مطالعهی اثرگذاری استفاده از دندانههای الماسه مخروطی در متههای الماسی
پلیکریستال برای حفاری با سرعت زیاد در سازندهای بسیار سخت
حسین یاوري* ،رسول خسروانیان ،1دانشگاه صنعتی امیرکبیر   محمد فضائلیزاده ،2دانشگاه کلگری کانادا

متههـای الماسـی پلیکریسـتال کـه بـه متههـای  3 PDCمعروف هسـتند بهگسـتردگی و بـا موفقیت در
همـه جـای دنیـا اسـتفاده شـدهاند .از عوامـل مقبولیـت آنها میتـوان به عمر زیـاد و سـرعت قابلقبول
آنهـا اشـاره کـرد .ایـن متههـا نسـبت بـه ضربـه حسـاس هسـتند و در سـازندهای بسـیار سـخت (مثـل
الیههـای کربناتـهی سـخت حـاوی چـرت و پیریـت) عملکـرد ضعیفـی دارنـد .همچنیـن دندانههـای
آنهـا بهدلیـل سـاختاری ،گشـتاور زیـادی دارنـد و بهسـرعت آسـیب میبیننـد .نـوع جدیـدی از
متههـای  PDCبـا دندانههـای الماسـه  4 CDEنـام دارنـد .وجـه تمایـز ایـن متههـا در مقایسـه بـا سـایر
انـواع متـهی  PDCسـاختار دندانههـای آنهاسـت کـه الماسـی مخروطـی شـکل اسـت .وجـود ایـن
دندانههـای مخروطـی ،ویژگیهـای جدیـدی را بـه متـه  PDCمیدهـد و سـبب عملکـرد بهتـر آن
بهخصـوص در سـازندهای سـخت میشـود؛ از جملـه اینکـه سـاختار مخروطـی شـکل دندانههـا در
مقابـل سـاییدگی و ضربههـای وارده بـه متـه مقاومـت بیشـتری دارنـد و سـبب افزایش عمر متـه و نیاز
کمتـر بـه تعویـض آن در سـازندهای سـخت و افزایـش سـرعت میانگیـن حفـاری در ایـن سـازندها
میشـود .دندانههـای مخروطـی شـکل همچنیـن ،گشـتاور کمتـری روی متـه دارنـد کـه به متـه اجازه
میدهـد بهتـر زاویهسـازی کنـد و باعـث بهبـود عملکـرد متـه در حفاریهـای جهـتدار میشـود .از
دیگـر مزایـای ایـن نـوع متـه ارتعاشـات کمتر رشـتهی حفـاری و ایجـاد خردههـای حفـاری بزرگتر
اسـت .در ایـن مطالعـه ،متههـای  CDEو نحـوهی عملکـرد آنهـا بررسـی شـده اسـت.

از اواســـط دهـــهی  70میـــادی متههـــای الماســـی پلیکریســـتال وارد
صنع ــت حف ــاری جه ــان ش ــدند .س ــطح متهه ــای ی ــاد ش ــده را الیــهای
از الماسهـــای مصنوعـــی بهقطـــر  0/4اینـــچ پوشـــش میدهـــد .ایـــن
الیــه بــا حاشــیهای از تنگســتن کاربیــد در دمــا و فشــار زیــاد مرزبنــدی
و در ج ــای خ ــود محک ــم میگردن ــد [ .]1ام ــروزه س ــرعت تغیی ــر در
طراحـــی و ســـاختار متههـــای پلیکریســـتال زیـــاد بـــوده و مدلهـــای
جدی ــد ب ــا کارآییه ــای ارتق ــاء یافت ــه ب ــه ب ــازار ارائ ــه ش ــده اس ــت.
متهه ــای  PDCدر س ــازندهای ن ــرم ،متوس ــط و نیمهس ــخت کارآی ــی
زیـــادی دارنـــد .طبـــق گزارشهـــای موجـــود متههـــای  PDCدر
ســـازندهای کربناتـــه و تبخیریهـــای تمیـــز (بـــدون شـــیل) بیشـــترین
کارآیـــی را دارنـــد و در ماسهســـنگها ،سیلتســـتونها و شـــیلهای
س ــخت غیرچس ــبنده نی ــز کارآی ــی خوب ــی دارن ــد [.]2
از عوامـــل مهـــم طراحـــی متههـــای  PDCشـــکل متـــه و مقطـــع
تاجماننـــد آنهاســـت .شـــکل دندانههـــا و زاویـــهی قرارگیـــری آنهـــا
نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه نرم ــی و س ــختی س ــازند تعیی ــن میش ــود .ب ــا اینک ــه
قیمـــت متههـــای  PDCچندیـــن برابـــر متههـــای ســـهکاجی اســـت
ام ــا در عم ــل اس ــتفاده از آنه ــا بهصرف ــه اس ــت و هزینــهی حف ــر چ ــاه
*
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واژگان کلیدی:

