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مدیریت و کنت��رل عملیات حفاری در میادین نفتی با چالش های جدیدی 
در جهت بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و کاهش مش��کالت روبه رو ش��ده 
است. در سال های اخیر به منظور دستیابی به فرآیندی ایمن، مقرون به صرفه و 
با کمترین آسیب زیست محیطی، روش های گوناگونی برای حفاری و رسیدن 
به مخزن استفاده شده است که در این بین، فناوری نرم افزارهای رایانه ای برای 
بهینه س��ازی حفاری مهم تریِن آنها بوده اس��ت. اکنون نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که چگونگی اثرگ��ذاری متغیرهای مهم حفاری بر س��رعت حفاری، 
فرایندی پیچیده و تاحدودی شناخته شده می باشد. لذا علیرغم ارائه مدل های 
ریاضی متفاوت که مبنای آنها ترکیب روابط مشخص با یکدیگر بوده است، 
هنوز هم ارائه یک مدل دقیق ریاضی دور از دسترس است. در شکل-1 روند 
پیشرفت روش های بهینه سازی حفاری ارائه شده است. اولین تالش ها به  منظور 
بهینه سازی حفاری در سال 1959 توسط گراهام و مانچ1  صورت گرفت و در 
ادامه این سیر تکاملی در سال 2009 روش بهینه سازی حفاری آنی2  که امروزه 

بسیار پرکاربرد است،  ارائه گردید. 
درهرحال با توجه به اهمیت نقش دو پارامتِر وزن روی مته و سرعت حفاری 
در به حداقل رس��اندن هزینه هر فوت حفاری، مدل های ریاضی مختلفی ارائه 

شده است]1[ که مهم ترین آنها عبارت اند از:

1- مدل بینگهام3 
مارر4  )1962( رابطه تئوری خود را تحت ش��رایط سرعت حفاری و وزن 
روی مته پایین با اس��تفاده از داده های آزمایش��گاهی ارائه داد. در سال 1965 

بینگهام با اصالح رابطه  مارر، مدل تجربی را برای سرعت حفاری و وزن روی 
مته باال پیشنهاد نمود لکن به دلیل عدم در نظر گرفتن پارامتر عمق در این رابطه، 

استفاده از آن ترجیح داده نمی شود:]1.2[
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 است،  كه امروزه بسيار پركاربرد 2سازي حفاري آنيروش بهينه 2009گرفت و در ادامه اين سير تكاملي در سال 
  ارائه گرديد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حفاريعمليات سازي هاي بهينهروش روند پيشرفت - 1شكل
  

فوت  هزينه هر حداقل رساندندر به وزن روي مته و سرعت حفاري نقش دو پارامترِاهميت با توجه به حال درهر
  اند از:ترين آنها عبارتكه مهم [1]هاي رياضي مختلفي ارائه شده استمدل ،حفاري

  3مدل بينگهام -1
هاي ) رابطه تئوري خود را تحت شرايط سرعت حفاري و وزن روي مته پايين با استفاده از داده1962( 4مارر

وزن روي مدل تجربي را براي سرعت حفاري و  ،مارر با اصالح رابطهبينگهام  1965آزمايشگاهي ارائه داد. در سال 
ترجيح داده  استفاده از آن تن پارامتر عمق در اين رابطه،گرفدليل عدم در نظرهب مته باال پيشنهاد نمود لكن

  [1,2]:شودنمي
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  5مدل بورگوين و يانگ -2

 3f) و تراكم سازند(1fدرجه مقاومت(تابعي از  ،براي تخمين سرعت نفوذ متهارائه گرديد و 1974اين مدل در سال 
) 8f)، هيدروليك مته(7f(7يدگي دندانه متهسائ)، 6f)، سرعت دوران مته(5f)، وزن روي مته(4f(6)، حالت فراتعادل2fو 

  [1]:دگيرميو... را در نظر 
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2 Real-Time drilling optimization 
3 Bingham Model 
4 Maurer Model 
5 Bourgoyne and Young Model 
6 Overbalance on penetration rate 
7 Tooth wear 

)1(
2- مدل بورگوین و یانگ5 

این مدل در سال 1974 ارائه گردید و برای تخمین سرعت نفوذ مته، تابعی 
از درجه مقاومت)f1( و تراکم س��ازند)f3 و f2)، حالت فراتعادلf4( 6)، وزن 
روی مته)f5)، سرعت دوران مته f6(7)، سائیدگی دندانه مته )f7)، هیدرولیک 

مته)f8( و... را در نظر می گیرد:]1[
ROP=f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7×f8                                                  )2(
 f1=e2.303×a1                                                                                  )3(
f2=

e2.303×a2×)10000-Depth(                                                                   )4(
f3=

e2.303×a3×Depth0.69×)gp-9.0(                                                              )5(
f4=

e2.303×a4×Depth×)gp-ECD(                                                               )6(

