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با توجه به تغيير خط  مشي گل حفاري در سال  هاي اخير، امروزه ديگر تنها معيار انتخاب، عملكرد گل نيست؛ بلكه عالوه بر اين عامل، عواملى نظير 
زمين شناسي منطقه، طراحي چاه، هزينه، آثار زيست  محيطي، استحكام سنگ، فشار و دماي چاه، ميزان توليد و آسيب سازندي نيز در انتخاب گل 
حفاري مهم خواهند بود. گل پايه  آبي گاليكولي مي تواند گزينه مناسبي جهت جايگزيني گل پايه روغني باشد. نتايج آزمايشگاهي و ميداني بيانگر 
اينست كه اين نوع گل سازگار با محيط  زيست مي تواند مشكالت خاص حفاري را بهبود بخشد و بنابراين بايد تمام جوانب كاربردي اين گل، به  ويژه 
كميت  هاى مخزني كه بر توليد آينده، صيانت از مخازن و روش  هاي ازدياد  برداشت تأثيرگذارند، مورد بررسي قرار گيرد. هدف اين مقاله بررسي 
تأثير گل حفاري گاليكولي بر كميت  هاى مخزني ميدان اهواز مانند آسيب سازندي، تراوايي، شاخص بهره دهي چاه  ها و نرخ توليد در مقايسه با ساير 
گل  هاي حفاري مي باشد. براي دست  يابي به اين هدف از نظر ميداني، چند حلقه چاه حفاري شده با گل گاليكولي و چاه  هاي مجاور آنها كه با انواع 
ديگر گل حفاري شده را انتخاب كرده و با استفاده از اطالعات ميداني بهره برداري و چاه  آزمايي كميت  هاى مخزني مورد نظر محاسبه و بررسي 
گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش ارتباط خوبي بين داده  هاي آسيب سازندي و داده هاي توليدي مخزن را نشان مي دهد. نتايج داده هاي چاه  آزمايي 
بيانگر اثر مناسب گل حفاري گاليكولي بر كميت  هاى مخزني چاه  هاي حفاري شده با اين گل در مقايسه با چاه  هاي حفاري شده با انواع ديگر گل 
مانند گل پايه روغني و پايه آبي است. با توجه به نتايج حاصل و مشكل زيست  محيطي گل پايه روغني مي  توان گفت گل گاليكولي جايگزين مناسبي 

براي اين گل خواهد بود.

بررسي ميداني اثر گل حفاري گاليكولي بر 
 كميت  هاى مخزني در ميدان نفتي اهواز
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گل گاليكولي، آسيب سازندي، ضريب بهره  دهي، تراوايي

مقدمه 
تا بــه امروز فعاليت  هاي ارزنده  اي جهت كاهش آلودگي محيط  زيســت 
در اثر گل حفاري(سيال حفارى) به وسيله جايگزيني گل پايه روغني با گل 
گاليكولي انجام شده است. اغلب تحقيقات و بررسي ها در محدوده عملكرد 
زيســت محيطي، عمليات حفاري و شــرايط پايداري حفره به ويژه پايداري 
شيل ها بوده است. در تحقيقات قبلي امكان جايگزيني گل پايه روغني به  وسيلة 
گل گاليكولي در ميدان  هاي نفتي ايران مورد بررســي قرار گرفته است. به 
عالوه، خاصيــت جلوگيري از آمــاس1 گل گاليكولي با انجــام آزمايش 
«تفكيك و خردشدگي قطعات شيل به  وسيلة غلتاندن داغ»2 مورد ارزيابي قرار 
گرفته اســت [1]. در مقاله  اى ديگر ضمن بررسي گل  هاي حفاري مختلف و 
اثرات مخرب آنها بر محيط  زيست و مشكالت ناشي از دفع اين گل  ها، روش 
صحيح مديريت پسماند گل هاى حفاري به روش جايگزيني گل هاى جديد 

پايه آبي گاليكولي با گل هاى پايه روغني قديمي معرفي شده است  [2].
عمــده گل هاى حفــارى از ذراتى مثل رس  ها، مــواد وزن  دهنده به گل و 
هم  چنين خرده  هاى حفارى تشكيل شــده است. فشار زياد گل حفارى (كه 
ضرورى است براى جلوگيرى از فوران چاه بيشتر از فشار مخزن باشد) موجب 

