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اطالعات مقاله

انتخاب مته یکی از چالشهای اساس��ی در عملیات حفاری چاه عمیق اس��ت .بیشتر هزینه ها در هر چاه
مربوط به مرحله حفاری اس��ت .از طرفی ،توس��عه یک عملیات حفاری بهینه س��ازی شده ،ممکن است در
تاریخ پذیرش د   اور98/06/23 :
استفاده موثر از مته خالصه شود .انتخاب یک مته مناسب برای شرایط حفاری خاص ،نیاز به ارزیابی چندین
پارامتر دارد .در این کار ،ما ویژگی های اساسی قابلیت حفر سازند یعنی مقاومت فشاری تکمحوره و سختی
موهر را بر اساس الگ های پتروفیزیکی ،گزارش های روزانه حفاری و گزارشهای مته چاه های  offsetفراهم
کردیم .بر این اس��اس ،یک طرح بهینه سازی ش��ده انتخاب مته را بر اساس خصوصیات سازند و معیارهای
طبقه بندی برای مته های حفاری ایجاد ش��ده توس��ط انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری ( )IADCارائه
واژگان کلید ی:
کردیم .در مرحله بعد می توانیم انتخاب مته بهینه را توجیه کنیم .این رویکرد منجر به یک عملیات حفاری الگ صوتی ،مقاومت فشاری تکمحوره،
سختی اشمیت ،قابلیت حفاری ،انتخاب مته
مقرون به صرفه و برنامه مته در زمینه های مورد مطالعه خواهد شد.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/18 :
تاریخ ارسال به د   اور98/05/05 :

مقدمه

از لحاظ تاریخی ،مته های حفاری با توجه به سوابق عملکرد
در میدان و بر اس��اس کمترین هزین��ه در حال اجرا انتخاب
میشوند .اغلب به علت عدمآشنایی با خصوصیات ژئومکانیکی
سازندهای حفاری یا نبود اطالعات برای عملکرد مته ،بهترین
رکوردهای حفاری در دس��ترس نیس��تند .در نتیجه انتخاب
بهینه مته از طریق آزمون سعی و خطا در یک هزینه اضافی
قابلتوج��ه برای تعداد زیادی از چاه ها فراهم گردید .بهعالوه
در بسیاری از موارد ،سعی در فرایند انتخاب بهینه مته نشده،
در صورتی که اگر رکوردهای  offsetاطالعات سنگ شناس��ی
و یا مقاومت را ش��امل نشود ،مشکل عملی ظاهر خواهد شد.
از این رو عملکرد مته در فواصل حفاری و ش��رایط عملیاتی
مته میتواند از رکوردهای مته اس��تنباط گردد ،در حالی که
اطالعات در مورد چیزی که مته سوراخ کرده ممکن است از
الگ ها حاصل شود ،نه از طریق رکوردهای مته .بر این اساس
استفاده از داده های الگ میتواند طرح انتخاب اقتصادی مته
را تسهیل کند.
 -1مقاومت فش�اری تکمحوره و سختی بر اساس سرعت های
موج صوتی

مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهند که سرعت های صوتی
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با سختی س��نگ ،قابلیت حفر و مقاومت ،رابطه دارد .آقایان
 Gstalderو  Raynalس��ختی سنگ را مستقیماً از نمونه های
مغزه و س��پس از س��رعت های موج فش��اری ،بهعنوان روش
جایگزی��ن ،اندازه گی��ری کردند .آنها به این نتیجه رس��یدند
که اگر س��رعت های موج فشاری افزایش یابد ،سختی سنگ
افزایش پیدا میکند[.]1
همچنی��ن  Hadidiبهصورت آزمایش��گاهی مقاومت حفاری
و س��رعت های موج فش��اری را اندازه گی��ری کردند و به این
نتیجه رس��یدند که اگر س��رعت های فش��اری افزایش یابد،
مقاوم��ت حف��اری افزایش خواه��د یافت[.]2م��ا از مقاالت
متوجه میش��ویم که یک رابطه مناس��ب بین س��رعتهای
موج فش��اری و س��ختی س��نگ و همچنین مقاومت فشاری
تکمحوره وجود دارد[ .]3س��نگها از طیف گس��ترده ای از
خواص فیزیکی -مکانیکی و زمین شناس��ی برخوردار هستند
که تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر عملیات حفاری دارند.
برخی از خواص فیزیکی عبارتند از :تخلخل ،دانسیته ،بافت،
س��اختار و پیوس��تگی .خواص مکانیکی س��نگ نشاندهنده
مقاوم��ت و س��ختی س��نگ در مقابل نیروی ورودی اس��ت.
برخی از این پارامترها عبارتند از :مقاومت فشاری تکمحوره
( ،)UCSانس��جام ( ،)cزاویه اصطکاک داخلی ( ،)φس��ختی،
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مدول یانگ ( ،)Eنس��بت پوآسون ( .)υدر ضمن ،پارامترهای مکانیک س��نگ مش��خص میکند .با توجه ب��ه این جداول،
ژئومکانیکی س��نگ سازند برای مطالعه حفرپذیری و انتخاب مقاوم��ت تراکمی تکمحوره و س��ختی از جمله پارامترهای
مته الزم اس��ت[.]4در میان این پارامترها ،مدول یانگ بسیار مهم برای انتخاب مته هستند.
ضروری اس��ت .امواج االس��تیک در سنگ با سرعتی که تابع
س��ختی االس��تیک و چگالی سنگ اس��ت ،حرکت میکند -1-2 .سختی سنگ
معادله ( )1بهطور دقیق انتش��ار موج االس��تیک در یک ماده سختی معدنی توسط ناخن ،سوزن ،فوالد یا کوارتز در مقیاس
جام��د ایزوتروپیک را تعریف میکند .تمامی این پارامترها به موهر اندازه گیری میش��ود [ .]7مقیاس سختی مواد معدنی
پارامترهای دیگر از قبیل تخلخل و تنش به هنگام اس��تفاده موهر مقاومت در برابر خراش مواد معدنی مختلف را از طریق
در میدان بس��تگی دارد .در این تحقیق برای تخمین مدول مواد معدنی س��خت تر ب��رای خرد کردن مواد نرمتر نش��ان
االستیک از سرعت های موج از معادله ( )1استفاده گردید[ .]5میدهد .با این حال ،در عملیات حفاری باید س��ختی سنگ
سازند را به طور مداوم در حین حفاری بدانیم .از سوی دیگر،
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برای محققان است .اگر الگ های صوتی دوقطبی ( )dipolس��ازند است ،با توجه به مقاالت ،پیدا کردن یک کد مناسب
 (dipﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
در دس��ترس نباشد ،ممکن است از یک معادله پیش بینی برای مته نیاز به برآورد خوبی از سختی سنگ دارد .تاکنون،
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برای تخمین سرعت موج برشی از 1.56
�� = 1.68 +
ﭘﻴﺶ−
دوﻗﻄﺒﻲ)  (dipolدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ4.46
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﻲ از
ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻲ��ﺑﺮاي
+ ���(−
دس��ت آمده از الگ صوتی)
در 1این مطالعه،
کنیم.
استفاده
0.63
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ي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاول ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﻚﻣﺤﻮره و ﺳﺨﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻪ
 -2معیارهای موثر برای انتخاب مته

ﺎب ﻣﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ
الملل��ی ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻔﺎري و
ﺣﻔﺎري( ،ﺑﻬﺒﻮد
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
حفاری)،
پیمانکاران
انجمن بین
( IADC
ماموری��ت
تکمیلﺟﺪول
حفاریاﻳﻦو ﺗﺤﻘﻴﻖ از
ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺟﺪاول ﻣﻨﺘﺸﺮ
رﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و
ش��رکﻛﻪتﻛﺪﻫﺎي
به ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
اﺳﺘﻔﺎده
IADC
های
کمک
برای
تکنیک
بهب��ود
شده
نمودارهای
نفتی در
از ﺟﺪاول،
خوداﻳﻦ
مش��اغلﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ
راﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ
بندیاز ﺟﻤﻠﻪ
طبقهﺳﺨﺘﻲ
ﺗﻚﻣﺤﻮره و
طریقﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .جداول منتش��ر شده است .در این تحقیق از جدول IADC
ي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻪ و
اس��اسﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻫﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺨﺘﻲ
ﺷﻮد ]7
کهﮔﻴﺮي ﻣﻲ
کنیماﻧﺪازه
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﻫﺮ
ﻦ ،ﺳﻮزن ،ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻛﻮارﺗﺰ در
پارامترهای
مته[.را بر
کدهای
اس��تفاده می

