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مقدمه
روش های حفاری مخازن هیدروکربنی در جهان بسیار متنوع است. 
در میادین فراساحل2 مثل خلیج مکزیک یا آبهای عمیق3 دریای شمال 
و به خصوص در نروژ، حفاری چاه های جهت دار وچندشاخه به عنوان 
روش��ی مدرن در هنگام توس��عه ی میادین نفت و گاز ش��ناخته ش��ده 
که س��بب افزایش تولید و کاهش هزینه های عملیاتی ش��ده است ]2[. 
این ن��وع چاه ها اغلب برای صرفه جویی هزین��ه ی حفاری در جاهایی 
ک��ه محدودیت پلتفرم وجود دارد یا جاهای��ی که حفاری جداگانه ی 
هدف ه��ای مخزنی4 )مکان های حاوی هیدروکربن( توس��ط چاه های 
عمودی )متداول( غیراقتصادی اس��ت، حفاری می ش��وند. در ایران نیز 
حفاری مخ��ازن اکثراً با حفر چاه های متداول عمودی انجام می ش��ود 
که برای مخازن واقع در خش��کی، روش��ی اقتصادی است. اما کاهش 
هزینه ها و افزایش بازده حفاری در میادین فراساحلی مثل پارس جنوبی 
و می��دان هیدروکربنی عظیم واقع در دریای خزر،  نیازمند اس��تفاده از 
ابزار و فن آوری های پیشرفته است. یکی از این فن آوری ها، استفاده از 
حفاری جهت دار با موتورهای درون چاهی5 است. با وجود منافع بالقوه 
و اثبات شده ی حفاری جهت دار با موتور الکتریکی، هنوز درک غالب 
آن اس��ت که این فن آوری برای رس��یدن به س��طح باالتر در حفاری، 
بیش از حد پیچیده بوده و ریسک زیادی دارد. در حالی که فن آوری 
مذکور پتانسیل قابل توجهی در کاهش هزینه های پروژه های باالدستی 

نفت و گاز دارد. واقعیت آن اس��ت که اس��تفاده از این فن آوری منافع 
اقتصادی زی��ادی به همراه دارد. اما اثبات آن چالش��ی را مطرح کرده 
است. با استناد به شرکت های پیشتاز در حفاری جهت دار با استفاده از 
فن آوری موتورالکتریکی، می ت��وان گفت این فن آوری مزایایی مثل 
کاهش هزینه، به حداقل رس��اندن زمان و بهینه سازی حفاری جهت دار 

را در پی خواهد داشت.
کاهش هزینه را می توان به آس��انی و با توجه به توفیق این فن آوری 
در پروژه های انجام شده در کشورهای پیشرفته تخمین زد. اما با وجود 
اهمیت و ضرورت بهبود عملکرد و زمان حفاری جهت دار در کشور، 

تاکنون مطالعه ای جهت ارزیابی این فن آوری انجام نشده است.
این تحقی��ق چکی��ده ای از تحقیقات دانش��گاهی، مق��االت فنی و 
حرف��ه ای، ثبت اختراع��ات، نش��ریات حرفه ای، طرح های پژوهش��ی 
دولتی و کتابچه های راهنمای فنی و نش��ریات س��ازندگان موتورهای 

درون چاهی است.
ه��دف اصلی از انج��ام این تحقیق معرفی سیس��تم حفاری با موتور 
درون چاهی الکتریکی و نشان دادن اجزاء، مشخصات و پیشرفت های 
انج��ام ش��ده در ای��ن زمینه اس��ت. همچنی��ن در پای��ان در خصوص 
امکان س��نجی فنی و اقتصادی اس��تفاده از این فن آوری برای حفاری 
مخازن نفت و گاز نتیجه گیری کلی انجام ش��ده و پیش��نهادهای الزم 

ارائه می گردد.
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1- تاریخچ�ه ی پیدای�ش حف�اری چاه ه�اي جه�ت دار
حفاري جهت دار براي نخس��تین بار در 1929 با ساخت دستگاه هاي 
دقیق اندازه گیري زاویه ی چاه )Inclination( مورد توجه قرار گرفت. 
در اوائ��ل ده��ه ی 1930 اولین چاه جه��ت دار در خلی��ج هانتینگتون 
کالیفرنیا حفاري شد. به تدریج، توسعه ی میدان نفتي خلیج هانتینگتون 
و حفر دو حلقه چاه جهت دار دیگر نشان داد که تولید این چاه ها بیشتر 

از سایر چاه هاست.
حف��اري جهت دار تا 1934 طرفداران چنداني نداش��ت؛ تا آنکه در 
این سال یک چاه در کنرو )Conroe( تگزاس دچار فوران شد. در این 
هنگام پیش��نهاد شد با حفر یک چاه جهت دار، پس از برخورد با مسیر 
چاه اول و پمپ کردن گل ب��ه درون آن، از ادامه  ی فوران جلوگیری 
به عمل آید )Well Killing(. با انجام موفقیت آمیز این پروژه، حفاري 
جهت دار به عنوان راه حلي براي مس��ائل دش��وار و دس��تیابي به مخازن 
پیچیده ، مورد استقبال شرکت هاي حفاري و نیز مشتري ها قرار گرفت.

امروزه باتوجه به هزینه هاي جاري فراوان تولید و اس��تخراج نفت و 
گاز، حفاري جهت دار یک ضرورت اس��ت. مي توان گفت مهم ترین 
خصوصیت این روش فراهم آوردن امکانات برداشت از مخازني است 

که برداشت از آنها با هیچ روش دیگري اقتصادي نیست.
توس��عه و پیش��رفت موتوره��اي گل )Mud Motor( را مي توان از 
مهم ترین عوامل در پیش��رفت صنعت حفاري جه��ت دار عنوان کرد. 
همچنین ساخت دستگاه هاي موقعیت سنج با دقت زیاد، به توسعه ی این 
صنعت کمک ش��ایاني کرده است. هم اکنون، دستگاه هاي هدایت گر 
)Steering tools( پیش��رفته به عن��وان وس��ایلي ب��راي جهت ده��ي به 
موتورهاي گل، جایگزین وس��ایل موقعیت س��نج قدیمي شده اند. این 
دس��تگاه ها توس��ط کابل به درون لوله ی حفاري رانده ش��ده و پس از 
قرار گرفتن در جاي مناس��ب و گذش��تن از فواصلی معین، اطالعات 
را به س��طح زمین مي فرس��تند. این اطالعات توسط کامپیوتر پردازش 
ش��ده و موقعیت دقیق چاه و شرایط دما و فشار ته چاه از آنها استخراج 

مي شود. ش��ماتیک ابزار حفاری جهت دار و کاربردهای آن به ترتیب 
در شکل های-1و2 ارائه شده است.

در دهه ی 1980، نمونه ای جدید از این دستگاه ها به عنوان وسیله اي 
دقیق و ب��ا صرفه ی اقتصادي قابل قبول س��اخته و معرفي ش��د. امروزه 
دس��تگاه هاي MWD ب��ا موتورهاي گل قابل هدایت رانده مي ش��وند. 
 ،)Log( نمون��ه ی جدید این دس��تگاه ها به هم��راه دس��تگاه هاي الگ
اش��عه ی گاما و مقاومت، ساخته ش��ده که همزمان با عملیات حفاري، 

امکان بررسي و شناسایي سازند را نیز فراهم مي آورد ]4[.

2- آشنایي با موتورهای پیشران و استفاده از آنها در حفاری چاه های 
جهت دار

در نقاط مختلف جه��ان، چاه های افقی و جه��ت دار زیادی وجود 
 )PDM( دارن��د که اکث��ر آنها با اس��تفاده از موتوره��ای هیدرولیکی
حفاری ش��ده اند. اما موتورهای الکتریک��ی درون چاهی)EDM( برای 
حفاری شاخه های افقی چاه ها کاربرد ویژه ای دارند. مزایای این سیستم 
پیشران، دسترسی کانال ارتباطی قابل اطمینان6 به ته حفره ی چاه است. 
این موضوع امکان به دس��ت آوردن پیوسته ی اطالعات از عملکرد مته 
و موتور الکتریکی درون چاهی را فراهم می کند، درحالی که ارس��ال 
نیروی مورد نیاز )الکتریکی( برای تخریب سنگ در ته حفره از طریق 
رش��ته ی حفاری7 صورت می پذیرد. این ف��ن آوری، حفاری چاه های 

افقی با زاویه ی انحنای متوسط و طوالنی را امکان پذیر می کند.
موتوره��ای PDM نق��اط ضع��ف زی��ادی دارن��د؛ از جمل��ه عمر 
کوت��اه موتور و عملکرد ضعی��ف در عملیات با درج��ه حرارت زیاد 
ک��ه ای��ن محدودیت های عملیاتی باعث ش��ده در بس��یاری از موارد، 
موتور الکتریکی جایگزین مناس��بی باش��د و عملی��ات را کارآمدتر و 

قابل اعتمادتر انجام دهد.
از پروژه های انجام ش��ده در این زمینه می توان به استفاده ی موفق از 
موتور حفاری الکتریکی درون چاهی در حفاری جهت دار س��ه حلقه 

