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بررسی عوامل زمان و هزينه در حفاری دورانی و ليزری
داريوش شيرمردی* ،برزو عسگری
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسليمان

اميرافضل كيانی شاهوند

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اميديه

طی چند س��ال اخیر بهدلیل مش��کالتی از قبیل زمانبر بودن و هزینههای فراوان حفاری و سایر محدودیتها در روشهای حفاری قدیمی ،روشها
و راهکارهای جدیدی پیش��نهاد ش��ده که از آن جمله میتوان به حفاری لیزری اش��اره کرد .هدف اصلی تمامی آزمایشهایی که تاکنون انجام شده
دستیابی به بیشترین مقدار حفاری با کمترین زمان و هزینه بوده است .در این تحقیق دو عامل زمان و هزینه در حفاری یکی از چاههای جنوبغربی
کشور به روش لیزری با روش دورانی مقایسه شده و سپس بهترین روش حفاری که زمان و هزینههای این چاه را بهمقدار چشمگیری کاهش میدهد
ارائه ش��ده اس��ت .نتایج این پروژه نشان داد که استفاده از فنآوری لیزر در صنعت حفاری س��بب افزایش سرعت حفاری و در نهایت کاهش زمان و
هزینههای حفاری میشود.
مقدمه

حفاری دورانی ،حفاری لیزری ،زمان و هزینههای حفاری

بهدلیل تنوع سنگها انواع مختلف سیستم حفاری نیز جهت حفر چال
یا چاه در س��نگ بهوجود آمده اس��ت [ .]1در اوایل قرن بیس��تم شیوهی
حفاری سیم بکس��لی به حفاری با رشتهی لولههای فوالدی اضافه شد و
حتی در موارد بس��یاری جای آنرا اشغال کرد .اما هر دوی این روشها
برای حفاری چاههای نفت و گاز که از نوع حفاری عمیق هس��تند بسیار
وقتگیر ،خطرناک و پرهزینه است [ .]2یکی از روشهای قابلقبول که
نظر بسیاری از مهندسان را بهخود جلب کرده حفاری چاههای نفت و گاز
با استفاده از فنآوری لیزر است .تحقیقات در زمینهی استفاده از فنآوری
لیزر در حفاری چاههای نفت و گاز از  1997آغاز ش��ده است .نخستین
آزمایش با عنوان پروژهی  MIRACLو توسط ارتش آمریکا انجام شد.
در آزمایش  MIRACLکه توس��ط اوبرین و گریوز انجام شد از سیستم
لیزری امواج پیوس��ته ( )CWبا طول موج  3/8 mµو توان لیزری  600تا
 1200 kwاستفاده شد .در این آزمایش طی  4/5ثانیه تابش لیزری ،عمق
حفاری حدود  2/5اینچ برای ماسهسنگ گزارش شد .این آزمایش نشان
داد که با استفاده از لیزر ،سرعت حفاری حدود  10تا  100برابر افزایش
مییاب��د [ .]3آزمای��ش بعدی توس��ط نیروی هوایی آمری��کا و با عنوان
 COILانجام ش��د .این لی��زر پر توان که در م��وج  CWعمل میکند و
پیشرفتی برای ارتش حساب میشود ،هماکنون برای کاربردهای صنعتی
تکمیل ش��ده اس��ت .لیزر  coilدر گس��ترهای  31مایلی ( 50کیلومتر) با
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موفقیت ردیابی شده است [ .]4در این مقاله سعی شده با مقایسهی زمان
و هزینهه��ای حفاری دورانی با حفاری لیزری و با اس��تفاده از دادهها و
اطالع��ات میدان��ی ،رابطهای پایدار و قوی بین ف��نآوری لیزر و فرآیند
حفاری چاههای نفت و گاز ارائه گردد.
 -1نوع و مزايای دستگاه ليزری مورد استفاده

