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 3ـ3 مته های ضد انحراف
)Antiwhirl Bits( 

 3ـ2 مته های مناسب براي عملیات 
 )Sidetracking( کنارگذر

 3ـ1 مته های نامتقارن
)Eccentrics bits(

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري مي باشد. ايـن 
انحراف  و  گردابي  حرکت  مشکـل  رفـع  براي  مته هـا 
دارند.  کـاربـرد  نامتعادل  اهـداف  براي  نيز  و  حفاري 
اين که  به علت  انحراف  ضد  مته هاي  حفاري  سرعـت 
انرژي تلف شده کم تري نسبت به مته هاي ديگر دارند، 
بيش تر است. اين مته طـوري طـراحـي شده تا از چرخش 

معکوس مته، لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد.

   اين مته هـا روی موتورهای درون چاهی يا توربين ها 
لوله هـای  يا  حفاری  لوله های  اطراف  و  می شوند  سوار 
جداره چـاه که شکسته شده و در درون چـاه گيرکرده اند 

را حفـاری می کنند. 

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر مته، چاه ها را 
حفاری می کنند. در شيل ها که بعد از حفاری، خـاک آن 
متورم می شود يـا طبقات نمکی که بعد از حفاري، خاک 
تغيير شکل و متورم می شود، مورد استفاده قرار می گيرند.

مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين 
مي گردد. مته ها که در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي 

دارند، با توجه به عملکرد براساس اصول زير طراحي مي شوند:
سنگ  شدن  خرد  و  خراشيدگي  باعث  که  مته هايي   1ـ 

 )Crushing the rock( مي شوند.
خراش اندازي و  بريدگي  ايجاد  با  که  مته هايي   2ـ 

 )Scraping the rock( موجب نفوذ در سنگ مي شوند.
سنگ  خرد شدن  و  خراش اندازي  باعث  همزمان  که  مته هايي  3ـ 

مي شوند. 
سنگ به  کوبيدن  و  ضربه  اعمال  اثر  در  که  مته هايي   4ـ 

 )Hammering (pounding) the rock( عمل مي کنند.  
   مته هـايي که در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، 
الماس و کاربيد تنگستن مي باشند. در ماشين هـاي حفاري چرخشي، 

مته و لوله ها هر دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ 
وارد مي شود و حفاري از طـريق ترکيبي از انرژي چرخشي و فشار روي 
مته انجام مي شود. تنشي که از طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع 
مماسي مي باشد. سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، 
نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار روي مته بستگي دارد. نوع 
مته اي که براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي که بايد 

حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد.
   اندازه قطر هر مته از 7/8 2  اينچ تا 36 اينچ مي باشد. براي حفاري از 
دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. نوع کاج غلتان و نوع تيغه ثابت که 

نوع تيغه ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع کاج غلتان است.
 در هر مرحله که عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي که قطر آن 
حـداقل نيم اينچ کوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، 

استفاده مي شود.

3ـ مته هاي با کاربرد ويژه

2ـ2 مته هاي الماسه
 )Diamond Bits(  2ـ1 مته هاي تیغه فوالدي

 ،)Fixed Bit( و مته  تيغه ثابت )Roller Cone Bit( در کنار مته مخـروطی چرخشی   
توليدکنندگـان مته، انواع گوناگونی از مته ها را برای اهداف ويژه نيز توليد می کنند. بعضی از اين 

مته ها عبارتند از:
1ـ مته های مناسب براي عمليات کنارگذر 

2ـ مته های نامتقارن 
3ـ مته های ضد انحراف 

 1ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا کاج غلتان
 )Roller Cutter Bits( يا )Roller Cone Bits( 

 داراي اجزاي برنده اي )تيغه متحرک( مي باشند که روي کاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين 
مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور خـود مي چـرخند. تعداد مخروط هاي مته مي تواند 
يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، امـا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي مخـروطي 