)7(
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  8مدل وارن -3
 وان سنگ، سرعتدر آن نرخ نفوذ را به ت كهارائه داد سازندهاي نرم مدل كاملي را براي 1987وارن در سال 

ي س برقرارراسا. اين مدل بدوران، وزن و اندازه مته به كمك تحليل چند بعدي و نمودارهاي پاسخ مرتبط ساخت
  [3]:دارد ي براي نرخ نفوذ نباشند، كاربردهاي حفاري مانعكه خردههايي چاه ارتباط بين مته و سنگ در
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  دست آمده از رگرسيون خطيمدل تجربي به -4
هاي ارامترپتجربي به كمك هاي حفاري و افزايش دقت در محاسبات، مدلي منظور كاهش زمان پردازش دادهبه 

  گردد:موجود و رگرسيون خطي براي تخمين نرخ نفوذ پيشنهاد مي
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  هاي مورد بررسيداده -1
ا ب 1359در سال  ال ميدان پايدار واقع شده ومو شي اهواز غربكيلومتري شمال 150در  پايدار غرب نفتي ميدان

رصد در د 20 با كشور عراق(ميدان جبل فوقي) مشترك است كه تقريباً اين ميدان گرديد.حفر اولين چاه كشف 
فول در استان كيلومتري غرب دز 75خاك ايران و مابقي در خاك كشور عراق قرار دارد. ميدان نفتي آبان در 

ري در مت 4460آن در عمق اولين چاه اكتشافي 1387ايالم(نزديك مرز ايران و عراق) واقع شده و در سال 
 غربژجنوب ك درميدان گازي تابناميليون بشكه نفت درجا كشف شد.  3,150هاي نفتي بنگستان با اليه

ميدان يد. ر بخش شرقي تاقديس عسلويه كشف گردد 1342بخش اوليه آن در سال  واقع شده و شهرستان المرد
 و شمالالمرد كيلومتري شرق 30و در بخش عالمرودشت قديس وراوي) در جنوبكوه نر(تا درگازي وراوي

  است.  واقع شدهشهرستان مهر
و  2-مورد اشاره در شكلميادين  9هاي گزارش ثبت متهدر اين تحقيق به منظور تخمين نرخ نفوذ، از داده

  ]4[گيري شده است.هاي مربوطه بهرهچاه
o26تا 18هاي ميدان نفتي پايدار غرب: چاه.

                                                            
8 Warren Model  
9 Bit Records 
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سیدموسی سجادی، محمدمعین مهردادیان*، محسن والیتی راد، دانشگاه علوم و تحقیقات 

پ��ردازش منطقی و تحلیل اثرات متقابل پارامترهای متفاوت حفاری طی یک مدل س��ازی ریاضی، به جهت حصول 
حداکثر راندمان، بهینه سازی حفاری نامیده می شود که مهم ترین نتیجه آن، تعیین عوامل قابل کنترل برای رسیدن 
به کمترین هزینه حفاری است. به لحاظ اینکه نرخ نفوذ مته )ROP( اثر مستقیمی بر هزینه عملیات حفاری دارد، از 
اهمیت به سزایی برخوردار است. پارامترهای مشخصی بر روی مقدار نرخ نفوذ تأثیرگذارند که عبارت اند از: نوع مته، 
وزن روی مته، س����رعت حفاری، ویژگی های س��یال حفاری، هیدرولیک مته و شرایط سنگی سازند. این پارامترها 
به تنهایی قابلیت تغییر نرخ نفوذ را ندارند بلکه به صورت همزمان در یک چاه نسبت به هم تغییر کرده و باعث افزایش 
یا کاهش نرخ نفوذ می ش��وند. بنابراین بایستی چگونگی رفتار این پارامترها نسبت به هم سنجیده شود تا بتوان این 
مقدار را محاس��به نمود و در مورد هزینه ها اندیش��ید. مقاله پیش رو مطالعه ای در مورد چگونگی تخمین نرخ نفوذ با 
بهره گیری از داده های 17 حلقه چاه در میادین نفتی پایدارغرب و آبان و میادین گازی وراوی و تابناک را به کمک 
مدل بورگوین و یانگ بررس��ی می نمای��د. همچنین مدلی تجربی و کاربردی که به کم��ک نرم افزار متلب به صورت 
رگرسیون خطی می توان محاسبه نمود، را ارائه می دهد. در انتها می توان از رابطه ارائه شده که دارای خطای نسبتاً 

مناسبی است، در انجام محاسبات بعدی استفاده نمود.

