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چكيده:
لوله هاي جداري /آس�تري رانده ش�ده در مقابل سازند پر فشار گچساران در تعداد قابل توجهي از چاههاي ميدان مارون 

)بالغ بر 20 درصد چاههاي حفاري شده تا سال 1379( در مدت كوتاهي دچار آسيب ديدگي و تخريب شدند.
در اين مقاله با انجام مطالعات كتابخانه اي، ميداني و تهيه آمار چاههاي آسيب ديده مارون، عوامل مؤثر در آسيب ديدگي 

لوله هاي جداري/آستري بررسي و راه حلهاي پيشنهادي جهت رفع يا كاهش خطر آسيب ديدگي لوله ها مطرح شده است.
عامل اصلي آسيب ديدگي لوله هاي جداري/آستري چاههاي مارون حركت اليه هاي نمك شكل پذير بوده و به منظور رفع 
يا كاهش خطر آسيب ديدگي لوله ها پيشنهادات ويژه اي براي اجرا در مراحل مختلف )طراحي جداري، تأمين كاالي مناسب، 

عمليات حفاري، سيمانكاري، بهره برداري و ...( ارائه شده است.

واژه هاي كليدي : س�ازند گچس�اران، رسوبات تبخيري،  تكتونيك، آالستيك، پالس�تيك، تنش، كرنش، فشار همه جانبه، 
بارنقطه اي، فروريختگي، برش

بررسی داليل آسيب ديدگی لوله های جداری/آستری 
ميدان مارون و راه حل پيشنهادی )قسمت دوم و پايانی( 

* معاونت حفاري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

نيروهاي غيريكنواخت مي تواند در اثر عوامل زير به وجود آيد:
dogleg ، كج بودن چاه و خمش لوله ها ناشي از شكل چاه.

 por percent of out ي��ا ovality بر روي  dogleg اثرات ش��دت
of roundness( ميزان خارج ش��دن از حالت دايروي( براي لوله 
5/8C95-53.5 1b/ft-9 در )ش��كل 5( نشان داده شده است. 
POR باالت��ر از 1/5 درصد باعث كاه��ش drift لوله و مانع عبور مته 

. 

dogleg

doglegovalityporpercent of out of roundness(

9-5/8 C95-53.5 1b/ft

9-5/8C95-53.51b/ft
PORdrift

)0.0 POR initail 1.5

) wash out(

9-5/8-p110-53.5 lb/ft

)psi(

CASE 1)psi(=
CASE 1)psi( = 

)psi(D/TDIAMETER/THCHNESS(

lb/ft

مي شود
در چاه هايي كه دچار گش��ادي حفره )wash out( ش��ده باش��ند 
احتم��ال عدم وجود س��يمان دور لوله ها زياد اس��ت. بنابراين لوله ها 
تح��ت تأثير حركت نمك ها به دليل اينكه در نقاطي باالتر يا پايين تر 
توس��ط سيمان يا ديواره چاه گير مي باشند حركت كرده دچار خمش 
مي شوند مقاومت لوله هاي خميده در برابر فروريختگي، از نيرويي كه 
توس��ط حركت نمك ها ايجاد مي شود كمتر است، بنابراين در چنين 

شرايطي نيز احتمال فروريختگي لوله جداري وجود دارد.
حرك��ت اليه هاي نمكي باعث مي ش��ود تا در مواضعي از پش��ت 
لوله جداري كه فاقد س��يمان يكنواخت است نيروهاي غيريكنواختي 
بر لوله اعمال و باعث آس��يب و تخريب آن ش��ود )ش��كل6(. تأثيرات 
اي��ن نيروها بر طراحي لوله ه��اي جداري به علت اهميت و بزرگي آن 
بايد مورد مالحظه قرار گيرد. براي بررس��ي اين نيروها دو مدل    بار 
نقطه  اي و بار گس��ترده غيريكنواخت در نظر گرفته ش��ده كه مربوط 
ب��ه زمان هاي اوليه تم��اس تا محاصره كامل لوله  توس��ط اليه نمكي 
مي باش��د )ش��كل 7(. اثر اين  بارها بر  مقاوم��ت فروريختگي لوله در 

)شكل8(  نشان  داده  شده است. 

