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اصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافىاصول تميزسازى چاه هاى انحرافى

         مقدمه 
ــترده مورد استفاده  امروزه در صنعت حفارى، عمليات حفارى انحرافى به طور گس
قرار مى گيرد. برطرف كردن چالش ها و مشكالت اين عمليات نيازمند علم و دانش 
ــد. يكى از مسايل مهم و پايه در حفارى به ويژه  ــرفته مى باش روز و تكنولوژى پيش
حفارى انحرافى، بررسى چگونگى حركت ذرات و خرده هاى حفارى و تأثير آن بر 
روند عمليات حفارى و تميزسازى چاه است. عدم توجه به اين مسأله باعث پيدايش 
مشكالتى چون افزايش نيروهاى پيچشى و كششى در رشته لوله2، افزايش فشار 
ــش هنگام بيرون آوردن لوله ها از  پمپ و چگالى معادل گردش گل3، افزايش كش
ــته شدن مسير فضاى حلقوى اطراف رشته لوله5، شكست  چاه، گير لوله ها4، بس
سازند، ناپايدارى چاه، افزايش قطر چاه، كاهش نرخ حفارى، افزايش ژل و گرانروى 
ــيمان كارى آن،  ــكالت حين راندن لوله جدارى و س ــيال حفارى، افزايش مش س
هرزروى و گاهى انحراف از مسير اصلى6 مى شود. حل اين مشكالت نيازمند صرف 

وقت و هزينه بسيار زياد است.

1. حركت خرده هاى حفارى
يكى از وظايف مهم سيال حفارى، جابه جايى و خروج ذرات و خرده هاى حفارى7 
از ته چاه و انتقال آن ها به سطح است كه اگر به درستى انجام نگيرد مى تواند باعث 
ــاى وارد بر ذرات و مؤلفه هاى  ــع اين خرده ها در فضاى حلقوى گردد. نيروه تجم

سرعت را مى توان به سه دسته تقسيم كرد (شكل 1) [1]: 

1  ardalanfezzi@gmail.com
2 High torque & drag
3 ECD
4 Stuck pipe
5 Pack off
6 Side track
7 Drilling cuttings

1. نيروى جاذبه كه به صورت عمودى و رو به پايين، تحت تأثير وزن به ذره وارد 
مى شود.

2. نيروى شناورى كه به صورت عمودى و رو به باال، تحت تأثير سيال حفارى به 
ذره وارد مى شود.

3. نيرويى كه به دليل كشش ويسكوز بوده و به موازات جريان سيال حفارى است 
و حاصل از جريان گل پيرامون ذره مى باشد.

تركيب اين نيروها باعث حركت پيچيده ذره در جريان سيال حفارى مى شود، اين 
حركت اغلب به صورت مارپيچى رخ مى دهد. در همين راستا مى توان مؤلفه هاى 

سرعت ذره را به صورت ساده به سه بخش تقسيم نمود (شكل 2) [1]:
1. سرعت سقوط8 به واسطه نيروى جاذبه و رو به پايين
2. سرعت مارپيچى9 به واسطه چرخش و شكل حركت

3. سرعت محورى10 به موازات حركت سيال

8 Slip velocity
9 Helical velocity
10 Axial velocity

چكيده

واژه هاى كليدى

 تميزسازى چاه يكى از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر هزينه، زمان و كيفيت چاه هاى نفت و گاز است. اين موضوع با افزايش عمق حفارى و جابه جايى افقى در چاه هاى 
انحرافى و افقى، اهميت بيشترى پيدا مى كند. حمل خرده هاى حفارى در چاه هاى انحرافى بسيار مشكل تر از چاه هاى عمودى است. در شرايط يكسان، كاهش سرعت 
سيال در چاه هاى انحرافى بر تميزسازى و خارج سازى خرده هاى حفارى به سطح، تأثير منفى دارد؛ در نتيجه اليه هاي حاوى خرده ها در قسمت پايينى ديواره چاه تشكيل 
مى شوند كه اين امر علت اصلى مشكالت حفارى به حساب مى آيد. در اين مقاله سعى بر اين است كه به بررسى اصول و پارامترهاى اثرگذار در تميزسازى چاه هاى 

انحرافى پرداخته شود و در اين زمينه راه كارهاى علمى و تجربى بيان گردد. 