)MWD( 1  شماتیک ابزار حفاری درون چاهی همراه با تجهیزات انتقال اطالعات

٣ 

عنوان يك دار بهتوليد و استخراج نفت و گاز، حفاري جهت فراوانهاي جاري امروزه، باتوجه به هزينه
را  دنياه توليدكنندگان سراسر ترين خصوصيت اين روش آن است كتوان گفت مهمكند. ميضرورت جلوه مي

  با هيچ روش ديگري اقتصادي نيست.برداشت از آنها كنند كه برداشت از مخازني  تاسازد قادر مي
ترين عوامل در پيشرفت توان از مهم) را ميMud Motorتوسعه و پيشرفت در موتورهاي گل (

اين  يبه توسعه زياد،دقت  سنج باهاي موقعيت. همچنين ساخت دستگاهعنوان كرددار صنعت حفاري جهت
عنوان ) پيشرفته بهSteering toolsگر (هاي هدايتاكنون، دستگاهده است. همكراني صنعت كمك شاي

ها اند. اين دستگاهسنج قديمي شدهتجايگزين وسايل موقعي ،وتورهاي گلدهي به موسايلي براي جهت
 يلگرفتن در جاي مناسب و گذشتن از فواص حفاري رانده شده و پس از قرار يدرون لولهكابل به توسط

دقيق  كامپيوتر پردازش شده و موقعيت توسطفرستند. اين اطالعات معين، اطالعات را به سطح زمين مي
دار و كاربردهاي آن شماتيك ابزار حفاري جهت د.شوچاه از آنها استخراج ميچاه و شرايط دما و فشار ته

  است. ارائه شده 2و1-هايترتيب در شكلبه
 

 
  )MWDچاهي همراه با تجهيزات انتقال اطالعات (درون شماتيك ابزار حفاري :1شكل
  

اقتصادي  ياي با دقت و صرفهعنوان وسيلهبهها جديد از اين دستگاه اينمونه ،1980ي در دهه
شوند. هدايت رانده ميبا موتورهاي گل قابل MWDهاي د. امروزه دستگاهشقبول ساخته و معرفي قابل
كه  است ساخته شده ،گاما و مقاومت ياشعه ،)Logهاي الگ (همراه دستگاهبهها جديد اين دستگاه ينمونه

  .]4[ وردآفراهم مينيز همزمان با عمليات حفاري، امكان بررسي و شناسايي سازند را 
  

2  شمایی از كاربرد حفاری چاه های انحرافی و نحوه ی دسترسی به نقاط هدف

۴ 

  
  به نقاط هدف دسترسي ينحوه هاي انحرافي وچاه حفاريكاربرد از  يي: شما2شكل

  
  دارهاي جهتهدر حفاري چا هاآناز و استفاده  موتورهاي پيشران با آشنايي -2

 يكه اكثر آنها با استفاده از موتورها وجود دارند ياديدار زو جهت يافق يهاچاه ،در نقاط مختلف جهان
 يهاشاخه يحفار يبرا(EDM)  يچاهدرون يكيالكتر يموتورها اما .اندشده يحفار )PDM( يدروليكيه
ته  هب 6يناناطمقابل يكانال ارتباط يدسترس يشران،پ يستمس ينا يايد. مزاندار ياويژه ها كاربردچاه يافق

 يكيموتور الكترو  اطالعات از عملكرد مته ييوستهدست آوردن پهموضوع امكان ب ينا چاه است. يحفره
تخريب  يبرا (الكتريكي) يازمورد ن يرويارسال ندرحالي است كه  عمل اين .كندرا فراهم مي يچاهدرون

 ييهبا زاو يافق يهاچاه يحفار ،آوريفن ينا .پذيردصورت مي 7حفاري يرشتهطريق  از سنگ در ته حفره
  .دكنيم پذيرامكانرا  يطوالن و متوسط يانحنا

 با عمليات در ضعيف عملكردموتور و  كوتاه عمردارند؛ از جمله  زيادي ضعف نقاط PDMموتورهاي 
جايگزين الكتريكي  موتور از موارد، بسياري درعملياتي باعث شده  هاياين محدوديت كه زياد حرارت درجه

  .دهد انجام اعتمادترقابل و تررا كارآمد عملياتو  مناسبي باشد
الكتريكي  حفاري آميز از موتورموفقيت ياستفادهتوان به انجام شده در اين زمينه مي هاياز پروژه

 كه )1990- 1992( تركمنستان متر در 3600 تقريبي عمق با چاهحلقه  سه دارچاهي در حفاري جهتدرون
طي  و داده كاهش برابر 5/2 را ميداني توسعه اريگذسرمايهي هزينه و افزايش برابر پنج را نفت توليد
  .]1[ اشاره كرد شده، داده شرح 1994سال  در S.A.Shirin-Zadeي مقاله

  
  يوبينگيلبا كو يحفار يبرا يچاهدرون يكياستفاده از موتور الكتر يسنجامكان -3

 انجام كانادا درو  1970 در بار اولين، 8بازحفرهچاه  حفاري براي تيوبينگكويل از استفاده براي تالش
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چاه با عمق تقریبی 3600 متر در ترکمنستان )1992-1990( اشاره کرد 
که تولید نفت را پنج برابر افزایش و هزینه ی س��رمایه گذاری توسعه ی 
S.A.Shirin- می��دان را 2/5 براب��ر کاهش داد. این پروژه در مقال��ه ی

Zade در سال 1994 شرح داده شده است ]1[.

3- امکان س�نجی استفاده از موتور الکتریکی درون چاهی برای حفاری 
با کویل تیوبینگ

تالش برای اس��تفاده از کویل تیوبینگ برای حفاری چاه حفره باز8، 
اولین بار در 1970 و در کانادا انجام شد. برای این کار باید یک کابل 
ب��زرگ برای کارکرد موتور الکتریکی حفاری )ش��بیه به موتور مورد 
اس��تفاده در پمپ های ش��ناور الکتریکی )ESPs(، استفاده می شد. در 
1970 پروژه ای به نام الکترو دریل با هدف به کارگیری کویل تیوبینگ 
در لوله های حفاری توسط ش��رکت جنرال الکتریک و وزارت انرژی 
ایاالت متحده انجام ش��د که به دلیل سیس��تم پیچیده ی کابلی و نش��ت 
پی در پ��ی اتصاالت متع��دد در کابل های مربوط ب��ه لوله های حفاری 

ناموفق ماند. اما آزمایش موتورالکتریکی موفقیت آمیز بود. ]2[
در قدیم لوله های حفاری توانایی ایستادگی با نیروی چرخشی مورد 
نیاز مته از س��طح زمین را نداشتند. موتورهای حفاری الکتریکی نسبت 
به موتورهای هیدرولیکی تمایل بیشتری به سرعت چرخشی داشتند که 
در بعضی س��ازندها س��رعت زیاد و مته های الماسی سبب افزایش نرخ 
نفوذ تا 10 برابر بیش��تر از حفاری چرخش��ی معمولی با مته های کاجی 
می ش��د. زم��ان میانگین برای خراب��ی موتور حف��اری الکتریکی 240 
س��اعت بود؛ در حالی که برای موتورهای گلی نوع Moineaux زمان 

میانگین خرابی 50 ساعت بود ]2[.
در این مطالعه به بررس��ی و امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از 
موت��ور الکتریکی برای حفاری چاه حفره باز هم��راه با کویل تیوبینگ 
الکتریک��ی و همچنین تجزیه و تحلی��ل آن در بازار فروش )که در آن 
تاریخچ��ه ی حفاری با موتور الکتریکی بازنگری و توس��عه و طراحی 

مفهومی آن انجام شده( می پردازیم:

مزایای حفاری با کویل تیوبینگ الکتریکی )E-CTD(9 در مقایسه با 
حفاری معمولی عبارتند از]2[:

ال��ف( کنترل کامل چاه: کویل تیوبینگ معموالً در چاه های در حال 
جریان10 قابلیت کارکرد با فش��ار سرچاهی موجود را داشته و اجازه ی 
حفاری زیرتعادلی ایمن را می دهد. همچنین کمترین نگرانی از فوران 

سریع11 را در پی دارد.
ب( تم��اس دس��تی کمتر با لوله ها: از آنجا که اتصال لوله ها دس��تی 
انجام نمی ش��ود، نیروی انس��انی کمت��ری مورد نیاز اس��ت و در نتیجه 

خطای انسانی کاهش و ایمنی افزایش می یابد.
ج( افزایش سرعت حرکت باال و پایین لوله: کویل تیوبینگ می تواند 
با س��رعتی بیش از 50 ف��وت بر دقیقه به داخل یا خ��ارج از چاه رانده 
شود12 که این سرعت چندین برابر سریع تر از راندن اتصالی13 لوله های 

حفاری است.
د( کابل: وجود امکان قرارگیری کابل درون کویل تیوبینگ، امکان 
انتقال ان��رژی الکتریکی الزم برای EDM را فراه��م کرده و اجازه ی 

