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آشنایی با آویزه آستری

از همان زمان که اولین چاه های نفت جهت استخراج این ماده گران بها زده شد، متخصصین و مهندسان 
این رشته دست به تحول در ابزار و وسایل مورد استفاده در این نوع عملیات زدند و با طراحی وسایل 
و ادوات مربوطه، امکان حفر چاه را در هر شرایطی مهیا ساختند. به طوری که هم اکنون حفر چاه چه در 
خشکی و چه در دریا و چه به صورت مستقیم )عمودی( و یا به صورت انحرافی )افقی( وجود دارد. تنوع و 
 ANSI,( کثرت این ادوات به حدی رسید که استانداردهای متعدد و مخصوص نفت تشکیل گردید مانند
ASTM, ASME, API و...( طراحی و ساخت انواع ادوات )equipments( از جمله لوله های جداری 
)casing( لوله های استری )liners( مته ها )Rock Bit(، لوله های حفاری )Drill Pipe( و... همه در 
جهت تسهیل در امر حفاری و برداشت بیشتر از مخازن نفتی می باشد. یکی از ادواتی که طی چند سال 
 Liner( گذشته توانسته صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های حفاری چاه ایجاد نماید آویز آستری

Hanger( می باشد که در این کتابچه تا حدودی به معرفی آن می پردازیم.
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تعریف

آویــزه آســتری )Liner Hanger( ابــزاری 
ــوان طــول  ــه وســیله آن می ت اســت کــه ب
 )Casing( ــداری ــای ج ــتفاده از لوله ه اس
از  اســتفاده  بــا  یعنــی  داد؛  کاهــش  را 
اتصــال  و   )Liners( آســتری  لوله هــای 
آن بــه دیــواره داخلــی آخریــن رشــته لولــه 
جــداری )Casing( مقــدار قابــل توجهی از 
لوله هــای جــداری و ســیمان کاری اطــراف 

لوله هــا کاهــش می یابــد.
هدف

در هنــگام حفــاری چــاه و بعــد از هــر مرحله 
متــه کاری نیــاز اســت کــه دیــواره چــاه کــه 
بــه علــت متخلخــل بــودن امــکان ریزش و 
یــا خــروج ماده نفتــی و یا حتــی ورود آب به 
دهانــه چــاه را دارد، توســط لوله هایــی کــه 
ــتند  ــروف هس ــداری )Casing( مع ــه ج ب
پوشــش داده و پــس از آن ســیمان کاری 
در اطــراف آن می گــردد. همیــن کار یعنــی 
ــداری و  ــه ج ــط لول ــداره توس ــش ج پوش
ــاه  ــر چ ــه از حف ــر مرحل ــیمان کاری در ه س

وجــود دارد کــه بایــد تــا ســر چــاه ادامــه پیــدا 
کنــد و ایــن یعنــی تحمــل هزینــه بــاال جهــت 
تأمیــن لوله هــای جــداری و ســیمان بــا 
 )Liner Hanger( اســتفاده از آویــزه آســتری
ــوان آن را  ــه بت ــاری ک ــایزهایی از حف در س
لوله هــای  مقــدار  می تــوان  کــرد  نصــب 

جــداری را کاهــش داد.
بــرای بهتریــن روشــن شــدن مطلــب مثالــی 
ــاری  ــه اول حف ــم. در مرحل ــان می داری را بی
ــر  ــدود ۵۰۰ مت ــا ح ــه ۲۶ ت ــا مت ــواًل ب معم
متــه کاری می شــود ســپس لولــه ۲۰ جــداری 
ــه  ــدی مت ــه بع ــیمان کاری، مرحل ــد س و بع

117  و بــه طــول مثــًا ۱۰۰۰ متــر متــه کاری 
2

  313
8

می شــود. حــال نیــاز بــه ۱۰۰۰ متــر لوله 
ــود  ــه می ش ــر اولی ــا آن ۵۰۰ مت ــه ب ــت ک اس
ــه  ــیمان کاری در مرحل ــه و س ــر لول ۱۵۰۰ مت

