


کلیات شرح خدمات 
یکپارچه عملیات حفاري چاههاي نفت و گاز



هاي نفت و گازکلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاري چاه

پیش گفتار

هاي نفت و گاز در راستاي اکتشاف، توسعه و تولید  ذخایر نفت و گاز به صورت مستمر در هاي حفاري چاهفعالیت
هاي واگذاري پروژهبا توجه به . شوندهاي صنعت نفت محسوب میترین و پر هزینه ترین فعالیتجریان است از مهم

مات تفصیلی هر پروژه به عنوان یکی از هاي قراردادي مختلف به پیمانکاران، تدوین شرح خدحفاري در قالب
با هدف ایجاد وحدت رویه و . ترین عوامل در راستاي نیل به اهداف پروژه، از اهمیت باالیی برخوردار استمهم

هاي کارفرمایی و به استناد مفاد دهنده این خدمات و شرکتهاي ارائهکاهش موارد اختالف و دعاوي میان شرکت
هاي قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در راستاي تحقق این مفاد در حوزه فعالیت3بند الف ماده 5جزء 

شرح "ها تدوین حفاري مرتبط با امور اکتشاف، توسعه و تولید، اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح
یق مطالعه بهترین تجارب را در دستور کار قرار داد و از طر"هاي نفت و گازخدمات یکپارچه عملیات حفاري چاه

هاي تابعه شرکت ملی نفت و بخش صنعت نفت و تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از خبرگان و نمایندگان شرکت
نفعان، سند حاضر را ماه، پس از ابالغ آزمایشی و دریافت نظرات ذي11جلسه ظرف مدت 18خصوصی با برگزاري 

شود نظرات و پیشنهادهاي خود را در خصوص مفاد این سند به این میاز کلیه ذینفعان این سند تقاضا . تدوین نمود
.هاي آتی نسبت به روزآمدسازي و اصالح آن اقدام الزم صورت گیرداداره کل ارائه نمایند تا طی ویرایش

هاي خصوصی که براي هاي تابعه وزارت نفت و شرکتدر انتها الزم است از زحمات کلیه کارشناسان محترم شرکت
.وین این مجموعه تالش نمودند تشکر و قدردانی به عمل آیدتد

99تابستان -هااداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح



کارگروه تخصصی تدوین سند
سمتسازمان/ شرکتو نام خانوادگینامردیف
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کلیات-1
هدف1-1

هاي وزارت نفت، هاي نفت و گاز در زیر مجموعهچاهو تکمیلهاي عملیات حفاريسازي فعالیتیکپارچهبه منظور 
هاي گیري از همکاري متخصصین شرکتسند حاضر توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت با بهره

هاي الزم براي کلیه کارفرمایان و پیمانکاران در تابعه وزارت نفت و پیمانکاران جهت تعیین، تبیین و تعریف چارچوب
هاي تابعه  که شرکتتهیه شده استهاي نفت و گاز چاهو تکمیل عملیات حفاري تدوین شرح کار تفصیلی امر مهم

هاي این هاي خود را با حفظ چارچوبتوانند به صورت موردي و به تشخیص خود مفاد شرح کار تفصیلی پروژهمی
و آن را با شرایط خاص کار خود تطبیق سند و با توجه به شرایط کار مورد نظر در حدود قابل قبولی تغییر داده

.دهند

گستره1-2
هاي نفت و گاز چاهو تکمیل حفاري هاي عملیات حدود کاربرد این سند، کلیه خدمات مورد نیاز جهت انجام پروژه

محدوده یی ی و دریامیادین خشکدرو تکمیل آنهکه منجر به حفر چااست)...و اياي، مشاهدهاکتشافی، توسعه(
مطابق قانون، آیین نامه و بایدهاي مذکور در این سند شایان ذکر است تمامی فعالیت. باشدمیجغرافیایی ایران 

انجام ... محیط زیست و منابع رادیواکتیو و هاي حوزه دیگر اسناد باالدستی از جمله آیین نامه ها و دستورالعمل
ها از توان به عنوان راهنما در این پروژهولی میظر قرار نگرفته استهاي تعمیراتی در این سند مد نحفر چاه.گردد

هاي بیشتر از مواردي که توانند بنا بر نیازهاي عملیاتی فعالیتهمچنین کاربران این سند می. این سند استفاده نمود
. در این سند ذکر شده است در شرح خدمات تفصیلی پروژه درخواست نمایند

تعاریف1-3
1جابجایی1- 1-3

.استهاي محدوده قراردادها در میدان یا میدانبین چاهتجهیزات دستگاه حفاري و خدمات جانبی هرگونه جابجایی

2تجهیز و برچیدن2- 1-3

بهتجهیز و،از هر مبدا به میدان یا محدوده قراردادتجهیزات دستگاه حفاري و خدمات جانبیبه اولین جابجایی
.شوده میترخیص و خروج از میدان برچیدن گفت

حفر چاه3- 1-3
.و حفاري مجدد است3منتج به تعمیق، کنارگذریک چاه کارانجام عملیات حفاري یک چاه جدید یا ،حفر چاه

4کاال4- 1-3

1 Moving
2 Demobilization & Mobilization
3Sidetrack
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که با هدف کاربرد در مراحل مختلف عملیات حفاري و تکمیل چاه، مطابق با برنامه یعبارت است از کلیه اقالم
که شامل تجهیزات و مواد مصرفی گیرد مستقیما در محل نصب شده و یا در چاه مورد استفاده قرار می،حفاري

.دنشومی

5تجهیزات5- 1-3

وپیشبرد عملیات حفاري،جهت حفر یک چاهدرکهو اقالمیچاه6، متعلقاتآالتعبارت است از کلیه ابزار، ماشین
.شونداستفاده میه خدمات فنی یارا

7مواد مصرفی6- 1-3

. شودمیمصرفعملیات حفر چاه مورد نیاز که در و اقالمعبارت است از مواد 

8محیط زیست و کیفیتایمنی،،بهداشت1-4

محیط زیست و کیفیت مطابق ایمنی، ،هاي مربوط به فصول این سند، رعایت الزامات بهداشتدر کلیه فعالیت
همچنین. المللی پذیرفته و ابالغ شده توسط وزارت نفت ضروري استسازمانی، ملی و بیناستانداردها و ضوابط درون

مجوزهاي الزم از نهادها و موسسات ...سازي و از قبیل حفاري، جادههاي اجراییفعالیتکلیهالزم است براي
... و ) معارضین(محیط زیست، منابع طبیعی، نهادهاي نظامی، مالکین خصوصی مربوطه از جمله سازمان حفاظت 

:باشدارائه برنامه ایمنی شامل ولی نه محدود به موارد زیر الزامی می.شوداخذ 

 رویه هايHSE

برنامه هايHSE

برنامه هاي اضطراري

تامین نیروي انسانی متخصص1-5
ها مورد تایید کارفرما روي انسانی متخصص که صالحیت کاري آن، نیدر تمامی خدمات مورد اشاره در این سند

.باشد، می بایست تامین گردد

4 Goods
5 Equipments
6 Asset
7 Materials
8 HSEQ
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مهندسی خدمات -2
چاهتهیه برنامه حفاري2-1

، نحوه استقرار ، اطالعات مخزنیشناسیبینی زمینحفاري توسط بخش مهندسی حفاري براساس برنامه پیشبرنامه
با در نظر گرفتن مالحظات سایر )درصورت وجود(و خود چاهي مجاورهاچاهتاریخچهو همچنین هاي مجاور چاه

حفرجهت ازیمورد نزاتیتجه،یمهندسيازهاینمشتمل بر کلیهوتهیه خواهد شدهاي مرتبطها و ارگانسازمان
یطراحجهتيحفاریمهندسيافزارهانرمازتوانیمباشد که می، آنالیز مخاطرات پیشرویزمانبرنامه و چاه کی

:استریزمواردو شامل نموداستفادهآن

مورد نیاز جهت تهیه برنامه حفاريو انجام مطالعاتاطالعاتاخذ 1- 1- 2
مطالعات مورد نیاز پروژه را تمامی، و انجام بازدیدهاکارفرمادریافتی از سوياطالعات بر اساس موظف است پیمانکار

.انجام دهد

9شناسیزمینبینیپیش1-1-1- 2

یشناسنیزمینیبشیپبرنامهرااطالعاتنیاکهاستازینهیاولاطالعاتيسرکیبهیمهندسيهایطراحجهت
، عمق نهایی گذاريآستري/نقاط جدارهاطالعات مربوط به شناسی شامل،برنامه زمین.دهدیمقراراریاختدر

،11هاي مجاورچاه،اطالعات سرسازنداهداف حفاري چاه، ، موقعیت جغرافیایی چاه،سرچاهGLE10چاه،
کلیات ، ي مجاورها، مختصري از تاریخچه میدان و مشکالت چاه12بردارينمونه،يریگنمودارمغزه گیري، 

.می باشد که در طراحی برنامه حفاري استفاده خواهند شدو لیتولوژي آنها سازندها،شناسی میدانزمین

يبرداربهرهومخزنبخش1-1-2- 2
نیازها و اهداف مخزنی ،)فشار، دما و ترکیب سیال مخزنی(مالحظات مربوط به مخزنبایدهاي مهندسی، در طراحی

آستري تولیدي و طراحی /جهت طراحی لوله جداري(هاو همچنین موارد و ملزومات مربوط به بهره برداري از چاه
اي صورت پذیرد که دسترسی به مورد نظر قرار گیرد و طراحی برنامه مهندسی و چاه به گونه)وزن گل حفاري

اطالعات مربوط به مخزن چاه مورد نظر باید در قالب جدولی در برنامه حفاري .اهداف تولیدي چاه را محقق نماید
.گنجانده شود

میادین اطرافها وچاهحفاري1-1-3- 2
چاه مربوطه،ها و میادین اطراف هاي مهندسی، الزم است چاهحفاري و شروع طراحیدر اولین مرحله از تهیه برنامه 

- 1-2بند (حفاري مشکالت احتمالی و مخاطراتها منجر به شناساییاین بررسی. بررسی قرار گیردمطالعه و مورد 
.گیردمدنظر قرار میهاي مهندسیدر طراحیوشدهآن چاه ) 3

9 Geological forecast
10 Ground level elevation
11 Near by wells
12 Cutting samples
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ژئومکانیک1-1-4- 2
فاکتورهاي بررسی وهاي موثر در ریزش دیواره چاهشناخت استرسبا استفاده از اطالعات ژئومکانیکی از جمله 

چاه در جهت تهیه برنامهتوان موارد زیر را میی از حفاري، اعم از فشاري و کششی،هاي ناشکنترل کننده شکستگی
:نظر گرفت

جلوگیري از گیر کردن رشته و ابزار حفاري
طراحی بهترین مسیر چاه و انتخاب سیال حفاري مناسب
ها و کاهش ریسک هرزروي گلبررسی شکستگی
هاي جداريکاري لولهبهبود فرایند سیمانکاري و مشبک
هیدرولیکیهاي کاهش تولید شن و کاهش تولید آب از شکستگی
طراحی مسیر چاه2- 1- 2
نظرازچاهریمسنوعوردیپذیمانجامچاهریمسهیاولیطراح،ذکر شده در بخش قبلهیاولاطالعاتازاستفادهبا

