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فنی

با اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپک پالس، شــاهد 
بهبود نســبی قیمت های نفت هستیم اما کارشناسان 
بر این باورند که برای بازگشــت به شرایط عادی بازار، 
باید منتظر ریشــه کن شدن ویروس کرونا و به حرکت 

درآمدن موتور صنعت و اقتصاد ماند. 
تحت توافق اوپک پالس که ۲۳ کشــور در آن حضور 
دارند، قرار اســت تولید و عرضه ی ۹.۷میلیون بشــکه 
نفت در روز طی ماه های مه و ژوئن کاهش داده شــود 
و ســپس محدودیــت عرضه تا پایان ســال۲۰۲۰ به 
۷.۷میلیون بشکه در روز و از سال۲۰۲۱ تا سه ماهه ی 
اول ســال۲۰۲۰ به ۵.۸میلیون بشــکه در روز برسد. 
البته گمانه زنی هایی مبنی بر عدم پایبندی کشــورها 
به این توافق وجــود دارد و بســیاری از تحلیل گران 
پیش بینــی می کننــد که این رقم بــرای جبران افت 
روزانه ۲۰میلیون بشــکه تقاضا برای نفت که ناشی از 
شــیوع پاندمی ویروس کرونا در سه ماهه ی اول بوده 
است، کافی نخواهد بود و طبق آخرین برآوردها تولید 
نفت اعضای اوپک در ماه مه به  ۲۴.۲۲میلیون بشــکه 

در روز کاهش پیدا کرده است.
اس اندپی گلوبال پالتس آنالیتیکس برآورد کرده که بازار، 
شــاهد کاهش حدود ۲.۱میلیون بشکه در روز تولید 
غیراقتصادی بوده که بــه هیچ وجه برای جلوگیری از 
اشباع مخازن نفت تا چند هفته ی دیگر کافی نخواهد 
بــود. همچنین کریــس میگلی، مدیــر بخش تحلیل 
"اس اندپی پــالس"، در این باره گفت: »با وجود کاهش 
تولید اوپک پالس، کاهش تولید بیشتری به خصوص در 
آمریــکا و کانادا ضروری اســت و قیمت های اندک در 
یک تا دو ماه آینده ضروری هستند تا عرضه ی شکاف 
۱۵ تا ۲۰میلیون بشکه در روز خود با تقاضا را پر کند.
دربــاره ی وضعیت بازار نفت و عوامــل موثر در بهبود 
شرایط می توان گفت قطعا تصمیم اوپک برای کاهش 
تولید نفت یک تصمیم درســت بــوده اما این تصمیم 
دچار اتفاقات گوناگونی شد که اگر شرایط عادی بود، 
این مســأله می توانست بازار نفت را دچار تحرک کند. 
در شــرایط فعلی که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا 

کرده و شاهد کاهش حمل ونقل و حتی تولید هستیم، 
مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا کرده است.

همچنین این مسأله موجب پر شدن مخازن و انباشت 
عرضــه ی انــرژی در دنیا شــده و کاهــش قیمت ها 
را به دنبال داشــته اســت، حتی در برخی کشــورها 
همچون آمریکا، این مســأله تــا جایی پیش رفت که 
تولیدکننــدگان برای فروش نفــت، امتیازاتی را قائل 
شــدند تا بتوانند از ذخیره ی خود بکاهند. در آمریکا 
این گونه اســت که اگر تولیدکننده بخواهد تولید خود 
را متوقف کند باید هزینه ی زیادی را به دولت بپردازد، 
به همین دلیل تولیدکنندگان این کشــور با مشکالت 

زیادی مواجه شدند.
عالوه بر آن با روند کنترل وضعیت کرونا و راهکارهای 
جدید برای صنعت حمل ونقل و تولید، شــاهد بهبود 
وضعیــت قیمت هــا در صنعت نفت خواهیــم بود در 
حال حاضر کشــورهای مختلف سازوکارهایی را برای 
به حرکــت درآمدن موتــور صنعت و اقتصــاد به کار 
گرفته انــد که همین مســأله موجــب افزایش تقاضا 
شــده اســت، اما نباید انتظار تغییر و تحول بزرگ در 

کوتاه مدت را برای صنعت نفت داشته باشیم.
با توجه به اینکه مخازن تا حد زیادی پر شــده است، 
بی شک بهبود شــرایط فعلی بازار، زمان بر خواهد بود 
که طبق برآوردهای انجام شده، این وضعیت اسفناک 
و رکود اقتصادی تا پایان سال۲۰۲۰، حاکم خواهد بود 

اما پس از ریشه کن شدن ویروس کرونا به دلیل جبران 
عقب ماندگی هــا، رشــد مصرف به صــورت فزاینده ای 
افزایش خواهد یافت و در آن زمان، بازار نفت احیا و به 

شرایط عادی بر می گردد.
همچنین گلدمن ســاکس در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرده است که احتماال در هفته های آتی به دلیل 
مســیر نامشــخص تقاضای آتی نفــت و افزایش و پر 
شــدن ذخایر نفت، قیمت نفــت کاهش خواهد یافت. 
این موسســه پیش بینی می کند که قیمت  نفت برنت 
در کوتاه مدت به ۳۵دالر در هر بشــکه برسد و این در 
حالی است که بهای نفت، اکنون در حدود ۴۱دالر در 

هر بشکه است.
گلدمن با استناد به روند مثبت بهبود شرایط اقتصادی، 
پیش بینی قیمت نفت برنت خود را در ســال۲۰۲۰ از 
۳۵.۶۰دالر به ۴۰.۴۰دالر در هر بشــکه افزایش داد و 
پیش بینی کرده اســت که قیمت نفت وســت تگزاس 
نیز امســال به ۳۶دالر برسد، در حالی که برآورد قبلی 

۳۳.۱۰دالر بوده است.
در حال حاضــر بازارهای جهانی نفت نشــانه هایی از 
حالت بازگشت بازار به شــرایط بهتر را نشان می دهد 
که در این زمینه می توان به بازگشت تعداد کشتی های 
حامل نفت به سمت بازارهای چین همانند شرایط قبل 

از بحران ویروس کرونا اشاره کرد.

