكرد مي

  .كند
 .چنين توانايي اجراي موازي بر روي چند هسته پردازش را نيز داراست ساز هم اين شبيه) د

 

١٠ 
 

و سياالت هيـدروكربوري مخـزن بـه     جريان يافتن گاز .گير ميسر نشد  سازي چاه و بستن شيرهاي فوران  مناي
دسـتگاه   شـد باعـث   )دكـل (پرتاب رشته حفاري به درون سازه اصطكاك ايجاد شده در اثر چنين   همو  سطح

ي حكيمه را دقايقي قبل ب بي 76-وضعيت چاه 4-شكل .يرداي از آتش قرار گ حفاري براي چند دقيقه در هاله
  .دهد از فوران نشان مي

  

  
  بي حكيمه لحظاتي قبل از فوران بي 76 -وضعيت چاه: 4شكل 

  بي حكيمه بي 76 -عمليات مهار فوران چاه -11
گـروه عمليـات    ،و بروز شرايط اضطراري در حالي كه چـاه در حـال فـوران و سـوختن بـود      پس از فوران چاه
اقـدام بـه بسـتن     و نـاظر عمليـات   حفـار   كمك،سكوبان سرحفار، حفار، دكلبان،س دستگاه، حفاري شامل رئي

 كه بـا ، كردند نشتگير   سرچاهي و شيرهاي فوران شيرهاي سپس. كنترل فوران كردندو  3گير  فورانشيرهاي 
بـه مـوازات ايـن    . كنتـرل گـروه عمليـات حفـاري درآمـد      بهچاه به طور كامل  ها،  نشتيتمامي  شدنطرف بر

زمـان ممكـن    تـرين   كوتـاه در  مناسـب ريـزي   بـا برنامـه   ،بـه سـتاد عمليـات    فوران چاهاعالم  پس ازمات اقدا
بـه موقعيـت چـاه اعـزام و     مربوطه به همراه تجهيزات جانبي و كارشناسان  كاري  سيمان 4هاي پرفشار دستگاه

در نهايـت  . شـد  پمـپ آب با فشار و نرخ حجمي مناسـب   ،تجهيزات با راهبري فني و مهندسي پس از برپايي
  .به صفر كاهش يافت psi1600 از چاه ، فشار آب بشكه 800پمپاژ  پس از
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در اثر كاهش ســطح ســتون ســیال حفاری، 
آب بــا چگالــی pcf  62/4 جهت پركردن و 
كشــتن چاه به كار برده شــد. شکل-5 شیب 
فشار ســیاالت ســازند )نفت، گاز و آب( و 
ســیاالت حفاري)گل امولســیونی و آب( را 
در حفــره اول)Leg- 1(، نشــان می دهــد. با 
توجــه به نمودار- 1 در اين شــکل هنگام باز 
كردن پنجره در عمق 1756 متري به وســیله 
گل امولســیونی با چگالی pcf  56 در سازند 
آســماري، سیال حفاري اضافه فشاري معادل  
psi 268 نســبت به فشار مخزن در همین عمق 

اعمــال مي كند. بــا ادامه عملیــات حفاري و 
رســیدن به عمق 2086 متــري، اين اختالف 
فشــار به psi 480 خواهد رســید. وجود اين 
اختــالف فشــار زياد حیــن حفاری ســازند 
آســـماری با گل امولسیونی، خود عامـــلي 
براي هرزروي گل حفاري در سازند به شمار 
مي رود. هنگامي كه براي پركردن و كشــتن 
چاه، آب استـــــفاده مي شــود ســتون آب، 
اختالف فشــار چاه با ســازند در عمق 2086 
متــری را بــه psi 777 مي رســـــاند كه اين 
مسئله، هــــرزروی سیال حفاري در اين عمق 

را تشديد كرد.
در حفــره دوم )Leg- 2(، نیز پس از حفاری 
تــا عمــق 1884 متــری )TVD: 1874m( به 

وســیله گل امولسیونی با چگالی pcf  56 و به 
وجود آمدن مشــکل هرزروي كامل، جهت 
كنتــرل و پر كردن چاه از گل امولســیونی و 
آب استفاده شده اســت. بر همین اساس گل 
 400  psi امولســیونی، اضافه فشــاري معادل
 680 psi و آب نیــز اضافــه فشــاری معــادل
 نســبت به فشــار مخزن در عمق 1884 متری 
)TVD:1874m( اعمال خواهند كرد كه اين 
امر باعث عدم كنترل هرزروي شده است ]2[.

