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A  
  

  Accelerator(s)شتابگر 

فعل و انفعاالت شيميايي برخي از كاتاليزورها در . موادي كه درانجام فعل و انفعاالت شيميايي، سرعت واكنش را زياد مي كنند

  .تند كننده و برخي كند كننده هستند

  Adapter, adaptorتبديل 

  .را به هم متصل كند) مثالً ، متفاوت در اندازه(وسيله اي كه دو ابزار از نوع متفاوت 

  

B  
  

  Back fill (to)پركردن چاه 

پركردن بعد از تكميـل چـاه اسـت تـا زمـان بهـره        پرنمودن چاه با مايعاتي مثل گل حفاري به دليل هاي گوناگون، يك حالت

  .برداري با مايع مزبور به حال تعادل مي ماند و چاه بايد با مايع مزبور پر بماند

  Back off(to)پس چرخاندن لوله ها، پس گردي 

  .بازكردن لوله هاي گير افتاده در چاه كه با چرخش لوله ها درجهت عكس بسته شدن انجام گيرد

  Back pressureپس فشار 

پس زدن فشار چاه توسط فشار گل (پمپ كردن سيال حفاري در چاه به منظور ايجاد فشار زياد جهت جلوگيري از فوران چاه 

  )حفاري

  Bail(to)با سطل خالي كردن 

  ).در سيستم هاي قديم حفاري(خالي كردن كنده هاي حفاري توسط سطل يا دلوچه در بيرون چاه 

  Bailerسطل 

  .نند كه كنده هاي حفاري متشكل از خرده سنگ ها و خاك را به بيرون از چاه انتقال مي دهدظرفي سطل ما

  Bare foot (Open hole)چاه بدون جداره 

  .ديواره چاه كه لوله گذاري نشده وبه اصطالح هنوز باز است

   Bare foot completionتكميل چاه با ديواره باز، حفره باز

  Bent subطوقه خميده 

  .سيله براي ايجاد زاويه انحرافي كه در منحرف كردن مسير چاه از امتداد مستقيم به كار مي رودنوعي و

  Bit sizeاندازه مته، قطر مته 

  .منظوربزرگي مته است كه به عنوان يك استوانه فرض شده و قطر آن در واحد طول نظير ميلي متر يا اينچ ارائه مي شود

 Blank casingلوله جداري مشبك نشده 

  .لوله جداري كه مشبك يا سوراخ نشده باشد

  Blank linerلوله آستري مشبك نشده 
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  Bilnd drillingحفاري كور 

نوعي حفاري كه درآن، سنگ هاي حفر شده به سطح زمين نمي رسند و علت اين امر هرز رفتن كامل گل حفـاري در سـازند   

  .مي باشد

  Bore hole assemblyابزار درون چاهي 

  .وسايلي كه براي حفاري چاه به درون چاه برده مي شوند

  Bore hole surveyچاه سنجي 

  .بررسي چاه، مثالً، انحراف سنجي كه ميزان انحراف مسير چاه از امتداد شاقولي را نشان مي دهد

  Bottom-holeآخرين عمق حفاري شده چاه 

  Bottom-hole pressureفشار ته چاه 

  Bottom-hole samplerنمونه گير ته چاهي 

  .وسيله اي كه در انتهاي چاه قرار مي گيرد و مي تواند نمونه اي از سيال سازند را به همراه بياورد

  Bottom plugمجرابند ته چاهي 

اين مجرابند در ابتداي عمل سيمان كاري به درون چاه رانده مي شود كه زير آن مايع گل حفاري و روي آن دوغـاب سـيمان   

يا پمپ كردن دوغاب سيمان عمل جا به جايي گل توسط سيمان صورت مي گيرد و با ازدياد فشـار، مجرابنـد   . دقرار مي گيرن

  .مزبور سوراخ شده و دوغاب سيمان به پشت لوله هاي جداري راه مي يابد

  Bottom upرسيدن مواد كف چاه به سطح زمين 

  .الكل برسندگردش گل حفاري تا مواد موجود در ته چاه به سطح زمين يعني، 

  

C  
  

  Case(to) a wellجدار گذاري 

لوله هاي جداري روي سكو به يكديگر متصل شده و به ترتيب به درون چاه فرسـتاده مـي شـوند، تـا     . نصب لوله در چاه است

ه بعد از خاتمـ . دراين موقع عمل سيمانكاري شروع مي شود. ابتداي لوله كه كفشك ناميده مي شود به آخرين عمق چاه برسد

  .سيمان زدن مدتي براي سخت شدن دوغاب سيمان صبر الزم است و اين پايان عمل جداره بندي كردن چاه است

  Cased holeچاه جداره دار 

  Casing collarطوقه لوله جداري، محل اتصال لوله هاي جداري 

دارد و دو عدد لوله به هم متصل مـي  كه درون خود در دو جهت مخالف شيار ) دو سر لوله جداري(ابتدا و انتهاي لوله جداري 

  .شوند

  Casing collar locator (CCL)طوقه ياب لوله جداري 

  .شناسايي محل اتصال دو شاخه لوله جداري كه براي تطابق عمقي نياز است

  Casing float collarطوقه يك طرفه لوله جداري 

  .يمان را فقط در يك جهت ممكن مي سازدكه عبور سيال از جمله دوغاب س» شير يك طوقه«لوله اي كوتاه با 
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  Casing headسرلوله جداري 

  .ابتداي لوله جداري، زير سكوي حفاري و درمحوطه گودال چاه است

  Casing head housingسرلوله جداري پايه 

نيروهاي وارد برآن . اين سر لوله به لوله جداري سطحي بسته مي شود و وزن تمام لوله هاي جداري يك چاه را تحمل مي كند

  .از طريق لوله جداري سطحي به زمين منتقل مي شوند

  Casing head spoolماسوره سرلوله جداري 

از ماسوره سرلوله جـداري    Casing Hangerبعد از راندن رشته جداري مياني و آويزان كردن آن در سر جداري پايه توسط 

  .استفاده مي شود

  Casing pointعمق لوله جداري 

  .كفشك لوله جداري در اين عمق قرار مي گيرد. قي از چاه كه براي نشاندن لوله جداري مناسب مي باشدعم

  Casing sheeكفشك جداري 

اين لوله نيز با داشتن شير يك لوله مي توانـد عبـور   . لوله اي كه در ابتداي رشته لوله جداري قرارگيرد و داراي طول كم است

  .عمق كفشك، همان عمق لوله جداري است. ون لول هبه فضاي حلقوي هدايت كند ونه برعكسرا از در) دوغاب سيمان(سيال 

  Catwalkراه رو لوله، گذرگاه ابزار 

محل جابه جايي لوله . جايگاهي به شكل مستطيل و به ارتفاع يك متر از سطح زمين كه در مقابل پنجره برج حفاري قرار دهرد

ابـزار  . انتهاي پاييني پنجره برج به يك انتهاي اين سطح افقي متصل است. متر طول دارد ۱۰ها و ابزار حفاري است و بيش از 

  .از روي راه رو و از طريق پنجره به سكوي برج منتقل مي شوند

  Caustic soda=Sodium hydrate=Sodium hydroxideكاستيك سود سوز آور 

گل حفاري بايـد خاصـيت بـازي داشـته     . به محلول مي دهد يكي از مواد ضروري براي گل حفاري كه خاصيت بازي يا قليايي

  .باشد

  Cavingكنده ريزشي، سنگ ريزشي 

خرده سنگ هايي كه حاصل ريزش ناخواسته ديواره چاه مي باشد و عدم تشخيص آن از خرده سـنگ هـاي در حـال حفـاري     

  .باعث ابهام مي گردد

  Cavitationكاويتاسيون  -حفره زايي، حفره سازي 

ديواره چاه عالوه بر مشكل نمودن توصيف نمونه هاي حقيقي در حال حفاري، مشكالتي در حفاري نيز ايجاد مـي   عمل ريزش

معني ديگر آن ايجاد حفره در لوله ها . كند، از جمله اين كه خرده سنگ هاي ريزشي مي توانند باعث گير افتادن لوله ها باشند

  .يع كم شودبه هنگامي است كه فشار در داخل لوله محتوي ما

  Cellarگودال برج حفاري 

  .گودال زير سكوي برج حفاري به عمق تقريبي سه متر كه حفره چاه درست از وسط آن مي گذرد

  Cellophaneسلوفان 

  ).گل افزايه(ماده اي كه در ساختن گل حفاري كاربرد دارد 

  Cement bondسيمان بندي، نوارسيمان، ضخامت سيمان 
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  .عنوان مثال، سيمان در پشت لوله جداري چه ضخامتي داردضخامت توده سيمان، به 

  Cement bond log=CBLنمودار اليه سيمان، نمودار نوار سيمان 

اطالع از كيفيت و ضخامت سيمان در پشـت لولـه جـداري در    . اين نمودار كيفيت سيمان پشت لوله جداري را معلوم مي كند

  .اكثر اوقات الزامي است

  Cement channelingرگه شدن سيمان 

  ايجاد كانال و سوراخ در باند سيمان

  Cement plugمحرابند سيماني 

. يكي از موارد، جلوگيري از هرزروي گل حفاري مي باشد. ستوني از سيمان كه به علت هاي مختلف در چاه قرار داده مي شود

ديگر زماني است كه، چاه انحرافي ضـرورت پيـدا   يك مورد . اين ستون مي تواند در مواقع ضروري، دو بخش را از هم جدا كند

  .مي كند كه تا ابتداي مانده، مانع سيماني گذاشته و از ابتداي سيمان يا مانده مسير چاه را كج كند

  Cement squeezeسيمان تزريقي، سيمان افشاني 

  .واقع هرزروي گل حفاري كاربرد داردپمپ كردن دوغاب سيمان با فشار زياد در چاه به ويژه در منافذ و ترك هاي چاه، كه درم

 Cementing basketسبد سيمان كاري 

ظرف سبدي شكل كه لوله جداري از درون آن عبور مي كند و ساختمان آن باعث ماندن و تقسيم همه جانبه دوغاب سـيمان  

  .در پشت لوله جداري مي گردد

  Cementing headكالهك سيمان كاري 

  .مي گردد) لوله جداري(ب سيمان با فشار وارد چاه وسيله اي كه از درون آن دوغا

  Chain tongsآچار زنجيري 

  .نوعي آچار به شكل زنجير، براي باز و بسته شدن ابزار و ادوات فني و صنعتي

  Channelingمجراسازي، رگه رگه شدن 

  .از بين مي بردايجاد ترك، شكاف و مجرا در يك سيستم به هم پيوسته كه تشكيل مجرا، يكنواختي سيستم را 

  Circulate, Circulationگردش دوراني گل حفاري، چرخش 

درحفاري يعني، حركت گل حفاري از تانك گل به درون لوله هاي حفاري، خروج اين گـل ازسـوراخ   . گردش دريك مدار بسته

  .هاي مته و ورود به درون چاه و برگشت ازطريق چاه به درون تانك گل

  Circulation (normal-)گردش عادي گل حفاري 

گردش معمولي و عادي گل حفاري بدين معني كه گل حفاري توسط پمپ هاي قوي توسط لوله ايستاي گل و لوله خرطومي 

گل به درون لوله هاي حفاري داخل شده و پس از عبور از سوراخ هاي مته وارد حفره چاه مـي شـود و بـاالخره گـل حفـاري      

  .عبور كرده و دوباره وارد تانك هاي گل مي شود توسط اين فشار از فضاي محصور،

  Circulatin bottoms upگردش ته چاه، چرخش ته چاه 

اين عمل مي تواند به منظور رسيدن آخـرين نمونـه سـنگ بـه     . گردش لوله هاي حفاري و مته بدون انجام عمل حفاري است

  .سطح زمين يا هر دليل ديگري باشد

  Cluster wellچاه خوشه اي 
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عه اي از چندين چاه كه توسط يك برج حفاري دريك محل حفر مي شوند، مثل چـاه هـاي دريـايي كـه از يـك سـكو       مجمو

  .چندين چاه حفر مي شود

  CMC: Carboxy-methyl celluloseسي، كربوكسي متيل سلولز . ام. سي

  Collarطوقه، طوقه لوله وصل كن 

در دو طرف قادراست دو عدد لوله از قبيل دو عدد لوله جداري را به هم  لوله استوانه اي شكل كم ارتفاعي كه با داشتن مارپيچ

  .ديگر متصل كند

  Company manناظرچاه، مهندس ناظر 

  .نماينده شركت نفت و ناظر بركليه اعمال سر چاه نفت

  Complete lossهرزروي كامل گل 

  .محتويات گل به درون اليه نفوذ كندگم شدن كامل گل كه نمونه سنگ هم به سطح زمين نرسد و تمام گل و 

  Complete a wellتكميل نمودن چاه 

  .پايان عمليات حفاري يك چاه و آماده نمودن چاه براي بهره برداري

  Completion fluidسيال تكميل ، مايع تكميل چاه 

دن فشـار مخـزن قادراسـت    مايع مخصوصي كه در موقع تكميل چاه، درون چاه را از آن پر مي كنند و عـالوه بـر كنتـرل نمـو    

  .خسارات احتمالي به سازند يا مخزن را به حداقل كاهش دهد

  Condition, Conditioningتغيير شرايط يا بهسازي 

  .، بهسازي چاه تغيير شرايط و تبديل آن ها به شرايط مطلوب؛ مثالً

  Conditioning holeمناسب نمودن چاه، بهسازي 

  .به منظور حفاري بهتر) يز كردنتم(انجام هر نوع تغييري در چاه، 

  Conditioning mudبهينه كردن و مناسب نمودن گل، بهسازي گل حفاري 

  .ساختن يك گل حفاري مناسب به هرطريقي با اضافه يا كم نمودن مواد ضروري 

  Coolie (Wash Coolie)كارگر گل، كارگر ساده گل حفاري 

  .كارگري كه مشخصاً در ساختن گل فعاليت دارد

  Coordinates of wellتصات جغرافيايي چاه مخ

محل هر چاه توسط اداره نقشه برداري با مختصات جغرافيايي مشخص مي شود كه با عالمت شرقي و شمالي نشـان داده مـي   