ــًا ۲۰۰۰  ــول مث ــه ط 112  و ب
4

ــه  ــوم مت س
متــر لولــه و ســیمان کاری کــه نیــاز بــه ۲۰۰۰ 

59  اینــچ می باشــد 
8

متــر لولــه جــداری 
ــه  ــر لول ــود ۳۵۰۰ مت ــًا می ش ــه مجموع ک
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و ســیمان کاری، حــال ببینیــد وقتــی کــه تــا 
عمــق مثــًا ۴۰۰۰ متــری و در چنــد مرحلــه 
تــا لولــه ۵ برســد چــه مقــداری لولــه جداری 

و ســیمان نیــاز اســت. )شــکل زیــر(

ــزه  ــکل از آویـ ــن مشـ ــل ایـ ــرای حـ بـ
اســـتفاده   )Liner Hanger( آســـتری 
آویزه هـــای  از  هم اکنـــون  می شـــود. 
95/ بـــه بعـــد  8 آســـتری در انـــدازه 
اســـتفاده می شـــود؛ یعنـــی معمـــواًل بعـــد 
95/  از یـــک  8 از نصـــب لولـــه جـــداری 
ـــد  7′′ بع ـــتری  ـــه آس ـــتری و لول ـــزه آس آوی

ــورد    مـ
′′
18
2

ــه  ــط متـ ــه کاری توسـ از متـ
اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

ــن  ــی آخریـ ــداره داخلـ ــر در جـ الینرهنگـ
ــل  ــب و قفـ ــداری نصـ ــه جـ ــته لولـ رشـ
نیـــازی  دیگـــر  و  می شـــود   )Hang(
ـــه  ـــاه ادام ـــا ســـر چ 7′′ ت ـــه  ـــه لول نیســـت ک
پیـــدا کنـــد. بعـــد از عمـــل ســـیمان کاری 
ادامـــه متـــه کاری تـــا عمـــق پایین تـــر و 
اســـتفاده از یـــک آویـــزه ی آســـتری بـــا 
ـــکل  ـــتری . )ش ـــًا  در آس ـــر مث ـــر کمت قط

ـــر( زی
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انواع آویزه آستری
معمــواًل آویزه هــای آســتری در دو نــوع 
مکانیکــی و هیدرولیکــی ســاخته می شــوند.

۱- آویزه آستری مکانیکی
Mechanical set Liner Hanger 

ــام آن  ــه از ن ــور ک ــوع مکانیکــی همان ط ن
پیــدا اســت بــر اثــر یــک عمــل مکانیکــی 
نصــب می گــردد و بیشــتر در چاه هایــی 
ــاری  ــات حف ــه عملی ــود ک ــتفاده می ش اس
چــاه تقریبــًا بــه صــورت مســتقیم عمــودی 
ــود  ــتری خ ــزه آس ــوع آوی ــن ن ــد. ای باش
ــیم  ــروه تقس ــد گ ــه چن ــب ب ــر نص از نظ

می گــردد.
)Slip( ۱- از نظر تعداد کفشک

الف- یک ردیفه
ب- دو ردیفه

۲- از نظر شیار قفل کننده
1/ گردش 4 الف- شیار j شکل با 
1/  گردش ب- شیار جناغی با 2

۳- از نظر نوع استفاده
الف- برای عملیات سبک
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ب- برای عملیات متوسط
ج- برای عملیات سنگین

Setting طریقه نصب

ــی  ــتری مکانیک ــزه آس ــک آوی ــر روی ی ب
ــاب  ــه روی آن کش ــود دارد ک ــابی وج کش
کفشــک ها )Slips( نصــب شــده اند و در آن 
شــیاری هماننــد j )حــرف انگلیســی( ایجــاد 
ــزه  ــن آوی ــرار گرفت ــد از ق ــت بع ــده اس ش
ــادل  ــای تع ــط فنره ــود توس ــل خ در مح
ــرد.  ــرار می گی ــداری ق ــه ج ــه لول در میان
ــزه،  ــردش آوی 1/ گ 4 ــدوداً  ــش ح ــا چرخ ب
ــد  ــت می کن ــیار حرک ــه درون ش ــی ک پین
از محــل قفــل حرکــت کــرده و باعــث 
ــال  ــود. ح ــاب می ش ــی کش ــت طول حرک
ــن،  ــه پایی ــتری ب ــه آس ــدن لول ــا ش ــا ره ب
ــه باعــث می شــود کــه کفشــک ها  وزن لول
ــای  ــی انته ــمت مخروط )Slips( روی قس
ــی  ــداره داخل ــرده و در ج ــت ک ــزه حرک آوی
ــر نفــوذ کــرده و باعــث قفــل  ــه بزرگ ت لول
در محــل  آســتری   )Hanging( شــدن 

