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مدلي براى بررسي حراز كار 
Drag Bits مته هاي

 مقدمه 
ــا تيغه هاي ثابت يا  ــالح Drag Bit به مته هايي ب ــت حفاري، اصط در صنع
ــود. قديـمي تـريـن  ــده روي سـطح مته اطـالق مي ش تيغه هـايي نصـب ش
ــكيل مي شدند و عمدتاً  ــاده از يك تيغه فوالدي تش Drag Bit ها به طور س
ــازندهاي نرم كاربرد داشتند. بعدها براي بهبود مقاومت تيغه ها در برابر  در س
ــتن، تركيبات الماس و . . .  ــاييدگي از مواد سخت تري نظير كربيد تنگس س
ــتفـاده از ايـن متـه ها، بـعد از  ــد. امـا افـزايـش چشـمگيـر اس ــتفاده ش اس
ــه 1970 بود. تيـغه PDC از يـك اليـه  ــي تيغه هاي PDC  در ده مـعرفـ
ــط يك اليه زيرين از  ــازك Polly Crystalline Diamond كه توس نـ
ــود، تشكيل شده است. با تغييراتي كه  ــتن حمايت مي ش جنس كربيد تنگس
ــود آورد، مـدل هاي متنـوعـي از  ــوژي PDC در طراحي مته ها به وج تكنول
ــكل و چگونـگى آرايش  ــدند. اين تغييـرات در ش Drag Bit هـا معرفى ش

تيغه ها اعمال مى شود.
ــنگ براي مته  ــت كه مدل واكنش مته  - س ــعي بر اين اس در اين مقاله س
ــود؛ به اين معني كه بين گشتاور و نرخ نفوذ مته6 با  ــازي ش PDC فرمول س
ــرار گردد. براي اين منظور در  ــرعت دورانى7 رابطه اي برق وزن روى مته و س
ابتدا براى يك تيغه تنها، مدلي بررسي خواهد شد و سپس اين مـدل تعميـم 
ــي  ـــود. تئــوري آنـاليـز عـمل يـك تيـغـه كه مبـنـاي بـررس داده مي ش
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ــت، اوليــن بـار تـوسط Lacabanne وFairhurst  مطرح گرديد[1].  اس
بر طبق اين تئوري، در زمان حفاري، دو مكانيزم ذيل به طور هم زمان توسط 

يك تيغه در حال انجام مي باشند:
1. عمل بريدن سنگ8 

2. اصطكاك تماسي در زير مته

1- مدلي براي تيغه تيز
ــطح مقطع ثابت A روي سطح  ــياري با س يك تيغه تيز را فرض كنيد كه ش
ــنگ و تيغه، در  ــنگ ايجاد مي كند. در اين حالت تنها نقطه تماس س يك س
محل نوك برنده آن مي باشد. زاويه Back rake تيغه را θ  در نظر گرفته و 
ــرعت افقي معين و ثابت، بدون حركت عمودي  ــود كه تيغه با س فرض مى ش

(عمق برش ثابت) در حال حركت است.  

8 Cutting the Rock

چكيده

واژه هاى كليدى

امروزه از مته هاى PDC براى انجام عمليات حفارى در بسيارى از سازندهاى نرم و سخت استفاده مي شود. با توجه به حساس بودن اين مته ها به ضربه، بايد به 
پارامترهاى حفارى توجه خاصى داشت. هنگام حفارى، دو مكانيزم برش و اصطكاك فعال هستند. با توجه به اين دو مكانيزم، گشتاور2 و وزن روى مته3 به مؤلفه هاى 
برشى و اصطكاك تجزيه مي شوند. با در نظر گرفتن اين مطلب كه مؤلفه هاى برشى اين دو نيرو با عمق برش در هر دور و مؤلفه هاى اصطكاك نيز با هم متناسب 
هستند، يك رابطه خطى بين انرژى داخلى (E) و شدت حفارى (S) به دست مى آيد. اين دو پارامتر به ترتيب با Torque و WOB رابطه مستقيم داشته و با عمق 
برش در هر دور، رابطه عكس دارند. نمودارى كه با استفاده از اين پارامترها رسم مي شود در تفسير وضعيت حفارى بسيار مفيد بوده و به  تصميم گيرى هاى درست 

در هنگام حفارى كمك مي كند. در پايان با استفاده از داده هاى ميدانى، يك نمونه از كاربرد اين مدل بررسى مى شود.

PDC Bit ،Drag Bit، دياگرام E-S،  انرژى ويژه درونى،  اصطكاك داخلى، انرژى ويژه، شدت حفارى، نقطه برش4، خط اصطكاك5   

حميد رضا شمشيرى نوقابى1    شركت نفت مناطق مركزى

1 |  نيروهاى وارده بر يك تيغه تيز                               كل
شـ
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ــنگ اعمال مي شود. Fcs  و Fcn مؤلفه هاي افقى  در اين حالت نيروي Fc به س
و عمودى اين نيرو بر سطح سنگ هستند.