سردبیر 

بازار نفت چه زمانی به شرایط عادی بر می گردد؟
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بخش عمده ای از هزینه های مربوط به توســعه ی میادین نفتی در قســمت تحت االرضی به حفاری مرتبط اســت. 
بــاال بردن بازدهی حفاری به معنای دســتیابی به اهداف موردنظر در مدت زمان کمتــر و با هزینه ی پایین تر امروزه 
موردتوجه تمامی مهندســین و دست اندرکاران حفاری قرار گرفته اســت. چراکه زمان و هزینه ی حفاری یک عامل 
تعیین کننده در بازگشــت ســرمایه در پروژه های نفت و گاز است. جهت نیل به بازدهی بیشینه ، روش ها و مدل هایی 
ارائه شــده اند که به آن بهینه ســازی حفاری اطالق می شود. در همین راستا دو شــاخص اصلی هزینه و مدت زمان 
حفاری را می توان برشــمرد، اگرچه هزینه ی حفاری شــاخصی مهم تر به حساب می آید اما با توجه به عدم قطعیت و 
پیچیدگی باالی محاسبات هزینه ی حفاری، در بیشتر موارد شاخص طول مدت زمان حفاری را مناسب ترین شاخص 
کنتــرل و بهینه ســازی عملیات مدنظر قرار می دهنــد. بنابراین به منظور کاهش مدت زمــان حفاری، عوامل فنی و 
مهندسی تاثیرگذار در نرخ نفوذ مانند خصوصیات گل حفاری، هیدرولیک، وزن روی مته، دور مته، عمر مته و سایر 
موارد مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق به بررسی ۵حلقه چاه در میدان سراجه پرداخته شد و پس از پردازش 
اطالعات، در ابتدا هیدرولیک بهینه با روابط ریاضی و برنامه ی کامپیوتری با احتســاب حداکثر قدرت قابل دسترسی 
در مته، به منظور تمیزکاری مناســب در ته چاه محاســبه شد که در میزان نفوذ موثر اســت. در ادامه به منظور باال 
بردن بازدهی حفاری در میدان ســراجه فرآیند با استفاده از نتایج حاصل از هیدرولیک بهینه با روش هایی به صورت 
تجربی، مقایســه ای و محاســباتی در ۳ مرحله صورت گرفت و پس از آن نتایج این مراحل مورد مقایسه قرار گرفتند 
تا در نهایت با استفاده از نتایج اولیه و مقایسه ای، چاه نهایی با نرخ نفوذ باالتر و هزینه ی کمتر نسبت به حفاری های 

انجام شده طراحی شد.

بهینه سازی پارامترهای حفاری و هیدرولیک جهت افزایش سرعت و باال بردن بازده 
حفاری چاه نفت، با مطالعه ی موردی در میدان نفتی سراجه قم
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اطالعات مقاله

افزايش بازدهي حفاري و به تبــع كاهش هزينه ی آن يكي از اهداف 
اساسي و مهم در صنعت حفاري است، به طوری که اكثر فناوری نوين و 
تجهیزات جدید در راستاي نائل شدن به اين هدف طراحي میشوند. 
تحليل اطالعات ميداني به منظور رسيدن به مقادير بهينه ی پارامترهاي 
حفاري براي افزايش نرخ نفوذ مته همواره موردنظر بوده است. اهميت 
هزينه هاي  بودن  وابسته  به  توجه  با  كه  است  اين  در  موضوع  اين 
عمليات حفاري به زمان، با كاهش زمان عمليات از طريق افزايش نرخ 
نفوذ مته ميتوان بهميزان قابلتوجهي در هزينهها صرفهجويي كرد. 
مهمترين  كه  است  عامل  تحتتاثير چندين  عمليات حفارى  سرعت 
آنها عبارتند از: هيدروليك، وزن روی مته، ســرعت دوران، نوع مته، 
خواص گل حفارى و خصوصيات سازند حفارى. بنابرایــن به منظــور 
رسیدن به سرعت بهینه، يك تخمين خوب از پارامترهايى كه اثر قابل 

توجه دارند، ضروری است.
رياضي جامع كه  تا يك مدل  است  نياز  اين هدف  به  براي رسيدن 

مي شود،  شامل  را  مته  نفوذ  نرخ  بر  تاثيرگذار  پارامترهاي  تمامي 
تعيين کــرد. بديهي است كه مدل رياضي معرفي شده هرچه تعداد 
پارامترهاي بيشتري را در نظر بگيرد دقيقتر است. الزم به ذكر است 
براي تعيين يك مدل رياضي بايد به كاربردي بودن آن نيز توجه کرد 
يعني پارامترهايي را كه قابل اندازه گيري نبوده و اطالعات ميداني آنها 

در دسترس نيست را نميتوان در يك مدل رياضي در نظر گرفت.
تعيين  بهمنظور  مته  نفوذ  نرخ  تعيين  رياضي  مدلهاي  از  استفاده 
نرخ  افزايش  پارامترهاي حفاري و هيدروليك جهت  بهينهی  مقادير 
با توجه به دسترس بودن اطالعات از داده هاي چاه هــاي  نفوذ مته 
مجاور، هزينهاي را تحميل نكرده و با توجه به قابل استفاده بودن آنها 
در حين عمليات و متناسب با محدودیت هــاي احتمالي، كاربرد آنها 
را  بيش از پيش توجيه ميكند. حال آنچه كه اهميت دارد اين است 
كه بتوان بهترين مدل رياضي را در ميدان موردنظر تعيين کــرد تا در 
حفاري چاه هاي بعدي از آن بهمنظور افزايش نرخ نفوذ مته استفاده شود. 

)hemmatihamidreza89@gmail.com( نويسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *
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مقاالت پژوهشی

پارامترهاي  بهينهسازي  زمينه ی  در  ابتدايي  كارهاي  جمله  از 
مكانيكي حفاري، توسط woods&galle انجام شــد.]۱[ اين دو محقق 
در زمینــه هاي مختلف حفاري چاه هــای نفت به خصوص در زمينه ی 
بهینه سازی تحقیق کردند. اولين مقاله ی ارائه شده توسط آنها محدود 
به دو پارامتر بار روي مته و دور مته می شد، در صورتی که متغيرهاي 

زيادي در میزان نفوذ موثر هستند.
تعيين  براي  بتدايي  ا روش   ،  kendallgois ســال۱۹۶۰،  در 
BHHP max  ضربه ی کوبشــی ماکزیمم یا ســرعت گل بیشینه 

مينيمم  روش،  اين  بر  اعمالي  محدوديتهاي  و  دادند  ارائه 
]۲ بود.] ذرات  جابه جايي  براي  نرخ جريان 

مته هــای  برای  را  نفوذ  نرخ  معادله ی   maurer سال۱۹۶۲،  در 
مخروطــی غلتان ارائه داد. اين معادله براي حالت تميزكاري كامل 

به کار ميرفت.]۳[
در سالgalle and woods،۱۹۶۳ كاري را مشابه فعاليت اولیه شان در 
ســال۱۹۶۰دنبال كردند. هدف آنها از اين كار تعيين بهترين تركيب 
 ،young ســال۱۹۶۸،  در  بود.]۱[  مته  دور  و  ثابت  مته  روي  بار  از 
روشي براي حداقل سازي هزینه هــای ناشي از حفاري تحت بار و دور 
مته ثابت در طول عمر مته ارائه داد و از معادالت پايه اي براي نرخ 
هر  در  هزينه  و  مته  دندانه ی  نرخ خوردگي  و  مته  و خوردگي  نفوذ 
فوت استفاده كرد. تمامي معادالت ارائه شده توسط او به صورت يك 

برنامه ی كامپيوتري درآمد.]۴[
در سال۱۹۷۲، رد ۱ روشي توسعهيافته براي يافتن بهترين تركيب بار 
روي مته و دور مته در دو حالت پارامترهاي ثابت و متغير ارائه داد 
كه منجر به كاهش هزينه ی هر فوت ميشد. اين روش خيلي خوب 
اما بهعلت  بود  منطبق   galle and woods ارائه شده توسط  با روش 
كارلو  مونت  روش  از  استفاده  و  بيشتر  پارامترهاي  گرفتن  نظر  در 
براي رگرسيون پاسخ دقيقتري به دست می دهد. همچنين اين روش 
مزيت استفاده از روش بارـ  دور مته ی متغير را نسبت به روش ساده و 
ابتدايي بارـ دور ثابت نشان ميدهد. در صورتيكه سازند همگن باشد 
جواب های ارائه شده توسط اين روش دارای خطاي كمي هستند.]۵[

در ســالbourgoyne and young ،۱۹۷۳ يك مدل رياضي براي نرخ 
حفاري ارائه دادند و از تكنيك رگرسيون چندگانه براي به دست آوردن 
پارامترهاي دخيل در معادله استفاده کردنــد. معادالت تشكيل دهنده 

براي رگرسيون، تمامي از ديتاهاي حفاري به دست ميآيد.]۶[
در نتيجه كليـه ی پارامترهـاي روزانه در ایــن امر دخيل هســتند و 
جواب های به دست آمده حاصل چندین کار حفاری و کامال قابل قبول 

است.