اندازه گیری متغیرها را همزمان با عملیات حفاری14 می دهد.
تنه��ا ای��راد اصلی حفاری ب��ا کویل تیوبینگ )CTD( در مقایس��ه با 
حفاری معمولی آن اس��ت که کویل تیوبین��گ قابلیت چرخش ندارد 
و باید همراه آن از یک موتور حفاری هیدرولیکی اس��تفاده ش��ود که 
معموالً گران قیمت و غیرقابل اطمینان اس��ت. پس یک موتور حفاری 
الکتریک��ی می تواند از مزایای حفاری با کویل تیوبینگ )جادادن کابل 
درون آن( استفاده کرده و عیب اصلی کویل تیوبینگ )نداشتن قابلیت 

چرخش( را برطرف نماید )شکل-3(.
ام��روزه کابل ه��ای جریان الکتریک��ی در بس��یاری از عملیات های 
کویل تیوبینگ برای اندازه گیری همزمان خصوصیات درون چاهی در 

هنگام حفاری استفاده می شوند ]4[.
در حفاری ب��ا کویل تیوبینگ و موت��ور الکتریکی محدودیت هایی 

وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد:
با توجه به اینرس��ی روتور و دیگر اعضای چرخشی، اگر مته به طور 
ناگهان��ی متوقف ش��ود بار ضربه ای پیچش��ی ممکن اس��ت چند برابر 
بیش��تر از بار وزنی باش��د. در چنین رخدادهایی قرار دادن یک دستگاه 
محدودکننده ی گش��تاور در خروجی موتور ب��رای جلوگیری از وارد 

شدن چنین آسیب هایی به اعضای چرخشی، بسیار ضروری است.
سرعت موتور القایی برای حفاری چاه خیلی زیاد است )3600 دور 
در دقیق��ه(. در این طراح��ی مفهومی، تصور آن بود که باید س��رعت 
به ط��رز قابل مالحضه ای کاه��ش یابد. چندین روش کاهش س��رعت 

وجود دارد:
الف( کاهش س��رعت توس��ط دنده که به وس��یله ی یک جعبه دنده 

انجام می شود.
ب( کاهش سرعت با استفاده از سیستم های هدایت گر سرعت متغیر  3  شماتیک حفاری معمولی )سمت راست( و حفاری با كویل تیوبینگ )سمت چپ(

۶ 

  .)3-شكل( دماين برطرف را )چرخش قابليت
 گيرياندازه براي تيوبينگكويل هايعمليات از بسياري در حاضر حال در الكتريكي جريان هايكابل
  .]4[ دنشومي استفاده حفاري هنگام در چاهيدرون خصوصيات همزمان
 

 
  (سمت چپ) يوبينگتكويل با (سمت راست) و حفاري حفاري معمولي تيك: شما3شكل

  
  هايي وجود دارد كه بايد بر آنها غلبه كرد:يوبينگ و موتور الكتريكي محدوديتتدر حفاري با كويل

 ايضربه بار شود متوقف ناگهاني طورهمته ب چرخشي، اگر اعضاي ديگر و روتور اينرسي به توجه با
دستگاه رخدادهايي قرار دادن يك چنين وزني باشد. در بار از بيشتربرابر  چند است پيچشي ممكن
بسيار  چرخشي، اعضاي به ييهاآسيب از چنين جلوگيري موتور براي خروجي در گشتاور يمحدودكننده

  .است ضروري
 طراحي اين در. )دقيقه در دور 3600( است زياد خيلي چاه حفاري براي القايي موتور سرعت

وجود  سرعت كاهش روش چندين. يابد كاهش ايمالحضهقابلز رطهب سرعت بايد كه بود نآ تصور مفهومي،
  :دارد

 .دشوانجام مي دندهجعبه يك يوسيلههكه ب دنده توسطسرعت كاهش الف) 

كه روشي  15سنكرون القايي موتور متغير براي گر سرعتهاي هدايتاستفاده از سيستمسرعت با كاهش ب) 
اين كار مزايايي كه  دهندتغيير مي را موتور سرعتتغذيه،  منبع فركانس تغيير با هاسيستم اين .است رايج
  ]:2[ دنبال داردبه
 رهايغيمت تعيين در تواندمي كه 16واقعي زمان اي وتاريخچه هاياز داده ايگسترده فراهم كردن طيف 

 باشد مفيد سرعت و گشتاور مته، عمر مانند چاهيته

 جريان كردن محدود و ولتاژ تنظيم جهت اپراتور به دادن اجازه با سيستم از محافظت 

 در هنگام بروزخطا كردن خاموش و نظارت 
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برای موتور القایی س��نکرون15 که روش��ی رایج است. این سیستم ها با 
تغییر فرکانس منبع تغذیه، س��رعت موتور را تغییر می دهند که این کار 

مزایایی دارد ]2[:
 فراه��م کردن طیف گس��ترده ای از داده ه��ای تاریخچه ای و زمان 
واقع��ی16 که می توان��د در تعیین متغیره��ای ته چاهی مانن��د عمر مته، 

گشتاور و سرعت مفید باشد
 محافظت از سیس��تم با اجازه دادن ب��ه اپراتور جهت تنظیم ولتاژ و 

محدود کردن جریان
 نظارت و خاموش کردن در هنگام بروزخطا

3-1- تجهیزات سطحی
ش��رکت های  و   ESP عرضه کنن��دگاِن  از  به س��هولت  تجهی��زات 
اجاره دهن��ده ی ژنرات��ور برق )که به صورت تریل��ر یا به صورت نصب 

شده اند(، قابل تأمین است.

3-2- برآورد هزینه ی سیستم موتور حفاری الکتریکی
هزینه های ارائه شده در جدول-1 بهترین تخمین در دسترس هستند. 
محققان بر این باورند که اگر بیش از یک کابل س��اخته شود هزینه ی 
کاب��ل به طرز قابل توجه��ی کاهش خواهد یاف��ت. به همین ترتیب اگر 
موتور جدی��دی به طور خاص برای این کار طراحی ش��ود هزینه های 

ابزار درون چاهی نیز کاهش می یابد.
قیم��ت یک موتور جابجایی مثبت 4/75 اینچی 20500 دالر اس��ت 
که ب��ه اضافه ی 10000 دالر ب��رای اتصال دهنده ه��ا، قیمت یک ابزار 
درون چاه��ی عادی در حدود 30500 دالر خواهد ب��ود. بنابراین ابزار 
درون چاهی برای یک سیس��تم موتور حفاری الکتریکی خیلی گران تر 

از یک ابزار درون چاهی عادی با موتور جابجایی مثبت است ]2[.

3-3- خالصه ی تجزیه و تحلیل بازار سیستم موتور حفاری الکتریکی
بر اس��اس تجزیه و تحلی��ل بازار17 محقق��ان بر این باورن��د که بازار 
چش��مگیری برای سیس��تم موت��ور حف��اری الکتریکی در حف��اری با 
کویل تیوبینگ وجود دارد. بازار اولیه از چندین جایگاه تشکیل شده ]2[:

ال��ف( مناطقی با هزینه ی زیاد: کاهش زمان مورد نیاز برای عملیات 
تریپ و کاه��ش زمان خرابی می تواند هزینه ی اضافی سیس��تم موتور 

حفاری الکتریکی را جبران کند.
ب( حف��اری در دمای زیاد: موتور حف��اری الکتریکی می تواند در 
س��ازندهای با دمای زیاد کار کند؛ در حالی که موتورهای PDM این 

قابلیت را ندارند.
ج( مخازن با فش��ار کم و تراوایی زی��اد: از آنجا که موتور حفاری 
الکتریکی، جریان س��یال حفاری را مح��دود نمی کند در جاهایی که 
فشار سازند کم و هرزروی گل زیاد است می توان در عملیات حفاری 
از م��واد جلوگیری کننده از هرزروی اس��تفاده کرده و با نگهداش��تن 

کمترین نرخ جریانی پمپ، فشار هیدرواستاتیک را کاهش داد ]2[.
د( س��یاالت حفاری ویژه: موتورهای حفاری الکتریکی می توانند با 
س��یاالت حفاری مثل گل های پایه روغنی، ه��وا، نیتروژن و فوم که به 

موتورهای PDM صدمه می زنند کار کنند.