12-2- شرایط و مسیر حفر چاه

 با توجــه به عمق ســطح تماس نفــت و گاز
)GOC: 1933/7  m( درچاه-76 بی بی حکیمه، 
حفاری در حفره دوم )Leg- 2( پس از مسدود 
كردن حفره اول )Leg- 1(، در ناحیه گازی6 
در حال انجام بوده است. نظر به اختالف فشار 
سیال حفاري با فشار سازند و شکاف  دار بودن 
مخزن، بايد براي مقابله با هرزروي شديد در 
اليه  گازي، تمهیدات الزم برای اتخاد روشي 
مناسب از جمله استفاده از تکنولوژي حفاري 
زير فشــار تعادلي7، جهت حفاري اين سازند 
انجام مي گرفت كه بــا توجه به وجود برخي 
تجهیزاتی،  و  محدوديت  های ســخت  افزاری 

اين مهم میسر نشد.
 76 چــاه-  در  اول  حفــره  مســیر  بررســی 

بی بی حکیمه حاكی از حادث شدن هرزروی 
 كامل ســیال حفــاری در عمــق 2086 متری
 )TVD:2010  m( اســت؛ در صورتی كه در 
حفره دوم هــرزروی كامــل در عمق 1884 
متــری)TVD:1874  m( رخ داده اســت. بــا 
توجــه به عــدم تغییر قابل  مالحظــه در مقدار 
آزيموت و نیز اختالف 123 متری بین ارتفاع 
قائم در دو حفره چاه می توان گفت هرزروي 
حادث شــده ناشــي از پیچیدگي و ابهامات 
ساختار زمین شناســي منطقه بوده كه اين امر 
نشان  دهنده ضرورت مطالعات زمین شناسي و 

پتروفیزيکي بیشتري است ]3[.

12-3- اضافه فشارهای ناشی از گل امولسیونی 

و آب

با توجه به شــکل-5، حین حفــاری در عمق 
1884 متری، گل امولسیونی و آب به ترتیب 
 687  psi 409 و  psi اضافه فشــارهايي معادل
را نســبت به فشــار مخزن در اين عمق اعمال 
مي كنند كه اين اضافه فشارهای نسبتاً زياد)به 
ويژه هنگامــی كه جهت پركردن چاه از آب 
اســتفاده شــده(، خود عاملی بــرای افزايش 
هرزروی سیال حفاری به درون سازند خواهد 
 شــد. با توجه بــه هزينه زياد گل امولســیوني
د  جو و هــــم  چنین  و ) ئیل و ز گا / ب آ (
دشــواري  هايي در تهیه ســريع اين گل و در 
مقابل، هرزروي شديد و غیرقابل  كنترل سیال 
حفاري و احتــــمال وقـــــوع فــوران چاه به 
دلــیل كاهــش فشار هیدرواستاتیکي، گروه 
عملیاتــي چاره اي جز اســتفاده از آب جهت 
پركــردن چاه بــا هدف جلوگیــري از وقوع 
فوران گاز نداشــته كه اين امر نه تنها مشکلي 
را حل نکرده بلکه باعث اعمال اضافه فشــار 
بیشــتر بر اليــه تولیدي و اســتمرار هرزروي 

خواهد شد.
  5    شیب فشار سیاالت سازند )نفت، گاز و آب(، گل امولسیونی و آب در چاه-76 بی بی حکیمه

١۴ 
 

  
  بي حكيمه بي 76-، گل امولسيوني و آب در چاه)نفت، گاز و آب(شيب فشار سياالت سازند : 6شكل 

  
  شرايط و مسير حفر چاه )ب

بي حكيمه، حفاري در حفـره دوم   بي 76-در چاه) :m7/1933GOC (با توجه به عمق سطح تماس نفت و گاز
)2Leg-(  پس از مسدود كردن حفره اول)1Leg-( در ناحيه گازي ،)Gas Zone (   در حال انجـام بـوده اسـت .