 ميانگين نيروهاي عمودي و افقي وارد بر تيغه در يك مسافت نسبتاً طوالني 
با سطح مقطع برش متناسب است:      

Fcs=εA              (1)    
Fcn=ζεA            (2)    

 در اين دو رابطه، ثابت ε انرژي ويژه دروني وζ نسبت نيروي عمودي به افقي 
وارده بر تيغه مي باشند.

ــنگ، زاويه Rake تيغه، جنس تيغه، فشار  مقدار ε به عواملي از قبيل نوع س
ــتگي داشته و با تنش هم بعد است. نسبت ثابت بين  ــطح سنگ و .. بس در س
ــل تماس تيغه با  ــي (ζ)، بر وجود اصطكاك در مح ــاي عمودي و افق نيروه
ــت مقدار ماكزيمم اين  ــنگ داللت دارد. در شرايط ايده ال فرض شده اس س

نسبت برابر است با:
ζ=tan (θ+ψ)      (3)    

كه ψ زاويه اصطكاك داخلي است. 

2-  مدل تيغه كند
حال تيغه اي را با تيغه ساييده شده در نظر بگيريد (شكل 2).

ــيم مي شود. Fc به وسيله  نيروي تيغه در اين حالت به دو مؤلفه برداري تقس
ــطح ساييده شده آن عمل مي كند.  ــده و Ff  بر س نوك برنده تيغه اعمال ش

F  از روابط (1) و (2) پيروي مي كنند.
c
n و F

c
s مؤلفه هاي نيروي برنده

ــطح تماس سنگ و محل ساييده  مؤلفه هاي نيروي اصطكاك (Ff) كه در س
شده مته روى مى دهد نيز به صورت ذيل خواهند بود: 

Ff
s=µ Ff

n            (4)    
كه µ ضريب اصطكاك است.

از روابط (1)، (2) و (4) نتيجه مى شودكه:
Fn=Fc

n + Ff
n        (5)    

 Fs=Fc
s + Ff

s         (6)    
Fs=(1- µζ) εA + µ Fn       (7)    

 E-S 3-   رابطه
دو كميت جديد انرژي ويژه (E ) و شدت حفاري (S)  به شكل ذيل تعريف 

مي شوند:
      

 E = �             (8)    

 S = �             (9)    

هر دو كميت E و ε يك معني كلي دارند، اما ذكر اين نكته ضروري است كه 
ــده براي برش  صرف نظر از كند يا تند بودن تيغه،  E بيانگر انرژي صرف ش
ــت؛ در حالي كه ε فقط هنگام برش صحيح مى باشد.  ــنگ اس حجم واحد س

رابطه ذيل براي يك تيغه كامًال تيز برقرار است:
  E = ε      ،     S= ζε              

با استفاده از رابطه 7، براي يك تيغه كند رابطه ذيل برقرار خواهد شد:
   E = E0 + µS   (10)    

كه   
 E0 = (1- µζ)ε    

از معادله (10) نتيجه مى شود كه E و S مستقل از هم نيستند.

Drag Bit 4-    بررسى
ــود.  ــى Drag Bit حاصل مى ش ــط دادن مدل تيغه، مدلى براى بررس با بس
ــي،  ــد هم زمان برش و اصطكاك تماس ــد، دو فرآين ــور كه گفته ش همان ط
واكنش متقابل سنگ و مته هستند. بنابراين Torque  و WOB مي توانند 

به صورت زير نوشته شوند:

T = Tc+ Tf      (11)                  
W = Wc + Wf (12)                 

كه Tc و Wc مؤلفه هاي برشي و Tf و Wf مؤلفه هاي در ارتباط با اصطكاك 
هستند.

ــب  ــطح مقطع برش متناس با فرض اين كه بزرگي نيروي وارده بر تيغه با س
است داريم:

Tc = � εδa2   (13)    

Wc = ζεδa     (14)    
δ عمق برش1 در هر دور كامل است و از رابطه ذيل به دست مى آيد: 

δ =  � �       (15)    
ــان دهد و بر حسب rad/s باشد،  (چنانچه RPM تعداد دور در دقيقه را نش

