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 چكيده 

در شوند. ار زيادي باعث بروز اين پديده ميعوامل بسي .باشدها در چاه ميهز مهمترين مشكالت حفاري گير لوليكي ا
شده است.  هپرداخت اكتشافي در يكي از ميادين نفتي ايراناين تحقيق به بررسي موردي گير رشته حفاري در چاه 

تحتاني رشته  و استفاده از متعلقات9 8/5"از دست دادن يك حفره چاه بدليل تخمين نامناسب عمق پاشنه آستري
هاي با فشار  حفاري با يك وزن گل در اليه در ادامه) با قطر نامناسب در حفاري حفره جديد و BHAحفاري (

گير رشته حفاري در اين چاه به  عواملسازندي متفاوت و ايجاد اختالف فشار زياد بر روي رشته حفاري مهمترين 
هاي كم فشار و پر فشار در يك حفره با استفاده از  به حفاري اليهتوجه بيشتر به بهسازي چاه با توجه  آيند. شمار مي

ريزي صحيح و مناسب در جهت پايش  هاي كم فشار با عمليات سيمان كاري مناسب، برنامه مستحكم كردن اليه
كه  ييحفره ها پوشش سريعترو همچنين  هاي جداري تعيين عمق صحيح نصب پاشنه ،مستمر عمليات حفاري 

تغييرات وزن سيال ،  هاي جداري با استفاده از لولههستند  اختالف فشار زياد ي كه دارايسازندهاي م وقطر ك داراي
كاهش هزينه هاي عمليات  "امكان گير لوله ها و نهايتاكارهاي كاهش  حفاري بر حسب شرايط چاه از جمله راه

  باشند. مي حفاري
 

  ، تنگي چاه  چاهپايداري ديواره ، رشته حفاري گير : هاي كليدي واژه
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  مقدمه

 هـا از چـاه شـود.    روي درون چاهي كه مانع خروج لولـه ني ؛ها را اين چنين تعريف كرد توان گير لوله در يك جمله مي
محدوديت حركت رشته حفاري بوسيله نيروهاي درون چاهي فراتر از شرايط نرمال عمليات (كـه هميشـه    همچنين 

  گويند.  (Tight Hole)ي چاهرا تنگ اخطاري براي گير لوله هاست)
پذيرد. براي آزاد سازي رشته  مي صورت هاآن آوردن بيرون جهت زيادي هاي تالش رشته حفاري، كردن گير از پس

اي مثل افزايش كشش رو به باال ،  هاي شناخته شده حفاري كه در چاه گير كرده است مهندسان امر حفاري از روش
 كنند كه تا حدودي وقت گير و هزينه بر است ولي در بيشتر مواقع منجر به ده ميوزن رو به پايين و.. استفا افزايش

كند كه به داليلي  فاري زماني اهميت بيشتري پيدا مي. مشكل گير رشته حشود آزاد سازي رشته حفاري از چاه مي
يابي و در  چاه، ماندهحفاري در  بريدن رشته حل، راه نتوان رشته حفاري را از چاه بيرون آورد در اين صورت تنها

 افزودن و حفاري برنامه تغيير ،مانده اطراف فرعي مسير يك حفر و قسمت گير بدترين حالت ممكن مسدودكردن

 به ها لوله گير كه جايي دريايي هاي عمليات در بخصوص مسئله اين .]1[باشد  مي حفاري چاه به هزينه دالر ميليونها

پيش بيني و بنابراين  ].2است[ تربر بسيار هزينه دهد افزايش 30 % مقدار به را هچا يك هزينه توسعه تواند مي تنهايي
  هاي حفاري دارد. جلوگيري از گير رشته حفاري اهميت فراواني در زمينه كاهش هزينه

ا ] بHemp king ]3و   Kingsborough،  1985شروع شد. در سال  1950ها از سال  گير لوله موردتحقيقات در 
هايي  پرداختند. اين كار با مقايسه چاه، به اين مهم ها بر مبناي پارامترهاي حفاري يل استاتيكي گير لولهانجام تحل