مى شود تا ذرات گل تحت فشار به داخل نفوذ كرده و خلل و فرج سنگ را پر 
كنند و در نتيجه اليه فيلترشده گل در سطح ديواره چاه تشكيل مى گردد. اين 
ذرات بسيار ريز پس از تغيير شرايط فشارى و در زمانى كه چاه در مدار توليد 
قرار مى  گيرد با جريان يافتن گل از سطح سازند به آسانى جدا نشده و سبب 
ايجاد صدمات سازندى مى  گردند. در زمان شروع حفارى، نوع گل با توجه 
به هزينه  هاى حفارى انتخاب مى  شود كه به  طور معمول اين شيوه براى حفارى 
سريع به كار مى رود. در زمان حفارى قسمت نفت  ده سازند، چگونگى حفظ 
حداكثر بهره  دهى چاه بايد به  عنوان اصلى  ترين مسئله مدنظر قرار گيرد، هر چند 

ممكن است اين مطلب موجب كندى عمليات حفارى گردد [6].
با توجــه به تالش  هاي فــراوان جهت جايگزيني گل پايــه روغني با گل 
گاليكولي در شركت ملي مناطق نفت  خيز جنوب، در اين تحقيق ابتدا كاربرد 
گل گاليكولي در ميادين نفتي اين شــركت (به  ويژه ميدان اهواز) به  صورت 
مختصر شرح داده شده است. پس از آن نيز با استفاده از داده هاي چاه  آزمايي و 
تفسير آنها با نرم  افزارهايي مثل F.A.S.T و PANSYS و ... به كميت  هايى مانند 
ضريب بهره دهي چاه ها، تراوايي، ضريب پوسته و نرخ توليدي چاه هاي حفاري 

شده با گل گاليكولي بررسي و با چاه  هاي مجاور آنها مقايسه شده است.
(m_ebadi39@yahoo.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات *
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  3   بررسى خواص گل حفارى و سرسازند چاه AZ-A  و چاه  هاى مجاور

  4   بررسى خواص گل حفارى و سرسازند چاه AZ-B و چاه  هاى مجاور

1- گل گاليكولي
1-1- تركيب شيميايي گاليكول

گسترة گاليكول  ها از ديول  هاي ســاده كه در آن دو گروه هيدروكسيل 
روي دو اتم كربن مختلف قرار مي گيرند تا سيســتم  هاي پليمري پيچيده از 
قبيل كوپليمرهاي اكســيدهاي پلي  اتيلن يا پلي  پروپيلن را شــامل مي شــود. 
پلي  گاليكول  هاي مورد اســتفاده در صنعت حفاري به  صورت بي  رنگ يا به 

رنگ قهوه  اي روشن يا زرد (مثل روغن نباتي) هستند [3].
               

1-2- سيستم گل  هاى گاليكولى
سيســتم گل هــاى گاليكولى متشــكل از گاليكــول، تركيبات نمكى 
نظير كلريد پتاســيم و پليمرهاى مختلف اســت كه تأمين كننده مشخصات 
رئولوژيكى مناسب هنگام حفارى مى باشــد. تفاوت عمده اين نوع سيستم 
با سيســتم هاى معمولى پايه آبى، وجود گاليكول در آنست. در دماى سازند 
شــيلى، به دليل نقطه ابرى، گاليكول موجود در گل از حالت محلول خارج 
شــده و روى ديواره چاه (به ويژه در سازندهاى شيلى) پوششى ايجاد كرده و 
به اين صورت از طريق ممانعت از تماس آب با شيل، سبب پايدارى ديواره و 
جلوگيرى از تخريب شيل ها مى شود. فرمولي كه در ساخت اين نوع گل بيان 
مي شود در حقيقت نوعي فرمول است كه مى تواند بسته به شرايط چاه و ديگر 

عوامل ايجاد شود [5].
در سيستم گاليكولى كلريد پتاسيم دو نقش عمده ايفا مى  كند. عمده  ترين نقش 
 K+ آن تأمين منبع يون پتاسيم به  عنوان كاتيون بازدارنده است كه با جايگزينى يون
در سطوح رس  ها، به  دليل   كم  بودن ميزان آب  خواهى يا هيدراسيون پتاسيم، اين 
رس  ها پايدارى بيشترى خواهند داشت. دومين نقش كلريد پتاسيم تأمين شورى 
مورد نياز جهت ابرى  شدن گاليكول است. در دماى بيشتر از نقطه ابرى، گاليكول 
موجود در گل به حالت نامحلول درآمده و ســبب دو فازى شدن گل مى  شود. 