با انتخاب سیس��تم لیزری مناس��ب میتوان س��رعت حفاری را تا حد
قابلتوجه��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
ضربهای) ،نوع لیزر و نیمرخ اش��عهی تابش��ی .قدرت لیزر بهکار رفته در
ای��ن مطالعات 1/6 KW،با کاب��ل فیبر نوری پرتابی اس��ت .در این لیزر
اتمهای برانگیخته نئودمیم در ش��بکه بلورین ایتریم ،آلومینیم و گارنت
(نوعی س��نگ) نگهداری میشوند .نتایج دادههای میدانی نشان میدهد
که این لیزر بهدلیل توان متوس��ط و انرژی زیاد پالس میتواند س��نگ را
حفاری ک��رده و نفوذپذیری آنرا افزایش ده��د .ویژگیهای لیزر مورد
اس��تفاده در جدول 1-ارائه ش��ده اس��ت .مزایای لیزر pulsed nd:yag
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 میشود
پرتوهای لی��زر میتوانند خیلی زود در ان��دازهی یک نقطهی معین
همگرا ش��وند .این پرتوهای همگرا شده مانع باریک شدن تدریجی قطر
سنگ میشوند.
میانگین قدرت مورد نیاز لیزر کم اس��ت .پس در شرایط الزم برای
عمل تحویل انرژی میتوان به آسانی از فیبر نوری استفاده کرد.
حفاری س��نگ ب��ا مکانیزم خردش��دن انجام میش��ود و خردهها و
س��نگهای کوچ��ک باقیمانده بهراحتی توس��ط روشه��ای تخلیهی
استاندارد خارج میشوند [.]5
 -2معايب دستگاه ليزر pulsed nd:yag

برخی کارشناس��ان ،مخالف جایگزین حفاری لیزری pulsed nd:yag

با حفاری دورانی هس��تند .چراکه بعضی مش��کالت حف��اری با لیزر هنوز
قابلچشمپوشی نیستند که از جملهی آنها میتوان 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��تفادهی همزمان از اشعهی لیزر و گل حفاری و تأثیر آن بر انتقال
کندههای حفاری از ته چاه به سطح
آسیب رساندن به سازندهای پر فشار حاوی هیدروکربن
 1ویژگیهای لیزر ]5[ pulsed nd:yag
كمیت

مقدار

طول موج

1064nm

توان متوسط

1600watts

بیشینهی انرژی

joules 64

پهنای موج

0.1 -10 milliseconds

تعداد تکرار

800 hz

کارآیی روشهای ارسال امواج بهصورت پالسهای ناگهانی []6
 -3ارزيابی زمان عمليات حفاری با ليزر pulsed nd: yag

زم��ان الزم برای عملیات پیمایش به عمق چاه ،دکل مورد اس��تفاده و
نحوهی حفاری بس��تگی دارد .زمان الزم برای تعویض یک مته و شروع
عملیات حفاری با استفاده از رابطهی 1-بهدست میآید:

ି௦ݐ
ܦ ௧ ൌ ʹ  ି ൨ݐ
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ک��ه در آن  ttزم��ان پیمایش ب��رای تعویض متهها و ش��روع عملیات
حفاری ts- ،زمان میانگین الزم برای اضافه کردن یک اس��تند به رشتهی
لولهی حفاری Is- ،طول میانگین یک اس��تند از رش��تهی لولهی حفاری
و  Dعمق پیمایش اس��ت .همانطور که از رابطهی 1-اس��تنباط میشود
زمان الزم برای عملیات پیمایش بهش��کل خطی با عمق افزایش مییابد.
ش��کل 1-ارتباط بین عمق و زمان حفاری دورانی را نشان میدهد؛ بدین
ترتی��ب که هرچه عمق حفاری بیش��تر باش��د زمان الزم ب��رای عملیات
پیمای��ش نیز بیش��تر خواهد بود [ .]7با اس��تفاده از سیس��تم لیزری ،طول
روزهای کاری دکل کاهش مییابد .چراکه در عمل لوله و متهای وجود
ن��دارد و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لولهها و تعویض س��رمتهی
فرسوده وجود ندارد.
 -4ارزيابی هزينهی عمليات حفاری با ليزر pulsed nd:yag

هزینههای 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 میشوند
[ .]1هزینهی هر فوت حفاری چاههای نفت و گاز از رابطهی 2-بهدست
میآید:
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 1ارتباط عمق و زمان حفاری دورانی []7

 -4ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﻟﻴﺰر pulsed nd:yag

حفاری دورانی []8
هزینهی
عمق و
ارتباط
دوراﻧﻲ ][8
ﺣﻔﺎري
ﻫﺰﻳﻨﻪي
ﺷﻜﻞ -2ارﺗﺒﺎط2ﻋﻤﻖ و
 -5ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮاژ ﺣﻔﺎري )دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﻮت( در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر در
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ﺟﺪاول2-و 3ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ روزﻫﺎي ﻛﺎري دﻛﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ و ﻟﻴﺰري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻜﻲ از

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ] .[1ﻫﺰﻳﻨﻪي ﻫﺮ ﻓﻮت ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از راﺑﻄﻪي 2-ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:

ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﭼﺎه در  2011ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ )ﺳﺎزﻧﺪي( در ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

ܥ  ܶሻݐ௧  ሺܥ
ܦο

راﻧﺪن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻐﺰي  47/24-157/48اﻳﻨﭻ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪ و دادهﻫﺎي ﺟﺪول
 ،7799ftﻧﺸﺖ ﺳﺎزﻧﺪ

ﮔﭽﺴﺎران و௧ ൌܥ
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ک��ه در ای��ن رابط��ه  Ctهزین��هی حف��اری ب��هازای هر ف��وت از چاه
 Cbitهزین��هی مته ( Crig ،)$هزین��هی کرایهی دکل ( )$/hrزمان
زمان حفاری( )hrو  ∆Dعمق حفاری شده با متهی مورد  -5بحث و بررسی
پیمایش
ج��داول2-و 3بهترتی��ب نتای��ج روزه��ای کاری دکل و هزینههای
نظر اس��ت .این رابطه نش��ان میدهد که هزینهی حف��اری بهمدت زمان
راندن مته در چاه بس��تگی دارد .شکل 2-که ارتباط بین عمق و هزینهی حفاری دورانی و لیزری انجام ش��ده در یک��ی از چاههای جنوبغربی
حفاری دورانی را نش��ان میدهد؛ بدین ترتی��ب که هرچه عمق حفاری ایران را نش��ان میدهد .این چاه در  2011بهدلیل وجود مانع (سازندی)
بیش��تر باشد هزینهی حفاری نیز بیشتر خواهد بود [ .]8امروزه برای نصب در عمق تقریبی  ،7799ftنشت سازند گچساران و راندن لولههای مغزی
یک س��کوی حفاری و حفاری در خش��کی حدود  400هزار دالر و در  47/24-157/48این��چ تعمیر ش��د .دادههای جدول بر اس��اس رفع مانع
9700
بررس��ی و
دریا حدود  4/5میلیون دالر الزم است .این در حالی است که با افزایش و تمیزس��ازی چ��اه تا عمق  8760ftهس��تند .پس از بحث و
عمق و سختتر ش��دن سنگها هزینهها بیش��تر از این افزایش مییابند .انجام آزمایشهای ف��راوان روی این چاه ،موارد مدنظر در این جداول
9200
بهدلیل اینکه اش��عهی لیزر عم ً
ال تماس مستقیمی با سنگ و مصالح ندارد بررسی شد.
فرسوده حفاری
حذف وسايل
و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لولهها و تعویض سر متهی
8700
وجود ندارد قدرت نفوذ لیزر در س��نگ بیشتر است .نکتهی جالب دیگر  -1-5روند تأثیرات لیزر  pulsed nd:yagروی حفاری چاه
8200
حفاری قس��مت
صنعت
در ص��ورت
آن اس��ت که در اثر تماس لیزر با سنگ حرارت بسیاری ایجاد میشود
لوله ھای
لی��زریگلدر حذف
حفاری حذف
اس��تفاده ازحذف
حذف مته و
حفاری
حفاری
سيمانکاری
تثبيت کن
که سبب ذوب شدن سنگ و ایجاد غالفی سرامیکیمانند روی دیوارهی عم��دهای از هزینهه��ای مربوط ب��ه لولههای حفاری ،مت��ه و تثبیتکن،
چاه خواهد ش��د و هزینههای رایج برای خرید و نصب لولههای فوالدی س��یمانکاری و گل حفاری حذف میش��ود .زیرا در اث��ر تماس لیزر با
که(3-
ﺟﺪول
ﻟﻴﺰري )
ﺣﻔﺎري
حرارت روش
ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﺑﺎ
ﺷﻜﻞ –3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
س��بب ذوب سنگ و
شود
ایجاد می
بس��یاری
ﻫﺎيسنگ
س��طح
 2نتای��ج روزهای کاری دکل و هزینههای حفاری دورانی (چاه76-
ایج��اد غالفی س��رامیکمانند روی دیوارهی چاه خواهد ش��د .همچنین
میدان نفتی اهواز)
الکتریکیﭼﺎه
ﻫﺎي ﺣﻔﺎري
ﻫﺰﻳﻨﻪ
انرژی زﻣﺎن و
ﻟﻴﺰري ﺑﺮ
دوراﻧﻲه و
هزینه2-4
اس��تفاده
انرژی
مکانیکی از
جای
ﺣﻔﺎريلیزری ب
ﺛﻴﺮاتحف��اری
( -)$روﻧﺪ ﺗﺄ در
شرح
زمان ()hr
حذفاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﺮ
صورتدرﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ 40
ﺣﻔﺎري
ﺳﺮﻋﺖ
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﺳﺒﺐ
ﺳﻨﮓ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﺎﻫﺶ
در
ﻟﻴﺰر
از
ﺳﺘﻔﺎده
ا
میش��ود .همانطور که در شکل 3-نش��ان داده شده در
1056
168
انتقال و برپا کردن دکل
محل
جادهسازی و ساختمان
740
حفاری از
کاری و
ﻧﺘﻴﺠﻪت
مته و تثبی
مقدارﺳﺮ ﻣﺘﻪي ﻓﺮﺳ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
گلﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و
ﻛﺮدن
س��یمانﺧﺎرج
کن ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزي
حفاری ،در
های ﻧﺪارد و
لولهوﺟﻮد
ﻋﻤﻼً ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻪاي
چاه
 290وﻣﻲ609
،150
ترتیب
ﻛﺎريچاه به
حفاری این
هزینه
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ کل
150
ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺷﻜﻞﻫﺎي-
ﻛﺎﻫﺶ
 ،682ﻧﻴﺰ
مبال��غﺣﻔﺎري
ﻫﺰﻳﻨﻪي
دﻛﻞ و
ه��ای روزﻫﺎي
ﺣﻔﺎري،
ﺳﺮﻋﺖ
مته و تثبیتکن
لولههای حفاری
کاهش
حفاری به
های
ﺣﻔﺎريخواهد
ﺛﻴﺮاتحذف
682ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄدالر
ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
چشمگیریﻧﺸﺎن
مقدار ﺣﻔﺎري را
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
زﻣﺎن و
هزینهﺑﺮ
شد وﻟﻴﺰري
دوراﻧﻲ و
ﺑﻪ
گل حفاری
609
یابد.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ دوراﻧﻲ در ﺣﻔﺎري اﻳﻦ ﭼﺎه زﻣﺎن و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞﻫﺎي-م4یو5
جداری را حذف میکند [.]2

