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 یحفار مرتبط با زاتیتجهمعرفی 

مفهوم حفاری در لغت به معنی حفر چاه عمیق، برای دسترسی یافتن به منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز است. 

تواند ها میهای مختلفی انجام شود. عمق حفاری این چاهتواند هم در دریا و هم در خشکی با روشاین عمل می

 از صد متر تا چند کیلومتر هم طول داشته باشد. 

 یحفار زاتیتجه

شود. در حفاری دورانی بر روی سطح از حدود صد سال پیش تاکنون، برای حفاری چاه از روش دورانی استفاده می

شود. سپس از طریق یک رشته لوله که انتهای آن مته قرار ای اعمال میزمین به یک صفحه دوار، نیروی محرکه

زیرین خرد شده و از طریق لوله به باال هدایت های کار کرده و بدین طریق سنگدارد، به حالت دورانی شروع به

ای دارد، که باید از منظر ایمنی، استقامت و کارکرد، شوند. این نوع از عملیات حفاری نیاز به تجهیزات ویژهمی

گونه تجهیزات نیز دارای هزینه المللی در این حیطه باشند. مسلما تعمیر و نگهداری ایندارای استانداردهای بین

 ای در این زمینه است.و نیازمند حضور متخصصان باتجربه و حرفهباال 
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 های مختلف آنبخشو  یحفار دکل

شوند. یکی بندی میکلیه لوازم و ابزارهای مرتبط با حفاری به دو دسته کلی ابزارهای داخلی و بیرونی چاه تقسیم

بوده و به صورت خرپایی مشبک ساخته از تجهیزات اصلی بیرونی چاه، دکل حفاری است که جنس آن فلزی 

شود. در حقیقت دکل به منظور حفظ و نگهداری لوازم و ابزارهای حفاری و هدایت لوله به درون و بیرون زمین، می

شود. واضح است که به علت اهمیت موضوع در حفظ و نگهداری این تجهیزات در مقابل بر روی چاه نصب می

ها باید دارای استقامت بسیار باالیی باشند و به شکل مستحکم در جای ازهحوادث طبیعی و غیرطبیعی، این س

 متر طول دارند. 60تا  20ها معموال در حدود خود نصب شوند. شایان ذکر است که این دکل

بندی کرد. نوع ثابت آن در خشکی مورد توان به سه دسته شناور، سیار و ثابت تقسیمها را میبه طور کلی دکل

های ثابت در دریا، به دلیل رود. علت عدم استفاده از دکلکار میگیرد و نوع شناور آن در دریا بهقرار می استفاده

رسد، های دکل به کف دریا نمیباشد. در این حالت با توجه به اینکه پایهعمق زیاد کف دریا نسبت به سطح آن می

به کف دریا متصل گردد و در جریان آب حالت شناور  شود، تا به وسیله لنگرهای شناور طراحی و ساخته میدکل

های سیار استفاده کرد، توان از دکلهای کوچک، میبه خود بگیرد. همچنین در برخی مواقع برای استخراج از چاه

 جایی را پس از استفاده از یک نقطه به نقاط دیگر داشته باشد.تا قابلیت جابه

 یحفار هایهلول

 کِلی

. در در جهت عمود نیز حرکت نماید ،شود عالوه بر حرکت دورانى متهکه باعث می است، لوله حفارىاى از قطعه

متر وجود دارد،  12واقع باالترین نقطه رشته لوله حفاری، یک لوله توخالی با مقطع مربعی شکل و به طول تقریبی 

باشد. کاربرد این صفحه دورانی متصل میگویند. یک سر کِلی به لوله حفاری و سر دیگر آن به که به آن کِلی می

 های داخلی و بیرونی چاه حفاری است.لوله در واقع ایجاد پل ارتباطی بین قسمت
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 یحفار هلول

متر دارند. البته قطرهای آن بر اساس نوع کاربرد و عمق مته  9ها از جنس فوالد هستند و طولی در حدود این لوله

ها در امتداد هم به یکدیگر متصل شده و تا عمق چاه ادامه و سایر موارد دیگر متفاوت است. در حقیقت این لوله

ر انتقال گاز داخل زمین به بیرون آن در هنگام حفاری است. ها، به منظوکنند. علت توخالی بودن این لولهپیدا می

شود. معموال وقتی که حفاری در هم متصل در عمق زمین، مته حفاری کار گذاشته میهای بهدر انتهای این لوله
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شود متر حفاری، لوله بعدی به بخش باالی لوله که به کِلی متصل است، وصل می 9حال انجام است، به ازای هر 

 شود.طرف دیگر لوله اضافه شده، به کِلی متصل میو 

 طوقه

شود. این شدن آن استفاده میطوقه یا لوله خارجی به منظور محافظت از لوله حفاری و جلوگیری از پیچش و خم

ها بیشتر در شود. در حقیقت این طوقهلوله توخالی از آلیاژی مستحکم درست شده و دور لوله اصلی گذاشته می

 روند.کار میها به منظور محافظت از تخریب آن بهعمق چاه

 