متــهی الماســی پلیکریســتال ،دندانههــای
الماســهی مخروطــی ،ســرعت حفــاری،
گشــتاور روی متــه ،ارتعاشــات رشــتهی
حفــاری

را کاهـــش میدهـــد .از مزایـــای ایـــن متههـــا مـــی تـــوان بـــه مـــوارد
زی ــر اش ــاره ک ــرد[:]3
■ عمر زیاد و حفاری عمقهای زیاد بدون نیاز به تعویض مته
■ قابلیت استفاده در انواع سازندها
6
■ دارای بدنهی 5بسیار قوی است که بهندرت ساییده میشود.
■ با گذاشتن نازل ،تمیزکاری زیر مته به خوبی صورت میگیرد.
■ بهعلت نداشتن ناحیهی متحرک کمتر مانده 7میگذارد.
■ نیاز به وزن کمتری روی مته دارد.
متههــای  PDCبهدلیــل ســاختار دندانههایشــان گشــتاور زیــادی دارنــد
و نســبت بــه ضربــه حساســند .در ســازندهای نــرم بهدلیــل نرمــی الیههــا
متــه آســیب نمیبینــد امــا در ســازندهای ســخت متــه بالفاصلــه آســیب
میبینــد .ســازندگان متههــای  PDCبــه ایــن موضــوع پــی بردهانــد و
در طراحیهــای خــود تجدیدنظــر کــرد ه و نــوع جدیــدی از متههــای
 PDCکــه در ســازندهای ســخت قابلاســتفادهاند و گشــتاور کمتــر،
عمــر و پایــداری بیشــتر و جهتگیــری بهتــری دارنــد را طراحــی
کردهانــد [.]4
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توس ــعهی مخ ــازن می ــدان چیناروس ــکو در قزاقس ــتان نیازمن ــد حف ــاری
در ســـنگهای کربناتـــه بســـیار ســـخت حـــاوی چـــرت بـــود .الیـــهی
ســـخت کربناتـــه و از عمـــق  2050تـــا  3110متـــر حـــاوی  10تـــا 50
درص ــد چ ــرت اس ــت .اس ــتفاده از متــهی  PDCب ــرای حف ــاری ای ــن
حفـــره موفقیتآمیـــز نبـــود؛ زیـــرا دندانههـــای متههـــای PDC

