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مقــــالـــــات

عمليات حفارى، مته حفارى، سرعت حفارى، عملكرد مته، بهينه سازى زمان تعويض مته

عمليات حفارى يكى از پرهزينه ترين بخش هاى باالدستى در پروژه هاى مختلف نفت و گاز به ويژه در ميدان هاى دريايى مى باشد، از اين رو 
يكى از اهداف اصلى در مهندسى حفارى، بهينه سازى عمليات و ابزارها براي كاهش زمان حفارى و در نتيجه كاهش هزينه ها مى باشد. يك روش 
براى كاهش مدت زمان عمليات حفارى، بهينه سازى زمان تعويض مته فرسوده است كه معموالً توسط مهندسان مستقر در دفاتر پشتيبانى عمليات 
حفارى و يا روى دكل حفارى بايد انجام شود. در اين مقاله به توضيح روش محاسبات مهندسى و مزيت آن بر روش هاى تجربى پرداخته شده و 
يك نمونه واقعى مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد. اين نمونه واقعى به خوبى نشان مى دهد كه با بهينه سازى زمان تعويض مته در هر بار تعويض 

آن، مى توان چندين ساعت و در كل عمليات حفارى يك چاه يا مجموعه اى از چاه ها تا چندين روز در عمليات حفارى صرفه جويى نمود.

تعيين زمان مناسب تعويض مته فرسوده با استفاده از داده هاي 
عملياتي با هدف كاهش زمان حفارى

 مقدمه 
كاهش زمان حفارى چاه ها همواره يكى از دغدغه هاى شــركت هاى 
حفارى و كارشناســان شاغل در اين صنعت مى باشد. هر روز كاهش زمان 
حفارى معادل ده ها هــزار دالر صرفه جويى در هزينه هاى دكل حفارى و 
ســرويس هاى مربوطه و همچنين توليد سريع تر از منابع هيدروكربنى و در 
نتيجه ايجاد درآمد زودتر براى كشور مى گردد. اين مسأله خصوصاً در مورد 

ميادين مشترك داراى اهميت ويژه اى است. 
دو روش عمده براى كاهــش زمان حفارى يك چاه وجود دارند كه 
روش اول از افزايش ســرعت حفارى با كار بر روى عواملى مانند طراحى 
بخش انتهايى رشته حفارى2، انتخاب مته مناسب، سرعت مناسب چرخش 
مته3، وزن مناســب بر روى مته4، هيدروليك مناســب گل حفارى حاصل 
مي شود. روش ديگر كاهش زمان هاى غير فعال (هر فعاليتى به جز حفارى) 
مانند تعميرات دكل، نمودارگيرى، باال آوردن لوله ها و راندن آن ها به داخل 
چاه5 براى مواردى مانند تعويض مته، راندن لوله هاى جدارى، سيمانكارى 

و ... است [1].
در ايــن ميان تعويض به موقع مته حفارى فرســوده مى تواند بر هر دو 
عامل تأثير گذار باشــد. يعنى هم با افزايش سرعت حفارى و جلوگيرى از 
افت آن و هم با بهينه ســازى تعداد باال آوردن و راندن لوله ها به درون چاه 
براى تعويض مته فرسوده، زمان هاي غير فعال در مجموع حفارى يك چاه 

به حداقل برسند[2].
تجربيات نگارنده نشــان مى دهد كه عموماً در كشور ما زمان تعويض 

مته حفارى از سوى ناظران و يا مديران عمليات به صورت تجربى و با توجه 
به نرخ حفارى تعيين مى گردد. در حالى كه استفاده از محاسبات مهندسى با 
تكيه بر فاكتور اقتصادى داراى دقت بيشترى بوده و مى تواند باعث كاهش 
زمان حفارى در طول يك پروژه حفارى و كاهش قابل توجه هزينه ها گردد.

1- بازده مته حفارى
بازده يك مته مى تواند براساس فاكتورهاى زير بررسى شود: (1) ميزان 
حفارى توسط مته برحسب فوت، (2) نرخ نفوذ مته6، (3) هزينه حفارى هر 

فوت از حفره توسط مته[3].
از آنجا  كه هدف از انتخاب يك مته به دســت آوردن كمترين هزينه 
براى حفارى هر فوت از چاه اســت، بنابراين بهترين روش براى ســنجش 
عملكرد يك مته روش سوم است. البته بايد توجه داشت كه در اين روش 
بايد عوامل اصلي و مؤثر بر ســرعت حفارى مانند جنس سازند، تعداد دور 
چرخش مته، وزن روى مته، حجم و فشار گل تزريقى نسبتاً ثابت بوده و يا 
تغييرات عمده اى نداشته باشند. در اين روش هزينه حفارى هر فوت از چاه 

(1)                    با استفاده از فرمول زير محاسبه مى شود:
1 Hamid.mahmoudan@gmail.com 
2 Bottom Hole Assembly (BHA)
3 RPM
4 WOB
5 Round Trip
6 ROP (Rate Of Penetration)