واژگان كلیدی:
نرخ نفوذ مته، مدل بورگوین و یانگ، 

مدل تجربی

تاریخ ارسال نویسنده: 96/12/11
تاریخ ارسال به داور: 96/12/24
تاریخ پذیرش داور: 97/03/08

ارائه مدل تجربی به كمك رگرسیون به منظور تخمین نرخ نفوذ مته و بررسی آن 
با مدل بورگوین و یانگ )مطالعه موردی 17 حلقه چاه در میادین نفتی و گازی 

جنوب و جنوب غرب ایران(

مقدمه
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)Mehrdadian1992@gmail.com ( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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1- داده های مورد بررسی
میدان نفتی پایدار غرب در 150 کیلومتری شمال غربی اهواز و شمال میدان 
پایدار واقع ش��ده و در سال 1359 با حفر اولین چاه کشف گردید. این میدان 
با کش��ور عراق)میدان جبل فوقی( مش��ترک اس��ت که تقریباً 20 درصد در 
خاک ایران و مابقی در خاک کشور عراق قرار دارد. میدان نفتی آبان در 75 

کیلومتری غرب دزفول در اس��تان ایالم)نزدیک مرز ایران و عراق( واقع شده 
و در سال 1387 اولین چاه اکتشافی آن در عمق 4460 متری در الیه های نفتی 
بنگس��تان با 3.150 میلیون بشکه نفت درجا کشف شد. میدان گازی تابناک 
در جنوب  غرب شهرس��تان المرد واقع ش��ده و بخش اولیه آن در سال 1342 
در بخش شرقی تاقدیس عسلویه کشف گردید. میدان گازی وراوی در کوه 
نر)تاقدیس وراوی( در جنوب بخش عالمرودش��ت و در 30 کیلومتری شرق 

المرد و شمال شهرستان مهر واقع شده است. 
در ای��ن تحقیق به منظ��ور تخمین نرخ نف��وذ، از داده های گ��زارش ثبت 
مته9میادین مورد اش��اره در شکل-2 و چاه های مربوطه بهره گیری شده است.

]4[
 میدان نفتی پایدار غرب: چاه های 18تا 26.

 میدان نفتی آبان: چاه های 4، 6، 7، 8.
 میدان گازی تابناک: چاه های :39، 40 ، 41.

 میدان گازی وراوی: چاه های 11، 12.

2- روش انجام كار
2-1- مدل بورگوین و یانگ: 

 ،(GPM(دبی گل ،(WOB(داده های مورد نیاز شامل عمق، وزن روی مته
 ،(BS(ویسکوزیته گل، قطر مته ،(MW( وزن گل ،(RPM(سرعت حفاری
BS که برای هر دکل ثابت اس��ت-  t وزن بر روی مته در آس��تانه حفاری
چگالی معادل گل گردشی)ECD)، سائیدگی دندانه مته)TW)، قطر نازل10  
و نیروی ضربه هیدرولیک در زیر مته)Fji( 11 و همچنین نرخ نفوذ در جدول-

 1    روند پیشرفت روش های بهینه سازی عملیات حفاری
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1 گزارش ش��ده است. س��پس با بهره گیری از روابط تبدیل ریاضی، ضرایب 
موجود در مدل بورگوین و یانگ به شکل زیر مي باشد:

lnROP=ln)f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7×f8(                                      )13(
                lnROP=lnf1+lnf2+lnf3+lnf4+lnf5+lnf6+lnf7+lnf8                        )14(
    lnROP=a1×X1+a2×X2+a3×X3+a4×X4+a5×X5+a6×X6+a7×X7 

             +a8×X8

X1=2.303  )16(
X2=2.303×)10000-Depth(  )17(
X3=2.303×Depth0.69×)gp-9.0(  )18(

 X4=2.303×Depth×)gp-ECD(  )19(
)20(

)21(

4 
 

o8، 7، 6، 4هاي ميدان نفتي آبان: چاه.
o41،  40، 39هاي :ميدان گازي تابناك: چاه.
o12، 11هاي گازي وراوي: چاه ميدان.
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گيري از سپس با بهره .گزارش شده است 1-و همچنين نرخ نفوذ در جدول jiF(11ضربه هيدروليك در زير مته(
  باشد:به شكل زير ميورگوين و يانگ ضي، ضرايب موجود در مدل بروابط تبديل ريا
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)23( ��=- �� 
)24(  ��=�� � ��������

گردند لذا براي تكميل رويه، اين مقادير به محاسبه مي 8Xتا  1Xري از روابط ذكر شده فوق مقادير گيبا بهره
  شوند.منتج مي 8aتا  1aضرايب  و افزار متلب ارجاع دادهنرم

  اند از:اين ضرايب عبارت
�� = 0.2220 
�� = 0.0001 
�� = −0.0001 
�� = 0.0000 
�� = 0.3876 
�� = 0.3971 
�� = 0.3971 
�� = −0.2208 
�� = −0.0641 