گاليكول با رقابت در ايجاد پيوند هيدروژنى بين مولكول  هاى آب و شــيل، از 
هيدراته  شدن و جذب آب توسط شيل جلوگيرى كرده و با جذب  سطحى و ايجاد 

پوشش روى شيل موجب پايدارى آن خواهد شد.

2- كاربرد گل گاليكولى در شركت مناطق نفت  خيز جنوب
پروژه جايگزيني گل پايه روغني به وسيله گل گاليكولي با انتخاب چند 
چاه در ميادين نفتي اهواز، منصوري، آزادگان و آب  تيمور جهت حفاري با 
گل گاليكولي آغاز شد. در اين بخش با بررسي دو حلقه چاه حفاري شده با 
گل گاليكولي از ميدان  هاي اهواز و مقايسه آن با چاه  هاي مجاور كه با انواع 

ديگر گل ها حفاري شده اند، كاربرد اين گل مورد بررسي قرار مي  گيرد.
 در اين مقايسه، كميت  هاى مهم خواص گل حفاري نظير وزن، گرانروى، 
نقطه تســليم، صافآب و شوري گل مورد بررســي قرار گرفت. مخزن مورد 
مطالعه شامل سنگ  هاي كربناتي سازندهاي ايالم و سروك است. اين واحدها 
در بخش مياني فروافتادگي دزفول از يكديگر قابل  تفكيك نيستند و بنابراين 
نام مخزن بنگستان به آنها اطالق شده است. ميدان نفتي اهواز به  صورت يك 
تاقديس سينوســي ماليم و تقريباً متقارن با امتداد شمال  غرب-جنوب  شــرق 
مى  باشد كه در زير قسمتي از شهر اهواز در ناحيه دزفول شمالي واقع شده است.

2-1- بررسي چاه AZ-A و چاه  هاي مجاور
در ايــن چاه گل گاليكولي بــا وزن 85-66/5 پوند بر فوت  مكعب براي 

  1   ساختار شيميايي اتيلن  گاليكول 

  2   ساختار شيميايي پروپيلن  گاليكول
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حفاري حفره 12-8 اينچ (سازندهاي آســماري، پابده، گورپي، ايالم تا ابتداي 
سروك) و گل گاليكولي با وزن 74- 69 پوند بر فوت  مكعب براي حفاري 
خواص گل حفاري از قبيل وزن، گرانروى، نقطه تسليم، صافآب، شوري گل حفره 18-6 اينچ (سازند ســروك) مورد استفاده قرار گرفت. شكل-3 بررسى 
و نيز عمق سرســازند براى چاه AZ-A كه با گل گاليكولى حفارى شــده و 

چاه  هاى مجاور كه با گل  هاى ديگر حفارى شده  اند را نشان مي  دهد.
وزن گل چاه مذكور در مقايسه با چاه  هاي مجاور تقريباً برابراست. گرانروي 
ظاهري، نقطه تسليم و صافآب گل گاليكول، كيفيت برتر اين گل را از نظر 
تشكيل كيك گل3، معلق سازي ذرات جامد و حمل كنده هاي حفاري نشان 
مي  دهد. شوري آب نشانگر ميزان يون كلر به  عنوان يكي از عوامل آلودگي 
زيست  محيطي اســت كه اين كميت در گل گاليكولي و گل هاي چاه  هاي 
مجاور به  ترتيب حداكثر 170000 و 390000 گرم بر ميلي  ليتر  مى باشــد كه 

قابل  مقايسه با يكديگر نيست.