 : 9-5/8-p110-53.5 1b/ft مثال در مورد لوله جداري

7930  )psi( :7930 = 0/075 ×   110000مقاومت در مقابل نيروهاي يكنواخت

مقاومت در مقابل نيروهاي غيريكنواخت:      

         451 )psi(  : )CASE 1(  451 = 0/0041 × 110000الف :  بار نقطه اي

   1100 )psi(  : )CASE 1(  1100 = 0/01 × 110000ب :   بار گسترده

با توجه به نمودار )شكل 8( و مثال فوق چنانچه بخواهيم لوله اي )9-5/8( 
 7930)psi( در مقابل بار گس��ترده غيريكنواخت، فش��ار فروريختگ��ي
را تحمل كن��د باي��د i)DIAMETER/THCHNESS( D/T آن 6/5                                 
)با وزنlb/ft 128/6( باشد كه غيرمعمول و غيراقتصادي است.       

بنابراين طراحي جداري براي ش��رايط بارگذاري نقطه اي يا گس��ترده 
غيريكنواخ��ت در ناحيه نمكي غيرممكن اس��ت و مش��كل را بايد با 
روش ه��اي ديگر حل كرد. يك روش مناس��ب و عملي براي افزايش 
مقاومت فروريختگ��ي لوله ها در مقابل  باره��اي  غيريكنواخت اعمال 
فشار دروني در جداري است. براي اين  منظور مي توان با راندن  آستري 
داخ��ل  لوله  جداري  در ناحيه  مشكل س��از  و  س��يمان كاري  مقاومت 

 فروريختگي لوله ها را تا حد قابل  مالحظه اي  افزايش داد ]5[.
مدل هاي آزمايشي مورد مطالعه نمايانگر سودمندي كيفي است كه از 
اين طرح حاصل ش��ده و در مطالعه اين مدل ها به صورت شبيه سازي 
از لوله هايي با قطر »1/2 و« 1 و بلنداي »3،« 6 و«12 تحت بارگذاري 

 جاسم دشت بزرگي، هوشنگ محمودي، محمد حسن صالحي كسايي، عبدالكريم علي محمدي
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استفاده شده و نتيجه ارزيابي به شرح ذيل بوده:
- لوله »1 قادر به تحمل كردن فشار 500 پام است.

- لوله«1/2 قادر به تحمل كردن فشار 1100 پام است.
- دو لوله«1 و«1/2 با هم بدون پوش��ش سيماني توانايي تحمل فشار 

1600 پام را خواهند داشت.
- در صورت سيمان كاري داليز »1 و« 1/2 فشار 2000 تا 2700 پام 
تحمل خواهد شد كه افزايش 25 تا 60 درصد را نسبت به فشار حالت 
بدون س��يمان نشان مي دهد. موقعي كه لوله »1، قسمت خارجي آن 
به صورت كامل از س��يمان مناس��ب پر شده باشد مقدار نيروي وارده 
از فرم��ول )1( به دس��ت مي آيد كه بيش��تر از ت��وان تحمل هر كدام 
)لوله جداري و آس��تري( خواهد شد. نتايج به دست آمده سودمندي 
اس��تفاده از آستري در جداري و س��يمان كاري آنها را به وضوح ثابت 

مي كند. 

F/DL = 28700 ± 3700 )psi(

D)قطر قطعه مورد آزمايش )اينچ

L)بلنداي قطعه مورد آزمايش )اينچ

F)lb( مقدار نيروي الزم

نصب لوله آس��تري در داخل لوله جداري در برابر س��ازندهاي نمكي 
و س��يمان كاري بين دو لوله ها در )ش��كل 9( و نمودار كاهش فش��ار 

خارجي وارده بر لوله داخلي در )شكل 10( نشان داده شده است. 
براي مثال اگر فش��ار خارجي يكنواخت اعمال ش��ده بر لوله »9-5/8 
حدود 7000 پام باش��د مقدار نيروي وارد شده بر آستري »7 حدود 

4000 پام خواهد شد ]5[.
روش ديگر براي جلوگيري از اعمال نيروهاي غيريكنواخت به لوله هاي 
جداري/ آس��تري و تبديل آنها به نيروهاي يكنواخت، بهبود عمليات 

سيمان كاري و داشتن غالف سيماني خوب در اطراف لوله ها است.