(δ =  � �  :معادله به اين صورت خواهد بود

1 Depth of cut
2 |  نيروهاى وارده بر يك تيغه كند كل
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ــند كه يك مته PDC از  ــد به اين معني باش ــه 14 و 15 مي توانن دو معادل
 ε ــتفاده از ــبيه يك تيغه عمل مي كند. نقطه برش با اس لحاظ عمل برش ش
ــيله  ــده به وس ــود. نتـايج آزمـايـش هـاى حفاري انجام ش و ζ تعريف مى ش
ــه اندازه و تعداد تيغه ها و  ــان مى دهد ك Warren و Armagost [2] نش
ــطح مته، تأثير چنداني در نتيجه كار يك مته  چگونگى آزمايش آن ها بر س
ــازى اطراف مته مناسب است). يعني نقطه  تيز ندارد (با فرض اين كه تميزس
ــته و با نقطه برش تيغه تفاوت  ــتگي زيادى نداش برش مته به طراحي آن بس

چنداني ندارد.
ــود، مؤلفه هاي عمودي و برشي نيروهاي  حال اگر اصطكاك در نظر گرفته ش

تماسي از زير هر تيغه در Tf و Wf سهم دارند.
پارامتر γ كه در ادامه معرفي مي شود، براي به حساب آوردن جهت و توزيع 

نيروهاي وارده به وسيله هر يك از سطوح ساييده شده به كار مى رود:

γ = ��    (16)     

ــت γ براي وارد كردن تأثير طراحي مته روي واكنش مكانيكي آن بوده و  ثاب
عمدتاً بيش تر از يك است.

5-   مدل واكنش مته [3،4]

با استفاده از معادله هاي 12، 14 و 16 داريم:

    (17)     

با توجه به اين كه Tf = T – Tc ، داريم: 

       (18)        

 S (انرژي ويژه) و E ــتفاده از دو پارامتر ــدل واكنش حفاري مي تواند با اس م
(شدت حفاري) نمايش داده شود:

 
(19)   

(20)   

با تقسيم معادله (18) برaδ، يك رابطه خطى بين E و S نتيجه مى شود:
       

E = E° + μγδ           (21)   
E° = ( 1 - μγδ )                                      كه

ــاهده مى شود كه معادله واكنش مته شبيه معادله يك تيغه است به غير  مش
. (γ) از حضور ثابت مته

ــده است. اين شكل  ــكل 3 به صورت گرافيكى نمايش داده ش اين مدل در ش
به عنوان دياگرام E-S شناخته مي شود. در اين نمودار معادله 21 به وسيله 
ــخص شده است كه محور E را در °E قطع مي كند.  ــيب  μγ مش خطى با ش

اين خط به عنوان خط اصطكاك1 شناخته مي شود. 
ــاالى نقطه برش قرار  ــت و ب ــمت راس ــى كه با مختصات (ζε,ε) در س نقاط

مي گيرند، مي توانند معرفى براى وضعيت حفاري مته باشند. 
ــان دهنده  ــمت باال، نش ــتاى خط اصطكاك و به س حركت اين نقاط در راس
ــدن وضعيت حفارى از حالت بهينه به داليلى از قبيل ساييدگى مته،  دور ش

تميزسازى نامناسب، WOB كم يا زياد و غيره مي باشد.
 S و E ــارى و فـرمـول هـاى ــتفـاده از داده هـاى حفـ ــودار E-S، با اس نمـ
ــده باشند  ــتم SI تعريف ش ــود. پارامترهاى اوليه بايد در سيس ــم مي ش رس
 .(WOB:  N, ROP:   mm/s, RPM:    rad/s, Torque:   N.mm, a:    mm)

در اين صورت E و S بر حسب MPa خواهند بود.
اين نمودار به همراه نمودارهاى نرخ نفوذ مته بر حسب عمق2، وزن روى مته 
ــب عمق3، گشتاور بر حسب عمق4 و سرعت دورانى بر حسب عمق5،  بر حس
ــرايط حفارى مفيد باشند. در ادامه يك نمونه  مي توانند براى بهينه كردن ش

از آناليز داده هاى سطحى آورده شده است.

1 Friction Line
2 ROP vs. Depth
3 WOB vs. Depth
4 Torque vs. Depth
5 RPM vs. Depth

2Tf

μaWf

Tf = � aμγW - � a2μγζεδ1 1
2 2

       (       (W       (a
a
T μγ       (μγ       (εδμγζ +−= )1(2

(
δa

TE 2

2
=    ((   ((19   (19

(20
δa

WS =    ((   ((20   (20

E-S 3 |  دياگرام كل
شـ

  

  

  ]3،4[ مدل واكنش مته-5

  :داريم 16و  14 ،12هاي  با استفاده از معادله

μγζεδμγ aT Waf 2

2
1

2
1

−=  (17) 

  Tf = T – Tc كهبا توجه به اين

Wa
a
T μγεδμγζ +−=→ )1(2

 (18) 
  :نمايش داده شود) ت حفاريشد( Sو ) انرژي ويژه( Eتواند با استفاده از دو پارامتر واكنش حفاري ميمدل 

δa
TE 2

2
=    (19) 

δa
WS =    (20) 

  :شودنتيجه مي Sو  Eيك رابطه خطي بين ، δaبر )18(با تقسيم معادله 
                

SEE o μδ+=    (21) 
)1(كه μγδ−=Eo .  