چاه هاى انحرافى، تميزسازى چاه، خرده هاى حفارى، بستر خرده هاى حفارى

اردالن فّضى1    شركت نفت فالت قاره ايران

1 |              نيروهاى وارد بر ذره كل
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ــقوط خرده هاى حفارى در حالت جريان سيال يا سكون،  در تمامى چاه ها، س
ــد. دليل  ــه و به صورت عمودى و رو به پايين مى باش ــت تأثير نيروى جاذب تح
ــأله در چاه هاى انحرافى، شكل اين چاه ها و موقعيت رشته  پيچيدگى اين مس
لوله به همراه نيروى جاذبه است. هنگامى كه چرخش گل قطع مى شود، سيال 
ــقوط آن ها  ــد و از س حفارى بايد توانايى نگه دارى و تعليق خرده ها را دارا باش
ــقوط ذرات در  ــت. س ــرى كند كه اين امر با كنترل ژل امكان پذير اس جلوگي
ــافت بيش ترى رخ  ــاى عمودى و تجمع آن ها در ته چاه1 در زمان و مس چاه ه
ــقوط ذرات تحت تأثير نيروى  ــه در چاه هاى انحرافى، س ــد؛ در حالى ك مى ده
جاذبه فقط در مسافتى چند اينچى اتفاق مى افتد كه اين مسافت در مقايسه با 
چاه هاى عمودى بسيار اندك است. در حين حفارى، سرعت داليزى سيال بايد 
بر نيروى جاذبه غلبه كرده و از سقوط خرده ها به ته يا بخش پايينى داليز چاه2 
ــاى انحرافى به دليل زاويه دار بودن چاه، براى  جلوگيرى كند. معموالً در چاه ه
جلوگيرى از تجمع خرده ها در قسمت هاى پايينى داليز چاه، به سرعت جريان 

داليزى بيش ترى نياز است[2].

2. مكانيزم هاى تجمع ذرات و خرده هاى حفارى
ــامل غلبه بر نيروى جاذبه، خروج خرده هاى حفارى و  ــازى چاه ش فرآيند تميزس
جلوگيرى از سقوط و تجمع خرده ها در حالت سكون يا حركت سيال حفارى است. 
اصوالً سه مكانيزم براى ته نشينى ذرات و خرده هاى حفارى وجود دارد(شكل3) [1]:

1-2. ته نشـينى آزاد: اين ته نشينى در چاه هاى عمودى و انحرافى رخ مى دهد. در 

1 Hole fill
2 Low side

ته نشينى آزاد، سقوط يك ذره به درون سيال بدون تماس با ذرات ديگر و ديواره چاه 
بوده و سرعت سقوط وابسته به اختالف دانسيته ذره و سيال، رئولوژى سيال، شكل 
و اندازه ذره و نوع جريان سيال است. سرعت سقوط در جريان متالطم، مستقل از 
رئولوژى سيال بوده در حالى كه در جريان آرام از قانون استوك3 پيروى مى كند[1]. 
ــينى نيز در چاه هاى عمودى و انحرافى رخ  2-2. ته نشـينى بازدارنده4: اين ته نش
ــينى بازدارنده حالتى واقع گرايانه از مكانيزم سقوط و تجمع ذرات  مى دهد. ته نش
ــينى در  ــت. اين نوع ته نش در بخش هايى از چاه با زاويه اى مابين عمود و مايل اس
حفره هاى كوچك و نرخ حفارى زياد كه حجم خرده ها در فضاى حلقوى باال است، 
روى مى دهد. در ته نشينى بازدارنده، جابه جايى سيال در اثر سقوط ذره باعث ايجاد 
نيرويى باالبرنده براى ذره كنارى شده و در نتيجه نرخ سقوط ذرات كاهش مى يابد. 
البته نتيجه كلى، حركت رو به پايين و ته نشست ذرات است؛ ولى نرخ سقوط كم تر 
از حالت آزاد مى باشد. در اين ميان، تماس ديواره چاه و رشته لوله نيز به كاهش نرخ 
ته نشينى ذرات مجاور آن كمك مى كند. مفهوم اين ته نشينى بيش تر در چاه هاى 
ــوع كه در چاه هاى  ــرد و ادغام آن با درك اين موض ــودى مد نظر قرار مى گي عم
ــيار زياد است، مى تواند به توضيح  ــينى ذرات در ته چاه بس عمودى، فاصله ته نش

پيچيده نبودن مسأله تميزسازى در اين چاه ها كمك شايانى نمايد[1].  
ــتابى در جهت سقوط  ــينى، الگويى ش 3-2. ته نشـينى بايكوت5: اين نوع ته نش
ــته و فقط در چاه هاى انحرافى رخ مى دهد. در اين حالت،  ــينى ذرات داش و ته نش
ــينى ذرات به سرعت و در مجاورت قسمت هاى پايينى حفره انحرافى ايجاد  ته نش
ــار و حركت سيال سبك تر به سمت باال و  ــود و باعث پيدايش اختالف فش مى ش
ــمت پايينى چاه مى گردد. هنگامى كه سرعت  ــينى ذرات سنگين تر در قس ته نش
ــيال حفارى كم باشد، سيال به سمت قسمت هاى بااليى داليز  داليزى جريان س
ــرعت جريان داليزى و  ــدت مى گيرد. افزايش س ــده و تأثير بايكوت ش هدايت ش
چرخش لوله ها مى تواند به تميزسازى چاه و كاهش اين اثر كمك شايانى نمايد[1].
نسبت حجم خرده ها به حجم فضاى داليزى در قسمت مشخصى از چاه را تجمع 
ــش از 4 درصدى خرده هاى  ــاى داليزى6 مي نامند. جلوگيرى از تجمع بي خرده ه
داليزى مى تواند مشكالت حفارى را كاهش دهد. در چاه هاى انحرافى هنگامى كه 
اين ميزان به حد مشخصى برسد، خرده ها و ذرات درون گل به سمت پايين داليز 
چاه سقوط كرده و تجمعشان باعث ايجاد اليه هايى از خرده هاى حفارى7 مى شود، 
به طورى كه حجم خرده ها بسيار زياد شده و با ميزان انحراف چاه ارتباط مستقيم 
دارد (شكل 4). تشكيل اين بسترها عامل اصلى بسيارى از مشكالت در چاه هاى 

انحرافى است[2].