2-2- بررسي چاه AZ-B و چاه  هاي مجاور
در اين چاه گل گاليكولي با وزن 73-67 پوند بر فوت  مكعب براي حفاري 
وزن 65-64 پوند بر فوت  مكعب براي حفاري حفره 18-6 اينچ (سازند سروك) حفره  12-8 اينچ (سازندهاي آسماري، پابده، گورپي، ايالم) گل گاليكولي با 
مورد استفاده قرار گرفت. شكل-4 بررسى خواص گل حفاري از قبيل وزن 
گل، گرانروى، نقطه تســليم، صافآب، شوري گل و نيز عمق سرسازند براى 
چاه AZ-B كه با گل گاليكولى حفارى شده و چاه  هاى مجاور كه با گل  هاى 

ديگر حفارى شده  اند را نشان مي  دهد.
وزن گل چاه مذكور در مقايســه با چاه  هاي مجاور تقريباً برابراست. گرانروي 
ظاهري، نقطه تسليم و صافآب گل گاليكول، كيفيت برتر و پايدارتر اين گل را از نظر 
تشكيل كيك گل، معلق سازي ذرات جامد و حمل كنده هاي حفاري نشان مي  دهد. 
شوري آب نشانگر ميزان يون كلر به  عنوان يكي از عوامل آلودگي زيست  محيطي 
است كه در گل گاليكولي و گل هاي چا  ههاي مجاور به  ترتيب حداكثر 50000 و 

380000 گرم بر ميلي  ليتر  مى باشد كه قابل  مقايسه با يكديگر نيست.

3- نحوه ارزيابى كميت  هاى مخزنى توسط آناليز چاه  آزمايى
به  طور كلى آناليز آزمايش چاه  ها، مستلزم ارائه فرضياتى ساده در مورد چاه 
و مخزن تحت بررسى است. اين فرضيات كه با تركيب قانون دارسى، قانون 
حفظ جرم و معادالت حالت، سبب اخذ نتايج قابل  قبولى از آناليز چاه  آزمايى 

مى  شوند به  شرح زير هستند:
 ســازند شامل يك مايع تك  فازى با گرانروى، تراكم  پذيرى و عامل حجم 

سازند  ثابت مى باشد.
 ميزان تخلخل و ضخامت ســازند همواره ثابت بوده و از باال و پايين توسط 

اليه هاى نفوذناپذير محصور شده است.
 يك ناحيه تغييريافته اطراف چاه را احاطه كرده كه نفوذپذيرى اين ناحيه با 

نفوذپذيرى كلى توده سنگ متفاوت است.

به  طــور كلى براى انجام چاه  آزمايى چاه نفتى از ســه روش زير اســتفاده 
مى  شود:

 آزمايش رشد فشار3
 آزمايش افت فشار4

 آزمايش تزريق5

با اســتفاده از نرم  افزار F.A.S.T، داده  ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 
كه در نهايت كميت  هايى نظير نفوذپذيري و ضريب پوســته محاسبه و ارائه 
مى گردد. داده  هاي ورودي به نرم  افزار و اطالعات جمع  آوري  شــده عالوه بر 

فشار و زمان  هاي اندازه  گيري شده عبارتند از:
  اطالعات ارزيابي پتروفيزيكي اليه  هاي مورد آزمايش

  اطالعات خواص سياالت (PVT) اليه  هاي مختلف مخزن
  تاريخچه توليد هر چاه

  شماتيك و اطالعات مربوط به درون چاه
(PLT) استفاده از نتايج نمودار نگارهاي توليد  

  استفاده از داده  هاي زمين  شناسي

با جمع  آوري اطالعات باال و ســپس آناليز داده  هاي حاصل از چاه  آزمايي 
كه حاصل تقابل هم  زمان رفتار واقعي ســيال مخزن در شرايط واقعي مخزن 
(ســاختار واقعي زمين  شناســي، دما، فشار و...) مى باشــد، دست  يابي به مدل 
ديناميكي و كميت  هاي مخزن بهتر و موثق  تر خواهد بود. الزم به  ذكر اســت 
مدت زمان آزمايش  هاي شاخص بهره  دهى محدود است. از آنجا كه آزمايش 
شــاخص بهره  دهي يكي از مهم  ترين آزمايش  هايي است كه براي شناسايي 
توان توليد چاه و وضعيت سنگ مخزن انجام مي  گيرد، جمع  آوري و تجزيه 
و تحليل آزمايش  هاى شــاخص بهره  دهي از جايگاه ويژه  اي برخوردار است 

  5   نتايج مقايســه نرخ توليدى چاه AZ-A با چاه  هاى مجاور در ميدان 
اهواز

  6   نتايج مقايســه شــاخص بهره  دهى چاه AZ-A با چاه  هاى مجاور در 
ميدان اهواز
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  9   نتايج مقايســه نرخ توليدى چاه AZ-B با چاه  هاى مجاور در ميدان 
اهواز

  10   نتايج مقايســه شاخص بهره  دهى چاه AZ-B با چاه  هاى مجاور در 
ميدان اهواز

و نتايج آن عالوه بر كمك به توصيف عملكرد مخزن، مي  تواند منبع خوبي 
براي مطالعه شكستگي  هاي سنگ مخزن باشد [4].

