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ب��ا ورود ب��ه نيمه ی دوم عمر اکثر مخازن نفتی کش��ور، انتظار کاهش توليد از آنها به علت کاهش فش��ار مخازن وجود 
دارد که اغلب برای افزايش توليد بايد افزايش فش��ار مخازن را برنامه ريزی کرد. از روش های افزايش توليد در چاه های 
توليدی می توان به روش های تحريک چاه يا حفاری مجدد يا مشبک سازی مجدد مخازن اشاره کرد که روش های ياد 
شده را می توان با دستگاه لوله مغزی سيار اجرا کرد. لوله مغزي سيار، لوله اي است که با اثر تزريق سياالت احياکننده 
يا تحريک کننده در چاه هاي توليدي، س��ياالت هيدروکربوری نفتي را از مخازن به س��طح آورده و در چاه هاي تزريقي 
)تعميراتی( س��ياالت را از سطح به مخزن حمل مي کند. بيش��ترين و بهينه ترين توليد جريان سيال مخازن با انتخاب 
صحيح قطر داخلي لوله و حداقل کردن انرژي مصرفي به دست مي آيد. لوله مغزي ممکن است به علت تعمير يا تغيير 
متغيرهاي توليد )مثاًل نرخ جريان( تعويض ش��ود. به همين دليل به عنوان قطعه ای مصرفي درنظر گرفته مي شود. لوله 
مغ��زي بايد با درنظر گرفتن محدوديت هاي توليد، متغيرهاي چاه و درنظرگرفتن ش��رايط بازار و ايجاد توازن بين آنها 
انتخاب شود. فن آوری جديد اين امکان را مي دهد که نصب لوله مغزي به صورت پيوسته و بدون اتصاالت صورت گيرد. 
لوله مغزي سيار بدون نياز به نگهدارنده يا باالبر به درون چاه فرستاده مي شود و به طور طبيعی زمان و هزينه ی بسيار 
کمتري خواهد داشت. در اين مقاله با توجه به روند توليد مخازن ايران می توان حفاری مجدد مخازن، تحريک چاه يا 
مشبک س��ازی مجدد را انتظار داشت که دس��تگاه لوله مغزی سيار همراه با پمپ تراک می تواند اين امر را مهيا کند. با 
توجه به سابقه ی حدوداً 80 ساله ی لوله مغزی سيار، فن آوری حفاری توسط لوله مغزی سيار جزء فن آوری های جديد 

محسوب می شود.
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آینده ی سرویس لوله مغزی سیار1 در ایران

خدم��ات و س��رويس دهي لول��ه مغزي س��يار به حدود ني��م قرن قبل 
برمي گ��ردد. در جنگ جهاني دوم متح��دان از اين فن آوري جهت انتقال 
س��وخت از انگليس به فرانس��ه اس��تفاده کردند. تجهيز و توس��عه ی لوله 
مغزي به ش��كل مدرن و پيشرفته نيز ريش��ه در پروژه هاي سّري نيروهاي 
متحدي��ن در خالل جن��گ جهان��ي دوم دارد. نام پروژه ی پلوتو از س��ه 
كلم��ه ی خط لوله ی زير اقيانوس۲ گرفته ش��ده و طي آن سوخت رس��اني 
به قواي مهاجم از درياي مانش توس��ط لول��ه مغزی انجام گردید. در اين 
 طرح 17 لوله ی 30 مايلي اس��تفاده ش��د و 6 لوله ی ذخيره هم از طريق
 Butt-Welding اضافه گردید كه جنس لوله ها از فوالد و قطر داخلي آنها 
"3 ب��ود. لوله ها ب��ه دور قرقره هاي عظيمي به قطر "40 پيچانده و پش��ت 
يك كش��تي يدك كش حمل مي ش��د. پس از گذش��ت 18 سال شركتي 
بين الملل��ي به نام Bowen Tools به همراه ش��ركت نف��ت كاليفرنيا، اولين 
واحد لوله مغزي سيار را طراحي کرد. اين واحد به عنوان سيستمي حاوي 
انتقال نيرو توس��ط زنجير3 با ويژگي عمودی و چرخش معكوس4 به بازار 
عرضه ش��د. مهم ترين قس��مت لوله مغزي، واحد تزریق کننده5 اس��ت كه 
منش��أ پيدايش و ابداع آن به يكي ديگر از پروژه هاي سّري نيروي دريايي 