1

متهی کاجی استفاده شده در سنگهای کربناتهی سخت حاوی
چرت []8

2

متهی  PDCاستفاده شده در سازند کربناته ی سخت حاوی چرت
[]7

3

متهی  PDCجدید با دندانههای الماسه مخروطی []8

بهســـرعت میشکســـت .اســـتفاده از متههـــای الماســـه 8بههمـــراه
توربیـــن بـــا ســـرعت چرخـــش زیـــاد (حـــدود  1300-1400دور بـــر
دقیق ــه) ب ــرای حف ــاری ای ــن حف ــره ت ــا ح ــدودی موفقیتآمی ــز ب ــود.
متههـــای الماســـه در ایـــن الیـــهی متوســـط ،ســـرعت حفـــاری 3/4
مت ــر ب ــر س ــاعت داش ــتند ک ــه ه ــر مت ــه ح ــدود  550مت ــر را حف ــاری
کـــرد [ .]5متههـــای الماســـه عـــاوه بـــر قیمـــت زیـــاد ،خردههـــای
حفـــاری بســـیار ریـــزی تولیـــد میکردنـــد کـــه جداســـازی آنهـــا در
س ــطح حت ــی توس ــط س ــانتریفیوژ ه ــم غیرممک ــن ب ــود و ب ــا حف ــاری
قس ــمتی از چ ــاه وزن گل افزای ــش مییاف ــت ک ــه نی ــاز ب ــه اس ــتفاده از
گل جدی ــد داش ــت و س ــبب افزای ــش هزین ــه میش ــد [ .]6در حف ــاری
ایـــن حفـــره ،متههـــای کاجـــی 9اگرچـــه نســـبت بـــه متههـــای الماســـه
ً
کامـــا
ســـرعت بیشـــتری داشـــتند امـــا بـــا حفـــاری متـــراژ کمـــی
س ــاییده میش ــدند و نی ــاز ب ــه پیمای ــش و تعوی ــض مت ــه ب ــود ک ــه ای ــن
امـــر ســـبب افزایـــش هزینههـــا میشـــد .شـــکل 1-متههـــای کاجـــی
اســـتفاده شـــده را نشـــان میدهـــد [.]7
شـــکل 2-متههـــای  PDCاســـتفاده شـــده در ایـــن میـــدان در الیـــهی
حـــاوی چـــرت را نشـــان میدهـــد .همانطـــور کـــه مشـــاهده
میشـــود دندانههـــای ایـــن متـــه بهخصـــوص قســـمتهای ســـفید
رنـــگ ،شکســـتهاند کـــه نشـــان میدهـــد عمدهتریـــن اشـــکال متـــهی
 PDCســـاختار دندانههـــای آنســـت [.]7
در نتیج ــه ی ــک متــهی  PDCجدی ــد ب ــا س ــاختار دندانــهای مخروط ــی
ش ــبیه ب ــه متهه ــای کاج ــی طب ــق آنچ ــه در ش ــکل 3-نش ــان داده ش ــده
پیشـــنهاد گردیـــد [ .]8یـــک آنالیـــز المـــان محـــدود بـــرای بررســـی

4

آنالیز المان محدود برای بررسی عملکرد متههای مختلف قبل از
راندن در سازند []7
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عملکـــرد متـــهی  PDCبـــا ســـاختار دندانههـــای مختلـــف بـــرای ایـــن
میـــدان انجـــام شـــد .شـــکل 4-آنالیـــز المـــان محـــدود انجـــام شـــده
بـــرای تعییـــن بهتریـــن ســـاختار دندانههـــای متـــه در ایـــن میـــدان را
نشـــان میدهـــد [10و.]9
در ایــن آنالیــز عملکــرد متـهی  ،PDCمتـهی کاجــی و متـهی پیشــنهادی
بررســی شــدند .شــکل 5-ســه نــوع متــهی بررســی شــده را نشــان
میدهــد .نتایــج آنالیــز المــان محــدود بــرای ایــن ســه نــوع متــه نشــان
داد کــه متـهی جدیــد پیشــنهادی در حقیقــت نوعــی متـهی  PDCاســت
کــه ســاختار دندانههــای الماس ـهی مخروطــی دارد نســبت بــه هــر ســه
نــوع متــه کاجــی PDC ،و الماســه عملکــرد بهتــری دارد .ایــن مت ـهی
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5

متهی  ،PDCکاجی و متهی  PDCبا دندانههای الماسه مخروطی []7

6

عملکرد سه نوع متهي کاجی PDC ،و  CDEدر سازند کربناتهي
سخت حاوی چرت []7

7

متهي ]15[ CDE

جدیــد کــه متـهی  PDCبــا دندانههــای الماسـهی مخروطــی 10نــام دارد
نســبت بــه ســایر متههــا مزایــای زیــر را داشــت [.]11-14
■ سرعت حفاری بیشتر
■ متــراژ حفــاری بیشــتر (بهطــوری کــه نیــاز بــه پیمایــش نداشــت و
یــک متــه بهتنهایــی قــادر بــه حفــاری کل حفــره بــود)
■ ساییدگی کمتر
■ گشتاور کمتر
■ ارتعاشات کمتر
■ زاویهســازی بهتــر و کنترلپذیــری بیشــتر نســبت بــه مت ـهی  PDCو
متـهی الماســه