ھزينه ھای حفاری )دالر(

سیمانکاری

-

هزینهی اولیهی چاه

-

زمان تلفشدهی عملیات

72

عملیات تکمیل چاه

528

جمع کل

768

290

ﺣﻔﺎري ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  768ﺳﺎﻋﺖ و  9560دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآو
355
های
ه
هزین
و
زم�ان
ب�ر
لیزری
و
دوران�ی
حف�اری
تأثی�رات
رون�د
-2-5
ﻟﻴﺰر در ﺣﻔﺎري اﻳﻦ ﭼﺎه زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﻪ  696ﺳﺎﻋﺖ و  7829دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ
682
حفاری چاه
500
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  10و  18درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺰر ،زﻣﺎن و

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

9560

9700

حذف مته و
تثبيت کن

حذف
سيمانکاری

حذف گل
حفاری

حذف لوله ھای
حفاری

740
720
700
680

8200

 3هزینههای حفاری چاه با روش حفاری لیزری (جدول)3-

ﺷﻜﻞ –3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﺑﺎ روش ﺣﻔﺎري ﻟﻴﺰري )ﺟﺪول(3-
54

760

 -2-4روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ و ﻟﻴﺰري ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﺎه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺰر در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﺣﺪاﻗﻞ  40درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ

حفاری دورانی

حفاری ليزری

 4تأثیر حفاری دورانی و لیزری بر زمان حفاری چاه
7

660

کل زمان )ساعت(
حفاری

حذف وسايل حفاری

8700

ھزينه ھای حفاری )دالر(

9200

780

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی  / 124تیرماه 1394

حف��اری حداقل  40درص��د افزایش یاب��د .چراکه عم ً
ال لول��ه و متهای
وجود ندارد و در نتیجه نیازی هم به خارج کردن لولهها و تعویض س��ر
متهی فرسوده نیست .با افزایش سرعت حفاری ،روزهای کاری دکل و
هزینهی حفاری کاهش مییابند .شکلهای4-و 5بهترتیب تأثیر حفاری
دورانی و لیزری بر زمان و هزینههای حفاری را نش��ان میدهند .با توجه
 3نتایج روزهای کاری دکل و هزینههای حفاری لیزری (چاه76-
میدان نفتی اهواز)
شرح