چرخشي، مته هاي سه مخروطي يا سه کاجه است که بـه آن هـا Tri-Cone Bits گويند.  
شکاف دار،  سنگ هاي  براي  چـرخشي  حفاري  سيستم  در  کاجه،  يك  يـا  مخروطي  يك  مته 
سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار 

کاربرد دارد. اين مته امکان انحراف چاه را به حداقل مي رساند.
 مته دو مخروطي يا دو کاجه، در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار کاربرد دارد. اين مته نيز در 
کنترل انحـراف چـاه مؤثر است. براي حفاري هاي کج و کج کردن چاه ها به خاطر 2 کاجه بودن 
نسبت به 3 کاجه مناسب تر هستند. ُحسن اين مته اين است که چون دو کاج دارد، مي توان طول 

جت را بلندتر انتخاب کرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد.
در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد. اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از:

مخروط ها، پايه اي که مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته. 
دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس کاربيد تنگستن به مخروط ها متصل 
مي شوند. مته هـاي کاربيد تنگستن گران تر از فوالد مي باشند ولي به علت کارايي بيش ترشان، قيمت 
باال را جبران مي نمايند. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. بعضي 
از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند که جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند. بـه ايـن 

نوع مته ها، Jet Bit گويند. 

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
قرار مي گيرند. حدود 150 نوع از اين مته هـا وجود دارد کـه در عمليات 

حفاري يا مغزه گيري )Diamond Core Bit( استفاده مي شوند. 
 اين مته ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلکه به جاي آن هـا از 
الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت کـه ساختار زمين 
در آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود. اما در 

ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري کاربرد دارند.
مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي کاج دار به تعداد لولـه وزنه کم تري نياز 
دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مقـاومت 
تراکمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم 
براي خورد کردن آن بريد. سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر 
است و عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته کم است )کاهش تعداد 

.)Round Trip
مته هاي حفاري الماسه )Diamond Drill Bits( به 3 دسته تقسيم 

مي شوند:
1ـ مته هاي با الماس طبيعي )Natural Diamond Bits( يا مته هاي 

)Shear Bits( برشي
2ـ مته هاي الماس مصنوعي  PDCيا فشرده الماس پلي کريستالين 

)Polycrystalline Diamond Compact Bits( 
3ـ مته هاي الماس مصنوعي TSPيا پلي کريستالين با پايداري حرارتي 

)Thermally Stable Polycrystalline Bits( 

1ـ 2 مته هاي دکمه اي يا اينزرتي کاربید تنگستني
 TCI(Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits)

از انواع مته هايي که داراي مخروط دوار مي باشند، مته کاربيد تنگستن است که براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين )شکننده ترين( و خورنده ترين 
طبقات زمين توصيه مي گردد. عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ سخـت بـه وسيلة فشردگي و تکه کـردن آن است و نسبت بـه مته هاي دندانه فوالدي، 
هنگام حفاري، خـرده سنگ هاي کوچك تـري ايجاد می کند. وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد کم انتخاب شود. کاربيد تنگستن 

کاشته شده روي مخروط ها، بـا وجود سختي بسيار، شکننده است. 
  اينزرت هاي کاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره ايجاد شده درون کاج )مخروط فوالدي( پرس مي شوند. دندانه ها، داراي بدنه 
توپر استوانه اي شکل هستند که انتهاي آن ها گـرد شده و اندکي تيز مي شود. دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي کاج و هم رديف هاي داخلي استفاده 

مي شوند. اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده ولي عملکرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد.
چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در  حـالي کـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، مي توانند 

ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي دهند. 