ج( ب�رش )SHEARING( لوله ه�ا ناش�ي از حرك�ت اليه ه�اي 
نمكي يا مارلي

تا س��ال 1377 از 40 حلقه چاه مارون كه با مس��ئله آس��يب ديدگي 
لوله ه��ا مواجه ش��ده اند در 34 حلقه آس��تري »7 و در 4 حلقه ديگر 
آس��تري »5 در پوش س��نگ رانده ش��ده بود و در چاه هاي مجاوري 
كه« 5/8-9 در پوش سنگ رانده شده بود مشكلي پيش نيامد. وجود 
اليه ه��اي نمكي نس��بتاً ضخي��م در بخش ه��اي 2، 3 و 4 در عمق و 
حرارت زياد باعث ناپايداري شديد و رفتار پالستيكي سازند گچساران 
در اين بخش ها ش��ده است. در واقع خزش و يا رانش همين اليه هاي 
شكل پذير باعث برش لوله هاي جداري/ آستري مي شود. آمار چاه هاي 
مارون نيز مؤيد اين مطلب است كه در شرايط يكسان )از لحاظ عمق 
و وزن گل( لوله هاي جداري »5/8-9 نسبت به آستري هاي »7 و »5 
رانده ش��ده در پوش س��نگ مقاومت بهتري داشته اند و اين در حالي 
اس��ت كه مقاومت فروريختگي لوله هاي »7 و »5 نسبت به »9-5/8 

بيشتر است.
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شكل 5-  اثر انحناء بيضوي در لوله جداري 
C-95,53.5 lb/ft,9-5/8    

شكل7-  مدلهاي بكار رفته جهت مطالعه اثرات حركت نمك روي 
يك سطح مقطع

شكل 4-  نيروي ايجاد انحناء در نتيجه جريان نمك  

شكل 6-  وضعيت ناشي از بارگذاري نقطه اي

Fig 5

Fig 4

Fig 6

Fig 7

C-95,53.5 lb/ft,9-5/8"
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مس��ائل ديگر از جمله زاويه دار بودن چاه، س��ايش لوله هاي جداري/ 
آس��تري در تماس با لوله هاي حفاري، ضعيف شدن جداري به دليل 
آسيب ديدگي در موقع حمل و نقل به سر چاه و يا راندن به درون چاه 
نيز مي تواند از عواملي باشند كه لوله ها را مستعد فروريختگي كنند.

خالصه و نتيجه گيري:
نتايج حاصل از بررس��ي ها نشان مي دهند كه آسيب ديدگي لوله ها به 
طور عمده ناش��ي از اعمال نيروهاي نقطه اي و يا غيريكنواخت است. 
ب��ا توجه به بزرگي اين نيروها و اينكه به كارگيري لوله اي كه در برابر 
آن مقاومت داشته باشد غيرعملي و غيراقتصادي است بايد تمهيدات 
خاص��ي در نظر گرفته ش��ود تا از بروز ش��رايطي ك��ه زمينه را براي 
اعم��ال نيروهاي نقطه اي و غيريكنواخت فراهم مي كنند پيش��گيري 
ب��ه عمل آيد. براي تحقق اين امر بس��يار مهم رعاي��ت نكات ويژه اي 
در مراحل مختلف )طراحي جداري، تأمين كاالي مناس��ب، عمليات 
حفاري، س��يمان كاري، بهره برداري و . . ( ضرورت دارد كه در ذيل به 

ترتيب به آنها اشاره مي شود:

الف- طراحي جداري
علي رغم مقاوم تر بودن لوله هاي »7 نسبت به »5/8-9 در برابر نيروي 
فروريختگي ليكن با توجه به اهميت نيروهاي نقطه اي، غيريكنواخت 

