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مقدمه 
     قــراردادن لولــه جــدارى در چــاه و 
جداكــردن آن به وســيله ســيمان از ســازند  
بهره ده به عنوان قســمتى از عمليات حفارى 
مرســوم اســت. پس از نصب لوله جدارى و 
سيمان كارى، براى دستيابى به  مخزن و سيال 
داخل آن ، لوله و ســيمان پشــت آن سوراخ 
مى شود تا سيال به داخل چاه راه يابد. به طور 
معمول يك ابزار مشبك كننده به وسيله سيم 
مخصوص در چاه رانده مى شــود. زمانى كه 
ايــن ابزار به محل مورد نظر رســيد، عمليات 
آغاز مى شــود، برروى ابزار «مشبك كارى» 
فشــنگ ها با چاشــنى هاى مخصــوص تعبيه 
شده كه با شــروع عمليات چاشنى ها منفجر 
شــده و مــوج انفجــارى ايجاد شــده باعث 
ســوراخ شــدن «لوله جــدارى»، ســيمان و 
ســازند مى شــود. تراوايــى منطقــه آســيب 
ديــده تا 80٪ كمتر از ســازند اصلى اســت. 
امروزه صنايع نفتى بــه دنبال تكنولوژى هاى 
جديد براى مشــبك كارى هســتند كه بتواند 
از ايــن كاهــش تراوايــى جلوگيــرى كرده 
آورد. به وجــود  موثرتــرى  ســوراخ هاى  و 

اين گزارش به بررســى اســتفاده از پرتوهاى 
ليزر پرتوان براى مشــبك كارى لوله جدارى 

و دســتيابى به ســوراخ هايى عميق تر، بدون 
كاهش تراوايى و كاهش «تخريب ســازند»4 

پرداخته است.
 در صنعت نفت، بــه عملياتى كه طى آن 
لوله جدارى و سيمان پشت آن سوراخ شده تا 
به وسيله آن سيال مخزن به داخل چاه راه يابد، 
«مشــبك كارى» گويند. تكنولــوژى معمول 
از مشبك كننده هاى  اســتفاده  مشبك كارى، 
مــشبك كــارى،  فــشنــگــى است. گــروه 

مشبك كننده هاى فشنگى سيلندرى را به وسيله 
ســيم تا محل مورد نظــر پاييــن مى برند [1]. 
فشنگ هاى تعبيه شــده، با شليك اوليه باعث 
ايجاد سوراخ در جهت هاى مورد نظر مى شوند 
(شكل1). ابزار سرعت باال، فشارى در حدود 
1/5 ميليون پام در ضربه اوليه و 000 ,150 پام 
در لبه هاى ســوراخ ايجاد مى نمايند. ســوراخ 
به وجود آمده بســتگى مستقيم به نوع سنگ، 
ميزان شكاف هاى اوليه موجود در سنگ، نوع 

سروش ميرزاقرچه1   دانشگاه آزاد اسالمى واحد زرند كرمان
دكتر بهرام حبيب نيا2   دانشگاه صنعت نفت اهواز

دكتر على اميرى3  دانشگاه آزاد اسالمى واحد زرند كرمان  

  1    ابزار معمول مشبك كارى و روش كار آن
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سيمان شدگى سنگ و نوع رس موجود داشته 
و ابعاد سوراخ ايجاد شــده معموالً بين 0/4 تا 
0/25 اينچ قطر و 6 تا 12 اينچ طول مى باشــد؛ 

اين تكنولوژى داراى  معايب زيراست: 
1. نمى توان شكل و اندازه سوراخ ايجاد شده 

را كنترل كرد،
2. باعث كاهش شــديد تراوايــى در منطقه 

آسيب ديده مى شود،
3. در بعضــى مــوارد احتمــال گيــر كردن 
پوكه هاى فشــنگ هاى شــليك شده نيز 

