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مقاالت علمي - پژوهشی

بررسی عوامل زمان و هزينه در حفاری دورانی و ليزری

اميرافضل كيانی شاهوند2  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اميديهداريوش شيرمردی*، برزو عسگری1  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسليمان

طی چند س��ال اخیر به دلیل مش��کالتی از قبیل زمان بر بودن و هزینه های فراوان حفاری و سایر محدودیت ها در روش های حفاری قدیمی، روش ها 
و راهکارهای جدیدی پیش��نهاد ش��ده که از آن جمله می توان به حفاری لیزری اش��اره کرد. هدف اصلی تمامی آزمایش هایی که تاکنون انجام شده 
دست یابی به بیشترین مقدار حفاری با کمترین زمان و هزینه بوده است. در این تحقیق دو عامل زمان و هزینه در حفاری یکی از چاه های جنوب غربی 
کشور به روش لیزری با روش دورانی مقایسه شده و سپس بهترین روش حفاری که زمان و هزینه های این چاه را به مقدار چشمگیری کاهش می دهد 
ارائه ش��ده اس��ت. نتایج این پروژه نشان داد که استفاده از فن آوری لیزر در صنعت حفاری س��بب افزایش سرعت حفاری و در نهایت کاهش زمان و 

هزینه های حفاری می شود.                   

 حفاری دورانی، حفاری لیزری، زمان و هزینه های حفاری

    (shirmardi1376@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
به دلیل تنوع سنگ ها انواع مختلف سیستم حفاری نیز جهت حفر چال 
یا چاه در س��نگ به وجود آمده اس��ت ]1[. در اوایل قرن بیس��تم شیوه ی 
حفاری سیم بکس��لی به حفاری با رشته ی لوله های فوالدی اضافه شد و 
حتی در موارد بس��یاری جای آن را اشغال کرد. اما هر دوی این روش ها 
برای حفاری چاه های نفت و گاز که از نوع حفاری عمیق هس��تند بسیار 
وقت گیر، خطرناک و پرهزینه است ]2[. یکی از روش های قابل قبول که 
نظر بسیاری از مهندسان را به خود جلب کرده حفاری چاه های نفت و گاز 
با استفاده از فن آوری لیزر است. تحقیقات در زمینه ی استفاده از فن آوری 
لیزر در حفاری چاه های نفت و گاز از 1997 آغاز ش��ده است. نخستین 
آزمایش با عنوان پروژه ی MIRACL و توسط ارتش آمریکا انجام شد. 
در آزمایش MIRACL که توس��ط اوبرین و گریوز انجام شد از سیستم 
لیزری امواج پیوس��ته )CW( با طول موج mµ 3/8 و توان لیزری 600 تا

kw 1200 استفاده شد. در این آزمایش طی 4/5 ثانیه تابش لیزری، عمق 

حفاری حدود 2/5 اینچ برای ماسه سنگ گزارش شد. این آزمایش نشان 
داد که با استفاده از لیزر، سرعت حفاری حدود 10 تا 100 برابر افزایش 
می یاب��د ]3[. آزمای��ش بعدی توس��ط نیروی هوایی آمری��کا و با عنوان 
COIL انجام ش��د. این لی��زر پر توان که در م��وج CW عمل می کند و 

پیشرفتی برای ارتش حساب می شود، هم اکنون برای کاربردهای صنعتی 
تکمیل ش��ده اس��ت. لیزر coil در گس��تره ای 31 مایلی )50 کیلومتر( با 

موفقیت ردیابی شده است ]4[. در این مقاله سعی شده با مقایسه ی زمان 
و هزینه ه��ای حفاری دورانی با حفاری لیزری و با اس��تفاده از داده ها و 
اطالع��ات میدان��ی، رابطه ای پایدار و قوی بین ف��ن آوری لیزر و فرآیند 

حفاری چاه های نفت و گاز ارائه گردد.