معتبر و (بایست توسط نرم افزار مسیر چاه می.گرددیمیطراحقسمتنیادردارجهتاییافقعمودي، يحفار
طراحی مسیر می بایست به گونه اي انجام پذیرد که با کم ترین زمان، هزینه و ریسک حفاري، . طراحی گردد) بروز

.را میسر نمایدتحقق اهداف حفاري

رو طرات حفاري پیشاخمبررسی3- 1- 2
تواند شامل این مخاطرات می. این خصوص ارایه گرددبایست بررسی و تمهیدات الزم درمخاطرات حفاري پیشرو می

:موارد زیر باشد
رونکات زیست محیطی و ایمنی در عملیات پیش
13گازهاي سطحی

زا مشکلو چرتی هاي شیلی الیه
هاي پر فشار سطحی الیه
فشارهاي غیرنرمالها باالیه
هاگل فشان
فراساحل(14هاي گازيهیدرات(
وهاها، بریدن لولهگیر لوله(انجام عملیات حفاريشرایط و اتفاقات ضمن(....
هاي مجاورخطر برخورد با چاه

روش کنترل فوران چاههارای4- 1- 2
روش هاي وهاي عمیق متفاوت استهاي کم عمق مشابه بوده، ولی در آبها در حفاري خشکی و آباین روش

هاي هر میدان، سناریوهاي احتمالی شناسی و مخزنی و تاریخچه چاهبایست بر اساس شرایط زمینارایه شده می

13 Shallow gas
14 Hydrate gas
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و بهترین و ایمن ترین روش جهت کنترل فوران احتمالی و منطبق بر فوران چاه مورد بررسی قرار گرفته
. دارایه گرد) ISO15, API16از جمله (استانداردهاي معتبر صنعت نفت 

طراحی لوله جداري و آستري5- 1- 2
اطالعات رشته تکمیلی،،آستري/ لوله هاي جداري پاشنهيریقرارگمحلرینظیاطالعاتبهمرحلهنیایطراحيبرا

دما، وزن چاه،یینهاعمقبهدنیرسيبراالزميهايجدارو نوع تعداد ال،یسیخورندگزانیسازند و ماالتینوع س
بر و تعداد آنها يپاشنه جدارمحل.استازینسازندهاشکستفشار ويمنفذفشارنیتخمسیمان و سیال حفاري،

شکست فشار و يفشار منفذ.گرددشناسی مشخص میزمینسازند و مالحظاتشکستفشار ويمنفذفشاراساس 
قابل یمحاسباتيهاو روشيحفاريافزارهااستفاده از نرمنیاطراف و همچننیادیسازندها با استفاده از اطالعات م

وجود گاز لیحاکم بر چاه از قبطیو شرايجداريهاوارده بر لولهيروهایمرحله با توجه به ننیدر ا. هستندنیتخم
H2S،راحی طهمچنین . گردندیمنییتعهاآستريويجدارمتعلقاتورزوهطول،واحدوزننوع، رینظیعوامل
با استفاده از توانیرا ميلوله جداریطراح. انجام گرددبهینه به صورتاز نظر اقتصادي میبایستهاي جداريلوله

.انجام داديحفاریمهندسيافزارهانرماییمحاسباتيهاروش

طراحی سیال حفاري6- 1- 2
پیشنهادي در هر فاز حفاري، مشخصات سازندها، اطالعات میادین و سیالطراحی سیال حفاري با توجه به وزن 

با طراحی . گرددبینی شده، توسط کارشناسان سیاالت حفاري انجام میهاي اطراف و مشکالت احتمالی پیشچاه
سیال حفاري، نوع، وزن، خصوصیات رئولوژیکی، فرموالسیون تهیه و میزان مواد مورد نیاز حفاري هر فاز مشخص 

.گرددمی

متهوانتخابراحیط7- 1- 2
گردد و سپس با توجه به خصوصیات مشخص میحفاريه و حفره هر فاز پس از انجام طراحی جداري، اندازه مت

مشکالت احتمالیوهاي مصرفی در آنهانرخ پیشرفت حفاري متهو هاي اطراف، با بررسی چاهژئومکانیکی سازندها
با توجه به نرخ در ادامه. نمایندها را تعیین مینوع متهدار،مشخصات ابزار حفاري جهتنمودن با لحاظ و آن

. هاي مصرفی مشخص خواهد شدبینی شده و میزان متراژ حفاري در هر فاز، تعداد متهپیشرفت پیش

طراحی رشته حفاري8- 1- 2
با توجه یطراحنیا. شوندیمیطراحيحفاريهاو لوله17ساقه حفاريشامل دو بخشيمرحله رشته حفارنیادر

وارده بر رشته يروهایمته، نياعمال رويشکل چاه، وزن الزم برا،طیهر فاز، شرايبه اندازه حفره، عمق حفار
استفاده اییکه به دو روش محاسباتيحفاررشتهیطراحاز پس.گرددیانجام مدستگاه حفاريتیو ظرفيحفار

ووزنهيهالولهنوعوبیترکطول،واحدوزنتعداد،اندازه،،ساقه حفاريبخشدررد،یگیافزار صورت ماز نرم
درحین يرینمودارگيابزارهاجار،دارکننده،یپارینظيحفاررشتهمتعلقاتيریقرارگمحلوتعدادنیهمچن

15 American petroleum institute
16 International organization for standardization
17 Bottom hole assembly(BHA)
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و در شدهمشخصاجزاریساوNMDC21 ،RSS22، موتور حفاري، 20تراشنده، )MWD19ایLWD18(حفاري 
.گرددیها مشخص متعداد، وزن واحد طول و نوع لولهب،یاندازه، ترکزینيحفاريهابخش لوله

طراحی هیدرولیک9- 1- 2
در این مرحله با توجه . استمناسب یهیدرولیکاعمال پارامترهاي،ترین عوامل موثر در نرخ پیشرفت حفارياز مهم

و 23هاي وزنهلولههاي جداري، طول و اندازه به مشخصات سیال حفاري، عمق، متراژ حفاري، اندازه حفره، اندازه لوله
طراحی حفرهافزاري، هیدرولیک هر با دو روش محاسباتی یا نرم،دارحفاري جهتساقهمشخصات موتور و ،24حفاري

.گرددمشخص میهاي هر متهتعداد و اندازه نازلبا این طراحی میزان جریان و فشار پمپاژ سیال حفاري و.شودمی

حفاريطراحی پارامترهاي10- 1- 2
حفاري شامل وزن روي مته، سرعت دوران مته، مکانیکی پارامترهاي ،مته، رشته حفاري و هیدرولیکطراحیپس از

.گرددمشخص میحفاريبهترین راندمان حفاري براي به دست آوردن دبی پمپاژ سیال 

سیمانطراحی11- 1- 2
يسازندهااندازه لوله جداري،،يحفارالیسوزنعمق،بهتوجهباآستريويجداريهالولهيکارمانیسیطراح
و مانیسنوعووزنحجم،یطراحنیادر. گرددیانجام م،هاي مجاورتجارب بدست آمده از چاهو دما،نظرمورد
هايآزمایشنوع، تعداد و تواتر.گردد، تعداد و محل قرارگیري متمرکز کننده لوله جداري مشخص میهاافزایه

حینهمچنین طراحی برنامه سیمانکاري .شودمیدر برنامه مشخص گازيونفتیهايتخصصی دوغاب سیمان چاه
.شدخواهدانجامجداگانهنیزچاهفورانکنترلچاه و 25سازيمسدودتعلیق و ،کنارگذرعملیات 

ارزیابی چاه و مخزن هاي تلفیق برنامه12- 1- 2
با طراحی چاه ) گیرينمونه(و ژئوشیمی 28ژئوفیزیکگیري، ، مغزه27و نمودارگیري26برنامه آزمایش سازندتلفیق

سازند، زمان نوعمواردي نظیر تعداد، عمق،در این مرحله از برنامه مهندسی نفت.بایست انجام گرددمی
همچنین از .تعیین می شودریزي شده مهندسی نفت و ژئوفیزیکهاي برنامههاي سازند و نمودارگیريآزمایش

.گرددشناسی و ژئوشیمی با برنامه حفاري تلفیق میگیري زمینگیري و نمونهفواصل مغزه،شناسیبرنامه زمین

طراحی تجهیزات سرچاهی13- 1- 2

18 Logging while drilling
19 Measuring while drilling
20 Reamer
21 Non magnetic drill coller
22 Rotary steerable system
23 Drill cllar
24 Drill pipe
25 Abandonment or Suspension
26 Well test
27 Well log
28 Vertical seismic profile(VSP)
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مورد نیاز براي هر فاز شامل نوع، اندازه و فشار کاري 29هاي جداري، تجهیزات سرچاهیهمزمان با طراحی لوله
طراحی و هااستانداردبراساس یط مخزنو سایر شراسیال مخزننحوه تکمیل چاه،،با دما، فشارتجهیزات متناسب 

.شودمشخص می

30چاهو انگیزشطراحی سیستم تکمیل14- 1- 2

مخزن، میزان خورندگی سیال مخزن و نحوه و شرایط فشار ،)ايتولیدي، تزریقی یا مشاهده(با توجه به نوع چاه
سیالسیستم کنترل شن،تکمیلی،رشتهبرداري، طراحی طبق برنامه اعالمی از سوي مهندسی بهرهبرداشت بر
. پذیردبرنامه انگیزش چاه بر اساس شرایط مخزن و چاه انجام میطراحی .ردیگانجام میو مجرابندتکمیل چاه

انتخاب نوع دستگاه حفاري15- 1- 2
خشکی یا (دستگاه حفاري و ظرفیت، نوعالذکرهاي فوقبا توجه به محل و مشخصات چاه، عمق نهایی و طراحی

.گرددمیمشخص )دریایی

، شرایط و )ژئوفیزیک و ژئوتکنیک(الزم به ذکر است در ارتباط با محل حفاري ساحل،  عمق آب، شرایط بستر دریا 
ها و وجود عوامل و موانع بستر دریا در انتخاب نوع و ظرفیت دستگاه ابعاد سکو، امکان دسترسی به تمامی چاه

.گیردحفاري مد نظر قرار می

هابرآورد 2-2
مورد نیازحفاريماتو خدکاال2-1- 2

ازیو خدمات مورد نکاالتمامیاز يبرآوردپذیرفته،صورت هايطراحیتوجه به بادر این بخش از برنامه حفاري،
شامل و گردد ارایه میمورد نظر و اتصال به خطوط لوله جریانی چاهتکمیل ،ییبه عمق نهادنیرستايحفارجهت

:دنباشموارد زیر می

یمصرفمواد2-1-1- 2
تجهیزات2-1-2- 2
خدمات2-1-3- 2
چاهو تکمیلبندي حفاريزمانبرنامه2-2- 2