3 Stokes law
4 Hindered
5 Boycott
6 Annular cuttings concentration
7 Cutting bed

2 |              مؤلفه هاى سرعت ذره كل
شـ

 

 

 

 

  

 

 

3  |              مكـانيـــزم تجمـــع ذرات و خـرده هـــاى حفـــارى (حـالــت 
بازدارنده و بايكوت)
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4  |              تجمع ذرات و تشكيل بستري از خرده هاى حفارى كل
شـ
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3. عوامل مؤثر در تميزسازى چاه هاى انحرافى
ــير چاه هاى  ــازى چاه، مس 1-3. زاويـه چـاه: به منظور افزايش بازدهى تميزس

انحرافى را براساس زاويه به سه نوع اصلى تقسيم مى كنند[2]:
1-1-3. نوع اول: اين شامل چاه هاى عمودى با زاويه 10-0 درجه و بخش هايى 
ــت كه  ــان داده اس ــد. تجربه نش از چاه كه زاويه 40-10 درجه دارند، مى باش
ــع و حمل خرده هاى حفارى  ــاى عمودى با زاويه 10-0 درجه، تجم در چاه ه
ــته و در صورت رعايت عوامل تأثير گذار  تفاوت زيادى با چاه هاى عمودى نداش
ــكل چندانى به وجود نمى آيد. در اين چاه ها اليه هاى  ــازى چاه، مش در تميزس
ــروى گل حفارى كمك  ــود و افزايش گران ــكيل نمى ش خرده هاى حفارى تش
ــد. به عالوه چرخش  ــازى چاه مى نماي ــايانى به جابه جايى خرده ها و تميزس ش

لوله ها، به ويژه در جريان متالطم1، تأثير زيادى در تميزسازى چاه ندارد[2]. 
ــكيل  ــت، اليه هاي خرده ها تش ــه زاويه 40-10 درجه اس ــمت هايى ك در قس
ــوند و براي تميزسازى بهينه، به سرعت داليزى بيش تر (20-30 درصد  نمى ش
ــت. بنابراين گرانروى، نقطه  ــر از حالت عمودى) و جريان آرام2 نياز اس بيش ت
واروى3 و ژل اوليه تأثير به سزايى در اين مهم دارند. در اين قسمت پديده اى به 
ــدن چاه و سرعت سيال  نام چرخه ذره اى4 رخ مى دهد كه در نتيجه زاويه دارش
ــته باشد (شكل 5).  ــبي بر تميزسازى چاه داش ــت و مى تواند اثرات نامناس اس
ــكل 5 ديده مى شود، در اين چرخه، به دليل فقدان نيروى  همان طور كه در ش
ــمت ته چاه و خالف  ــقوط كرده و به س ــمت پايين چاه س باالبرنده، ذره به س
ــمتى از چاه كه تنش برشى سيال باالست، ذره  جريان حركت مى كند. در قس
ــمت باال و در جهت  ــيال و مركز داليز گرديده و به س دوباره وارد رژيم قوى س
ــود. دامنه اين حركت تا جايى ادامه مى يابد كه نيروى  ــيده مى ش جريان كش
ــكوز غلبه كرده و ذره دوباره سقوط مى كند. اين  ــش ويس جاذبه به نيروى كش
فرايند مى تواند بارها تكرار شده و باعث تغيير شكل، خردشدگى ذرات و تجمع 

بيش از حد آن ها در فضاى حلقوى گردد[2].
 

ــاه انحرافى با زاويه40-60  ــامل بخش هايى از چ 2-1-3. نـوع دوم: اين نوع ش
درجه مى باشد. در اين قسمت پديده چرخش ذره اى كم تر اتفاق مى افتد؛ زيرا 
نيروى جاذبه باعث نگه داشتن ذرات در قسمت پايينى چاه مى شود. بخش هايى 
ــمار  ــمت ها به ش ــن بازه قرار مى گيرند جزء بحرانى ترين قس ــاه كه در اي از چ
مى آيند و ارتفاع بستر خرده هاى حفارى در اين بخش ها بيشينه است. تجمع 
و گسترش بستر خرده ها در اين بخش مشكل اصلى نيست، بلكه ناپايدارى اين 
طبقات و مستعد بودن براى ريزش ناگهانى و بهمنى5، مى تواند بسيار خطرناك 

1 Turbulant flow
2 Laminar flow
3 Yield point
4 Particle recycling
5 Avalanching

ــدن مسير فضاى حلقوى اطراف رشته  ــد (شكل 6). گير لوله ها و بسته ش باش
ــان در اطراف لوله ها يا ساق  لوله، نتيجه ريزش ناگهانى اين طبقات و تجمعش

مته6 مى باشد[2،4]. 
 