  .شوند

  Core (Side well-)=Side wall coreمغزه جانبي، مغزه ديواري 

  Core barrelمغزه گير، لوله مغزه گير، استوانه مغزه گير

  .لوله مخصوصي كه در باالي مته مغزه قرار گرفته و مازه در درون اين لوله جا ميگيرد

  Core catcherنگه دارنده مغزه 

  .وسيله اي كه در پايين ترين قسمت مغزه گير جا گرفته و مي تواند مغزه را درون لوله نگه دارد

  Core recoveryدرصد برداشت مغزه، بازيابي مغزه 
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اغلب اتفاق . به صورت درصد بيان مي شود غزه خارج شده از چاه در مقايسه با عمق حفاري شده اين  مقدار معموالًجمع كل م

  .مي افتد كه طول مغزه خارج شده كم تر از مقدار حفر شده باشد

  Cushionضربه گير 

را تا انـدازه اي خنثـي كـرده و از فشـار     مايعي كه در موقع اليه آزمايي در داخل لوله ها مي ريزند تا فشار هيدروستاتيكي گل 

  .اگراين مايع آب باشد، آب ضربه گير ناميده مي شود) تخريب دستگاه ها(احتمالي مايع يا گاز ساند كمي بكاهد 

  Cushion (air-)=air cushionهواي ضربه گير 

  .موقعي كه از هوا به عنوان ضربه گير استفاده شود

  Cutبرش، نفوذ 

درسيستم و تاثير گذاشتن روي آن مثالً ، درحين حفاري از سازند مي تواند گاز يا نفت وارد سيستم گل داخل شدن يك سيال 

كه مي گويند گاز يا نفت، گل حفاري را بريده است و متعاقب اين عمل، گل گاز زده يا گـل نفـت   » ببرد«حفاري شده و آن را 

  .زده ايجاد مي شود

  Cuttingsكنده 

ه كه به صورت سنگ ريزه درآمده و از فضاي محصور توسط گل حفاري بر روي الك لرزان يا صفحه سنگ يا سازند حفاري شد

اين سنگ ريزه، پس از مغزه با ارزش ترين نمونه از سازند است كه به دست آمده و توسط زمين . مشبك لرزان ريخته مي شود

  .شناس مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

  

D  
  

  Daily drilling progressپيشرفت روزانه حفاري 

  .مقدار عمقي كه دريك روز حفاري مي گردد، به اصطالح متراژ روزانه حفاري است

 Daily drilling rateمقدار حفاري روزانه 

  .متراژ حفاري شده دريك روز

  Daily meanمتوسط روزانه، معدل روزانه 

  ).حفاريمقدار (هر عدد يا اندازه و مقداري كه مربوط به يك روز باشد 

  Daily well progress reportگزارش پيشرفت روزانه چاه 

  .گزارشي كه محتواي آن درمورد پيشرفت روزانه چاه باشد

  Deep drilling) اعمال بيش تر ازپنج هزار متر(حفاري عميق 

  .منظور حفاري چاه عميق است كه دست يافتن به اليه ها و طبقات عميق زمين مورد نظر باشد

  Deepen(to)ردن عميق تر ك

  .ادامه دادن حفاري يك چاه بيش تر از عميق نهايي كه پيش بيني شده بود

  Deflected wellچاه كج  چاه انحرافي،

  .چاهي كه مسير ان منطبق با امتداد شاقولي نبوده و از آن انحراف داشته باشد
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  Degasserگاز زدا 

دستگاه به همراه ماسه زدا و نيز سيلت زدا در بـيش تـر دكـل هـاي     دستگاهي كه مي تواند گاز را از سيستم خارج نمايد اين 

  .حفاري وجود دارد

 Delineation wellچاه توصيفي 

از وظايف مهـم ايـن چـاه مشـخص     . چاهي است كه بعد از موفق بودن چاه اكتشافي در مخزن تازه كشف شده، حفر مي گردد

  .جهت دركناره مخزن حفر مي گردد نمودن حدود مخزن و ارزيابي يا سنجيدن آن است، به همين

 Deplete (to)خالي شدن، تهي شدن 

منظور خالي شدن از نفت يا گازي است كه مي توانسـت  (وقتي يك مخزن در اثر استخراج يا توليد، خالي از نفت يا گاز گردد 

  )استخراج گردد

 Depleted reservoirمخزن خالي شده 

  .ي شده و ديگر نفت يا گاز قابل استخراج نداردمخزن نفت يا گاز كه در اثر استخراج خال

 Depleted wellچاه خالي، چاه تخليه شده 

  .چاهي كه ذخيره ان به پايان رسيده است

 Derrickبرج يا دكل حفاري 

اين قسمت به . دراين جا فقط دستگاه هرمي شكل حفاري است كه روي چاه نصب شده است و عمل حفاري را انجام مي دهد

  .ر وسايل، دكل ناميده مي شوداضافه ساي

 Derrick floorسكوي برج حفاري 

صفحه فلزي بزرگي كه در قسمت پاييني دكل حفاري در ارتفاع تقريبي ده متري ازسطح زمين  قرار گرفتـه و وسـايل زيـادي    

  .كنندحفار و كارگران حفاري روي اين صفحه، كه ميز دوار در وسط آن قرار دارد، كار مي . روي آن قراردارند

 Derrick manكل بان 

دراياالت متحده امريكا، كانادا و بسياري از كشورهاي ديگر دكل بان از نظر رتبه بعد از حفار بوده و دربعضي از دسـتگاه هـاي   

، كـار مـي    (Monkeyboard)دكل بان روي سكوي ويژه اي . حفاري ممكن است به عنوان معاون حفار در نظر گرفته شود

  )فوت۹۰سكوي كوچكي به ارتفاع يك سه شاخه لوله حفاري، تقريباً (كند 

هنگام لوله باال با درنظرگرفتن باالي لوله ها، آن ها را با نظم خاصي در تجهيزات ويژه اي كه بدين منظـور تعبيـه شـده، مـي     

ها و ساير وسايل مربوط به سيستم گـل مـي    موقع حفاري او مسوول مراقبت از سيال حفاري و مراقبت يا تعمير پمپ. چينند

  .باشد

 Desanderماسه زدا 

  .ماسه را از سستم گل حفاري خارج مي كند

 Desilterسيلت زدا 

بدين صورت كه گل حفاري از درون چاه روي الـك  . دستگاهي كه قادر است مواد جامد گل را از سيستم گل حفاري جدا كند

به درون اين دستگاه وارد شده و دراثـر نيـروي گريـز از مركـز، مـواد جامـد گـل از        لرزان ريخته شده و توسط پمپ مخصوص 

  .اين دستگاه درمجاورت الك لرزان قرار دارد. سيستم گل حفاري جدا مي شوند
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  Developed fieldحوزه نفتي توسعه يافته 

  .شي استاقدام عملي جهت توسعه ميدان، حفر چاه گستر. مخزن نفت يا گاز كه توسعه يافته باشد

 Development well=exploitation wellچاه توسعه اي، چاه بهره برداري 

بعد از موفق بودن چاه هاي اكتشافي و توصيفي، حفر مي شود و هدف، بهره . چاه نفت يا گاز كه نقش توسعه دادن داشته باشد

  .برداري از مخزن است

 Deviated holeچاه انحرافي 

  .شاقولي داراي انحراف باشدچاهي كه مسير آن از امتداد 

 Deviation angleزاويه انحراف 

  .مقدار زاويه نسبت به امتداد شاقولي، دراكثر موارد مسيرچاه از امتداد شاقولي مقداري انحراف دارد

 Deviation recorderانحراف نما، انحراف سنج 

  .از اين دستگاه، انواع مختلف وجود دارد. هدوسيله يا دستگاهي كه مي تواند انحراف چاه را از امتداد شاقولي نشان د

 Deviaigon surveyانحراف سنجي 

  .معين مي شود C.D.Rاندازه گيري زاويه انحراف توسط دستگاه انحراف سنج يا سر وسيله ديگر ميزان انحراف با نمودار 

 Differential pressureفشار تفاضلي، اختالف فشار 

  .و فشار ته چاه كه در اثر خروج سيال از سازند آخري وجود دارد) حاصل ازستون گل(ه اختالف فشار بين فشار انتهايي چا

 Dipزاويه شيب سازند

  .اگراليه يا طبقه به صورت افقي نباشد، حتماً با افق زاويه اي مي سازد كه اين زاويه را شيب يا زاويه شيب مي نامند

 Dip log=Dipmeter logشيب سنج 

  .شيب و هم جهت زاويه مزبور را درتمام نقاط چاه نشان مي دهدنموداري كه هم زاويه 

 Dipmeterشيب سنج 

  .نموداري كه شيب اليه ها را نشان مي دهد

 Dipmeter drilling حفاري جهت دار  

ه برگردان هاي جهت و هدف به اين دليل انتخاب شده اند ك. نوعي حفاري كه درآن مسير چاه با امتداد شاقول زاويه مي سازد

  .چاه مزبور هدف مشخصي دارد و براي رسيدن به آن هدف بايد جهت معيني نيز داشته باشد

 Discovery wellچاه اكتشافي 

  Displacement of mudجا به جايي گل حفاري  

  ، جا به جايي آن با دوغاب سيمان درعمل سيمان كاري چاه جا به جايي گل حفاري مثالً

 Disposal well (water-)بي مصرف چاه دفعي، چاه دفع مواد زائد و

 Dog houseاتاقك حفار، آلونك حفار 

  .محل كار حفار و همكارانش درمجاورت سكوي برج كه حاوي دستگاه هايي نظير حفاري نگار و غيره است

 Drift angleزاويه انحراف، زاويه كچي 

  .زاويه انحراف مسير چاه از امتداد شاقولي است
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 Drill collar (d/e)لوله سنگين ، لوله وزني حفاري 

  .لوله هاي سنگين حفاري كه باالي مته بسته مي شوند و اغلب داراي شيار در طول هستند

  Drill collar sringرشته لوله وزني 

تر وجود دارند و م ۳۰واضح است كه لوله هاي مزبور تك تك به طور تقريبي . به همة لوله هاي سنگين يا وزني اطالق مي شود

  .اتصال آن ها به هم تشكيل رشته لوله هاي وزين را مي دهد

  Drill outحفر موانع درون چاهي 

اين سيمان يا هر ماده زائد ديگري حفر شده و . حفر مواد زائد و بيرون ريختن آن، مثال، اگر سيمان در درون لوله جداري باشد

  .به بيرون هدايت مي شود

  Drill pipe (d/p)لوله حفاري 

لوله هاي حفاري در باالي لوله هـاي وزنـي قـرار مـي     . لوله معمولي حفاري كه بعد از ساق مته به درون مته فرستاده مي شود

  .متر است و از اتصال سه شاخه به هم، لوله سه شاخه به وجود مي آيد ۹هر تك لوله به طول تقريبي . گيرند

 Drill stem test (DST)اليه آزمائي به ساق مته 

يك روش متداول و بسيار مفيد كه اطالعاتي در مورد فشار سازند، كيفيت و كميت سيال درون سازند و غيـره در اختيـار مـي    

  .گذارد

  Drill string=Drill pipe stringرشته لوله ها، رشته لوله هاي حفاري 

ب، لوله چندبر، لوله هاي حفاري، لولـه هـاي   منظور از اين اصطالح مجموعه ابزار حفاري متشكل از تبديل مته، مته، ضرب كو

  .وزني و پاره اي از ديگر وسايل درون چاهي است

  Drillerحفار، چاه كن 

او زير نظر مستقيم سرحفار است و برتمام كاركنان سكو . حفار، مسئول حفاري است و ماشين آالت حفاري را به كار مي اندازد

محـل كـارش   ) كه يك شيفت يا نوبت كار ناميده مي شـود (ساعت كار مي كنند  ۱۲تا  ۸او و ساير كاركنان بين . نظارت دارد

در پايان شيفت، به وسيله حفار ديگر و گروهش تعويض مي . روي صفحه برج يا سكوي برج در مجاورت آلونك حفار مي باشد

  .هدنفر مي باشند، مي د ۶يا  ۵دستورات كاري الزم را به ساير كاركنان گروه كه  حفار،. شوند

مي باشد كه بعد از او ارشد سكوي حفاري مي باشـد و گـاه    (Assistant Driller)دربعضي از كشورها حفار داراي دستياري 

  .درطول شيفت به جاي او كار مي كند

  Drilling rateميزان يا متراژ حفاري 

  .ازحفاري كه در يك ساعت انجام شده است) عمقي(ميزان حفاري، مثالً، ميزاني 

 Dry drillingخشك  حفاري 

  .زماني كه هرزروي كامل گل صورت بگيرد و گل حفاري برگشت نداشته باشد

  

E  
  

  Easy drill (e-zy-drill)حفاري آسان 
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يك سري موانع به داليلي در چاه نصب مي شوند . دراصطالح حفاري به آن موانعي گفته مي شود كه به آساني حفر مي گردند

  .رداشته شوند، اگر اين موانع آسان حفر شوند، با اصطالح باال معرفي مي شوندك هبعدها بايد از سر راه ب

  Edege wellچاه مرزي، چاه حاشيه اي مخزن 

  .چاهي كه درلبه يك مخزن نفت يا گاز قرارگرفته باشد

  Electricianبرق كار 

تعميرات جزئي ژنراتورها يا موتورهاي . دهدبرق كار دستگاه حفاري، كارهاي تعميراتي سيستم توليد و توزيع برق را انجام مي 

  .الكتريكي، بازرسي سيم كشي برق و ساير ادوات برقي را به عهده دارد، ولي همه دستگاه هاي حفاري برق كار ندارند

  Elevatorپايين بر لوله ها   -باالبر، باالبر لوله ها ، باال

بانه كه مي تواند لوله هـا را در برگرفتـه و مثـل آسانسـور عمـل      وسيله اي متشكل از دو بازوي موازي و داراي يك چنگك يا ز