8

عملکرد دندانهي الماسهي مخروطی و دندانههای رایج متهي
 PDCدر برابر ضربه []8

9

دندانههای الماسهي مخروطی در مقایسه با دندانههای معمولی
متهي ]7[ PDC
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■ ایجاد خردههای حفاری بزرگتر
■ کاهش هزینههای حفاری در الیههای سخت

10

عملکرد متههای  PDCو متهي  CDEدر حفاری جهتدار []15

11

رابطهي گشتاور و سرعت حفاری برای متهي  PDCو متهي
]8[ CDE

ش ــکل 6-عملک ــرد متــهي  CDEدر براب ــر متهه ــای کاج ــی و متــهي
 PDCب ــرای حف ــاری در حف ــرهي ذک ــر ش ــده را نش ــان میده ــد .در
چاههاي -الـــف و ب بـــرای حفـــاری ایـــن حفـــره از تعـــداد زیـــادی
متـــه اســـتفاده شـــده اســـت .همـــهي ایـــن متههـــای کاجـــی و PDC
پـــس از کمـــی حفـــاری در ایـــن ســـازند بهدلیـــل ســـرعت حفـــاری
ك ــم ی ــا گش ــتاور زي ــاد از چ ــاه بی ــرون آورده ش ــدهاند ك ــه بهش ــدت
فرس ــوده ش ــده بودن ــد .در حال ــی ک ــه در چ ــاه ه ــدف ک ــه از متــهي
 CDEاســـتفاده شـــده حفـــاری کل حفـــره تنهـــا بـــا اســـتفاده از یـــک
متــهي  CDEو ب ــا س ــرعت زي ــادي انج ــام ش ــده و مت ــه ني ــز س ــاییدگی
کم ــی داش ــته اس ــت .از طرف ــی بهدلی ــل آنک ــه ب ــا اس ــتفاده از متــهي
 CDEارتعاشـــات رشـــتهي حفـــاری بهشـــدت کاهـــش مییابـــد
حفـــرهي حفـــاري شـــده در چـــاه هـــدف در مقایســـه بـــا چاههـــاي-
الـــف و ب کیفیـــت بهتـــر و انحـــراف از مســـیر کمتـــری نیـــز داشـــته
اس ــت.
ای ــن متــهي جدی ــد CDE ،ن ــام دارد ک ــه ویژگ ــی ب ــارز آن س ــاختار
دندانههاســـت .شـــکل 7-ســـاختار ایـــن متـــه را نشـــان میدهـــد [.]1
همانطـــور کـــه در شـــکل نیـــز دیـــده میشـــود ســـاختار ایـــن متـــه
ترکیبـــی از ســـاختار مته ي کاجـــی و متـــهي  PDCاســـت .در ادامـــه
عملکـــرد متـــهي  CDEو ویژگیهـــای آن بررســـي شـــده اســـت.
 -1افزایش متراژ و سرعت حفاری