براي مقابله با هرزروي شـديد   ، بايدمخزنبودن دار   ختالف فشار سيال حفاري با فشار سازند و شكافنظر به ا
اتخاد روشي مناسـب از جملـه اسـتفاده از تكنولـوژي حفـاري زيـر فشـار         برايگازي، تمهيدات الزم  در اليه 
هـاي    حـدوديت برخـي م وجـود  گرفـت كـه بـا توجـه بـه       جهت حفاري اين سازند انجام مـي ، )UBD(تعادلي
 .دشاين مهم ميسر ن ،افزاري و تجهيزاتي  سخت

هـرزروي كامـل سـيال حفـاري در      حادث شـدن بي حكيمه حاكي از  بي 76 -بررسي مسير حفره اول در چاه
 1884در صـورتي كـه در حفـره دوم هـرزروي كامـل در عمـق        ؛است) m2010:TVD (متري  2086عمق 
مالحظه در مقـدار آزيمـوت و نيـز اخـتالف       ه به عدم تغيير قابلبا توج. رخ داده است) m1874:TVD (متري
ناشي از پيچيدگي و ابهامـات   حادث شدهتوان گفت هرزروي  متري بين ارتفاع قائم در دو حفره چاه مي 123

شناسـي و پتروفيزيكـي    ضـرورت مطالعـات زمـين    دهنـده   نشـان  اين امر كهشناسي منطقه بوده  ساختار زمين
  ].3[است  بيشتري

  
  اضافه فشارهاي ناشي از گل امولسيوني و آب )ج

ي هاياضـافه فشـار  بـه ترتيـب   متري، گل امولسـيوني و آب   1884، حين حفاري در عمق 6-با توجه به شكل
كه ايـن اضـافه فشـار نسـبتاً      كنند ين عمق اعمال ميرا نسبت به فشار مخزن در ا psi687  و psi409 معادل 

ه ويژه هنگـامي كـه جهـت    ب .درون سازند خواهد شدبه هرزروي سيال حفاري خود عاملي براي افزايش  ،زياد
چنـين وجـود     و هـم ) گازوئيل/آب(گل امولسيوني زيادبا توجه به هزينه .كردن چاه از آب استفاده شده استپر
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12-4- اســتفاده نکــردن از سیســتم  پایش 

در   Mud Logging حفــاری  عملیــات 

چاه  های تعمیری

در بیشــتر نقاط جهان صاحبــان مخازن نفت 
و گاز در حفاری هــای چاه هــای اكتشــافی، 
توصیفی و توســعه ای، جهت كنترل عملیات 
حفــاری از سیســتم  پايش عملیــات حفاری 
Mud Logging اســتفاده می كننــد ]4[. اين 

سیستم امکان كنترل لحظه  ای عملیات حفاری 

چــاه، آگاهی ســريع از بــروز كوچك  ترين 
مشــکل و جلوگیری از بدترشــدن شــرايط 
با اقدامــات پیش گیرانــه را در اختیــار ناظر 
حفاری قــرار می دهــد. از مهم  ترين وظايف 
  Mud Logging حفــاری  پايــش  سیســتم 
تشخیص به موقع جريان چاه است. بر خالف 
چاه هــای اكتشــافی، توصیفی و توســعه ای، 
به دلیــل متراژ حفاری بســیار كم و هم چنین 
مســئله هزينه ها، صاحبان مخازن در چاه های 

تعمیراتی به ندرت از سیســتم  پايش عملیات 
حفاری Mud Logging اســتفاده می كنند. از 
آنجــا كه چــاه- 76 بی بی حکیمــه يك چاه 
تعمیراتی بوده، دستگاه حفاری 43 فتح مجهز 
به سیســتم پايــش عملیات حفــاری نبوده و 
بنابراين هنگامی كه در حفره جديد با مشکل 
هــرزروی كامل مواجه شــد از آنجا كه هیچ 
برگشت گلی در سطح مشــاهده نمی شد لذا 
امکان تشخیص ســريع و به موقع جريان چاه 
و در نتیجه عکس العمل مناسب هنگام فوران 

وجود نداشته است.