و تکمیل يزمان مورد نیاز جهت هر بخش از عملیات حفار) 1-2بند (حفاري چاه برنامه در این قسمت با توجه به 
.گرددمیبینی اتمام چاه پیششروع و مشخص شده و زمان چاه

برآورد هزینه چاه2-3- 2

29 X-mass tree & Wellhead
30 Stimulation
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، هزینه و خدماتاي کاالاي قرارداد و فهرست هزینهپس از برآورد زمانی حفاري چاه با استفاده از جداول هزینه
:دنکه شامل موارد زیر می باشگرددحفاري چاه محاسبه می

ریت و مدیمهندسیهزینه2-3-1- 2
پشتیبانیولجستیکهزینه2-3-2- 2
هزینه دستگاه حفاري2-3-3- 2
حفاريفنیهزینه خدمات2-3-4- 2
موادوتجهیزاتهزینه2-3-5- 2
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تدارکات کاال -3
.باشدیبرنامه حفاري مبراساس ،کارفرمايارائه شده از سوضوابطبرطبق ازینمورداقالمنیبخش شامل تامنیا

دستگاه محل وانباربه مبداکارفرما و حمل و نقل آنها از ياز سویاعالمطیشرامطابقودر انباراین اقالمينگهدار
.صورت می پذیردلعکس ابو حفاري

مواد مصرفی3-1
...و سیمان حفاريآویز آستري، ویپ استاك، فوم، مگنست، ، سیال حفاريمواد حفاري،کنندهبآسیامته، شامل 

.می باشند

تجهیزات3-2
.می باشند...و تجهیزات تاج چاه ،مغزي/آستري/هاي جداريلولهشامل
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عملیات و خدمات حفاري-4
حفاريتامین دستگاه4-1

برطبق مشخصات فنی مورد دستگاه حفاريچاه، شرایط اولیه جهت حفاريآمادگی و حفاري پس از تهیه برنامه 
یند آموارد کلی زیر در این فربایست گردد و میدر محل چاه مستقر میوانتخاب رنامه حفاريو اعالمی در بنیاز

:گرددمین أت

حفاري دستگاهاستقرارو برچیدنو، تجهیزجابجایی1- 4-1
دریاییحفاريستگاهجابجایی د1-1-1- 4
31جابجاییو اخذ مجوز به کارفرماارسال اطالعات مورد نیاز

دستگاه حفاريکش و متخصص جابجایی به محل اعزام شناورهاي یدك
 به محل جدید و استقرار در محل مذکورمربوطهدستورالعملتحت روش دستگاه حفاريجابجایی

خشکی دستگاه حفاريجابجایی 1-1-2- 4
تحویل گرفتن محل چاه و کمپ و جاده دسترسی و تایید صورت جلسه تحویل محل چاه
 به محل چاهدستگاه حفاريهماهنگی با پیمانکار جهت انتقال
 حفاريدستگاه حفاريبرپایی

)خشکی(محل استراحت کارکنانجابجایی و استقرار2- 4-1
تأمین رشته حفاري3- 4-1
ابزار در گردش حفاري4- 4-1
حفاريو جانبی فنیخدمات 4-2

چاهحلقه کیيحفاراتیعملشبردیکه در جهت پشودگفته مییاتیعملمجموعهبهيحفارو جانبی یفنخدمات
اتیعملنیخاص در حطیشرالیبه دلایبخش مهندسیارائه شده حفاريداشته و طبق برنامهموثري نقش 
تجهیزات، مواد، نیروي انسانی متخصص و تمامی موارد تمامی که شامل تامین ردیپذیمانجاممرحلههردر،يحفار

.اخذ شودموارد مذکورو باید تاییدیه ناظر و کارفرما بر روي استدر هر مرحلهخدماتاین براي ارائه مورد نیاز

(UBD32)یتعادلفشارزیريحفارخدمات4-2-1

31 Certificate of  approval(COA)
32 Under-balance drilling
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همچنین شرایط عملیاتی، فشار اعمالی به ته صورت پذیرفته و ضوابط و استانداردبرطبق تجهیزاتنحوه استقرار 
. بایست حتما با ناظر عملیات حفاري هماهنگ گرددچاه، درصد نیتروژن جهت سبک سازي سیال و موارد دیگر می

:استریزشامل ولی نه محدود به مواردخدماتنیجهت انجام ااصلیزاتیتجه

فوران گیر دورانی
تجهیز نمونه گیري سازند
 سطحیجداساز
هاي تولید نیتروژندستگاه
 پمپ تراك
 تجهیزات گردآوري اطالعات

) گریدسبکاالتیسای(هوابايحفارخدمات4-2-2
موارداینیتروژن ، هوازدهگل،کف فشرده،خشکيهوااز توانیم،يحفاریچاه و برنامه مهندسطیشرابهتوجهبا
عملیات حفاريناظربایهماهنگطبقدیباچاهتهبهیاعمالفشارویاتیعملطیشرامیتنظ. نموداستفادهگرید

:استریزشامل ولی نه محدود به مواردخدماتنیجهت انجام ااصلیزاتیتجه. شودانجام

هواکمپرسور
هواکنندهتیتقوبوستر
پمپ تزریق مواد
یدورانکالهک

(MPD33)فشار مدیریت شده با خدمات حفاري4-2-3

هرزروي مشکالت فشار در الیه ها و مواردي از قبیل تغییر متناوب با فشار سازندي پایین، هاییچاهدر این خدمات 
،پروفایل فشار در چاهتر دقیقکنترل و مدیریت به منظورشدید سیال، جریان مکرر چاه و گیر لوله هاي حفاري 

:باشدتجهیزات زیر میولی نه محدود بهو شاملکاربرد دارد

 گردش سیال حفاريابزار وتجهیزات
گاز زدا
جداکننده ها
واحد تولیدکننده نیتروژن
گیر دورانیفوران

33 Managed pressure drilling
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خدمات سیمانکاري4-2-4
باشد که یا به جهت سیمانکاري پمپاژ و تزریق سیمان به درون چاه میتامین،شامل هرگونه خدماتاین خدمات 

و یا نصب هرگونه پالگ 34تکمیلی جداريآستري، سیمانکاري پس آویز آستري، سیمانکاري /هاي جداريلوله
:زیر استمواردولی نه محدود بهاین خدمات شامل. رودبه کار میدرون چاهتزریق سیمان، مگنست و یا سیمانی

خدمات سیمان2-4-1- 4
:دنموارد زیر می باششاملاین خدمات 

 هاي مربوطه آزمایشتهیه برنامه سیمان و انجام
سیمان و مواد شیمیایی مورد نیازانبارداري ،هاافزایهوانواع سیمانتامین
خدمات مخلوط کردن سیمان و حمل به محل چاه

خدمات پمپاژ سیمان 2-4-2- 4
:موارد زیر می باشندشاملاین خدمات 

پمپ تراك جهت پمپاژ یا تزریق سیمانتامین
خطوط و تجهیزات مربوطه
35تجهیزات مربوط به سیمانکاري دومرحله اي

 پالگ نظیر نصب انواع, Bridge Plug , Cement RetainerEZ Drill...
راندن و نصب توپک)(RTTS36در سایزهاي مختلف

افقی-دارخدمات حفاري جهت4-2-5
شرکت خدمات دهنده .شوندمیشروع، يحفاربرنامهدر37شدهمشخصعمقبهدنیرسازپسخدماتنیا
ویکیدرولیهحفاري شامل يپارامترها،يشنهادیپیانحرافيحفاربرنامه،جدیدقبل از شروع حفرهستیبایم

را عملیات رانده می شودحیندرکهMWD38زاتیمورد استفاده، تجهيحفاريموتورهایمشخصات فن،مکانیکی
.تهیه نماید
:ولی نه محدود به موارد زیر استدار شاملدر زمینه حفاري جهتتجهیزات 

 جهت دارموتورهاي حفاري
 تجهیزاتR.S.S

34 Top job
35 DV-Collar
36 Retrievable test-treat squeeze
37 Kick off point
38 Measurement while drilling
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تجهیزات مربوط به رشته حفاري)HWDP , P.B.L SUB , NMDC(…

 تجهیزاتERD39

 تجهیزاتReal Time Monitoring

:ولی نه محدود به موارد زیر استشاملچاهمسیرتجهیزات در زمینه کنترل 

 وسایل و تجهیزاتMWD

وسایل و تجهیزاتLWD

 تجهیزات وسایل وGYRO

، مغزي و رشته تکمیلی آستري،راندن لوله هاي جداريخدمات 4-2-6
مجاز، گشتاورمیزان براساسندسی حفاري و استانداردها و ضوابط موجود، مهطبق برنامه بایست میهاراندن لوله

:شامل ولی نه محدود به موارد زیر استتجهیزات مورد نیاز.انجام پذیردو موارد دیگر مشخصرانشسرعت

 متعلقات جانبیتجهیزات و
 40گشتاوردستگاه ثبت

 هاي لولهوسایل مخصوص راندنCRA41)صورت نیازدر(

سیاالت حفاريخدمات4-2-7
،موادهیکارفرما در خصوص تهيارائه شده از سوياستانداردهاتیرعابایست بامیيحفارالیسخدماتزاتیتجه

برطبقبایستمیيحفارالیسيپارامترهانیهمچن. تامین گردديحفارالیسساختویشگاهیآزمايهاتست
نیا. گرددمیتنظچاهطیشرابرمنطبقودهپیشگیري از آسیب به سازندهاي بهرهبا در نظر گرفتنیاعالمبرنامه

:باشدیمریموارد زولی نه محدود بهخدمات شامل

استانداردهابرطبق، تامین و نگهداري مواد سیال حفاري تهیه
سیال حفاريیمهندسبرنامهارائه
 برنامه چاهساخت و تهیه انواع سیاالت حفاري بر مبناي
 با توجه به شرایط چاهنآبهسازي و کنترل شرایط گل و درمان
کنترل ذرات جامد گل حفاري
هاي پیوسته پارامترها و شرایط گل، میزان مصرف مواد، میزان ساخت گل و ارائه گزارش ....
 رعایت استانداردهاي زیست محیطی

39 Extended reach drilling
40 JAM unit
41 Corrosion resistant alloy
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 هاي الزم بر طبق استانداردها و انجام آزمایشزمایشگاهی مورد نیازآتامین تجهیزات

42خدمات مدیریت پسماند4-2-8

زیست اصولمنطبق بر دفع مواد زاید و پسماند،و آوري، حمل ونقل، جمعبراي کنترلخدماتی کهمجموعه 
بر طبق قوانین و حفاظت از منابع، مدیریت هزینه و)هاي سازمان محیط زیستاز جمله دستورالعمل(محیطی

ها و سیال از کندهدر پایان عملیات حفاري هیچ پسمانديبه صورتیکه،بودهمقررات ابالغی خاص هر منطقه
:دنباشیمریموارد زولی نه محدود بهخدمات شاملنیا.در اطراف چاه باقی نماندحفاري،

مخازن تصفیه و ذخیره سازي
پمپ سیاالت و لجن کش ها
 سانتریفیوژها(سیستم کنترل ذرات جامد ،desander و( ...
 درایو شیکر
43واحد آبگیري