در ســالalcocer and reza ،۱۹۸۶ مدلي استفاده كردند كه از روش 
آناليز ابعادي بهره برد.]۷[ پارامترهاي به کار رفته در سه معادله شامل 
ميزان ميزان نفوذ مته، ميزان خوردگي مته و میزان خوردگي ياتاقان 
مته بر حسب متغيرهاي مستقل بار روي مته، دور مته، نرخ جريان، 
قطر مته، قطر نازل مته، قطر ياتاقان مته و سرعت سينماتيك گل، 
فشار تفاضلي، دما و ضريب انتقال حرارت بود. در سال۱۹۸۷، وارن 
و آنیــا۲ مدلي ارائه دادند كه میزان نفوذ را بر حسب مشخصات مته ی 
كاربردي بيان ميكرد، اين مدل واكنش هر مته را تحت پارامترهاي 
عملياتي نشان  داد.]۸[ در سال۱۹۸۹، اهــارا۳ روشي براي بــه دست 
آوردن مته ی بهينه بر اساس کارهاي انجام داده شده توسط معادله ی 
ماسون۴ را ارائه داد و همچنين معادله ای جديد كه رابطه ی بين ميزان 
نفوذ را بر حسب پارامترهاي بار روي مته، دور مته، فشار تفاضلي در 
ته چاه، ضربه ی كوبشي مته، مقاومت فشاري سنگ، خوردگي مته و 

قطر مته ارائه داد.
در سال۱۹۹۰، کینگ۵ برنامه ای برای چاه های افقي ارائه داد كه طي 
آن مــی شد شرايط افزايش عمر مته براي چاه با torque&drag باال را 
افزايش داد، اين كار با نصب بازوهــا گيج ها با ابعاد بهينه كه زاويه ی 
چاه را در حد اپيتيموم نگــه می داشت و از ساييده شدن اضافي مته 
جلوگيري كرد. بونــت، کانها و پرادو۶ هزينه ی حفاري را نه براي يك 
فاز حفاري در يك محدوده ی همگن  تمام  براي  بلكه  مته كاربردي 
بررسي کــردند.]۹[ هدف از اين تحليل، يافتن پارامترهاي بهينه ی 
حفاري براي هر مته در طي فاز اجرایــی بود، تعداد متههای کاربردی 

در فاز متغییر است.
wojtan owicz&kuru از استراتژي برنامه ی پويا براي بهینه ســازی 

حفاری استفاده کردند.]۱۰[ اين استراتژي در دو مرحله انجام می شد، 
در مرحله ی نخست براي هر مته ی حفاري و در مرحله ی نهايي براي 
ارائه  مقالهاي   barragon,santo&maidla سال۱۹۹۷،  در  چاه.  كل 
با متههاي  بود كه چاهي كه  اين  نشان دادن  دادند كه هــدف آن 
چندگانه حفاري میشود، شرايط بهینهتري نسبت به حفر با يك مته 
برگشتي مونت كارلو،  الگوريتم رفت و  پايه ی يك  بر  اين متد  دارد. 

نتايج بهينه را به دست ميدهد.]۱۱[
ابتدا شناخت پارامترهاي موثر در حفاري و  هدف از اين تحقيق در 
ميزان تاثير آنها و سپس هدف نهايي، باال بردن بازدهي حفاري كه 
همانا كاهش زمان حفاري و هزينههاي حفاري اســت، ميباشد تا در 
نهايت چاهي با اين خصوصیــات اشاره شده يعني زمان و هزينه ی 

كمتر نسبت به آنچه پيش از اين حفاري شده بود، طراحي شود.

5 4

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  176  

1-  موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی میدان گازی سراجه
ميدان گازي ســراجه در فاصله ی ۵۰ كيلومتري جنوب شرقي 
شهرســتان قــم و در فاصلــه ی ۱۴۰ كيلومتــري تهران قرار 
دارد. وســعت اين ميــدان روي اليه ی E ســازند قم )مخزن 
ســراجه( و در ســطح تماس اوليه ی ۹ كيلومتر مربع اســت. 
اين ميدان در ســال۱۳۳۷ با حفر چاه شــماره۲ كشف شد. 
توليد از اين مخزن از ســال ۱۳۳۸ آغاز شــد و تا امروز ۱۴ 

حلقه چاه در اين منطقه حفر شــده است.
۱۱ توليدي هســتند. اين چاه ها   ،۱۰  ،۵ هم اكنــون چاه هاي 
پــروژه ی  در   ۱۴ و   ۱۳  ،۱۲  ،۸  ،۳ ،  ۲ چاه هــاي  به همــراه 
ذخيره ســازي مورد اســتفاده قرار مي گيــرد. مطالعات قبلي 
ميدان توســط شركت ســفره گاز فرانســه و زير نظر شركت 
مهندســي و توســعه نفــت انجام شــد. جنس ســنگ مخزن 
از آهك آرژيلي اســت كــه در بعضي نقاط درصد شــيل آن 
بــه ۴۰درصد مي رســد. پس از گذشــت چند ســال و اتمام 
ذخاير مخزن ســراجه قم از اين مخــزن به دليل نزديك بودن 
به اســتان تهــران و نيز امــكان تزريق مجــدد در آن جهت 
ذخيره ســازي گاز انتقالي از پارس جنوبي اســتفاده شــد كه 

يكي از چاه هاي تزريقي چاه ۸ اســت.

ـ  سپر رستم، بين دو گسل  تاقديس ســراجه در ناحیه ی البرز 
قم در جنوب غرب و كوشك نصرت در شمالشرق واقع شده 
است. بر اساس تفسير لرزه ای از ميدان گازي سراجه از باال 
به پايين موقعيت تحــت االرضي افق۱ از سازند قرمز بااليي 
Hor.1(، پوش سنگ۷ و رأس بخــش D سازند قم در شكل۲  (

نشان داده شده است. 