هاي بدون گير لوله انجام شد. پارامترهاي هر يك از دو چاه مورد  ها اتفاق افتاده بود و چاه كه در آنها گير لوله
 هاي ديگر انجام شد. ريزي براي حفر چاه برنامههاي بدون گير  قرار گرفتند سپس با توجه به چاه مقايسه

Kingsborough  وHemp king ،221 عه قرار دادند و هاي مكزيك مورد مطال مورد گير در چاه 131رامتر را در پا
] با ايجاد Kuhn ]4و  Biegler، 1994بيني كردند. در سال  هاي اطراف پيش هاي حفاري را در چاه احتمال گير لوله

ها به تحليل  چاه با گيرلوله 54چاه خليج مكزيك بدون گير و  73پارامتر حفاري در  22العاتي براي يك بانك اط
اي بودند. آنها توسط تلفيق متغيرهاي حفاري به اين  هاي اوليه مقايسه اين دو، سازنده تحليلاين موضوع پرداختند. 

بيني كردند، بلكه توانستند مكانيسم آن را نيز  يشها) را پ (گيرلولهStuck تحليل پرداختند. آنها نه تنها احتمال 
هاي  هاي آماري توانستند مدل با استفاده از تكنيك ]Glover ]5 و Howard، 1994شناسايي كنند. در سال 

خليج مكزيك انجام دادند. اين ، در چاه 100ا با آزمايش در اين كار ر . آنهاها را ترقي بخشند بيني گير لوله پيش
 عصبي هاي شبكه از كاربردي نيز شد. اخيرا مي سازي استفادهها يا عمليات آزاد جلوگيري از گير لولهها در  مدل

(Artificial Neural Networks)  توسط مكزيك خليج در اختالف فشاري صورت به ها لوله گير بيني پيش براي 
  ]. 6است[ رسيده چاببه هاليبرتون  شركت

 رشته حفارير هاي گي  طبقه بندي انواع مكانيسم

 مي باشند كه عبارتند از : و ريزش مواد جامد موجود در گل شدن دسته اول:  گيرهاي ناشي از ته نشين -

  هاي حفاري و مواد جامد موجود در گل ته نشين شدن كنده -1
 ريزش شيلهاي ديواره چاه -2

 ريزش سازندهاي سست  -3

 ريزش سازندهاي داراي شكستگي  -4
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 با سيمانكاريگيرهاي مرتبط  -5

  Junk با  گيرهاي مرتبط -6
  مي باشند .دسته دوم:  گير ناشي از نيروهاي تفاضل فشاري  -
  مي باشند كه عبارتند از : دسته سوم:  گيرهاي مرتبط با هندسه چاه -
1-  BHA خشك و غير قابل انعطاف 

2- Key Seat  
3- Dog Leg  
 ها لبه -4

 سازندهاي متحرك  -5

 حفره كم سايز  -6

7- Collapsed Casing (مچاله شدن لوله هاي جداري)  
كنند، يكي گيرهاي مكانيكي و ديگري گيرهاي اختالف  گير رشته حفاري را معموال به دو دسته كلي تقسيم مي

 به آن حركت و لوله چرخش كه صورت است اين به اختالف فشاري صورت به ها لوله گير فشاري است. تشخيص

 به ها لوله گير با تناقض در اين و است پذير حفاري امكان گل گردش هنوز اما نيست پذير انامك پايين و باال سمت

  ].2است[ مكانيكي صورت

 
 )Differential Pressure Sticking( گير تفاضل فشاري

هاي داراي شكستگي) در شرايطي كه فشار  Limestone, Dolomite, Sandدر سازندهايي با تراوايي باال (مثل 
باال بودن مواد جامد گل  در اثربعلت ضخيم بودن كيك گل (كه خود  باشداستاتيك گل از فشار سازند بيشتر هيدرو