MT 1ـ1 مته هاي دندانه فوالدي 
 Rock Bits يا )Milled Tooth Bits( 

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني که مته روي زمين مي چرخيد هيچ گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود نداشت و محور 
هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود. اين همان اصلي است که جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت )Chert( بـه کـار برده مي شود و مته فقط جهت خرد کردن سنگ 

استفاده مي شود. در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي روي کاج ها توسط تراشکاري روي قسمتي از کاج ايجاد شده اند.
امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مرکز مته نمي گذرد بلکه، بر دايره فرضي کوچك تري حول محور مته مماس مي گردند. درگيري دندانه  هاي يك 
رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز به آن خـاصيت 
کندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي کند که در زمين فرو رفته و بـا وارد کردن انرژي، قسمت کنده شده را از زميـن جـدا مي کند. بـايد توجـه کرد که محـل 
برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در داخل طراحي مي کنند که هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعکس در 
مته هـاي حفاري سنگ چـرت، ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته مي باشد. به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند 

دندانة مخروط ها کوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز به يکديگر نزديك تـر مي گردند.
مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت کاربرد دارند. دنده هـاي روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن کاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه مخروط 
فـورج مي شـوند. مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا کوتاه مي باشند کـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند. معمواًل دندانه هـاي بلند و نازک 

براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هاي کوتاه و قوي براي سازندهاي سخت طراحي مي شوند. 

اين مته ها، خود دو نوع هستند:
Drag Bits براي سازندهاي نرم،

)به   Fish Tail يا  Steel Cutter مته هـاي 
علت تشابه با باله هاي دم ماهي( براي سازندهاي 

سخت.
 Drag Bits، اوليـن مته اي بوده کـه جهـت 
حفاري دوراني به کار برده شده است؛ ولي امـروزه 
مته هاي  توسط  حفاري  باالي  راندمان  دليل  به 
کـاج دار، عماًل جاي خود را به اين مته ها داده است. 
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند که 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به کار برده 
مي شدند. امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در 

حفاري، بنا به داليل زير کاهش يافته است:
الف( مختص سـازندهـاي نـرم و يکنواخت هستند 

و در سازندهاي سخت کارايي چنداني ندارند.
ب( هنگـامي کـه حفار بـار زيادي روي مته اعمال 
مي کند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و 
اگـر گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن 

لوله هاي حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد.
ج( در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي 
منحـرف مي گـردد و کنترل مسيـر توسـط حفار 

مشکل است.

طبقه بندی متــــــــــــه های حفاري 

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

قاعده کلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري 

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات کنارگذر     مته هاي  مغزه گيري الماسه    

  PDC مته هاي  الماس مصنوعي

 Fish Tail  مته هاي

  PDC مته هاي  الماس مصنوعي
مته هاي  دکمه اي يا اينزرتي کاربيد تنگستني  

مته های سه کاجه مته دو کاجه
مته يک کاجه

مته هاي  الماس طبيعی  

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

انواع مته هاي حفاری در صنايع نفت و گاز  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

مته های سه کاجه

      مته يك کاجه        مته دو کاجه

قاعده كلي براي انتخاب مته متناسب با حفره چاه و قطر  لوله هاي جداري و آستري

 PDC مته هاي  الماس مصنوعي

Fish Tail  مته هاي

مته هاي  دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 
مته هاي  دندانه فوالدي 

مته هاي  ضد انحراف مته هاي  مناسب براي عمليات كنارگذر    

مته هاي  مغزه گيري الماسه     PDC مته  الماس مصنوعي مته هاي  با الماس طبيعي   محمد رضا عادل زاده، مديريت امور فنی، شرآت نفت و گاز پارس تهيه و تنظيم:

مته هاي اوليه داراي دو مخروط بودند و زماني كه مته روي زمين مي چرخيد هيچ 
گـونه درگيري بين دندانه هـاي يك مخروط و شيارهاي مخروط ديگر وجود 

اين همان اصلي است كه . نداشت و محور هر مخروط منطبق بر شعاع مته بود
بـه كـار برده مي شود و مته ) Chert(جهت طراحي مته  هاي حفاري سنگ چرت 