 )E-CTD( به طور خالصه مزایای حفاری با کویل تیوبینگ الکتریکی
در مقایسه با کویل تیوبینگ معمولی به شرح زیر است ]3[:

 قدرت پیشران فراهم شده ی مستقل از جریان سیال
 تحمل زیاد سیاالت حفاری حاوی انرژی

 مناسب بودن برای حفاری زیرتعادلی
 مناسب بودن برای کاربردهای حفاری در زیر دریا

 قابلیت عملیات در دمای زیاد
 کنترل قابل انعط��اف نیروی الکتریکی با بازخ��ورد لحظه ای برای 

حفاری مداربسته و بهینه سازی بازده حفاری
 عملک��رد موتور قابل تنظیم اس��ت ک��ه می تواند ب��رای راه اندازی 

حرکت اولیه یا جهت دهی استفاده شود.
 انتقال اطالعات در زمان واقعی به سطح با استفاده از کابل الکتریکی

 طول عمر زیاد موتور
 کاهش لرزش )اث��ر قرارگیری جای رو، قابلی��ت اطمینان از دیگر 

تجهیزات مثل نمودار NMR مغناطیسی(
 برگشت پذیری جهت چرخش

این مزایا س��بب الحاق انجمن مهندس��ان حفاری اروپا18 به حرکت 
و توس��عه ی ابزار الکتریکی درون چاهی شد. این پروژه در سه مرحله 
)فاز( انجام ش��ده است. در فاز نخس��ت یک طراحی مفهومی و یک 
مدل اولیه  ایجاد شد که در آن تجهیزات سطحی، سیستم انتقال نیروی 
الکتریک��ی و متعاقب آن، پکیج یکپارچ��ه ی حفاری مورد توجه قرار 
گرفت. در فاز دوم، پروژه ی طراحی و ساخت یک موتور الکتریکی 
درون چاهی مناسب برای حفاری یک حفره ی 3/75 اینچ پیشنهاد شد.

این موتور ش��امل ابزار درون چاهی الکتریکی با سنس��ور فش��ار، دما 
و لرزش اس��ت. در فاز س��وم پروژه، هدف نهایی، ایج��اد یکپارچگی 
موتور الکتریکی از طریق سیس��تم هوشمند مداربسته ی حفاری بود. در 
این پروژه بر اس��اس بازخوردهای حاصل از سنس��ورهای نزدیک مته، 

56000 دالرتجهیزات سطحی

96000 دالركابل )12000 فوت( × )فوت/8$(

150000دالركابل )18000فو ت( × )فوت/8/33$(

45500 دالرابزار درون چاهی "4/75

  1  هزینه های تخمینی 
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چنین سیس��تمی می تواند به صورت خودکار متغیرهای حفاری را برای 
بهینه سازی عملیات حفاری تنظیم کند.

 پیش��رفت در فن آوری تولید مصنوعی19، س��بب ایجاد نوع جدیدی 
از پمپ های الکتریکی ش��ناور )ESP( قابل نصب روی کویل تیوبینگ 
گردی��د. در این روش نوین ب��رای عایق کاری و محافظت از ش��رایط 
محیطی ته چاهی، کابلی الکتریکی با ظرفیت زیاد درون کویل تیوبینگ 
نصب ش��ده است. این  فن آوری باعث ش��کل گیری اولین فاز پروژه ی 

اقتصادی حفاری با کویل تیوبینگ الکتریکی شد.
ترکی��ب این فن آوری ب��ا ی��ک جعبه دن��ده و اتصال دهنده ها، یک 
کویل تیوبین��گ الکترومکانیک��ی به وج��ود می آورد ک��ه موتور آن با 
اس��تفاده از ی��ک کامپیوتر متصل ب��ه هدایت کننده با س��رعت متغیر20 
)VSD( از س��طح زمین کنترل می ش��ود. بس��ته های کنترل و فرماندهی 
نرم افزار نیز تهیه ش��د که داده های حفاری را در زمان واقعی21 از موتور 
کس��ب و ثبت می کند. اجزای سطحی سیستم در ش��کل-4 نشان داده 
شده که کنترل موتور ته چاهی از سطح و توسط یک کامپیوتر صورت 

می گیرد ]3[.
در شکل-5 نمایشگر حفاری نشان داده شده که همه ی متغیرهای موتور 

از جمله گشتاور، ولتاژ و محدودیت جریان در آن دیده می شود ]3[.
سیال حفاری توسط یک یونیت پمپ قابل حمل تأمین می شود. سیال 
از طری��ق یک ش��یر چرخان22 از یک طرف ری��ل کویل تیوبینگ وارد 
می ش��ود و از طریق یک قطعه ی T-ش��کل که به ش��یر چرخان متصل 
ش��ده، به درون رش��ته ی کویل تیوبینگ جریان می یابد. برای جای دادن 
کابل الکتریکی، یک بالک هد23 فشاری در طرف دیگر ابزار T-شکل 

نصب شده است )شکل  های-7و6و5(.
با توجه به آزمون موفق موتور، در مرحله ی آخر، امکان ثبت ایده ی 
یک سیس��تم حفاری با کویل تیوبینگ الکتریکی یکپارچه ی هوشمند25 
به وج��ود آمد که یک ابزار تم��ام الکتریکی با قابلیت کنترل الکتریکی 

حفاری جهت دار را پیشنهاد می دهد و شامل موارد زیر است ]3[:
ال��ف( قابلی��ت هدای��ت در زمین26: با اف��زودن ابزار اش��عه ی گاما، 
انحراف، آزیموت و س��نجش جهت ابزار27، اطالعات سنگ شناسی و 

جهت یابی حیاتی فراهم شد.
ب( قابلی��ت خم��ش و جهت گیری28: ب��ا کنترل دینامیک سیس��تم 
الکتریکی هدایت ش��ونده و خم شدن جلوی موتور، کارکرد در تمامی 

جهات  امکان پذیر شد )شکل-9(.

4   اجزای سطحی سیستم

٩ 

 خودكار صورتهب تواندمي سيستمي چنين مته، نزديك سنسورهاي از حاصل بازخوردهاي اساس بر پروژه
  .كند تنظيم حفاري عمليات سازيبهينه براي را حفاري رهايغيمت

) ESP( شناور الكتريكي هايپمپ نوع جديد ايجاد باعث ،19مصنوعي توليد آوريفن در پيشرفت
 محيطي شرايط از محافظت كاري وعايق براي نوين روش اين در. گرديد تيوبينگكويل روي نصبقابل
 باعث آوريفن  است. اين شده نصب تيوبينگكويل درونزياد  رفيتظ با الكتريكيي كابل، چاهيته

  .شد الكتريكي تيوبينگكويل با حفاري اقتصاديي پروژه فاز اولين گيريشكل
 وجودهب الكترومكانيكي تيوبينگكويل كي، هادهندهاتصال و دندهجعبه يك با آوريفن اين تركيب

 سطح از )VSD( 20متغير سرعت با كنندههدايت به متصل كامپيوتر يك از استفاده با آن موتور كه دورآ
را  حفاري هايداده شد كه داده توسعه افزارنرم فرماندهي و كنترل هاي. همچنين بستهدوشكنترل مي زمين

 كه شده داده نشان 4-شكل در نيز سيستم سطحي اجزاي .دكنمي ثبت و كسب موتور از 21واقعي زمان در
  .]3[ گيردمي صورت كامپيوتر يك توسطو  سطح از چاهيته موتور كنترل

  

  
  سيستم سطحي : اجزاي4شكل

  
 ولتاژ و گشتاور، جمله از موتور رهايغيمتي همه كه شده داده نشان حفاري نمايشگر 5- شكل در
 .]3[ شودميآن ديده  در جريان محدوديت

 از 22چرخان شير كي طريق از سيال. شودمي مينتأ ،حملقابل پمپ يونيت يك توسط حفاري سيال
 ،شكل- Tي قطعه يك توسط چرخان شير به اتصال از پس كه شودمي وارد تيوبينگكويل ريل طرف يك

 فشاري 23هدبالك يك، الكتريكي كابل دادنبراي جاييابد. مي جريان تيوبينگكويلي رشته درونبه سيال
  ).5و6و7-هايشكل( است شده نصب شكل- T ابزار ديگر طرف در

5  نمایشگر حفاری

١٠ 

  
  حفاري : نمايشگر5شكل

  

  
  تيوبينگكويل 24يقرقره: شماتيك سيستم الكترومكانيكي روي 6شكل

 

6  شماتیک سیستم الکترومکانیکی روی قرقره ی24 كویل تیوبینگ

١٠ 

  
  حفاري : نمايشگر5شكل

  

  
  تيوبينگكويل 24يقرقره: شماتيك سيستم الكترومكانيكي روي 6شكل

 

7  حلقه ی لغزشی در یک طرف قرقره

١١ 

  
  هرلغزشي در يك طرف قرق ي: حلقه7شكل

  

  
  تيوبينگكويل يروي قرقره هد الكترومكانيكي: بالك8شكل

  
 تيوبينگكويل حفاري سيستم يك ايده ثبت آخري مرحله در موتور، آميزموفقيت آزمون به توجه با
 الكتريكي كنترل قابليت با الكتريكي تمام ابزار يك مفهوم وجود آمد كههب 25هوشمندي يكپارچه الكتريكي
  ]:3[ موارد زير بود شامل و كردمي ايجادرا  دارجهت حفاري
 ،27ابزار جهت سنجش و آزيموت انحراف، گاما،ي اشعه ابزار افزودن با :26زمين در هدايت قابليتالف) 

  .شد فراهم حياتي يابيجهت و شناسيسنگ اطالعات
 جلوي شدنخم و شوندههدايت سيستم الكتريكي ديناميك كنترل با :28گيريقابليت خمش و جهتب) 

 .)9- شكل(آمد  وجودهب جهاتتمامي  در كاركرد موتور،
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مقاالت علمي - پژوهشی