حميد محمودان1  شركت نفت و گاز پارس
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كه در اين معادله C هزينه كلى حفارى با مته مورد نظر (دالر بر فوت)، 
 Tt ،(ســاعت) زمان گردش مته در ته چاه Rt ،(دالر) قيمت مته حفارى Cb

زمان الزم براى باال آوردن لوله ها و سپس بازگشتن به ته چاه پس از تعويض 
مته (ساعت)، Cr  هزينه استفاده از دكل حفارى (دالر در ساعت) و F  متراژ 

كل حفارى انجام شده توسط مته (فوت) مي باشند.
دو كاربرد اصلي معادله 1 به شرح ذيل است:  (1) آناليز عمليات حفارى 
پس از اتمام آن براي مقايسه عملكرد يك مته با مته ديگر در يك چاه ميسر 
است، (2) آناليز همزمان با عمليات حفارى براي تعيين زمان مناسب تعويض 
مته نيز قابل انجام است. يك مته به صورت نظرى زمانى بايد تعويض گردد 
كه هزينه حفارى هر فوت از چاه توسط آن حداقل باشد. در عمل بايد هزينه 
حفارى مته با زمان، همواره كاهشى باشد و هنگامى كه اين هزينه شروع به 

افزايش نمود بايد مته را تعويض كرد.

2- بررسى يك نمونه واقعى
در اين بخش وضعيت تعويض يك مته در حفره 1/4-12 اينچ در يكى 
ازچاه هاى دريايى كشور براساس گزارش هاى روزانه حفارى مورد بررسى 
قرار مى گيرد. مته مورد استفاده در اين چاه از نوع PDC بوده و پارامترهاى 
حفارى براى اين مته در طول عمليات تقريباً ثابت و به شرح ذيل بوده است:
RPM: 80-70
WOB: 10-15 Ton
Mud volume: 700 gpm
Standpipe Pressure: 3700 psi

از لحاظ زمين شناســى نيز ســازنِد در حال حفارى تغييرات عمده اى 
را نشــان نمى دهد. بنابراين مى توان ازمعادله 1 براى ارزيابى عملكرد مته و 
تعيين زمان تعويض آن استفاده كرد. در جدول 1 بخشى از گزارش روزانه 
عمليات حفارى به عنوان نمونه ارائه شده است. مطابق اطالعات مندرج در 
اين جدول بخشى از ساعات كار دكل به مواردى مانند تراشيدن ديواره چاه7 
اختصاص داشته كه بايد از زمان هاى حفارى و محاسبات مته خارج گردد. 
در جدول شــماره 1 خالصه اى از زمان هاى حفارى انجام شده توسط مته، 
سرعت حفارى گزارش شده و متراژ حفارى شده در آن بازه زمانى آورده 

شده است.             
در ســتون اول جدول 2 روزهاى اســتفاده از مته و در ســتون شماره 2 
ساعات حفارى در هر روز مشخص شده است. در ستون سه و چهار نيز به 
ترتيب نرخ نفوذ مته و متراژ حفارى شــده ارائه شده كه در ستون مربوط به 
نرخ نفوذ مته، با توجه به تغييرات آن در طول زمان حفارى در برخى موارد 
به صورت بازه اى گزارش شده است. همانطور كه در جدول 1ديده مى شود 
در طول يك روز فعاليت هايى مانند تراشــيدن ديواره چاه يا تعميرات و ... 
نيز صورت مى گيرد. بنابراين زمان هاى حفــارى به صورتى كه در جدول 

مشاهده مى شود از گزارش ها استخراج شده اند. 
قضاوت در مورد فرسودگى و نياز به تعويض مته تنها با تكيه بر ROP با 

شرح فعاليت
Description of Operations

كد فعاليت
Code

مدت زمان
Hrs

تا ساعت
To

از ساعت
From

 RIH to 30 m, L/D 1 X 5"
 HWDP, PU & MU 1 X 8-1/4"
DC, RIH BHA to 340 m.

60/29:307:30

 RIH with 12 1/4" directional
 BHA on 5" DP from 340m to
1680 m,
 test motor and MWD with
700 gpm and 2380psi, OK.

62/512:009:30

 RIH with 12 1/4" directional
BHA on 5" DP from 1680
 to bottom at 2948m, washed
down last stand.

63/515:3012:00

 Pump 50 bbls HV. Pill and
 circulate hole to clean bottom
for 15min.

60/516:0015:30

 Drill 12 1/4" hole section in
 rotary mode from 2948 to
2964 m
 With14-15 Ton, 700 gpm,
 3750 psi, 80 S.RPM, 180
B.RPM, 15-19 kft-lb.

55/521:3016:00

 B.Ream & Ream Last drilled
 Stand, w/70 RPM, 700 GPM,
3600 psi,

 12-18 K Ft-lb, Take MWD
Survey, Take SCR, M/U Stand.

