عوامل تأثيرگذار در عملكرد دكلهاي حفاري ايران
 مهدي تديني
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

اج��راي عمليات حف��اري به منظور اكتش��اف ،توس��عه ،توصيف
و بهرهب��رداري از مخ��ازن نفت و گاز و ترمي��م و تعمير آنها و همچنين
حفر چاههاي تزريقي و انجام كليه خدمات تخصصي مربوطه ،توس��ط
ش��ركتهاي حفاري دركشور و ساير نقاط جهان اعم از خشكي و فالت
قاره صورت ميگيرد .صنعت حفاري در ايران با حفر اولين حلقه چاه نفت
در منطقه مسجدس��ليمان آغاز شد و اكنون كه حدود يك قرن از عمر
آن ميگذرد ،این صنعت دوران پرفراز و نش��يبي را طي كرده و بسياري
از تحوالت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي كشور در سايه آن رقم خورده
اس��ت .دكلهاي حفاري از جمله ابزارآالتي هستند كه ميتوانند سهم
بسزايي در صنعت نفت در بخش باالدستي ايفاء کنند .این درحالی است
که طي ساليان متمادي دستخوش تغييرات و تكامل بسياري شدهاند و
باعث گشته است تا امروزه انواع عملیاتهای مختلف و پیچیده حفاری با
دقت بسیار باال در نقاط گوناگون انجامپذیر باشد.
از آنجاییکه عملیات حفاری یکی از پرهزینهترین فعاليتهاي بخش
باالدستی صنعت نفت محسوب میشود ،هرگونه فعالیت و اقدام الزم به
منظور استفاده بهینه و علمی از امکانات موجود درجهت کاهش هزینهها
امری اجتنابناپذیر تلقی میگردد .بدین منظور سعی شده است به ابعاد
مختلف فعالیت دکلها و عوامل تأثیرگذار در عملکرد و راندمان دکلهای
حفاری پرداخته ش��ود .از عوامل اصلی که در اين راستا میتوان به آنها
اش��اره کرد ،عبارتند از :زمانهاي از دست رفته ،زمانهاي جابهجايي و
س��رعت حفاري دکلها ،که این عوامل میتوانند به عنوان شاخصهاي
اصلي ارزيابي در نظر گرفته شده و در نهايت عملكرد هر دكل با توجه به
برنامههاي پيشبيني شده و زمانهاي انتظار مورد بررسي قرار گیرند .با
توجه به آنکه بررسی تمام عوامل مذکور درطي يك گزارش امکانپذیر
نمیباش��د ،بنابراين در این قسمت سعی میش��ود مهمترین عامل در
تعیین راندمان دکل حفاری یعنی انتظارات یا زمانهای از دس��ت رفته
( )Waitingمورد بررسی قرار گیرد.
انتظار دستگاه حفاري و هرز رفتن زمان كاري مفيد دكل ،نه تنها در
برخي موارد اجتنابناپذير است ،بلكه باعث افزايش زمان حفاري و افزايش
هزينه ميگردد و حتي ممكن است باعث از دست رفتن چاه و ضرر و زيان
جبرانناپذيريشود.
* شركت ملي نفت ايران

به طور كلي انتظارات عمليات حفاري را ميتوان به دو گروه آشكار
و پنهان تقسيم كرد:
 -1انتظارات آشكار

به آن دسته از تأخيرات ايجاد شده توسط عوامل انساني و غيرانساني
(تعميرات ،كاال و مواد ،ش��رايط آب و هوايي و )...كه باعث افزايش زمان
بهكارگيري دس��تگاه حفاري ميگردند ،انتظارات آشكار گفته ميشود.
اينگونه انتظارات عمدتاً باعث توقف عمليات حفاري ميشود.
بعضي از انتظارات آشكار به شرح ذيل ميباشد:
 1-1تأخير در جابهجايي و برپايي دكل

برطبق سوابق قبلي و قرارداد فيمابين شركتها ،مدت زماني جهت
پيادهكردن دستگاه حفاري و انتقال آن به مكان ديگر (با توجه به فاصله)
و برپا كردن دوباره ،در نظر گرفته ميش��ود .چنانچه محل جديد آماده
باشد ،هرگونه تأخير در اين نقل و انتقال به عهده شركت سرويسدهنده
ميباشد .از جمله مواردي كه باعث به وجود آمدن اين تأخير ميگردد،
ميتوان به مشكالتي مانند تأمين وسايل نقليه مناسب ،باربري ،هماهنگي

با پليس راه و ساير عوامل انساني اشاره كرد .البته این عامل در آینده در
گزارشی مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
 2-1انتظارات كاال و مواد

عدم وجود كاالهاي مورد نياز شامل :مته ،لوله جداري ،لوله آستري،
مواد اوليه گل حفاري و هر نوع كاال و مواد به ميزان كافي در محل چاه
كه باعث توقف يا تأخير در انجام عمليات حفاري و به خطر افتادن ايمني
چاه و افراد شود.