1- نوع و مزايای دستگاه ليزری مورد استفاده
با انتخاب سیس��تم لیزری مناس��ب می توان س��رعت حفاری را تا حد 
قابل توجه��ی افزایش داد. متغیرهای مؤثر بر حفاری ب��ا لیزر عبارتند از: 
توان لیزر، طول موج، مکانیس��م کاری سیس��تم )امواج پیوسته یا امواج 
ضربه ای(، نوع لیزر و نیمرخ اش��عه ی تابش��ی. قدرت لیزر به کار رفته در 
ای��ن مطالعات،KW 1/6 با کاب��ل فیبر نوری پرتابی اس��ت. در این لیزر 
اتم های برانگیخته نئودمیم در ش��بکه بلورین ایتریم، آلومینیم و گارنت 
)نوعی س��نگ( نگهداری می شوند. نتایج داده های میدانی نشان می دهد 
که این لیزر به دلیل توان متوس��ط و انرژی زیاد پالس می تواند س��نگ را 
حفاری ک��رده و نفوذپذیری آنرا افزایش ده��د. ویژگی های لیزر مورد 
 pulsed nd:yag اس��تفاده در جدول-1 ارائه ش��ده اس��ت. مزایای لیزر

نسبت به سایر لیزرهای حفاری سنگ عبارتند از:
 سرعت و دقت زیاد

 قابلیت پرتاب پرتو از مسیرهای طوالنی
 گس��ترش بارگیری حرارتی روی س��نگ که س��بب تخریب بیشتر 
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سنگ می شود
 پرتوهای لی��زر می توانند خیلی زود در ان��دازه ی یک نقطه ی معین 
همگرا ش��وند. این پرتوهای همگرا شده مانع باریک شدن تدریجی قطر 

سنگ می شوند.
 میانگین قدرت مورد نیاز لیزر کم اس��ت. پس در شرایط الزم برای 

عمل تحویل انرژی می توان به آسانی از فیبر نوری استفاده کرد.
 حفاری س��نگ ب��ا مکانیزم خردش��دن انجام می ش��ود و خرده ها و 
س��نگ های کوچ��ک باقی مانده به راحتی توس��ط روش ه��ای تخلیه ی 

استاندارد خارج می شوند ]5[.

pulsed nd:yag 2- معايب دستگاه ليزر
 pulsed nd:yag برخی کارشناس��ان، مخالف جایگزین حفاری لیزری
با حفاری دورانی هس��تند. چراکه بعضی مش��کالت حف��اری با لیزر هنوز 
قابل چشم پوشی نیستند که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 چرخش گل حف��اری در حین عملیات حفاری و تأثیر آن بر انرژی 
منتقل شده به سطح سنگ

 انتقال انرژی از منبع لیزر موجود در س��طح به عدس��ی لیزر در سطح 
چاه

 اس��تفاده ی همزمان از اشعه ی لیزر و گل حفاری و تأثیر آن بر انتقال 
کنده های حفاری از ته چاه به سطح

 آسیب رساندن به سازندهای پر فشار حاوی هیدروکربن

 کارآیی روش های ارسال امواج به صورت پالس های ناگهانی ]6[

 pulsed nd: yag 3- ارزيابی زمان عمليات حفاری با ليزر
زم��ان الزم برای عملیات پیمایش به عمق چاه، دکل مورد اس��تفاده و 
نحوه ی حفاری بس��تگی دارد. زمان الزم برای تعویض یک مته و شروع 

عملیات حفاری با استفاده از رابطه ی-1 به دست می آید:

)1(

ک��ه در آن tt زم��ان پیمایش ب��رای تعویض مته ها و ش��روع عملیات 
ts زمان میانگین الزم برای اضافه کردن یک اس��تند به رشته ی 

حفاری، -
Is طول میانگین یک اس��تند از رش��ته ی لوله ی حفاری 

لوله ی حفاری، -
و D عمق پیمایش اس��ت. همان طور که از رابطه ی-1 اس��تنباط می شود 
زمان الزم برای عملیات پیمایش به ش��کل خطی با عمق افزایش می یابد. 
ش��کل-1 ارتباط بین عمق و زمان حفاری دورانی را نشان می دهد؛ بدین 
ترتی��ب که هرچه عمق حفاری بیش��تر باش��د زمان الزم ب��رای عملیات 
پیمای��ش نیز بیش��تر خواهد بود ]7[. با اس��تفاده از سیس��تم لیزری، طول 
روزهای کاری دکل کاهش می یابد. چراکه در عمل لوله و مته ای وجود 
ن��دارد و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لوله ها و تعویض س��رمته ی 