ارتش آمريكا بازمي گردد.
در اواخر س��ال هاي دهه ی 60-50 میالدی نيروي دريايي آمريكا طي 

قراردادي با Bowen Tools از آنها خواست آنتن ها و فرستنده هايي براي سيستم 
ارتباطي زيردريايي طراحي كنند كه بتواند آنتن زيردريايي را در محوری 
 عمودي به دو طرف حركت دهد. نتيجه ی اين پروژه خلق دستگاهي با ويژگي 
Vertical Contra- Rotating Tractor بود که ش��امل محفظه ای پالستيك/

پلي اتيلن��ي "5/8 بود كه آنتني از جنس برنج را در بر مي گرفت و تا 600 
فوت زير س��طح آب كارآيي داش��ت. Saddle Blocks از جنس نوعي فنل 
يا اس��يد كربوليك س��اخته شده بود كه توس��ط تار و پود محكمي مسلح 
ش��ده و در امتداد قس��مت ميان��ي دو گروه زنجير نص��ب مي گردید. اين 
بالك ه��ا قطر لوله را هماهنگ و تنظيم كرده و آنتن را از اصطكاك ايمن 
مي س��اخت. پس از معرفي اين طرح در 1963 فن آوري لوله مغزي سيار 
به عنوان فن آوري مس��تعد و قابل پيش��رفتي در عرصه ی عمليات حفاري 

مطرح گرديد.
متأس��فانه نواق��ص گزارش ش��ده مربوط به م��وارد كيف��ي در فرآيند 
جوش��کاری، اس��تقامت کم لوله ها در بس��ياري از عمليات هاي مانده يابي 
باع��ث ش��ك و تردي��د در به كارگيري اين فن آوري ش��د. ع��الوه بر این 
م��وارد افزايش روزاف��زون تولید نفت و عدم تمايل ش��ركت هاي نفتي به 
عمليات هاي ريس��كي و تغيي��ر در روش هاي حفاري تا حدودی رش��د و 

توسعه ی لوله مغزي سيار را كند کرد.
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اما طي چند س��ال گذشته، استفاده از اين فن آوري به طرز چشم گيري 
افزایش یافت. به خصوص س��قوط قيمت نفت در 1986 فرصت مناس��بي 
جهت عرض اندام و اثبات توانايي هاي اين سيس��تم ش��د. در اواخر س��ال 
1990 ش��خصي بنام آركو6 كه از پيش��تاران به كارگيري اين فن آوري در 
تگزاس بود در اكالهاما و آالس��كا اين فن آوري را به كار برد و ش��ركت او 
 Side در سراس��ر جهان بيش از 13۲ عمليات موفق از قبيل تعميق چاه و

Tracking انجام داد.

1- معرفی دستگاه لوله مغزی سیار
لوله مغزی س��یار یکی از دستگاه های تخصصی صنعت حفاری است 
ک��ه جهت عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفتی اس��تفاده می ش��ود. 
این دس��تگاه که در حالت کلی ش��امل واحد انتقال ق��درت )موتور و 
اج��زاء جانبی(، جایگاه اس��تقرار کویل لوله، سیس��تم هدایت کننده ی 
لوله، کابین کنترل و تجهیزات کنترلی سرچاهی است. با توجه به نوع 
عملیاتی که انجام می دهد ممکن اس��ت ش��امل اجزای جانبی دیگری 
مثل کمپرسور هوا و سیستم الکتریکی و مکانیکی خاص نیز باشد. این 
دس��تگاه همچنین بر اساس حجم عملیات در س��ه مدل تریلر، تراک 
و اس��کید7 طراحی و س��اخته شده اس��ت. مدل تریلر برای عملیات با 
حجم س��نگین و عمق زیاد، مدل تراک برای عملیات با حجم متوسط 
و مدل اس��کید برای عملیات دریایی به کار می رود. در مدل تریلر اجزاء 
اصلی دس��تگاه روی شاسی جداگانه ای مونتاژ شده و توسط ِکشنده ای 
حمل می ش��وند. اما در مدل تراک اجزاء اصلی دس��تگاه روی شاس��ی 
خودکش��نده مونتاژ می گردد. در مدل اس��کید نیز اجزاء اصلی دستگاه 
به ص��ورت مجزا قابل حم��ل بوده و آرای��ش اجزای دس��تگاه در محل 

عملیات انجام می شود.