 3-1تعميرات

خرابي و مستهلك شدن قطعات دستگاه باعث توقف كار خواهد شد
كه هر چه دستگاهها و قطعات يدكي مربوطه از جنس مرغوبتري باشند
باعث كاهش زمان تعميرات و انتظار به وجود آمده ميش��وند .در حال
حاضر يكي از معضالت اصلي عمليات حفاري ،كمبود تجهيزات و قطعات
با شرايط استاندارد و نبود قطعات يدكي به ميزان كافي و در صورت وجود
از نوع نامرغوب ميباشد .همچنين عدم وجود نيروي انساني متخصص و
ماهر به ميزان نياز ،جهت تعمير و قابل استفاده نمودن قطعات و وسايل،
باعث انتظار در تعميرات ميشود.

 4-1انتظار خدمات

به منظور صرفهجويي ،اقدام به بازسازي برخي وسايل و ادوات مصرفي
ميگردد كه خود موجب بروز مش��كالت زياد در كار ش��ده و تأخيراتي
را باعث ميش��ود .در برخي موارد نيز عدم س��رويس دستگاهها در زمان
مشخص تعيين شده ،باعث توقف كار ميگردد.
 -2انتظارات نهان

به تأخيرات غيرملموس ايجاد شده توسط عوامل انساني و غيرانساني
گفته ميش��ود كه چنانچه باعث توقف عمليات حفاري نشود ،منجر به
كند شدن آن شده يا به عبارتي سرعت حفاري و كارآيي دكل را كاهش
ميدهند .عوامل عمده انتظار پنهان به شرح ذيل ميباشد:

 1-2استفاده نامناسب از سرمتهها

ش��كل و جنس هر نوع مته جهت حفر سازند به خصوصي طراحي
و ساخته شده است و چنانچه نوع مته انتخابي با جنس سازند متناسب
نباشد ،راندمان حفاري دچار افت شديدي ميگردد .با وجود اينكه عمليات
حفاري به ظاهر در حال انجام است ولي نوعي تأخير به ظاهر نامحسوس
(نهان) ،به علت استفاده از مته نامناسب ايجاد شده است.

 2-2عدم اعمال بار و دور مته بهينه جهت سازندهاي مختلف

دور و ميزان بار روي مته ،با توجه به خواص فيزيكي و مكانيكي هر
سازند ،بايد به صورت بهينه اعمال گردد تا راندمان كار بهينه باشد ولي
با توجه به هزينهبر بودن پژوهش در اين مورد و نياز به بررسي و مطالعه،
معموالً بر طبق تجارب قبلي ،بار و دور مته تنظيم ميش��ود كه عموماً
شرايط بهينه را ايجاب نكرده و سرعت حفاري نسبت به شرايط ايدهال كه
ميتواند داشته باشد كمتر خواهد بود.

س��رويسهاي خدماتي از جمله عمليات سيمانكاري ،اسيدكاري،
تهيه گل حفاري ،راندن لوله جداري ،راندن لوله آس��تري ،نمودارگيري،
مغزهگيري ،حفاري انحرافي و  ...مدت زماني را به خود اختصاص خواهد
داد .هرگونه تأخير در انجام اينگونه خدمات به علت مشكالت مربوط به
دستگاهها ،تجهيزات و نيروي متخصص شركت سرويسدهنده به عنوان
انتظار خدمات محسوب شده و به عهده شركت سرويسدهنده خواهد
 3-2استفاده از افزودنيهاي نامناسب براي تهيه سيمان
بود.
برنامه
تغيير
يا
و
اصالح
انتظار
5-1
به علت كيفيت نامرغوب افزودنيهاي س��يمان ممكن است مدت
برخ��ي اوقات به علت ابهامات زمينشناس��ي ،تغيير در برنامههاي زمان بندش (سفت شدن) سيمان كمتر و يا بيشتر از زمان در نظر گرفته
مهندس��ي نفت و يا اش��كاالت فني در حين عمليات اقدام به توقف كار ش��ده صورت پذيرد و باعث ايجاد مش��كالت جدي در امر حفاري و در
و انتظار دس��تور از س��وي دفتر مركزي ميش��ود كه خود نوعي انتظار نتيجه ايجاد انتظار گردد.
ميباشد.
 6-1انتظار در تحويل و آمادهسازي محل چاه ()location

به علت كمبود محل چاه س��اخته شده توسط شركت مهندسي و
ساختمان و يا پيمانكار مربوطه ،ممكن است برخي دستگاهها نتوانند به
موقع به محل جديد منتقل شوند كه اين مورد بايد توسط شركتهاي
كارفرما برنامهريزي و ساماندهي شود.
 7-1انتظار به علت قهر طبيعت

عوامل طبيعي از جمله سيل ،طوفان ،بارندگي شديد و  ...ميتوانند
باعث توقف كار دستگاه شوند.