) با ديواره كيك گل تماس حاصل كند (مثالً بعلت BHAآيد) اگر رشته حفاري (عموماً  باال بوجود مي Fluid Lossو 
در مقابل سازند تراوا متوقف شود (مثالً در زاويه چاه يا ناپايداري رشته حفاري) و حركت رشته و گردش گل 

باعث عدم انتقال فشار  و همين امر بندي كرده اتصاالت)، ضخامت كيك گل افزايش يافته و دور رشته را نشت
شود و نيروي اختالف فشار بين  اي از رشته كه در تماس با ديواره است، مي هيدرواستاتيك گل به  ناحيه
چسباند. در اين  و سازند كم فشارتر از طرف ديگر رشته را كامالً به ديواره چاه مي هيدرواستاتيك گل از يك طرف

شكل  شود. بندي شده به مرور زمان شديداً گسترش يافته و رشته در كيك گل مدفون مي حالت گير محل نشت
  دهد. شماتيكي از گير تفاضل فشاري را نشان مي 1شماره 
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  هاي با تراوايي باال در مقابل اليه : گير اختالف فشاري 1شكل شماره 
  

ها براي  آيد. اگر لوله دهد و در سازندهاي شيلي و كم تراوا بوجود نمي اين نوع گير درسازندهاي با تراوايي باالرخ مي
هاي وزنه به  ها به خصوص لوله مدت كوتاهي حركت نداشته باشند در اثر اختالف فشار ستون گل و فشار سازند، لوله

گير اختالف فشاري با پارامترهايي مثل كنند.  چاه چسبيده و در كيك روي ديواره فرو رفته و گير ميديواره 
گردد، بطوري كه اگر در  وزن گل سبب ايجاد اختالف فشار ميپذيرد.  خصوصيات گل و خصوصيات سازند تاثير مي

شود كه براي جلوگيري از حركت دادن  مي يك طول نسبتا زياد از لوله امتداد يابد سبب ايجاد چندين هزار پوند نيرو
) موجود باشد. زيرا  Filter  Cakeلوله كافي است. به هر حال براي رخداد گير اختالف فشاري بايد كيك صافي گل (

عالمت گير اختالف فشاري عدم قابليت چرخش رشته حفاري يا باال و آيد.  كيك گل به طور طبيعي بوجود نمي
هاي پر  مقدار فشار فرا تعادلي در زونين در حالي است كه گردش گل حفاري برقرار است. پايين كردن آنها است ا

خطر  بستگي به خصوصيات سازند، زاويه چاه، اندازه چاه، تجهيزات درون چاهي و سطح تماس بين لوله و سازند 
ه كنترل شود يا پايدار بماند توان تغيير داد همچنين در مواردي كه  بايستي چا تراوا دارد. خصوصيات سازند را نمي

استفاده از گل با وزن باال غير قابل اجتناب است .بنابراين بايد خصوصيات گل را طوري تغيير دهيم كه از گير 
 دهد. چرخد رخ نمي توان گفت گير اختالف فشاري تا زماني كه لوله حفاري مي اختالف فشاري جلوگيري شود. مي

   روي گير اختالف فشاري موثرند عبارتند از:پارامترهايي از گل حفاري كه بر
   وزن گل فراتعادلي (فشار بيشتر از فشار سازند ) -1
   محتواي جامد گل حفاري ( جامدات پر وزن بايد ثابت بمانند يا خيلي كم تغيير كنند.) -2
  كنترل روي نوع گل  -3
  هرزروي گل  -4
  شود.  ها و ذرات متشكله فيلتره گل مي ب كنندههايي مثل چر فرموالسيون گل كه شامل وجود افزودني -5
  كيفيت كيك گل كه شامل : ضخامت ، چرب بودن و مقاومت -6

   .دهند فاكتورهاي زير بزرگي نيروي گير اختالف فشاري را افزايش مي
  هاي گل ضخيم و تراكم پذير  كيك -1
  افزايش قطر لوله براي يك چاه با اندازه مشخص  -2
  س لوله با ديواره چاه افزايش سطح تما -3
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  مورد نظرميدان  اكتشافيبررسي موردي گير رشته حفاري در چاه 