20/522:0021:30

 Drill 12 1/4" hole section in
 rotary mode from 2964 to 2975
 m with, 10-15 Ton, 700 gpm,
 3750-3800 psi, 70-80, 11-16
kft-lb, Av. ROP = 5-6 mph,
 Press Shoot Up Several times
 to 4100 psi, PU String Off
BTM, Ream Down to BTM.

31:023:0022:00

 Drill 12 1/4" hole section in
 rotary mode f/2975 to 2977
m with
 10-13 Ton, 70-80 RPM,700
 gpm, 3600-3750 psi, 70-80,
10-16 k ft-lb,
ROP = ~3, mph2 BPH Loss.

21/024:0023:00

1  بخشى از گزارش روزانه حفارى

1 نمايى از 2 مته از نوع PDC (سمت چپ) فرسوده 
و (سمت راست) نو آماده راندن به چاه 7 Reaming
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توجه به جدول 2 بسيار مشكل است، زيرا اين پارامتر گاهى افزايش و گاهى 
كاهش داشــته و حتى در يك مرحله حفارى نيز داراى تغييرات است كه 
ناظر حفارى آن را به صورت 4-2 ، 5-4 و ... گزارش نموده است. در روز 
چهارم و پنجم (5 مرحله آخر حفارى در جدول 2) ســرعت حفارى افت 
محسوسى نشان مى دهد كه هر كدام مى توانند به عنوان زمانى براى توقف 

حفارى و دستور به باال آوردن لوله ها و تعويض مته در نظر گرفته شوند.
حال با استفاده از معادله 1، هزينه حفارى با استفاده از فرضيات تقريبي 

ذيل محاسبه مى شود:
4000 $/hr :هزينه اجاره دكل

قيمت مته مورد استفاده: $ 30000 
 15 hr :زمان الزم براى باال آوردن لوله ها و سپس راندن به درون چاه

در روز اول 7/5 ســاعت حفارى انجام شــده و در ايــن مدت 29 متر 
حفارى شده است. با توجه به فرمول:

C= (30000 + (7,5+15)×4000)  (3,28×29) = 1262 $/ft
در روز دوم در 4/5 ساعت حفارى اول: 

C= (30000 + (7,5+4,5+15)×4000)  ((29+9)×3,28) = 1107 $/ft
به همين ترتيب نتايج محاســبات در بازه هاى مختلف حفارى محاسبه 

مى شود كه نتايج آن در جدول 3 و شكل 2 نشان داده شده است.       

 نتيجه گيرى
همانگونه كه در جدول شماره 3 و شكل 2 مشخص است هزينه حفارى 
مته به تدريج كاهش مى يابد تا به حداقل مقدار در پايان روز ســوم و عدد 
491 دالر در هر فوت مى رسد. پس از آن هزينه حفارى افزايش مى يابد كه 
اين همان نقطه بهينه براى تعويض مته است. اين در حالى است  كه حفارى 
حدود 31 ساعت پس از اين زمان ادامه يافته است. اين مسأله همانگونه كه 
اشاره شــد به علت عدم استفاده از محاسبات مهندسى بوده است. گزارش 
روزهاى بعدى نشــان مى دهد كه پس از تعويض مته فرسوده با مته جديد 

سرعت حفارى به حدود 7/5 متر در ساعت (بيش از 3 برابر) افزايش مى يابد. 
اين امر نشــان مى دهد كه در حدود 20 ساعت از 30 ساعت حفارى اضافه 
صورت گرفته با مته فرسوده قبلي قابل صرفه جويي بوده است. از آنجا كه 
براى حفارى چاه هاى اين مخزن دريايى در حدود 7 تا 10 مته مورد استفاده 
قــرار مى گيرد مى توان تا چند روز در حفارى هر چاه صرفه جويي كرد كه 
بــه معناى كاهش قابل توجه هزينه هاى حفارى و بهره بردارى زودتر از كل 

پروژه خواهد بود. 
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2  وضعيت هزينه حفارى هر فوت از چاه بر حسب 
زمان حفارى انجام شده توسط مته مورد نظر

 
ميزان حفارى (ساعت)  ROP (متر در ساعت) مقدار حفارى (متر)

روز اول 7/5 3/9 29

روز دوم
4/5 2-2/5 9
6 2-5 16
9 2-5 28
3 2-4 9

روز سوم
4/5 4-5 20
6 5 29

8/5 3-4 28
3 3-6 17

روز چهارم
4/5 1/5-2/5 9
3/5 2-4 9
13 2-2/5 29
6/5 2 13

روز پنجم 3/5 1-2 5

2  وضعيت حفارى در طي پنج روز استفاده از مته مذكور

ميزان حفارى (ساعت)  (ft/$) هزينه حفارى مته
روز اول 7/5 1262

روز دوم
4/5 1107
6 915
9 736
3 704

روز سوم
4/5 626
6 549

8/5 519
3 491

روز چهارم
4/5 497
3/5 496
13 502
6/5 508

روز پنجم 3/5 515

3  هزينه حفارى هر فوت از چاه توسط مته در 
هر بازه زمانى حفارى