3-1-3. نوع سوم: اين نوع نيز شامل بخش هايى از چاه انحرافى با زاويه بيش از 
60 درجه است. در اين قسمت تشكيل طبقاتى خرده هاى حفارى به صورت آنى 
بوده و پديده ريزش بهمنى رخ نمى دهد؛ به طورى كه ذره از قسمتى بلند و به 
قسمت ديگر منتقل مى شود (شكل 7). ايجاد جريان متالطم به همراه چرخش 
ــزايى در جابه جايى و انتقال خرده ها به  ــته لوله تأثير به س لوله ها و حركت رش

بخش هاى ديگر داشته و مى تواند به تميزسازى چاه كمك كند[2،3،4].  

2-3. سرعت داليزى سيال حفارى
سرعت داليزى سيال حفارى7 يكى از مؤثرترين عوامل حمل و نقل خرده هاى 
حفارى و تميزسازى چاه است. نتيجه آزمايش هاى انجام شده در شرايط خاص 
 131 ft/min نشان مى دهد كه اگر سرعت داليزى در فضاى حلقوى كم تر از
ــده از خرده هاى حفارى بيش از 40% فضاى حلقوى  باشد، طبقات تشكيل ش
ــغال مى كنند. اين درحالى است كه با افزايش نرخ سرعت داليزى جريان  را اش

سيال به ft/min 262، فضاى ياد شده به كم تر از 10% خواهد رسيد. 

6 BHA
7 Annular velocity

5 |              چرخه ذره اى كل
شـ

 

 

 

 

 

 

7 |              رفتار ديناميك تجمع ذرات در نوع سوم كل
شـ

 

 

 

 

 

 

6  |              ريزش بهمنى كل
شـ

 

 

 

 

 

 



مقــاالت

54    [ شماره 75 ] . [ دى 89   ]
w w w . n i o c . i r

با افزايش زاويه چاه و قرارگيرى رشته لوله به سمت پايينى چاه، پروفايل سرعت 
نيز در فضاى حلقوى نسبت به حالت عمودى تغيير مى نمايد، به طورى كه سيال 
ــكل 8). بنابراين افزايش  ــا كم ترين مقاومت حركت مى كند (ش ــيرى ب در مس
ــيال در چاه هاى انحرافى و ادغام آن با عوامل ديگر (مانند  ــرعت داليزى س س
چرخش لوله ها) مى تواند ارتفاع و حجم اين طبقات را كاهش دهد. يكى ديگر 
ــته لوله مى باشد  ــايز رش ــرعت داليزى جريان، افزايش س از راه هاى افزايش س
(مثًال استفاده از لوله هاى 6-5/8 اينچ) كه البته بايد به مسأله مانده يابى آن ها 
ــنهـاد مـى گردد كه سرعت داليـزى جـريـان، كم تر  نيز تـوجه داشـت. پيـش
ــد. نرخ جريان براي تميزسازى بهينه چاه در بخش هاى  از ft/min 150 نباش
مختلف، مطابق جدول 1 است[3]. به عنوان يك قانون كلى، ميزان نرخ جريان 
ــد و ماكزيمم نرخ تا 70 گالن  نبايد از 30 گالن در هر اينچ قطر مته كم تر باش

در هر اينچ قطر مته نيز توصيه مى شود[5].
 

3-3. حركت چرخشى رشته لوله حفارى
ــى لوله ها  ــوم)، حركت چرخش ــى (نوع دوم و به ويژ ه نوع س ــاى انحراف در چاه ه
ــت خرده هاى حفارى، ايجاد  به صورت مكانيكى باعث به هم زدن طبقات يك دس
توده هاى مجزا و هدايتشان از قسمت پايينى چاه به سيستم جريان سيال حفارى 
مى شود و با تغيير شكل حركت سيال به صورت مارپيچ، مى تواند نقش به سزايى 
ــازى چاه داشته باشد. در چاه هاى انحرافى براى زاويه سازى و هدايت  در تميزس

ــت؛ به طورى كه اگر لوله ها در حالت سكون بوده و  چاه به لغزش لوله ها1 نياز اس
به واسطه وزن خود در قسمت پايينى چاه قرار  گيرند، جريان سيال از باالى لوله ها 
باعث تسريع تشكيل اين اليه ها در قسمت پايينى چاه مى شود. اين امر مى تواند 

در انتقال وزن روى مته در هنگام لغزش لوله ها مشكالتى ايجاد كند2. 
چرخش لوله ها بعد از لغزش مى تواند به حل مشكل ياد شده كمك شايانى نمايد 
ــت بخش مورد نظر  ــكل 9). بعد از لغزش طوالنى، در صورت امكان بهتر اس (ش

به صورت پمپ و چرخش3 طى شود. 
ــان داده است كه در چاه هاى انحرافى نوع سوم، در جريان هاى آرام  مطالعات نش
و سرعت داليزى پايين، افزايش سرعت چرخشى لوله ها از 100 به 150 دور در 
ــت؛ در حالى كه  ــرعت از 25 به 75 دور در دقيقه اس دقيقه مؤثرتر از افزايش س
در جريان هاى متالطم، افزايش سرعت چرخش بيش از 75 دور در دقيقه تأثير 
چندانى بر تميزسازى ندارد. الگوى ياد شده در چاه هاى انحرافى نوع اول و دوم 
ــود. همچنين سايز خرده ها نيز تأثيرى در بهبود تميزسازى حاصل  ديده نمى ش
ــى لوله ها تابعى از نرخ  ــش لوله ها ندارد. اصوالً عملكرد حركت چرخش از چرخ
چرخش4، زاويه چاه و نرخ جريان سيال است كه مى تواند تا80٪ به تميزسازى 

چاه كمك كند [7]. 