 
  چاه اكتشافي  اين هدف از حفاري

در وسط محور طاقديسي در مجاورت ميادين آبان، دهلران و چشمه خوش  كه هدف از حفاري اين چاه اكتشافي
متر در سازند كژدمي) ارزيابي  10متر ( 4775شده قرارگرفته است. هدف از حفاري اين چاه با عمق پيش بيني 

  باشد. توان هيدروكربوري سازند آسماري و گروه بنگستان مي

 
  :خالصه عمليات حفاري چاه 

متري  3736تا عمق 8 8/3"حفاري حفره هاي فوقاني، حفره  در محل چاه مذكور و حفاري دستگاهپس از استقرار 
سازند  1متري در بخش  5/3735در عمق  متر 334به طول  7"حفاري گرديد و پس از بهسازي چاه آستري 

ادامه يافت. پس از  متري 3830متري تا  3736از   5 8/7 "حفاري حفره قرار گرفت. گچساران (پوش سنگ)
درون چاه رانده و نصب گرديد كه پس از چندين مرحله  F.B.DST 7 "يابي سازند رسيدن به اين عمق جهت ارز

هاي زيرين  جهت دستيابي به اليه 5 7/8"آزمايش چاه هيچگونه جرياني در چاه مشاهده نشد. سپس حفاري حفره 
متري با  4750و  4707،  4572،  4522،  4172هاي  ادامه يافت. در ادامه حفاري اين حفره، رشته حفاري در عمق
هاي چاه بطور مكرر شستشو و تراش ديواره چاه در اين  مشكل گير مواجه شد. همچنين هنگام اتصاالت و پيمايش

متري گير كرده بطوري كه  4431. در آخرين مورد نيز هنگام لوله باال رشته حفاري در عمق مشاهده گرديد حفره 
      مه روند كار روي گير، رشته حفاري از محل نرينه و مادينهعمليات آزاد سازي آنها بدون موفقيت بود و در ادا

درون چاه جاي گذاشته شدكه باالي متر  5/1544اي بطول  ) شد و ماندهTwist offلوله هاي حفاري دچار بريدگي(
  : مانده درون چاه شامل اجزاءمتري قرار داشت.  2892مانده در عمق 

 "5 7/8 PDC Bit ++ Bit Sub 4 3/4  STB 5 7/8" + JAR 4 3/4"+24 JT D.C 4 3/4"  +137 JT D.P 3 1/2"  
نشان چينه شناسي سازند را وضعيت چاه از نظر موقعيت مانده بعالوه شرايط  2. همچنين شكل شماره بودند
  دهد.  مي
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  مورد نظر: شماتيك و ستون چينه شناسي در چاه 2شكل شماره 

 
  :عمليات مانده يابي در چاه 

  و عدم موفقيت در گرفتن مانده. 7 8/7": تالش براي بازيافت مانده با اورشات  مرحله اول
 5/3353، پايين رفتن مانده تا عمق "B.Grapple 4 3/4و  7 8/7"مرحله دوم : تالش براي بازيافت مانده با اورشات 

  متري و عدم موفقيت در گرفتن مانده.
 عمق ، گرفتن و باال آوردن مانده تا"B.Grapple 4 3/4و  7 8/7" مرحله سوم : تالش براي بازيافت مانده با اورشات

  (ابزار تشخيص نقطه گير)، عدم موفقيت در پسگرد الكتريكي و پسگرد مكانيكي. F.P.I.Tمتري، راندن  3351
  ، عدم موفقيت در پسگرد الكتريكي و مكانيكي.Pin Downمرحله چهارم : تالش براي گرفتن مانده به صورت 
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هاي  استند لوله 12، بازيافت "B.Grapple 4 3/4و  7 8/7"نجم : تالش براي بازيافت مانده با اورشات مرحله پ
  متر بود . 1200متري و طول مانده  3695در عمق  متر، باالي مانده 344به طول  3 2/1"حفاري 