در اين مته ها، دندانه هاي فوالدي . فقط جهت خرد كردن سنگ استفاده مي شود
.روي كاج ها توسط تراشكاري روي قسمتي از كاج ايجاد شده اند

امروزه محور مخروط هاي مته هاي مناسب طبقات نرم از مركز مته نمي گذرد بلكه، 
درگيري دندانه  هاي . بر دايره فرضي كوچك تري حول محور مته مماس مي گردند

يك رديف يك مخروط داخل شيار بين دو رديف دندانة مخروط مجاور باعث تميز 
شدن اتوماتيك مته گشته و تقاطع محورهاي مخروط در خـارج از محـور مته نيز 

به آن خـاصيت كندن زميـن را مي دهـد و مانند بيلچه اي عمل مي كند كه در 
زمين فرو رفته و بـا وارد كردن انرژي، قسمت كنده شده را از زميـن جـدا 

بـايد توجـه كرد كه محـل برخـورد محورهاي مخروط ها، مثلثي را در . مي كند
داخل طراحي مي كنند كه هـرچـه سطح اين مثلث بيش تر شود، آن مته جهت 

حفاري طبقات نرم تر مناسب مي باشد؛ برعكس در مته هـاي حفاري سنگ چـرت، 
ايـن مثلث از بين رفته و محـل برخورد محورهاي مخروط ها روي محور مته 

به همين ترتيب هرچه طبقات زمين سخت تر باشند دندانة مخروط ها . مي باشد
كوتاه تر و قـوي تر شده و بـه همديگر نزديك تر مي شوند و فـاصلة مخـروط ها نيز 

.به يكديگر نزديك تـر مي گردند
دنده هـاي . مته هاي دندانه فوالدي براي سازندهاي نرم تا نيمه سخت كاربرد دارند

روي مخـروط هـا بـه وسيله ماشيـن كاري مخروط ايجاد شده يا مستقيماً به همراه 
مته هـاي دندانه فوالدي داراي تيغه هاي بلند يا كوتاه . مخروط فـورج مي شـوند

معموالً . مي باشند كـه نـوع تيغه هـا با توجه به سازند حفاري طراحي مي شوند
براي دندانه هاي كوتاه و قوي براي سـازندهـاي نـرم و دندانه هـاي بلند و نازك 

. سازندهاي سخت طراحي مي شوند

هاي حفاري  بندي مته طبقه

 Roller(ـ مته هاي مخروطي چرخشي يا كاج غلتان 1 

Cone Bits ( يا)Roller Cutter Bits(  2مته هاي با تيغه ثابت  ـ)Fixed Cutter Bits(

به عبارتي، اين . مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند كه با بدنه مته به صورت يك پارچه هستند      
مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي كه به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك بدنه ثابت و سر ثابت 

:اين مته هـا دو دسته اند. هستند كه بـه طور يكپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند
ـ مته هاي تيغه فوالدي1
ـ مته هاي الماسه2

ان مته، انواع گوناگوني از )Fixed Bit(و مته  تيغه ثابت ) Roller Cone Bit(در كنار مته مخـروطي چرخشي     ، توليدكنندـگ
:بعضي از اين مته ها عبارتند از. مته ها را براي اهداف ويژه نيز توليد مي كنند

ـ مته هاي مناسب براي عمليات كنارگذر 1
ـ مته هاي نامتقارن 2
ـ مته هاي ضد انحراف 3

مي باشند كه روي كاج ها يا مخروط هايي چيده شده اند و اين مخروط ها هنگام چرخش بدنه مته، حول محور ) تيغه متحرك(داراي اجزاي برنده اي  
ا رايـج ترين و بيش ترين مته هـاي . خـود مي چـرخند تعداد مخروط هاي مته مي تواند يك، دو، سه، چهار، پنج يا حتي به شش عدد برسد، اـم

