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مقدمه:
از آنجايي كه فرآيند عمليات حفاري در صنايع باالدس�تي نفت از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و مي  توان 
از آن به عنوان يکي از پرهزينه ترين فعاليت باالدس�تي نام برد, لذا پرداخت هر چه بيش�تر به اين موضوع 
مي تواند موجب بررسي مش�کالت و معضالت پيش روي اين صنعت مهم واقع گردد. در اين راستا ماهنامه 
اكتش�اف و توليد به منظور مطرح كردن مس�ائل مختلف و مش�کالت موجود در صنعت حفاري سعي كرده 
است هر چند مختصر طي چند شماره متوالي به معرفي عواملي كه مي تواند در عملکرد و راندمان دكل هاي 
حفاري موثر باشد بپردازد. بي شك عوامل زيادي در عملکرد دكل هاي حفاري اعم از عوامل فني ، اقتصادي 
و سياس�ي مي تواند تاثير فراواني در اين زمينه داش�ته باش�د ولي با توجه به آنکه يکي از رسالت هاي اين 
ماهنامه ايجاد پرسش و فراهم نمودن زمينه تحقيق در بين دانش پژوهان و مهندسان صنعت نفت مي باشد ، 
بنابراين س�عي ش�ده اس�ت هر چند مختصر ولي مفيد پارامترهاي كليدي و اساس�ي در عملکرد دكلهاي 
حفاري در طی چند ش�ماره معرفي گردند.  زمانهاي از دس�ت رفته )waiting time( و زمانهاي مرتبط 
با جابجايي پارامترهاي اساس�ي در راندمان دكل هاي حفاري بش�مار مي روند كه در شماره هاي پيشين به 
آنها اشاره گرديد. حال در اين شماره نرخ نفوذ مته )Rate of Penetration ROP( ديگر عامل موثر 
در راندمان و س�رعت حفاري مورد بحث و بررس�ي قرار مي گيرد. نرخ نفوذ مته در صنعت حفاري معموالً از 
رابطه اي براس�اس متراژ حفاري بر حس�ب زمان حاصل می گردد كه مقدار آن به ش�دت تحت تاثير عوامل 

15بسيار زيادي است كه به شرح ذيل مي باشند:



نوع ميدان
مق��دار ROP ب��ا توجه به نوع  میدان اکتش��افي یا توس��عه اي و دریایی یا 
خش��کی )ش��کل-1( داراي مقادیر متفاوتي هس��تند بطوریک��ه در میادین 
اکتش��افي به دلیل فقدان اطالعات الزم و عدم شناخت کافي از وضعیت زمین 
شناسي و احتمال وجود زون هاي پرفشار نمي توان انتظار مقدار ROP باالیي 
را داش��ت ولي در میادین توس��عه اي برخالف میادین اکتشافي به دلیل وجود 
اطالع��ات الزم از وضعیت مخزن و زمین شناس��ي منطقه )توس��ط اطالعات 
بدس��ت آمده از چاههاي هم جوار( مي توان با تمهیدات ویژه در برنامه حفاري 

ROP باالیي را انتظار داشت.

1-نوع و قدرت دستگاه حفاري
از آنجای��ي ک��ه دکل هاي حفاري معم��وال به دو نوع خش��کي- دریایي و 
تعمیري- حفاري طبقه بندي مي ش��وند به طبع متناس��ب با آن داراي توان و 
قدرت مختص به خود مي باش��ند به نحوي که بعضي از آنها داراي توانهایي از 
1000 ، 2000،1500 و 3000  اس��ب بخار هس��تند که با توجه به قدرت آنها 

نرخ نفوذ مته متفاوتي از آنها حاصل می شود.
2-نوع مته و جنس سازند

انتخاب نوع مته با توجه به جنس و عمق س��ازند انتخاب مي شود که این 
عامل یکي از عوامل اساس��ي و تعیین کننده مقدار ROP مي باش��د زیرا در 

صورت انتخاب نادرس��ت نوع مته عالوه برآسیب وارده به مته و سازند دیگر 
نمي توان ROP مناس��بي را انتظار داش��ت البته این مبحث خود مقوله اي 
اس��ت که احتیاج به بحث و بررس��ي بیشتري نیاز داشته که خارج از حوصله 

این مقاله است.
3-عمق سازند

عمق س��ازند دیگر عاملي است که مي تواند تاثیر زیادي در سرعت حفاري 
داشته باشد بدیهي است که هر چه عمق چاه بیشتر شود به دلیل فشرده شدن 
و س��خت تر شدن س��ازندها دیگر نمي توان انتظار ROP باالیي را داشت و به 
 دلی��ل نزدیک ش��دن ب��ه الیه هاي پرفش��ار احتمالي, الیه پوش��ش س��نگ 
)Cap Rock( و الیه مخزني و همچنین افزایش دما از سرعت حفاري طبیعتاً 
کاسته شده و مقدار ROP ممکن است از کاهش چشمگیري برخوردار گردد.

4-نوع و فشار گل حفاري
انتخ��اب ای��ن عامل نیز با توجه به عمق حفاري و تامین فش��ار الزم در چاه 
خود مي تواند در نرخ نفوذ مته تاثیر زیادي داش��ته باش��د انتخاب نادرست گل 
حفاري مي تواند عالوه بر آسیب وارده به سازند و هرزروی گل حفاري, موجب 
گیر افتادن مته در چاه ش��ده و سرعت حفاري را کاهش دهد, بنابراین انتخاب 
صحیح این عامل باید در برنامه حفاري به دقت مورد نظر قرار گیرد )شکل-3(.