ــردد. خــود گ
مزایای آویزه آستری مکانیکی

1/  گــردش بــه  4 * عمــل نصــب فقــط بــا 
ــا راســت مهیــا می شــود. چــپ ی
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ــه جــداری خیلــی ســریع  * در هنــگام لول
ــود. ــات Rejay می ش ــور اتوم ــه ط ب

* ســاختمان یــک تکــه و بــدون جوشــی 
دارد.

ــری  ــاال جلوگی ــه ب ــتی ب ــروز نش * از ب
. یــد می نما

ــار  ــل مخروطــی تحمــل ب ــوع دوب * در ن
ــد. ــادی را می نمای ــیار زی بس

ــی  ــه راحت ــیمان کاری را ب ــات س * عملی
می ســازد. امکان پذیــر 

* از همــه مهم تــر نیــازی بــه ادامــه 
ــاالی  ــا ب ــتری ت ــداری و آس ــای ج لوله ه

چــاه نمی باشــد.
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آویزه آستری هیدرولیکی 
Hydraulic Liner Hanger

ایـن نـوع آویـزه به علـت اسـتفاده از نیروی 
هیدرولیـک جهـت نصـب در لولـه جـداری 
راسـتای  ودر  نـدارد  چرخـش  بـه  نیـازی 
لوله هـای آسـتری قـرار می گیـرد. ایـن نوع 
آویـزه بیشـتر در چاه هایـی که چاه بـه صورت 
انحرافی و یا افقی حفر می شـود مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. وجـود یک فنر قوی اسـتیل در 
پشـت پیسـتون باعـث می شـود کـه تـا زمانی 
نیـاز به قبل شـدن کفشـک ها )Slips( در بدنه  
جـداری داخلـی نمی باشـد پیسـتون در حالـت 
خـود باقـی بماند با قـرار گرفتن آویزه آسـتری 
در محـل قفـل شـدن با اسـتفاده از فشـار گل 
حفاری که توسـط lending colier در پشت 
پیسـتون بـه وجـود می آیـد. نیـروی قوی تر از 
نیـروی فنـر بـه وجـود می آید و باعـث حرکت 
کفشـک ها )Slips( روی قسـمت مخروطـی 
داخلـی  جـداره ی  در  کفشـک ها  می شـود. 
نفـوذ کـرده و باعـث آویـزان شـدن آسـتری 

می شـود.  )Liners(
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مزایای آویزه های آستری هیدرولیکی
۱- آویزه هــای هیدرولیکــی در چاه هــای 
ــتری  ــای آس ــر از آویزه ه ــی راحت ت انحراف

ــوند. ــب می ش ــی نص مکانیک
ایجــاد  اصطکاکــی  هیچ گونــه   -۲
نمی کننــد، بنابرایــن احتیاجــی بــه فنــر 
جاروبگــر جهــت خــرد کــردن زائدهــا 
هنــگام ورود بوش هایــی کــه قبــًا تنظیــم 

نــدارد. را  بــه درون چــاه  شــده اند 
۳- در ســکوهای حفــاری شــناور بــه طــور 
دلخــواه اســتفاده می شــوند بــه طــوری کــه 
فنرهــای فــوالدی آن قــدر محکــم هســتند 
کــه آویزه هــا امــکان تنظیــم مجــدد و 
ــود  ــه وج ــاز ب ــورت نی ــدن را در ص آزاد ش