4-3. خصوصيات سيال حفارى
ــتند كه نقش  ــيال حفارى هس وزن گل، گرانروى و ژل از جمله خصوصيات س

به سزايى در تميزسازى چاه دارند[1].
 1-4-3. وزن گل: با افزايش وزن سيال حفارى، نيروى شناورى نيز افزايش يافته 
ــتر  ــقوط ذرات كاهش مى يابد، به طورى كه در وزن كم گل، ارتفاع بس و نرخ س
ــت و در وزن باال، اين مقدار به كم تر از  ــا بيش از40٪ فضاى داليزى اس خرده ه

10٪ مى رسد. 
ــت، هنگامى كه وزن گل بيش از 14ppg باشد، حتى در  ــان داده اس تجربه نش
سرعت داليزى پايين، پتانسيل كمى براى تشكيل اين طبقات و سقوط بهمنى 
آن ها وجود دارد. به رغم اين تعريف، نمى توان وزن گل را براى تميزسازى افزايش 
داد؛ زيرا افزايش آن وابسته به فشار شكست سازند و پايدارى چاه مى باشد. به طور 

كلى چاه هاى انحرافى براي پايدارى به وزن گل بيش ترى نياز دارند[3].

1 Slide
2 Hang up
3 Wash & Ream
4 RPM

8  |              تأثيــر زاويــه چاه در ســرعت داليزى جريــان و پروفايل 
سرعت سيال حفارى
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شـ

 

 

 

 

 

 

 

9  |              تأثير چرخش لوله ها در تميزسازى كل
شـ
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1 |  كم تريــن نــرخ جريان براى تميزســازى چــاه در بخش ها و جد

زاويه هاى مختلف[5]
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2-4-3. گرانروى: گرانروى سيال نيز از عوامل مهمى است كه به تعليق ذرات 
ــته اغلب از نقطه واروى به عنوان  ــازى چاه كمك مى كند. در گذش و تميزس
ــد. اين نقطه از θ300rpm و  ــازى چاه استفاده مى ش پارامتر اصلى براي تميزس
ــان داده است كه افزايش مقادير  ــت مى آيد. اخيراً شواهد نش θ600rpm به دس
ــازى در  گرانروى درSR 1پايين (6rpm و 3rpm) يا LSRV 2، براى تميزس
ــيه اى (نـزديك ديواره چـاه)، كنتـرل تـه نشينـى ذرات و تعليق  نواحى حاش
ــتـاتيـك مقيـاس بـهتـرى در چـاه هـاى  باريت3 در حـالت دينـاميـك و اس
ــمـار مـى آينـد. در داليــز و جـريــان آرام،  انحـرافـى يا قــطر زيـاد بـه ش
ـــد، بـهتــرين تـقـريــب  θ6rpm كـه معـادل                          مـى بـاش
ــر طبق يك قانون كلى،  ــت[1،3]. ب از Low Annular Shear Rate اس
ــاس زاويه چاه مطابق جدول 2 تعيين  در جريان هاى آرام، مقدار θ6rpm براس

مى گردد.
به همين ترتيب در قانون ديگر نيز مقدار عددى θ6rpm يا θ3rpm  بايد حداقل 
ــازى را بيش تر  ــزان 20-15، مى تواند تميزس ــش آن به مي ــوده و افزاي 10 ب

سازد[6].
ــت مى آيد كه  ــن دو پارامتر نيز يك مقدار رئولوژيك LSRYP 4 به دس از اي

بيانگر كميت LSRV بوده و برابر است با:

LSRYP = 2 × θ3rpm - θ6rpm    (1)  

ــش لوله ها مى تواند  ــاى آرام به همراه چرخ ــدار در جريان ه ــش اين مق افزاي
ــت كه در  ــى كمك كند. اين در حالى اس ــازى چاه انحراف ــه بهبود تميزس ب
ــازى كاربرد دارد. به طور  ــش اين مقدار در تميزس ــاى متالطم، كاه جريان ه
ــر از قطر چاه در نظر  ــازى بيش ت ــى مقدار اين پارامتر بايد در امر تميزس كل

گرفته شود.

LSRYP = 0.4-0.8 × Hole Diameter (in)  (2)  

ــت باريت اين مقدار بايد  ــنگين نيز براي جلوگيرى از فرونشس در گل هاى س
بين 7 و 15(LSRYP<15>7) باشد[1].