 با توجه به مطالب مذکور مش��خص اس��ت که دس��ت یابي به نرخ نفوذ مته 
مناسب, به پارامترهاي بسیار زیادي بستگي دارد لذا انتخاب صحيح این نوع 
پارامتره�ا در برنام�ه حفاري اجتن�اب ناپذیر ب�وده و مي تواند موجب 
افزایش نرخ نفوذ مته گردد و همچنين باید به این نكته نيز توجه داشت 
كه افزایش مقدار ROP باید حساب شده و معقول باشد زیرا در بعضي 
موارد افزایش غير اصولي آن مي تواند باعث شكس�ته ش�دن س�نگ 

مخزن و در نهایت هرزروي گل حفاري گردد.
 در ای��ن بین با توجه به نوع اطالعات دریافتی و همچنین اهمیت بیش��تر 
جنس س��ازند ، مقدارROP دکل ها با توجه به نوع س��ازند تقسیم بندی شده 
اس��ت. ش��کلهای 4و 5 به ترتیب بیانگرROP میانگین هر سازند و ROP هر 
دکل حفاري می باشند. شایان ذكر است كه ميانگينROP كل برخی از 
دكلهای فعال اعم از خش�كی و دریایی كشور در سازندهای مختلف 
در حدود 37 متر در روز محاسبه گردیده است كه این مقدار مي تواند 
ب�ا توجه به رعایت نكات ف�وق و تأمين به موقع و صحيح كاال و مواد  به 

مقادیر بهينه 45 تا 50 متر در روز افزایش یابد.

شكل1- دكلهای دريايی و خشكی

شكل2- شمايی از انواع مته های حفاری در سازندهای مختلف

شكل3- نمايی از جريان گل در چاههای نفت و گاز
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نتيجه گيری
ب��ا توجه به می��زان نرخ نفوذ مته در س��ازندهای میادین هیدروکربوری 
ای��ران و تاثی��ر عوام��ل مختلف در تعیی��ن عملکرد دکلها و ن��رخ نفوذ مته, 
می ت��وان با در نظر گرفت��ن موارد ذیل این مقادی��ر را ) همانطور که در قبل 

اشاره گردید( بهبود بخشید :
•جن�س و خواص س�ازندها و عمق الیه مخزن�ي ، بطوریكه هرچه 
سازندها سخت تر و در عمق بيشتري باشند مدت زمان حفاري بيشتر 
و س�رعت متناسب با آن نيز كندتر مي ش�ود. شایان ذكر است اغلب 

چاههاي ایران جزء چاههاي عميق محسوب مي گردند.
• تعمي�ر و نگه�داري دس�تگاهها و تامي�ن به موق�ع كاال ، مواد و 
ابزارآالت از دیگر عواملي است كه نقش اصلي در كاهش زمان انتظار 
و افزایش س�رعت حفاري و در نتيجه كاهش زم�ان عمليات حفاري 

دارد. 
• نوع و تجهيزات بكار رفته در دس�تگاه هاي حفاري و قدمت آنها 
ك�ه مي توان به موتوره�ا ، ژنراتورها ، دراوورك�س ، گرداننده فوقاني ، 
واحده�اي   حف�اري ،  گل  تصفي�ه  تجهي�زات  گل ،   پمپ ه�اي 

Mud   logging  و... اشاره نمود.

• نوع و تعداد دس�تگاههاي موجود در یك ميدان ، زیرا استقرار 
دكل به اندازه كافي در ميدانهاي نفتي/ گازي ، باعث كاهش عواملي 
چ�ون زمانهاي انتظار و جابجایي مي گردد. همچنين وجود دكلهاي 
  top  drive  پيش�رفته ) بط�ور مثال دكلهای�ي كه داراي سيس�تم
هستند( به سهم خود ، كمك شایاني به كاهش عوامل مذكور نموده 
و در نهای�ت منج�ر به افزایش س�رعت )نرخ نفوذ مت�ه ( و راندمان 

دكلهای حفاری می گردد.
در آخر بیان این نکته ضروری است که صنعت حفاری صنعتی پیچیده و دارای 
مشکالت و چالشهای مختص به خود می باشد و بحث و بررسی در این خصوص 
می تواند زمینه کمک به حل مشکالت و پیش برد اهداف این صنعت مهم را فراهم 
سازد ، لذا ماهنامه اکتشاف و تولید طی چندین شماره سعی نمود هر چند مختصر 
گوش��ه ایی از مس��ائل موجود در صنعت حفاری کشورمان را  به امید جلب توجه 
کارشناسان محترم در این خصوص ایجاد نماید. الزم به ذکر است این ماهنامه از 
تمام صاحب نظران صنعت حفاری ، کارشناس��ان ، اساتید دانشگاه و دانشجویان 
گرامی در راس��تای رس��الت خود مبنی بر ایجاد بستری مناسب به منظور طرح 

پیشنهادات و انتقادهای سازنده کارشناسی ، استقبال می نماید.

شكلROP - 4 برخی از دكلهاي حفاري  در سازندهای گوناگون

شكل 5- نرخ نفوذ مته )ROP( برخی از دكلهای حفاری
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