 
واحدچينهاي تشــکیل دهنده ی این تاقديس سازند قم با لیتولوژی 
غالب كربناته و سن اليگوسن پســین تــا ميوسن پيشين است. در 
ضخامت  اما  بوده   f تا   a بخش هــاي  شامل  قم  سازند  ناحيه  اين 
آهک هاي ريفي زردرنگ بخش f به سمت جنوبغرب كاهش يافته 
به طوری که در مخزن ســراجه، بخش f وجود ندارد، از طرفي بخش 
تبخيري قاعده ی سازند قرمز بااليي در اين منطقه گسترش داشته 
و مستقيما روی مارن و آهک های مارني بخش e قرار گرفته اســت. 
بهسمت شمالشرق، اين افق انيدريتي نازك شده و باالخره ناپديد 
 e ميشود. سنگ مخزن و تنها افق توليدي ميدان ســراجه بخــش
سازند قم است. بخش تبخيري قاعده ی سازند قرمز بااليي )متشكل 
از نمك و انیدریت( نيز پوش سنگ مخازن را تشكيل ميدهد.]۱۳[ 
سازند قم بهدليل وجود رخسارههاي متنوع خود ميتوانــد به عنوان 
سنگ منشأ، سنگ مخزن و پوشسنگ عمل کند. بههمين دليل اين 

سازند در نقاط مختلف ايران مركزي مورد توجه واقع شده است.

2-  روش کار
و  بيشتر  نفوذ  نرخ  با  چاهي  طراحي  به منظور  حاضر،  درپروژه ی 
هزينه ی كمتر، در چند مرحله بر روي دادهها مطالعه شده است و 
با در نظر گرفتن مشكالت احتمالي و حدود افـزايش پارامترها، بـا 
اسـتفاده از روش هاي تجربي، مقايسهاي و روابط رياضي ارائه شده و 
همچنين برنامه ی نوشته شده در نرم افزار Matlab در نهايت چاهي 
با بازدهي باالتر طراحي ميشود كه از نظر مدت زمان و هزينه ی 
حفاري، كمتر از چاه های حفاري شده پيش از آن در ميدان سراجه 

خواهد بود.

1   موقعیت جغرافیایی میدان سراجه

2   تفسیر سه بعدي لرزه اي از میدان گازي سراجه كه از باال به پایین شامل افق1 
از سازند قرمز باالیي)Hor.1 ( ، پوش سنگ و رأس بخش D سازند قم است.]12[
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مقاالت پژوهشی

پارامترهاي  بهينهسازي  زمينه ی  در  ابتدايي  كارهاي  جمله  از 
مكانيكي حفاري، توسط woods&galle انجام شــد.]۱[ اين دو محقق 
در زمینــه هاي مختلف حفاري چاه هــای نفت به خصوص در زمينه ی 
بهینه سازی تحقیق کردند. اولين مقاله ی ارائه شده توسط آنها محدود 
به دو پارامتر بار روي مته و دور مته می شد، در صورتی که متغيرهاي 

زيادي در میزان نفوذ موثر هستند.
تعيين  براي  بتدايي  ا روش   ،  kendallgois ســال۱۹۶۰،  در 
BHHP max  ضربه ی کوبشــی ماکزیمم یا ســرعت گل بیشینه 

مينيمم  روش،  اين  بر  اعمالي  محدوديتهاي  و  دادند  ارائه 
]۲ بود.] ذرات  جابه جايي  براي  نرخ جريان 

مته هــای  برای  را  نفوذ  نرخ  معادله ی   maurer سال۱۹۶۲،  در 
مخروطــی غلتان ارائه داد. اين معادله براي حالت تميزكاري كامل 

به کار ميرفت.]۳[
در سالgalle and woods،۱۹۶۳ كاري را مشابه فعاليت اولیه شان در 
ســال۱۹۶۰دنبال كردند. هدف آنها از اين كار تعيين بهترين تركيب 
 ،young ســال۱۹۶۸،  در  بود.]۱[  مته  دور  و  ثابت  مته  روي  بار  از 
روشي براي حداقل سازي هزینه هــای ناشي از حفاري تحت بار و دور 
مته ثابت در طول عمر مته ارائه داد و از معادالت پايه اي براي نرخ 
هر  در  هزينه  و  مته  دندانه ی  نرخ خوردگي  و  مته  و خوردگي  نفوذ 
فوت استفاده كرد. تمامي معادالت ارائه شده توسط او به صورت يك 

برنامه ی كامپيوتري درآمد.]۴[
در سال۱۹۷۲، رد ۱ روشي توسعهيافته براي يافتن بهترين تركيب بار 
روي مته و دور مته در دو حالت پارامترهاي ثابت و متغير ارائه داد 
كه منجر به كاهش هزينه ی هر فوت ميشد. اين روش خيلي خوب 
اما بهعلت  بود  منطبق   galle and woods ارائه شده توسط  با روش 
كارلو  مونت  روش  از  استفاده  و  بيشتر  پارامترهاي  گرفتن  نظر  در 
براي رگرسيون پاسخ دقيقتري به دست می دهد. همچنين اين روش 
مزيت استفاده از روش بارـ  دور مته ی متغير را نسبت به روش ساده و 
ابتدايي بارـ دور ثابت نشان ميدهد. در صورتيكه سازند همگن باشد 
جواب های ارائه شده توسط اين روش دارای خطاي كمي هستند.]۵[
در ســالbourgoyne and young ،۱۹۷۳ يك مدل رياضي براي نرخ 
حفاري ارائه دادند و از تكنيك رگرسيون چندگانه براي به دست آوردن 
پارامترهاي دخيل در معادله استفاده کردنــد. معادالت تشكيل دهنده 

براي رگرسيون، تمامي از ديتاهاي حفاري به دست ميآيد.]۶[
در نتيجه كليـه ی پارامترهـاي روزانه در ایــن امر دخيل هســتند و 
جواب های به دست آمده حاصل چندین کار حفاری و کامال قابل قبول 

است.

در ســالalcocer and reza ،۱۹۸۶ مدلي استفاده كردند كه از روش 
آناليز ابعادي بهره برد.]۷[ پارامترهاي به کار رفته در سه معادله شامل 
ميزان ميزان نفوذ مته، ميزان خوردگي مته و میزان خوردگي ياتاقان 
مته بر حسب متغيرهاي مستقل بار روي مته، دور مته، نرخ جريان، 
قطر مته، قطر نازل مته، قطر ياتاقان مته و سرعت سينماتيك گل، 
فشار تفاضلي، دما و ضريب انتقال حرارت بود. در سال۱۹۸۷، وارن 
و آنیــا۲ مدلي ارائه دادند كه میزان نفوذ را بر حسب مشخصات مته ی 
كاربردي بيان ميكرد، اين مدل واكنش هر مته را تحت پارامترهاي 
عملياتي نشان  داد.]۸[ در سال۱۹۸۹، اهــارا۳ روشي براي بــه دست 
آوردن مته ی بهينه بر اساس کارهاي انجام داده شده توسط معادله ی 
ماسون۴ را ارائه داد و همچنين معادله ای جديد كه رابطه ی بين ميزان 
نفوذ را بر حسب پارامترهاي بار روي مته، دور مته، فشار تفاضلي در 
ته چاه، ضربه ی كوبشي مته، مقاومت فشاري سنگ، خوردگي مته و 