 مته
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گردد، که در انتهای لوله حفاری در های زیرین استفاده میهمان طور که ذکر شد، از مته برای خرد کردن سنگ

معموال شوند. بندی میدار و غلتکی تقسیمها معموال به دو دسته تیغهترین بخش آن متصل است. این نوع متهپایین

تر تر و سختهای مستحکمهای غلتکی برای حفاری زمینتر و از متههای نرمدار برای حفاری زمینهای تیغهاز مته

 گردد.استفاده می

درجه  120ترین مته غلتکی مورد استفاده، نوع مخروطی آن است. این نوع از مته با زاویه ترین و معروفمتداول

ای دارد. الزم به درجه 360چرخند. خود مته نیز با لوله حفاری، چرخشی د مینسبت به یکدیگر حول محور خو

های خرد شده ریز را به بیرون هدایت است، که گل و الی و سنگهایی در مته تعبیه شدهذکر است که سوراخ

 شود.تر انجام میکند و از این طریق حفاری آسانمی

های کنند. در زمینها فرسوده شده و نیاز به تعویض پیدا میمتهاین نکته حایز اهمیت است، که بعد از مدتی 

های زمانی کوتاه باید انجام شود. بدین منظور دهد و تعویض آن در بازهمستحکم و سخت این مسئله زودتر رخ می

 برای تعویض مته سر لوله، باید کل لوله به بیرون هدایت شود و پس از تعویض سر مته مجددا به داخل حفره

فرسا است و زمان کلی حفاری چاه را  بر و طاقتمنتقل گردد. به همین دلیل کل فرایند تعویض مته بسیار زمان

 دهد. افزایش می

 جداره

های فوالدی توخالی برای برای جلوگیری از ریزش در دیواره چاه حفاری شده، مخصوصا در عمق زیاد، از لوله

چسبند. الزم به ذکر تفاده شده و به وسیله سیمان به دیواره چاه میمحافظت از استحکام جداره چاه حفاری اس

است که برای نصب نخستین جداره در چاه حفاری شده، ابتدا باید مته را از چاه خارج کنند و برای ادامه کار، مته 

یا حتی  ها گاهی ممکن است برای حفظ چاه از دوکوچکتری را به آن متصل نمایند. همچنین در برخی از پروژه

 سه جداره نیز برای استحکام بیشتر استفاده شود.

 

 موتورهاو  متحرک زاتیتجه
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های حفاری به بیرون چاه، نیازمند موتورهای قوی برای این کار است. معموال سوخت جهت حرکت دادن لوله

صورت است که یک موتور گونه موتورها از گازوئیل بوده و به برق شهری وصل نیستند. نحوه کار آن هم به این این

شود که به عنوان سیستم باالبر رشته لوله به کابلی متصل شده و در ادامه کابل به یک قرقره بزرگ وصل می

 ها از داخل چاه حفاری یا وارد کردن به داخل آن است.گردد و کاربرد آن بیرون کشیدن لولهاستفاده می

شود، یک الکتروموتور است که صفحه االی چاه استفاده میموتور دیگری که به عنوان یک سیستم متحرک در ب

شود و وظیفه ایجاد حرکت دورانی در متصل می کِلی آورد. این صفحه دورانی به باالیدورانی را به حرکت در می

 کند.های متصل در داخل چاه حفاری را فراهم میمته و لوله

 ها پمپ

 کاری، جک و گِل. همان طور کههای سیمانکنند. پمپستفاده میها از سه نوع پمپ ابه طور معمول در حفاری

شود. پمپ کاری برای پمپاژ سیمان به جداره بخش دیواره چاه استفاده میهای سیماناز نامشان پیدا است، پمپ

را  گِل هم به منظور پمپاژ گِل از داخل مخزن به درون کِلی و در ادامه لوله حفاری تا انتهای چاه و برگشت آن

ها دچار شود، تا اگر یکی از پمپها به صورت دو پمپ موازی هم استفاده میگونه پمپبرعهده دارد. معموال از این

ایراد شد، پمپ دیگر عملیات را بر عهده بگیرد. همچنین وقتی که فشار چاه برای خروج نفت به سطح زمین کفایت 

 کنند.ه بیرون استفاده میهای جک برای پمپاژ آن از داخل چاه بنکند، از پمپ

 (سمسی)درخت کری کنترل یهاریشی و منیا زاتیتجه

کنند. این به منظور جلوگیری از فوران نفت از شیرهای ایمنی و فشارشکن در بخش خروجی چاه استفاده می

پیچیده کنند. به علت شباهت این ساختار به درخت و وجود ساختاری شیرها فشار نفت در خروجی را تعدیل می

 شود.در آن، به آن درخت کریسمس هم گفته می

 و مخازن هیتصف زاتیتجه

رود. همچنین در اطراف چاه تجهیزات تصفیه به منظور جداسازی آب، نمک، گاز و مواد اضافی از نفت به کار می

مکانی برای مخازنی را به منظور ذحیره گِل حفاری و مخزن مورد نیاز برای تصفیه آن در برگشت و همچنین 

 کنند.استخراج شده، تعبیه می سازی موادذخیره

 