  .نمايد، يعني، لوله ها و ساير وسايل را از كف سكو به طرف سر برج يا برعكس حمل نمايد

  Estimated total string daysروزهاي تخمين زده شده 

نامه چاه كه به طور جداگانه از طـرف اداره زمـين   تعداد اين روزها در بر. تعداد روزهاي حفاري، كه قبالً تخمين زده شده است

  .شناسي و اداره حفاري نوشته ميشود، پيش بيني مي شود

  Exploitation well=development wellچاه استخراجي، چاه توسعه اي 

  .تعريف چاه توسعه اي براي اين اصطالح هم صدق مي كند

  Exploration wellچاه تحقيقاتي، چاه اكتشافي 

چاه دريك منطقه كه هنوز وجود گاز يا نفت، دراين منطقه ثابت نشده باشد و چنين چاهي به همين منظـور حفـر مـي    اولين 

  .گردد

  

F  
  

  Field, oil/gas field) نفتي و گازي(حوزه، ميدان 

از باشد كه يك ساختمان زمين شناسي كه داراي ذخيره نفت يا گ  درزمين شناسي نفت، يك منطقة حاوي نفت را گويند؛ مثال،

  .به ترتيب حوزه نفتي يا ميدان گازي ناميده مي شود

  Filter cake=mud cakeاندود صافي، اليه صافي 

  Float collarطوقه شناور 

اين شير مانع برگشت مـايع بـه   . لوله اي با طول كم كه در بخش تحتاني لوله جداري نصب شده و داراي شير يك طرفه است

در مواقع سيمان زني از برگشت سيمان به درون لوله ها جلـوگيري كـرده و نفـوذ سـيمان را بـه       درون لوله حفاري مي شود و

  .درون چاه هدايت مي كند

  Float shoeكفشك شناور، پاشنه شناور 

  .ابتداي رشته لوله اي جداري كه درست درآخرين عمق چاه يعني، عمق لوله جداري قرار مي گيرند

 Float valveشير شناور
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. از اين نوع شير در صنايع نفت، گازو حفـاري بـه وفـور وود دارد   . كه عبور سيال را فقط دريك جهت اجازه مي دهد نوعي شير

  .، كفشك جداري و تعدادي ديگراز وسايل وجود دارد) لوله باالي مته(اين شير در كلي، مته 

  Floating rig=Floaterدكل شناور، دل حفاري شناور 

  Floor=Derrick floorسكو، طبقه، سكوي برج حفاري 

  .درضمن به عنوان صفحه، كف، طبقه نيز به كار مي رود. سكوي برج حفاري را نامند

  Floor (derrick-)سكوي برج، سكوي برج حفاري 

  Floor man=Floormanكارگر سكو، كارگر سكوي برج حفاري 

  .ساند كه با اين اصطالح نيز مشخص مي شودكارگرشاغل و فعال روي سكوي برج حفاري را مي ر

  Flowing wellچاه جرياني، چاه سركش 

عموماً منظور از اين اصطالح اين است كه چاه تحت كنترل نيست، مگر در آزمـايش هـايي كـه    . چاهي كه درحال فوران است

  .مدت زمان  فوران كوتاه باشد كه به منظور انجام برخي تست ها مي باشد

  Flow line (mud-)اودان گل حفاري ناودان گل، ن

قطور كه از زير فوران بند حلقوي تا ابتداي غربال كنده ها كشيده شده و گل حفاري با تمام محتوياتش از درون   لوله اي نسبتاٌ

  .اين لوله عبور مي كند

  Foamكف، كف صابون، گل كفي 

ايـن سـيال   . صابون و هواي فشرده تشـكيل شـده اسـت    اين واژه معرف نوعي گل حفاريا ست كه به طور عمده ازمايعي شبيه

يكي از معايب بزرگ اين سـيال  . فشرده درسازندهاي متخلخل و بيش تر شكاف دار و در عين حال كم فشار استفاده مي شود

جـود  حفاري آن است كه زمان تاخير را نمي توان با فرمول هاي متعارف محاسبه نمود و اصوالً امكان محاسبه زمان ديركـرد و 

  .نتيجه اين كه نمونه گيري متداول و ضروري امكان ندارد. ندارد و كار زمين شناس به مراتب سخت تر مي شود

  Free pointمحل آزاد 

  .پايين اين محل لوله هايي گير كرده اند و باالي اين نقطه لوله ها آزاد هستند. آن نقطه از لوله هاي گير افتاده كه آزاد است

  Free point indicator (FPI)زاد ياب، شاخص نقطه آزاد آزاد ياب، نقطه آ

  .دستگاهي كه موقع گير افتادن لوله ها مورد استفاده قرار مي گيرد و  قادر است محل آزاد لوله ها را تشخيص دهد

 
 
  

G  
  

  Gain(to)، اضافه شدن )حجم(افزايش يافتن 

ر سطح زمين درگل حفاري محسوس باشد، بـه عبـارت ديگـر    به سيستم گل حفاري كه د) گاز، نفت يا آب(نفوذ سيال سازند 

  .حجم گل حفاري در اثر اضافه شدن سيال سازند به آن، افزايش مي يابد

  Gain)حجم گل حفاري(افزايش، افزايش 
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افزايش حجم گل حفاري در اثر نفوذ سيال سازند نظير گاز، نفت يا آب به سيستم گل حفاي، نقطه مقابل اين پديده، كـاهش  

  .م گل حفاري استحج

  Gain of mud=mud gainگل حفاري، افزايش گل ) حجم(افزايش 

  .به سيستم گل حفاري) گاز، نفت يا آب(افزايش يافتن حجم گل حفاري از طريق نفوذ سيال سازند 

  Gas capگنبد گاز، كالهك گازي 

گاز به صورت مستقل روي نفت يـا آب   در باالترين قسمت طاقديس، يعني،) روي نفت(تجمع گاز در قسمت باالي يك مخزن 

  .قرار گيرد نه به صورت محلول در نفت

  Gas cutبرش گاز، اثر گاز 

  .، نفوذ گاز در درون گاز حفاري نفوذ گاز به درون يك سيستم و موثر افتادن آن، مثالً

  Gas cut mud=gcmگل گاز زده  گل حفاري بريده توسط گازچاه، گل آغشته به گاز،

  .سازند به گل حفاري و سبك نمودن گل، كه بايد چاره سازي شودنفوذ گاز از

  Gas injection well or gas input wellچاه تزريق گاز، چاه تزريقي گاز 

  .چاهي كه از آن گاز به مخزن تزريق مي كنند تا فشار مخزن حفظ يا باال رود

  Gas liftبهره برداري با گاز، فراز آوري با گاز 

ز تزريق مي كنند تا دراثر ازدياد فشار بتوان بهره دهي با صرفه تري انجام داد، دراين حالت، استخراج توسط چاهي كه در آن گا

  .نيروي رانش گاز صورت مي گيرد

  Gas showنشان گاز، اثرگاز 

  .مشاهده گاز درحين حفاري چاه، كه مقدار و  فشار آن نسبت به فوران گاز بسيار كم است

  Grappleگيريا مانده كش قالويز، قالويز مانده 

  .اين نوع وسيله درموقع بيرون آوردن لوله گير كرده درچاه مورد استفاده دارد. يك نوع وسيله براي مانده يابي

  Guide shoeكفشك راهنما، پاشنه راهنما 

نظيـر كفشـك   بخش جلويي ابزار چاه، كه ساختمان خاصي داشته و در داخل شدن لوله به درون چـاه نقـش راهنمـا را دارد،    

  .جداري

  Gypsum=Gypگچ ، سنگ گچ 

سولفات كلسيم با دو ملكول آب كه بدون آب در تركيب شيميايي آن، انيدريت ناميده مي شـود؛ هـردو جـزء رسـوبات زمـين      

  .شناسي بوده و در مخازن به عنوان پوشش سنگ نقش عمده اي دارند

H  
  

  High pressureفشار زياد، فشار باال 

فشار زياد مخزن يكـي از امتيـازات   . بااليي باشد دريك پديده طبيعي ، نظير مخزن يا يك دستگاه كه درحد نسبتاًفشار موجود 

  .بزرگ حوزه نفتي است

  Hole (deviated-)=side tracked holeچاه مايل ، چاه كج، چاه انحرافي 
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ه اين كج شدگي عمدي بوده و هدف و منظـور  به اين صورت ك. چاهي كه در مسير خود از امتداد شاقولي انحراف داشته باشد

  .نكته مهم اين است كه اين چاه از پهلوي چاه قبلي مي گذرد. خاصي از اين امر دنبال مي شود

  Hole (inclined-) =deviated holeچاه مايل، چاه گج، چاه انحرافي 

  Hole (straight)چاه راست، چاه مستقيم چاه عمودي 

  .وانحراف ندارد يا انحراف آن از مسير شاقولي بسيار ناچيز است مسير اين چاه مستقيم بوده

  Hole (vertical-)چاه عمودي، چاه شاقولي 

  .چاهي كه مسير آن منطبق با امتداد قائم يا روشن تر و درست تر با امتداد شاقولي باشد

  Hole openerچاه بازكن، چاه گشاد ساز 

بعضي مواقع قطر چـاه در  . ه را گشاد نموده و قطر چاه را به حالت اوليه برگرداندوسيله اي كه مي تواند نقاط باريك و تنگ چا

  .اثر ريزش اليه ها و به هم آمدن سازندها تنگ مي شود

  Hook (rotary-)قالب دوراني، قالب چرخشي 

  .كم قالب را داردوسيله اي به شكل قالب كه بين جعبه قرقره متحرك و باالبر واقع شده و چنان چه از اسم آن پيداست، ح

  Hopperآخورك 

مواد خشـك گـل   . ظرف نسبتاً بزرگي به شكل قيف، كه از وسايل سيستم گل حفاري است و درمجاورت مخازن گل قرار دارد

  .حفاري را در آن مي ريزند و مواد مزبور بعد از مخلوط شدن با آب به طرف مخازن گل هدايت مي شوند

  Hoseشيلنگ گل حفاري، لوله خرطومي گل 

لوله خرطومي بين لوله ايستاي گـل و  . لوله اي از جنس پالستيك ولي بسيار محكم، كه گل حفاري از درون آن عبور مي كند

  .مفصل گردان باالي كلي قرار دارد

  Hose (rotary)شيلنگ دوراني، خرطومي دوراني 

  .منظورهمان لوله خرطومي گل حفاري است

  Hydrillن گيرحلقوي فوران گير، فوران گير داليزي ، فورا

. نوعي فوران گير، دستگاهي بزرگ، سنگين و شبيه استوانه، كه در باالي دستگاه ضد فوران و در زير صفحه حفـاري قـرار دارد  

داخل آن الستيك هاي زيادي تعبيه شده و براي جلوگيري از فوران به كار مي رود، به هنگام فوران، الستيك هاي دروني مي 

  .ي را ببنددتوانند فضاي حلقو

  

 
I  
  

  infilling well=Intermediate wellچاه واسطه 

چاهي كه در زمره چاه هاي گسترشي يا توسعه اي كه بين چاه هاي مزبور حفر مي گردد و هدف ازآن بهـره بـرداري و توليـد    

  .استچاه توسعه اي با فاصله كم تر از حد معمول ازچاه هاي توسعه اي مجاور . بيش تر از مخزن است

  Injectorتزريق كننده، انژكتور 

  .انژكتور نيز ناميده مي شود. وسيله اي نظير تلمبه يا پمپ تزريق، كه  قادر باشد عمل تزريق را انجام دهد
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  Inside diameterقطر دروني ، قطر داخلي 

  .ابزار و لوله ها داراي دو قطر هستند كه يكي قطر داخلي و ديگري قطرخارجي ناميده مي شوند

  Intake wellچاه تزريقي 

  .امكان پذير گردد. چاهي كه در آن سيال تزريق مي كنند تا توليد آن در اثر ازدياد فشار كه توسط تزريق ايجاد شده است

  

J  
  

  Jackباالبر باالكش، باالبرنده، باالكشنده 

يا زبانه اي است كه درتحمـل وزن سـنگين   از ويژگي باالبر مزبور حالت دندانه . توسط آن مي توان اجسام سنگين را بلند نمود

  .نقش دارد

  Jarضربه كوب، ميله كشوئي، جار 

لوله اي به شكل استوانه، به طول چندين مترو قطرهاي متفاوت كه با داشتن ساخمان دروني خاص مي تواند به هنگام ضـربه  

ت به هنگـام ازاد سـازي لولـه هـاي گيركـرده      از اين خاصي. خوردن، تا اندازه اي در خود فرو رود و مانند كشو عمل مي نمايد

  .استفاده مي شود

  Jarringضربه كوبيدن 

آزاد ساختن لوله هاي گيركرده، به اين ترتيب عمل مي شود كه از روي سكوي برج و با استفاده از فرمان برج حفاري روي لوله 

كوب نيز اثر كرده و در نتيجه ضربه كوب ماننـد   هاي گيركرده، ضربه وارد شده و اين كوبيدن ها و اعمال وزن و فشار بر ضربه

كشو عكس العمل نشان مي دهد و اين حركت رفت و برگشت ضربه كوب مي تواند باعث آزاد شدن و رها شدن لوله هاي گير 

  .كرده شود

  Jetفواره 

دن سوراخ هاي حفره متـه  در حفره يا سوراخ هاي مته قرار مي گيرد و هدف از اين كار تنگ نمو  وسيله اي كوچك كه معموالً

  .است كه گل حفاري با فشار و سرعت بيش تر، از مته خارج شده و انتقال گل حفاري و كننده ها را سريع تر عملي سازد

  Jet nozzleدهانه  فواره 

سوراخ مته ، وسيلهاي به شكل استوانه با سوراخ يا روزنه اي در وسط كه در سوراخ مته نصب مي گردد تا در اثر تنگ تر شدن 

  .فشار گل حفاري در حال خروج از سوراخ ها بيش تر شود

  Joint (drill pipe)يك شاخه لوله حفاري، تك شاخه لوله حفاري 

  Joint (tool)مفصل لوله، محل اتصال لوله 

  .محل اتصال دو شاخه لوله حفاري را گويند

  Junk subطوقه خرده فلزات ، طوقه خرده آهن 

م تر از يك متر كه از دو استوانه تو در تو تشكيل شده و جهت بيرون آوردن خرده فلـزات مانـده در كـف    وسيله اي به طول ك