ماشین آالت جابجایی کنده ها
 کنده هاتثبیتتامین مواد شیمیایی و سیمان جهت
 تجهیزات ازمایشگاهی
44جمع کننده روغن

45ییآزماهیال–یآزمایچاه4-2-9

سیاالت مخزن يتولیدیاز وضعیت دبیاطالعات مهمیتوان در دو بخش درون و برون چاهیآن میکه طعملیات
خواص (سنگ مخزن یمخزن، وضعیت تخلخل و تراوایویچاهرونديمختلف، فشار و دمايهابا کاهنده

:استذیلهايبخشولی نه محدود بهشاملوبدست آوردراخواص سیاالت مخزنیبرخو )پتروفیزیکی

بخش درون چاهی2-9-1- 4
ساق مته آزمایش:از قبیلهاي مختلف توسط ابزار مکانیکی درون چاهی آزمایششاملدر این بخش از عملیات

شامل ولی نه که بدین منظور از ابزارهاییباشدمی47آزمایش ساق مته، آزمایش کامل سازند با ابزار (DST٤٦)حفاري
:گرددزیر استفاده میمواردمحدود به

RTTS Packerدر سایزهاي مختلف

42 Waste management
43 Dewatering unit
44 Oil skimmer
45 Well testing
46 Drill stem test
47 Full bore DST
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Mechanical Tester Valve
Mechanical Reverse Circulating Valve

48بخش برون چاهی2-9-2- 4

وضعیت تخلخل و هاي کلیدي از قبیل با آزمایش سطحی یک چاه می توان به شناخت صحیح از شاخص
محاسبات دبی سیاالت (هاي دقیق میدان و همچنین به داده49و ضریب آسیب پوستهسنگ مخزنیتراوای

زیر استفاده جهت این عملیات از تجهیزات. یافتدست ...) و دترین روش تولیتعیین بهینه،تولیدي چاه
:دنگردمی

50چندراهه چوك

51جداکننده تست فازي

52مخازن نوسانگیر

53اکتساب داده ها

54جریانفشار

RTTSدر سایز هاي مختلف
55مشعل

56خط فشار جریان باال

عملیات مغزه گیري4-2-10
داخلیهايهمچنین نوع مته، نوع و جنس تیوب. پذیردصورت میبرنامه حفاريگیري با توجه به مغزهمتراژو عمق

ولی نه شاملگیري باید با هماهنگی واحد مهندسی صورت پذیرد و مورد استفاده و پارامترهاي اعمالی در زمان مغزه
:دنتجهیزات زیر می باشمحدود به

57مته مغزه گیري

58لوله هاي مغزه

59لوله هاي درونی مغزه گیري

48 Surface well testing
49 Skin factor
50 Choke manifold
51 Phase’s test separator
52 Surge/Gauge tank
53 Data acquisition
54 Flow head
55 Burner boom
56 Up/down stream high pressure line
57 Core bit
58 Core barrel
59 Inner tube
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60تجهیزات جانبی

استفاده EMS62گیري عالوه برتجهیزات فوق از ابزار اندازه, استفاده گردد61یافتهدرصورتیکه از مغزه گیري جهت
.گرددمی

63سیم رانیخدمات4-2-11

ابزار ،گیري درون چاهینمونهو راندن ابزار درون چاه مثل ابزار یدرون چاهاتیانجام هرگونه عمليبراسیسرونیا
هر ایرفع مانع ،65و مسدود کننده ها64درون چاهینصب و خارج سازي شیر ایمنی، ابزار دما وفشار يریگاندازه

زاتیمربوط به تمام تجهابیماندهاز،یمورد نزاتیضمن ارائه تجهستیبایمورودیبه کار مگریخاص داتیعمل
:دنباشتجهیزات زیر میولی نه محدود بهو شاملخود را در دسترس داشته باشد

 سیم رانی سیار واحد)Slickline truck or Skid Unit(
سیم رانیزاتیتجهوابزارهیکل
سیم رانیعملیاتمخصوصوسایل کنترل فشار)BOP66 & Lubricator(

67يحفارگلازينمودارگیرخدمات4-2-12

یو بررسکنترل چاه،قیدقعمقنمودنمشخص،يحفاريپارامترهاکلیهو ثبتنظارتخدماتنیااز وظایف 
هايگزارشهیتهعملیات حفاري،و اطالعاتها، ارائه دادههاي حفارياز کندهالیدساهیته،یشناسنیزميهانمونه
ولی نه و شاملبودهییگزارش نهاهیتهودر تمامی مراحل عملیات حفاريحفاريهايدادهازو پیوستهکامل

:دنباشمیذیلزاتیتجهمحدود به

ياز گل حفارنمودارگیريواحد
یحرکتویصیتشخيسنسورها
گازدهندههشدارستمیس
یدهگزارشونظارتجامعستمیس
 آنالینانتقال آنی اطالعات سرچاهی بصورت

60 Associated equipment
61 Oriented coring
62 Environmental measurement sonde
63 Slick line
64 Sub-surface safety valve
65 Plug
66 Blowout preventer
67 Mud logging
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نمودارگیري از گل حفاري باید نرم افزار بانک اطالعاتی کاملی را با قابلیت ذخیره طبقه بندي شده و پردازش و 
حداقل اطالعات مورد نیاز شامل موارد زیر .باشدها را بر اساس نیاز بخش مهندسی حفاري داشته محاسبه داده

:است

بر اساس تست کاربید68زمان تاخیرمحاسبه
فاصله زمانی و نرخ پیشرفت هر حفره
تصحیح حجم چاه بر اساس نتایج تست کاربید
سرعت تغییرات حجم گل در مخازن ذخیره
واقعیو مقایسه آن با حالت 69محاسبه حجم جابجایی سیال در زمان پیمایش
محاسبات وزنی حفاري
پیش بینی فشار کوبش و مکش
 محاسبهECD70

دار و پردازش اطالعاتمحاسبات حفاري جهت
محاسبات هیدرولیک و سایز نازل و ارائه پیشنهادات مربوطه
محاسبات بازدهی هیدرولیکی مته و اجزاي ساق حفاري
تعیین رژیم جریانی چاه با دبی هاي متفاوت
به گیر لوله هامحاسبات مربوط
 پیش بینی فشار سازند و محاسباتD-Exponent

71چگالی شیل

محاسبات کشتن چاه
عات تست فشار شکست سازندپردازش اطال

بر اساس مفادارائه اطالعات طبقه بندي شده و مورد نظر کارفرما در خصوص داده هاي حفاري تجزیه و تحلیل و
. قرارداد در این بخش قابل انجام است

72از چاهينمودارگیرسرویس4-2-13

:دنشوبندي میذیل تقسیمیکلدستهدوبهوباشدیمچاهازيریخدمات نمودارگهیشامل کلسیسرونیا

68 lag time
69 Capacity & Displacement
70 Equivalent circulating density
71 Shale density
72 Well logging
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73چاه بازينمودارها

74جداره پوشينمودارها

نمودارگیري صـورت پذیرفتـه و کلیـه خـدمات نمـودارگیري      تجهیزاتخرین فناوري آبایست توسط این خدمات می
در صورت استفاده از مواد رادیواکتیو رعایت مقـررات  . کی را در میادین مختلف  پوشش دهدمورد نیاز در دریا و خش

ریـ ززاتیـ تجهولـی نـه محـدود بـه    و شـامل الزامی اسـت 4-1و آیین نامه هاي مربوطه و موارد ذکر شده در بند 
:دنباشمی

ثابت و سیاريرینمودارگواحد
يرینمودارگاتیعملنوعهرجهتازینموردهاي ابزار
خاصينمودارهاجهت انجام ازیمورد نزاتیتجه)TLC75 و..(.
يرینمودارگابزار مانده یابیو یمنیازاتیتجه
تجهیزات عملیاتFPIT76B.O.77 –

کاريخدمات مشبک4-2-14
نمودارهاي ارزیابی پس از بررسی ورودبکار میچاه تکمیلعملیات عمدتا جهت هاي نفت و گازکاري چاهمشبک
ها و ها و زاویه شلیک، تراکم گلولهکاري، سایز گلولهاعماق مورد نظر جهت مشبک،توسط مهندسی نفتمخازن

:دنباشزیر میمواردولی نه محدود بهگردد و شاملکاري اعالم میروش مشبک

کاري تجهیزات عملیات مشبک
چاشنی، فتیله و گلوله در سایزهاي مختلف
سازي عملیاتنرم افزارهاي شبیه

هاي اندازهدر هالولهانواع، بریدنهایی از قبیل پانچ لوله جهت تزریق سیاالتاین خدمات قابلیت ارائه عملیات
.باشدا میرا دارمختلف به روش انفجاري یا شیمیایی

خدمات لوله مغزي سیار4-2-15
شود و با به کار برده میشودکار برده میاز قبیل موارد زیر بهها این سرویس جهت انجام طیف متنوعی از عملیات

:دنباشزیر میمواردولی نه محدود بهو شاملگرددمختلف استفاده میهاياندازههایی با لوله،توجه به نوع عملیات

هاي تولیديتزریق اسید جهت انگیزش چاه

73 Open hole
74 Cased hole
75 Tough logging condition
76 Free point indicator tools
77 Back off
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 انجام عملیات سیمانکاري اصالحی به صورت نصب پالگهاي سیمانی و یا تزریق دوغاب سیمان در چاههاي
تولیدي 

احیاء چاه بوسیله تزریق گاز نیتروژن و دیگر سیاالت سبک
گیري از موتورهاي درون چاهی هاي تولیدي با بهرهجام عملیات حفاري در چاهان
78انجام عملیات مانده یابی

ها و شیرهاي ایمنی درون چاهی هاي نصب و درآوردن انواع پالگانجام عملیات
هاي جهت دار و افقی کاري در چاهنمودارگیري و مشبک،چاه پیماییهايانجام عملیات

تجهیزات الزم براي براي انجام این . استفاده نمودمختلفهاياندازههایی با لولهمی توان از ،به نوع عملیاتبا توجه 
:دنباشزیر میمواردولی نه محدود بهشاملخدمات 

دستگاه لوله مغزي سیار
 دستگاهE-line

گیرو فورانتجهیزات ایمنی
با سایزهاي مختلف79قرقره
تجهیزاتجرثقیل جهت حمل و نقل
 موتور، ابزار مانده یابی(ابزار ویژه ،Tubing cutterو(...