ــه واروى (YP/PV>1) در مدل  ــاى انحرافى نوع اول افزايش نقط در چاه ه
ــتيك، كاهش مقدار n و افزايش مقدار K در مدل پاورال و در  بينگهام پالس
ــازى چاه كمك  ــوم كاهش PV و افزايش LSRV ، به تميزس نوع دوم و س

مى كنند[6].
ــت كه در زمان  ــان دهنده نيروهاى جاذبه بين ذرات اس 3-4-3. ژل: ژل نش
ــرايط LSR باعث تعليق مى شود و مى تواند در تميزسازى  سكون سيال و ش

مؤثر باشد[1]. انواع ژل و تأثير آن ها در جدول 3 آمده است[4].

1 Shear rate
2 Low Shear Rate Viscosity
3 Barite sag
4 Low shear rate yield point

5-3. خصوصيات خرده ها و بسترخرده هاى حفارى
وزن مخصوص، اندازه و شكل ذره و واكنش با سيال حفارى، برخى از مهم ترين 
ــمار مى آيند. وزن  ــارى به ش ــات خرده هاى حف ــا و طبق ــات خرده ه خصوصي
ــده مى باشد (SG = 2-2/8). نوع  ــازند حفارى ش مخصوص ذرات، تابعى از س
مته، نرخ حفارى5 و اختالف فشار ته چاهى، تعيين كننده اندازه و شكل ذرات 
است. گردشدگى خرده ها مى تواند نتيجه تماس با سيال6، تماس با ذرات ديگر7 
يا از هم پاشيدگى مكانيكى8 باشد. وجود ذرات گرد شده و متراكم، نشان دهنده 
آن است كه چاه براى مدت طوالنى از تميزسازى ضعيفى برخوردار بوده است. 
ــازى  ــود و متغيرهاى اصلى تميزس ــر اندازه ذرات و نرخ حفارى دو برابر ش اگ
بهينه نشوند، ارتفاع اين طبقات نيز دو برابر خواهد شد. معموالً تشكيل بيش 
ــكل ساز باشد.  ــايزى از چاه مى تواند مش از 10 درصدى اين طبقات در هر س
نرخ حفارى بايد بهينه و متناسب با پارامترهاى اصلى تميزسازى چاه باشد[1]. 
ــور كنترل حجم خرده هاى حفارى در فضاى  در حين حفارى مى توان به منظ
ــود  ــازى نرخ حفارى س ــوى (معموالً 4 درصد) از فرمول 3 براى بهينه س حلق

جست [3].

  (3)  

بين پارامترهاى اين رابطه عبارتند از:

F=Cutting Concentration (recommended 4%)
GPM=Flow rate (gal/min)
Dh=Hole Diameter(in)
Dp=Drill pipe Diameter(in)
Tm=Cutting Transport Ratio or Lifting Capacity, %(1-Vslip/Vannular)
GTR=General Transport Ratio (between 1 to 0.2 for  0° to 60° 
Hole Inclination)

5 ROP
6 Dispersion
7 Aggregation
8 Mechanical degradation

زاويه انحراف چاه θ6rpm(deg)  در جريان هاى آرام 

Hole Diameter (in ) 0-45

Hole Diameter (in )45-90

ول
ول2 |  مقدار θ6rpm  براساس زاويه چاه در جريان هاى آرامجد
3 |  تقسيم بندى انواع ژل و ويژگى هاى آن هاجد

TSG/TMG نوع ژلويژگى

2/3Poor suspensionFragile Gel

5/9 , 6/11Good suspensionGood Gel

6/35 ,15 /60High swab and surge
indicates buildup of solids 

Progressive Gel

14/15 ,23/25Good suspension but
indicates flocculation 

Flat Gel
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4. خارج از مركز بودن رشته لوله1
خارج از مركز بودن رشته لوله عبارت است از ميزان خارج از مركز بودن رشته لوله حفارى 
و موقعيت قرارگيرى آن در درون داليز كه با ε نشان داده مى شود. اگر لوله ها در مركز چاه 
باشند، اين مقدار صفر و با خارج شدن از مركز چاه و نزديك شدن به ديواره آن، اين مقدار 
به 1 نزديك مى شود. در چاه هاى انحرافى، اگر لوله ها در قسمت پـايينـى چـاه بـاشنـد، 
0 و اگر در قسمـت بـااليـى چـاه بـاشنـد، ε ≤0 ≥1- خواهد بود. خارج  ≤ ε ≤1 آن گـاه
از مركز بودن رشته لوله مى تواند باعث كاهش نيروهاى اصطكاك جريان سيال شده و افت 
فشار داليزى را تغيير دهد. در اين حالت توزيع سرعت در داليز مرتباً تغيير كرده و جريان 
تنها از يك مسير حركت نمى كند بلكه در بازه بيش ترى از فضاى حلقوى گسترش مى يابد. 
توزيع جريان در مدل پاورال تابعى از انديس n است، به طورى كه كاهش آن باعث تغيير 
پروفايل سرعت شده و اين امر در تميزسازى چاه بسيار مؤثر است. هنگامى كه لوله ها در 
مركز چاه قرار دارند، افت فشار داليز بيشينه مى باشد و اعمال سرعت داليزى جريان به طور 
يكنواخت است[9] (شكل 10). تأثير خارج از مركز بودن رشته لوله در نوع دوم و سوم 

كارايى بيش ترى در به هم زدن و خارج سازى طبقات خرده هاى حفارى دارد[2].
در نهايت مى توان ارتباط عوامل ذكر شده را براساس اهميت به صورت جدول 4 نشان 

داد[4].