 12تغییرات  toolface angleبرای متهي  PDCو متهي]15[ CDE

در متـــهي  CDEبهدلیـــل درگیـــري کمتـــر دندانههـــای مخروطـــی
بـــا ســـازند در مقایســـه بـــا دندانههـــای رایـــج در متههـــای ،PDC
گشـــتاور و ارتعاشـــات کمتـــری ایجـــاد میشـــود .کاهـــش گشـــتاور
روی مت ــه و ارتعاش ــات رش ــتهي حف ــاری س ــبب افزای ــش عم ــر مت ــه و
تجهی ــزات درونچاه ــی میگ ــردد .همچنی ــن دندانهه ــای ب ــا س ــاختار
مخروطیشـــکل نســـبت بـــه دندانههـــای رایـــج متههـــای ،PDC
اس ــتقامت بیش ــتری در براب ــر ضرب ــه 11دارن ــد .طب ــق آزمای ــش انج ــام
شـــده توســـط شـــرکت اســـمیت دندانههـــای الماســـهي مخروطـــی
اس ــتقامت بس ــیار زی ــادی در براب ــر ضرب ــه دارن ــد .ش ــکل 8-عملک ــرد
دندانههـــا را در برابـــر ضربـــه نشـــان میدهـــد .در ایـــن آزمایـــش
شـــرایط حفـــاری در یـــک ســـنگ کربناتـــهي ســـخت بـــا ســـرعتي
معـــادل  60فـــوت بـــر ســـاعت شبیهســـازی میشـــود کـــه نیرویـــی
مع ــادل  18000پون ــد ب ــه ه ــر دندان ــه وارد میش ــود .دندانــهي متــهي
 PDCدر همـــان برخـــورد اول میشـــکند؛ در حالـــی کـــه دندانـــهي
متـــهي  CDEپـــس از  100برخـــورد همچنـــان ســـالم باقـــی مانـــده
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اس ــت .نتای ــج حف ــاری ب ــا متــهي  CDEدر  27کش ــور مختل ــف نش ــان
میدهـــد كـــه ایـــن متههـــا در ســـازندهای ســـخت متـــراژ حفـــاری را
حـــدود  56درصـــد افزایـــش دادهانـــد [6و  8و .]9
همانطــور کــه در شــکل 9-دیــده میشــود دندانههــای متــهي CDE
مثــل دندانههــای متــه  PDCاز جنــس المــاس بــا روکشــی از تنگســتن
کاربیــد اســت امــا ســاختار مخروطــی شــکل آنهــا ســبب مقاومــت
بیشترشــان در برابــر ســاییدگي میشــود .طبــق شــکل 9-مقاومــت
دندانههــای الماســهي مخروطــی در برابــر ضربــه دو برابــر مقاومــت
دندانههــای معمولــی اســت و حــدودا ً  25-30درصــد مقاومــت بیشــتري
در برابــر ســاییدگي دارنــد کــه ســبب افزایــش متــراژ و ســرعت ميانگيــن
حفــاری میشــود.
 -2بهبود زاویهسازی و کنترلپذیری بهتر

در هنــگام زاویهســازی و حفــاری جهــتدار ،گشــتاور زيــاد متههــای

 PDCباعــث کاهــش ســرعت حفــاری ،ارتعاشــات رشــتهي حفــاری،
کاهــش زاویهســازی ،12خطــر از دســت دادن نقطــهي هــدف،13
افزایــش زمــان و هزینههــای حفــاری و در نهايــت کاهــش بــازده آن
میشــود .دندانههــای الماســهي مخروطــی متههــای  CDEبهدلیــل
درگیــری کمتــر بــا ســازند ،گشــتاور و ارتعاشــات کمتــر ،زاویهســازی
بهتــر و ســرعت حفــاری بيشــتري دارنــد [ .]8شــکل 10-عملکــرد
متههــای  PDCو متـهي  CDEرا در حفــاری جهـتدار نشــان میدهــد.
همانطــور کــه در بــاال گفتــه شــد متههــای  CDEقابلیــت زاویهســازی
و کنترلپذیــری بهتــری دارنــد [.]15
شـــکل 11-گشـــتاور و ســـرعت حفـــاری را بـــرای متههـــای  PDCو
متـــهي  CDEنشـــان میدهـــد .متههـــای  26 ،CDEدرصـــد گشـــتاور
کمت ــری دارن ــد [8و .]6متهه ــای  CDEدر مقایس ــه ب ــا متهه ــای PDC
کنترلپذیـــری 14بهتـــری نیـــز دارنـــد .شـــکل 12-تغییـــرات زاویـــهي
مســـیر 15را بـــرای متـــهي  PDCو متـــهي  CDEنشـــان میدهـــد.
همانطـــور کـــه مشـــاهده میشـــود متـــهي  CDEنوســـانات کمتـــر و
کنترلپذیـــری بهتـــری دارد [.]15
 -3کاهش ارتعاشات رشتهي حفاری