قطر مته ارائه داد.
در سال۱۹۹۰، کینگ۵ برنامه ای برای چاه های افقي ارائه داد كه طي 
آن مــی شد شرايط افزايش عمر مته براي چاه با torque&drag باال را 
افزايش داد، اين كار با نصب بازوهــا گيج ها با ابعاد بهينه كه زاويه ی 
چاه را در حد اپيتيموم نگــه می داشت و از ساييده شدن اضافي مته 
جلوگيري كرد. بونــت، کانها و پرادو۶ هزينه ی حفاري را نه براي يك 
فاز حفاري در يك محدوده ی همگن  تمام  براي  بلكه  مته كاربردي 
بررسي کــردند.]۹[ هدف از اين تحليل، يافتن پارامترهاي بهينه ی 
حفاري براي هر مته در طي فاز اجرایــی بود، تعداد متههای کاربردی 

در فاز متغییر است.
wojtan owicz&kuru از استراتژي برنامه ی پويا براي بهینه ســازی 

حفاری استفاده کردند.]۱۰[ اين استراتژي در دو مرحله انجام می شد، 
در مرحله ی نخست براي هر مته ی حفاري و در مرحله ی نهايي براي 
ارائه  مقالهاي   barragon,santo&maidla سال۱۹۹۷،  در  چاه.  كل 
با متههاي  بود كه چاهي كه  اين  نشان دادن  دادند كه هــدف آن 
چندگانه حفاري میشود، شرايط بهینهتري نسبت به حفر با يك مته 
برگشتي مونت كارلو،  الگوريتم رفت و  پايه ی يك  بر  اين متد  دارد. 

نتايج بهينه را به دست ميدهد.]۱۱[
ابتدا شناخت پارامترهاي موثر در حفاري و  هدف از اين تحقيق در 
ميزان تاثير آنها و سپس هدف نهايي، باال بردن بازدهي حفاري كه 
همانا كاهش زمان حفاري و هزينههاي حفاري اســت، ميباشد تا در 
نهايت چاهي با اين خصوصیــات اشاره شده يعني زمان و هزينه ی 

كمتر نسبت به آنچه پيش از اين حفاري شده بود، طراحي شود.
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1-  موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی میدان گازی سراجه
ميدان گازي ســراجه در فاصله ی ۵۰ كيلومتري جنوب شرقي 
شهرســتان قــم و در فاصلــه ی ۱۴۰ كيلومتــري تهران قرار 
دارد. وســعت اين ميــدان روي اليه ی E ســازند قم )مخزن 
ســراجه( و در ســطح تماس اوليه ی ۹ كيلومتر مربع اســت. 
اين ميدان در ســال۱۳۳۷ با حفر چاه شــماره۲ كشف شد. 
توليد از اين مخزن از ســال ۱۳۳۸ آغاز شــد و تا امروز ۱۴ 

حلقه چاه در اين منطقه حفر شــده است.
۱۱ توليدي هســتند. اين چاه ها   ،۱۰  ،۵ هم اكنــون چاه هاي 
پــروژه ی  در   ۱۴ و   ۱۳  ،۱۲  ،۸  ،۳ ،  ۲ چاه هــاي  به همــراه 
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1   موقعیت جغرافیایی میدان سراجه

2   تفسیر سه بعدي لرزه اي از میدان گازي سراجه كه از باال به پایین شامل افق1 
از سازند قرمز باالیي)Hor.1 ( ، پوش سنگ و رأس بخش D سازند قم است.]12[
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مقاالت پژوهشی

جهت گردش گل از سطح زمين تا ته چاه و بازگشت آن، الزم است گل 
تحت فشار و حجم كافي پمپاژ شود. اثر توان هيدروليكي مته بر عملكرد 
حفاري بسيار حياتي بوده و افزايش وزن روي مته و سرعت چرخش در 
صورت عدم كفايت توان هيدروليكي و نقص در تميزكاري مطلوب چاه، 
در ميزان نفــوذ، تاثیری نخواهــد داشت. هيدروليك مناسب و بهينه بر 
اساس دو هدف اصلي برنامهريزي ميشود: تميزكاري مناسب در ته چاه و 
حداكثر توان قابل دسترسي در مته. تجربه و آزمايش نشان داده كه توان 
هيدروليكي بيشتر سبب افزايش ميزان نفوذ ميشــود. در ابتدا گزارشات 
روزانه ی حفاري ۵ حلقه چاه جمــع آوري شده و پس از بررسي و كنترل 
كيفيت دادهها، از ميان آنها اطالعات موردنياز را در فرمت خاصي كه در 
صفحات اكسل طراحي شــد وارد کرده و آماده ی آناليز ميشود، بنابراين 
پس از جمــع آوري اطالعات، ابتدا محاسبات مربوط به هيدروليك بهينه 
با استفاده از روابط رياضي و بــه کمــک برنامه ی كامپيوتري نوشته شده 
در نرم افزار متلب انجام می شــود. پس از محاسبات مربوط به هيدروليك 
با  فرآيند  سراجه،  ميدان  در  حفاري  بازدهي  بردن  باال  بهمنظور  بهينه، 
روش هايي بهصورت تجربي، مقايسهای و محاسباتي در۳ مرحله انجام شد 

و نتايج اين مراحل مورد مقايسه قرار گرفت.

1-2-  بهینه سازی هیدرولیک در میدان
هدف از یک برنامــه ی طراحی هیدرولیک حفــاری، افزایش عمر مته و 
ســرعت حفاری با کنار زدن و زدودن کنده هایی که حفاری می شــوند و 
نیز با تمیز، خنک و روانکاری کردن مته و رشــته ی حفاری اســت. برای 
رسیدن به این هدف، سیستم هیدرولیک باید بتواند مقدار بهینه ی انرژی 
را به مته برساند.]۱۴[ با طراحی اندازه ی نازل های مته۸ می توانیم انرژی 

هیدرولیکی الزم جهت انتقال خرده های حفاری را فراهم کرد.]۱۵[
رابطه)۱(                    

رابطه)۲(

رابطه)۳( ]15[

رابطه)۴( ]15[

رابطه)۵( ]15[

 annulus و  BAH ،مجموع افت فشارهای وسایل سطحی، لوله های حفاری :  
 ،)psi( افت فشار در مته  ،)gpm(دبی گردش گل :q

HPP: Hydraulic Horse Power
 ،)in2( مجموع سطوح نازل ها : 

Nozzle cd  : Discharge coefficient = ۰.۹۵ 
 ،)ft/sec( سرعت گل در نازل ها : VN

هرچه   بیشتر باشد، IF بیشتر خواهد بود و در نتیجه ROP افزایش 
می یابد.