ویزآستري و پس آآویزهخدمات 4-2-16
آویز آستري و پس زاتیتجههیکل)در صورت نیاز(لبه آستري و آزمایشنصباین خدمات شامل تامین، رانش،

کارشناستحت نظرستیبایمو آزمایشنصب،راندناتیمراحل انجام عملهیکل. باشدهاي مختلف میآویز در اندازه
:دنباشیمریززاتیتجهولی نه محدود بهشاملسیسرونیا. ردیصورت پذمتخصص

و کلیه متعلقات مورد نیازآویزه
و خطوط رابطچندراهه سیمانکاري
ابزار رانش آویزه آستري و پس آویز

80خدمات باز کردن پنجره4-2-17

چاه به دو نوع بکارگیرياز نظروباشدیمتجهیزات جهت باز کردن پنجرهنصبرانش و ،نیتامشاملاین خدمات 
:دنباشیمزیرزاتیتجهولی نه محدود بهشاملو گردندتقسیم بندي میجداره پوشیا باز

78 Fishing
79 Reel
80 Whipstock
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تجهیزات باز کردن پنجره(Whipstock , K-Mill)

 یابی مسیرتجهیزات
 تجهیزات مانده یابی

81چاهانگیزشخدمات4-2-18

هاي نفت و یا افزایش تولید از چاهافتادنانیو به جريساززندهرفع آسیب، جهت یزشیانگيهااتیعملهیکلشامل
:دنباشزیر میيهابخشولی نه محدود بهو شاملاستیهاي تزریقدر چاهپذیريو گاز و افزایش تزریق

:يکاراسید2-18-1- 4
باشدتزریق چاه می/دیتولیدبشیو افزادیبهبود تولو دیواره چاه، هامشبکتمیزسازياین خدمات شامل شستشو و 

این خدمات عالوه بر تهیه برنامه .گرددیمانجام83اسیدکاري ماتریسیو 82ییشودیاسبه دو صورت عملیات که
:دنزیر می باشمواردولی نه محدود بهشاملکارياسید

ازینموردییایمیشموادودیاسنیتام
دیاسقیتزرمخصوصتراكپمپ
مخازن نگهداري و اختالط اسید
تجهیزات مورد نیاز اجراي عملیات

پمپاژ حالل آلی2-18-2- 4
این .و پارافینی درون نفت مورد استفاده قرار می گیرد، واکسیجهت رفع آسیبهاي ناشی از رسوب مواد آسفالتینی

:دنباشمیزیر مواردولی نه محدود به شامل . رسوبات میتواند هم درون سازند و هم درون لوله ها تشکیل شوند

تامین حالل آلی
پمپ تراك تزریق حالل
مخازن نگهداري حالل
تامین تجهیزات مورد نیاز اجراي عملیات

84:الیه شکافی2-18-3- 4

شکافی از تکنیک الیهاز نفوذپذیري پایینی برخوردار هستندبه منظور افزایش میزان دبی تولید در سازندهایی که
طراحی و انجام 86و الیه شکافی هیدرولیکی85ایجاد شکاف به وسیله اسیدشکافی به دو روش الیه.شودمیاستفاده

:دنباشزیر میمواردولی نه محدود بهشاملشکافی این خدمات عالوه بر ارزیابی ریسک و تهیه برنامه الیه. شودمی

81 Stimulation
82 Acid wash
83 Matrix acidizing
84 Fracturing
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تامین سیاالت و مواد شیمیایی مورد نیاز
شکافی مخصوص تزریق سیاالت در فشار و حجم باالپمپ الیه
مخازن نگهداري و اختالط سیاالت
 سیلوهاي نگهداري پروپانت
تامین تجهیزات مورد نیاز عملیات
هاي مختلفدر اندازه87مجرابند

:88فرازآوري با نیتروژن2-18-4- 4
استفاده فرازآوري با نیتروژناتیاز عملنآافتادن انیچاه و زنده کردن چاه و به جرالیستون سيسازسبکجهت

:دنباشیمزیرمواردولی نه محدود بهشود و شاملیم

تروژنینتامین و نگهداري
نیتروژنپمپ
تامین تجهیزات مورد نیاز عملیات

89تکمیل چاه4-2-19

جهت تولید انجام چاهسازيمادهآهایی که پس از اتمام عملیات حفاري یک چاه جهت تکمیل و کلیه عملیات
: دنمی باشزیرخدماتبرشامل ولی نه محدود بهشود و میشاملگردد رامی

ی لیتکمرشتهيزیربرنامهویطراح
تامین تجهیزات و متعلقات رشته تکمیلی
 با توجه به برنامه چاهعملیات آزمایش و راندن رشته تکمیلی
راندن تجهیزات خاص مانندE.S.S90-A.B.L91-E.S.P92-P.P.S93-S.L94

 چاهیهاي درونفرازآوري با گاز و یا پمپ( انجام خدمات مربوط به فرازآوري مصنوعی(

85 Acid fracturing
86 Hydraulic fracturing
87 Packer
88 N2 lift
89 Completion
90 Expandable sand screen
91 Alternative borehole liner
92 Electrical submersible pump
93 Production packer setting
94 Slotted liner
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95یسرچاهتجهیزاتخدمات4-2-20

هـاي  مغزي و جداري ، نصب ماسوره سـر لولـه  هاي هاي نصب آویزه لولهاتیارائه عملوزاتیتجهوابزارتامین شامل
.دنباشمغزي و جداري ، نصب تجهیزات سرچاهی و نصب تاج چاه می

H2Sسمیحفاظت در برابر گازهاي خدمات 4-2-21

هاي سمی و هاي الزم در برابر گازتجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی و آموزشتمامی این خدمات شامل تامین
:دنباشزیر میمواردولی نه محدود بهشاملدمات این خ.اشتعالزا است

 کپسول، ماسک و کمپرسور(ثابت و سیار تجهیزات تنفسی و ایمنیتامین ،...(
به تعداد مورد نیاز)صوتی و دیداري(گاز و هشدارتشخیصهاي دستگاه
اي هاي دورهآموزش به کلیه پرسنل و تمرین

چاهفورانمهار4-2-22
و باشدیفوران چاه ممهاراست مدهآبوجود یاتیعملدیجديازهایکه با توجه به نيحفاردیاز خدمات جدیکی

:دنموارد زیر باشولی نه محدود بهتواند شاملمی

طراحی عملیات مهار چاه
يقوفشاريهاپمپ
و خطوط اتصالهاراههچند
یآتشنشانزاتیتجه
شیپايهااتاقک
واگنیتآ
نگرهایاست
فراساحل(، شناورهاي تدارکاتیخوارشناورهاي آتش(
فراساحل(سرویس غواصی و لوازم مورد نیاز جهت کنترل فوران چاه(
 سرویسROV96)فراساحل(

95 Wellhead service
96 Remote operated vehicle
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M.O.S97( سیارورشآفردستگاه4-2-23 & M.O.T98(
آزمایش قرار یا اسیدکاري هایی که تحت تعمیر،چاههاي حفاري شده وجهت جلوگیري ازسوزاندن نفت چاه

و خنثی و گاز آب جداسازي شن وپس ازورش شده وآنفت، فرورشآها درتسهیالت سیار فرنفت این چاه،گیرندمی
ولی سیار شاملگرتفکیک/ورشآهردستگاه فر.گرددهاي فرآورش و تولید نفت ارسال میسازي اسید، به کارخانه

:دنزیر می باشمواردنه محدود به

99شن زدا

100رسوب زدا

101نمک زدایی برقی

 الطم گر هواي فشردهتپمپ هاي بوستر همراه مخزن
کپسول ذخیره نیتروژن
گر سه فازيتفکیک

متهخدمات4-2-24
با توجه به اهمیت مته حفاري هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ تاثیر آن در افزایش سرعت حفاري و کاهش 

:دنباشمیموارد زیر ولی نه محدود بهگردد و شاملاین سرویس ارائه میهاي کل،هزینه

تامین متهطراحی و
طراحی هیدرولیک مناسب
متهو نظارت دقیق بر پارامترهاي اعمالی رويخدمات رانش

یابیماندهخدمات4-2-25
به داخل چاه حتما بایدقبل از ورود هرگونه تجهیز . باشداین خدمات شامل بازیافت هرگونه مانده از چاه می

بایستمیو گیري و ثبت شودبه طور دقیق اندازه.... مشخصات فیزیکی تجهیز مثل طول، قطر بیرونی، قطر درونی و
با توجه به نحوه درگیر شدن با مانده این تجهیزات.باشدمحل چاه موجود دررشته حفاريمربوط به یابیابزار مانده

:شوندهاي زیر تقسیم میبخشبه و یا کمک به ترمیم چاه

102شوندابزارهایی که از داخل با مانده درگیر می

97 Mobile oil treater
98 Mobile oil separator
99 Desander
100 Desilter
101 Desalter
102 Internal catcher
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103شوندابزارهایی که از بیرون با مانده درگیر می

104آسیاب

 105برشدستگاه

106شوندابزار کمکی که براي ضربه زدن یا تمیز کردن اطراف مانده استفاده می

عملیات حفاريپارامترهايسازيبهینه خدمات4-2-26
يپارامترهايسازنهیبهبهنهیزمنیادريکاربرديافزارهانرماطراف وهايچاهاطالعات ازاستفادهباخدماتنیا

سازي سرعت حفاري بر اساس بهترین رکورد میدان و هدف از انجام بهینه سازي حفاري، بیشینه.پردازدیميحفار
در يسرعت حفاريسازنهیخدمات به.چاه می باشددر نتیجه آن کاهش زمان و هزینه هاي تمام شده هر حلقه 

بر اساس ساق متهیطراح،يحفاريهاو رانش متهنیتأم،یاستفاده از خدمات طراحبا107یکپارچهقالب خدمات 
همچنین این . اجرا گرددچاهمشخصتعداد يبرا، یانحرافيو حفاریدرون چاهين موتورهایامکانات موجود، تأم

یشرکت مليدستورالعمل هانیآخرو)API(یالمللنیبياستانداردهاوایروز دنيتکنولوژبامطابقخدمات باید 
:ولی نه محدود به موارد زیر می بایست انجام گرددبهینه سازي حفاري براساس.انجام شودرانینفت ا

به حداقل رساندن شوك و لرزش رشته حفاري
 ساق متهاصالح طراحی مته و رشته حفاري
فشار دالیزي در محدوده فشار دهانه چاهحفظ
بهینه سازي سیستم هیدرولیک
بهینه سازي زمان پیماش لوله هاي حفاري
مشخص نمودن پنچره بهینه وزن گل حفاري
 پیش بینی فشار منفذي، فشار شکست و فشار برهم آمدگی دهانه چاه از طریق داده هاي ژئومکانیکی و

عوامل مختلف حفاري
ح طراحی چاهتغییر و اصال

)فراساحل(R.O.Vخدمات 4-2-27
شود و شامل انجام می109ايو مشاهده108عملیاتیهاي زیر دریایی در دو کالس گیري از رباتاین خدمات با بهره

: ولی نه محدود به موارد زیر است

103 External catcher
104 Milling
105 Cutter
106 Accessory tools
107 Integrated services
108 Work class
109 Observation class
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 بررسی بستر دریا
  کمک به عملیات مرتبط به سر چاه
 و تجهیزات نصب شده بر روي چاه در بستر دریارایزربررسی و ارزیابی

زمین شناسیخدمات4-2-28
ینیبشیبا برنامه پيحفاراتیعملحیاز انطباق صحيحفاريهاکندهمرتب نمونهیبا بررسسیسرونیادر