  .چاه، به كار مي رود

  

K  
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Kelly  
  لوله كارگر، كلي، لوله چند ضلعي، لوله چندبر

مخصوص عبور  لوله اي به طول تقريبي ده متر كه در سطح خارجي شش يا چهار گوش منظم است و درون آن خالي است كه

ساختمان چند ضلعي كلي به منظور برقراري اتصال محكم آن با صفحه دوار است كه با چرخش صفحه دوار . گل حفاري است

  .اين لوله نيز به چرخش درآمده و درنهايت تمام ساق مته و خود مته وادار به چرخش مي شوند

  Kelly bushingبوشينگ كلي، بوشينگ لوله كارگر 

بوشينگ مربوط به لوله كارگر كه زائده ها يا برجستگي هاي ميخ مانند آن در روزنه هاي صفحه دوار فرو رفته  اصطالح معمول

  .و به محض چرخيدن صفحه، بوشينگ كلي و متعاقب آن خود كلي به چرخش درمي آيد

  Kelly cockشير يك طرفه ، شيرايمني كلي 

اين بخش از كلي داراي شير يك طرفه اسـت كـه عبـور گـل     . ور داردبخشي از كلي كه درقسمت فوقاني كلي بوده و حالت مد

  .حفاري را فقط از كلي به سمت چاه هدايت مي كند و اجازه برگشت نمي دهد

  Kelly rat holeسوراخ كلي، حفره كلي، حفره لوله كارگر 

ه يا سوراخ كلي درباالي سـكو  حدود يك متر از اين محفظ. محفظه اي كه كلي در مواقع غير ضروري درآن جاي داده مي شود

  .و بقيه در زير سكو واقع شده است

  Kick (to)a wellضربه زدن يا لگد زدن چاه، سر ريز شدن چاه، خارج شدن نفت يا گاز 

چاه  به اصطالح ،. درحين حفاري چاه، گاه نفت يا گاز از سازند به چاه نفوذ كرده و به همراه گل حفاري به سطح زمين مي رسد

بيش تر، خارج شدن گاز ازسازند با اين لغت بيان مي شود و از لحاظ مقدار گاز و شدت آن بايـد گفـت   . نشان مي دهد خود را

  .كه از حالت خروج گاز و فوران گاز به مراتب ضعيف تر است

  Kick (gas)ضربه گاز، ضربه گازي، ضربه گاز چاه 

  .مي زند )يگاز(چاه از خود گاز خارج مي سازد و به اصطالح چاه ضربه 

  Kick off(to)حفاري مجدد، دوباره حفاري كردن، كج كردن، منحرف ساختن 

به عنوان مثال، تعدادي لوله در چاه گير كـرده و  . دوباره حفاري مي شود) از كف چاه به باال(بخشي از فاصله حفاري شده چاه 

ق نهايي از سيمان پر مـي شـود و دوبـاره از ابتـداي     در اين صورت چاه از ابتداي مانده تا عم. عمل مانده يابي موفق نمي شود

به اين ترتيب از مقدار يا بخشي . مانده شروع به حفاري مي كنند به طوري كه مسير دوم داراي انحراف از مسير اول چاه باشد

. ديگر حفاري مي كنندالبته، درمسير ) از ابتداي مانده تا ته چاه(از چاه كه حفاري شده بود، صرف نظر نموده و همان فاصله را 

  .به همين سبب است كه بخش انتهايي چاه دوباره حفاري مي شود» دوباره«برگردان . اين عمل همان حفاري كج است

  Kick off a wellحفاري مجدد چاه، حفاري انحرافي چاه 

  Kick off point=k.o.pنقطه انحراف، نقطه حفاري مجدد، نقطه حفاري دوباره 

حفاري شده بود، دوباره شروع مي شود و اين عمق يا نقطه مي توانـد ابتـداي     مجدد چاه از عمقي كه قبالًبيان شد كه حفاري 

  .مانده باشد، حال همين عمق يا نقطه كه ابتداي مسير دوم چاه است با عبارت فوق مشخص مي شود

  Kill(to) a wellكشتن چاه، كشتن فوران، مهار چاه 

  .نثي نمودن آن كه به تعبيري همان كشتن فوران يا كشتن چاه استمقابله كردن با فوران چاه و خ
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  Kill lineخط كشتن، خط كشتن فوران، خط لوله فوران كشي 

خط لوله يا خطوط لوله كه بين تلمبه يا پمپ هاي گل حفاري و چاه نصب شده و وظيفه آن هدايت گل سنگين به درون چاه 

  .به درون چاه تلمبه مي شود تا فوران چاه كشته شودگل حفاري سنگين از درون لوله مزبور . است

  Knuckle jointمفصل انحرافي ، لوال مفصلي 

از امتداد شاقولي منحرف باشد، مورد استفاده آن در حفاري انحرافي  وسيله اي مي تواند ابزار متصل به خود را كج نگهدارد كه،

  .وداين وسيله درباالي مته نصب مي ش. يا حفاري جهت دار است

  

L  
  

  Lay down (pipe)لوله چيني، لوله چيدن 

درايـن صـورت لولـه هـا روي ايـن جايگـاه       . قراردادن لوله هاي حفاري يا هر لوله ديگري در مجارت برج، روي جايگاه لوله ها 

  .مخصوص به صورت افقي قرار دارند

  Linerلوله آستري، لوله آويزه 

پشت اين لوله آستري نيـز  . قرار گرفته كه قسمت مشترك را آويزه آستري گويند ابتداي اين لوله دربخش انتهايي لوله جداري

  .لوله آستري دربخش انتهايي چاه نصب مي شود. نظير لوله جداري سيمان مي شود

  Liner hangerآويزه لوله آستري، آويزه آستري 

  .وسيله اي كه قادر است لوله آستري را به لوله جداري متصل كند

  Liner lapنار يا لبه لوله آويز آستري، لبه آويزه لبه آستري، ك

  .آن مقدار از لوله آستري كه دربخش انتهايي لوله جداري قرار دارد

  liner lap testآزمون لبه آستري 

اين آزمايش توس توپك مخصوصي . آزمايشي كه مشخص مي كند آيا كناره آستري محكم و غير قابل نفوذ است يا نشتي ندارد

  .گيردانجام مي 

  Loss of circulationهرزروي گل، هرزروي گل و محتواي آن 

نفوذ گل حفاري و محتواي آن يا هر سيال ديگري به درون سازند از طريق خلل و فرج و شكاف هاي اليه هاي حفر شده دراين 

  .فرآيند كاهش حجم گل به وجود مي آيد كه بايد چاره سازي شود

  Loss circulation material (LCM)مواد ضد هرزروي ، مواد بازدارنده هرزروي 

پوست گردو، فندق، : مهم ترين اين مواد عبارتند از. موادي كه به گل حفاري اضافه مي كنند تا از هرزروي گل جلوگيري كنند

سبكي كه بتواند در منافذ سنگ جـاي  شيشه معدني، پوست صدف، ميكا، الياف ، نوعي پشم شيشه، خرده الستيك يا هر چيز 

  .گيرد

  Lost returns(=complete loss)هرزروي كامل گل، گم شدن گل و محتواي آن 

. گل حفاري به سطح زمين برنگردد هرز رفتن كامل گل حفاري و محتواي آن در منافذ و شكاف هاي سازند، به نحوي كه اصالً

اين وضعيت براي مسوولين چاه به خصـوص بـراي   .  ده ها هم به دست نمي آيدبه طور طبيعي در اين زمان نمونه سازند يا كن

  .زمين شناس بسيار نامطلوب است
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M  
  

  Manifold (choke-)چند راهه، چند شاخه 

دستگاهي متشكل از لوله ها و شيرهاي زياد كه در موقع بسته بودن دستگاه جلوگيري از فوران مي تواند گردش گل حفاري را 

  .اين مجموعه در مجاورت دستگاه جلوگيري از فوران، روي زمين نصب مي شود. يدكنترل نما

  Mill (to mill)آسياب كردن، حفاري آهن آالت 

  .به حفاري مانده هاي آهني مثل لوله هاي گيركرده، سرمته يا هر مانع آهني ديگر كه قابل بيرون آوردن از چاه نباشند، گويند

  Mixerمخلوط كن، مخلوط كننده، هم زن 

رابا يك ديگر مخلـوط  ) گل حفاري(هروسيله كه توسط آن بتوان چندين ماده حل شدني يا حل نشدني درآب يا ساير مايعات 

  .نمود

  Monkey boardجاي برج بان، سكوي برج بان 

. ند اين لوله هـا را در حالـت عمـودي قـرار دهـد     جايگاهي كه برج بان درآن جا ايستاده و درموقع بيرون آوردن لوله ها مي توا

  .انتهاي ديگر لوله ها روي كف برج قرار مي گيرد

  Motormanكمك مكانيك 

وي عموماً مسئوليت موتورها، سوخت موتورها و تجهيزات كمكي از قبيل ژنراتورها، كمپرسورهاي هوا، پمپ هـاي آب و سـاير   

غن و گاهي تعميرات جزئي موتورها را انجام مي دهد ولي براي تعميرات اساسـي،  او بازرسي رو. وسايل مربوط را به عهده دارد

  .عموماً يك مكانيك به كارگرفته مي شود

دستگاه حفاري، درصورتي كه حزء سازمان كاركنان دستگه حفاري باشـد، تـا آن جـا كـه بـه اجـزاء        (Mechanic)مكانيك 

او ممكن است تعميرات جزئي موتورها، پمپ هاي كوچك و ساير . اشدمكانيكي دستگاه حفاري مربوط مي شود همه كاره مي ب

  .ماشين آالت دستگاه حفاري را انجام دهد

  Mouse holeسوراخ لوله حفاري، محفظه لوله حفاري 

حفره اي به ارتفاع يك لوله حفاري كه بين سكو و سطح زمين قرار گرفته و به منظور جاي دادن يك لوله حفاري به كـار مـي   

  .رود

  Mud balanceترازوي گل 

 ۱۵۰درايـن دسـتگاه بـه انـدازه     . دستگاهي كه براي اندازه گيري وزن گل حفاري بر حسب پوند بر فوت مكعب به كار مي رود

  .سانتي متر مكعب گل ريخته و وزن گل را بر حسب پوند بر فوت مكعب به دست مي آيد

  Mud box=Mud saverگل گير 

اين جعبه به طول تقريبي دو متر است كه روي صفحه برج دكل به . درامتداد طولي باز و بسته مي شوداستوانه جعبه شكل كه 

هنگام بيرون آوردن لوله درمحل اتصال لوله ها، لوله را دربر مي گيرد تا درموقع باز شـدن لولـه هـا، گـل     . طور آويزان قراردارد

  .حفاري محيط اطراف را آلوده نكند

  Mud cakeل ، رسوب مواد جامد گل بر ديواره چاه اليه گل يا اندود گ

  Mud conditioningبازسازي گل حفاري، بهسازي گل 
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هرچـه وضـعيت گـل    . هرنوع عمل كه منجر به بهترشدن كيفيت گل حفاري گردد اين عمل به تكرار سرچاه انجام مـي گيـرد  

  .اثرگل منامناسب صدمه جبران ناپذير ديده اندبسياري از چاه ها در . حفاري بهتر باشد، حفاري سهل تر انجام مي گيرد

  Mud coolieكارگر گل، كارگر گل حفاري 

  .كارگر مخصوص گل حفاري است؛ معموالً كارگر غير ماهر را گويند

  Mud engineerگل ) مهندس، متخصص، خبره(گل شناس، 

گـل از مسـئولين درجـه اول در امـر     گل شناس يا مهنـدس  . مسئول گل حفاري سرچاه، گل ، در حفاري اهميت بسزايي دارد

  .حفاري چاه است

  Mud engineering toolsلوازم گل، لوازم گل حفاري، ابزارمهندسي گل 

از مهم ترين ابزار مي توان . گل حفاري كه در امر حفاري از اهميت بسزايي برخوردار است، داراي تعدادي لوازم و ابزار مي باشد

  .سنج، غلظت سنج و دستگاه اندازه گيري اندود گل و هرزروي آب را نام برد ترازوي گل، قيف گرانروي، هيدروژن

  Mud hoseشيلنگ گل، شيلنگ گل حفاري، لوله خرطومي گل حفاري 

  .لوله اي از جنس پالستيك ولي بسيار مقاوم كه در مسير عبور گل بين لوله ايستاي گل، مفصل گردان و كلي قرار دارد

  Mud lossافت گل، كاهش گل حفاري 

اگرگل حفاري دراليه هاي حفر شده نفوذ كرده و به درون اليه ها راه يابد، اين پديده با عبارت كاهش گل بيان مي شـود كـه   

  .بايد از آن جلوگيري شود

  Mud pitحوضچه گل، باتالق گل 

معمـوالً در  . ريخته شـود  گودال بزرگي كه در مجاورت برج حفاري، كنده و آماده مي شود تا آب و گل حفاري اضافه در آن جا

  .مجاورت الك لرزان است كه كنده هاي حفاري و ساير مواد جامد گل حفاري هم به درون آن ريخته مي شوند

  Mud pumpتلمبه گل، پمپ گل حفاري 

  .اين دستگاه مي تواند گل را با فشار زياد وارد لوله ها بكند

  Mud salinityشوري گل، درجه شوري گل حفاري 

اگر اليـه  . زن گل و گرانروي آن ، درجه يا مقدار شوري گل نيز بايد مناسب با وضعيت حفاري اليه ها و سازندها باشددركنار و

  .نمكي در چاه باشد، بايد در حين حفاري آن اليه، گل حفاري، ازنمك، اشباع شده باشد

  Mud solidمواد جامد گل 

د و توسط دستگاه هاي سيلت زدا و ماسه زدا از سيستم گـل خـارج   مواد جامد گل حفاري كه به صورت معلق درگل قرار دارن