با توجه به فرمول های گفته شــده هرچه q بیشتر باشد، HHP و IF بیشتر 
می شود اما در حقیقت چنین نیست زیرا همان طور که در شکل مشخص 
اســت با افزایش q تا یــک مقدار خــاص )Qmax( و HHP و IF افزایش 
 ) می یابد اما بعد از آن به علت افزایش افت فشــار ناشی از اصطکاک )

مقادیر آنها کاهش می یابد.
4   اتالف انرژی در مته

3   هیدرولیک مته
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حداکثر مقدار HHP در شرایطی اتفاق می افتد که داشته باشیم:
رابطه)۶(

                    
رابطه)۷(

رابطه)۸( 

رابطه)۹( 

بهينهسازي  جهت  هيدروليك،  محاسبهی  فرآيند  و  روش  به  توجه  با 
هيدروليك چاه ميبايست فرآینــد زير را براي مقاطع جداگانه محاســبه 
كرد تا جهت به دست آوردن توان مكانيكي از روی نمودار ارتباط بین توان 

هیدرولیکی و توان مکانیکی )شکل۵( مورد استفاده قرار گیرد:

۱- محاسبه ی حداقل و حداكثر ( qmax qmin ( شدت جريان قابل اعمال
) بــا   pd ) و مسير جريان (  pa )۲- محاسبه ی افت فشار بهينه ی مته

در نظر گرفتن حداكثر فشار پمپ
۳- بــه دست آوردن شدت جریان )q( بهینــه با استفاده از مقدار بهينه ی 

(  pd ) به دست آمده برای افت فشار مسیر
     qmin< q < qmax بهينه ی بــه دست آمده كه مــی بايست q ۴- بررســی مقدار
باشد و اگر q به دست آمده کمتر از qmin و يا بيشتر از qmax باشد، مقدار 

بهينه ی q را به ترتيب برابر qmin و qmax در نظر میگيريم.
۵- به دست آوردن پارامترهای هیدرولیکی با مقدار بهینه ی میزان جریان 
)q( به دست آمده بهمنظور به کارگيري فرآیند  فوق، كامپيوتري با نرم افزار 
فواصل عمقي هر  را در  برنامه  اين  نوشته شد و ورودی هــای   Matlab
خصوصيات  چاه،  و  سنگين  لوله ی  حفاري،  لوله ی  پارامترهاي  مقطع، 
بهطور كل  كه  تشكيل ميدهند،  پمپ  و همچنين خصوصيات  ســیال 
میتوان اين اطالعات را در دو دسته ی كلي خصوصيات پمپ كه مشترك 

است و خصوصيات مربوط به چاه در هر مقطع تقسيمبندي كرد.

2-2-  افزایش بازدهی حفاری در میدان سراجه
بهمنظور باال بردن بازدهي حفاري در میدان سراجه، فرآيند با استفاده از نتايج حاصل 
از محاســبه ی هيدروليك بهينه و روش هايي بهصورت تجربي، مقایسه ای و محاسباتی 
در ۳ مرحله انجام شــد و پس از آن نتايج ایــن مراحل مورد مقايسه قرار گرفتند. در 
نهایــت با استفاده از نتايج اوليه و مقايسهاي، چاه نهايي با ميزان نفوذ باالتر و زمان و 
هزينه ی كمتر نسبت به حفاریهاي انجام شده پيشين در ميدان سراجه، طراحي شد.

1-2-2- انتخاب بهترین و بدترین چاه حفاری شده
در اين مرحله در ابتدا با استفاده از اطالعات هريك از ۵چاه، هزينه ی حفاري 

در هر فوت و زمان تعويض مته را  براي چاه ها محاسبه می کنیم.]۱۷و۱۸[
رابطه )۱۰( هزینه ی حفاری در هر فوت                 

که در آن:
: Drilling cost per foot(Rls/ft), B: Cost of bit(Rls), :cost of the rig 

per unit time (Rls/hr)
t: rotating time )hr( ,  :Trip time (hr), F: Bit footage (ft) 

و زمان تعویض مته برابر است با:

  1     خصوصیات پمپ رایج در میدان سراجه

تركیبات سیالجزء مولی

3000فشار اشباع

  hp - 1600حداکثر توان پمپ

85%بازدهی مکانیکی )درصد(

Triplexپمپ

  2     ورودی های مقطع 17/5 اینچ جهت محاسبه ی هیدرولیک بهینه

MPv
(cp)

Mw
(ppg)Me)%(Dsp

(ft)
Dsp
(ft)

Ldc
(ft)

Dpid
)in(

Dpid
)in(

Dpid
)in(

Dpid
)in(

Hole

Diameter

)in(

1/7512700/853274406/83879/75354/27617/5

6   داده ها و ورودی های مقطع 17/5 اینچ به برنامه جهت آنالیز ]16[5   ارتباط بین توان مکانیکی و توان هیدرولیکی ]17[
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Cost/ft(Rls)Trip Time(hr)Trip Length(ft)Bits Cost(Rls)BitsROP(ft/hr)Drilling Time)hr(Depth(ft)Depth(m)Well

2521815146/2194888/71809732000284/612083/59606/32928A

1430992191/1158807/81399620000198/821010/589142717B

131753770/493855/51174680000159/051005/591012774C

99229743/257632/910414440001312/167348923/92720D

158708989/3119031/2865080000177/20128492442818E

بــا توجه بــه جدول۳ بهتریــن و بدترین چاه حفاری شــده به لحاظ 
میزان نفــوذ و هزینه ی حفاری به صورت نســبی انتخاب می شــوند. 

بهترین چاه، چاهی اســت که هزینه ی کمتــر و میزان نفوذ۹ باالتری 
باشد. به سایر چاه ها داشته  نسبت 

C 7   نمودار عمق  - زمان چاهB 8   نمودار عمق  - زمان چاه

 E 9   نمودار عمق  - زمان چاهD 10   نمودار عمق  - زمان چاه

   3    مقایسه ی چاه ها جهت انتخاب بهترین و بدترین چاه به لحاظ میزان نفوذ و هزینه ی حفاری

رابطه )۱۱(       

می توان نمودارهای زمان چرخش و غیر چرخش را برای هر یک ازچاه ها 

بر حســب عمق ترســیم کرد تا یک دید کلی از هر یک از چاه ها به دست 
آید.
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در حقیقت طراحی این چاه، امکان حفاری آن را نشــان می دهد، چراکه 
قســمت های مختلف این چاه از مطلوب ترین قســمت های چاه های حفر 

شده گردآوری شده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده و مقاطع بهینه ی چاه ها میزان نفوذ و مدت 
زمان حفاری چاه بهینه ی اولیه و مقایســه ای )opt1( افزایش قابل توجهی 
داشــته و در نهایت با توجه به رابطه ی۳، در هزینه ی حفاری در هر فوت، 
نســبت به بهترین چاه حفاری شده )D( به میزان ۱/۴درصد صرفه جویی 

شده است.
 )۱۲ ( بطه  را

۱۰۰× هزینه چاه )opt۱(/ ] هزینه چاه )D( -هزینه چاه )opt۱([= کاهش هزینه در فوت % 

بــا توجه به جدول۳ بهتریــن و بدترین چاه به لحــاظ میزان نفوذ و 
هزینه ی حفاری، به ترتیب چاه های D و A تفســیر شدند، بدیهی است 

چاه هــای دیگر در محدوده ی بین این دو چاه قرار می گیرند.