فرسوده وجود ندارد.

pulsed nd:yag 4- ارزيابی هزينه ی عمليات حفاری با ليزر
هزینه های حفاری معموالً بر اس��اس متراژ حف��اری )دالر به ازای هر 
فوت( در بعضی موارد نیز بر حس��ب دالر در س��اعت محاسبه می شوند 
]1[. هزینه ی هر فوت حفاری چاه های نفت و گاز از رابطه ی-2 به دست 

می آید:

)2(

]5[ pulsed nd:yag 1  ویژگی های لیزر 

مقداركمیت

1064nmطول موج
1600wattsتوان متوسط

joules 64بیشینه ی انرژی
milliseconds 10- 0.1پهنای موج

hz 800تعداد تکرار

1   ارتباط عمق و زمان حفاری دورانی ]7[

4 
 

 
  
pulsed nd:yagبا ليزر  عمليات حفاري يارزيابي هزينه -4

در بعضي موارد نيز بر حسب دالر در  (دالر به ازاي هر فوت) اساس متراژ حفاري هاي حفاري معموالً برهزينه
 آيد:دست ميهب 2-يهاي نفت و گاز از رابطههر فوت حفاري چاه يهزينه. ]1[ شوندساعت محاسبه مي

 
)2(  
  

 يهزينه rigC)، $( مته يهزينه bitC)، $/ft( فوت از چاه هرازاي حفاري به يهزينه  كه در اين رابطه
 مورد يعمق حفاري شده با مته ∆D و )hrزمان حفاريhr ،(T )( زمان پيمايش t)، $/hrدكل ( يكرايه
 2-شكل مته در چاه بستگي دارد.راندن مدت زمان حفاري به يدهد كه هزينه. اين رابطه نشان مياستنظر 
تر باشد بيشهرچه عمق حفاري د كندهد بيان ميحفاري دوراني را نشان مي يعمق و هزينه بينارتباط كه 

امروزه براي نصب يك سكوي حفاري در خشكي و حفاري حدود . ]8[ بودبيشتر خواهد حفاري نيز  يهزينه
تر ست كه با افزايش عمق و سختا اين در حالي .ميليون دالر الزم است 5/4دالر و در دريا حدود هزار  400

تماس مستقيمي با  ليزر عمالً يدليل اينكه اشعهند. بهيابمي افزايشتر از اين يشها بها هزينهشدن سنگ
فرسوده وجود ندارد  يها و تعويض سر متهن لولهكردسنگ و مصالح ندارد و در نتيجه نيازي هم به خارج 

ثر تماس ليزر با سنگ حرارت جالب ديگر آن است كه در ا يبيشتر است. نكتهقدرت نفوذ ليزر در سنگ 
چاه خواهد  يمانند روي ديوارهيسراميك يسنگ و ايجاد غالف شدن ذوب سببد كه شوي ايجاد ميبسيار

  .]2[ كندميهاي فوالدي جداري را حذف هاي رايج براي خريد و نصب لولهشد و هزينه
  

2  ارتباط عمق و هزینه ی حفاری دورانی ]8[

5 
 

  
 ]8[ حفاري دوراني يارتباط عمق و هزينه - 2شكل

  بحث و بررسي - 5
انجام شده در يكي از هاي حفاري دوراني و ليزري ترتيب نتايج روزهاي كاري دكل و هزينههب 3و2-ولاجد
دليل وجود مانع (سازندي) در عمق تقريبي به 2011دهد. اين چاه در غربي ايران را نشان ميهاي جنوبچاه
ft7799هاي جدول و داده شداينچ تعمير  24/47-48/157هاي مغزي ، نشت سازند گچساران و راندن لوله
 هاي. پس از بحث و بررسي و انجام آزمايشهستند ft8760سازي چاه تاعمق اساس رفع مانع و تميز بر