عمق ي حفاري و نمودارهاي اخذ شدههاحاصل نموده و با توجه به کندهنانیاطمحفاري چاهشناسی وزمین
با استفاده از يحفاراتیعملیطنیهمچن. گرددمیمشخصچاهنهاییعمقوآستري/يجدارپاشنهجهت مناسب 

در صورت صالحدید صاحب مخزن، نماینده . گرددتکمیل مییشناسنیزميهانموداريحفاريهانمونه
. گرددشناسی از سوي کارفرما در محل دکل حاضر میزمین

خدمات لجستیکی و پشتیبانی4-2-29

کوپتريوخدمات هلیکش، شناور مسافربري، شناور پشتیبانیتامین یدكنظیر (پرسنلکاال و حمل و نقل(
تأمین آب
 تأمین سوخت
خدمات اردوگاهی و رفاهی
تجهیز اسکله به امکانات بارگیري
بینی آب و هواخدمات پیش

يحفارمحليسازآمادهخدمات4-3
خشکی4-3-1

:دنباشمشتمل بر انجام موارد زیر میحفاري در خشکیسازي محل آمادهتیم وظیفه اصلی 
به محل چاه و اردوگاهاحداث مسیر دسترسی3-1-1- 4
مشخصات طرح هندسی1-1- 1- 3- 4

سازمان برنامه و 415نشریه شماره (هاي ایران نامه طرح هندسی راهمبناي تعیین مشخصات طرح هندسی، آیین
کنند خاص اي که در آن تردد میاما از آنجا که کاربري این جاده و مشخصات وسایل نقلیه. باشدمی) بودجه کشور

. ستاست، برخی از مشخصات هندسی به صورت ویژه در نظر گرفته شده ا
مشخصات فنی1-2- 1- 3- 4

روسازي-1-2-1- 1- 3- 4
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هاي اجرا روسازي می بایست تعیین گردد و روش. ها در طول مسیر با توجه به موقعیت محل متغیر استتعداد الیه
:اجزاي روسازي شامل موارد زیر است

مشخصات فنی رویه قیري
مشخصات فنی قشر زیر اساس
عملیات خاکبرداري و خاکریزي
بستر اولیه راه

ابنیه فنی-1-2-2- 1- 3- 4
در صورت نیاز در طول مسیر جهت جلوگیري از رانش خاك و یا (نیه فنی شامل آبروها، آبنماها، دیوارهاي حایلاب

و سایر موارد .)هاي خاکریزي از دیوار حایل مطابق مشخصات فنی و عمومی استفاده می شودجمع کردن پاشنه
.باشندمورد نیاز در اجراي مسیر دسترسی می

110محوطه چاهاحداث محل اردوگاه و 3-1-2- 4

:دنباشزیر میدو قسمت شامل
چاهمحوطه 1- 2- 1- 3- 4

:باشدذیل میموارداحداث و آماده سازيشامل

111احداث تختگاه بتنی

 روسازي(تسطیح و شن ریزي محل چاه(
112مخزن فاضالب

و راه هاي مربوطهاز کنار گلدانی تختگاه تا گودال آتش به همراه مهار کنندهاحداث گودال آتش، خط آتش
دسترسی آن

کشی فنس
 پانل بتنی زیر مخازن گازوییل
 113گودالVSP)مجاورت سلر یک گودال جهت دستگاه دردر صورت لزومVSP براي مطالعات

)گرددهاي اجرایی احداث میژئوفیزیکی با توجه به مشخصات نقشه
اي انجام پذیردبایست با توجه به الزامات زیست محیطی و منطقهساخت گودال هرزآب می(گودال هرزآب(.

110 Location
111 Cellar
112 Septic tank
113 Vertival siesmic profile



هاي نفت و گازکلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاري چاه

114محل اردوگاه2- 2- 1- 3- 4

کیلومتري محوطه چاه الزم 5/1حداقلجهت استقرار نیروي انسانی و پشتیبانی چاه، احداث محل اردوگاه در فاصله
:دنباشاست و شامل موارد زیر می

 سازيرو(تسطیح و شن ریزي محل چاه(
براي محل اردوگاه سه دستگاه سپتیک تانک با مشخصات فنی از پیش تعیین شده احداث (سپتیک تانک

.)شودمی
کشیفنس
جهت استقرار مخازن گازوییل موجود در محوطه اردوگاه و جلوگیري از (پانل بتنی زیر مخازن گازوییل

)گرددآلودگی زیست محیطی هپانل بتنی اجرا می

خط لوله آب و متعلقات آناحداث3-1-3- 4
:دنباشموارد زیر میاین قسمت از عملیات شامل احداث

خط لوله آبرسانی
مورد نیازبتنیسکويیکاحداثحفاري،آبپمپاستقرارجهت(115احداث محل استقرار پمپ آب

).است
بوستر پمپ
استخر ذخیره آب

ها تا سر چاه بیشتر از تالف ارتفاع محل استقرار پمپکیلومتر یا اخ15در صورتی که طول خط لوله آب بیشتر از 
شایان ذکر است با توجه . متر باشد، جهت جلوگیري از افت فشار پمپ آب، احداث استخر ذخیره آب الزم است350

.به هد پمپ و شرایط عملیاتی این ابعاد قابل اصالح هستند

فراساحل4-3-2
هاي کم عمقآب3-2-1- 4
قبل از حفاريدریابسترو آماده سازيمطالعات1- 1- 2- 3- 4

و روش استقرار دکل به کارفرما ) COAو LPA116(مربوطههايارائه گزارششناسایی و بررسی شرایط خاك،
که مشتمل بر موارد باشداولین مرحله از طراحی معیار سنجش نوع دکل و شرایط عملیات حفاري متعاقب آن می

:دنباشزیر می

114 Camp
115 Pump site
116 Leg penetration analysis
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117برداشت فاصله بین خطوط-1-1- 1- 2- 3- 4

و خطرات ) کم عمق(هاي دکل، خطرهاي زیرسطحی بینی وضعیت ساختار زیر لنگر یا پایهشاین خطوط براي پی
هاي هاي برجامانده از کشتیالشه-هاگسل-هاي گردابیجریان-119گل افشان-118هاي گازيپاکت(بالقوه زیردریایی 

.بسیار ضروري هستند...) غرق شده و

لههایی از جمگیري تکنیکبسترسنجی دریایی با بهرهSide Scan SonarوHR Echosounder انجام
حدود یک (ها و توانایی بررسی و شناسایی کلیه عوارض و موانع زیرسطحی به طور دقیق نوع تکنیک. شوندمی

.شودتعیین می) کیلومتر مربع
شودانجام می120سنجیبسترسنجی زیردریایی در نواحی فراساحلی همراه با مساحی مغناطیس.
هاي بسترسنجی حداکثر شش طبق استاندارد تعریف شده براي انجام بسترسنجی دریا، تاریخ اعتبار روش

.زیر دکل انجام پذیردSide Scan Sonarماه است و پس از آن باید 
 بر مبناي درخواست (باشد متر مربع منطقه مساحی می250×100حداکثر فواصل جانبی برداشت مذکور

).گرددجانبی تعیین میهايکارفرما، فاصله

بستر کم عمق دریا122تصویربرداري/121نگاري سطحیهاي لرزهبرداشت-1-2- 1- 2- 3- 4
:نگاري عبارتند ازهاي لرزههدف از برداشت

 شناخت ساختارهاي زیرسطحی بالفصل با بستر دریا
اعالم وجود گازهاي سطحی در اعماق سطحی
123هادهندهبه کلیه بازتابارایه گزارش دو مقطع عمودي از محل حفاري با اشاره دقیق

هاي ژئوتکنیکیبررسی-1-3- 1- 2- 3- 4
:موارد زیر می باشندهاي ژئوتکنیکی شاملبررسی

 پایه دکل در گل) چسبیدن(پیشگیري از امکان گیر کردن
 هاي مورد نیاز تعداد چاهک(هاي دکل در محل پایه) نظیر لغزش بستر(شناخت مخاطرات بالقوه ژئوتکنیکی

حداقل عمق . هاي ژئوفیزیکی و عوارض منطقه بستگی داردتغییرات جانبی شرایط خاك، بررسیدر یک ساختگاه به 
)باشدمتر می30ها این چاهک

117 Survey line spacing
118 Gas pockets
119 Mud volcano
120 Magnetometer
121 Shallow siesmic
122 Profiling
123 Reflectors
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 124ثبتگرفته شده از چاهک به عالوه نمودارهايشامل (ارایه گزارش ارزیابی خاك بسترPCPT

).باشدمی
پارامترهاي مندرج در این گزارش شامل موارد زیر است:
رس(در برابر عمق براي خاك چسبنده ) مقاومت برشی(نیمرخ(
 ماسه(تنش موثر  براي خاك غیرچسبنده(
هاي خاك، اي، توزیع دانه، آب حفره)براي رس(بندي خاك نظیر سنجش حدود اتربرگ هاي طبقهآزمون

....و ) براي خاك کربناته(میزان کربنات - )براي ماسه(چگالی نسبی 

125دریاییارزیابی مخاطرات زیر2- 1- 2- 3- 4

:تواند شامل موارد زیر باشندمطالعات مذکور می

126بررسی گازهاي سطحی

هاي گردابیجریان
هاي پرفشار در برنامه حفاري، نوع دکل در صورت وجود جریان(127هاي پرفشار نواحی کم عمقجریان

، ساخت مداوم 128نما، تعیین سایت جایگزین در شرایط بحرانی، احتمال حفاري یک حفره راه)ظرفیت آن(انتخابی 
هاي سطحی با هاي قوي با دبی زیاد، تعیین ترکیب حفاري بخشو حضور آن روي دکل، نصب پمپ129گل سنگین

)لحاظ شود130رایزر یا بدون رایزر
ها و سازوکار گسلشگسلشناسی ساختمانی منطقه از جمله شناساییمطالعه مخاطرات زمین

هاي عمیقآب3-2-2- 4
حفاريمطالعات بسترسنجی قبل از1- 2- 2- 3- 4

.هاي عمیق شامل موارد زیر استبسترسنجی در آب

گیري مستقیم از رسوبات کف بسترنمونه-1- 1- 2- 2- 3- 4
یا استفاده از فناوري جدیدتر انجام 131گیري مستقیم از رسوبات بستر کف دریااین بخش از کار باید به روش مغزه

.مورد استفاده قرار خواهد گرفتنتایج حاصل از این کار براي عملیات لنگر اندازي سکوي نیمه شناور. گردد

124 Piezocone penetrometer test
125 Marine geohazard reviews
126 Shallow gas
127 Shallow water flow
128 Pilot hole
129 Kill mud
130 Riserless
131 Drop coring
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تعیین عمق آب- 2- 1- 2- 2- 3- 4
SoundوEchosounderهایی نظیر هاي عمق آب از طریق تلفیق اطالعات به دست آمده از روشتهیه نقشه

Velocity Profilerگرددهاي جایگزین جدیدتر انجام مییا روش.