وجود دارد.
 فاكتور كاهش تراوايى در منطقه آسيب 
ديــده بين 0/1 تا 0/7 گزارش شــده اســت. 
تكنولوژى جديد (پرتو ليزر) با نداشتن معايب 
ذكر شــده و دارابــودن مزيت هايــى از قبيل 
كاركرد آســان، دقت بــاال و انعطاف پذيرى 
اندازه هــاى  و  بــا شــكل  در همــه چاه هــا 
مختلف مى توانــد جايگزينى مناســب براى 
در  باشــد[2,3].  قديمــى  تكنولوژى هــاى 
تكنولــوژى پرتو ليزر تراوايى منطقه آســيب 
ديــده افزايش نيز خواهــد يــافــت. مــيـزان 
نمونــه   در  تــراوايـــى  افـزايــــش  ايــــــن 
ماسه ســنگ بين  1000-500 درصد گزارش 
شده است. اين افزايش تراوايى به دليل ايجاد 
ميكروشكاف هاى ناشى از «هايدريت شدن» 
رس موجود به وسيلة پرتو ليزر و شكاف هاى 
حرارتى است. در اين تحقيق، نتايج مطالعات 
اوليه، براى ايجاد ســوراخى با قطر يك اينچ 
و عمــق 5-2 اينچ، بــا اســتفاده از پرتو ليزر 
پيوســته دى اكســيد كربن، به همــراه نتايج 
آزمايشگاهى سه روش تست شده، نشان داده 

شده است [4].
 

1- نحوه انجام آزمايشات
 1-1 روش اول ( پرتوليزر ثابت)

آزمايــش مربــوط بــه ايــن روش، در
 شكل 2 نشان داده شده است. يك پرتو ليزر 
ثابِت غير متمركز، با قطر تقريبى يك اينچ به 
همراه دو لولة تميز كننده با زاويه 65 درجه با 

شكل هندسى منظم بر روى سنگ قرار گرفته 
و روشن مى شــود. نوك ليزر مى تواند براى 
جبران تغيير در عمق ســوراخ پايين آيد ولى 
اين حركت به علت وجود دو لوله تميزكننده 
و خــود دســتگاه ليــزر محدوديت هايى نيز 
دارد. در شــكل مربوطــه، پرتو ليــزر با قطر 
يك اينچ بر روى نمونه شــيل با سه اينچ قطر 
و سه اينچ ضخامت قرار مى گيرد. توان ليزر 
دى اكســيدكربن به كار رفتــه، 4000 وات و 
ميــزان دبى نيتروژن خروجــى از هركدام از 
دو لوله تميز كننــده 65 درجه اى، 200 فوت 

مكعب در ساعت است.
 

1-2- روش دوم (حركت چرخشى پرتوليزر)
عمــودى  ليــزر  پرتــو  روش،  درايــن 
ثابت و يــك لوله تميزكننده به وســيله يك 
حركــت دهنــده چرخشــى، حــول محور 
ســنگ مى چرخد. اين حركت، سوراخى به 
قطــر همان يــك اينچ را در نمونــه به وجود 
مى آورد، بــا اين تفاوت كه قطــر پرتو ليزر 
0/5 اينچ است. لوله تميزكننده در اين روش، 
به علت موازى بودن با جهت حركت مى تواند 
به داخل حفــره راه يافته و حفره را بهتر تميز 
نمايد. شــكل 3 (راســت) نوع حركت پرتو 
ليزر براى ايجاد سوراخ يك اينچى در نمونه 
شــيل را نشان مى دهد و (چپ) موقعيت هاى 
نســبى قرارگيرى پرتو ليزر، لوله تميزكننده 
و سوراخ ايجاد شــده را نشان مى دهد. توان 
پرتو ليــزر 4000 وات و دبى گاز خروجى،

300 فوت مكعب در ســاعت اســت. نوِك 
پرتو ليــزر مى تواند تا 0/5 اينــچ ميان حفره 
پاييــن رود. پرتــو ليــزر بــا ســرعتى حدود  
500 اينچ در دقيقه بر روى قســمت دايره اى 

حركت مى كند.
 

1-3- روش سوم (حركت چرخشى سنگ) 
در اين روش، نمونه سنگ چرخش دارد 
كه در شــكل 4 نشان داده شده است. در اين 
روش نمونــه مغزه، به محلى گيره شــده و به 

صــورت آرام با كمى نيــروى گريز از مركز 
مى چرخد كــه حالتى همانند آزمايش قبل به 
وجود آمده و سوراخى با قطر يك اينچ ايجاد 
مى شــود. يك پرتو ليزر 0/5 اينچى به همراه 
يك لولــه 1/8 اينچى تميز كننــده، به فاصله 
1/4 اينــچ دورتر از مغزه قــرار مى گيرد؛ در 
اينجا هم از پرتو ليزر پيوسته دى اكسيدكربن 
استفاده شده است. گاز تميزكننده، دبى معادل

 275 فوت مكعب در ساعت دارد. اين تست 
4000 وات  2500و  متفــاوت  تــوان  دو  در 
و   5000  ،3000  ،2000 ســرعت  چهــار  و 

000, 10درجه در دقيقه انجام شده است.
 

