
 

 

 

   

 

 

 

  

Cercetarea evenimentului 
produs la sonda 905 Frasin în 

11 octombrie 2014 
∷ imobilizarea garniturii de foraj ∷ 

 
- 

 

2014 

Revizia 0.6 
SNGN Romgaz SA 

22.10.2014 



 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

1 

 

Sonda 905 Frasin – Cercetarea evenimentului din 11 octombrie 2014 

Preambul 

Urmare a evenimentului produs la sonda 905 Frasin în ziua de 11 octombrie 
2014, s-a constituit comisia de cercetare a acestuia constituită din: 

 Cristian Georgescu 

 Ovidiu Tăpălagă 

 Sandu Mihai 

Comisia s-a deplasat la sondă în ziua de 13.10.2014 pentru culegere de 
informații în vederea analizei evenimentului.  

Prezenta analiză a avut la bază următoarele surse de informații: 

 rapoartele zilnice de foraj – formular Excel transmis prin e-mail 
conform procedurilor operaționale; 

 raportul F1 nr. 326 al zilei de 11 octombrie 2014, preluat de la 
supervizorul de foraj; 

 fișa de performanță a sapei de foraj cu seria PW 7577, preluată de la 
supervizorul de foraj; 

 Time-log-ul zilei de 11.10.2014 și Lito-log-ul (3.580 ÷ 3.754 m), 
preluate de la MLU; 

 declarația domnului Nedelcu Ion, rig manager al contractantului de foraj; 

 declarația domnului Diaconescu Aurel, maistru de foraj  al contractantului de foraj; 

 declarația domnului Dogaru Ducu Eugen, sondor șef al contractantului de foraj 

 baza de date time-log a zilei de 11.10.2014 (în format digital) preluată de la MLU. 

Prezentarea evenimentului 

Sonda 905 Frasin, cu adâncimea proiectată de  de 4.055 m MD (conform proiectului refăcut pentru fazele III și IV de foraj). 
Sonda are condiție de talpă, trebuind să realizeze o deplasare orizontală de 525 m pe direcția azimutală 135°. 

Programul de construcție al sondei: 

 16 in @ 300 m 

 11 ¾ in @ 2.300 m MD 

 liner 7 ⅝ in @ 1.975 – 3.504 m MD 

 5 ½ in @ 4.055 m MD 

Realizarea sondei este definită de următoarele date: 

 început foraj: 30.09.2014 

Construcție realizată: 

 16 in @ 300 m 

 11 ¾ in @ 2.171 m MD 

 7 ⅝ in @ 2.001 ÷ 3.588 m MD 

Contractantul a întrerupt forajul, iar beneficiarul a acceptat să reproiecteze fazele III și IV de foraj. Forajul a fost reluat în 
10.07.2014. S-a finalizat faza a III-a de foraj concretizată prin tubarea liner-ului de 7 in pe intervalul 2.001 – 3.588 m MD. S-a 
reluat forajul pentru realizarea fazei a IV-a de foraj în 25.09.2014, până în ziua de 11.10.2014, sonda atingând adâncimea de 
3.754 m MD, adâncime la care contractantul de foraj a decis extragerea sapei pentru înlocuire. 

Conform raportului de foraj al zilei de 11 octombrie 2014, între orele 0:00 și 7:15 (7,25 ore) s-a săpat intervalul 3.745 ÷ 3.754 = 
9 m, s-a circulat între orele 7:15 și 9:30 (2,25 ore), după care s-a început extragerea sapei: 

Extras de la 3.754 m la 3.696 m unde au apărut tracțiuni suplimentare (10-15 tf). Manevrat garnitura între 50 tf și 150 tf = fără 
rezultat, sapa prinsă. 

Conform aceluiași raport, între orele 10:00 și 21:00 (11 ore), după punerea tijei, s-a 

pornit circulația, manevrat garnitura de foraj între 40 tf și 130 tf cu torsionări la masă și bătăi de geală în jos, fără rezultat. 
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Între orele 21:00 și 22:00 s-a pompat un pachet de 1.632 l agent de degajare (Quick Free) + 19.900 l fluid foraj. S-a manevrat 
garnitura de foraj între 40 și 130 tf, cu bătăi de geală în jos, la interval de 10 minute. Raportul specifică faptul că la tracțiuni 
cuprinse între 40 tf și 130 tf, întinderea garniturii este de 4,54 m. Pachetul „de degajare” a fost deplasat în spațiul inelar prin 
pomparea a 100 l fluid foraj până la orele 24:00 ale zilei. 