  4     ورودی های مقطع 17/5 اینچ جهت محاسبه ی هیدرولیک بهینه

Cost/ft
)Rls(

Trip Time
)hr(

Trip Length
(ft)

Bits Cost
)Rls(BitsROP

(ft/hr)
Drilling Time

)hr(
Depth

(ft)
Depth
)m(Well

9229743/27632/9104144000131/16734823/9720D

8499541/3550772/991844000111/3424890228Opt1

 زمان بهترین و بدترین چاه حفاری شده 11   نمودارعمقـ 

)opt1( و چاه بهینه ی مقایسه ای )D( 12  نمودار عمق ـ زمان بهترین چاه حفاری شده

2-2-2- بهینه سازی اولیه و مقایسه ای
ابتدا براي هر يك از ۵ مقطع به طــور جداگانه تعداد مته، هزينه ی 
هر  در  و  است  شده  محاسبه  چاه هــا  متوسط  نفوذ  ميزان  و  نسبي 
با بررسي هزینه هــای صرف شده و ميزان نفوذ در چاههاي  مقطع، 
مورد بررسي، بهترين مقطع از نظر ميزان نفوذ و هزینــه ی حفاري 

انتخاب شده اســت. سپس با كنار هم گذاشتن بهترين مقاطع، چاه 
بهينه ی مقايسهای )opt1( بــه دست می آيد كه به نسبت بهترين چاه 
حفاري شده )D( داراي نتايج بهتر و بازدهي باالتري است. در جدول 
زیــر می توان چاه بهينه ی اوليه و مقايسهای )opt1( را با بهترین چاه 

حفاری شده )D( مورد مقايسه قرار داد.
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در ادامه با در نظر گرفتن این چاه و تغییر پارامترهای حفاری می بایســت 
میــزان نفوذ را تا حد ممکــن افزایش داد تا در نهایت به حداقل هزینه ی 

حفاری در هر فوت و باالترین بازده حفاری دست یافت.
  

)optF( 3-2-2- بهینه سازی محاسباتی و نهایی
در مرحله ی سوم كار پردازش محاسباتي بر روي دادهها انجام مــیشود. 
نتايج حاصل از مراحل قبل، بر اساس تئوري بهينهسازي حفاري، براي 
رسيدن به بيشترين ميزان نفوذ و به تبع آن كمترين هزينه ی حفاري در 

هر فوت، مورد محاسبه و بررسي قرار ميگيرد.]۱۹[
در اين بخش، محاسبات مربوط به پارامترهاي موجود، در ۴مرحله انجام 

می شود: 
۱- ابتدا با استفاده از حداكثر توان قابل دسترس متــه۱۰، با استفاده از 

شكل۵ و با در نظر گرفتن قطر چاه، حداكثر مقدار وزن روي مته و سرعت 
چرخش )WR( بدون ايجاد شرايط كشمكش هيدروليكي۱۱ قابل قرائت 
خواهد بود. تجربه نشان داده است كه WR قرائت شده میتواند به ميزان 

۳ ۱۰× ۱۰۰ افزایش یابد.]۱۹[
۲- بهترين مته ها براي هر مقطع، مته هایی هستند که بهترین میزان نفوذ 

توسط آنها به دست ميآيد.
حال با توجه به دادههاي موجود بايد تعيين شود كه مته، از نوع ياتاقان يا 
دندانه محدود است. با استفاده از گزارش عملكرد مته۱۲ موجود اگر عمر 
مته توسط عامل ياتاقان محدود شود، با استفاده از شكل۱۳ و همچنين 
دو عامل وزن روی مته )W( و سرعت چرخش )R( كه مته در آن شرایط 

كار كرده، ثابت ياتاقان )CB( تعیین میشود.

و پس از آن با استفاده از شكل۱۴و حداکثر WR قابل اعمال، که با توجه 
بــه BHHP تعيين شده بود و ثابت ياتاقان مته، عمر مته بر اساس ساعت 

براي هر ميزان از مقادير مختلفw و R به ازای WR به دست آمده، قابل 
تعيين خواهد بود.

]19[    R  وWبا استفاده از متغیرهای )CB( 13  تعیین ثابت یاتاقان مته

14  تعیین عمر مته با استفاده از ثابت یاتاقان مته ]19[
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و اگر با استفاده از گزارش عملكرد متــه ی موجود، عمر مته توسط عامل 
دندانه محدود شده باشد، با استفاده از شكل۱۵ و همچنیــن R وW كه 

مته در آن شرایط كار كرده، ثابت دندانه ی مته )CT ( تعيين خواهد شد.

پس از آن با استفاده از شكل۱۶و حداکثــر WR قابل اعمال، كه با توجه 
بهBHHP تعيين شده بود و ثابت دندانه ی مته، عمر مته بر اساس ساعت 
براي مقادير مختلف W.R به ازای WR به دست آمده، قابل تعيين خواهد 

بود.

4-2-2-   براي تخمين ميزان نفوذ، روابط متعددي توسط محققين مختلف 
 Mechem,Fullerton  ارائه شده است كه از جمله مهم تریــن آنها رابطه ی
است كه رابطه ی ميزان نفوذ را با قابليت حفاري سازند، وزن روي مته و 

سرعت چرخش نشان ميدهد. ]۱۹[
رابطه )۱۳(                            

 R بار روی مته  و W فاکتور قابلیتی حفاری سازند و  Kf که در آن
سرعت چرخش مته )Rpm( است.

براي تعيين قابليت حفاري در مقاطع مختلف، نمودارهايي با استفاده از 
دادههايي از مقادير ميزان نفوذ در مته ی WR اعمال شده به تعدادي از 
متــههاي رانده شده، در مقطع موردنظر رسم شد كه شيب خط مستقيم 

از بين نقاط موجود بيانگر فاكتور قابليت حفاري است.

5-2-2-   در نهايت با توجه به WR و عمر مته و ميزان نفوذ بــه دست آمــده 
هزينه ی هر فوت حفاري را براي مقادير مختلف سرعت چرخش R محاسبه 
كرده و آن ميزان از مقاديرW،R و ساير پارامترها كه به كمترين هزينه در 
فوت منتج شده است را به عنوان نتايج نهايي در آن مقطع در نظر ميگیریم.

اين فرآيند را در مقاطع چاه بهينه ی مقايسه )opt1( در مرحله ی قبــل، براي 
مقاطع مختلف آن چاه به منظور باالتر بردن ميزان نفوذ در آن و كاهش بيشتر 
هزينه به طــور جداگانه محاسبه ميكنيم. البته با توجه به شكل۵ براي مقطع  
۲۶ اينچ از همان نتيجه )opt1( استفاده مــیكنيم كه با در نظر گرفتن متراژ 
پايين حفاري در اين مقطع در مقابل متراژ كل چاه، نمیتواند تاثير زيادي بر 

نتيجه نهايي داشته باشد.
بــه عنوان مثال تعیین پارامترهای بهینه ی حفاری در مقطع ۱/۲ ۱۷  اینچ به 

این صورت است:
با در نظر گرفتن BHHP= ۷۵۷ hp شکل۵ مقدار WR محاسبه می شود.

با مقايسه ی ميزان نفوذ متــههاي بــه کار رفته در مقطع۱/۲ ۱۷ اينچ، مته ی 
شماره۳ از چاه B  با بيشترين ميزان نفوذ به عنــوان بهترين مته انتخاب شده 

است. 