قابلیت حفاری

مقاومت تراکمی تکمحوره ()MPa

موهر

Very high

<200

>7

High

200-120

7-6

Moderate

120-60

6-4.5

Tendentious to weak

60-30

4.5-3

Weak

30-10

3-2

Very weak

>10

2-1

ﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﺮمﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،

ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﺑﺪاﻧﻴﻢ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺨﺘﻲ

ﻂ ﻧﺎﺧﻦ ،ﺳﻮزن ،ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻛﻮارﺗﺰ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﻫﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد ] .[7ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻫﺮ

ﺮاش ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﺮمﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،
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 برای انتخاب متهIADC  جدول2
BIT Description

3

1

1

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit

3

1

2

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit

3

1

3 Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection

3

1

4

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit

3

1

5

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection

3

1

6

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit

3

1

7

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection

3

2

1

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit

3

2

2

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit

3

2

3 Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection

3

2

4

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit

3

2

5

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection

3

2

6

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit

3

2

7

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection

3

3

1

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit

3

3

2

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit

3

3

3 Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection

3

3

4

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit

3

3

5

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection

3

3

6

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit

3

3

7

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection

3

4

1

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit

3

4

2

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit

3

4

3 Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection

3

4

4

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit

3

4

5

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection

3

4

6

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit

3

4

7

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection

Hardness UCS (MPa( Ground Description

15 ≤

30 - 15

65 - 40

45 - 30

≤ 45

Hard abrasive rocks such as: sandstone with quartz binder, Hard sandstones, hard quartz shales, magma and metamorphic rocks

IADC
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یانگ پیش��نهاد شده است .معادله ( )3یکی از روابط مناسب
برای تخمین ( )Nدر میدان است [.]9
N=0.5155E+17.488
		
)(3
مدول االستیک = )E (GPa
عدد چکش اشمیت =N
 -2-2مقاومت فشاری تکمحوره ()UCS

یکی از پارامترهای مهم در مکانیزم ریزش و شکست سنگ،
مقاومت فش��اری تکمحوره س��نگ اس��ت .شکس��ت سنگ
میتواند به روشهای مختلفی اتفاق بیفتد؛ بسته به نوع مته،
ماس��ون نشان داد که س��ختی و مقاومت فشاری تکمحوره
س��نگ سازند بستگی به سرعت موج برشی دارد [ .]3آگاهی
از مقاومت این س��نگها برای انتخاب مته ،طراحی وزن گل
و برنامه ری��زی چاه اهمیت دارد .ه��دف از فاکتور مقاومت،
تأیید حداکثر اس��ترس فش��اری اس��ت که س��نگ میتواند
تحت بارگزاری تکمحوره بدون شکس��ت تحمل کند [.]10
برای اندازه گیری مس��تقیم مقاومت تراکمی تکمحوره نیاز
به نمونه مغزه های دس��ت نخورده و محافظت ش��ده داریم.
ب��ا این وجود ،تهی��ه نمونه مغزه از س��ازندهای میدان نفتی
بس��یار گران و زمان بر اس��ت .بنابراین ،ترجی��ح میدهیم از
روش غیرمس��تقیم برای تخمین مقاومت تراکمی تکمحوره
استفاده کنیم .روابط متعددی وجود دارد که  Nرا به خواص
س��نگ مربوط میکن��د .در این تحقی��ق از معادله ( )4برای
ارزیاب��ی مقاومت تراکمی تکمحوره از عدد چکش اش��میت
( )Nاس��تفاده شده اس��ت و به نظر میرسد دقیق تر از سایر
روابط مشابه باشند[.]11
)(4

 1مدول یانگ برای سازند آغاجاری

)UCS=13.02 exp(0.0414N

 -3-2قابلیت حفرشوندگی

قابلی��ت حفرش��وندگی یکی از خواص مهم ب��رای هر گونه
ت�لاش ب��رای طبقه بندی س��ازند ،انتخاب مت��ه و حفاری
اس��ت .قابلیت حفاری(حفرش��وندگی) س��ازند تحت تاثیر
سنگ شناس��ی و س��ختی ،یک روش تجربی برجسته برای
پیش بینی حفرش��وندگی مقیاس موهر اس��ت[ .]1در این
روش ،قابلیت حفرپذیری سازند بر اساس سختی و مقاومت
تراکمی تکمحوره سنگ طبق جدول 1-مشخص میگردد.