  .مي شوند

  Mud tankحوض گل، مخزن گل حفاري، تانك گل 

  .گل حفاري دراين مخزن نگهداري مي شود. تانك بزرگ گل كه درمجاورت برج حفاري قراردارد

  Multiple completionتكميل چند قلو، تكميل چند گانه 

  .به طور هم زمان استخراج شود) مخزن(كه در يك چاه از چندين اليه  زماني انجام مي گيرد

  

N  
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  Normal circulationگردش عادي، چرخش عادي گل حفاري 

گردش عادي گل حفاري را مي رساند، لغت عادي به دليل مسيري است كه طي مي كند؛ يعني ، از تانك گـل بـه درون لولـه    

لوله كارگر و از آن جا به درون لوله هاي حفاري تا باالخره ازطريق سوراخ هاي مته گل، سپس به درون شيلنگ گل، بعد داخل 

به انتهاي چاه وارد شده و از انتهاي چاه در جهت سربااليي به سطح زمين مي رسد، كه اين مسير همـان فضـاي حلقـوي نـام     

  .ام مي گيردگردش معكوس گل حفاري نيز وجود دارد كه در انتهاي تست اليه آزمايي انج. دارد

  Normal formation pressureفشار عادي سازند، فشار معمولي سازند 

  .منظور فشار سازند است، اين حالت معمولي و عادي دارد كه نه كم تر از حد متعارف است و نه زيادتر از ميزان عادي

  Northingمختصات شمالي يك نقطه 

فيايي كه به طرف شمال جغرافيايي اندازه گيري مي شود، به كمك اين درعلم نقشه برداري، عبارت است از اختالف عرض جغرا

كه توسط اداره نقشه برداري تعيين مي گردد، مي توان محل چاه را روي نقشه  (Easting)خصيصه به اضافه مختصات شرقي 

  .هاي جغرافيايي و زمين شناسي مشخص نمود

  Nozzleدهنه، شيپوره، افشانك، دهنه، شيپوره جت 

اگر سـوراخ مزبـور داراي فـواره باشـد، در     . در ابزار، مانند سوراخ هاي مته كه به جهت خروج گل حفاري تعبيه شده اند روزنه

  .اصطالح، سوراخ فواره اي ناميده مي شود

  Nozzle of the bitدهنه مته، شيپوره مته 

آن ها عبـور مـي نمايـد، در مواقـع ضـروري       سوراخ است كه گل حفاري يا هر سيال ديگر از) تا ۳معموالً (مته داراي تعدادي 

وسيله اي به نام فواره درآن نصب مي كنند تا در اثر باريك شدن روزنه، گل حفاري با فشار بيش تر به ته چاه پاشيده شـده و  

  .كنده ها سريع تر به سمت باال حركت داده شوند

  Nutگردو و فندق، ميوه هسته دار، مهره 

شبيه گردو فندق و بادام است كه داراي پوسته و هسته باشند كه جزو مواد بازدارندة هرزروي گـل  به معناي هر نوع ميوه  - ۱

  .حفاري هستند

مهره داراي شيارهايي هست كه درون شيارهاي پيچ مناسب خود جاي مـي  . مهره كه درپيچ در اثر چرخش جاي مي گيرد -۲

  .گيرد

  Nut and boltمهره و پيچ، پيچ و مهره 

  

O  
  

  Observation wellچاه مشاهده اي 

  .چاهي كه استفاده از آن فقط منوط به مشاهده وضعيت چاه از جمله فشار چاه، سطح تماس آب و نفت، يا گاز است

  Obwerve(to)wellمشاهده كردن چاه، مشاهده نمودن چاه 

افزايش يـا كـاهش حجـم گـل حفـاري      مفهوم ديگر، مشاهده درحين حفاري است و هدف از اين كار، اين است كه آيا در چاه 

  .وجود دارد يا خير
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  Offset wellچاه مرزي، چاه حاشيه اي 

بيش تر درمـورد  . چاه توليدي است كه نسبت به ميدان نفتي مجاور يا حتي كشور همسايه دركنار حوزه نفتي قرارگرفته باشد

هـاي كنـاري يـا مـرزي و حاشـيه اي درچنـين        كشورهايي به كار مي رود كه مي توانند ميادين مشترك داشته باشند و چـاه 

  .مواردي مصداق دارند

  Offshore drillingحفاري آبي، حفاري دريايي، حفاري دردريا 

حفاري در آب است كه مي تواند درياچه، دريا يا خليج و حتي اقيانوس باشد و همچنين حفاري در ساحل كه درمنطقـه آبـي   

  .حفاري شود

  Offshore drilling platformدريايي  سكوي حفاري آبي، سكوي حفاري

  ).درياچه، دريا، خليج و اقيانوس(سكوي حفاري مخصوص حفر چاه درآب 

  Oil base mudگل نفت پايه، گل پايه روغني 

از ايـن گـل   . البته، اين نوع گل به مقـدار كـم، آب دارد  . به جاي آب استفاده مي كنند) گازوئيل(گل حفاري كه درآن از نفت 

از مزيت هاي اين نوع گل حفاري، آسان نمودن امر حفاري، ممانعت از هرزروي . رزروي گل حفاري استفاده مي كننددرموقع ه

  .گل، و از خصوصيات نامطلوب اين گل مشكل نمودن تشخيص مواد هيدروكربن درنمونه سنگ مي باشد

  Oil cut mud=OCMگل نفت آلود، گل نفت زده، گل نفتي، گل بريده با نفت 

فاري كه نفت خام روي آن تاثير محسوس گذاشته باشد؛ يعني؛ نفت خام از سازند در گل مزبور نفوذ كرده و خصوصيات گل ح

در ضمن، گاز نيز مثـل  . گل حفاري از جمله وزن گل را كاهش داده باشد يا هر تغيير ديگري حاصل ازنفوذ نفتي را مي رساند

  .قع، گل گاز زده ناميده مي شودنفت مي تواند درگل حفاري نفوذ كند كه درآن مو

  Oil fieldميدان نفتي، حوزه نفتي، منطقه نفتي 

بخشي از زمين يا ساختمان زمين شناسي كه داراي ذخيره نفتي باشد كه البته، منظور در حد اقتصادي و قابل بهـره بـرداري   

  .است

  Oil saverنفت بند، دستگاه نفت بند 

بـه عنـوان   . خارج از چاه مي گردد و استفاده از آن در مواقع بررسي يا تغيير چـاه اسـت  دستگاهي است مانع از خروج نفت به 

مثال، در زمان بررسي چاه و به طور مشخص براي اندازه گيري فشار چاه كه لوازم و دستگاه هاي مربوط به درون چاه فرستاده 

ري مي كند و درنتيجه فشار اندازه گيري شـده  مي شوند تا فشار چاه مشخص شود، اين دستگاه ازخروج نفت به بيرون جلوگي

  .مي تواند مبين فشار حقيقي مخزن باشد

  Oil seepageچشمه نفتي، تراوش نفت، نشت نفت 

  .ظاهر شدن نفت در سطح زمين به شكل چشمه، كه همين پديده باعث كشف اولين چاه هاي نفت شد

  Oil stainاثرنفت، لكه نفت، آغشتگي نفت 

  .نظير گل حفاري به ويژه كنده هاي حفاري به نفت، كه جزء نشانه هاي وجود نفت درسازند استآغشته شدن موادي 

  OPECسازمان كشورهاي صادركننده نفت 

Organization of Petoleum Exporting Countries  
  Ouside diameterقطر خارجي، قطر بيروني 
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  Overburden pressureفشار اليه هاي فوقاني، فشار رو، فشار رويي 

منظور فشاري است كه اليه ها و سازندهاي بااليي، روي اليه يا سازند  زيري اعمال مي نمايند كه در زمين شناسي نفت وعلوم 

  .نزديك به آن از ويژگي هاي قابل بررسي است و درايجاد هيدروكربن نقش مهمي دارد

  

P  
  

  Packerتوپك، مجزابند 

و بخش هاي منبسط شونده كه درهنگام تست اليه آزمايي يا آزمايش سر لوله آستري لوله اي به شكل استوان هاي با الستيك 

  .توپك، ارتباط باال و پايين خود را قطع مي كند. مورد استفاده  قرار مي گيرد

  Penetration rateآهنگ حفاري، سرعت حفاري 

  .استمقدار حفاري شده كه به فوت يا متر بيان مي شود و در اصل همان سرعت حفاري 

  PH-valueاچ، لگاريتم غلظت يون هيدروژن در مايع .مقدار پي

باشـد؛ يعنـي، بايـد     ۱۴و  ۷درحفرچاه، منظور از ذكر اين فاكتور علمي اهميت آن در گل حفاري است كه بايد مقدار ان بـين  

  .دار را درخود حل نمايد اگر محيط اسيدي باشد، مي تواند اليه هاي آهكي و هرگونه اليه آهك. محيط بازي يا قليايي باشد

  Pillپيل، گل غليظ، گل حفاري غليظ 

يكي . پيل انواع مختلف دارد كه دو نوع آن متداولند. گل حفاري غليظ را مي رساند كه براي مقابله با فوران چاه به كار مي رود

  .با گرانروي كم و ديگري با گرانروي زياد يا باال

  Pinنرينه، رزوه نر 

ين آالت فني كه به شكل انواع استوانه يا مخروط بوده و درسطح خارجي داراي شيار حلزوني است و درمحل يكي از متداول تر

  .مخصوصي به نام مادينه يا رزوه ماده جاي مي گيرد

  Pipe rackپايه لوله ها، جايگاه لوله ها، محل لوله 

لوله هاي جداري روي اين پايه ها قرار   اكثراً. ه استستوني به شكل مثلث كه درمحل چاه به عنوان جايگاه لوله ها مورد استفاد

  .داده مي شوند

  Pipe ramsپيستون فوران گير، شير فوران گير 

  .يك بخش از شيرهاي فوران گير، كه با بسته شدن آن از فوران ناخواسته چاه جلوگيري مي شود

 Plug backnمسدود كردن، پركردن 

بعضي مواقع الزم است كه حفاري را تا مـدتي  . كارمي تواند داليل زيادي داشته باشدمسدود نمودن چاه درنقطه ضروري، اين 

يا اگر عمل مانـده  . متوقف كنند كه دراين مواقع يك مانع درچاه گذاشته و تا حفاري بعدي، چاه به همين ترتيب رها مي شود

ده و با نصب مانع سيماني، حفاري را با زاويه اي از يابي با عدم موفقيت روبه رو شود، دراين موقع چاه را تا آن نقطه مسدود كر

  .آن محل ادامه مي دهند كه چاه انحرافي ناميده مي شود

  Pore pressureفشار منفذ، فشار سيال خلل و فرج، فشار در منفذ 

  .فشار سيال موجود درمنافذ است كه همان فشار مخزن است
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  Pressure indicatorفشارنما، فشار سنج 

  pressure maintenanceشار، حفظ فشار بازسازي ف

  .فرآيندي كه هدف آن حفظ فشار مخزن باشد

  Pressurizingفشار افزايي، ازدياد فشار 

  .روش هايي كه منجر به افزايش فشار يك مخزن شوند، ازجمله تزريق آب نمك و تزريق گاز

  Pressure (bottom hole-)فشار ته چاه، فشار كف چاه 

  .با افزايش عمق زيادتر مي گردد لذا فشار درته چاه بيش تر از اعمال بااليي است معموالً فشار مخزن

  Pressure (formation)فشار سازند، فشار سيال سازند 

  Production Linerلوله آستري توليد، آستري بهره برداري 

  Psi=pound per square inch) مخفف(پام

فشار يا نيرو برحسب پوند بر يـك ايـنچ مربـع،    (اول كلمات حاصل مي شود  عالمت اختصاري باال كه از به هم پيوستن حروف

  )پام

  Pull toبيرون كشيدن، خارج كردن 

  .بيرون كشيدن ابزار، وسايل و هر چيزي كه از يك محل مثل خارج ساختن لوله ها از درون چاه

  Pull a wellبيرون كشيدن لوله از چاه، خارج ساختن لوله از چاه 

  .لوله ها از چاه، به عنوان مثال، خارج كردن لوله هاي مغزي از درون چاه بيرون آوردن

  Pull casingخارج ساختن جداري ، بيرون كشيدن لوله جداري از چاه 

  Pulling toolبيرون كشيدن ابزار، خارج ساختن وسايل 

  .از درون چاه بيرون كشيدنخارج نمودن ابزار از درون چاه، به عنوان مثال، مانده را توسط ابزار مانده يابي 

  Pulling unitدستگاه بيرون كش، واحد خارج ساز 

  .دستگاه و ابزاري كه براي خارج ساختن ابزار از درون چاه به كار مي روند

  Pull out(to)بيرون كشيدن، خارج ساختن، بيرون آوردن 

  .خارج ساختن ابزارآالت و وسايل از جمله لوله هاي حفاري از درون چاه

  P.O.H (Pull Out of the Hole)خارج كردن ابزار از چاه لوله باال، بيرون آوردن وسايل از درون چاه 

  Put a well onفوران چاه، توليد يا بهره برداري چاه 

  .فوران دادن چاه يا تلمبه نمودن آن به منظور استخراج سيال از چاه

  

Q  
  

  Quiet wellچاه آرام، چاه ساكت 

برعكس چاه فوراني يا بـدتر از آن چـاه وحشـي ، كـه فشـار مـزاحم       . كه فشار ناخواسته و مزاحم نداشته باشدچاه نفت يا گاز 

  .ناخواسته دارند
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R  
  

  Ram(s)فوران بند، فوران گير 

نوعي شير در دستگاه فوران گير سر چاه كه درموقع فوران ناخواسته نفت يا گاز از چاه به منظور جلـوگيري كـردن از  فـوران    

  .مزبور به كار مي رود

   Rate of drilling=ROD=drilling rate=drسرعت حفاري، ميزان حفاري 

مقدار حفاري مثالً دريك ساعت يا يك روز كـه از نظـر اقتصـادي حـائز     . مقدار يا ميزان حفاي كه مي توان متراژ حفاري ناميد

