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 نقش آبهای زیر زمینی در کشور

 گسترش و بقای هر تمدن محتاج آب است 

در اقلیم ایران بارش کم مانع از ایجاد منابع سطحی  
 .و اکثرا از منابع زیر زمینی استفاده می شود. مناسب است

حلقه چاه عمیق در سطح کشور  450 000طبق آمار رسمی  
 .وجود دارد

اکثر مناطق کشور برای تامین آب کشاورزی، شرب، صنعتی و  
 .فضای سبز شهری محتاج چاههای عمیق هستند



 هزینه های حفر یک حلقه چاه جدید

هزینه های مربوط 
به امور اداری و اخذ 

هزینه های تملک  پروانه
زمین جهت حفر 

چاه و نصب 
 تجهیزات

 هزینة حفاری

هزینة خرید و نصب 
 لولة جدار 

هزینة خرید و نصب 
 پمپ و الکتروموتور

تجهیزات 
الکترونیکی، تابلو 

برق و کابلهای 
 قدرت

هزینة ترانس و 
 خط انتقال قدرت



 هزینه های حفر یک حلقه چاه جدید

 ریال هزینه در پی دارد 1000 000 000تا  400 000 000مجموع این موارد چیزی در حدود 

 .ماه است 2زمان مورد نیاز برای حفر و تجهیز چاه حداقل 



 لزوم نگهداری و بهینه سازی چاه عمیق

اهمیت حیاتی چاه 
های عمیق در 

مصارف کشاورزی ، 
 شرب و صنعتی

هزینة بسیار باالی 
ایجاد هر چاه 

 جدید

دانش فنی قدیمی 
 و ناکار آمد

نداشتن دید 
مناسب از داخل 

چاه به علت عمق 
 زیاد و  قطر کم



 چاه های عمیق(ویدئومتری)سیستم بازرسی



 قابلیتهای سیستم ویدئومتری

 متر 300تصویر برداری تا عمق  

 متر ستون آب 250قابلیت تحمل فشار  
 (منحصر بفرد)تصویر برداری با چهار دوربین همزمان  
 درج عمق و مشخصات در کنار تصویر 

 کابل جمع کن خودکار و قابل کنترل 

 تنظیم نور در سه جهت متفاوت 

 DVDتصویر با کیفیت  



 تاییدیه ها

 دارای ثبت اختراع  
 

 تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان
 
 مورد تایید دفتر تحقیقات و پژوهش آبفا مشهد  
 

 مورد ویدئومتری در کشور 400انجام بیش از 
 

 نمونه دستگاه ویدئومتری فعال در کشور 6تولید 
 
 



 نمونه کارهای ویدئومتری



 دسته بندی مشکالت موجود در چاه

انسداد تدریجی اسکرینها، کاهش   

هدایت هیدرولیکی جدار و متعاقبا 

 کاهش تدریجی آبدهی چاه

پارگی جدار چاه در اثر نشست الیه  

های زمینی، ریزش رسوبات و از 

 کارافتادگی آنی چاه



 (Specific Capacity)دبی ویژه 

Specific Capacity [(liter/Sec)/Meter] = Production Rate/Drawdown 

 افت سطح آب/ دبی چاه = دبی ویژه 



 اهمیت بررسی دبی ویژه

 دبی ویژه طی کارکرد چاه کاهش می یابد  

 

 افزایش مصرف انرژی 

 کاهش آبدهی چاه 

 ماسه دهی و کاهش کیفیت آب 

 استهالک زود هنگام پمپ و تجهیزات 

 