12-5-كنترل هرزروی

بر اساس دستورالعمل ها و مقررات استاندارد 
حفــاری، هنگام بــروز هرزروي، بــه منظور 
جلوگیــري از گیركردن رشــته حفاري بايد 
ضمن كنترل میزان هرزروی تا حد قابل  قبولی 
بــا به كار بــردن انواع پیل های در دســترس، 
رشــته حفاري را تا عمــق ايمني )عمق نصب 
آخريــن كفشــك( بــاال آورده و ســپس با 
روش  هــاي متــداول اقــدام به كنتــرل كامل 
هرزروي چــاه كرد. پس از بــروز هرزروي 
در چــاه-76 بی بــی حکیمــه در عمق 1884 
متــري، ابتدا با بــه كارگیری انــواع پیل های 
مختلف مقــدار هرزروی كاهش داده شــد. 
سپس رشــته حفاري را تا باالي پنجره ايجاد 
شــده در آســتري 7 اينچ )1756 متري( باال 
آورده و جهــت كنترل بیشــتر هــرزروي در 
ايــن عمق مقدار250 بشــکه شــلفیش پیل به 
درون چــاه پمپ شــد. اما در ادامــه به دلیل 
عدم موفقیت در كنترل هــرزروي و با توجه 
به قــرار داشــتن موتور حفــاري انحرافي در 
داخل رشــته حفاري و احتمال مسدود شدن 
توســط پیل هاي اســتفاده شــده و پیچیده  تر 
شدن شــرايط، به منظور خارج كردن موتور 
و راندن توپك قابــل بازيافت )RTTS( برای    6    تصاویر وضعیت دستگاه حفاري 43 فتح قبل و بعد از بازسازي

١٢ 
 

  فتح قبل و بعد از بازسازي 43تصاوير وضعيت دستگاه حفاري :  5شكل 
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مسدود كردن چاه به وســیله سیمان و كنترل 
هرزروي، مقرر شــد كه رشته حفاري از چاه 

بیرون آورده شود.

نتیجه گیري

چاه نفتی-76 بی بــی حکیمه در اثر هرزروی 
كامل ســیال حفــاري در عمــق 1884 متري 
ســازند آســماري، هنگام بیرون آوردن لوله 
جهت كنار گذاشتن رشــته حفاري در عمق 
300 متــري دچــار فــوران غیر منتظره شــد. 
عمده  تريــن عوامــل فــوران چــاه-76 بی بی 
حکیمــه را می  توان عــدم پیش بینی هرزروی 
شــديد در حفــره دوم )بــه دلیــل پیچیدگي 
الزم  تمهیــدات  و  زمین شناســي  ســاختار 
جهت مقابلــه با آن(، رعايت نکــردن اضافه 
فشــار اعمالي بر مخزن هنگام كشــتن چاه با 
آب )بــه دلیــل محدوديت  هاي ايجاد شــده 
توســط گل امولســیوني و تشــديد مشــکل 
هرزروي(، عدم به كارگیري حجم مناســبي 
از پیل هــاي كنترل  كننده هــرزروي )به دلیل 
محدوديت  هــاي ايجاد شــده توســط موتور 
حفاري انحرافي درون رشــته حفاري(، عدم 
وجود سیستم پیشرفته پايش عملیات حفاری 
Mud Logging )به دلیل نهادينه نشدن اين امر 