می آورنــد.
ــه  ــه شــده و ب ۴- جنــس کفشــک ها نیترات
ــوری  ــه ط ــند و ب ــخت می باش ــی س خوب
ــه  ــی لول ــداره داخل ــی در ج ــه خوب ــه ب ک

نفــوذ می کنــد.
کاربرد الینرها

الینرهـا بـه منظـور آب بنـدی چـاه بـه کار 

می رونـد که زیررشـته بلنـدی از لوله جداری 
میانـی قـرار می گیـرد، بنابراین با اسـتفاده از 

الینـر مـوارد زیـر محقـق می گردد.
۱- ایجـاد مجـرای فلزی به منظـور حفاری 
در عمـق بیشـتر و سـرعت عمل و تسـهیل 

عملیـات حفاری
از  جلوگیـری  نیـز  و  گاز  و  آب  کنتـرل   -۲
ریـزش چـاه در اثـر فشـار الیه هـای زمیـن

از  ۳- محافظـت در مقابـل نیـروی ناشـی 
نواحـی پرفشـار بـه هنـگام عملیـات حفاری

۴- تکمیـل چـاه به طوری که بـه تجهیزات 
سـرچاهی نیروی کمتری وارد شود.

۵- تسهیل عملیات سیمان کاری
۶- جلوگیری از اتاف گل حفاری

7- امـکان حفاری با اسـتفاده از رشـته هایی 
افزایـش عمـق کاهـش  بـا  کـه قطرشـان 

می یابـد.
8- افزایـش کنترل چـاه به هنـگام عملیات 

حفاری
9- عمیق تر کردن جاده های قدیمی
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سیستم الینرهنگر شامل مجموعه زیر می باشد
 Liner Setting( تولز  ستینگ  الینر   -۱
 Tie الینرستینگ تولز تشکیل شده از )Tools

back + LG که درون چاه رانده شده.

* باعث محافظت لوله جداری میانی در مقابل 
خوردگی می شود.

 Collapse ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل *
stress ناشی از فشارهای بیش از حد می کند.

* آب بندی و خارج کردن الینری که از آن گاز 
نشت می کند.

Liner swivel -۲ )کاچ آستری(
و  است  مکانیکی  کاچ  واقع  در  الینرسویول 
الینر  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  موقعی 
هنگامی  یا  و  باشد  داشته  بلندی  نسبتًا  طول 
می شود.  انجام  انحرافی  حفاری  عملیات  که 
به هنگام نصب  تا  باعث می شود  الینرسویول 
 setting tools فقط )Hanger( کردن آویزه
و Liner Hanger دوران کند و قسمت های 
تحتانی سویول و در نتیجه رشته زیر آن دوران 
نصب   )Hanger( آویزه  اگر  ضمن  در  نکند. 
آزاد شدن وزن  باعث  نشود مکانیزم کاچ آن 
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Setting String می شود و در نتیجه در اثر 

 setting دوران راست گرد کاچ درگیر شده و
آزاد می گردد.

 Liner landing collar-۳
الینر الندینگ کالر معمواًل یک اتصال باالتر 
از Shoe رانده می شود، لندینگ کالر در واقع 
نشیمنگاهی برای Liner wiper plug است 
و چفت داخلی تکیه گاهی برای وام Wiper و 

Pump down plug می باشد.

 liner wiper plug-۴
قطعـه  ایـن  سـیمان کاری  مراحـل  طـی  در 
از  از سـیال جـدا می کنـد و پـس  سـیمان را 
تمیـزکاری در لندینـگ کالـر قـرار می گیـرد.

Liner pump down plug -۵
ایـن قطعـه بـه صـورت پـاک صلـب باعـث 

می شـود. الینـر  تمیـزکاری 
 Liner flat shoe-۶

هنگامـی کـه الینـر نصـب شـد، سـیمان از 
داخل لوله حفـاری )Drilli Pipe( به گردش 
درمی آیـد و توسـط Flast shloe بـه طرف 

بـال و پشـت الینـر حرکـت می کند.

آشنایی با آویزه آستری

https://www.instagram.com/kaashaaneh/
https://t.me/kaashaaneh
https://www.facebook.com/kashaneh7
https://www.linkedin.com/in/kaashaaneh/