 ج( قابلی��ت حفاری مدار بس��ته29: ی��ک حلقه ی بازخ��وردی بین 
کنترل کنن��ده در س��طح، عملک��رد دس��تور/کنترل و یونیت حفاری 
کویل تیوبین��گ ایجاد ش��ده ک��ه نش��ان دهنده ی مرحل��ه ای تجربی 
به س��مت حفاری مداربس��ته ب��ود و درنظر داش��ت از طری��ق کنترل 
ن��رخ تزری��ق کویل توبین��گ به چاه، اب��زار درون چاهی هوش��مندی 
 را ب��ا توانایی س��نجش و عکس العم��ل در براب��ر وزن روی مته ایجاد 

کند )شکل-10(.
به دنبال استفاده از ادغام سیستم بازخورد جهت یابی، سیستم در ابتدا 
برای نرخ نفوذ بهینه طراحی ش��د. انتظارم��ی رود در آینده ای نزدیک 
و با پیش��رفت بیش��تر در این زمینه، ابزار الکتریکی درون چاهی با یک 
تغییر جهت کوچک و پیوس��ته در میس��ر، به دنب��ال مکان یابی اهداف 

زمین شناسی از پیش تعیین شده برود ]3[.
در آینده این اطمینان حاصل خواهد شد که با حداقل کردن احتمال 

ایجاد انحراف ناخواس��ته در مس��یر حفاری و مشکالت مربوط به آن، 
حفاری چاه ها هموار و پایدار باقی بماند.

در ابت��دا )فاز اول پروژه(، پیش��رفت در عملیات حف��اری با کنترل 
اپراتور از س��طح انجام می ش��د، اما در طوالنی مدت و با اضافه ش��دن 
سنس��ورهای ته چاهی، س��ه ویژگی کلی دیگر در حلقه ی بازخوردی 

ابزار حفاری هوشمند فراهم گردید:
 هدف های زمین شناسی به صورت خودکار حاصل شود

 ابزار درون چاهی دائماً فرآیند خود را برای بیشینه کردن نرخ نفوذ 
بازبینی می کند

 اب��زار درون چاهی عملکرد حفاری خود را برای نگهداری بهینه ی 
شرایط حفره تنظیم می کند

که در این ص��ورت ابزار الکتریکی درون چاهی حفاری هوش��مند 
E-CTD خواهد توانس��ت به اهداف حف��اری خود در قرن 21 جامه ی 

9  اثرپذیری چرخشی در ابزار

١٢ 

 
  ابزار در ي چرخشياثرپذير: 9شكل

  
 سطح، عملكرد در كنندهكنترل بين بازخورديي حلقه يك مرحله اين در :29مدار بسته قابليت حفاريج) 

 سمتبه تجربي ايمرحلهي دهندهنشان موضوع اينشد.  ايجاد تيوبينگكويل حفاري يونيت و كنترل/دستور
 چاهيدرون ابزار، چاه به توبينگكويل تزريق نرخ كنترلاز طريق  داشت درنظر مداربسته بود كه حفاري

  .)10-شكل( ايجاد كند مته روي وزن برابر در العملعكس توانايي سنجش و با راهوشمندي 
  

 
  حفاري فرآيند در بازخوردي حلقه از : مثالي10شكل

  
 .شد طراحي بهينه نفوذ نرخ براي ابتدا در سيستم يابي،جهت بازخورد ادغام سيستم از استفاده پي در
 تغيير چاهي با يكاين زمينه، ابزار الكتريكي درون در بيشترپيشرفت  كه با رودانتظارمياي نزديك در آينده

  .]3[ شناسي از پيش تعيين شده برودزمين اهدافي يابمكان دنبالميسر، به در پيوسته و كوچك جهت
ناخواسته در  انحراف ايجاد احتمال رساندن حداقل به كه با شد خواهد حاصل اطمينان در آينده اين

11  شمایی از  E-CTDعملیات هوشمند حفاری

١٣ 

  بماند. باقي پايدار و هموار هاآن، حفاري چاه به مربوط مشكالت و حفاري مسير
 در اما شد،مي انجام سطح از اپراتور كنترل با عمليات حفاري در پيشرفت ،)پروژه اول فاز( ابتدا در
 حفاري ابزار بازخوردي حلقه درگر دي كلي ويژگي سه ،چاهيته سنسورهاي شدن افهضا باو  مدتطوالني

  :دگردي فراهم هوشمند
 شودحاصل  خودكار صورتهب شناسيزمين هايبه هدف رسيدن 

 كندمي بازبيني نفوذ نرخكردن  بيشينه براي را خودفرآيند  دائماً چاهيدرون ابزار 

 كندمي تنظيم حفره شرايطي بهينه نگهداري براي را خود حفاري عملكرد چاهيدرون ابزار 

 
 حفاري اهداف به توانست خواهد ،E-CTDهوشمند  حفاري چاهيدرون الكتريكي ابزار صورت اين كه در
  .)11- شكل( ]3[ بپوشاند ملي عجامه 21 قرن در خود

  

  
  حفاري هوشمند عملياتE-CTD  : شمايي از11شكل

  
  و انتقال اطالعات يكترموپالستيتي كامپوز تيوبينگيلدر كو رفتيشتوسعه و پ -4

 براي قبولقابلي جايگزين به ايگسترده زرطبه )CCT30( كامپوزيتي تيوبينگكويلامروزه 
 استحكام و همچنينفرسودگى  و خوردگي برابر در افزايش مقاومت .است شده تبديل استيلي تيوبينگكويل
  ].4[ است پيشرفت در اين زمينه اصلي داليل وزن، به نسبتزياد 

8   بالک هد الکترومکانیکی روی قرقره ی كویل تیوبینگ

١١ 

  
  هرلغزشي در يك طرف قرق ي: حلقه7شكل

  

  
  تيوبينگكويل يروي قرقره هد الكترومكانيكي: بالك8شكل

  
 تيوبينگكويل حفاري سيستم يك ايده ثبت آخري مرحله در موتور، آميزموفقيت آزمون به توجه با
 الكتريكي كنترل قابليت با الكتريكي تمام ابزار يك مفهوم وجود آمد كههب 25هوشمندي يكپارچه الكتريكي
  ]:3[ موارد زير بود شامل و كردمي ايجادرا  دارجهت حفاري
 ،27ابزار جهت سنجش و آزيموت انحراف، گاما،ي اشعه ابزار افزودن با :26زمين در هدايت قابليتالف) 

  .شد فراهم حياتي يابيجهت و شناسيسنگ اطالعات
 جلوي شدنخم و شوندههدايت سيستم الكتريكي ديناميك كنترل با :28گيريقابليت خمش و جهتب) 

 .)9- شكل(آمد  وجودهب جهاتتمامي  در كاركرد موتور،

10   مثالی از حلقه ی بازخورد در فرآیند حفاری

١٢ 

 
  ابزار در ي چرخشياثرپذير: 9شكل

  
 سطح، عملكرد در كنندهكنترل بين بازخورديي حلقه يك مرحله اين در :29مدار بسته قابليت حفاريج) 

 سمتبه تجربي ايمرحلهي دهندهنشان موضوع اينشد.  ايجاد تيوبينگكويل حفاري يونيت و كنترل/دستور
 چاهيدرون ابزار، چاه به توبينگكويل تزريق نرخ كنترلاز طريق  داشت درنظر مداربسته بود كه حفاري

  .)10-شكل( ايجاد كند مته روي وزن برابر در العملعكس توانايي سنجش و با راهوشمندي 
  

 
  حفاري فرآيند در بازخوردي حلقه از : مثالي10شكل

  
 .شد طراحي بهينه نفوذ نرخ براي ابتدا در سيستم يابي،جهت بازخورد ادغام سيستم از استفاده پي در
 تغيير چاهي با يكاين زمينه، ابزار الكتريكي درون در بيشترپيشرفت  كه با رودانتظارمياي نزديك در آينده

  .]3[ شناسي از پيش تعيين شده برودزمين اهدافي يابمكان دنبالميسر، به در پيوسته و كوچك جهت
ناخواسته در  انحراف ايجاد احتمال رساندن حداقل به كه با شد خواهد حاصل اطمينان در آينده اين
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عمل بپوشاند ]3[ )شکل-11(.
 