 2مدول یانگ برای سازند میشان
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 -3زمین شناسی میدان نفتی مورد مطالعه

مارون یک��ی از بزرگترین میدان های نفت��ی در جنوبغربی ایران،
واقع در شمالغربی اهواز اس��ت .این میدان در مجاورت میدان های
کوپ��ال ،آغاج��اری ،ش��ادگان و رامش��یر ق��رار دارد .ط��ول آن 65
کیلومتر و عرض متوس��ط آن  7کیلومتر اس��ت .از لحاظ حوزه های
زمینشناس��ی ،در قسمت شرقی افتادگی ش��مال دزفول واقع شده
اس��ت .میدان نفتی مارون دارای سنگ شناس��ی مختلفی است و در
گذش��ته ،با عملیات حفاری چالشبرانگیزی مواجه بوده است .برخی
از سازندها تحت فش��ار و برخی نرمال و طبیعی هستند .سازندهای
مورد مطالعه ش��امل س��ازند آغاجاری (میوس��ن – پالئوسن) عمدتاً
تش��کیل ش��ده از مارل قرمز و الیهه��ای جزئی مارل خاکس��تری،
سیلتس��تون ،و ماس��ه س��نگ آهک��ی و همچنین س��ازند میش��ان
(سن میوسن) عمدتاً متشکل از مارل خاکستری و سنگ آهک است.
 -4جدول IADC

شماره دو رقمی کد  IADCنشاندهنده ساختار دندانههای
مته سهکاجه است که برای تولید تولید مته اقتصادی بسیار
مهم میباش��د .این ش��ماره دو رقمی بر اس��اس پارامترهای
رقم کد
ژئومکانیکی س��ازند شناس��ایی شده است .س��ومین ِ
 IADCنوع بلبرینگ  Beang/ guageمته را مشخص میکند.
 Beang/guageنقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان عملیاتی
و کارایی مته ایفا میکند .مهندسین حفار از  offsetمته چاه
و گزارشهای روزانه حفاری ،ب��رای انتخاب حفاظت guage
مناس��ب و یا  bearingبرای جلوگیری از شکس��ت اس��تفاده
میکنند [ .]12درجدول IADC ،2-برای انتخاب مته نش��ان
داده شده است.

 3مقدار عدد چکش اشمیت برای سازند آغاجاری

 -5انتخاب مته سه کاجه

برای انتخاب یک مته مناسب براساس جدول IADC
توال��ی س��ازند چ��اه از گزارشه��ای روزان��ه حف��اری ب��ا الگ صوتی
(جدول،) 3-چگالی از نمودار دانسیته و سرعت صوت از نمودار
صوتی به دست آمد.

 4مقدار عدد چکش اشمیت برای سازند میشان

 3اطالعات سازندی
کد مته انتخاب شده مقدار میانگین مقاومت تراکمی تکمحوره ( )MPaمقدار میانگین سختی اشمیت
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قابلیت حفاری

عمق (متر)

سازند

327

42.95

28.08

Tendentious to weak

0-2689

آغاجاری

337

55.51

34.86

 2689-2984 Tendentious to weakمیشان
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 -1-5میزان مدول االستیک برای سازندهای مذکور

در شکلهای 1-و  2این محاسبات نشان داده شده است.
 -2-5محاسبه عدد چکش اشمیت برای سازندهای مذکور

در شکلهای 3-و  4این محاسبات نشان داده شده است.
 -3-5تخمی�ن مقادی�ر مقاوم�ت تراکم�ی تکمح�وره ب�رای
سازندهای مذکور

در شکلهای 5-و  6این محاسبات نشان داده شده است.