]19[    R  وW با استفاده از متغیرهای  ) CT(  15  تعیین ثابت دندانه مته

16  تعیین عمر مته بر اساس ثابت دندانه ی مته ]19[
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]19[    R  وW با استفاده از متغیرهای  ) CT(  15  تعیین ثابت دندانه مته

16  تعیین عمر مته بر اساس ثابت دندانه ی مته ]19[



13 12

مقاالت پژوهشی

Cost/Foot(Rls)Rop(ft/hr)C BWRBit Footage )Bit 
life×ROP)

Bit Life(hr)
C B ×  Life ConstantLife ConstantW(lb/in)R

445627/9525/081/5330000996/9339/7526/54125/0080

443999/6725/081/53300001034/5541/2527/53666/6790

443229/1525/081/53300001053/3642283300/00100

442485/6725/081/53300001072/1742/7528/53000/00110

44167/8225/081/53000100/983/52927500120

441767/8225/081/53300001090/9843/5292538/46130

442485/6725/081/53300001072/1742/7528/52357/14140

443229/1525/081/53300001053/3642282200/00150

   6    عمرمته عمق حفاری وهزینه حفاری به ازای مقادیرمختلف R در مقطع1/2 17اینچ

و میزان نفوذ برابر است با:
  

حال با اســتفاده از شکل۱۱ و اطالعات به دست آمده، عمرمته و مقدارحفاری 
و هزینه ی حفاری را در دور مته های مختلف به دست می آوریم که در جدول۶ 

نشان داده شده است.

  5    مشخصات بهترین مته در مقطع 1/2 17 اینچ

Bit cost(Rls)Drilling FootageDrilling Time)hr(R(rpm)W(1b/in)WR

4440000159/036.00120200240000

17   قابلیت حفاری Kf  در مقطع 1/2 17

با اســتفاده از گــزارش عملکرد مته مبنی بر خرابی متــه به علت محدودیت 
یاتاقان، ثابت یاتاقان مته )CB( با استفاده از R وW مته از شکل۶ برابر است 

CB =۱.۵   :با

قابلیت حفاری )Kf( با استفاده از اطالعات مربوط به مته های به کار برده شده 
در مقطع ۱/۲ ۱۷ اینچ از شیب نمودار در شکل۱۰ به دست می آید.

 Kf = ۰.۰۰۰۰۷۶
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بحث و نتیجه گیری
پس از طي مراحل اول، دوم و سوم بــرای هــر مقطــع، با در كنار 
اين مراحل مــیتوان  از  از هر يك  نتايج حاصل  يكديگر قرار دادن 
و در  تفسير کــرد  را  پايان هر مرحله  از  بازدهي پس  افزايش  روند 
نهايتنتیجــه ی مرحله ی سوم و نهايي را با حفاری هاي انجام شده و 

همچنين ديگر مراحل مقايسه کرد. 

 )optF( ۱- همان طــور كه از نتايج پيداست در چاه مرحله ی سوم و نهايي
كه  يافت،  كاهش  قبل  مراحل  به  نسبت  حفاري  زمان  قابلتوجهي  بهميزان 
نسبت به بهترين چاه حفاري شده )D( به میــزان ۳۲/۵درصد و نسبت به چاه 
بهينه ی مقايسهای )opt1( به میــزان ۲۱/۱درصد مدت زمان حفاري كاهش 

Cost/ft(Rls)Trip Time(hr)Trip Time(hr)Depth out(ft)Depth in(ft)Drilling time)hr(Bit Footage ♯ bit

45119/445/080/12147/8046/8243/5090/981

45659/432/080/94258/7817/8043/5109/982

50186/3225/082/46374/272587827/3365/493

Cost/ft(Rls)Trip Time(hr)Trip Length(ft)Bits Cost(Rls)BitsROP(ft/hr)Drilling Time)hr(Depth(ft)Depth(m)17  1 / 2 (in)

584234/5015/52139000039/125027/4574Opt1

457445/5760/85132000035/081427/4574OptF

   7    تعداد مته ی الزم و هزینه جهت رسیدن به عمق موردنظردر مقطع 1/2 17 اینچ

opt1و opt F 8    مقایسه ی هزینه و میزان نفوذ مقطع 1/2 17 اینچ در چاه های   

دقيقه  در  دور  ازای  به  حالت  بهترين  فوق،  اطالعات  به  توجه  با   
۱۲۰حاصل می شــود. با توجه به اينكه عمق نفوذ مته كمتر از عمق 

مدنظر به دست آمده از چاه مقايسهای )opt1( است، لذا الزم است از 
۳مته استفاده شود تا به عمق موردنظر برسيم.

 در نهايــت نتــــايج نهــايي حاصــــل از بهينــه ی محاســباتي 
)opt F( را بــــا نتيجــه ی بهينــه ی مقايســهاي  )opt1( در مقطع 

۱/۲ ۱۷ اينچ با يكديگر مقايسه كنيم.

Cost/ft(Rls)Trip Time(hr)Trip Length(ft)Bits Cost(Rls)BitsROP(ft/hr)Drilling Time)hr(Depth(ft)Depth(m)Well

2974/232/914000131267482422012

91954/3577/9900011144645028Opt1

726289710001313725028Opt F

)opt F( بهینه ی محاسباتی ،)opt 1( بهینه ی مقایسه ای ،)D( 9   بهترین چاه حفاری شده   

)opt F( بهینه ی نهایی ،)opt1( بهینه ی مقایسه ای ،)D( 18   نمودار عمق   زمان بهترین چاه
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پانویس هاپانویس ها
1. reed
2. warren and anya
3. ohara
4. mason

5. king
6. bonet,cunha&prado
7. Cap Rock
8. Bit Nozzle

9. ROP
10. BHHP= Bit hydraulic horsepower
11. Flounder
12. Bit Record

يافته و ميزان نفوذ نسبت به مراحل قبل افزايش مناسبي دارد. از بُعد هزينه 
نيز چاه بهينه ی نهايي )opt1( از كاهش قابلتوجهــي برخوردار بوده و نسبت 
به چاه بهينه ی مقايسهای به میــزان ۱۴/۴۲درصــد و نسبت به بهترين چاه 
حفاري شــده )D( به میــزان ۲۶/۷درصــد كاهش هزينه را در پي داشته كه 
قابلتوجه بوده و بيانگر تاثير تغييرات محاسبه شده ی اعمالي در باال رفتن 

بازدهي عمليات حفاري است.
۲- بهينه سازي هيدروليك گل جهت حفاري مطلوبتر تاثیر مثبت بســزائی 

دارد. 
با توجه به تميزكاري مناسب و تناسب درست بين توان هيدروليكي و   -۳

توان مكانيكي، از مشكالت حفاري كاسته می شود. 
تاخير  به  پمپ هــا  فرسوده شدن  زمان  بهينه  هيدروليك  از  استفاده  با   -۴

می افتد. 
۵- استفاده از روش اوليه مقايسهاي به ما امكان تعيين موثرترين پارامترها را 

در زمان و هزينه ی حفاري در اعماق مختلف ارائه ميدهد. 
۶- مته ی pdc نتايج بهتري را از حيث میزان نفوذ و هزينه همراه دارد.

پیشنهادات
۱-  بهينه سازی برنامهریزی و مهندسي گل انجام شود.

۲ - مشكالت و اتفاقات حين كار جهت بررسي و پيشگيري از وقوع آنان در 
پروژه های تحقيقي ثبت شوند.

۳- در ثبت دادهها و گزارشات روزانه حفاري دقت بیشتر شود.
۴- از اطالعات تعداد چاه هاي بيشتر جهت بهبود و باال رفتن دقت اســتفاده 

شود. 
به جمعبندي دقیــقتر  نتايج و رسيدن  از چند روش جهت مقايسه ی   -۵

استفاده شود.