و برشي پيشنهاد مي شود:
پوش س��نگ تا باالي اليه نمكي به ص��ورت دو جداره )لوله جداري/ 
لوله آستري( پوشانده شود. در اين خصوص الزم است به منظور حفظ 
امكان مانور عملياتي در هنگام تعمير چاه بين لبه )نهايي( آس��تري و 

كفشك جداري ماقبل فاصله كافي در نظر گرفته شود.
اين پيش��نهاد در ش��رايطي ارائه مي ش��ود كه تاكنون نتيجه قاطعي 
در مورد اينكه در چه قس��مت هايي از ميدان مارون حركت اليه هاي 
نمكي منجر به نيروهاي برش��ي )به عنوان عامل عمده آسيب ديدگي 
لوله ها( مي ش��ود حاصل نش��ده اس��ت. بنابراين بديهي اس��ت كه در 
صورت مش��خص ش��دن اين موضوع احتمال امكان اس��تفاده از لوله 
جداري با قطر خارجي بيشتر )بدون نياز به دو جداره كردن( مي تواند 
در قسمتي از اين ميدان )بخش هايي كه نيروهاي برشي وجود دارند( 
مشكل آسيب ديدگي لوله ها را مرتفع سازد. مشخص شدن اين موضوع 

منوط به انجام مطالعات دقيق زمين شناسي است.

ب- كاال )لوله جداري/آستري/متعلقات(
1. توج��ه وي��ژه به كيفي��ت كاال / ادوات / متعلقات مورد اس��تفاده و 
حساس��يت در كنت��رل كيفيت آنه��ا )از مراحل س��اخت در كارخانه 
س��ازنده، لزوم استفاده از خدمات ش��ركت هاي بازرسي شخص ثالث، 
براس��اس ش��اخص هاي پيش��نهادي تمهيدات الزم براي انبارداري/ 
نگه��داري مطلوب مخصوصاً در مورد لوله ه��ا و ...( از اهميت خاصي 

برخوردار است.
2. با توجه به ش��رايط خاص س��ازند گچس��اران اين ميدان در مورد 
كاال )جداري/ آس��تري/ متعلقات و . . . ( در مواردي طراحي هاي ويژه 
)special design( مي توان��د در رفع / كاهش مش��كالت نقش مهمي 

داشته باشد. در اين رابطه به موارد زير اشاره مي شود:
- توجه به نس��بت D/T )قطر خارجي به ضخامت( لوله هاي جداري/ 
آس��تري. )كاهش D/T در افزايش مقاوم��ت )فروريختگي( لوله ها در 

مقابل بارهاي نقطه اي مؤثر است. 
- به كارگيري آويزه آستري از نوع هايدروليكي با قابليت چرخش.

ج- عمليات حفاري
انتخاب پارامترهاي حفاري بايد به گونه اي باشد تا از بروز شرايطي كه 
منج��ر به اعمال نيروهاي غيريكنواخت و نقطه اي به لوله ها )جداري / 
آستري( مي شود جلوگيري به عمل آيد. در اين راستا الزم است زاويه 
انحراف Dog  leg . deviation و گشادش��دگي )washout( در حداقل 
ممكن باشند كه براي اين منظور ضروري است موارد زير مورد توجه 

قرار گيرند:
i)packed Hole Assembly( PHA 1. استفاده از
)ADS( 2. استفاده از سيستم حفاري اتوماتيك

3. طراحي گل حفاري غيراش��باع از نمك كه ميزان نمك محلول آن 
بايد به طور تجربي مشخص شود ) ازppm 150000 به باال(

4. حفاري سازندگچس��اران ب��ا تمهيدات الزم در س��ريع ترين زمان 

Fig 8  

Fig 9 

Fig 10  

عملیات جلوگیري از تخریب لوله جداري - 
بوسیله نصب یک الینر از منطقه خطر و 

نمودار باالمقاومت لوله جداري را در مقابل . اي  نتایج آنالیز بارگیري نقطه -بین الینر و لوله جداريسیمانکاري 
میدهد جریان غیر یکنواخت نمک نشان 