بهترین زمان برای احیای چاه زمانی   

درصد دبی ویژه خود را از  30است که چاه 

 .دست می دهد



 (پیری چاه)عوامل کاهش دبی ویژه 

 انسداد فیزیکی یا مکانیکی -1 

 انسداد بعلت رسوب مواد معدنی -2

 توسط عوامل بیولوژیکی -3

 
مهاجرت ذرات : انسداد فیزیکی 

ریز در اثر جریان سیال به سمت 
گراول و  چاه و پر کردن فضای بین

 مشبکها



 انسداد بعلت رسوب مواد معدنی

 ایجاد آب در محلول کربن اکسید دی گاز فشار و حرارت درجه در تغییری چنانچه

 بی و  Ca(HCo3)2 کلسیم بی کربنات  مثل محلول شیمیایی ترکیبات برخی شود

 و  CaCo3کلسیم کربنات مثل نامحلول مواد به  Fe(HCo3)2 آهن کربنات

 جدار، لوله روی بر پوسته ای صورت به و شده تبدیل  FeCo3 آهن کربنات

 آبدهی کاهش باعث نتیجتاً و می کنند رسوب جدار لوله پشت گراول های و اسکرین ها

 .می  شوند چاه

 Fe(HCO3)2       FeCO3   + CO2    + H2O 

 Ca(HCO3)2       CaCO3   + CO2    + H2O 



 انسداد بعلت عوامل بیولوژیکی

 و .باشد می ارگانیزمها میکرو فعالیت چاه راندمان کاهش اصلی دلیل موارد اغلب در

 .هستند آهنخوار ارگانیزمهای میکرو امر این در ارگانیزمها میکرو مهمترین

 می جدار روی ارگانیزمها میکرو جسد باقیماندة (Biofouling) بیولوژیکی رسوب

   .شود می مشبک انسداد باعث کلونی تشکیل با که باشد



• Gallionella ferruginea  • Leptothrix cholodnii   

• Thiobacillus   • Siderococcus    

 انواع مختلفی از میکرو ارگانیزمها در کلونی هستند



 نمونه های تخریب در اثر میکرو ارگانیزمها



 لزوم نگهداری و احیای بموقع چاهها 

.  شدت کاهش دبی ویژه در سالهای اول بهره برداری بسیار کمتر از سالهای بعدی است 
 .عوامل پیری چاه اثر یکدیگر را تشدید می کنند

 

از دبی ویژه خود را از % 30بهترین زمان برای بازیابی چاه زمانی است که چاه  
 دست داده است

 

 بازگردانی دبی ویژه با هزینة کمتر و عملیات ساده تر و افزایش مدت بهره برداری از چاه 



 روشهای بازیابی و احیای چاههای آب 

 روشهای مکانیکی•
 Brushingبرس زنی •
 Surgingپیستون زنی •
 Air Jetهوای فشرده •
 Ultra soundآلتراسونیک •
 Sonar Jetطناب انفجاری •
 

 شیمیاییروشهای •
 Acidizingاسید شویی•
 Chlorinationکلراسیون•
 Aqua Freedآکوا فرید•
 

 روشهای هیدرولیکی•
 Short – circuit pumpingپمپاژ موضعی •
 Water jettingواتر جت •
 Double Pump Methodروش ابداعی دابل پمپ •

 



 روشهای بازیابی و احیای چاههای آب 

 هوای فشرده•
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امواج التراسونیک •
 جدا سازی رسوبات بکمک انرژی زیاد ناشی از امواج آب با فرکانس باال•
 بعلت نوع اسکرین ایران عملکرد مطلوبی ندارد•

 



 روشهای بازیابی و احیای چاههای آب 

 طناب انفجاری•
 در دسترس نمی باشد•

 
 
 
 
 
 
 

 اسید شویی•
 استفاده از اسید برای حل نمودن رسوبات•

 کلراسیون•
 استفاده از ترکیبات کلره برای از بین بردن میکرو ارگانیزمهای چاه•

 آکوا فرید•
 استفاده از دی اکسید کربن مایع و گازی شکل برای حل کردن رسوبات•



 Brushingبرس زنی جدار 

 استفاده از موی پلی آمید 

 بازوی مجزا 8دارای  

 تنظیم فشار برس بکمک فنر 

 قابل استفاده در قطرهای مختلف 



 (Surging)پیستون زنی 

 رعایت مدت زمان الزم 

 اعمال انرژی کافی 

 تقویت تاثیر اسید شویی بکمک پیستون 



 (Acidizing)اسید شویی 

 استفاده از اسید متناسب با نوع رسوب 

 برای شستشوی کامل و جلوگیری از لطمه به چاه   PHتنظیم دقیق  
 استفاده از شیلنگ برای انتقال اسید به عمق مورد نظر 



 ابداعی دابل پمپاحیا به روش 

 توان به چاه kW 5اعمال  

 اعمال فشار در محدودة کوچک 

 همزمانی فشار و مکش 

 تزریق همزمان اسید 



 انحالل اسید در آب قبل از تزریق 
 انتقال اسید توسط شیلنگ به محل مورد نظر  
 پمپاژ اسید به پشت مشبک با فشار با پمپ اول 
 مکش رسوبات از پشت مشبک با پمپ دوم 

 ابداعی دابل پمپاحیا به روش 



 نتایج بدست آمده عملیات احیا

 انجام آزمایش پمپاژ برای بررسی نتیجه عملیات احیا•
 تعیین دبی مجاز برداشت•

 
 