2- صرفه جویي اقتصادي حفاری در به کارگیري لوله مغزي سیار در ایران
لوله مغزی س��یار یکی از دستگاه های بس��یار کاربردی در صنعت نفت 
محس��وب می شود. که قابلیت حفاری در س��ازندهای متعارف نفت و گاز 
را دارد و می توان��د روزان��ه 600-300 فوت حفاری کند که در این حالت 
دس��تگاه لوله ی حفاری باید شامل دستگاه سیال حفاری )گل(، زیرسازه8 
سیس��تم جک دیواره ی جداری9 و دکل ب��رای جابجایی لوله های متصل 
باشد. استفاده از فن آوري حفاری با لوله مغزی سیار که در صنعت حفاري 
از فن آوری های جدید محس��وب می ش��ود با سرعتي باور نكردني در حال 
افزايش است. یکی از مهم ترین مزایای این روش هزینه ی بسیار کم آن در 
حفاری فروتعادلی10 است. البته اجرای اولین حفاری از طریق لوله مغزی 
س��یار هزینه ی زیادی دارد. زیرا بای��د هزینه های دیگری مثل هزینه های 

 1  د ستگاه لوله مغزی سیار از نوع اسکید

 2  د ستگاه لوله مغزی سیار از نوع تریلر

 3  د ستگاه لوله مغزی سیار از نوع تراك

 4  د ستگاه لوله مغزی سیار
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تحقیقاتی، آموزشی و مشکالت احتمالی را در این هزینه و بودجه اولیه در 
نظر گرفت. با افزایش تجربه های کاری در این زمینه مشکالت احتمالی و 

هزینه های حفاری کاهش یافته و سود عملیات افزایش می یابد.

3- موارد استفاده از لوله مغزی
3-1- اسیدکاری

بیش��ترین موارد اس��تفاده از لوله مغزی در چاه برای چرخش س��یال 
)اس��یدکاری و جابجایی س��یال داخل چاه( اس��ت ک��ه از این چرخش 
می توان جهت جابجایی س��یاالت دیگر درون چاه )مانند نیتروژن لیفت( 
و همچنین کش��تن چاه نیز استفاده کرد )شکل-5(. از چرخش سیال در 
چاه می توان برای تمیزکاری چاه و جابجا کردن سیاالت مختلف در چاه 

استفاده کرد.
3-2- سیمان کاری

پمپاژ س��یال به عنوان اصلی ترین راه حل برای انتقال س��یال از س��طح 
زمین به انتهای چاه و گردش آن در چاه انجام می شود. یکی از مهم ترین 
جابجایی های س��یال به داخل چاه، انتقال س��یمان به درون چاه است که 
می توان به س��یمان کاری دیواره ی جداری و الینر یا پالگ کردن الیه های 
آبده اش��اره کرد. اس��یدکاری معموالً در مراحل مختل��ف عمر تولید چاه 
انجام می ش��ود از این رو اس��ید نیز از طریق پمپ تراک به لوله مغزی و از 
لوله مغزی به چاه منتقل می ش��ود. معموالً پمپاژ از طریق یک دس��تگاه 

پمپ تراک، سیال مورد نظر را پمپاژ می کنند.

3-3- حفاری در سازندهای متعارف نفت و گاز
این فن آوری نخستین بار در 1991 توسط شرکت های داول و شلمبرژه 
)DS( استفاده شد. این پروژه در قسمت حفاری با کمک شرکت فارکس، 

در قس��مت MWD با کمک ش��رکت آنادریل و در قس��مت لوله مغزی با 
کمک ش��رکت داول انجام شد. این فن آوری که جزء فن آوری های جدید 
محسوب می گردد در آالسکا و امارات متحده ی عربی استفاده شده است. 
از مزای��ای این روش می توان ب��ه small footprint، تحرک زیاد و عملیات 
س��ریع اشاره کرد. در فن آوری های جدید معموالً از ریل لوله مغزی سیال 
به عنوان لوله ی حفاری نیز استفاده می کنند. گل حفاری توسط یک موتور 
به مته ی حفاری متصل می ش��ود و از طریق مت��ه و گردش گل می توان 

سازند را حفاری کرد.