  .اهميت است

  Rate of flow=flow rateسرعت فوران ، مقدار جريان 

  .دار فوران، جريان نفت و گاز، كه در واحدهاي مختلف مي تواند عرضه گرددمق

  Rate of penetration (ROP)=penetrationسرعت حفاري، ميزان حفاري، مقدار كندن 

  )درواحدهاي مختلف طول مثل متر يا فوت(

  Rat-hole=to rat-holeتنگ نمودن، كاهش قطر چاه 

به اين ترتيب كه كـاهش قطـر   . توان در اثر قراردادن لوله مثالً لوله محافظ كم تر نمود تنگ نمودن حفره، قطر يك چاه را مي

متداول ترين راه براي تنگ تر نمودن چاه، نصب لوله محافظ و لولـه آسـتري   . حفره چاه يا در اصل سوراخ چاه انجام مي گيرد

  .مي باشد

  Rat-hole of Kellyچاهك كلي، سوراخ 

استوانه شكل توخالي مثالً ، يك شاخه لوله محافظ است كه لوله كلي در مواقـع غيـر ضـروري در درون ايـن     منظور، يك لوله 

فقط به اندازه يك متراز اين لوله در باالي صفحه برج و بقيه طول آن، زير صفحه برج در مجاورت گودال . محفظه قرار مي گيرد

  .برج قرار دارد

بعضي مواقع درحين حفاري ضروري مي شود كه انتهاي چاه ابتدا چندين  Rat-holeپيش حفره، پيش سوراخ، پيش محفظه 

متر با قطر كوچك تر از حفره موجود حفاري شده و بعد از كسب اطالع از كيفيت اليه جديد حفر شده، اقدامات ضروري براي 

  .حفاري اصلي صورت پذيرد

  Rat-hole;in DSTچاهك اليه آزمايي، حفره محبوس 

چاه گويند كه دراليه آزمايي در بخش زيرين توپك قرار داشته و بايد مورد آزمايش قرار گيرد كه آيا هيدروكربن  به قسمتي از

  .دارد يا خير

  Reamerچاه گشاد كن

را با ) در اثر ريزش ديواره چاه با انبساط و متورم شدن اليه ها(وسيله اي كه با آن مي توان محل هاي باريك و تنگ شده چاه 

  .ليه برگرداندحالت او

  Relief valveشير تخليه فشار، شير كاهش فشار 

  Relief wellچاه كمكي، چاه امدادي 
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چاهي كه درمجاورت يك چاه خارج از كنترل، حفر شود و هدف ازاين چاه جايگزيني ، عبارت است از همان اهدافي كـه چـاه   

، چاه جايگزين مـي  )چاه ازدست برود(خارج از كنترل گردد مثال، اگر چاهي فوران كند و . اولي به خاطر آن ها حفر مي گرديد

  .گردد تا جايگزين چاه اولي باشد

  Retainerحايل 

وسيله اي استوانه اي شكل كه مي تواند فضاي حلقوي بين لوله حفاري و جداري و نيز بين لولـه اسـتخراج و لولـه جـداري را     

را در انتهاي چاه در پشت لوله هاي جـداري جـاي داد كـه    ) اب سيمان، دوغ مثالً(مسدود نموده به اين ترتيب مي توان سيال 

  .دراين مورد حايل سيمان ناميده مي شود

  Reverse circulationگردش معكوس، چرخش وارونه 

گردش، دوران يا چرخشي كه از لحاظ جهت، درست خالف سمت اوليه باشد؛ مثل، جهت حركت مخالف با گردش گل حفاري 

درانتهاي آزمايش اليه آزمايي صورت مي گيرد، جهت حركت گل از فضاي حلقوي به درون لوله ها مـي   درگردش معكوس كه

  .باشد

  Reverse emulsionامولسيون معكوس، مخزن امولسيون معكوس 

  .نوع نادري از مخزن امولسيوني كه در آن قطرات نفت درمحيط اصلي آب شناورند

  Rheologyسيال شناسي، رئولوژي 

  )گاز، بخارو مايعات(يان و فوران سياالت مطالعه جر

  Rig crewكاركنان دكل، كاركنان دكل حفاري 

  .منظور ، كليه كاركنان دكل حفاري هستند

  Rig downپياده كردن دكل، پايين آوردن دكل

  .منظور، پايين آوردن برج حفاري و ساير وسايل و دستگاه ها جهت انتقال آن به محل ديگر است

  Rig Superintendentدستگاه حفاري  سرحفار يا رئيس

او عموماً به طور شبانه روزي آماده به كار بوده . كسي است كه كليه مسئووليت هاي دستگاه حفاري و عمليات را به عهده دارد

و در كارواني درمحل دستگاه حفاري زندگي مي كند و در بيش تر موارد طبق برنامه تنظيمي كه ممكن است يك يا دو هفتـه  

تجربة او شامل سال ها كار كردن به عنوان كارگر ساده و حفار مي باشد و تخصص كافي در امـر حفـر   . شد، سرچاه مي ماندبا

  .چاه، ماشين آالت دستگاه حفاري، ابزار و تجهيزات مربوط دارد

رسنلي حفـار و كاركنـان   او رهبري عمليات دستگاه حفاري و كاركنان حفاري را به عهده دارد، به عالوه مسوول امور اداري و پ

  .حفاري است و نيز امور مربوط به كارفرما و پيمان كار را هماهنگ مي كند

  Rig upسواركردن دكل، برپا داشتن دكل 

  .استقرار دكل را مي رساند كه برپايي برج حفاري عمده ترين آن هاست

  Riserلوله ايستاي گل، لوله قائم گل 

بين پمپ هاي گل و لوله خرطومي گل حفاري واقع شده است و گـل حفـاري دردرون آن   لوله اي قائم دركنار برج حفاري كه 

  .جريان دارد

  Roll(to)غلتاندن، غلتيدن، گرداندن، گرديدن، پيچيدن 
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  .غلتاندن يك جسم، غلتيدن يك وسيله، گرداندن يك شي به صورت غلتك وار و معاني مشابه ديگر

  Roller bearingياتاقان گردان  ياتاقان غلتكي ،

نوعي سرمته كه درآن دندان هاي مته كه با هم كاج مته را تشكيل مي دهند، به صورت غلتيدن حالت چرخشي داشته باشند؛ 

  .يعني، چرخش سرمته، در اثر غلتيدن روي ياتاقان ها ايجاد مي گردد

  Rotary drillingحفاري دوراني يا چرخشي 

مكانيكي يا الكتريكي يا هردو مي چرخد و تمام لوله ها و مته را به چـرخش در  روشي ازحفاري كه درآن ميز دوار در اثرنيروي 

  .مي آورد و زمين حفر مي گردد

  Rotary helperكارگر سكو، كارگر سكوي برج 

  .منظوركارگر سكوي حفاري است كه بايد مهارت و قدرت الزم را داشته باشد، كارگر سكو وظايف سنگيني بردوش مي كشد

  Rotary hoseومي گل، شيلنگ خرطومي گل شيلنگ گل، خرط

لوله اي از جنس الستيك ويژه، بسيار پردوام و مستحكم كه بين پمپ هاي گل و لوله ايستاي گل ازيك طرف و كلي از طـرف  

  .ديگر قرار گرفته و مايع گل حفاري در درون آن جريان دارد

  Rotary kilnكوره دوار، كوره چرخان 

  .داشته باشد) برگشت به نقطه مبدا(چرخيدن داشته باشدو خالصه حركت دوراني  كوره اي كه حالت دور زدن،

  Rotary shoeكفشك دوار

لوله استوانه شكلي كه در ابتداي خود نوك تيز و دنده اي باشد به طوري كه بتواند موانع فلز گير كرده در چاه را آسياب كرده 

اين وسيله خرد و آسياب شده و سپس آزاد سـازي آن هـا ميسـر مـي     مانده هاي آهني توسط . و باعث آزاد شدن آن ها گردد

  .گردد

  Rotary swivelمفصل گردان، مفصل چرخان 

اين وسيله كه حركت دوراني دارد وزن لوله ها را متحمل . مفصلي است كه لوله خرطومي گل حفاري را به كلي متصل مي كند

  .مي شود

  Round tripه رفت و برگشت ، رفت و برگشت لوله ها درون چا

  Roustaboutكارگر ماهر چاه نفت 

گاز و حفاري است ولي بيش تر به كارگر چاه نفت يا گاز اطالق مي  اصوالً به معني كارگر و بيش تر كارگر ماهر در صنايع نفت،

  .شود

اد آن ها زيادتر دردستگاه هاي حفاري دريايي گروه كاركنان حفاري مشابه كاركنان دستگاه حفاري خشكي مي باشد، حتي تعد

. مـي باشـد  ) زيرسكو( (Roustabout)و كارگران ساده  (Crane Operator)دربين افراد اضافي اپراتور جرثقيل . مي باشد

آن ها زير نظر اپراتـور جرثقيـل ،   . مي رسد، تخليه و جابه جا مي كند) درخشكي(كارگر زير سكو وسايلي را كه مرتب از مركز 

  .كه موقع بارگيري يا تخليه بار با جرثقيل كار مي كند، انجام وظيفه مي كنند

  Run in (the) hole=RIHپايين پايين بردن لوله ها يا داخل كردن لوله ها در چاه، لوله 

R.T.T.S. packer  
Retrievable testing treating and squeezing packer  

  توپك موقتي، توپك قابل بازيابي 
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اين توپك در لوله جداري سرتارسي و . نوعي توپك كه براي پيدا كردن محل نشت درلبه آستري و موارد مشابه به كار مي رود

جداري سرتاسري با لوله جداري انتهايي يا لوله آستري يا لوله آويز، نصب شده و داراي السـتيك قابـل   باالي محل اتصال لوله 

  .انبساط مي باشد

  

S  
  

  sack=sxكيسه 

سـي،  . ام. واحد اندازه گيري براي حجم موادي است كه در حفاري چاه ها ضروري اند، ازجمله پودر سـيمان، بنئونايـت، سـي   

  :وزن مواد در كيسه ها گاهي با هم اختالف دارند. كه همه در گوني حمل مي شوند... دارنده هرزروي و باريت، نشاسته، مواد باز

  پوند ۹۴    كيسه سيمان  -۱

  پوند ۱۰۰    كيسه ينتونايت -۲

  پوند ۱۰۰           كيسه باريت -۳

  Safety platform=monkey boardسكوي برج بان 

برج بان دراين محل عمل جابه جـايي لولـه هـا و سـاير كارهـاي      . اري قرار دارديك سكوي نسبتاً كوچك كه در باالي برج حف

  .مربوط را انجام مي دهد

  Samplesنمونه ها، كنده هاي حفاري 

نمونه اليه، طبقه يا سازند درحال حفاري كه اندازه آن ها از ميلي متر تا سانتي متر است و تجزيه و تحليل آن ها اطالعات بـا  

تعيين نوع سنگ ، سازند، سرسازند، عمق لوله جداري، عالئم نفت يا گاز به كمك آن ها انجام مي . مي گذارد ارزشي در اختيار

  .گيرد

  Saybolt viscometerگرانروي سنج سي بلت 

ريخته شده و زمان ) شبيه قيف(مقدار معيني از مايع در ظرف مخصوص . وسيله اي براي اندازه گيري خاصيت گرانروي مايعات

تعيين مي گردد تا بـا قيـف مـارش    ) درجه فارنهايت ۲۱۰و  ۱۳۰، ۱۰۰(آن برحسب ثانيه در سه درجه حرارتر مختلف خروج 

  .مقايسه شود

  Scraperتراشنده، لوله پاك كن 

تواند وسيله مزبور مي . وسيله اي كه مي تواند فضاي دروني ابزار به ويژه لوله ها را از موانعي نظير اليه و پوسته جرم تميز نمايد

  .موانع دروني را بتراشد

  Scratcher) تراش، خراش(لوله، جداره يا ديواره 

از اندود گل حفاري تا سيمان بتواند به طور كامل جايگزين گل يا اندود ) مثل لوله جداري(تميز كردن فضاي خارجي يك لوله 

  .گل شود

  Screenغربال رس، سرند، الك لرزان 

به منظور تفكيك مواد جامد با اندازه هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد و بـا آن مـي   صفحه اي داراي منافذ يكسان كه 

  .توان مايع را از جامد نيز جدا نمود

  Screw(to)پيچيدن، پيچ خوردن 
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  .بستن پيچ و مهره كه با چرخش آن ها در يك ديگر پيچ خورده و سفت مي شوند

  Seatمقر، نشست گاه، تكيه گاه 

وله جداري كه پاشنه لوله جداري به آن نقطه تكيه زده، لذا آن جا را مي توان مقرلولـه جـداري يـا عمـق لولـه      محل يا عمق ل

  .جداري ناميد

  Set back(to)نشاندن عمودي لوله ها 

قراردادن لوله هاي حفاري و لوله هاي سنگين حفاري به طور عمودي روي سكوي حفاري كه دراين وضعيت يك انتهاي آن ها 

  .كو و انتهاي ديگر باالتر از محل كار برج بان قرار مي گيردروي س

  Set casingنصب لوله جداري، نشاندن جداري، راندن لوله جداري 

  Shale shakerالك لرزان يا غربال كنده ها 

گـل  مـايع  . صفحه فلزي يا منافذ سرشار كه همواره در حال لرزش است و گل حفاري با كنده هـا روي آن سـرازير مـي شـود    

حفاري از سوراخ ها عبور نموده در حالي كه مواد جامد به ويژه كنده هاي حفاري روي آن مانده و به خاطر لرزش صـفحه بـه   

  .بيرون هدايت مي شوند

  shoe (casing-)) لوله جداري(پاشنه يا كفشك 

) ي كه در كف يا ته دريا قرار مي گيـرد قسمتي از رشته لوله جدار(به ابتدا يا نوك وسايل، ابزار و لوله ها دربرج حفاري گويند 

طول پاشنه جداري جدود يك متر بوده . اين قسمت داراي ساختمان دروني ويژه اي است، از جمله داراي شير يك طرفه است