هاي بستر دریاشناسایی پدیده-3- 1- 2- 2- 3- 4
هاي جدیدتر به منظور شناسایی و یا فناوريSide Scan Sonarفناوري این بخش از کار باید با استفاده از 

.ها انجام گرددو درز و شکافPockmarkهایی چون پدیده

اي با قدرت تفکیک باال از اعماق کم زیر بستر دریاتهیه مقاطع لرزه-4- 1- 2- 2- 3- 4
اي جدیدتر به منظور شناخت هو یا فناوريSub Bottom Profilingاین بخش از کار باید با استفاده از فناوري 

.شناختی انجام گردددقیق ساختارهاي زیر بستر دریا و مشکالت احتمالی این بخش از ساختارهاي زمین

تصویربرداري از بستر دریا- 5- 1- 2- 2- 3- 4
) فیلم و عکس(و از طریق تصویربرداري R.O.Vهاي این عملیات به منظور تعیین قطعی محل چاه توسط دوربین

.شودانجام می
بی مخاطرات زیردریاییارزیا2- 2- 2- 3- 4

:دنتواند شامل موارد زیر باشمطالعات مذکور می

بررسی گازهاي سطحی
هاي گازيهیدرات
هاي بسترگل فشان
هاي گردابیجریان
هاي آبی سطحیجریان
هاي پرفشار در برنامه حفاري، نوع دکل انتخابی در صورت وجود جریان(هاي پرفشار نواحی کم عمق جریان
، تعیین سایت جایگزین در شرایط بحرانی، احتمال حفاري یک حفره راهنما، ساخت مداوم گل سنگین )آنظرفیت (

هاي سطحی با رایزر یا بدون هاي قوي با دبی زیاد، تعیین ترکیب حفاري بخشو حضور آن روي دکل، نصب پمپ
)لحاظ شودرایزر

ا و سازوکار گسلشههاي گسلمطالعه مخاطرات تکتونیک منطقه از جمله شناسایی
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مدیریت عملیات حفاري-5
تحویل گرفتن محل چاه 5-1
خشکی1- 1- 5

اي هرزآب و هبررسی محل چاه، سلر، جاده دسترسی به چاه و اردوگاه، محل اردوگاه، گودالوماده سازي پس از آ
با شرایط استاندارد، صورت جلسه آنهاانطباقوو محیط زیستی، رعایت الزامات ایمنیپساب و محل پمپ سایت

.ددگرتحویل میدستگاه حفاريتحویل محل چاه امضاء و محل جهت انتقال و استقرار 
هاي کم عمقآبفراساحل2- 1- 5

:دنگردبایست نصب و به صورت آماده به کار تحویل کارفرما گردد که شامل و نه محدود به موارد زیر میسکو می
یست نصب گرددباهاي هادي میتمامی لوله
در مرحله طراحی سکو و خطوط لوله می بایست دو سمت سکو جهت نزدیک شدن دستگاه حفاري در

.نظرگرفته شود به نحوي که هیچ مانع زیر آبی یا روي سکو وجود نداشته باشد
ها دسترسی داشته باشدابعاد سکو به گونه اي باشد که دکل بتواند به تمامی چاه
بایست قبل از طراحی سکو هماهنگی با کارفرما انجام پذیردمی132تاجدر مورد سکوهاي چند
بایست به صورت دقیق اندازه گیري و ارائه گرددها میمختصات مرکز سکو و تمامی چاه
هاي سکوي تکمیلهاي زیر سکو  و همچنین نقشهاستقرار دکل می بایست با توجه به موانع و پیش آمدگی

.صورت پذیرد) باالییپس از نصب عرشه (شده 

حفاريبرپایی و تایید آماده به کار بودن دستگاهبر نحوهنظارت5-2
ماده به کار آبر طبق زمان ارائه شده در برنامه، چک کردن تجهیزات و دستگاه حفاريهاي برپایی شامل کلیه فعالیت

)پیوستموارد(.استدستگاه حفاريبرپایی 133بودن آنها و تهیه و تایید چک لیست

عملیاتکنترلو يزیربرنامه5-3
:دنگردبه دو بخش زیر تقسیم میي برنامه ریزيهافعالیت

برنامه ریزي پروژه3-1- 5
در حین پروژه نیز می .در مراحل ابتدایی پروژه صورت می پذیرد و خروجی آن می بایست به تأیید کارفرما برسد

:موارد زیر استولی نه محدود به و شامل مورد بازنگري قرار گیردتواند با توجه به شرایط 

132 Multi wellhead
133 Pre-Spud check list
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،لیست مدارك فنی و لیست اقالم قابل تحویل،لیست اقالم مورد نیاز،جمع آوري اطالعات شامل قرارداد
...مهندسی قابل تحویل و

 ارتباطات-پیکربندي–کیفیت –ریسک (ک استراتژیبرنامه تهیه(
 هاي کلیه نیاز هاي پروژه در بخش): کنترل زمان و هزینه(آماده سازي برنامه کالن و سیستم کنترل پروژه

و WBS134-PMS135مواردي مانند (سپس برنامه زمان بندي کلی جهت انجام پروژه . گرددمختلف مشخص می
. گرددهزینه و درآمد هر یک تهیه میو بودجه؛ برآورد، ) زمانبندي کلی برنامه

به نیاز هاي مختلف مشخص شده در پروژه ، بودجه بندي و با توجه : ریزي مالی و بودجه بنديبرنامه
.گرددانجام میها تخصیص بودجه به فعالیت

می شودانجامجهت برآورد نیازهاي مهندسی برنامه ریزي: ریزي مهندسیبرنامه.
گرددمورد نیاز پروژه را شامل میکاال تامینتمامی مراحل زنجیره : ریزي تامین کاالبرنامه.
گرددمیانجام ریزي جهت تامین خدمات مورد نیاز در پشتیبانی پروژه برنامه: ریزي تامین پشتیبانیبرنامه.
برنامه ریزي و ثبت می گرددهافرمت و دوره ارائه گزارشدر ابتداي پروژه  نحوه،: هاریزي گزارشبرنامه ،.

کنترل پروژه3-2- 5
در صورت .هاي پروژه در طول عمر پروژه می باشدتفرآیندي است که شامل پیگیري، پایش و ثبت وضعیت فعالی

:موارد زیر استولی نه محدود بهاین فرآیند شامل.پذیرد میانحراف از برنامه اقدامات اصالحی الزم صورت

 و در بازه زمانی ...) عملیات و ،کاال ،مهندسی (عملکرد پروژه در حوزه هاي مختلف پروژه : تحلیل عملکرد
.گردد گیري و پایش میمشخص بنا به نیاز پروژه اندازه

اصالحی در خصوص اتبا توجه به نتایج پایش پروژه در صورت انحراف از برنامه، اقدام: تهیه برنامه اصالحی
.پذیرد این موارد صورت می

قات پروژه و همچنین اقدامات اصالحی صورت پذیرفته با توجه به رخدادها و اتفا: روزرسانی برنامه کالنبه
.گردددر طول اجراي پروژه، سوابق ثبت و نگهداري و برنامه اجراي پروژه به روزرسانی می

گردد میارائه ) 1-3-5بند (برنامه تایید شده مربوط به پروژه مطابق با هايگزارش: ها گزارش.

نظارت بر اجراي عملیات حفاري و خدمات جانبی5-4
مفاد خدمات حفاري مطابق برنامه حفاري،، هدایت و نظارت بر اجراي عملیات وبا آغاز به کار دستگاه حفاري

.گرددانجام میچاهو تحویلتکمیل،شرایط چاه تا رسیدن به عمق نهاییقراردادي و 

134 Work breakdown structure
135 Project management system
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تامین کاال و موادنظارت بر5-5
،کاال و مواد مورد نیاز حفاري طبق برنامه حفاري و شرایط چاهموجودي ضمن هدایت و کنترل عملیات حفاري، 

.اي ایجاد نگردددر عملیات وقفهردد تا گو در صورت نیاز درخواست بررسی

و پشتیبانیلجستیکبرنظارت 5-6
مورد ، تجهیزات و خدمات کاال و موادنیروي انسانی، ترتیبی اتخاذ گردد تاعملیات حفاري،ضمن هدایت و کنترل 

اي در عملیات وقفهود تادر محل چاه تامین ش،، طبق برنامه حفاري و شرایط چاه) 29-2-4مطابق بند (نیاز حفاري
.ایجاد نگردد

هاهدستگاوآالتماشینکارآییمداومکنترل5-7
یدورانستمیسگل،گردشستمیسموتورها،ها،پمپشامليحفارمختلفيهاهدستگاوآالتنیماشیکارآیکنترل

انجامکارفرماحفاريمقرراتوقوانینبرطبقکهپذیردانجامحفاريعملیاتحیندرو تجهیزات حفاري باید 
.گرددمی

کنترل و بازرسی فنی5-8
يهالولهجملهازيحفاريکاالوابزار،دستگاه حفاريیموجود بازرسياستانداردهامطابقويادورهصورتبه

انجام تاییدموردومعتبرثالثشخصبازرستوسط...وهالیتبدها،دارکنندهیپا،يحفارجاروزنه،يهالوله،يحفار
.دیاقدام نمایبازرسیو نسبت به ارائه گواهشود

گیرکنترل کارآیی مجموعه فوران5-9
کنترل وگیرمجموعه فوراناي در خصوص عملکردهاي دورهایمنی کارفرما، آزمایشمقرراتبراساس استانداردها و 

.نماینده کارفرما برسدتاییدبهوانجام شده آنهاکارایی

ریسک مدیریت 5-10
در شرکت هاي حفاري مطابق ایجاد این فرآیند ها وداشته مدیریت ریسکتوانالزم است شرکت هاي پیمانکاري 

ISOاستاندارد  .ریت ریسک پیاده سازي و اجرا گردددر بخش هاي مدی31000

مهندسیها و مداركو ارائه گزارشتهیه 5-11
:گرددارائهوتهیهذیلهايگزارشمهندسی شامل و نه محدود بهمداركوهاگزارشکلیه

وحفاريخدماتهايگزارشخرابی،هايگزارشاي، گزارش نهایی چاه و انتهاي پروژه، روزانه و دورههاي گزارش
کارفرماتشخیصطبقبرنیازموردمستنداتومدارك

و کیفیتبهداشت،ایمنی،محیط زیستالزامات نظارت بر5-12
با هماهنگی مسئول ایمنی مستقر در محل دستگاه، بر رعایت الزامات ایمنی توسط کلیه افراد، نظارت الزم اعمال 

تمامی موارد . گرددانجامهاي ایمنی خاص با توجه به شرایط ویژه چاه توصیهاي ومانورهاي دورههمچنین. شودمی
. اجرا گردد) نفتوزارت (باید بر اساس الزامات و استانداردهاي کارفرما 



هاي نفت و گازکلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاري چاه

عملیاتروزانههماهنگیجلساتبرگزاري5-13
در محل چاه و پیش از هر نوبت يحفاراتیعمليدینفرات کلنیبیجلساتمرتب،وروزانهصورتبهستیبایم

.ردیقرار بگدیمورد تاکیمنیو مسائل ایبررساتیجلسات مسائل و مشکالت عملنیکاري برقرار گردد و در ا