.   گويند Tri‐Cone Bitsاست كه بـه آن هـا مته هاي سه مخروطي يا سه كاجه مخـروطي چرخشي، 

در سيستم حفاري چـرخشي براي سنگ هاي شكاف دار، سنگ هايي با خـاصيت خـراش اندازي، سنگ هايي با مته يك مخروطي يـا يك كاجه، 
.اين مته امكان انحراف چاه را به حداقل مي رساند. سختي متوسط و نيز براي طبقات شيب دار كاربرد دارد

  
براي حفاري . اين مته نيز در كنترل انحـراف چـاه مؤثر است. در حفاري طبقات نرم و طبقات شيب دار كاربرد داردمته دو مخروطي يا دو كاجه، 

حسن اين مته اين است كه چون دو كاج دارد، مي توان طول . تر هستند كاجه مناسب 3كاجه بودن نسبت به  2ها به خاطر  هاي كج و كج كردن چاه
.جت را بلندتر انتخاب كرد تا ته چاه را بهتر بشويد و سرعت حفاري افزايش يابد

:اجزاي اصلي اين مته ها عبارتند از. در اين مته ها، نازل هايي براي خارج شدن گل حفاري وجود دارد
. مخروط ها، پايه اي كه مخروط روي آن مي چرخد و بدنه مته

مته هـاي كاربيد تنگستن گران تر از  . دندانه ها روي مخروط ها تراشيده شده يا دندانه هايي از جنس كاربيد تنگستن به مخروط ها متصل مي شوند
. در داخل مته راه گذرهايي براي خروج سيال حفاري ايجاد شده است. فوالد مي باشند ولي به علت كارايي بيش ترشان، قيمت باال را جبران مي نمايند

. گويند Jet Bitبـه ايـن نوع مته ها، . بعضي از اين مته ها داراي نازل هـايي هستند كه جريان سريع سيال را بـه اطـراف مي فرستند

در اين نوع مته ها، ذرات الماس بر روي بدنه ماتريس يـا بدنه فوالدي آن ها 
نوع از اين مته هـا وجود دارد كـه در عمليات  150حدود . قرار مي گيرند

.  استفاده مي شوند) Diamond Core Bit(مغزه گيري حفاري يا 
ها داراي دندانه يا مخروط نمي باشند، بلكه به جاي آن هـا از  اين مته 

الماس هـاي طبيعي و صنعتي به جـاي برنده استفاده شده است و به خـاطر 
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت كـه ساختار زمين در 

اما در . آن هـا از سنگ هـاي سايـا و سخـت است، استفاده مي شود
.ساختارهاي نرم نيز به طور مفيد و مؤثري كاربرد دارند

ه وزنه كم تري نياز  مته هاي الماسه نسبت به مته هـاي كاج دار به تعداد لوـل
اومت  دارند، چون مقاومت برشي يك سازند پالستيك تقريباً يك سوم مـق
تراكمي آن است و درنتيجه مي توان سنگ را با يك سـوم نيروي الزم براي 

سرعت حفاري نسبت به ساير مته ها بيش تر است و . خورد كردن آن بريد
).Round Tripكاهش تعداد (عمـر مته زياد و تعداد بار تعويض مته كم است 

:دسته تقسيم مي شوند 3به ) Diamond Drill Bits(مته هاي حفاري الماسه 
يا مته هاي برشي ) Natural Diamond Bits(ـ مته هاي با الماس طبيعي 1
)Shear Bits(
يا فشرده الماس پلي كريستالين PDCـ مته هاي الماس مصنوعي  2

)Polycrystalline Diamond Compact Bits (PDC

يا پلي كريستالين با پايداري حرارتي TSPالماس مصنوعي ـ مته هاي3
)Thermally Stable Polycrystalline Bits (TSP

:اين مته ها، خود دو نوع هستند
Drag Bits ،براي سازندهاي نرم

به علت ( Fish Tailيا  Steel Cutterمته هـاي 
.براي سازندهاي سخت) تشابه با باله هاي دم ماهي