2- نتايج تست ها و بحث
     2-1- روش اول

  ســوراخ ايجاد شــده بــا روش اول در
 شكل 5 نشان داده شــده است. چهار مرحله 
تركيدگــى به وســيله پرتوليــزر كــه حدوداً 

  2    نحوه انجام روش اول (پرتو ليزر ثابت)

حركت دايره اى پرتو ليــزر بر روى نمونه 
شيل (راست) و موقعيت نسبى پرتو ليزر، 
لوله تميزكننده و سوراخ حفرشده نسبت 

به هم (چپ)

    3  
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هركــدام 4 ثانيه به طول انجاميده اســت، در 
نمونه مشــاهده مى شــود. اوليــن تركيدگى 
سنگ باعث ايجاد سوراخى با عمق 2/9 اينچ 
شــده است و نشــانى از ذوب ســنگ دراين 
مرحلــه ديــده نمى شــود. اين مرحلــه ميزان 
نفــوذى برابر با 72/5 فوت در ســاعت براى 
ايجاد ســوراخ يك اينچى را نشــان مى دهد. 
در تركيدگى چهارم سنگ، سوراخ، عميق تر 
نشــده اســت، بلكه فقط ســنگ ذوب شده 
و قســمتى از ته سوراخ را پوشــانده است. به 
هرحال پس از آخرين تركيدگى، ســوراخى 
به عمق 2/85 اينچ در نمونه ايجاد شده است. 
در هــر مرحلــه تركيدگــى به طور متوســط 
عمقى برابر 0/6 اينچ حفر شــده اســت. پرتو 
ليزر بعــد از اولين تركيدگى 0/5 اينچ و پس 
از دوميــن تركيدگــى يك اينــچ پايين رفته 
اســت تا شــدت پرتو ثابت بماند. در مرحله 
چهارم، يك شكستگى عميق نيز اتفاق افتاده 

است كه حائز اهميت مى باشد. 
از اين آزمايش نتايج مختلفى مى توان گرفت:

اين روش ساده، براى سوراخ هايى با قطر   .1
كمتر از ســه اينچ مناسب است. دبى گاز 
خروجى، مناســب بوده و توانســته است 
قطعات ســنگ را براى داشتن سوراخى با 

شكل منظم هندسى خارج نمايد. 
قســمتى از ذرات ذوب شده به سمت باال   .2
حركت كرده و باعث كاهش انرژى پرتو 
ليزر شده است. در بدترين حالت، قطعات 

سنگ به قسمت لنز كانونى رسيده و باعث 
خرابى آن مى شود. 

لوله هــاى تميزكننده در مرحلــه چهارم،   .3
نتوانســته اند قطعات ســنگ ذوب شــده 
را خــارج نماينــد كــه دليل آن شــايد، 
كــم بودن دبــى گاز خروجــى و يا عمق 
سوراخ باشد. در اينجا پيشنهاد مى شود از 
نازل هاى گازى اســتفاده شود تا بتواند در 

تميزكنندگى بهترعمل نمايد.

2-2- روش دوم
اين روش نســبت به روش قبل دو مزيت 

عمده دارد:
1. لوله تميزكننده به داخل سوراخ راه يافته و اثر 
تميزكنندگى بهترى دارد؛ در روش اول چون 
از دو لوله زاويه دار استفاده شده است، امكان 

نفوذ به داخل سوراخ وجود نداشت.
2. بــه علت پيوســته نبودن پرتــو ليزر بر 
روى يــك نقطه، از ايجــاد دماى باال 
براى ذوب ســنگ جلوگيرى به عمل 
مى آيد. در شــكل 6، سوراخى با قطر 
يــك اينچ و عمــق 5 اينچ كــه با اين 
روش حفر شــده است نشان داده شده 
است. هم زمان با افزايش عمق، سوراخ 
حالــت مخروطى به خود مى گيرد كه 
بــه دليل جــذب هر چه بيشــتر انرژى 
در ســطوح بااليى بزرگ تر سوراخ و 
پراكنده شــدن بيشــتر پرتو ليزر است. 

در واقــع تــه ســوراخ به جــاى يك 
اينچ فقط  0/2 اينچ قطــر دارد. با اين 
روش، پرتو ليــزر حالت متمركز خود 
را پس از چند چرخش از دســت داده 
و ســوراخى با شكل هندسى نامناسب 

ايجاد مى نمايد.