  شد.بررسي  اين جداولمدنظر در روي اين چاه، موارد فراوان 
  

 )ميدان نفتي اهواز 76- چاه( حفاري دوراني هايهزينه و دكل كاري روزهاي نتايج -2جدول

  )$(هزينه  )hr(زمان   موارد
  1056  168  انتقال و برپا كردن دكل

 740  -  ساختمان محل چاهسازي و جاده

 150  -  كنمته و تثبيت

 682  -  هاي حفاريلوله

 609  -  گل حفاري

 290  -  كاريسيمان

 355  -  چاه ياوليه يهزينه

 682  72  عمليات يشدهتلف زمان
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 ک��ه در ای��ن رابط��ه Ct هزین��ه ی حف��اری ب��ه ازای هر ف��وت از چاه 
Cbit هزین��ه ی مته  )$(، Crig هزین��ه ی کرایه ی دکل (hr/$) زمان 

پیمایش  زمان حفاری(hr) و D∆ عمق حفاری شده با مته ی مورد 
نظر اس��ت. این رابطه نش��ان می دهد که هزینه ی حف��اری به مدت زمان 
راندن مته در چاه بس��تگی دارد. شکل-2 که ارتباط بین عمق و هزینه ی 
حفاری دورانی را نش��ان می دهد؛ بدین ترتی��ب که هرچه عمق حفاری 
بیش��تر باشد هزینه ی حفاری نیز بیشتر خواهد بود ]8[. امروزه برای نصب 
یک س��کوی حفاری و حفاری در خش��کی حدود 400 هزار دالر و در 
دریا حدود 4/5 میلیون دالر الزم است. این در حالی است که با افزایش 
عمق و سخت تر ش��دن سنگ ها هزینه ها بیش��تر از این افزایش می یابند. 
به دلیل اینکه اش��عه ی لیزر عماًل تماس مستقیمی با سنگ و مصالح ندارد 
و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لوله ها و تعویض سر مته ی فرسوده 
وجود ندارد قدرت نفوذ لیزر در س��نگ بیشتر است. نکته ی جالب دیگر 
آن اس��ت که در اثر تماس لیزر با سنگ حرارت بسیاری ایجاد می شود 
که سبب ذوب شدن سنگ و ایجاد غالفی سرامیکی مانند روی دیواره ی 
چاه خواهد ش��د و هزینه های رایج برای خرید و نصب لوله های فوالدی 

جداری را حذف می کند ]2[.

5- بحث و بررسی
ج��داول-2و3 به ترتی��ب نتای��ج روزه��ای کاری دکل و هزینه های 
حفاری دورانی و لیزری انجام ش��ده در یک��ی از چاه های جنوب غربی 
ایران را نش��ان می دهد. این چاه در 2011 به دلیل وجود مانع )سازندی( 
در عمق تقریبی 7799ft، نشت سازند گچساران و راندن لوله های مغزی 
157/48-47/24 این��چ تعمیر ش��د. داده های جدول بر اس��اس رفع مانع 
و تمیزس��ازی چ��اه تا عمق 8760ft هس��تند. پس از بحث و بررس��ی و 
 انجام آزمایش های ف��راوان روی این چاه، موارد مدنظر در این جداول

 بررسی شد.

5-1- روند تأثيرات ليزر pulsed nd:yag روی حفاری چاه
در ص��ورت اس��تفاده از حفاری لی��زری در صنعت حفاری قس��مت 
عم��ده ای از هزینه ه��ای مربوط ب��ه لوله های حفاری، مت��ه و تثبیت کن، 
س��یمان کاری و گل حفاری حذف می ش��ود. زیرا در اث��ر تماس لیزر با 
س��طح سنگ حرارت بس��یاری ایجاد می شود که س��بب ذوب سنگ و 
ایج��اد غالفی س��رامیک مانند روی دیواره ی چاه خواهد ش��د. همچنین 
در حف��اری لیزری به جای انرژی مکانیکی از انرژی الکتریکی اس��تفاده 
می ش��ود. همان طور که در شکل-3 نش��ان داده شده در صورت حذف 
لوله های حفاری، مته و تثبیت کن، س��یمان کاری و گل حفاری از مقدار 
کل هزینه ه��ای حفاری این چاه به ترتیب مبال��غ 682، 150، 290 و 609 
دالر حذف خواهد شد و هزینه های حفاری به مقدار چشمگیری کاهش 

می یابد.