 13توزیع نیروهای جانبی در دندانهي متهي  PDCو ]8[ CDE

ارتعاشـــات رشـــتهي حفـــاری ســـبب کاهـــش ســـرعت حفـــاری و
خـــراب شـــدن تجهیـــزات درونچاهـــی میشـــود .طبـــق شـــکل-
 13نیروهـــای جانبـــی 16وارده بـــه دندانههـــای متـــهي  PDCســـبب
ناپایـــداری و ایجـــاد ارتعاشـــات ناخواســـته در رشـــتهي حفـــاری
میشـــود [7و.]5
شــکل 14-ارتعاشــات رشــتهي حفــاری را در متــهي  CDEو متــهي
 PDCنشــان میدهــد [ .]8دندانه هــای مخروطــی متههــای CDE
نیــروی جانبــی کمتــری دارنــد .در نتیجــه ایــن متههــا بــا گشــتاور و
ارتعاشــات کمتــری حفــاری میکننــد کــه ايــن امــر ســبب افزایــش
عمــر متــه ،ســرعت حفــاری و جلوگیــری از ایجــاد مشــکالت در
تجهیــزات درونچاهــی میشــود .همچنیــن هنــگام حفــاری بــا مت ـهي
 CDEبهدلیــل ارتعاشــات کمتــر رشــتهي حفــاری ،چــاه حفــر شــده
کیفیــت بهتــر و انحــراف از مســیر کمتــری دارد کــه ايــن امــر ســبب
کاهــش مشــکالت در هنــگام رانــدن لول ـهي جــداري و ســیمانکاری
چــاه ميشــود [.]8
 -4ایجاد خردههای بزرگتر

 14ارتعاشات رشتهي حفاری برای متهي  PDCو متهي ]8[ CDE
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طبــق شــکل 15-مــدل آنالیــز اجــزای محــدود نشــان میدهــد
دندانههــای الماســهي مخروطــی تنــش بیشــتری بــه ســازند وارد
میکننــد و وزن روی متــه بهصــورت نقطــهای و متمرکــز بــه ســازند
وارد شــده و ســبب شکســت آن میگــردد .شــکل 15-تنــش وارده بــه
17
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ســنگ و توزیــع آنــرا بــرای هــر دو نــوع دندانــه نشــان میدهــد [.]8
بررســـیهای میدانـــی نشـــان میدهـــد كـــه متههـــای CDE
خردههـــای حفـــاری بـــا قطـــر بزرگتـــر از  2میلیمتـــر ایجـــاد
میکننـــد كـــه ایـــن امـــر ســـبب میشـــود تمیـــزکاری چـــاه و حمـــل
خردههـــا بـــه ســـطح بهتـــر صـــورت گیـــرد .ایـــن خردههـــا همچنیـــن
میتواننـــد بـــرای تعییـــن تراوایـــی ،تخلخـــل ،نـــوع ســـازند و نـــوع
ســـیال ســـازند اســـتفاده شـــوند .شـــکل 16-انـــدازهي خردههـــای
ایجـــاد شـــده توســـط ایـــن نـــوع متـــه در مقایســـه بـــا متـــهي  PDCرا
نشـــان میدهـــد [15و.]8
نتیجهگیری

بارزتری ــن ویژگ ــی متهه ــای  PDCعم ــر زي ــاد و قابلی ــت حف ــاری ب ــا
مت ــراژ زي ــاد در ان ــواع سازندهاس ــت .در ای ــن متهه ــا س ــاییدگی بدن ــه
به نـــدرت اتفـــاق میافتـــد .ايـــن متههـــا همچنيـــن بهدلیـــل نداشـــتن