 5مقدار مقاومت تکمحوره برای سازند آغاجاری

 6مقدار مقاومت تکمحوره برای سازند میشان

در مرحله بعد ،مقادیر متوسط  Nو مقاومت تراکمی تکمحوره
و کالس قابلی��ت حفرش��وندگی برای این س��ازندها مطابق با
جدول 3 -بدست آمد .بنابراین از جدول  IADCمیتوانیم یک
کد دو رقمی که نش��اندهنده س��اختار برش است ،شناسایی
کنیم .هرچند ،س��ومین رقم کد ( IADCکد ویژگی) مجاز بود
تا مهندسان بتوانند نوع حفاظت  GUAGEو یا عمر Bearing
را از داده ه��ای (ثوابت)  offsetتعیین کنن��د .گاهی اوقات bit
 recordsنش��ان میدهد که مته تحت فشار شکست bearing
و تحت کش��ش  guageاست ،در حالی که ساختار برشی هنوز
قابلقبول میباشد و دادههای الگ ،پروفایل سنگ شناسی ساده
و خوبی را نش��ان میدهد .در این شرایط مهندسان میتوانند
تصمی��م بگیرند که یک مت��ه با افزایش حفاظ��ت  bearingو
 guageاضافی ،س��اعت های مورد نیاز را برآورده میکند [.]3
در نهای��ت ،ما ویژگی های مورد نی��از  bearingو  ( guageکد
س��وم جدول  )IADCرا بر اساس داده های  offsetمته برای
مطالعه س��ازندها بهعالوه اطالعات تکمیل��ی در مورد عملکرد
 bearingدر میدان مارون در ش��رکت ملی نفت ایران بدس��ت
آوردیم .سومین شماره ،طراحی  ،bearingحفاظت و  guageرا

 7نرم افزار انتخاب مته بر اساس پارامتر های ژئومکانیکی
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) برای انجامGUI( اتص��ال یک کاربر گرافیکی.مته کمک کند
. شناخته شد7 وظایف تعاملی نشان داده شده در شکل
نتیجهگیری

 بهعنوان مثال،در ای��ن مقاله ویژگیهای اساس��ی حفرپذیری س��ازند
،مقاومت فشاری تکمحوره و سختی را بر اساس الگ های پتروفیزیکی
گزارش های روزانه حفاری و گزارش ه��ای مته چاههای اطراف معین
کردیم و نش��ان دادیم که دقیق��اً چگونه طرح انتخ��اب مته میتواند
برای بهینهس��ازی نرخ حفاری و بهبود طول عمر مته و تعداد عملیات
.تریپینگ فراهم شود
ای��ن امر میتواند موجب کاهش زمان کل��ی حفاری و هزینه عملیات
 با روشهای. زیرا مته های جدید سازگاری خوبی با سازندها دارند،شود
 یک برنامه مته بسیار بهبود یافته در میدان می تواند،شرح داده شده
 این امر به کاه��ش هزینهها به هم��راه فرایند آزمون و.بهدس��ت آید
خطای کنونی و به مدیریت برنامه مته بهینه در اوایل توس��عه میدان
 زیرا، هزینه روش پیش��نهادی کم اس��ت، از طرفی.کمک خواهد کرد
میتوان با مغزه گیریِ گران قیمت و زمان بر و تست های آزمایشگاهی
 همانطور که ب ه جای آزمایش، جایگزین کنیم،با گزینه های جایگزین
 از س��رعت های صوتی برش��ی و فش��اری ب��رای تعیین،مغزه مخرب
.پارامترهای مکانیک سنگ استفاده کردیم
[1]Gstalder, S., and Raynal, 1966.Measurement
of Some Mechanical Properties of Rock and Their
Relationship to Rock Drillability. JPT, 991996-.
[2] Summerton, W.H., and Hadidi, S. El., 1970. Well
logs predict drillability, aid computers. Oil and Gas
Journal, November, 23.
[3] Mason, K., 1984. Tricone bit selection using
sonic logs. SPE Paper , No.13256, presented at
59th Annual SPE Technical Conference, Houston,
September, 16 -19.
[4] Goodman, R. E., 1967. Introduction to rock
mechanics (2nd edition). New York, USA: John
Wiley & Son, 1989.
[5] Fjaer, E., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A.
M., and Risnes, R., 2008. Petroleum related rock
mechanics. 2nd ed., Elsevier Scientific.
[6] Parvizi , S.,Kharrat , R., Asef , M.R., Jahangiri ,
and Hashemi , A. B., 2014. Prediction of the Shear
Wave Velocity from Compressional Wave Velocity
for Gachsaran Formation , Acta Geophysica.
[7] Assanloo, M., 2007. Drilling method . Tehran,
IRAN: Sound Publication Center, 1nd edition, 56 -62.

.]13[ نشان میدهد و شامل هفت دسته بندی زیر است

Non-Sealed (Open) Roller Bearing .1
Roller Bearing Air Cooled .2
Non-Sealed (Open) Roller Bearing Gage Protected .3
Sealed Roller Bearing .4
Sealed Roller Bearing Gage Protected .5
Sealed Friction Bearing .6
Sealed Friction Bearing Gage Protected .7
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 برنامه انتخاب مته-6
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