Acțiuni întreprinse 

În cursul  zilei de 12.10.2014, în condițiile în care garnitura a fost menținută în baie de soluție de degajare (Quik Free), s-a 
continuat întinderea garniturii cu forțe cuprinse „între 40 ÷ 130 tf cu bătăi de geală și torsionare cu masa rotativă la interval de 
10 minute”. În aceste condiții, alungirea garniturii a fost de 4,54 m. S-a mișcat baia de degajare în două reprize, prin pomparea 
a câte 100 l fluid foraj. Aceste acțiuni nu au avut rezultat. 

În ziua de 13.10.2014, s-a repetat o nouă baie de soluție de degajare (1.000 l soluție inversă și agent de degajare Quik Free), 
continuându-se  întinderea garniturii și bătăi de gelaă (227 bătăi în cursul zilei, ajungându-se  la un total de 518 bătăi în total). 

În ziua de 14.10.2014, până la orele 6:00 s-a circulat și s-a întins garnitura între 40 ÷ 150 tf, cu bătăi de geală în sus și în jos, cu 
pauză (135 bătăi, total 653 bătăi cu geala). S-a procedat la executarea unei șablonări a garniturii și locator mufe, urmată de 
introducerea detectorului de prindere, cu rezultat garnitură liberă 0 ÷ 3.625 m MD, garnitură prinsă la 3.650 m MD. Așadar, 
punctul superior al zonei prinse a fost între 3.625 ÷ 3.650 m MD. 

În cursul zilei de 15.10.2014, între orele 0:00 și 8:00 s-a circulat și întins garnitura cu forțe cuprinse între 40 ÷ 150 tf, după care 
s-a introdus un detonator care a fost declanșat la adâncimea de 3.683 m. S-a circulat și întins garnitura de foraj între 15 ÷ 175 
tf, cu torsiune la masă de 15 ture, după care cu garnitura întinsă cu 175 tf, s-a torpilat la adâncimea de 3.638 m și s-a extras 
garnitura rămasă în cărlig cu slăbire la doi clești și deșurubare cu sfoara. 

În ziua de 16.10.2014, s-a finalizt extragerea garniturii de foraj, constatându-se rămânerea la puț a următoarelor elemente: 

 sapa R 6 ½ in  =   0,19 m; 

 1 buc. reducție  =   0,97 m; 

 1 buc. drillcolar 4 ¾ in =   9,31 m; 

 1 buc. stabilizator 6 ½ in =   1,77 m; 

 5 buc. drillcolare 4 ¾ in = 45,82 m. 

TOTAL = 58,06 m 

Iată cum arată drillcolarul supus operației de torpilare: 

   
Fig. 1 Imagini ale drillcolar-ului torpilat 

În continuare s-a procedat la executarea unui dop de ciment a cărui oglindă a fost găsită la adâncimea de 3.510 m MD, urmând 
a se realiza o resăpare de la această adâncime, noua gaură urmând să treacă pe lângă gaura veche în care a rămas parte a 
garniturii de foraj, prezentată mai sus.  

Analiză și comentarii 

Cel puțin teoretic, imobilizarea garniturii ar fi putut avea următoarele cauze: 

 lipire diferențială; 

 dărâmare a pereților găurii sondei; 

 tortuozitatea găurii sondei. 

Se analizează în continuare fiecare din aceste posibilități. 

1. Lipirea diferențială 

Așa cum se știe, factorii ce conduc la o lipire diferențială sunt: 

 un diferențial de presiune între sondă și strat prea mare, și 

 timpul; o durată prea mare de menținere nemișcată a garniturii în condițiile îndeplinirii primei condiții. 
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La momentul constatării imobilizării garniturii, aceasta era în extragere. Densitatea fluidului de foraj era de 1,200 kg/dmc. 
Conform declarațiilor dar și înregistrărilor, după încheierea circulației s-a procedat la extragere, așadar factorul timp nu s-a 
putut manifesta. 