 4-2استفاده از مواد مصرفي نامرغوب در تهيه گل حفاري

همانگونه كه در بند  3-2گفته شد ،در برخي موارد به علت كيفيت
نامرغوب توليدات داخلي ،گل تهيه شده خصوصيات مورد نظر را ندارد
و باعث بروز مشكل در امر حفاري از جمله تأخير در باال آوردن كندهها،
كف كردن گل و ساير موارد ميگردد كه به طور نامحسوسي سرعت عمل
حفاري را كاهش خواهد داد.

 5-2اس�تفاده از وس�ايل آس�تري ،آويزه جداري ،كفش�ك و ساير
موارد نامرغوب

در برخي موارد با توجه به محدوديتهاي سياسي ،اقتصادي و مالي،
اقدام به خريد وسايل نامرغوب ساخت داخل و يا خارج ميگردد كه بعضاً
 8-1انتظار نيروي انساني متخصص
به ميزان زيادي در راندمان دستگاه تأثيرگذار بوده و باعث بروز مشكالتي
چنانچه جه��ت انجام برخي تعميرات و يا كاره��اي خاص ،نيروي در عمليات حفاري ميشود.
انساني متخصص در دسترس نباش��د ،مدت زماني صرف يافتن نيروي
متخصص ميگردد .در موارد استثنايي و خاص به علت اعتصاب نيروها  6-2تأخيرات ناشي از عدم بهرهوري كامل نيروي انساني
حقوقودستمزدناچيزدرنظرگرفتهشدهبرايپرسنل(عليالخصوص
(نيروهاي محلي كه به عنوان كارگر گل به طور موقت استخدام ميشوند)
به خصوص در مواقع اضطرار عملياتي ،فعاليت دستگاه متوقف ميشود .نيروهاي پيمانكار) و نداشتن امنيت شغلي به دليل قراردادهاي كوتاهمدت
باعث كاهش انگيزه در پرسنل شده است ،همچنين عدم تخصيص پاداش
 9-1انتظار ناشي از عدم هماهنگي
و تشويق جهت پيشرفت واقعي كار در مقايسه با برنامه ،موجب دلسردي
هاي
قسمت
ساير
و
دس��تگاه
بين
در برخي از موارد عدم هماهنگي
پرسنل و عدم جديت آنان خواهد شد.
مربوطه ،باعث ايجاد انتظار و توقف عمليات ميگردد.
 10-1انتظار استفاده از وسايل بازسازي شده و يا مستهلك معيوب

 7-2عدم استفاده از نيروي متخصص

در برخي موارد ،كمبود نيروي انساني كارآزموده ،دستگاه را با برخي
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مشكالت مواجه خواهد ساخت كه چنانچه نيروي انساني از تخصص كافي
چنانچه به لحاظ بهداش��تي ،محيط كار و اس��تراحتگاه از ش��رايط
برخوردار باشد ميتوان از بروز مشكل جلوگيري كند .از جمله ميتوان به
مساعدي برخوردار نباش��د ،امكان ايجاد بيماريهاي مسري و واگيردار
بريدن لولهها به علت عدم توجه و تخصص نيروي انساني اشاره كرد.
افزايش يافته كه ميتواند باعث كمبود نيرو و ايجاد تأخير در كار گردد.
 9-2انتظار ناشي از عدم رعايت بهداشت

 8-2انتظار به علت مسائل پيشبيني نشده

گاه��ي اوقات حفر چاه به طور طبيعي و با توجه به پيشبينيهاي
صورت گرفته ،نبوده و ممكن است با برخي مسايل از جمله هرزروي كامل
با مطالعه و بررس��ی س��اعات انتظار برخ��ی از دکلهای حفاری
گل ،گيركردن لولهها و يا ساير موارد روبهرو شود كه خود باعث ميشود خش��کی و دریایی ،بیش��ترین انتظارات پیمان��کار و كارفرما را به طور
مدت زماني كه حتي ممكن است به هفتهها هم برسد ،صرف رفع مشكل میانگین میتوان به ترتيب به تعمیر و نگهداری دكلها و شرکتهای
به وجود آمده شود و يا حتي چاه از دست برود.
س��رویسدهنده اختصاص داد (شکلهای  1و  ،)2که سعی شده است
برای درک بهتر موضوع ساعات انتظار از نظر کارفرما و پیمانکار تفکیک
گردد (جدولهای  1و .)2
 -3میانگین ساعات انتظار برخی از دکلهای حفاری ایران