 2-3- روش سوم
در تــوان بــاال (4000 وات) و ســرعت 
پاييــن (3000 درجه در دقيقــه)، پرتو ليزر، 
ســنگ را ذوب كــرده و يك فاز شيشــه اى 
شــكل مى دهد كه در سوراخ حفر شده باقى 
مى مانــد (شــكل 7 چپ). افزايش ســرعت 
چرخش باعث كاهــش ذوب در توان ثابت 
مى شود. توان 2500 وات و سرعت000, 10 
درجه در دقيقه شرايط بهينه را نشان مى دهد. 
در اين شرايط يك سوراخ تميز و بدون مواد 
ذوب شده شكل مى گيرد (شكل 7 راست). 
در باالى شرايط بهينه، اين روش براى 7 اينچ 
ضخامت و 3 اينچ قطر در نمونه ماسه سنگى 
مناسب است؛ عمق ســوراخ 3/3 اينچ است 
كــه از مجاورت بــا پرتو به مــدت زمان 45 
ثانيه به وجود آمده اســت. علت كاهش قطر 
ســوراخ را مى توان ضعيف شدن ثانويه پرتو 
ليزر به علت افزايش عمق دانســت. طراحى 
سيســتم تميز كنندة بهتــر و جايگزينى يك 
پرتــو ليــزر متمركــز، مى توانــد باعث حفر 

سوراخ هاى عميق تر شود[5].

روش حركت چرخشــى ســنگ كه در آن 
از توان 2500 وات و ســرعت چرخشــى 
000, 10درجه در دقيقه استفاده شده و 
سوراخى در نمونه ماسه سنگى با ضخامت 

7 اينچ حفرشده است.

    4  

 سوراخى كه در 4 مرحله تركيدگى سنگ 
ايجاد شده است.

سوراخى با قطر يك اينچ و عمق 5 اينچ   5    
limestone در نمونه

    6  
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نتيجه گيرى 
  در تمامى تســت هاى اوليه، سه روش 
مشــخص شــد كه مشــكل حادى در تميز 
كردن ســوراخ ايجاد شــده وجود نداشت، 
ولى مى توان ميــزان تميزكنندگى را بهبود 
داد. عمق ســوراخ هاى ايجاد شده از 3 تا 5 
اينچ متغير است كه بستگى به روش حفارى 
داشــته و به وســيله نــوع روش تميزكردن، 
كاهش شدت پرتو ليزر و يا ذوب سنگ و 
جلوگيرى از حفر بيشتر، محدود شده است. 
در آزمايشــات انجــام شــده، از نمونه هاى 
كوچك ســنگ اســتفاده شــده است كه 
باعث ايجاد شكاف بيشتر و اثرات گرمايى 
باالترى مى شود؛ داده هاى به دست آمده به 
اين نكته اشــاره دارد كه براى بهبود روش 
اســتفاده شــده، بايد در نوع متمركز كردن 
پرتو ليزر تحقيق بيشترى صورت گرفته و از 
لوله هاى تميز كننده به شــكل مطلوب ترى 
استفاده شــود تا بتواند تمامى قطعات كنده 

شده را از سوراخ خارج نمايد. 
از ديگر مزاياى اسـتفاده از ليزر نسـبت به 
روش هاى معمول مشبك كارى، مى توان به 

موارد زير اشاره نمود:
از آنجاكــه انجــام مشــبك كارى با  

روش هــاى فعلى، عــالوه بر خطــرات و 
ريســك باالى كار، آســيب هاى بســيار 
زيــادى را به مجموعه چاه و ســازند وارد 
مى كنــد، در ســال هاى اخير با پيشــرفت 
ليزرهــاى  عرضــه  و  ليــزر  تكنولــوژى 
پرقدرت، امكان استفاده از اين تكنيك در 
مشــبك كارى چاه و كاهش خطرات آن 

فراهم شده است از جمله:
• افزايش نفوذپذيرى سازند پس از انجام كار

• فراهم شدن امكان شليك زاويه دار

• عدم باقى ماندن مواد زايد در دهانه چاه
• نفوذ كنترل شده در سازند مورد هدف

• عدم وارد آمدن فشار و آسيب به  لوله هاى 
جدارى/آسترى و سيمان چاه 

• كاهــش خطــرات نگهــدارى، حمــل و 
استفاده از مواد انفجارى

• عدم انتشــار گازهاى ســمى براثر احتراق 
ناقص مواد

• كاهش 60 درصدى هزينه هاى مشــبك 
كارى در طوالنى مدت.
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ســوراخ حفارى شــده با توان 4000 وات و ســرعت چرخشــى 3000 درجه در دقيقه (چپ) و 
سوراخ حفارى شده با 2500 وات توان و 000, 10 درجه در دقيقه حركت چرخشى (راست)
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