محل چاه نهاییدادنتحویل 5-14
بایست و انگیزش چاه، جریان دادن چاه تا زمانی که پارامترهاي مد نظر کارفرما حاصل شود میپس از تکمیل چاه

و مشخصات فنی چاه مطابق با شرایط قرارداد) 1-5از جمله موارد ذکر شده در بند (همچنین محل چاه . ادامه یابد
.داده می شودتحویل با شرایط استاندارد،آنهاانطباقومحیط زیستی،رعایت الزامات ایمنیبا



هاي نفت و گازکلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاري چاه

پیوست



PRE SPUD CHECK LIST (Offshore)

A. MAST AND SUBSTRUCTRE

١. All Safety Pins Fitted To Mast And Substructure

٢. Derrick Man’s Safety Belt Fitted

٣. Derrick Man’s Escape Line Fitted

٤. Stand Pipe And Kelly Hose Securely Installed

٥. Racking Platform Securely Installed

٦. Tongs Correctly Hung And Lines Checked

٧. Safety Lines And Back-Up Lines Fitted To Tongs

٨. Kelly And Swivel Made Up And Kelly Bushing Inspected

٩. Pipe Ramp Secure And Adequate Pipe And Casing Racks Installed

١٠. Drill Floor Utility Winches/ Air Hoists Inspected

١١. Jackup System Checked

١٢. Helicopter Landing Deck Checked

١٣. Port & Star Board Crane Checked

١٤. All Valid Certificates (…)

B. Drilling Equipment

١. Engines Checked And In Good Operating Condition

٢. Emergency Engine Checked

٣. All Hydraulic Power Units (HPU) Checked And In Good Operating Condition

٤. Central Control Room (CCR) Checked

٥. Air-Compressors Checked And In Good Operating Condition

٦. Compound Drive Operated  And Checked

٧. Draw Works Operated And Checked. All Cluthes, Sand Line, Cat Heads, Controls And Water

Cooling System Operating Properly

٨. Drilling Line Inspected, Found In Good Condition And Spooling Properly

٩. Dead Line Anchor Inspected

١٠. “Crown. O-Matic “Tested And Correct.

١١. Anti-Collision System Check And Run In Proper Operating Condition

١٢. Iron Roughneck, Ezy Torque, Pipe Racking System, Drill Floor Manipulator Arm (DFMA) And

Etc Check And Run In Proper Operating Condition



١٣. Traveling Blocks Checked. Spooled With ……. Lines

١٤. Rotary Table Run And Operating Properly

١٥. Top Drive Check And Run In Proper Operating Condition

١٦. All Guards And Guard Rails Properly Installed And Firmly Fixed In Place

١٧. Draw Works Brakes Inspected And Correctly Adjusted

١٨. Adequate & Certified Drill String Equipment (Tubular, Handling Tools, Fishing Tools) Are

Available

١٩. Survey Machine Checked

٢٠. Valid Certificates For Equipment

C. MUD PUMPS AND MUD SYSTEM

١. All Mud Tanks And Mud Lines Correctly Installed

٢. Fresh Water Pumped Through All Mud Delivery Lines And Lines Pressure Tested To ٣٠٠٠ Psi

٣. All Main Pumps Operated And Tested To ٣٠٠٠ Psi

٤. Mud Mixing System Operated And Working Efficiently

٥. Shale Shakers Operated And Working Properly And Are Appropriate For The Maximum Mud

Flow Rate In Drilling Operation

٦. De-Sander And De-Silter Checked And Ready To Operate

٧. De-Gasser Checked And Ready To Operate

٨. Hydrocyclones Checked. All Nozzles Clear

٩. Centrifuges Checked And Ready To Operate

١٠. Mud Gas Separator And Trip Tank Checked And Installed Correctly

١١. Mud Lab Clean And Complete With All Testing

D. Well Control

١. All B.O.P. Stacks Inspected And Pressure Tested Based On M.O.P. Policy

٢. B.O.P. Control System Checked, Inspected And Pressure Tested Based On M.O.P. Policy

٣. Choke Manifold Inspected And Pressure Tested Based On M.O.P. Policy

٤. All Well Control Panels Checked And Function Tested

٥. Diverter System Checked



E. Driller Cabin

١. Drill Cabin Safety Checked (Cabin Wipers And Shield, Pressurized Cabin, ….)

٢. Drill Chair Function Tested

٣. Indicators Checked For Calibration

٤. All Control Monitoring System Checked

٥. Air-Condition System Checked

F. Accommodations & Safety System

١. Offices

٢. Living Quarters

٣. General Safety Equipment

٤. Gas/Fire/Smoke Detection

٥. Breathing Apparatus

٦. Emergency First Aid Equipment

٧. Helideck Rescue Equipment

٨. Survival Equipment

G. UTILITIES

١. Fuel Tanks Checked

٢. Water Tanks Checked

٣. Water Pump And Line Checked And Inspected For Required Flow Rate

٤. Generators Working Efficiently

٥. Channel Recorder & Drill Watch Installed And Operating

٦. Proper Warehouse Equipped With Minimum Required Spare Parts

٧. Minimum Required Certified Movable Drilling Tools Are Available

٨. Communication System Checked

H. MISCELLANEOUS

١. Water On Location ……………… Bbls

٢. Water Supply Available ……… Bbls / Hr.

٣. Fuel On Location ……………. Liters



٤. Enough And Proper Lights Are Installed

٥. Rat Hole And Mouse Hole Complete

٦. Mud Conductor Filled With Water And Checked For Leaks

٧. Production Test Equipment (Burner Boom, Sprinkler System, Fixed Piping For Well Testing,…)

I. Pollution Prevention Equipment

١. Sewage Treatment

٢. Garbage Compaction

٣. Garbage Disposal/Grinder

٤. Oily Water Separator

٥. Drill Floor Drainage

The Above Items Have Been Cheked And All Are Now Properly Installed And Operating.

The Rig Is Ready To “ Spud In “ And Carry Out Drilling Operations With No Loss Of Time Due

To

Improper Rig Up.

Signed

DRILLING SUPDT. Date …………………………………………

Signed

CONTRACTOR TOOL PUSHER Date …………………………………………

Rig No. …………………………………………

Contractor ………………………………….…

Well No.……..………………………………



PRE SPUD CHECK LIST (onshore)

A. MAST AND SUBSTRUCTRE
١. All safety pins fitted to mast and substructure

٢. Derrick man’s safety belt fitted

٣. Derrick man’s escape line fitted

٤. Stand pipe and Kelly hose securely installed

٥. Racking platform securely installed

٦. Tongs correctly hung and lines checked

٧. Safety lines and back-up lines fitted to tongs

٨. Kelly and swivel made up and Kelly bushing inspected

٩. Pipe ramp secure and adequate pipe and casing racks installed

١٠. Drill Floor Utility winches/ Air Hoists inspected

١١. Valid Inspection Certificates

B. Drilling Equipment.

١. Engines checked and in good operating condition

٢. Emergency Engine Checked

٣. All Hydraulic power units (HPU) checked and in good operating condition

٤. Central Control room (CCR) checked

٥. Air-Compressors checked and in good operating condition

٦. Compound Drive operated  and checked

٧. Draw works operated and checked. All cluthes, , Sand Line, Cat heads, controls and water

cooling System operating properly

٨. Drilling line inspected, found in good condition and spooling properly

٩. Dead line anchor inspected

١٠. “Crown. O-Matic “tested and correct.

١١. Anti-collision System check and run in proper operating condition

١٢. Iron roughneck, Ezy Torque, pipe racking system, Drill floor manipulator arm (DFMA) and

etc check and run in proper operating condition

١٣. Traveling Blocks checked. Spooled with … Lines

١٤. Rotary table run and operating properly

١٥. Top Drive check and run in proper operating condition

١٦. All guards and guard rails properly installed and firmly fixed in place



١٧. Draw works Brakes inspected and correctly adjusted

١٨. Adequate & Certified Drill String Equipment (Tubular, Handling Tools, Fishing Tools) Are

Available

١٩. Survey Machine Checked

٢٠. Valid Certificates for Equipment

C. MUD PUMPS AND MUD SYSTEM

١. All mud tanks and mud lines correctly installed

٢. Fresh water pumped through all mud delivery lines and lines pressure tested to ٣٠٠٠ psi

٣. All Main pumps operated and tested to ٣٠٠٠ psi

٤. Mud mixing system operated and working efficiently

٥. Shale shakers operated and working properly and are appropriate for the maximum mud

flow rate in drilling operation

٦. De-sander and de-silter checked and ready to operate

٧. De-gasser checked and ready to operate

٨. Hydrocyclones checked. All nozzles clear

٩. Centrifuges checked and ready to operate

١٠. Mud gas separator and trip tank checked and installed correctly

١١. Mud lab clean and complete with all testing

D. Well Control (if applicable)

١. All B.O.P. stacks inspected and pressure tested based M.O.P. Policy

٢. B.O.P. control system checked, inspected and pressure tested based M.O.P. Policy

٣. Choke manifold inspected and pressure tested based M.O.P. Policy

٤. Well Control panels checked and function tested

E. Driller Cabin (if applicable)

١. Drill Cabin Safety Checked (Cabin Wipers And Shield, Pressurized Cabin, ….)

٢. Drill chair function tested

٣. Indicators checked for calibration

٤. All control monitoring system checked

٥. Air-condition system check



F. Accommodations & Safety System

١. Offices

٢. Living Quarters

٣. General Safety Equipment

٤. Gas/Fire/Smoke Detection

٥. Breathing Apparatus

٦. Emergency First Aid Equipment

٧. Survival Equipment

G. UTILITIES

١. Fuel tanks installed

٢. Water tanks installed

٣. Water pump and line checked and inspected for required flow rate

٤. Generators working efficiently

٥. Channel Recorder, pit- A- Graph, and flow show installed and operating

٦. Proper Warehouse equipped with minimum required spare parts

٧. Minimum required certified mobile drilling tools are available

٨. Communication System Checked

G. MISCELLANEOUS

١. Water on location … Bbls

٢. Water Supply available … Bbls / hr.

٣. Fuel on location … Liters

٤. Enough and proper Lights are installed

٥. Rat hole and mouse hole complete

٦. Mud conductor filled with water and checked for leaks

٧. Burning line Test

I. Pollution Prevention Equipment

١. Sewage Treatment

٢. Garbage Compaction

٣. Garbage Disposal/Grinder



٤. Drill Floor Drainage

The above items have been checked and all are now properly installed and operating.

The rig is ready to “spud in “and carry out drilling operations with no loss of time due to

Improper rig up.

Signed

DRILLING SUPDT. Date …………………………………………

Signed

CONTRACTOR TOOL PUSHER                        Date …………………………………………

Rig No. …………………………………………

Contractor ………………………………….…

Well No.……..………………………………


	Full page photo.pdf (p.1)
	شرح خدمات حفاري  26-06-99 متن اصلي.pdf (p.2-42)
	Pre Spud Check List final_offshore_  98-04-18.pdf (p.43-46)
	Pre Spud Check List final_onshore_ 98-04-18.pdf (p.47-50)