  
Drag Bits اوليـن مته اي بوده كـه جهـت حفاري ،

دوراني به كار برده شده است؛ ولي امـروزه به دليل 
راندمان باالي حفاري توسط مته هاي كـاج دار، عمالً 

.  جاي خود را به اين مته ها داده است
اين مته ها داراي تيغه هايي از جنس فوالد بودند كه 
بيش تر جهت حفاري در سازندهـاي نرم به كار برده 

امـروزه استفاده از ايـن نـوع مته هـا در . مي شدند
:حفاري، بنا به داليل زير كاهش يافته است

مختص سـازندهـاي نـرم و يكنواخت هستند و در ) الف
.سازندهاي سخت كارايي چنداني ندارند

ار زيادي روي مته اعمال ) ب هنگـامي كـه حفار ـب
مي كند، تيغه هاي فوالدي در سازند فرو مي روند و اگـر 
گشتاور مته باال برده شود، سبب بريده شدن لوله هاي 

.حفاري و سقوط آن ها در چاه مي گردد
در حفاري با اين مته، اغلب چـاه از مسير اصلي ) ج

منحـرف مي گـردد و كنترل مسيـر توسـط حفار 
.مشكل است

اين مته هـا روي موتورهاي درون    
چاهي يا توربين ها سوار مي شوند و 
اطراف لوله هاي حفاري يا لوله هـاي 

جداره چـاه كه شكسته شده و در درون 
. چـاه گيركرده اند را حفـاري مي كنند

پيشرفته ترين نوع مته در مته هاي حفاري 
ع مشكـل . مي باشد ايـن مته هـا براي رـف

حركت گردابي و انحراف حفاري و نيز براي 
سرعـت . اهـداف نامتعادل كـاربـرد دارند

حفاري مته هاي ضد انحراف به علت اين كه 
انرژي تلف شده كم تري نسبت به مته هاي 

اين مته طـوري . ديگر دارند، بيش تر است
طـراحـي شده تا از چرخش معكوس مته، 

.لرزيدن و ارتعاش آن جلوگيري نمايد

مته هاي ضد انحراف ) 3ـ3 
)Antiwhirl Bits(

TCI مته هاي دكمه اي يا اينزرتي كاربيد تنگستني 2ـ 1

)Tungsten Carbide Insert Tooth = Button Bits(
)  Diamond Bits(مته هاي الماسه  2ـ2

MTفوالدي  مته هاي دندانه 1ـ1 

 )Milled Tooth Bits ( ياRock Bits 

از انواع مته هايي كه داراي مخروط دوار مي باشند، مته كاربيد تنگستن است 
و ) شكننده ترين(كه براي انجـام عمليات حفاري در سخت ترين 

عمل اين نوع مته ها انهدام سنگ . خورنده ترين طبقات زمين توصيه مي گردد
سخـت بـه وسيلة فشردگي و تكه كـردن آن است و نسبت بـه مته هاي 

دندانه فوالدي، هنگام حفاري خـرده سنگ هاي كوچك تـري ايجاد 
وزن روي مته بسيار زياد بوده و سرعت چـرخش آن بايد كم . مي نمايند

ا وجود سختي . انتخاب شود كاربيد تنگستن كاشته شده روي مخروط ها، ـب
. بسيار، شكننده است

اينزرت هاي كاربيد تنگستن، از جنس خود مخروط نبوده، داخل حفره   
دندانه ها، داراي بدنه . پرس مي شوند) مخروط فوالدي(ايجاد شده درون كاج 

توپر استوانه اي شكل هستند كه انتهاي آن ها گـرد شده و اندكي تيز 
دندانه ها هم در امتداد سطح خارجي كاج و هم رديف هاي داخلي . مي شود

اين مته ها نسبت به مته هاي دندانه فـوالدي گران تر بوده  . استفاده مي شوند
.ولي عملكرد بهتر آن هـا تفاوت قيمت را جبران مي نمايد