بازيافت بر روي مانده،  متر از رشته 90، باقي ماندن Pin Downمرحله ششم :  تالش براي گرفتن مانده به صورت 
  متري. 3600متر، باالي مانده در عمق  1290طول مانده 

زمان، عمق شستشو و تراش ديواره چاه و همچنين گير رشته حفاري در سازندهاي آسماري،  1در جدول شماره 
ري و ايالم شود سازندهاي آسما پابده، گورپي، ايالم و سروك مشخص شده است. همانطور كه در اين جدول ديده مي

بعلت افزايش ضخامت اندود گل و سازندهاي پابده و گورپي بعلت بهم آمدگي مورد تراش و شستشو مكرر قرار 
  اند كه نشان از وضعيت نامناسب ديواره چاه در اين سازندها دارد. گرفته

ي، پابده، گورپي، ايالم و : عمق شستشو و تراش ديواره چاه و همچنين گير رشته حفاري در سازندهاي آسمار1جدول شماره 
  مورد نظر .سروك در چاه 

 ليتولوژي سازند شماره
 عمق

 مالحضات  (گيررشته وتنگي چاه)

1 
Asmari    
3765 m 

متري تا  3765آهك ( از 
ماسه  -متري ) شيل  3920

متري  3920سنگ اهواز(از 
 متري) 4072تا 

3767 m 
Wash & Ream From 3767 m To 3876 m (8hr) - 
MW = 80 PCF 

3791 m POOH To Shoe  - MW = 88 PCF 

3827 m 
Wash & Ream From 3827 m To 3950 m (3hr) - 
MW = 82 PCF 

3890 m 
Wash & Ream From 3890 m To 3970 m (2 hr) - 
MW = 94 PCF 

3905 m 
Wash & Ream With High Torque From 3905 m 
To 4472 m ( 17 hr) - MW=93 

3965 m 
MW = 88 PCF  -   عدم عبور دستگاه لوله مغزي سيار از اين

 عمق

3990 m 
Wash & Ream From 3990 m To 4140 m (2 : 30 hr) 
- MW = 94 PCF 

2 
Pabdeh 
4027 m 

 مارل -آهك  رسي  -شيل  4172 m 
Stuck When Back Ream From 4185 m To 3738 m  
(4:30 hr)  - MW = 94 PCF 

3 
Gurpi      
4380 m 

 مارل -آهك  رسي  -شيل 
4431 m POOH  To 4431 m  - Stuck - MW = 93 PCF 

4465 m 
Wash & Ream From 4465 m To 4481 m (1hr) - 
MW = 82 PCF 

4 
Ilam       

4504 m 
 آهك  -شيل 

4518 m 
 Stuck @ 4518 m -  POOH With Back Ream From 
4518 m To 4465 m (1:30 hr) - MW= 95 PCF 

4572 m Stuck When Back Ream  - MW = 95 PCF 

4587 m 
Stuck When Back Ream From 4726 m To 4587 m 
(6 hr)  - MW = 94 PCF 

5 
Sarvak   
 4626 m 

 آهك

4690 m 
Wash & Ream From  4667 m To 4690 m (2hr)  - 
Mw = 95 PCF 

4707 m 
POOH From 7898 m To 4707 m  - Stuck - MW = 
93 PCF 

4750 m  Stuck - MW = 93 PCF 

4810 m 
Wash & Ream From 4810 M To 4867 m (2hr) - 
MW = 93 PCF 
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  :تجزيه و تحليل گير رشته حفاري در چاه 

سنگ صورت پذيرفت لوله  خيص پوشبا توجه به تغييراتي كه در برنامه اوليه حفاري چاه به دليل اشتباه در تش -1
در پوش سنگ قرار  9 8/5"جداري لوله گرديد (در اين عمق متري نصب  5/3539 در عمق 9 8/5 "جداري