1 Drill pipe eccentricity
2 Flat profile

5. گل حفارى غليظ3
ــبتاً كوچك (كم تر از 200 بشكه) مخلوط  گل حفارى غليظ يا پيل، مقدار نس
ــت كه براى انجام يك كار خاص استفاده مى شود.  ــيال حفارى اس ويژه از س
ــش از 1/2 8 اينچ و  ــب در چاه هايى با قطر بي ــروى باال، اغل ــاى با گران پيل ه
پيل هاى با گرانروى كم در سايزهاى كوچك تر كاربرد دارند. مقدار بشكه مورد 
ــتگى دارد (جدول 5).  ــتاتيك بس نياز پيل به اندازه قطر چاه و نيروى هيدروس
ــرعت جريان،  ــتفاده مى گردد بايد س هنگامى كه از پيل هاى با گرانروى كم اس

بيشينه و زمان توقف چرخش سيال، كمينه باشد[8].
انواع پيل هاى مورد استفاده را مى توان به صورت ذيل شرح داد:

1) پيل با گرانروى باال4: اين نوع پيل در خارج سازى خرده هاى چاه هاى عمودى 
ــاال، اين پيل تأثيرى در تخريب و  ــى دارد. در چاه هاى انحرافى با زاويه ب كاراي
به هم زدگى بستر خرده هاى حفارى نداشته و براى تميزسازى چاه هاى انحرافى 

توصيه نمى شود[8].  
ــكوزيته، اين پيل مى تواند در  2) پيل با گرانروى پايين5: به دليل كم بودن ويس
ــده و اليه هايي  ــرعت هاى جريانى داليزى كم تر تبديل به حالت متالطم ش س
ــازد. استفاده از اين پيل به تنهايى كاربرد  ــتر خرده ها را كنده و خارج س از بس
ــازى ندارد؛ زيرا اين پيل در قسمت هاى عمودى چاه قادر به  مؤثرى در تميزس

حمل يا تعليق خرده ها نيست[8].
3) پيل سـنگين6: اين پيل حدود 3ppg-2 از سيال حفارى سنگين تر است و 
با افزايش نيروى شناورى به تميزسازى كمك مى كند. به طور كلى اين پيل را 

به صورت تركيبى استفاده مى كنند[8].
4) پيل تركيبى7: اين پيل، تركيبى از دو پيل با گرانروى پايين و سنگين است، 
به طورى كه ابتدا پيل با گرانروى پايين پمپ شده و به دنبال آن، پيل سنگين 
به درون چاه پمپ مى شود. در اصل، پيل اول باعث به هم زدگى بستر خرده هاى 
ــت. گاهى اوقات  ــطح داراس ــده و دومى وظيفه حمل آن ها را به س حفارى ش

مى توان به جاى پيل سنگين از پيل با گرانروى باال استفاده نمود.

3 Pill
4 High viscous pills
5 Low viscous pills
6 Weighted pills
7 Tandem pills or combination pills
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بخش 1/2 8 
اينچى

بخش 1/4 12 
اينچى

بخش 16 و 1/2 17
 اينچى

بخش 26 و 36
 اينچى

بيش از80 بشكهبيش از60 بشكه50-30 بشكه20 بشكه

جهت افزايش    تميزسازىپارامترهاى تميزسازى بر اساس ترتيبزاويه چاه

نوع اول
افزايش1. نرخ و سرعت جريان

(K نقطه واروى يا انديس) افزايش2. رئولوژى

كاهش3. نرخ حفارى 

نوع دوم

افزايش1. نرخ و سرعت جريان

افزايش2. نرخ چرخش رشته لوله

(6rpm / LSRV  PV) پروفايل پهن2 3. رئولوژى

كاهش4. نرخ حفارى 

نوع سوم

كاهش1. سايز دندانه هاى مته

افزايش2. نرخ چرخش رشته لوله

افزايش3. نرخ و سرعت جريان

(6rpm / LSRV  PV) پروفايل پهن4. رئولوژى

(ROP) كاهش5. نرخ حفارى

ول
4 |  پارامترهاى شاخص در تميزسازى چاهجد
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 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از اين پيل بايد با آگاهى كامل 
از شرايط چاه صورت پذيرد؛ زيرا اگر درصد ذرات و خرده هاى حفارى درون 
چاه زياد باشد، اين پيل مى تواند باعث بسته شدن مسير فضاى حلقوى شود. 
ــى ابتدا بايد حفارى متوقف گردد و چرخش گل با ماكزيمم  در چنين مواقع
ــته لوله انجام گردد،  ــزى به همراه چرخش و حركت رش ــرعت جريان دالي س

سپس براى تميزسازى بيش تر مى توان از پيل تركيبى استفاده نمود[8]. 
ــه از پيل مى تواند اثرات  ــتفاده بى روي ــت كه اس در عين حال بايد توجه داش
مخربى بر خواص سيال حفارى و حتى سازند داشته باشد. در چاه هاى افقى 
ــاهده نمود، زيرا چرخش  ــطح مش اكثر اوقات نمى توان اثرى از پيل را در س
لوله ها باعث مخلوط شدن پيل با سيال حفارى مى شود. به عالوه پيل مى تواند 
ــل كند و باعث افزايش  ــمت باال حم ــم زيادى از خرده ها را با خود با س حج
ــطح مربوط به  ــده به س چگالى معادل گردش گل گردد. اكثراً ذرات حمل ش

بخش هاى زاويه سازى1 و عمودى چاه مى باشند[8]. 