4- توس�عه و پیش�رفت در کویل تیوبین�گ کامپوزیتی ترموپالس�تیک و 
انتقال اطالعات

امروزه کویل تیوبینگ کامپوزیتی )30CCT( به جایگزینی قابل قبول 
برای کویل تیوبینگ استیلی تبدیل شده است. افزایش مقاومت در برابر 
خوردگی و فرسودگی و همچنین استحکام زیاد نسبت به وزن، دالیل 

اصلی پیشرفت در این زمینه است ]4[.
در 1997 ش��رکت بین المللی اکتش��اف و تولید ش��ل31 با همکاری 
ش��رکت توس��عه ای رب��ورن32 ش��روع ب��ه توس��عه ی کویل تیوبینگ 
ترموپالستیک33 کامپوزیتی )قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت( 
به منظور حفاری الکتریکی جهت دار کرد. تا به امروز نمونه های اولیه ی 
مختلفی برای فشار درونی، تنش، به هم فشردگی، خمش، فرسودگی و 
کاهش طول عمر در اثر مواد ش��یمیایی، تولید و آزمایش ش��ده است 

.]4[
از پیش��رفت های اخی��ر ب��رای نی��ل ب��ه ای��ن ه��دف، جاس��ازی 
هدایت کننده ه��ای نی��روی الکتریک��ی در ضخامت دی��واره ی لوله ی 
کامپوزیتی اس��ت ک��ه می توان��د در موتورهای حف��اری الکتریکی و 
پمپ های الکتریکی ش��ناور34 استفاده ش��ود. همچنین انتقال اطالعات 
در زمان واقعی، با اضافه ش��دن  س��یگنال داده ها روی کانال الکتریکی 
امکان پذیر شده است. چنین کویل تیوبینگ کامپوزیتِی انتقال دهنده ی 
ان��رژی و اطالع��ات )35PDT-CCT(، عملک��رد هیدرولیک��ی بهتری 
از کویل تیوبین��گ ب��ا کاب��ل داخل��ی داش��ته و اس��تفاده ی آن از نظر 
عملیاتی آسان تر است. مواد مورد اس��تفاده در کویل عبارتند از: مواد 
ماتریکسی36 پیشرفته ی ترموپالستیک، الیاف شیشه ای37 برای استحکام 
الیه ها و عایق کاری الکتریکی، الیاف کربن برای اس��تحکام بیش��تر و 

غربال گری الکتریکی38.
مواد کامپوزیت از الیاف تقویت شده )مانند کربن، شیشه یا آرامید( و 
یک ماتریکس )پلیمرهای ترموپالستیک و ترموست( تشکیل شده که 
ماتریکس، پش��تیبانی از این الیاف را بر عهده دارد. عالوه بر این، امکان 
جاس��ازی فیبر نوری برای اندازه گیری دما، فشار و جریان در طول کل 

رشته39، جهت نظارت بر وضعیت مواد کامپوزیتی نیز وجود دارد.
مزایای اس��تفاده از PDT-CCT در مقایسه با کویل تیوبینگ معمولی 

عبارتند از ]4[:
 کار دردمای بیش از °C 150 امکان پذیرخواهد بود.

 الینر PDT-CCT از به هم پیوستن الیه های ساختاری تشکیل شده 
که از مچالگی ترموپالستیک الینر جلوگیری می کند.

 نظارت بر کرنش و فرسودگی شیمیایی، امکان هشدار برای خرابی 
را فراهم کرده و از خرابی دور از انتظار جلوگیری می نماید.

 رساناهای مسی سبب افزایش چگالی کویل با هدف جلوگیری از 

پیچش40 ناشی از چگالی کم و خاصیت شناوری می شوند.
 ،)Tractors( ِکشنده های الکتریکی یا هیدرولیکی رشته ی حفاری 
ام��کان حفاری افقی ب��ا طول زی��اد41 را توس��ط PDT-CCT فراهم 

می کنند.
 کویل تیوبین��گ کامپوزیت��ی با ضری��ب 2/5-2 از کویل تیوبینگ 
اس��تیلی سبک تر اس��ت. در برخی عملیات با توجه به سنگینی بیش از 
حد کویل اس��تیل، کش��یدن آن روی یک پلتف��رم امکان پذیر نبوده و 

نیازمند جایگزینی یک دکل Work Over گران قیمت خواهد بود.
 مقاومت کامپوزیت در برابر وزن بیش��تر از اس��تیل است. )نیازی به 

مدیریت میزان کشش در عملیات نیست(
 فرآیند زمانی فرس��ودگی در کویل تیوبینگ کامپوزیتی یک یا دو 

برابر بیشتر از کویل تیوبینگ استیل است.
 کاهش وزن CCT، بخش اعظم کش��ش اصطکاکی در بخش های 

افقی چاه42 را حذف می کند.

معایب استفاده از کویل تیوبینگ کامپوزیتی عبارتند از:
 مواد کامپوزیتی نسبتاً گران هستند.

 تجربه ی زیادی در زمینه ی کار با کامپوزیت در صنعت نفت وجود 
ندارد.

 تعمیر CCT در مقایس��ه با CT به هم پیوس��ته ی اس��تیلی، به خدمات 
تخصصی نیاز دارد.

یکی از کاربردهای اصلی PDT-CCT برای حفاری الکتریکی است. 
صنعت نفت کش��ورهای اروپایی و کانادا در حال توس��عه ی موتورهای 
حفاری الکتریکی هستند و محصوالت تجاری طی یک یا دو سال آینده 
در  دس��ترس خواهد بود. یکی از مزایای اصلی حفاری با این فن آوری، 
طول عمر و کارکرد زیاد آن اس��ت که انتظ��ار می رود در حدود 2000 
س��اعت باش��د. ترکیب کویل تیوبینگ کامپوزیتی و موتورهای حفاری 
الکتریکی می تواند هزینه های اکتشاف و توسعه ی مخازن هیدروکربنی 
را در مقایس��ه با حفاری دورانی معمولی ت��ا 35 درصد کاهش دهد که 
این کاهش در بازارهای جهانی مشاهده شده است. و سیستم های پایش 
و نظارت تعبیه ش��ده در PDT-CCT س��بب افزایش رقابت نیز می شود. 
از لحاظ مسائل محیطی، استفاده از حفاری الکتریکی با کویل تیوبینگ 
ک��ه ارتف��اع آن 60 درصد از دکل حفاری کمتر اس��ت س��بب کاهش 
45 درصدی ردپای محیطی43 می ش��ود. با توجه به سریع بودن عملیات 
تریپ44، خرابی کمتر موتور حفاری و نرخ نفوذ بهینه، زمان حفاری نیز 
کاهش می یابد و چاه می تواند با قطر کوچک تر حفاری شود. با استفاده 
از ای��ن فن  آوری در عملیات حفاری، با صرف 85 درصد نیروی کمتر، 
60 درصد نویز کمترایجاد می شود. همچنین مقدار خرده های حفاری 70 
درصد کاهش می یابد و مواد کویل تیوبینگ کامپوزیتی صد درصد قابل 
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بازیابی و اس��تفاده ی مجدد خواهند بود. از لحاظ اقتصادی نیز هزینه ی 
حفاری 10 درصد کاهش می یابد.

در ش��کل-12 ساختار هندس��ی PDT-CCT نش��ان داده شده که از 
نوعی الینر ترموپالس��تیک )ک��ه در اطراف آن الیه ه��ای کامپوزیتی 
ترموپالس��تیک کربن و شیش��ه پیچیده ش��ده( تش��کیل گردیده است. 
الیه های میانی ش��امل س��ه رس��انای مس��ی می باش��دکه به طور کامل 
توس��ط الیه ی کامپوزیتی شیشه عایق کاری شده است. الیه های کربن، 
استحکام و محافظت الکتریکی را فراهم می کنند؛ در حالی که الیه های 
شیش��ه ای جهت استحکام و عایق کاری الکتریکی هستند. خارجی ترین 
الیه، پوش��ش محافظ اس��ت. این PDT-CCT قادر به تحویل ولتاژ 1/5 
کیلوولت )Kv( و 20 کیلووات )Wt( در فاصله ای بیش از 7 کیلومتر و با 

درجه ی حرارتی حداکثر تا 150 درجه ی سانتی گراد می باشد.
آنالیز هزینه ها نش��ان می دهد که PDT-CCT در مقایس��ه با CT استیل 
حدود ش��ش برابر گران تر اس��ت که با توجه به 10ت��ا15 برابر بودن عمر 
سرویس دهی PDT-CCT نسبت به CT استیل، این هزینه ها قابل قبول است.

4-1- اتصال دهنده
PDT-CCT از تعدادی لوله، با طول محدودشده ی متصل به یکدیگر 
تشکیل شده است. مزایای ساخت PDT-CCT در بخش های مختلف، 

به شرح زیر است:
 حم��ل و نقل: بخش های 1000-500 متری را می توان به راحتی در 

یک حلقه در جاده ها حمل و نقل کرد.
 بازده: از آنجا که با افزایش طول کویل، افت فش��ار سیال و تلفات 
ان��رژی الکتریکی افزایش می یابد می توان در حین عملیات )بس��ته به 
طول حفاری(، بخش مورد نیاز را به PDT-CCT اضافه کرد که باعث 

صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و انرژی حاصل خواهد بود.
از بخ��ش  ی��ک  ش��دن  خ��راب  هن��گام  قابلیت اطمین��ان:   

 PDT-CCT، فقط همان قس��مت نیاز ب��ه جایگزینی دارد و عملیات با 

یک قسمت یدکی قابل ادامه است.
 کارآی��ی: س��اختار قس��مت های مختل��ف PDT-CCT می تواند 
متناسب با موقعیت قرارگیری خود آنها در رشته ی PDT-CCT تعیین 
ش��ود؛ مقاومت بیش��تری در برابر مچالگی برای بخش ه��ای پایینی و 
مقاومت بیش��تری نیز در برابر کشش برای بخش های نزدیک به سطح 

زمین ایجاد شده است. 
 هزین��ه: ب��رای چاه ه��ای کم عم��ق، الزم نیس��ت طول زی��ادی از

PDT-CCT را که استفاده نمی شود در سایت نگه داشت.