توزیع تنش ناشی از دندانهي الماسهي مخروطی و دندانهي رایج در
15
مته های 7[ PDCو]5

 16اندازهي خردههای حفاری برای مته های  PDCو متهي ]15[ CDE

قســـمت متحـــرک در ســـاختار خـــود ،کمتـــر مانـــده در چـــاه بجـــا
میگذارنـــد .مکانیســـم شکســـتن ســـازند در ایـــن متههـــا خراشـــیدن
اس ــت و در نتیج ــه ب ــه وزن کمت ــری روی مت ــه نی ــز احتی ــاج دارن ــد .در
س ــازندهای س ــخت نظی ــر س ــازند کربنات ـهي ح ــاوی چ ــرت و پیری ــت،
متههـــای  PDCبهدلیـــل ســـاختار دندانههـــا گشـــتاور زيـــادی دارنـــد
و بـــا ارتعاشـــات شـــدید و درگیـــري متـــه بـــا ســـازند بهســـرعت
دندانههـــا میشـــکنند و عملکـــرد ضعیفـــی دارنـــد.
در حفـــاری ســـازندهای ســـخت بـــا متههـــای الماســـه نیـــز ســـرعت
كـــم اســـت و خردههـــای حفـــاری آنقـــدر ریـــز هســـتند کـــه در
ســـطح ســـانتریفیوژ هـــم نمیتوانـــد خردههـــا را از گل جـــدا کنـــد
و پـــس از مدتـــی حفـــاری ،بایـــد گل جدیـــد ســـاخته شـــود کـــه بـــا
توجـــه بـــه قیمـــت زيـــاد آنهـــا هزینههـــا بهشـــدت افزايـــش میيابـــد.
اگرچ ــه متهه ــای کاج ــی س ــرعت حف ــاری بيش ــتری دارن ــد ام ــا عم ــر
آنهـــا كـــم اســـت ،بهســـرعت ســـائیده میشـــوند و نیـــاز بـــه تعویـــض
دارنـــد کـــه ايـــن امـــر باعـــث افزایـــش زمـــان و هزینههـــاي حفـــاری
میشـــود.
بـــر اســـاس مطالعـــات ،شبیهســـازیهای انجـــام شـــده توســـط آنالیـــز
المـــان محـــدود و مشـــاهدات میدانـــی ،نـــوع جدیـــدی از متههـــای
 PDCکـــه دندانههـــای الماســـهي مخروطـــی دارنـــد در حفـــاری
الیهه ــای بس ــیار س ــخت عملک ــرد بس ــیار خوب ــی دارن ــد .ب ــه ط ــوری
کـــه بـــدون نیـــاز بـــه تعویـــض متـــه ،بهطـــور کامـــل و بـــا ســـائیدگی
بس ــیار ك ــم میتوانن ــد س ــازندهای بس ــیار س ــخت را حف ــاری نماين ــد.
ویژگیهـــای ایـــن متـــهي جدیـــد کـــه  CDEنـــام دارد تنهـــا بهدلیـــل
س ــاختار دندانهه ــای الماســهي مخروط ــی مق ــاوم آنس ــت .دندانهه ــای
مخروطــی ،مکانیســم شکســتن ســازند را در مت ـهي  PDCاز خراشــیدن
ب ــه خ ــرد کردن /خراشـــیدن تغیی ــر داده و بههمي ــن دلی ــل ک ــه کمت ــر
بـــا ســـازند درگیـــر میشـــوند گشـــتاور کمتـــر ،جهتپذیـــری بهتـــر،
قابلیـــت زاویهســـازی بیشـــتر و ارتعاشـــات کمتـــری نيـــز دارنـــد .ایـــن
متهه ــا بدلی ــل س ــاختار مق ــاوم دندانههايش ــان ،گش ــتاور و ارتعاش ــات
کمتــر و در نتيجــه عمــر بیشــتری نیــز دارنــد .همچنیــن بــه دلیــل آنکــه
مکانیس ــم شکس ــت آنه ــا خراش ــیدن نیس ــت س ــرعت حف ــاری آنه ــا ني ــز
بيشـــتر اســـت و خردههـــای بزرگتـــری تولیـــد میکننـــد کـــه ســـبب
میش ــود حم ــل خردهه ــای حف ــاری و تمی ــزکاری چ ــاه بهت ــر انج ــام
ش ــود .در حف ــاری برخ ــی میادی ــن كش ــور بدلی ــل وج ــود س ــازندهای
کربناتـــه ســـخت و ســـازندهای حـــاوی چـــرت و پیریـــت اســـتفاده از
متههـــای کاجـــی و  PDCاز نظـــر متـــراژ و ســـرعت حفـــاری نتایـــج
بســـیار ضعیفـــی داشـــته و چـــاه حفـــر شـــده نيـــز کیفیـــت مناســـبی
نداشـــته اســـت .در ایـــن میادیـــن اســـتفاده از فـــنآوري جدیـــد CDE
میتوان ــد مت ــراژ و س ــرعت حف ــاری را افزای ــش داده و س ــبب کاه ــش
هزینههـــای حفـــاری گـــردد.
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