Graficul următor prezintă valorile înregistrate/calculate pentru: 

 gradientul presiunii din pori; 

 ECD (densitatea echivalentă în circulație); 

 gradientul presiunii de fisurare (estimat în timpul forajului) 

 
Fig. 2 Reprezentarea grafică a gradientului presiunii din pori, a ECD și a gradientului presiunii din pori (conform rapoarte MLU) 

În timpul operației de extragere, nu se mai manifestă în sondă presiunea dată de ECD, ci presiunea hidrostatică a fluidului de 
foraj cu densitatea de 1,200 kg/dmc; altfel spus, la extragere, diferența dintre presiunea din sondă și cea din strat a fost chiar 
mai mică decât cea care poate fi văzută pe grafic. Coroborând această concluzie cu aceea că factorul timp nu a putut acționa, 
se poate exclude lipirea diferențială ca și explicație a imobilizării garniturii de foraj. 

2. Dărâmare a pereților găurii sondei 

Pentru înțelegerea acestei posibile cauze, se impune analiza descrierilor litologice pe intervalul în care s-a stabilit că garnitura 
de foraj a fost imobilizată: sub 3.625 m. Ori, conform descrierii geologilor, imediat sub 3.625 m sonda a traversat complexul 
productiv Bn „b” și în continuare complexul productiv Bn „c”, în cadrul cărora, litologia e descrisă ca fiind (a se vedea fig. 
imaginea următoare, 
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 „gresie transparent-translucidă, cenușiu verzuie, duritate medie la dură, granule foarte fine, fine-medii, subrotunjite, 
subsferice, moderat sortate, bine cimentată, ciment carbonatic parțial silicios, mineral accesoriu glauconit cu intercalații de 
argilăverde-deschis, nisipoasă, plastică, amorfă, hidratabilă” 

și respectiv 

„gresie albicioasă-cenușiu deschisă, cenușiu-verzuie, friabilă, rar duritate medie, granule foarte fine la fine, ocazional medii, 
subrotunjite, subsferice, bine sortate, slab la moderat cimentată, ciment silicios/carbonatic, matrice argiloasă, mineral 
accesoriu glauconit. 

 
Fig. 3 Fragment litolog cu cele trei orizonturi productive de pe structura Frasin: „a”, „b” și „c” 

Având în vedere cele de mai sus, este aproape exclusă explicarea imobilizării garniturii de foraj prin dărâmarea pereților găurii 
sondei. 

3. Tortuozitatea găurii sondei 
o Prezentarea noțiunii de tortuozitate 

Sonda 905 Frasin este o sondă dirijată. Având în vedere limitările instrumentelor de dirijare, acestea nu pot realiza un traiect 
„lin” al unei sonde dirijate așa cum a fost el planificat. De multe ori se intervine pentru corectarea traiectului, lucru ce conduce 
la introducerea de frecări longitudinale și la momente de frecare suplimentare. Pentru caracterizarea gradului de abatere de la 
profilul spațial planificat al sondei, s-a introdus noțiunea de tortuozitate a asondei. Din punct de vedere cantitativ, 
tortuozitatea se definește printr-o mediere a variațiilor intensității de deviere, în raport cu cea planificată, de-a lungul întregii 
sonde sau de-a lungul unui interval dat. Formula de calcul este: 

𝑇 =
∑ |𝑖𝑝 − 𝑖𝑘|
𝑛
𝑘=1 𝑙𝑘
∑ 𝑙𝑘
𝑛
𝑘=1

 

unde: 𝑖𝑝=intensitatea de deviere planificată; 𝑖𝑘=intensitatea de deviere între două puncte de măsurare succesive; 𝑙𝑘=lungimea 

intervalului dintre două măsurători pe care este calculată valoarea 𝑖𝑘; n=numărul intervalelor. 

Pentru intervale cu lungimi rezonabile, tortuozitatea poate fi calculată printr-o integrare numerică, acceptându-se uneori o 
traiectorie de formă sinusoidală. 

Se consideră că o sondă este „netedă” dacă tortuozitatea ei nu depășește 0,1°/10 m. 
o Calcul tortuozitate pe intervalul 3.500 ÷ 3.754 m 

Din păcate, ultimul punct în care s-a măsurat deviația sondei a fost la adâncimea de 3.567 m (MD). Pentru crearea unei imagini 
asupra realizărilor din punct de vedere al tortuozității, s-a calculat valoarea acestui indicator pentru intervalul 3.500 ÷ 3.567 m.  