 نتایج بدست آمده عملیات احیا

 مقایسه ویدئومتری قبل و بعد از عملیات احیا •
 



 نتایج بدست آمده عملیات احیا

 مقایسه ویدئومتری قبل و بعد از عملیات احیا •
 



 مزایای احیای چاههای عمیق

 افزایش عمر بهره برداری از چاهها 

 کاهش هزینه های بهره برداری 

 کاهش مصرف انرژی 

 کاهش میزان ماسه دهی چاه 

 افزایش عمر مفید پمپ 



 پارگی جدار در چاه های عمیق

 در اکثر نقاط کشور این مشکل مشاهده شده است 

 در اثر برداشت بیش از حد و نشست زمین ایجاد می شود 

 (سال 3با عمر حتی ) در چاههای جدید نیز این مشکل مشاهده می شود  

 باعث تخریب چاه و تاسیسات آن می شود 



 تاثیر پارگی جدار در چاه

 ریزش شدید امالح، ماسه، گراویه و گاها قلوه از محل پارگی

 افزایش شدید ماسه دهی چاه و به طبع آن فرسایش سریع پمپ

 گریپاژ نمودن پمپ و سوختن الکتروموتور

 ریزش گراویه به درون ستون چاه و پر شدن ستون چاه از گرایه و شوالت

 خالی شدن اطراف جدار چاه و نشست زمین اطراف آن

 گیر کردن پمپ و متعلقات به سبب انسداد ستون چاه و سقوط آنها به درون چاه

 تخریب چاه و مدفون شدن پمپ و الکتروموتور زیر آوار چاه



 مشکالت ناشی از پارگی جدار چاه عمیق

 از بین رفتن ناگهانی آبدهی چاه

از بین رفتن محصول یا تحمیل هزینه های 
 سنگین آب جایگزین

 مدت زمان حداقل دو ماه جایگزینی چاه

تحمیل هزینة بالغ بر یک میلیارد ریال 
 برای چاه جدید

نصب پمپ باالتر از 
 عمق پارگی

رفع مانع چاه به 
 کمک بوم زدن

نصب جدار 
کوچکتر درون 

 جدار موجود

راهکارهای 

 سنتی موجود



 مقایسة راهکارهای موجود

راهکارهای 

 موجود

 نصب جدار کوچکتر درون جدار موجود رفع مانع چاه به کمک بوم زدن نصب پمپ باالتر از عمق پارگی

 مزایا

سادگی 

ارزانی 

قابلیت اطمینان باال 

 مزایا

امکان بازگشت آبدهی اولیه 

ارزانی نسبی 

حفظ تقریبی چاه 

 آماده نمودن چاه برای سایر
 عملیات

 مزایا

امکان بازگشت آبدهی اولیه 

 گاها  )حفظ چاه برای مدت طوالنی
 (تا چند سال

قابلیت اطمینان باال 

کنترل کامل پارگی چاه 

 معایب

  در اغلب موارد قابل اجرا
 نیست

کاهش شدید دبی برداشت 

  امکان ناپذیر شدن تعمیر
 چاه در مراحل بعد

 معایب

ریسک آن باال است 

 امکان ریزش رسوبات حذف
 نمی شود

  امکان تخریب چاه در اثر فشار
 بوم وجود دارد

 معایب

در اغلب موارد قابل اجرا نیست 

 هزینه های اجرای آن سنگین
 .است

تنها یکبار قابل اجراست 

دو سایز کوچکتر شدن لولة جدار 



 عیوب روشهای سنتی موجود

 در موارد محدود قابل اجرا هستند 

 کاهش دبی برداشت را در پی دارند 

 ریسک باالیی دارند 

 امکان تخریب چاه در آنها وجود دارد 

 کوچکتر شدن جدار چاه را در پی دارند 

 هزینه های انجام آن زیاد است 

 بیش از یکبار قابل اجرا نیستند 



 سیستم هیدرولیک ترمیم جدار

 تشخیص محل و ابعاد دقیق پارگی به کمک ویدئومتری  

 بازگرداندن جدار به حالت اولیه به کمک جک هیدرولیک  

 اتصال و نصب جدار کمکی در محل پارگی  

 ویدئومتری مجدد جهت اطمینان از صحت کار   



 مشخصات فنی سیستم ترمیم جدار

 سانتیمتری حول مرکز جهت اعمال نیرو بصورت دایره ای 120بازوی  6دارای   

   600kNجک هیدرولیک با نیروی   

 ساخت قطعات از فوالد آلیاژی 

 هدایت کننده مخروطی شکل برای ورود دستگاه به محل عارضه 

 نصب دوربین مانیتورینگ عملیات در چاه 

 تجهیزات ایمنی مدار هیدرولیک مانند فشار شکن و فیلتر 

 تن با قابلیت تنظیم سرعت و موقعیت در چاه 2وینچر  



 مشخصات فنی سیستم ترمیم جدار

 سانتیمتر است 25قطر دستگاه در بیشترین قسمت   

 سانتیمتر 355طول دستگاه   

 کیلو گرم 600وزن دستگاه در حدود   

  5kWتوان مصرفی   

 متر 250طول وینچ و کابل برق   

 اتمسفر   25قابلیت تحمل فشار   



 مزایای روش پیشنهادی

 در اکثر موارد قابل اجرا میباشد 

 کاهش دبی برداشت ناچیزی دارد  

 قابلیت اطمینان آن باال است  

 امکان تخریب چاه وجود ندارد  

 سایز جدار چاه را حفظ می نماید  

هزینه های انجام آن معقول و با صرفه   

 است

در چاههایی با چند پارگی قابل اجرا   

 هستند



 از حسن توجه شما کمال تشکر را داریم

 