  .γ متهشبيه معادله يك تيغه است به غير از حضور ثابت  متهله واكنش كه معاد شودمشاهده مي
  .شودشناخته مي E-S به عنوان دياگرام  اين شكل. نمايش داده شده استصورت گرافيكي به 3در شكل اين مدل 

  

  
  

  E-Sدياگرام : 3شكل 
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6-  بررسى داده هاى حفارى
داده هاى مورد بررسى، مربوط به چاه NR-16 ميدان نوروز است. اين چاه از عمق 
ــده است. شكل 4، نمودارهاى  ــط مته PDC حفارى ش 2260 تا m 2340 توس

تغييرات RPM، ROP ،WOB و دياگرام E-S را براى اين چاه نشان مى دهد.
همان طور كه مشاهده مى شود، در ثبت داده ها، نوسانات زيادى وجود دارد (به ويژه 
ــن امر باعث كاهش كيفيت دياگرام E-S و پراكندگى نقاط  WOB و ROP). اي
ــتفاده از داده هاى با كيفيت باال به خوبى احساس  ــت. در اين جا لزوم اس شده اس

مي شود. با توجه به نمودارها مي توان به نتايج زير دست يافت:
1-  بيش ترين راندمان حفارى در ابتدا و انتها رخ مى دهد.

ــده  2- كاهش WOB (از نقاط آبى به صورتى) باعث كاهش راندمان حفارى ش
ــمت باال روى خط اصطكاك  ــت (نقاط صورتى رنگ كه در نمودار E-S به س اس

حركت كرده اند).
ــز)، افزايش بهردهى حفارى را به همراه  ــش WOB در انتها (نقاط قرم 3-  افزاي
ــته است. جايي كه اين افزايش با كم شده RPM مقارن شده است، راندمان  داش
دوباره كاهش يافته است. چهار نقطه پراكنده قرمز رنگ نشان دهنده اين كاهش 

هستند.
ــاط زرد)،  ــان تأثيرى ندارد (نق ــي در افزايش راندم ــش RPM به تنهاي 4- افزاي
ــود كه مي تواند نشان دهنده  ــدن نقاط روى E-S مى ش حتى باعث پراكنده تر ش

Vibration باشد.
با توجه به مدل مى توان حدس زد كه:

1. مته در انتها وارد سازند جديدى شده است.
2. تميز سازى چاه به درستى انجام نمى شود.

3. مته دچار ساييدگى شده است.
گزارش زمين شناسى موجود در گزارش حفارى چاه، حدس اول را منتفى مي كند. 
از آن جا كه مته در انتها تقريباً سالم بيرون آورده شده است، بنابراين حدس آخر 
هم منتفى است. پس مي توان نتيجه گرفت كه تميز سازى، كامل نبوده و تجمع 
ــت. در حقيقت اين تجمع ذرات،  ذرات حفارى مانع كار مته با كارايى باال شده اس

ثابت فرمول را تغيير مي دهد.

      نتيجه گيرى
ــده، دياگرام E-S كمك زيادى به تفسير وضعيت  با توجه به مطالب گفته ش
ــاره دارد كه  ــده در اين مقاله به اين مطلب اش حفارى مي كند. مدل ارايه ش
 RPM يا WOB ــتقيماً با كاهش يا افزايش افزايش يا كاهش راندمان، مس
ــد. عمق  ــت بلكه گاهى اوقات مي تواند عكس اين مطلب باش در ارتباط نيس
ــارى ارايه مى كند. در  ــرعت حف ــبت به ROP، تصوير بهترى از س برش نس
نهايت اين كه، عواملى چون تميز سازى چاه مي توانند بر اندازه ساير پارامترها 

از قبيل WOB و RPM مؤثر باشند.
ــتفاده از اين مدل، در هنگام حفارى مي توان از شرايط نامطلوب دورى  با اس

كرده و از تمام كارايي مته استفاده نمود.

پيشنهادات
ــى برخوردار  ــطحى از كيفيت پايين ــد، داده  هاى س ــاره ش همان طور كه اش
ــتند. چنانچه اين داده ها قبل از استفاده در اين مدل تصحيح شده و به  هس
ــوند، نتايج به مراتب قابل اعتمادترى ارايه  ــرايط درون چاهى نزديك تر ش ش
خواهند داد. اين موضوع خود نيازمند تحقيقات و آزمايش هاى فراوان است.
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