3-4- چاه نگاری و مشبک کاری
از این س��رویس می توان برای چاه ن��گاری و ثبت داده های الکتریکی و 
القایی جهت تشخیص بهتر سازند نیز استفاده کرد و به دلیل قابلیت انعطاف 
لول��ه می توان آن��را در چاه های انحرافی و افقی به کار ب��رد. معموالً چاه با   5  تزریق و گردش سیال به داخل چاه از طریق فضای آنالوس یا لوله مغزی 

 6  د ستگاه پمپ تراك در کنار لوله مغزی سیار جهت انجام پمپاژ سیال به د اخل چاه
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گذشت مدتی از تولید ممکن است به دالیل مختلف دچار تولید آب شود. 
از این رو یکی از درمان ها می تواند پالگ کردن الیه ی آبده باش��د. پس از 
پ��الگ کردن الیه ی آبده می توان از الیه های باالیی برای تولید اس��تفاده 
کرد و تولید از الیه های باالیی نیازمند مشبک کاری است. بنابراین می توان 

از این سرویس برای مشبک کاری نیز بهره گرفت.

 
4- معایب حفاری به روش لوله مغزی سیار

 عدم توانایی در چرخش های باال
 هزینه ی مواد مصرفی

 عمر )زمان استفاده( سیاالت حفاری محدود
 محدودیت در استفاده تجهیزات و الزام استفاده از نیروهای انسانی

 کاهش نرخ پمپاژ پمپ و گشتاور و وزن روی مته
 افزایش مسیر پیچ خم )غیرمستقیم(

 فن آوری جدید اما تجربیات کم نیروهای انسانی
 قطر حفره: در حالت معمول دس��تگاه لوله مغزی سیار در حفره هایی با 
قطر کم یا Slimhole توانایی بیش��تری نس��بت به حفرات با قطر بزرگ تر 

دارد که در موارد حفاری این موضوع محسوس تر است.
 چرخش: رشته ی لوله مغزی سیار نمی تواند امکان چرخش داشته باشد؛ 
چراک��ه در عملیات حفاری جهت دار این عامل مش��کل ایجاد می کند. از 
ای��ن رو ناتوانی چرخش رش��ته ی لوله مغزی از طریق انتقال نیرو توس��ط 

موتورهای درون چاهی به مته اعمال می شود.
 اقتصادی: در بسیاری از زمینه ها هزینه ی لوله مغزی سیار می تواند برابر 
یا حتی بیشتر از هزینه های دکل حفاری در بعضی از عملیات های خاص 

باشد.

5- دستگاه لوله مغزی سیار هیبریدی
و  س��یار  مغ��زی  لول��ه  دس��تگاه  دکل،  ش��امل  دس��تگاه   ای��ن 
casing jack snubbing system، اس��ت. مزی��ت ای��ن دس��تگاه ها برپایی 

آس��ان و راحت و هزینه ی کم آنس��ت. تنها تفاوت این دستگاه با دستگاه 
 لول��ه مغزی س��یار در BHA داخل چاه اس��ت. در این سیس��تم هدف از 
casing jack، راندن و بیرون کش��یدن لوله های متصل تا 7 اس��ت. راندن 

لوله های متصل به هم با سرعت کمتری رخ می دهد. زیرا دکل جدایی ناپذیر 
اس��ت و Traveling block نیز ن��دارد. وزن لوله یک��ی از محدودیت های 

عملیاتی برای casing jack است.
 دس��تگاه لوله مغزی س��یار هیبری��دی همراه ب��ا دکل ثابت در حالت 

Heavy duty توانی بالغ بر ۲00 هزار پوند خواهند داشت.

6- سرویس لوله مغزی در ایران
لوله مغزی در ایران س��ابقه ای 30 س��اله دارد که در ابتدا برای کارهای 
تکمیلی چاه های کشور استفاده می شد. سرویس لوله مغزی جزء خدمات 
فنی چاه ها و مکّمل خدمات فنی را می توان تکمیل کننده ی قس��مت های 
حفاری و تعمیراتی چاه ها س��ت. از این رو خدمات فنی حفاری در کنار دو 
عنصر اساس��ی دیگر صنعت حفاری یعنی دس��تگاه حفاری و کاال، ارکان 
س��ه گانه ی عملیات حفاری را ایج��اد می کنند که همگی این ارکان تحت 
برنامه ریزی های مدیریت و مهندس��ی پروژه در عملیات حفاری مشارکت 

می کنند.
خدمات فنی و مهندس��ی چاه ها معموالً جزء هزینه های اصلی یک چاه 
محس��وب می شود و حدوداً یک س��وم هزینه های قرادادی یک چاه صرف 
آنها می ش��ود. در ایران حدوداً 70 درصد از شرکت های بزرگ در حوزه ی 

باالدستی در زمینه های سرویس و خدمات فنی اشتغال دارند.