گرديد  )1(جهت پوشش سازند گچساران  متري 3738در عمق  7"آستري لوله  اين اشتباه منجر به راندن نگرفت).
. شده بودنظر گرفته  در متري (درون سازند سروك يا كژدمي) 4745بيني عمق نصب آن  پيشحفاري،  كه در برنامه

 هايسازندو  رفتهاز دست  حفاري گرددكه قرار بود درون مخزن   8 8/3" حفره "با اين تغييرات صورت گرفته عمال
ن كه در اثر اين عامل، مقدار اختالف اندازه بي حفاري گرديد 5 8/7"توسط مته در يك حفره و آسماري تا سروك 

BHA  همين امر باعث افزايش  كه زندهاي آسماري تا سروك كاهش يافتدر حفاري سا 4/3"و ديواره چاه به ميزان
 گردد. احتمال گير رشته حفاري مي

پام  3600قرار گرفتن سازندهاي كم فشار و پر فشاري همچون آسماري، ايالم و سروك با اختالف فشاري معادل  -2
بب گرديد وزن سيال حفاري را نتوان با توجه به شرايط چاه تغيير داده بطوريكه با عمال س 5 8/7"در طول حفره 

هاي وارده، وزن  توجه به شيلي و مارلي بودن جنس سازندهاي پابده و گورپي و تمايل آنها به بهم آمدن در اثر تنش
روي در سازند آسماري اين افزايش يابد، اما به دليل هرزپوند  95بايست به مقاديري بيشتر از  سيال حفاري مي

امكان وجود نداشته و در نهايت بهم آمدگي ديواره چاه بعلت كافي نبودن وزن سيال حفاري در سازندهاي پابده و 
  گورپي سبب گير رشته حفاري گرديده است. 

است لذا اين  با توجه به اينكه در اين چاه سازندهاي آسماري و ايالم از تراوايي و نفوذپذيري بااليي برخوردار -3
عامل در موقع باال بردن وزن گل يا سبب هرزروي بيش از حد سيال حفاري شده و يا با افزايش ميزان فيلتراسيون 

 گردد.  توسط سازند و در نتيجه افزايش ضخامت اندود گل در نقاط تراوا  باعث تنگي ديواره چاه در اين نقاط مي

 
  :گيري  نتيجه

عدم توازن در بهسازي ديواره چاه سبب  "چاه و نهايتا 5 8/7"ي موجود در حفره تفاوت زياد فشار سازندها -1
 ناپايداري ديواره چاه و در نهايت گير رشته حفاري گرديده است.

آسماري و ايالم با استفاده از عمليات سيمانكاري  هاي كم فشار مستحكم ننمودن ديواره چاه در بخش سازند -2
روي زياد سيال حفاري در اين سازندها سبب گرديده كه نتوان براي جلوگيري از بهم مناسب و در نتيجه امكان هرز

آمدن ديواره چاه در سازندهاي پابده و گورپي وزن سيال حفاري را تا حد ممكن افزايش داد كه متعاقب آن تنگي 
 ديواره چاه و گير رشته حفاري بوقوع پيوسته است. 

در بخش نتايج تنها عامل نتيجه بخش در جلوگيري از گير رشته حفاري  گفته شده  2و1با توجه به بندهاي  -3
 5 8/7"افزايش وزن سيال حفاري بوده است كه بعلت قرار گرفتن سازندهاي با فشار بسيار متفاوت در طول حفره 

  عمال اين امكان وجود نداشته است. 

 
  : پيشنهادات

هاي كم فشار و پر فشار در يك حفره با استفاده از مستحكم  هتوجه بيشتر به بهسازي چاه با توجه به حفاري الي -1
 هاي كم فشار با عمليات سيمان كاري مناسب. كردن اليه
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هاي  ريزي صحيح و مناسب در جهت پايش مستمر عمليات حفاري و تعيين عمق صحيح نصب پاشنه برنامه -2
  .جداري براي امكان تغييرات وزن سيال حفاري بر حسب شرايط چاه 

 . هاي جداري پوشش سريعتر سازندهاي با اختالف فشار زياد با استفاده از لوله -3
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