برای نیل به این مزایا دو نوع کانکتور؛ یکی استیل-استیل و دیگری 
اس��تیل-کامپوزیت وج��ود دارد تا ب��ا اتصال بخش ه��ای جداگانه ی 
PDT-CCT به یکدیگر، هم ب��ار مکانیکی را تحمل کند و هم انرژی 

الکتریکی را انتقال دهد. )شکل های-13و14(.
فاز بعدی این پروژه، توس��عه ی انتقال ق��درت و اطالعات CCT از 
طریق یک شبکه حسگر فیبر نوری جاسازی شده )PDT-COIL( است 
که از سال 2000 با ش��رکت دانشگاه ها، شرکت های بزرگ و انجمن 
مهندس��ان ساخت و تولید پنج کش��ور اروپایی برنامه ریزی شده و در 

حال انجام است و مزایای زیر را به دنبال دارد:
 افزایش قابلیت اعتماد به موتور حفاری و کاهش هزینه های حفاری: 
موتورهای الکتریکی و ابزار الکترونیکی، کنترل و انعطاف پذیری ابزار 
درون چاهی را افزایش می دهند و سرعت مته مستقل از نرخ جریان و با 

کنترل مستقیم اپراتور حفظ می شود.
 بازخورد همزمان اطالعات: اطالعات حاصل از ابزار درون چاهی 
با ارتب��اط اندازه گیری از راه دور و با کیفیت مناس��ب آنالیز و ذخیره 
می ش��وند. ای��ن موضوع ام��کان افزایش هدایت ش��وندگی و ارزیابی 
س��ازند توس��ط ابزار برای حفاری حفره های هم��وار را بدون توقف 

عملیات فراهم می کند.
 مناسب بودن برای محدوده ی وسیعی از محیط های حفاری: نسبت 
به موتوره��ای PDM برای محدوده ی وس��یعی از محیط های حفاری 

PDT-CCT 12   ساختار هندسی

١۶ 

CCT كيلوولت 5/1 تحويل ولتاژ به قادر )Kv( كيلووات 20 و )Wtدر كيلومتر و 7 از بيش اي) در فاصله 
  .باشدمي گرادسانتي يدرجه 150 تا حداكثر يحرارتي درجه
كه  تر استگران برابر شش حدود استيلي CT با در مقايسه PDT-CCT كه دهدمي نشان هاهزينه آناليز

قبول قابل هااستيلي، اين هزينه CT نسبت به PDT-CCT دهيعمر سرويسبودن برابر  10-15 توجه بهبا 
  .است

  

  
  PDT-CCTهندسي  : ساختار12شكل

  
  دهندهاتصال - 4-1

PDT-CCT مزاياي  .استشده  ليتشك يكديگربه متصلي محدودشده طول با ،لوله از تعدادي
  :شرح زير استبه ،بخش چندين در PDT-CCT ساخت
 نقل  و حمل هاجاده حلقه در يك در راحتيبه توانمي را متري 500-1000 هايبخش :نقل و حمل

 .كرد

 يابدمي افزايش انرژي الكتريكي تلفات و سيال فشار افت، كويل طول افزايش باكه  از آنجا :بازده 
 و شود اضافه PDT-CCT به نياز مورد بخش ،(بسته به طول حفاري) عمليات حين در توانمي

  .در هزينه و انرژي حاصل انجام گردد توجهيقابل جوييصرفه
 از بخش يكشدن  خراب كه هنگامي: اطمينانقابليت PDT-CCT ،به نياز قسمت همان فقط 

  .است ادامهقابل يدكي قسمت يك با عمليات و دارد جايگزيني
 مختلف هايقسمت ساختار: يىآكار PDT-CCT در خود آنها موقعيت قرارگيري با متناسب تواندمي 

 پاييني و مقاومت هايبخش براي مچالگي برابر در بيشتر مقاومت ؛تعيين شود PDT-CCT يرشته
  نزديك به سطح زمين. هايبخش برابر كشش براي در بيشتر

 از زيادي طول نيست الزم، عمقكم هايچاه براي: هزينه PDT-CCT درد شونمي استفادهكه  را 

13  طراحی كانکتور استیل-كامپوزیت

١٧ 

  .داشتن سايت
 وجود دارد كامپوزيت-استيل و ديگري استيل- كانكتور؛ يكي استيل مزايا دو نوع اين به نيل براي

هم انرژي  و مكانيكي را تحمل كند بار هم يكديگر، به PDT-CCT يجداگانه هايبخشبا اتصال تا 
  .)14و13-هايانتقال دهد. (شكل را الكتريكي

  

  
  كامپوزيت-كانكتور استيل : طراحي13شكل 

  

  
  استيل-كانكتور استيل : طراحي14شكل 

  
 نوري فيبر حسگر شبكه يكاز طريق  CCTاطالعات  و قدرت انتقالي توسعه ،اين پروژه بعدي فاز
 هاي بزرگ و انجمنها، شركتدانشگاه شركت با ،2000 سال از ) است كهPDT-COIL( شدهجاسازي
 دنبالبهمزاياي زير را  و ه و در حال انجام استشد ريزيپنج كشور اروپايي، برنامهتوليد  و ساخت مهندسان

  دارد:
 ابزار  و الكتريكي موتورهاي حفاري: هايهزينه كاهش و حفاري موتور به اعتماد قابليت افزايش

نرخ  از مستقل مته سرعت دهند ومي افزايش را چاهيدرون ابزار پذيرىانعطاف و كنترل الكترونيكي،
 شود.مي حفظ اپراتور مستقيم كنترل با و جريان

 و با راه دور از گيرياندازه ارتباط با چاهيدرون ابزار از اطالعات حاصل اطالعات: همزمان بازخورد 
 سازند ارزيابي وشوندگي هدايت افزايش امكان موضوع اين .شوندمي ذخيره و آناليزمناسب  كيفيت
 .كندفراهم مي عمليات توقف بدون را هموار هايحفره حفاري براي ابزار توسط
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مثل سیاالت پر انرژی مناسب هستند و برای حفاری زیرتعادلی، آبهای 
عمیق و تحمل دمای تا 400oF کاربرد دارند ]3[.

5- توانمندی های حال حاضر موتورهای الکتریکی درون چاهی
ام��روزه در صنعت نف��ت و گاز توانایی حفاری افق��ی، حدود 6 تا 
7 مایل اس��ت که توس��ط روش های مت��داول حفاری و با اس��تفاده از 
موتوره��ای حفاری PDM ثبت ش��ده اس��ت. عدم توانای��ی حفاری 
جهت دار با فواصل زیاد در صنعت، س��بب کاهش دسترسی به ذخایر 
نفت و گاز در مناطق ساحلی و فراساحلی فاقد امکان توسعه ی حفاری 
در سطح زمین، ش��ده است. مثاًل در نواحی خشکی، توسعه ی شهرها، 
مثل کش��ور هلند، پارک ملی یا مکان های خ��اص، مثل پناهگاه ملیح 
یا توحش در قطب ش��مال یا مناطق حس��اس دیگر، باعث محدودیت 
عملیات حفاری ش��ده است؛ این در حالی اس��ت که توانایی حفاری 
افقی با فاصله ی زیاد )حدود 20 مایل( چالش��ی مهم را به وجود آورده 
که س��بب حرکت فن آوری حفاری به س��مت روش ه��ای نوین برای 

فواصل طوالنی خواهد شد.
روش��ی جه��ت   James E. Chit wood, William G. در 2003 
فراه��م کردن بیش از 60 کیلووات ان��رژی الکتریکی برای یک ابزار 
حفاری درون چاهی ش��امل موتور الکتریکی توس��ط ی��ک امبیلیکال 
کامپوزیتی که ش��امل رس��اناهای الکتریکی ب��ود، جهت کاهش افت 
انرژی اصطکاکی ج��داری )Frictional Drag( اختراع کردند که از 
این طریق یک روش حفاری جدید در چاه های نفت و گاز ایجاد شد. 
هدف از این اختراع، حفاری و کیسینگ گذاری یک چاه تک حفره45 

تا فاصله ی شعاعی20 مایل از یک سکوی حفاری بود )شکل-15(.
این دس��تگاه توانایی فراهم کردن 320 اسب بخار قدرت تا فاصله ی 
20 مای��ل برای حفاری را دارد. البته انتقال تجهیزات حفاری به فواصل 
بس��یار دور، نیازمند روش ها و دستگاه هایی جهت به حرکت در آوردن 

تجهیزات سنگین از طریق لوله ها در سرعت های نسبتاً زیاد است ]5[.