6. نشانه هاى تميزسازى ضعيف چاه[2،3،4]
اين نشانه ها عبارتند از: 

ــان ترين و  1. افزايـش نيروهاى پيچشـى و كششـى در رشـته لوله: يكى از آس
مؤثرترين نشانه  هاى تميزسازى چاه، كنترل و ثبت نيروهاى پيچشى و كششى 
ــاخه، مقادير  ــد. در اين روش بعد از اتمام حفارى در هر ش ــته لوله مى باش رش
گشتاور، وزن چرخشى2، وزن رو به باال3 و رو به پايين4 رشته لوله ثبت مى شود. 
ــه تغيير از روند  ــق به تدريج افزايش يافته و هرگون ــن مقادير با افزايش عم اي
منطقى (يعنى وزن رو به باال و رو به پايين به ترتيب بيش تر افزايش و كاهش 
ــانه اى از تميز نبودن چاه و تشكيل بستر خرده هاى حفارى  يابند) مى تواند نش

باشد. البته نرم افزارهاى جديدي نيز براي پيش بينى اين نيروها وجود دارد.
2. افزايش نيروى كششـى بعد از اتصال شـاخه جديد و بلند كردن رشـته لوله از 

سليپس5
3. بسته شدن مسير چاه در اثر ريزش خرده ها بعد از اتصال شاخه جديد

4. كاهـش خرده هاى برگشـتى بر روى الـك لرزان6 و تغيير شـكل ذرات: حجم 
ــتى بايد متناسب با نرخ حفارى باشد، مثًال در حفره 2/1-17  خرده هاى برگش
اينچى و با ميانگين نرخ حفارى ft/hr 200، حدود ton/hr 24 خرده حفارى 

توليد مى شود. همچنين گردشدگى ذرات، گواه تميزسازى ضعيف مى باشد. 
5. كاهـش انتقال مؤثر وزن روى مته و عـدم توانايى در كنترل جهت7 در حفارى 
ــوى باعث افزايش اصطكاك  انحرافـى:  افزايش تجمع خرده ها در فضاى حلق
ــود. در اين حالت در موتور درون چاهى، افت فشارى  ــته لوله با چاه مى ش رش
ــت، به وجود نمى آيد و به اصطالح رشته  ــانه انتقال وزن بر روى مته اس كه نش
لوله متوقف مى شود. معموالً در اين حالت، كنترل مسير چاه انحرافى در هنگام 

لغزش لوله ها به سختى صورت مى گيرد. 
6. افزايش گرانروى پالستيك بدون اضافه كردن مواد گل

1 Build section
2 Rotation weight
3 Pick up weight
4 Slack off weight
5 Slips
6 Shaker
7 Tool-Face

           نتيجه گيرى
ــازى بهينه در چاه هاى انحرافى در گرو عواملى چون  ــيدن به تميزس كليد رس
برنامه خوب حفارى چاه، خصوصيات سيال حفارى و اجراى قوانين حفارى به 
همراه كنترل مشاهدات دقيق سر چاهى است. در اين راستا مى توان به اختصار 

به نكات ذيل توجه داشت:
1. زاويه چاه: سه نوع زاويه مورد بررسى قرار گرفت كه نوع اول كم ريسك ترين 
ــت. همچنين اليه هاي  ــه را داراس ــك و هزين ــوده و نوع دوم، باالترين ريس ب

خرده هاى حفارى در زاويه باالى 40 درجه ايجاد مى شوند.
ــرعت جريان داليزى  ــاى انحرافى نيازمند س 2. سـرعت جريان داليزى: چاه ه

باالترى نسبت به چاه هاى عمودى مى باشند.
ــوند كه  ــاق مته بايد به گونه اى انتخاب ش 3. حفارى در حالت چرخش: مته و س
حفارى در حالت چرخش بيش تر از لغزش باشد و در صورت امكان، بخش مورد 

نظر به صورت پمپ و چرخش طى شود.
 LSRV و باالبردن Yp/PV 4. خصوصيات سيال حفارى: افزايش وزن، نسبت

در تميزسازى چاه مؤثر است.
ــته شدن خرده ها در فضاى حلقوى  5. نرخ حفارى: كنترل نرخ حفارى از انباش

جلوگيرى مى كند.
6. پيل: فقط در صورت نياز استفاده شود.

7. نشانه هاى سرچاهى: گردشدگى ذرات گواه تميزسازى ضعيف بوده و ميزان 
برگشتى آن بايد متناسب با ميانگين نرخ حفارى باشد. همچنين ثبت و كنترل 

نيروهاى پيچشى و كششى رشته لوله در حين حفارى بسيار مهم است.
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