ئزسوجداري در خلیج نمودار طراحی براي لوله  -

شكل 9- عمليات جلوگيري از تخريب لوله جداري بوسيله نصب يك 
الينر از منطقه خطر و سيمانكاري بين الينر و لوله جداري

شكل 8-  نتايج آناليز بارگيري نقطه اي . نمودار باالمقاومت لوله 
جداري را در مقابل جريان غير يكنواخت نمك نشان ميدهد 

Fig 8  

Fig 9 

Fig 10  

عملیات جلوگیري از تخریب لوله جداري - 
بوسیله نصب یک الینر از منطقه خطر و 

نمودار باالمقاومت لوله جداري را در مقابل . اي  نتایج آنالیز بارگیري نقطه -بین الینر و لوله جداريسیمانکاري 
میدهد جریان غیر یکنواخت نمک نشان 

ئزسوجداري در خلیج نمودار طراحی براي لوله  -

Fig 8  

Fig 9 

Fig 10  

عملیات جلوگیري از تخریب لوله جداري - 
بوسیله نصب یک الینر از منطقه خطر و 

نمودار باالمقاومت لوله جداري را در مقابل . اي  نتایج آنالیز بارگیري نقطه -بین الینر و لوله جداريسیمانکاري 
میدهد جریان غیر یکنواخت نمک نشان 

ئزسوجداري در خلیج نمودار طراحی براي لوله  -

شكل 10-  نمودار طراحي براي لوله جداري در خليج سوئز
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ممكن.
Anti Whirl PDC 5. به كارگيري مته هاي

6. تأكيد مي ش��ود در حف��اري حفره بعدي از محافظ الس��تيكي در 
لوله هاي حفاري استفاده شود.

د- سيمان كاري
ب��ا توجه به اهميت نقش س��يمان كاري مناس��ب در تبديل نيروهاي 
غيريكنواخ��ت به نيروه��اي يكنواخت و كاهش خطر آس��يب ديدگي 
لوله ها )جداري/ آس��تري( براي دس��تيابي به اين مه��م به نكات زير 

اشاره مي شود:
1( تغيير در برنامه سيمان كاري:

- استفاده از دوغاب هاي غيراشباع.
- استفاده از سيمان هاي پايه.

- دق��ت در محاس��به حجم داليز و س��يمان مورد نياز با اس��تفاده از 
كاليپرالگ 4 بازوئي.

- تغيير طراحي دوغاب س��يمان به منظور افزايش خاصيت االستيك 
سنگ سيمان.

 DV انج��ام عمليات س��يمان كاري ب��ه صورت 2 مرحل��ه اي )عمق -
براس��اس عمق اليه نمكي، اليه ش��كننده و عمق لبه )نهايي( آستري 

تعيين مي شود(.
- استفاده از ادوات مكانيكي )طوقه هاي تمركز و طوقه هاي خراشنده 

به خصوص در اليه هاي نمكي(.
- حركت دادن لوله ها )چرخش و با توجه به شرايط اليه هاي كليدي 

باال و پايين( در حين سيمان كاري.

2( به سازي حفره قبل از راندن جداري:
- فاصله لوله جداري/آس��تري با ديواره چاه حداقل »1/25 باشد و در 
صورت كمتر بودن اس��تفاده از گشادكننده )under reamer( توصيه 

مي شود.
 Full در صورت امكان به س��ازي چاه با مته دندانه اي كه درش��رايط -

gauge باشد انجام گيرد.
- به سازي گل در براي كاهش نقطه واروي )YP(، گرانروي پالستيكي 

)PV( و استحكام ژله اي )GEL STRENGTH( صورت گيرد.
- در صورت امكان قبل از راندن لوله )جداري/آستري( از پيل استفاده 

نشود.
3( نكات مورد نظر بعد از راندن جداري و قبل از سيمان كاري:

 )cake( استفاده از عوامل شستشو دهنده به منظور از بين بردن  كيك -
تشكيل شده گل  سنگين بر ديواره چاه.

- اس��تفاده از سيال حائل) spacer( جهت جلوگيري از مخلوط شدن 
گل و سيمان.

- س��رعت پمپاژ مناس��ب به منظ��ور تأمين رژيم حركتي مناس��ب 
)حتي االمكان جريان متالطم( براي موارد فوق مورد نظر باشد.