  .و جنس آن از سيمان و فلز است

  Shut down(to)تعطيل كردن، متوقف ساختن 

  .يات حفاري چاه كه به طور موقتي خاتمه يابدبه تعطيل كردن موقتي عمليات اطالق مي شود مثل عمل

   Side-traching =Sidetrackingكنارگذر، پهلو گذر، حفاري انحرافي 

گذراندن يك جسم از كنار يا پهلوي جسم ديگر، گذشتن از پهلوي يك محل يا جسم، مورد لزوم يـك كـار زمـاني كـه ادامـه      

از بـاالي مانـده چـاه    . اگر عمل مانده يابي با ابزارهايي نـاموفق باشـد   حفاري در يك چاه غير ممكن مي گردد، به عنوان مثال،

  .جديدي كه از مسير اول انحراف داشته باشد، حفاري مي شود

  Side wall coreمغز ديواره، مغزه ديواره چاه، مغز جانبي 

مايز اصلي آن با مغزه ايـن اسـت   نوعي نمونه از ساند كه شكل آن شبيه مغزه است اما، باريك تر از مغزه هاي معمولي و وجه ت

  .در ضمن اين مغزه بايد از سازندهاي نسبتاً نرم تهيه شود. كه اين نمونه از ديواره چاه گرفته مي شود

  Side wall coringمغزه گيري ديواري، مغزه گيري ديواره چاه 

  Sieve analysisتجزيه و آناليز غربالي، تجزيه و تحليل غربالي 

روي اندازه و بزرگي آن ها توسط غربال و الك، بدين شكل كه درصد دانه ها كه از غربال هاي متعدد با قطرهاي ارزيابي دانه از 

در اصل هرگونه ارزيابي توسط غربال و الك و هر چيزي شـبيه آن  . مختلف منافذ و سوراخ ها عبور مي كند و تعيين مي گردد

  .ها را نامند

  Sieve (molecular)ملكولي ) سرند(غربال ملكولي، الك 

  .صفحه شبيه غربال، كه به منظور جدا نمودن ملكول ها در اندازه هاي متفاوت به كار مي رود
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  Siltسيلت، مخلوطي از دانه هاي ريز ماسه و رس 

  Sinker barميل سنگين، ميل وزين ، ميل سنگين كن 

اين وسيله در حفاري چاه ها به . ن وزن زياد آن استوسيله آهني يا فوالدي با وزن سنگين كه استفاده از آن نيز به دليل همي

  .منظور قائم نگه داشتن وسايل و كابل حفاري به كار مي رود كه مسير چاه، امتداد شاقولي يا نزديك به آن داشته باشد

  Skid(to)the derrickلغزاندن برج حفاري، انتقال لغزشي برج حفاري 

به طريقه معمولي انتقال داده مي شوند و اغلب بدون جابه جايي تك تك آن ها، با  دراين نوع جابه جايي تعداد كمي از وسايل

  .خود دستگاه به نقطه دوم منتقل مي شوند

  Slips=Rotary slips) دوراني(لوله گير 

كه لوله وظيفه لوله گير اين است . وسيله اي كه در حفره صفحه دوار قرار گرفته و لوله هاي حفاري در درون آن قرار مي گيرد

. مانع حركت آن هـا مـي گـردد    ها و ابزار را نگه دارد ساختمان آن دنده دنده بوده و وقتي كه به دور لوله ها پيچيده مي شود،

  .حالت چرخشي ندارد فقط به دليل استفاده از آن در حفاري دوراني صفت مزبوررا به خود گرفته است

  Spoolسرلوله، سرلوله جداري 

  .كه در سلر و زير شيرهاي فوران گير قرار داشته و در اصل، ابتداي رشته لوله جداري روي زمين است بخشي از لوله جداري

  Supd in (to)آغاز يا شروع حفاري 

  Squeeze-cementتزريق كردن سيمان، فشاردادن، فشردن 

حفـاري، مـورد ديگـر، تزريـق     دوغاب سيمان دراليه هاي حفر شده چاه به منظور جلوگيري از هرزروي گـل  ) تزريق(پاشيدن 

  .دوغاب در شكاف هاي ايجاد شده درچاه است كه ممكن است دچار گاز گرفتگي شده باشند

Squeezing  
درسازند گچساران، مارل هاي خاكستري و نمك، تحت تاثير فشاري كه روي آن هاست، حالـت پالسـتيكي يافتـه و بـه درون     

جهت جلوگيري از اين پديده بايد سـرعت  . اطالق مي گردد squeezingديده حفره چاه فشرده و رانده مي شوند كه به اين پ

هم زمان با افـزايش وزن، مـي   . حفاري را كم كرده و شروع به باال بردن تدريجي وزن گل نمود تا وضعيت حفر چاه بهبود يابد

سازند كم تر است، رخ مـي دهـد و    اين پديده معموالً وقتي فشارهيدروستاتيك گل از فشار. توان سرعت حفاري را افزايش داد

  :مشكالت زير را سبب مي شود

  (Tight Connection)تنگي حفره چاه  - ۱

 (Bit Balling)گلي شدن مته  - ۲

 (Pipes Stucking)گيرلوله ها  - ۳

 (Lost Circulation)هرزروي گل  - ۴

مي آيد كه اين افـزايش   اگر سازند مارل باشد، به علت پخش شدن سريع ذرات آن درگل، افزايش سريعي در ويسكوزيته پيش

  .ويسكوزيته و درنتيجه افزايش اصطكاك، باعث زياد شدن هرزروي تا حد هرزروي كامل گل حفاري مي شود

  Stabilizerطوقه پايدار، پايدار كننده 

ـ  ه حالـت  لوله نسبتاً وزين كه برباالي مته سوار شده و به درون چاه فرستاده مي شود و هدف از اين كار نگه داشتن ساق مته ب

شاقولي يا نزديك به شاقولي است كه مقصود از اين كار هم اين است كه مسير چاه در امتداد خط شاقولي يا نزديك به آن بوده 

  .و خالصه مسير چاه كج نباشد تا هم بتوان به هدف دست يافت و هم حفاري نسبتاً سهل صورت داد
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  Stainآغشته، آلوده 

ريك جسم، نظير وجود نفت دركنده هاي حفاري كه مي تواند دليلي بر وجـود مخـزن   د -بيش تر يك مايع -وجود يك سيال

  .نفت باشد

  Stands=thribbleسه شاخه حفاري، سه شاخه لوله حفاري 

به يك ديگر متصل بوده وبه صورت قائم روي سكوي برج توسط كـارگران    جمع سه شاخه لوله حفاري را مي نامند كه معموالً

شود و بايد گفته شود كه انتهاي ديگر اين سه شاخه را برج بان درمحل كار خود در باالي برج در حفره هاي سكو قرار داده مي 

  .ويژه قرار مي دهد

  Stand pipeلوله قائم يا ايستاي گل 

ل لوله اي به شكل لوله اي حفاري كه در حالت قائم در امتداد برج نشانده شده و ازيك طرف توسط لوله هاي گل حفاري متص

  .به تلميه هاي گل است و از طرف دوم به لوله خرطومي گل حفاري و ناگفته پيداست كه در داخل آن گل حفاري جريان دارد

  Stick(to):Stuck pipeگيركردن، گيرافتادن، چسبيدن 

يش تـر در اليـه   برخورد ديواره چاه با وسايل حفاري و لوله هاي سنگين و چسبيدن اين ها به هم ديگر اين اتفاق ناخوشايند ب

هاي نرم، چسبنده و ريزشي روي مي دهد كه گير لوله ها مي نامند و آزاد ساختن آن بعضي اوقـات دشـوار و حتـي مخـاطره     

  .آميزاست

  Sticky (formation)چسبنده، چسبناك، سازند چسبنده 

حفـاري چـاه هـا مسـاله سـاز      برخي از اليه ها مثل مـارن، رس كـه در   (هرجسم يا ماده اي كه حالت چسبندگي داشته باشد 

  )هستند

  Strikeجهت، امتداد 

ويژگي و خصوصيت مهم ازاليه، طبقه يا سازند در چارچوب علوم زمين و آن خط، سطح يا امتدادي است كـه يـك اليـه غيـر     

ود تعيين مي شود و خط عم) غرب -جنوب و شرق -شمال (امتداد مزبور با مشخصات جغرافيايي . افقي با سطح افق مي سازد

  .بر آن يك ويژگي مهم ديگر به نام شيب را مي سازد كه يك زاويه با جهت مربوطه است

  String shotرشته انفجار، وسيله انفجار و ضربه 

ايـن  . وسيله اي كه مي تواند با ايجاد حركت انفجار مانند در محيط اطراف خود لرزش، تكان و حركات جنبشـي توليـد نمايـد   

له هاي گيركرده به كار مي رود كه وسيله انفجار ازدرون لوله هاي گير اتفاده تا محل گير هدايت شده وسيله براي آزاد سازي لو

، روي سكو مي چرخاند و دراصل لحظه اي پس از توليد شوك و ضـربه   و هم زمان با ايجاد شوك، لوله ها را درجهت باز شدن

  .عمل پس گردي انجام مي گيرد

  String shot back offانفجار و پس گردي 

  Sroke per minuteضربه در دقيقه، تعداد ضربه در دقيقه 

تعداد ضربه هاي رفت و برگشت در هر وسيله يا دستگاهي كه داراي پيستون يا ابزاري شبيه پيستون باشـند، مثـل تلمبـه يـا     

  .پمپ گل حفاري

  Stuck pipeلوله گير كرده، لوله گير افتاده، لوله چسبيده 
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كه درچاه گير كرده باشد، گويند گير افتـادن لولـه هـا از اتفاقـات     ) وزني ، جداري و آستري  حفاري،(از لوله  به هرنوع لوله اعم

  .ناخواسته و زيان بار در امر حفاري است كه در سازندهاي نرم و چسبنده احتمال بيش تر دارد

  Stuck pointعمق گير، نقطه گير لوله 

باالي آن عمق ، لوله ها آزاد بوده و از آن نقطه به پايين لوله . ها در آن جا گير افتاده اند نقطه يا عمقي از چاه را گويند كه لوله

  .بي حركت هستند

  Stuffing boxجعبه آب بندي، جعبه درزبندي 

وسيله يا دستگاهي در مجموعه شيرهاي سرچاه كه به خاطر انبساط توپك درون خود، مانع از نشت يا درز سيال اعم از نفت يا 

  .از مي شودگ

  Substructure (derrick))فونداسيون برج حفاري(زيرساخت برج حفاري، زير بناي برج 

  .منظور آن قسمت از زمين است كه زير برج قرار گرفته، وضعيت ساختماني زمين كه پايه هاي برج روي آن استوار است

  Suspended wellچاه معلق، چاه تعليقي 

انجام مطالعه و عمليات روي چاه معلق دراينده حتمـي اسـت، ولـي فعـالً بـه داليلـي       . استچاهي كه به حالت تعليق درآمده 

  .همچون نبود تكنولوژي يا ابزار خاص كنار گذاشته شده است

  Swab(to)مكيدن مخزن يا نفت، كشيدن نفت 

ه اين مكانيسم در چاه هاي كم انتقال مايع از محل خود توسط اعمال مصنوعي مانند مكيدن مايع به وسيله ابزاري مانند لوله ك

اين عمل توسط وسيله اي به نام سنبه انجام مي گيرد؛ ولي اگر بعد از سـنبه زدن يـا   . فشار براي استخراج نفت به كار مي رود

يـا ابـزار   ) پمـپ (مكيدن، باز بهره برداي انجام نگيرد، تنها راه توليد عبارت خواهد بود از استخراج مصنوعي كه به كمك تلمبه 

  .مشابه بايد صورت گيرد

  Swabbing(well)سنبه كاري چاه، مكيدن چاه 

  .كشيدن نفت از مخزن كم فشار توسط عمل سنبه زني

  Swabbing effectاثر مكيدن ، اثر مكش 

اين پديده درحين بيرون كشيدن لوله ها از چاه اتفاق مـي  . اثر چسبندگي يك مايع به جسمي كه از درون مايعي كشيده شود

  .كه اگر چاه مرتب پر نشود، امكان ايجاد صدمه به چاه وجود خواهد داشتافتد 

  

T  
  

  Tap (thread)مارپيچ تراش، قالويز 

  .وسيله اي كه مي تواند عمل تراشيدن را مارپيچ گونه انجام دهد

Taper tap  
به انواع مانده ها، مناسب باشـد  نوعي وسيله مانده يابي است، نوك طويلي دارد كه نظير پيچ است، اما شكل مخروطي دارد كه 

  )قطر نوك مخروطي به تدريج زياد مي شود(

  Teeسه راه، سه راهه 

  .لوله اي كه در يك نقطه در سه جهت منشعب مي شود
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Tensile strength  
  مقاومت كششي، استحكام كششي

شدن يا لهيدگي وجود دارد و آن  دركنار اين مقاومت، نقطه پاره. مقدار تنشي كه الزم است تا باعث شكسته شدن جسم گردد

مسلم است كه مقاومت كششي بيش تر از حد االستيك يا نقطه لهيـدگي  . مقدار باري است كه سيستم مي تواند تحمل نمايد

  .است

Thief formaiton  
  )هرز رود(سازندي كه گل حفاري يا هر سيال ديگر درآن فرو رود 

  Thinnerتينر 

نظيـر پيروفسـفات هـا و    (و نيز تركيبـات معـدني   ) نظير مواد سلولزي و غيره(ز تركيبات آلي مايعي درانواع گوناگون متشكل ا

  .كه در صنعت موارد استفاده فراوان دارد، از جمله به گل حفاري جهت كاهش گرانروي اضافه مي شود )تترافسفات ها و غيره

  Thinning agentعامل رواني، عامل رقيق ساز

  .غليظ شود آب، نمونه آشكاري ازاين گونه عوامل مي باشد  شدن مايع نسبتاً عاملي كه باعث رقيق و روان