5-2- رون�د تأثي�رات حف�اری دوران�ی و ليزری ب�ر زم�ان و هزينه های 
حفاری چاه

اس��تفاده از لیزر در کاهش مقاومت س��نگ س��بب می ش��ود سرعت 

3  هزینه های حفاری چاه با روش حفاری لیزری )جدول-3(

7 
 

  
  )3-جدول( روش حفاري ليزري باهاي حفاري چاه نتايج هزينه –3شكل

  
چاه حفاري هايهزينه و زمان بر ليزري و دوراني حفاري ثيراتأت روند - 4-2
 راكهچ .افزايش يابد درصد 40شود سرعت حفاري حداقل مي سببمقاومت سنگ  كاهشستفاده از ليزر در ا

فرسوده  يها و تعويض سر متهن لولهكردوجود ندارد و در نتيجه نيازي هم به خارج  ايلوله و مته عمالً
 5و4-هايشكل يابند.حفاري نيز كاهش مي يروزهاي كاري دكل و هزينه افزايش سرعت حفاري، با .نيست

توجه به  با .دهندهاي حفاري را نشان ميثيرات حفاري دوراني و ليزري بر زمان و هزينهأترتيب نتايج تبه
هاي در صورت استفاده از سيستم دوراني در حفاري اين چاه زمان و مبالغ كل هزينه 5و4-هاينمودار شكل

 آوريفناين در حالي است كه در صورت استفاده از  .خواهد بوددالر  9560و ساعت  768ترتيب هحفاري ب
رسيد. در نهايت با  خواهددالر  7829و ساعت  696هاي حفاري به ليزر در حفاري اين چاه زمان و هزينه

  يابند.كاهش ميدرصد  18و  10ترتيب ههاي حفاري باستفاده از ليزر، زمان و هزينه
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4   تأثیر حفاری دورانی و لیزری بر زمان حفاری چاه
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  )3-جدول( روش حفاري ليزري باهاي حفاري چاه نتايج هزينه –3شكل

  
چاه حفاري هايهزينه و زمان بر ليزري و دوراني حفاري ثيراتأت روند - 4-2
 راكهچ .افزايش يابد درصد 40شود سرعت حفاري حداقل مي سببمقاومت سنگ  كاهشستفاده از ليزر در ا

فرسوده  يها و تعويض سر متهن لولهكردوجود ندارد و در نتيجه نيازي هم به خارج  ايلوله و مته عمالً
 5و4-هايشكل يابند.حفاري نيز كاهش مي يروزهاي كاري دكل و هزينه افزايش سرعت حفاري، با .نيست

توجه به  با .دهندهاي حفاري را نشان ميثيرات حفاري دوراني و ليزري بر زمان و هزينهأترتيب نتايج تبه
هاي در صورت استفاده از سيستم دوراني در حفاري اين چاه زمان و مبالغ كل هزينه 5و4-هاينمودار شكل

 آوريفناين در حالي است كه در صورت استفاده از  .خواهد بوددالر  9560و ساعت  768ترتيب هحفاري ب
رسيد. در نهايت با  خواهددالر  7829و ساعت  696هاي حفاري به ليزر در حفاري اين چاه زمان و هزينه

  يابند.كاهش ميدرصد  18و  10ترتيب ههاي حفاري باستفاده از ليزر، زمان و هزينه
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 2  نتایــج روزهای كاری دكل و هزینه های حفاری دورانی )چاه-76 
میدان نفتی اهواز( 

هزینه ($)زمان (hr)شرح

1681056انتقال و برپا كردن دكل
جاده سازی و ساختمان محل 

چاه
-740

150-مته و تثبیت كن
682-لوله های حفاری

609-گل حفاری
290-سیمان كاری

355-هزینه ی اولیه ی چاه
72682زمان تلف شده ی عملیات

528500عملیات تکمیل چاه
7689560جمع كل
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حف��اری حداقل 40 درص��د افزایش یاب��د. چراکه عماًل لول��ه و مته ای 
وجود ندارد و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لوله ها و تعویض س��ر 
مته ی فرسوده نیست. با افزایش سرعت حفاری، روزهای کاری دکل و 
هزینه ی حفاری کاهش می یابند. شکل های-4و5 به ترتیب تأثیر حفاری 
دورانی و لیزری بر زمان و هزینه های حفاری را نش��ان می دهند. با توجه 