زمان ()hr

هزینه ()$

انتقال و برپا کردن دکل

168

1056

جادهسازی و ساختمان محل چاه

-

740

هزینهی تجهیزات لیزر

-

5000

هزینهی اولیهی چاه

-

عملیات تکمیل چاه

480

400

جمع کل

696

7829

ﺣﻔﺎري ﭼﺎه
عملیات ﺑﺮ زﻣﺎن
شدهویﻟﻴﺰري
دوراﻧﻲ
ﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻔﺎري
زمان تلف
48

4000
2000

ھزينه ھای حفاری )دالر(

6000

حفاری دورانی

بر اساس مطالعات انجام شده در این پروژ ،نتایج زیر حاصل شد:
نتایج آزمایشها نش��ان میدهد که سرعت حفاری از عوامل اصلی و
تأثیرگذار در حفاری چاههای نفت و گاز است .چراکه با افزایش سرعت
حفاری ،زمان و هزینههای حفاری بهمقدار چشمگیری کاهش مییابند.
اس��تفاده از فنآوری لیزر در صنعت حفاری باعث افزایش س��رعت
حفاری میشود .چون در حفاری لیزری عم ً
ال لوله و متهای وجود ندارد
و نیازی هم به خارج کردن لوله و تعویض سرمتهی فرسوده نیست.
ب��رای حفاری چاههای نفت و گاز با اس��تفاده از فنآوری لیزر بهتر
اس��ت از لیزرهای  pulsed nd:yagبا قابلیت پرتاب پرتو لیزر از راه دور
استفاده شود .این لیزر بهدلیل دارا بودن توان متوسط و انرژی پالس زیاد
میتواند سنگ را حفاری کرده و نفوذپذیری آنرا افزایش دهد.
دادههای میدانی نش��ان میدهد لیزر  pulsed nd: yagسبب کاهش
 10و  18درصدی زمان و هزینههای حفاری خواهد شد.
ب��رای جایگزینی حف��اری دورانی ب��ا حفاری لیزری یا دس��تکم
استفاده از حفاری لیزری در کنار حفاری دورانی نیاز به دادههای قوی و
اثباتهای متعدد میدانی است.

278

8000

حفاری ليزری

نتیجهگیری

355

10000

به نمودار شکلهای4-و 5با استفاده از سیستم دورانی در حفاری این چاه
زمان و مبالغ کل هزینههای حفاری بهترتیب  768س��اعت و  9560دالر
خواهد بود .این در حالی است که با استفاده از فنآوری لیزر در حفاری
این چاه زمان و هزینههای حفاری به  696س��اعت و  7829دالر خواهد
رس��ید؛ یعنی با استفاده از لیزر ،زمان و هزینههای حفاری بهترتیب  10و
 18درصد کاهش مییابند.

0

 5تأثیر حفاری لیزری و دورانی بر هزینههای حفاری چاه

ﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻔﺎري ﻟﻴﺰري و دوراﻧﻲ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﺎه
پا نویس ها

askariborzu@gmail.com

ي

kiani.petro215@gmail.com
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ﻫﺎيکیانی
][2ﭼﺎه[]5
reed, c.b.,
ﻋﻮاﻣﻞ xu, z.,
parker, r.a.,
gahan,
b.c., batarseh,
s., graves,
ﻧﻔﺖ و
ﺣﻔﺎري
اﺻﻠﻲ در
ﻳﻜﻲ از
ﺣﻔﺎري
ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ
r.m.,ﻣﻲدﻫﺪ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن
مدرن اس��تفاده از فنآوری لی��زر pulsed nd: yagدر افزایش نرخ نفوذ و
Figueroa, h., deeg, w. (2003). application of high powered lasers
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ،زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﻪﻣﻘﺪار
ﻳﺎﺑﻨﺪ.ههای حفاری ،مجلهی فرآیند نو ،شمارهی ،42-تابستان 1392
کاهش هزین
to drilling and completing deep wells, u.s. doe report anl/td/tm
[6] bjomdalen, n., belhaj, h.a., agha, k.r., islam, m.r. (2003).

0302-.ﭼﻮن در ﺣﻔﺎري ﻟﻴﺰري
ه از ﻓﻦآوري ﻟﻴﺰر در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﻣﻲﺷﻮد.
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خدمات بهداشتی درمانی

ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮓ را ﺣﻔﺎري ﻛﺮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮓ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

ي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻟﻴﺰر  pulsed nd: yagﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري  10و

ﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺣﻔﺎري ﻟﻴﺰري ﺑﺎ ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎري ﻟﻴﺰري در ﻛﻨﺎر ﺣﻔﺎري
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