يادآور مي شود كه كيفيت عمليات سيمان كاري و دستيابي به شرايط 
يكنواخت سازي نيروهاي نقطه اي به عوامل متعددي بستگي دارد كه 
الزمه آن كنترل شرايط و پارامترهاي زمان حفاري )كه در جاي خود 
بيان ش��د( مي باش��د و ضروري اس��ت كه توجه كافي به آن معطوف 

شود.

ه�- نكات مربوط به زمان بهره برداري
1( در فواصل زماني معين با راندن ابزار مناس��بي تغيير ش��كل لوله 
جداري / آس��تري به طور دقيق كنترل، اندازه گيري و منعكس ش��ود 
و پس از بررس��ي هاي الزم اقدام مقتضي جهت پيش��گيري  از توسعه 

آن به عمل آيد.

2( اعمال فشار داخلي مي تواند در موارد زيادي از فروريختگي لوله ها 
جلوگيري كنند. انجام اين عمل در مورد چاه هايي كه به مدت طوالني 

بسته شده و در مدار توليد قرار ندارد قابل بررسي است.

نتايج:
با اجراي بخشي از اين پيشنهادات از چاه مارون 258 تاكنون و بعد از 
گذشت بيش از 5 سال هيچ گونه موردي از بروز مشكل مچاله شدگي 
در چاه ه��اي حفاري ش��ده در اين مدت در ناحيه گچس��اران ميدان 
مارون مش��اهده نشده اس��ت  )تنها دو مورد مچاله شد گي در چاه هاي 
مارون 279 و مارون 265 مربوط به سازند كم فشار آغاجاري  مشاهده 
 گرديده  كه با موضوع فروريختگي در  ناحيه  گچس��اران و راهكارهاي 

اجرايي  آن  مرتبط  نيست(. 
تعداد چاه هايي كه در طول اين مدت براس��اس پيش��نهادات كميته 
م��ارون با تغيير آرايش لوله هاي جداري )دو جداره( ش��ده اند بالغ  بر 
54 حلقه مي باش��د. از آنجا كه براس��اس آمار موجود بيشترين تعداد 
مچاله شدگي )بالغ  بر 33 درصد( در 5 سال اول بعد از حفاري به وقوع 
پيوسته است، بنابراين عدم مشاهده هيچ گونه مچاله شدگي در سازند  
گچس��اران ميدان  مارون در 54 حلق��ه چاه مذكور  )دو جداره( بيانگر 

 موفقيت  اجراي  پيشنهادات مذكور مي باشد.
الزم به ذكر اس��ت اين تغيير برنامه هزين��ه اي حدود 360000 دالر 
ب��ه عمليات حفاري تحميل مي كند كه در مقايس��ه با هزينه عمليات 
تعميري در چاه هاي مچاله ش��ده )كه بالغ ب��ر 1700000 دالر برآورد 
گرديده است( و همچنين شرايط تحميل شده به چاه بعد از تعمير از 
جمله كوچك ش��دن اندازه حفره، از دست دادن شانس تعمير بعدي، 
تأثير نامطلوب بر س��ازند بهره ده مخزن در صورت ارتباط گچس��اران 
و مخزن در زمان مچاله ش��دگي لوله هاي جداري تا مرحله تعمير و ... 

ناچيز است.
در ضم��ن به اس��تناد گ��زارش مذكور اي��ن امكان وج��ود دارد كه با 
تمهيداتي در شرايط بهره برداري چنانچه در جداري چاه هاي توليدي 
قب��ل از فروريختگي، عالئم و مش��خصات خاص ب��روز دهد )از جمله 
تغيير ش��كل و اندازه جداري و خارج از مركز ش��دن جداري و ...( با 
مطالعه وضعيت جداري ش��رايطي فراهم ش��ود تا ب��ا صرف هزينه اي 
بس��يار محدود و زمان چند روزه با راندن آستري كوتاه از فروريختن 
ج��داري و عملي��ات تعميري س��نگين و صدمات ش��ديد به مخزن 

پيشگيري شود.
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