در چاه های تعمیراتی بیشــتر مناطق( و وجود 

برخي محدوديت ها در استفاده از تکنولوژي 
حفاري زير فشــار تعادلي برشــمرد. سرانجام 
گروه هاي عملیات حفاری ابتدا اقدام به بستن 
شــیرهای فوران  گیر كرده و چاه را به كنترل 
خــود درآوردند.در مرحله بعد با پمپ كردن 
آب و دوغاب ســیمان با فشار و نرخ حجمی 
مناســب چاه را كشته و بدين ترتیب فوران به 
طوركامل مهار گرديد. عکس العمل به موقع 
اين گروه عملیاتی مانع از ســوختن دســتگاه 
حفاری، به هدر رفتن حجم قابل  توجهی نفت 
و گاز، آســیب رســیدن به مخزن و آلودگی 
محیط زيست شــده و از بروز میلیون ها دالر 
ضــرر و زيان به اقتصاد كشــور جلوگیری به 
عمل آورد. شــايان ذكر اســت كــه پس از 
بازسازي دســتگاه حفاري در محل چاه و در 
كوتاه  تريــن زمان ممکن ، عملیــات تعمیر و 
تکمیل چاه-76 بی بی حکیمــه با موفقیت به 

اتمام رسید.

پیشنهادها

افزايش حجم ذخاير ســیال حفاري و مخازن 
ذخیره سازی آب )با ايجاد استخرهاي ذخیره 
در اطــراف محل حفر چاه و يا افزايش تعداد 
به  بهینه ســازي سیســتم آب  رساني  مخازن(، 
دســتگاه هاي حفــاري، تجهیز دســتگاه هاي 

حفــاري چاه هاي تعمیراتي به سیســتم پايش 
عملیات حفاری Mud Logging همراه با نصب 
حس  گرهای ثبت مقدار گاز خروجی از چاه 
جهــت پايش لحظه  ای عملیات، بهینه ســازي 
جاده هــا و راه هاي مواصالتي به چاه ها جهت 
دسترسي ســريع تر و خدمات رساني آسان تر، 
انجام مطالعات دقیق تر و عمیق تر زمین شناسي 
روی میادين نفتــي و گازي و برطرف كردن 
ابهامات موجود و برنامه ريزي چاه ها بر اساس 
آخرين مطالعات صورت گرفته در اين زمینه، 
در دسترس بودن اطالعات چاه هاي مجاور و 
آگاهي از تغییرات اعمالــي بر مخازن )مانند 
تزريــق آب و گاز(، اســتفاده از تکنولوژي 
حفــاري زير فشــار تعادلــي در میاديني مثل 
بي بي حکیمه، گچســاران، كرنج، پارسی كه 
در نیمــه دوم عمر خود قرار داشــته و داراي 
شکســتگي در اليه هــاي تولیدي هســتند و 
هم  چنیــن برنامه ريزی جهــت افزايش تعداد 
مجموعه هــای حفــاری زيــر فشــار تعادلي 
متناســب با دســتگاه های حفــاری تخصیص 
يافته به میادين مورد نظر و در آخر نیز اجراي 
 IWCF/Well Caping برنامه آموزشي مستمر
براي نیروهای كلیدي عملیات حفاري همگي 
از جمله مهم تريــن راه  كارهاي پیش گیری از 
فوران چاه هاي نفت و گاز به شمار مي روند.

       پا نویس ها
1. shellfish pill
2. cement plug

3. shear rams
4. pump truck

5. T.H.spool 
6.gas zone

7.Under Balanc Drilling

       منــــابع
]1[  بهمني، حیدر، اصول مهندسي و عملیات كنترل فوران و مهار چاه هاي 

نفت و گاز، پارک علم و فناوري دانشگاه تهران، سال 1390
]2[  مکوندي، مهران، بررسي علل وقوع فوران و روش هاي كنترل آن 
در میادين نفت و گاز ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، سال 1390

]3[  مردان دزفولي،غالمرضا، برنامه تعمیر چاه شماره 76 بي بي 

حکیمه،شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب،گزارش شماره 
90/440/170148

[4] Neal Adams, Larry Kuhlman, Kick and 
Blowout Control,2nded 1994, Penn well 
Publishing Company Tulsa, Oklahama USA  