5-1- وضعیت کنونی دانش فن آوری موتورهای الکتریکی درون چاهی
ش��رکت .Canadian Advanced Inc تنه��ا تولیدکننده ی موتورهای 
درون چاهی الکتریکی در کاناداس��ت ک��ه موتورهایی با اندازه های قطر 
 XL Technologyخارجی  اینچ تا  اینچ تولید می کند. ش��رکت
اخی��راً در ح��ال آزمایش اثربخش��ی و کارآیی نوع جدی��دی از موتور 

درون چاهی الکتریکی  اینچی است.
موتور الکتریکی جدید به جای اینکه یک موتور القایی باش��د یک 
موتور آهنربای دائم محصور ش��ده46 است. از موتور الکتریکی جدید 
انتظار می رود که ش��روع گش��تاور زیادی نسبت موتورهای الکتریکی 
فعلی داشته باشد. همچنین باید بتواند سرعت را تا هر مقدار الزم افزایش 
دهد. پیش بینی می ش��ود که به طور کلی موتور، ب��دون درزبندی های 
چرخشی، بدون روغن موتور، بدون محفظه ی جبران فشار و به صورت 
کپسول درآمده باشد. شرکت XL Technology فاز دوم این پروژه را 

به پایان رسانده و در حال انجام فاز سوم آن است.
ش��رکت )Former Soviet Union )FSU به ط��ور خ��اص تجارب 
زیادی در زمینه ی موتورهای الکتریکی درون چاهی دارد. این شرکت 
نخس��تین موتور الکتریک��ی درون چاهی کارآمد ب��رای حفاری عمیق 
را در فاصل��ه ی س��ال های 1940-1937 ارائه کرد. ام��روزه موتورهای 
الکتریکی درون چاه��ی تجاری در اندازه های قط��ر خارجی 5 اینچ تا 
 اینچ، پتانس��یل قابل توجهی برای حفاری ه��ای عمیق، جهت دار، 
افقی و چندشاخه ای در کشور روس��یه از خود نشان داده اند. مطالعات 
اخیر در این کش��ور، چش��م انداز مثبت و توس��عه ی کاربردی حفاری 

الکتریکی 3 تا 4 اینچ با کویل تیوبینگ را نشان می دهد ]6[.

نتیجه گیري و پیشنهادها
ب��ا توج��ه به نتای��ج حاص��ل از این تحقی��ق در خص��وص حفاری 
الکتریکی با کویل تیوبینگ، به صورت تئوری می توان گفت از لحاظ 
فنی، سیستم موتور حفاری الکتریکی برای کویل تیوبینگ امکان پذیر 

14  طراحی كانکتور استیل-استیل

١٧ 

  .داشتن سايت
 وجود دارد كامپوزيت-استيل و ديگري استيل- كانكتور؛ يكي استيل مزايا دو نوع اين به نيل براي

هم انرژي  و مكانيكي را تحمل كند بار هم يكديگر، به PDT-CCT يجداگانه هايبخشبا اتصال تا 
  .)14و13-هايانتقال دهد. (شكل را الكتريكي

  

  
  كامپوزيت-كانكتور استيل : طراحي13شكل 

  

  
  استيل-كانكتور استيل : طراحي14شكل 

  
 نوري فيبر حسگر شبكه يكاز طريق  CCTاطالعات  و قدرت انتقالي توسعه ،اين پروژه بعدي فاز
 هاي بزرگ و انجمنها، شركتدانشگاه شركت با ،2000 سال از ) است كهPDT-COIL( شدهجاسازي
 دنبالبهمزاياي زير را  و ه و در حال انجام استشد ريزيپنج كشور اروپايي، برنامهتوليد  و ساخت مهندسان

  دارد:
 ابزار  و الكتريكي موتورهاي حفاري: هايهزينه كاهش و حفاري موتور به اعتماد قابليت افزايش

نرخ  از مستقل مته سرعت دهند ومي افزايش را چاهيدرون ابزار پذيرىانعطاف و كنترل الكترونيكي،
 شود.مي حفظ اپراتور مستقيم كنترل با و جريان

 و با راه دور از گيرياندازه ارتباط با چاهيدرون ابزار از اطالعات حاصل اطالعات: همزمان بازخورد 
 سازند ارزيابي وشوندگي هدايت افزايش امكان موضوع اين .شوندمي ذخيره و آناليزمناسب  كيفيت
 .كندفراهم مي عمليات توقف بدون را هموار هايحفره حفاري براي ابزار توسط

15   امبیلیکال كاماًل مناسب برای هدف حفاری الکتریکی

١٨ 

 موتورهاي به نسبت هاي حفاري:وسيعي از محيطي مناسب بودن براي محدوده PDM براي 
، زيرتعادلي حفاري براي و دپر انرژي مناسب هستن سياالت مثل حفاري هايمحيط از وسيعيي محدوده
  ].3[ دندار كاربرد Fo400تا  دماي تحمل و عميق آبهاي

  
  چاهيدرون يكيالكتر يحال حاضر موتورها هاييتوانمند -5

هاي متداول روش مايل است كه توسط 7تا  6حدود امروزه در صنعت نفت و گاز توانايي حفاري افقي، 
 زياددار با فواصل توانايي حفاري جهت عدم ثبت شده است. PDMحفاري و با استفاده از موتورهاي حفاري 

ي توسعه امكان فاقد( فراساحلي و ساحلي مناطق در گاز و نفت ذخاير به دسترسي كاهش سبب صنعت، در
 يا ملي پارك هلند، كشور مثلشهرها، ي توسعه ،خشكي در نواحي مثالً .است شده زمين)، سطح در حفاري
باعث محدوديت  ديگر، مناطق حساس يا شمال قطب در توحش يا مليح پناهگاه مثل، خاص هايمكان

مايل) يك  20زياد (حدود  يدر حالي است كه توانايي حفاري افقي با فاصلهاين  ؛است حفاري شده عمليات
هاي نوين براي فواصل طوالني سمت روشحفاري به آوريفنحركت  سببوجود آورده كه را بهچالش مهم 
  .خواهد شد
وات كيلو 60بيش از  فراهم كردنروشي براي  .James E. Chit wood, William G 2003 در

يليكال كامپوزيتي كه امبتوسط يك يكي الكترموتور  چاهي شاملدرونيكي براي يك ابزار حفاري الكتر يانرژ
 اختراع) Frictional Dragي (جدار ياصطكاك يافت انرژ بود، جهت كاهش كيالكتري شامل رساناهاي

گاز ايجاد شد. هدف از اين اختراع،  و نفت هايچاه حفاري جديد در روش يك از اين طريقكردند كه 
- شكل( سكوي حفاري بود يك از مايل 20شعاعيي فاصله تا 45حفرهتك چاه گذاري يككيسينگ و حفاري

15(.  
  

 
  مناسب براي هدف حفاري الكتريكي يليكال كامالًامب: 15شكل

  
البته . مايل براي حفاري را دارد 20 يبخار قدرت تا فاصلهاسب 320اين دستگاه توانايي فراهم كردن 
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بوده و تا حد زیادی س��بب بهبود عملک��رد حفاری چاه های جهت دار 
در مخازن نفت و گاز خواهد ش��د. این سیس��تم که از لحاظ اقتصادی 
بهینه اس��ت از نظر جای��گاه بازار نیز قابل توجیه می باش��د. اما در عمل 
باید این موضوع از لحاظ اقتصادی و س��رمایه گذاری اولیه و تجربیات 
میدانی مش��ابه در نقاط مختلف جهان، مورد تحقیق و بررسی بیشتری 
قرار گیرد. همچنین ضروری است به کمک امکانات و پتانسیل موجود 
در کش��ور مثل پژوهشکده ها، دانشگاه ها و ش��رکت های فعال در این 
زمین��ه و با توجه به منابع عظیم نفت و گاز ایران، به این امر جامع عمل 

پوشاند. 
باید توجه داش��ت که عملیات حف��اری گران قیمت تر، در بلندمدت 
س��وددهي خود را نش��ان خواهد داد و بنابراین در برنامه ریزي اقتصادي 
حفاری یک چاه، به جاي س��طحی نگري باید ش��رایط آینده را بیشتر از 

ش��رایط حال مدنظر قرار داده و هرگز در خصوص مقایسه ي برنامه های 
پرهزینه و کم هزینه، به صورت مقطعي قضاوت نکرد. با ایجاد و توسعه ی 
این روش، مي توان پیش��رفت ف��ن آوری حفاری جه��ت دار در میادین 
هیدروکربنی کشورمان را به طرز قابل مالحظه ای افزایش داد که این امر 
سبب دستیابی به این هدف در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه 
خواهد ش��د. در این روش با توجه به افزایش س��رعت حفاری، می توان 
تأخیر حفاری جهت دار را تا حدودی جبران کرد. بنابراین سرمایه گذاری 

روی این فن آوری در بخش حفاری قابل توجیه خواهد بود.
جهت بررس��ی دقیق هزینه های حفاری در مقابل کیفیت و کاهش زمان 
عملیات و توجیه سرمایه گذاری در این روش، می توان به کمک نرم افزارها 
و س��خت افزارهای آزمایشگاهی، ش��رایط مختلف حفاری در میدان را با 

لحاظ کردن شرایط مخزن و زمان شبیه سازی کرده و تخمین زد.