به نمودار شکل های-4و5 با استفاده از سیستم دورانی در حفاری این چاه 
زمان و مبالغ کل هزینه های حفاری به ترتیب 768 س��اعت و 9560 دالر 
خواهد بود. این در حالی است که با استفاده از فن آوری لیزر در حفاری 
این چاه زمان و هزینه های حفاری به 696 س��اعت و 7829 دالر خواهد 
رس��ید؛ یعنی با استفاده از لیزر، زمان و هزینه های حفاری به ترتیب 10 و 

18 درصد کاهش می یابند.

نتيجه گيری
بر اساس مطالعات انجام شده در این پروژ، نتایج زیر حاصل شد:

 نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد که سرعت حفاری از عوامل اصلی  و 
تأثیرگذار در حفاری چاه های نفت و گاز است. چراکه با افزایش سرعت 

حفاری، زمان و هزینه های حفاری به مقدار چشمگیری کاهش می یابند.
 اس��تفاده از فن آوری لیزر در صنعت حفاری باعث افزایش س��رعت 
حفاری می شود. چون در حفاری لیزری عماًل لوله و مته ای وجود ندارد 

و نیازی هم به خارج کردن لوله و تعویض سرمته ی فرسوده نیست.
 ب��رای حفاری چاه های نفت و گاز با اس��تفاده از فن آوری لیزر بهتر 
اس��ت از لیزرهای pulsed nd:yag  با قابلیت پرتاب پرتو لیزر از راه دور 
استفاده شود. این لیزر به دلیل دارا بودن توان متوسط و انرژی پالس زیاد 

می تواند سنگ را حفاری کرده و نفوذپذیری آنرا افزایش دهد.
 داده های میدانی نش��ان می دهد لیزر pulsed nd: yag سبب کاهش 

10 و 18 درصدی زمان و هزینه های حفاری خواهد شد.
 ب��رای جایگزینی حف��اری دورانی ب��ا حفاری لیزری یا دس��ت کم 
استفاده از حفاری لیزری در کنار حفاری دورانی نیاز به داده های قوی و 

اثبات های متعدد میدانی است. 5  تأثیر حفاری لیزری و دورانی بر هزینه های حفاری چاه

8 
 

  زمان حفاري چاهثيرات حفاري دوراني و ليزري بر أنتايج ت –4شكل
  

  
  هاي حفاري چاهثيرات حفاري ليزري و دوراني بر هزينهأنتايج ت –5شكل

  
  گيرينتيجه

  نتايج زير حاصل شد: ،در اين پروژ شدهاساس مطالعات انجام  بر
 گاز  هاي نفت وعوامل اصلي در حفاري چاه دهد كه سرعت حفاري يكي ازنشان مي هانتايج آزمايش

 يابند.كاهش ميمقدار چشمگيري هبهاي حفاري زمان و هزينه با افزايش سرعت حفاري، كهراچ است.

  چون در حفاري ليزري  شود.ليزر در صنعت حفاري باعث افزايش سرعت حفاري مي آوريفناستفاده از
 فرسوده نيست. يتعويض سرمتهن لوله و كردنيازي هم به خارج  ي وجود ندارد والوله و مته عمالً

 ليزر بهتر است از ليزرهاي آوريفنگاز با استفاده از  هاي نفت وبراي حفاري چاهpulsed nd:yag  با 
دليل دارا بودن توان متوسط و انرژي پالس قابليت پرتاب پرتو ليزر از راه دور استفاده شود. اين ليزر به

  .و نفوذپذيري سنگ را افزايش دهد هدرتواند سنگ را حفاري كمي زياد
 دهد ليزر هاي ميداني نشان ميدادهpulsed nd: yag و  10هاي حفاري كاهش زمان و هزينه سبب

  خواهد شد. درصد 18
  استفاده از حفاري ليزري در كنار حفاري  كمدستبراي جايگزيني حفاري ليزري با حفاري دوراني يا

  .استهاي متعدد ميداني اثباتهاي قوي و دوراني نياز به داده
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