S-au luat în considerare: 
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 valoarea planificată în proiect 𝑖𝑝=0,25°/30 m = 0,8(3)°/10 m și 

 valorile de deviație măsurate conform tabelului următor. 
 Tabel 1 

MD 
[m] 

Înclinare 
[°] 

Azimut 
[°] 

TVD 
[m] 

N 
[m] 

E 
[m] 

ik 

[°/30 m] 
Deplasare oriz. 

[m] 

3.500,00 17,55 150,30 3.429,12 -428,48 376,97 1,54 -428,48 

3.509,00 17,34 146,61 3.437,71 -430,78 378,38 3,75 -430,78 

3.519,00 17,60 146,77 3.447,25 -433,28 380,03 0,79 -433,28 

3.528,00 17,46 145,44 3.455,83 -435,53 381,54 1,41 -435,53 

3.538,00 17,33 145,78 3.465,37 -438,00 383,23 0,50 -438,00 

3.546,00 17,30 144,81 3.473,01 -439,96 384,58 1,09 -439,96 

3.567,00 17,10 144,67 3.493,07 -445,03 388,17 0,29 -445,03 

Folosind formula de calcul a tortuozității pentru intervalul 3.500 ÷ 3.567 m s-a obținut: 

𝑇 = 0,3047°/10 m 

Așadar, calculele arată o valoare a tortuozității de 3,05 ori mai mare decât limita până la care o sondă e considerată „netedă”. 
Abia acest aspect ar putea constitui o posibilă explicație a fenomenului de imobilizare a garniturii. În condițiile în care sub 
adâncimea de 3.567 m nu mai există informații referitoare la traiectul sondei, nu poate fi exclusă ipoteza că pe acest interval 
tortuozitatea să aibă valori mult mai mari. 

Mai mult, pe graficul următor se poate vedea faptul că după constatarea „prinderii” garniturii, a fost o singură tentativă de 
degajare „în jos” pe o durată de sub un minut, și asta fără rotirea garniturii de foraj! În rest, se poate vedea că garnitura de foraj 
a fost în întindere (vezi curba KellyPos). S-a dovedit că degajarea „în sus” a fost imposibilă. Probabil că singura șansă de 
degajare ar fi fost aceea a încercării de degajare „în jos”, suprapusă cu rotirea garniturii, lucru care nu s-a petrecut. 

 
Fig. 4 Reprezentarea grafică a înregistrărilor KellyPos și a turației între orele 9:30 și 10:30 ale zilei de 11.10.2014 la sonda 905 Frasin 

Concluzii 

Analiza efectuată ne arată faptul că nu este deloc simplă găsirea unei explicații clare susținută de argumente pentru imobilizarea 
garniturii în sonda 905 Frasin în data de 11.10.2014. 
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Fără a putea explica foarte clar fenomenul de imobilizare a garniturii de foraj, datele analizate par să indice greșeli de operare 
în încercările de degajare imediat după sesizarea incidentului; dacă asumăm că, urmare a tortuozității mari a găurii de sondă, 
practic, garnitura de foraj s-a „împănat” la manevra în sus, singura șansă de degajare ar fi fost pe direcția în jos; ori graficul din 
fig. 4 arată că a existat o singură tentativă (cu durata de sub un minut) de degajare în jos, și asta fără rotirea garniturii de foraj; 
ulterior, tragerea garniturii de foraj combinată cu loviturile gealei au condus la accentuarea fenomenului de „împănare” a 
garniturii de foraj. 

Anexe 

 Declarația domnului Nedelcu Ion, rig manager al contractantului de foraj 

 Declarația domnului Diaconescu Aurel, maistru de foraj  al contractantului de foraj 

 Declarația domnului Dogaru Ducu Eugen, sondor șef al contractantului de foraj 

 Raportul de foraj F1 nr. 326 al zilei de 11 octombrie 2014 

 Litologul înregistrat la MLU (incluzând ziua de 11.10.2014) 

 Time log-ul înregistrat de MLU în ziua de 11.10.2014 

 Fișa de performanță a sapelor 
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