4- بررسى ميدانى اثر گل گاليكولى بر كميت  هاى مخزنى در ميدان اهواز
در اين بخش اثر گل گاليكولى بر كميت  هاى مخزنى مثل آسيب سازندى 
(ضريب پوســته)، تراوايي و شاخص بهره  دهى چاه  هاى ميدان اهواز با استفاده 
از داده  هــاى چاه  آزمايى و نيز نرخ توليدى بررســي مى  شــود. بــراى اين كار 
كميت  هاى مخزنى باال كه از داده  هاى چاه آزمايى دو حلقه چاه حفاري شده 
با گل گاليكولي از ميدان   اهواز به  دســت آمــده با چاه  هاي مجاور كه با انواع 
ديگر گل ها حفاري شده اند مقايسه شده است. براى مقايسه سعى شده چاه  هاى 
مجاورى با ساختار زمين  شناسى و مخزنى يكسان با چاه  هاى حفارى شده با گل 
گاليكولى انتخاب گردد تا بررسى و مقايسه انجام شده  دقيق و قابل  اعتماد  باشد.

4-1- بررسي چاه AZ-A و چاه  هاي مجاور
در اين بخش نرخ توليدى، شــاخص بهره  دهى، آسيب سازندى (ضريب 
پوســته) و تراوايي چاه AZ-A كه با گل گاليكولى حفارى شده و چاه  هاى 
مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند، محاسبه و اثر گل 

گاليكولى بر اين كميت  ها بررسى شده است.
شكل-5 نتايج مقايسه نرخ توليدى چاه AZ-A كه با گل گاليكولى حفارى 
شــده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند 
را نشان مى  دهد. همان  طور كه در اين نمودار مشاهده مي شود چاه AZ-A در 
مقايسه با چاه  هاي مجاور نرخ توليدي بيشترى دارد و مي توان نتيجه گرفت گل 

گاليكولي اثر منفي روي توليد ندارد ب  لكه مي تواند اثر مثبت داشته باشد.

شكل-6 نتايج مقايسه شاخص بهره  دهى چاه AZ-A كه با گل گاليكولى 
حفارى شــده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى 
شده اند را نشان مى  دهد. مقايسه نتايج نشان مي دهد كه شاخص بهره دهي چاه 
AZ-A (بر خالف نرخ توليدي آن) در بين چاه  هاي مجاور مرتبه    متوسطي دارد.

شكل-7 نتايج مقايسه آسيب سازندى (ضريب پوسته) چاه AZ-A كه با گل 
گاليكولى حفارى شده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز 
حفارى شده اند را نشان مى  دهد. طبق اين شكل ضريب پوسته چاه حفاري شده 

با گل گاليكولي نسبت به چاه  هاي مجاور كمتر است.
 شكل-8 نتايج مقايســه تراوايي چاه AZ-A كه با گل گاليكولى حفارى 
شده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند را 
نشان مى  دهد. مقايسه نتايج نشان مي دهد كه تراوايي چاه AZ-A (بر خالف نرخ 

توليدي آن) در بين چاه  هاي مجاور مرتبه متوسطي دارد.

4-2- بررسي چاه AZ-B و چاه  هاي مجاور
در اين بخش نرخ توليدى، شــاخص بهره  دهى، آسيب سازندى (ضريب 
پوســته) و تراوايي چاه AZ-B كه با گل گاليكولى حفارى شــده و چاه  هاى 
مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند، محاسبه و اثر گل 

گاليكولى بر اين كميت  ها بررسى شده است.
شكل-9 نتايج مقايسه نرخ توليدى چاه AZ-B كه با گل گاليكولى حفارى 
شده و چاه  هاى مجاور با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند را نشان 
مى  دهد. طبق اين شكل نرخ توليد چاه AZ-B در مقايسه با چاه  هاى مجاور كمتر 
است. البته قابل  توجه است كه اكثر چاه  هاى محدوده ميدان اهواز (از جمله چاه 

AZ-B) توليد كمى داشته و گزينه  هاى نصب تلمبه درون  چاهي هستند.