چون اين نوع مته ها داراي دندانه از جنس خود مخروط نمي باشند، در   
حـالي كـه مخروط جهـت ارائه مقاومت زياد، ضخيم ساخته مي شود، 

مي توانند ياتاقان هاي بزرگ با مقاومت هـاي زياد را نيز در خـود جـاي 
.  دهند

اين مته ها با قطر بيش تري نسبت به قطر 
در . مته، چاه ها را حفاري مي كنند

شيل ها كه بعد از حفاري، خـاك آن 
متورم مي شود يـا طبقات نمكي كه بعد 

از حفاري، خاك تغيير شكل و متورم 
.مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند

مته هاي نامتقارن ) 1ـ3 
)Eccentrics bits(

ـ مته هاي با كاربرد ويژه3

مته ها كه در سرعت و چگونگي عمليات حفاري تأثير بسزايي دارند، با توجه به . مته به انتهاي پاييني رشته حفاري متصل شده و باعث حفر زمين مي گردد   
:عملكرد براساس اصول زير طراحي مي شوند

.مي شوند) Crushing the rock(ـ مته هايي كه باعث خراشيدگي و خرد شدن سنگ 1
.موجب نفوذ در سنگ مي شوند) Scraping the rock(ـ مته هايي كه با ايجاد بريدگي و خراش اندازي 2
. ـ مته هايي كه همزمان باعث خراش اندازي و خرد شدن سنگ مي شوند3
Hammering (pounding)(ـ مته هايي كه در اثر اعمال ضربه و كوبيدن به سنگ 4 the rock (عمل مي كنند   .
  
در ماشين هـاي حفاري چرخشي، مته و لوله ها هر . مته هـايي كه در حفاري چرخشي استفاده مي شوند، از جنس فوالد، الماس و كاربيد تنگستن مي باشند 

تنشي كه از . دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ وارد مي شود و حفاري از طـريق تركيبي از انرژي چرخشي و فشار روي مته انجام مي شود
سرعت حفاري در اين نوع سيستم عمدتاً به نوع مته، نوع سنگ، مقدار انرژي چرخشي و فشار . طريق مته به سنگ وارد مي آيد، از نوع مماسي مي باشد

.نوع مته اي كه براي عمليات حفاري انتخاب مي شود، به سازندي كه بايد حفاري در آن صورت گيرد، بستگي دارد. روي مته بستگي دارد
نوع كاج غلتان و نوع تيغه ثابت كه نوع تيغه . براي حفاري از دو نوع مته اصلي استفاده مي گردد. اينچ مي باشد 36اينچ تا   2 7/8اندازه قطر هر مته از    

.ثابت، گران تر ولي سريع تر از نوع كاج غلتان است

ده تفادر هر مرحله كه عمليات حفاري انجام مي شود، از مته اي كه قطر آن حـداقل نيم اينچ كوچك تر از قطر لوله جـداري نصب شده قبلي است، اس
.مي شود

مته هاي تيغه فوالدي  1ـ2

مته هاي مناسب براي ) 2ـ3 
عمليات كنارگذر 

)Sidetracking  (

مته هاي  دکمه اي يا اينزرتي کاربيد تنگستني  

(Fixed Cutter Bits) 2ـ مته هاي با تیغه ثابت 
     مته هـاي تيغه ثابت مشتمل بر قطعات برنده ثابتي هستند که با بدنه مته يك پارچه اند. به عبارتي، 
اين مته ها به جاي برخوردار بودن از مخروط هايي که به طور مستقل از هم مي چـرخند، داراي يك 
بدنه ثابت و سر ثابت هستند که بـه طور يکپارچه با لوله حفاري و رشته حفاري مي چرخند. اين 

مته هـا دو دسته اند:
1ـ مته هاي تيغه فوالدي

2ـ مته هاي الماسه
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