 7  شمای کلی لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات حفاری
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پیش بین��ی عملی��ات حفاری/تعمیرات��ی و فنی در ای��ران به صورت زیر 
تقسیم بندی می شود:

الف( پیش بینی عملیات حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز طی سال های 
1395-1399

بر اس��اس اطالعات دریافتی نیاز به دس��تگاه های حفاری و همچنین به 
حفاری و تعمیر چاه های برنامه شده جهت رسیدن به تولید چهار میلیون 
بش��که نفت خام در روز طی س��ال های 1399-1395 به ش��رح مندرج در 

جدول-۲ است.
ب ( خدمات فنی حفاری مورد نیاز طی پنج سال آینده و مقدار موجودی 

در کشور
ب-1-  تقاضای خدمات لوله مغزی س�یار بر اس�اس تعداد job در بخش 

خشکی
همانطور که از نمودار مش��خص است با افزایش عمر چاه های ایران 
تقاضا برای خدمات لوله مغزی س��یار در حال افزایش اس��ت. از این رو 
این س��رویس می تواند به عنوان یک س��رویس اقتص��ادی و کارآمد در 

خدمات چاه های تولیدی در بخش خشکی محسوب شود.
ب-2- تقاضای خدمات لوله مغزی س�یار بر اس�اس تعداد job در بخش 

دریایی 

 1   مقایسه ی حفاری از طریق دستگاه لوله مغزی سیار و دکل های حفاری

حفاری از طریق لوله مغزی سیارحفاری چرخشی )د کل حفاری(ویژگی
اند ازه ی دستگاه و قابلیت 

حمل و نقل
اند ازه ی آن بزرگ است اما معموالً د ستگاه قابلیت سرهم 

شد ن د ر مکان حفاری را د ارد
معموالً نسبت به دکل حفاری اند ازه های کوچک تری دارد

حفاری از طریق د کل سابقه ی طوالنی د ارد و به د لیل د اشتن اطمینان
تکیه گاه محکم برای مد ت طوالنی عملیات اطمینان بیشتری دارد

طراحی این دستگاه برای عملیات های با زمان کوتاه است و امکان 
خسارت و صد مه ی دستگاه د ر زمان حمل و نقل وجود د ارد

با این روش امکان پذیر است اما نیازمند وسایل خاص شرایط حفاری در شرایط فروتعاد لی
فروتعاد لی است

د ستگاه کنترل فشار سطحی در شرایط پیوسته می تواند شرایط را 
برای عملیات حفاری فروتعاد لی محیا کند

نمود ارگیری حین حفاری
اطالعات حاصل از سیستم وایرلس به صورت محد ود انتقال 

پید ا می کنند
سنسورهای نمودارگیری متصل به لوله مغزی سیار می تواند 

انتقال و اخذ اطالعات از طریق سیستم وایرلس را با برد )فاصله ی 
مکانی( زیاد ی انجام د هند

به شرایط عملیات بستگی دارد اما معموالً بیشتر از هزینه ی هزینه ی عملیات
عملیات از طریق لوله مغزی سیار است

به شرایط عملیات بستگی د ارد اما معموالً کمتر از هزینه ی عملیات 
از طریق حفاری چرخشی )د کل حفاری( است

تمیزسازی د رون چاه

به د لیل گردش سیال با نرخ زیاد و چرخش لوله های حفاری 
می تواند عامل تمیزسازی داخل چاه با د رصد زیاد ی انجام شود

تمیزسازی د رون چاه معموالً د ر بخش های جهت د ار و افقی 
به عنوان عامل مهم محسوب می شود. از این رو روش حفاری از 

طریق لوله مغزی سیار می تواند تمیزسازی د رون این بخش ها را با 
بیشترین بازد هی انجام د هد

زمانی برای اتصال لوله های حفاری وجود ند ارد )ریل یکپارچه زمان متصل کرد ن لوله های حفاری بسیار طوالنی استایمنی
است(

وزن گذاری روی مته و 
توانایی بیرون کشید ن 

رشته ی حفاری

به د لیل سنگین بو د ن لوله های حفاری معموالً د کل حفاری باید 
توان زیاد ی برای باال کشید ن لوله ی حفاری مصرف کند. اما 