  7   نتايج مقايسه ضريب پوسته چاه AZ-A با چاه  هاى مجاور در ميدان 
اهواز

  8   نتايج مقايسه تراوايي چاه AZ-A با چاه  هاى مجاور در ميدان اهواز
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شكل-10 نتايج مقايسه شاخص بهره  دهى چاه AZ-B كه با گل گاليكولى 
حفارى شــده و چاه  هاى مجاور كه با انــواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى 
شده اند را نشان مى  دهد. با توجه توليد كم اين محدوده از ميدان اهواز طبق اين 
شكل اكثر چاه هاي مجاور چاه AZ-B نيز مثل خود اين چاه شاخص بهره  دهي 

كمى دارند.
شكل-11 نتايج مقايسه آسيب سازندى (ضريب پوسته) چاه AZ-B كه با 
گل گاليكولى حفارى شده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان 
اهواز حفارى شده اند را نشان مى  دهد. طبق اين شكل ضريب پوسته چاه حفاري 

شده با گل گاليكولي نسبت به چاه  هاي مجاور نسبتاً كمتر است.
شــكل-12 نتايج مقايسه تراوايي چاه AZ-B كه با گل گاليكولى حفارى 
شده و چاه  هاى مجاور كه با انواع ديگر گل در ميدان اهواز حفارى شده اند را 
نشان مى  دهد. مقايسه نتايج بيانگر اينست كه تراوايي چاه AZ-B (بر خالف نرخ 

توليدي آن) در بين چاه  هاي مجاور مرتبه متوسطي دارد.

نتيجه  گيري
بايد توجه داشــت كه با توجه به سياســت هاي توليدي شركت در برخي 
بازه  هاى زماني، نرخ توليدي توســط اداره بهره برداري تغيير كرده و مقدار آن 

كمتر از حداكثر نرخ توليدي واقعي خواهد بود. هرچند در اين پروژه، ســعي 
شــد اغلب نرخ  هاى توليدي برابر مقدار واقعي آنها و به ميزان حداكثر باشــد. 
اثر گل گاليكولي بر ضريب بهره دهي، تراوايي، آســيب ســازندي (ضريب 
پوســته) و نرخ توليدي چاه در دو چاه حفاري شده توسط اين گل با چاه  هاي 
مجاور در ميدان اهواز كه با انواع ديگر گل حفارى شده  اند مقايسه شد. نتايج 
بررسي ميدانى اثر گل گاليكولي بر ضريب بهره دهي، تراوايي، ضريب پوسته 
و نرخ توليدي چاه  ها در ميدان اهواز بيانگر كيفيت نسبتاً بهتر كميت  هاى مخزنى 
چاه  هاي حفاري شده با گل گاليكولي نسبت به چاه  هاي مجاور حفاري شده با 

انواع ديگر گل (گل پايه روغني و پايه آبي) مى  باشد.
بنابراين در يك نگاه مى  توان گفت گل گاليكولي نســبت به انواع ديگر 
گل  ها اثر بهتر و مثبت تري بر كميت  هاى مخزني دارد و در بدترين حالت اين 

گل در مقايسه با گل  هاي ديگر در يك رده قرار مي گيرد.
با توجه به مشكل زيست  محيطى گل پايه روغنى كه يك گل ايده  ال براى 
حفارى ســازندهاى شيلى و توليدى محسوب مى  شــود، اين گل در حفارى 
چاه  هاي مناطق حساس از ديدگاه زيست  محيطي (مثل دريا) منسوخ گرديده 
و گل گاليكولى و ســيليكاتى جايگزين آن شده  اند و بنابراين بهتر است اين 

فرآيند براى مناطق نفت خيز جنوب نيز به  شكل كامل انجام گردد.

  11   نتايج مقايســه ضريب پوســته چاه AZ-A بــا چاه  هاى مجاور در 
ميدان اهواز

  12   نتايــج مقايســه تراوايي چاه AZ-B با چاه  هــاى مجاور در ميدان 
اهواز

       پا نويس ها
1.inhibitive property
2.shale particles disintegration 

3.test by hot rolling
4.mud cake

5.buildup test
6.drawdown test
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