  Thixotropyخاصيت سيال گرايي، خاصيت مايع گرايي 

خاصيت ويژه اي در بعضي مايعات كلوئيدي كه در حالت جاري بودن و حركت مثل مايع همگن به نظـر مـي رسـند ولـي بـه      

نيمه جامد درآمده و حالت مايع ژالتيني يا كلوئيدي بـه خـود مـي     -ه مايعمحض خاتمه جريان و حالت سكون به صورت نيم

گل حفاري اكثراً بايد چنين مايعي باشد كه درحالت سكون وعدم گردش گل، مواد جامد از جمله كنده هـا بـه صـورت    . گيرند

  .معلق درگل حفاري شناور باشند

  Thribble=standسه شاخه لوله 

ا مي نامند كه به عنوان يك واحد لوله به كار مي روند وبه چاه داخل و از آن به همان شكل سه اتصال سه شاخه لوله حفاري ر

  .شاخه خارج مي شوند

  Tie(to)متصل كردن، به هم بستن 

  .معناي متصل نمودن وسايل و ابزار را مي رساند، بستن ابزار به يك ديگر است

  Tie back (to)linerپس آويز، پس دوزي لوله آستري 

بدين معني كه ابتدا در چاه رشته لوله آستري رانده شده ولي سپس بنا به . ديل لوله آويزه يا آستري به لوله جداري را نامندتب

  .داليلي اين رشته لوله بايد به رشته لوله جداري تبديل گردد

  Tight formationسازند فشرده، سازند متراكم 

  .عاقب آن مقدار تراوايي نسبتاً ناچيز باشدبه سازندي اطالق مي شود كه ميزان تخلخل و مت

  Tight holeحفره تنگ، چاه تنگ 

سوراخ يا حفره چاه كه قطراوليه آن دراثر ريزش اليه ها يا به هم آمدن آن ها كاهش يابد كه مي تواند باعث گير كردن لوله ها 

  .شده و حتي به قيمت از دست دادن چاه تمام شود

  Tongsو بست لوله ها آچار لوله حفاري، آچار باز 

نوعي آچار كه به طور عمده براي باز و بسته كردن لوله هاي حفاري، لوله هاي جداري، لوله هاي آستري يـا آويـزه لولـه هـاي     

  .آچار مزبور از روي سكوي برج به صورت آويزان مورد استفاده قرار مي گيرد. استخراج وساير ابزار مشابه به كار مي رود
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  Tool pusherسرحفار 

كارچاه بدون وقفه است و دو   اصوالً. باالترين فرد مسوول روي دكل حفاري، همتاي شب كار وي سرحفار شب ناميده مي شود

  .ساعت است ۱۲ گروه با عنوان هاي روزكار و شب كار مشغول خدمت هستند كه مدت زمان كار هر گروه،

  Tour pusher (is prononunced tower)سرحفار شب 

  .معموالً به سرحفار كه در نوبت شبانه مسووليت دارد، اطالق مي شود

  Trip (Drilling-)پايين كردن لوله ها -حركت لوله ها، باال

حركـت لولـه هـا داليـل     . درصنعت حفاري عبارت است از داخل كردن لوله ها يا سايز ابزار دردرون چاه يا خارج كردن آن هـا 

  .ير تعويض مته يا نمودارگيري، مغزه گيري و غيرهمختلفي مي تواند داشته باشد، نظ

Trip gas  
گازي است كه درحين عمليات داخل يا خارج كردن لوله ها از چاه خارج گردد، كه بايد عمليات مزبور را متوقـف نمـوده و بـه    

  .مقابله با آن پرداخت

  Trip in (to)لوله پايين، داخل كردن لوله ها در درون چاه 

  Tubing hanger آويز، لوله مغزي

اين آويزه بين لوله مغـزي و شـيرهاي   . وسيله اي كه رشته لوله مغزي را از مجتمع شير سر چاه به صورت آويزان نگاه مي دارد

  .سرچاهي است

  Tubing headسرلوله مغزي، سرمغزي 

ه و فشـار درونـي لولـه    بخش آغازي رشته لوله مغزي درسطح زمين كه اتصال اين رشته را با رشته لوله جداري ممكـن سـاخت  

  .اين رشته بين لوله مغزي و آخرين رشته لوله جداري قرار مي گيرد. مغزي را متحمل مي شود

  Twin wellچاه دوقلو 

بهره بـداري از يـك افـق ديگـر يعنـي، از      ) چاه دوم(چاهي كه محل آن درنزديكي يك چاه بهره ده باشد و علت حفر اين چاه 

ي وجود دارند كه چندين اليه روي هم قرار گرفته، داراي مخزن نفتي يا گاز هستند كه البته، معادن. سنگ مخزن ديگري است 

  .سنگ مخزن هاي مزبور با هم ارتباط ندارند

  Twist offشكستن لوله ، پاره شدن لوله 

در اليه گير كرده و  شكسته شدن، پاره شدن يا جدا شدن لوله هاي چاه در اثر اتفاقي هر چند نادر، گاهي نوك مته يا خود مته

حال اگردر همين زمان چرخش صفحه دوار ادامه داده شود و مخصوصـاً اگـر دوران آن زيـاد باشـد،     . قادر به حركت نمي شود

حركت به خود لوله ها منتقل شده و در نقطه يا امتداد خطي، لوله ها به دور خود مي چرخند كه اين عمل مي تواند منجر بـه  

  .وله هاي مزبور شودشكستگي و پاره شدن ل

  

U  
  

  Up dipفراشيب 

هر عمل  و حركتي درجهت مخالف با شيب زمين، يا بـه  . درست جهت مخالف يا مقابل شيب اليه، چينه و سازند را مي نامند

  .عبارت ديگر سربااليي است
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  Urban wellچاه حومه شهري 

  .چاهي كه درشهر يا محل سكونت حفرگردد

 3SV (Sub، مجهز به شير ايمني درون چاهي  (Urban area completion)ي حومه شهري اين چاه ها، با رشته تكميل

surface safety valve) تكميل مي شوند تا در هنگام وقوع خطر، چاه از داخل بسته و ايمن گردد.  

  

V  
  

  V-door=Derrick windowپنجره سكوي برج حفاري، درب سكو 

درضـمن محـل   . به جايگاه لوله و انتهاي ديگر به سكوي برج حفاري متصل اسـت سطحي فلزي و شيب دار كه يك انتهاي آن 

اتصال سطح شيب دار مزبور با سكوي برج تنها محلي از سكوي برج است كه حفاظ نرده ندارد و علت آن اين اسـت كـه نقـل    

  .وانتقال ابزار از زمين به روي سكو و برعكس از طريق همين پنجره انجام مي گيرد

  Vibrating screenان، الك لرزان غربال لرز

صفحه مشبك نظير غربال، الك يا سرند كه درحال لرزش و ارتعاش دائمي باشد؛ مثل غربال لرزان براي كنده هاي حفاري سر 

  .چاه نفت يا گاز

  Viscometerگرانروي سنج، غلظت سنج 

انـدازه  ) ثانيه(هاي مختلف ازجمله پوآز و زمان گرانروي در واحد. دستگاهي كه با آن مي توان مقدار گرانروي را مشخص نمود

  .گيري مي شود

  Viscosimeter (Marsh Funel-)گرانروي قيف مارش 

گرانروي سنج كه به شكل يك قيف است و حجم معيني از مايع مثل گل حفاري درآن ريخته و مدت زمان خروج مايع مزبـور  

ن مزبور به عنوان گرانروي گل حفاري ناميده مـي شـود و سـال هاسـت كـه      زما. را در واحد زمان مثالً ، ثانيه اندازه مي گيرند

  .درچاه ها كاربرد دارد

  

W  
  

  Waiting on cement=WOCانتظار بندش سيمان، انتظار گيرش سيمان 

لولـه  از اين موارد مي توان سيمان كاري . سيمان درعمر يك چاه به ويژه به هنگام حفاري، موارد استفاده متعدد و مهمي دارد

. دومين مورد مقابله با هرزروي گل حفاري است و سومين مورد گذاشتن مانع سيماني در چاه است. جدراي و آستري را نام برد

حال اين عمليات توسط پمپ كردن دوغاب سيمان صورت مي گيرد كه طبيعي است تا مرحله سخت شدن، مدت زماني وقت 

  .اين فاصله زماني با اين اصطال بيان مي شود. وغاب سيمان بايد متوقف گرددالزم است و تمام عمليات چاه تا زمان بندش د

  Wall hookقالب مانده ياب، قالب ابزارياب 

ساختمان ورودي يا دهانه اين وسيله . نوعي وسيله ابزاريابي است كه براي بيرون كشيدن لوله هاي مانده درچاه به كار مي رود

درچاه را كه احتماالً به ديواره چاه تكيه داده يا چسبيده به ميانه چاه مي كشاند تا با ابزار  طوري است كه ابتداي لوله گير كرده

  .ديگر مانده يابي به خارج از چاه آورده شود
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  Wall scraper/scratcherديوار روب، ديوار خراش 

اين . به سمت داخل ضخيم شده بتراشدوسيله اي كه شبيه استوانه است و با زائده هاي محكم خود مي تواند ديواره چاه را كه 

پديده كه همان باريك شدن قطر چاه است در اثر ايجاد اندود گل ايجاد شده و در موقـع حفـاري و نيـز رانـدن لولـه جـداري       

 لذا، اين وسيله با تراشيدن يا خراشيدن اندود گل و ديواره چاه انازه قطر چاه را به حالت اوليه بـر مـي  . مزاحمت ايجاد مي كند

  .گرداند

 Wash over (to)دورشويي 

اين . عبارت است از تميز كردن و شستن ابتدا و حول و حوش لوله هاي مانده درچاه كه توسط لوله دورشوي، صورت مي گيرد

عمل بايد قبل از هر اقدامي صورت پذيرد تا وسايل مانده يابي بتواند با لوله هاي مانده درچاه تماس حاصل نمـوده و درنهايـت   

  .قسمتي از ابتداي لوله را در درون خود جاي داده و به بيرون منتقل سازند

  Wash over pipeلوله دورشوي 

  .لوله اي شبيه لوله هاي حفاري ولي با قطر داخلي بيش تر كه وظيفه آن شستن اطراف لوله هاي مانده در چاه است

  Water cushionآب ضربه گير 

. ه فضاي دروني ساق مته با يك مايع پر شود تا در مقابل فشار سازند حادثـه اي رخ ندهـد  دراليه آزمايي، بيش تر الزم است ك

  .اگر اين مايع، آب باشد، آب ضربه گير خوانده مي شود

  Water disposal wellچاه دفع آب، چاه آب زائد 

گاه توليد مي شود، حفر شده و مورد در واحدهاي نمك زدايي، بهره برداري و پااليش چاهي كه به منظور دفع آب زائد كه معموالً

  .استفاده قرار مي گيرد

  Weight indicatorوزن نما 

وسيله يا دستگاهي كه نشان دهنده وزن باشد، نظير ترازوي گل حفاري و دستگاه وزن نما روي سكوي برج كه وزن روي متـه  

  .را نشان مي دهد

  Whip stockزانويه انحراف 

امتداد مستقيم بوده و به همين جهت به همراه مته حفاري قادر است درمسير حفاري، انحـراف  وسيله اي كه داراي انحراف از 

  .اين وسيله در حفاري چاه هاي انحرافي و چاه هاي جهت دار مورد استفاده قرار مي گيرد. ايجاد نمايد

  Wild cat wellچاه وحشي، چاه اكتشافي 

نقطه نظر اكتشاف حفر گردد و طبيعي است كه اين، اولـين چـاه در منطقـه    نامعلوم و نامشخص از   چاهي كه در منطقه كامالً

در ضمن احتمال عدم موفقيت در كشف نفت يا گاز درايـن چـاه   . بي سبب نيست... صفت وحشي، خودسر و . مزبور نيز هست

  .بيش تر از چاه هاي ديگر اكتشافي است

  Window (Derrick-)پنجره برج حفاري، درب سكو 

هدف ازاين كار، . از سكوي برج حفاري كه اوالً، داراي نرده حفاظ نيست و ثانياً ، به سطح شيب دار متصل استبخش كوچكي 

  .داخل و خارج كردن ابزار و لوله ها از زمين به سكوي برج و برعكس است

  Wireسيم، طناب فلزي، كابل 



 www.mohande30.comارائه شده در سايت مهندسي    

ن، رشته سيم طويلي است كه سه وسـيله مهـم بـرج    مهم ترين موردآ. سيم فلزي مقاوم كه در برج حفاري كاربرد زيادي دارد

يعني، منجنيق، جعبه قرقره و متحرك و جعبه قرقره سربرج را به هم متصل مي نمايد و مقاومت سيم مزبور تا حدي است كه 

  .مي تواند وزن بسيار زيادي را تحمل نمايد

  Wire line service/surveyخدمات سيمي، خدمات درون چاهي 

عملياتي است كه براي تهيه نمودارها انجام مي شود ولي، دركل به تمام عملياتي اطالق مي شود كه وسـايل آن  اغلب بيان گر 

  .ها توسط سيم به درون چاه فرستاده مي شوند

  Wire ropeسيم، كابل 

  Work over rigدكل تعميري، دكل تعميراتي 

  .دكلي كه مخصوص عمليات تعمير يك چاه است

  

 
X  
  

  Xeroبدون آب  -خشك

  X-rayاشعه ايكس  -اشعه مجهول 

  Xylenزايلن 

  

Y  
  

  Yield pointنقطه گسستگي ، نقطه تسليم، لهيدگي ، نقطه واروي 

نقطه اي كه يك جسم در مقابل نيروهاي وارد بر آن توان تحمل داشته و دچار تغيير نمي شود، تغيير يا تغييرات با گذر از اين 

  .نقطه روي مي دهد

  Yield strengthي، درجه استحكام حد مقاومت گسستگ

آن نقطه اي كه در آن تغيير حادث . حداكثر استحكام يا دوام يك جسم درمقابل نيروهاي وارد، كه دچار تغير يا تغييرات نگردد

  .شود، نقطه لهيدگي، و مقدار حد يا درجه نيرو يا كشش مربوط، حد لهيدگي ناميده مي شود

 