د کل حفاری توان محد ود ی د ارد و اگر لوله ی حفاری گیر کند و 
با تمام توان د کل باال نیاید، ماند  ه )Fish( د ر چاه باقی می ماند

یکی از مزایای حفاری از طریق لوله مغزی سیار وزن گذاری روی 
مته محسوب می شود که با گذاشتن وزن کم می تواند زاویه ی 

مورد نظر حفره را ایجاد کند

 8  سرویس لوله مغزی به عنوان چاه نگاری و مشبک کاری
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 9  د ستگاه هیبرید ی لوله مغزی سیار با توانایی حفاری )CTD( د ر عمان ) شرکت 
)DOWELهیبرید ی همراه با د کل ثابت CTD 10  د ستگاه لوله مغزی سیار 

همان طور که از نمودار مشخص است با افزایش عمر چاه های ایران در 
بخش دریا و همچنین ریسک زیاد اقتصادی و فنی، احتمال کاهش تقاضا 
در بخش دریا زیاد است که این کاهش تقاضا با قیمت نفت رابطه ی کاماًل 

مستقیم خواهد داشت.
تقاض��ا در بخش دریا معموالً با افزایش هزینه ی عملیاتی مواجه اس��ت 
که با کاهش قیمت نفت می تواند عامل کاهش تقاضا در این بخش باشد.

تعداد دستگاه های لوله مغزی سیار موجود تا سال 1394 در دو بخش 
خشكي و دريا در شكل-14 ارائه شده است.

نتایج
با ورود به نيمه ی دوم عمر اكثر مخازن نفت ایران انتظار کاهش تولید 
از مخازن به علت کاهش فش��ار مخازن بدیهی است. دستگاه لوله مغزی 
سیار را می توان یک فن آوری جدید دانست که کاهش هزینه های حفاری 
و سرعت زیاد عملیات کمک زیادی در پیش برد امور دارد و می تواند عاملی 
برای افزایش برداشت از مخازن باشد. برای افزایش تولید غالباً باید افزایش 
فشار مخازن را باید برنامه ریزی کرد. از این رو روش های افزایش تولید در 
چاه های تولیدی به شیوه های تحریک چاه یا حفاری مجدد یا مشبک سازی 
مج��دد مخازن انجام می ش��ود که می توان  این روش های یادش��ده را با 
دستگاه لوله مغزی سیار عملیاتی کرد. از این رو سرویس مذکور با توجه به 

عمر چاه های ایران می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد که با افزایش 
تقاضا در بخش خشکی نیز همراه خواهد بود.

 2   پیش بینی نیاز به د ستگاه های حفاری و حفاری چاه ها طی سال های 1395-1399

بخش د ریا/خشکیعنوان/رد یف
میانگین نیاز به تعد اد د ستگاه های 

توسعه ای/تعمیراتی
پیش بینی نیاز به تعد اد دستگاه های 

توسعه ای/تعمیراتی
میانگین نیاز ساالنه به 
حفاری/تعمیر حلقه چاه

پیش بینی حفاری و تعمیر 
چاه

1105502531266حفاری جد ید1

251252471234حفاری تعمیراتی2

1356755002500جمع
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 12  آمار تقاضاي خد مات لوله مغزي سیار

 13  تقاضاي خدمات لوله مغزي سیار  د ر د ریا

پانویس هاپانویس ها
1. Coiled Tubing Drilling )C.T.D(
2. Pipe Line Under The Ocean
3. Chain Drive
4. Contra- Rotation
5. Injector

6. Arco
7. SKID
8. Substructure
9. Snubbing/casing jack system
10. U.B.D

منابعپانویس ها

]1[ جزوه ی آموزش��ی لوله مغزی س��یار، قربانی و سلحشور، ش��رکت مناطق نفت خیز 
جنوب

]۲[ جزوه ی آموزشی لوله مغزی سیار، شرکت شلمبرژه

]3[ جزوه ی آموزشی لوله مغزی سیار، شرکت بیکر هیوز
SPE 4[ مقاالت انتشارات[

]5[ جزوه ی آموزشی لوله مغزی سیار شرکت ملی نفت ایران

 11  د ستگاه CTD هیبرید ی با د کل های Self-Erecting 14  تعد اد دستگاه هاي لوله مغزي سیار موجود