افزار هاي عصبي مصنوعي موجود در نرمدر ادامه براي تعيين ميزان خطاي مدل بورگوين و يانگ از الگوي شبكه
داده ترسيم و خطا به  100نمودار رگرسيون مدل بورگوين و يانگ براي  3- گردد. در شكلمي متلب استفاده

  محاسبه و ارائه شده است. R=0.91284ميزان 
اي با دست آمده و اختالف آن با نرخ نفوذ واقعي(گزارش شده) به جهت حصول نتيجهبا توجه به مقدار خطاي به

منظور ي زير بهبايستي از رابطهر قطعيت ميكمترين مقدار اختالف نسبت به مقدار واقعي و اكتساب حداكث
  تصحيح نرخ نفوذ محاسبه شده بهره برد.

)25(  ������ = (0.79 � ������) + 0.17 
ارائه شده  4-الزم به ذكر است پراكندگي خطاهاي مدل بورگوين و يانگ شامل تعداد و گستردگي آنها در شكل

است.

)22(
)23(

با بهره گیری از روابط ذکر شده فوق مقادیر X1 تا X8 محاسبه می گردند 
 a1 ل��ذا برای تکمیل رویه، این مقادیر به نرم افزار متلب ارجاع داده و ضرایب

تا a8 منتج می شوند.
این ضرایب عبارت اند از:

a1= 0.2220
a2= 0.0001
a3= -0.0001
a4= 0.0000
a5= 0.3876
a6= 0.3971
a6= 0.3971
a7= -0.2208
a8= -0.0641

در ادام��ه ب��رای تعیین می��زان خطای م��دل بورگوین و یان��گ از الگوی 
ش��بکه های عصبی مصنوعی موجود در نرم افزار متلب اس��تفاده می گردد. در 
ش��کل-3 نمودار رگرس��یون مدل بورگوین و یانگ برای 100 داده ترسیم و 

خطا به میزان R=0.91284 محاسبه و ارائه شده است.  2    موقعیت میادین مورد مطالعه

4 
 

o8، 7، 6، 4هاي ميدان نفتي آبان: چاه.
o41،  40، 39هاي :ميدان گازي تابناك: چاه.
o12، 11هاي گازي وراوي: چاه ميدان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت ميادين مورد مطالعه - 2شكل
  روش انجام كار -2

)، سرعت GPMدبي گل()، WOBنياز شامل عمق، وزن روي مته(هاي موردداده مدل بورگوين و يانگ: - 2-1
����)، وزن بر روي مته در آستانه حفاري(BS)، ويسكوزيته گل، قطر مته(MW)، وزن گل (RPMحفاري(

�� كه -) ��
 و نيروي 10)، قطر نازلTW)، سائيدگي دندانه مته(ECDچگالي معادل گل گردشي( -براي هر دكل ثابت است

گيري از سپس با بهره .گزارش شده است 1-و همچنين نرخ نفوذ در جدول jiF(11ضربه هيدروليك در زير مته(
  باشد:به شكل زير ميورگوين و يانگ ضي، ضرايب موجود در مدل بروابط تبديل ريا

)14( ln ��� � ln(�� × �� × �� × �� × �� × �� × �� × ��)
)15(  ln ��� � ln ��+ln ��+ln ��+ln ��+ln ��+ln ��+ln ��+ln ��
)16( ln ��� ��� × �� � �� × �� � �� × �� � �� × �� � �� × �� � �� × �� � �� × �� � �� × �� 
)17(  ��=2.303 
)18( ��=2.303 × (�0000 � �����) 
)19( ��=2.303 × ������.�� × ��� � �.0�
)20( ��=2.303 × ����� × ��� � ����

)21(  ��=ln ��
���
�� ������

�� ��
������

�� ��
� 

)22(  ��=ln ������ � 

                                                            
10 Nuzzle Diameter 
11 Hydraulic impact force beneath the bit 

 پايدارغرب
 آبان

 وراوري

 تابناك

 4    هیستوگرام خطای مدل بورگوین و یانگ 3    نمودار رگرسیون مدل بورگوین و یانگ
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 6    هیستوگرام خطای مدل تجربی 5    نمودار رگرسیون مدل تجربی

ب��ا توجه به مق��دار خطای به دس��ت آم��ده و اخت��الف آن با ن��رخ نفوذ 
واقعی)گزارش ش��ده( به جهت حصول نتیجه ای ب��ا کمترین مقدار اختالف 
نس��بت به مقدار واقعی و اکتس��اب حداکثر قطعیت می بایستی از رابطه ی زیر 

به منظور تصحیح نرخ نفوذ محاسبه شده بهره برد.
 ROPact =)0.79× (+0.17                                                  )24(
الزم به ذکر است پراکندگی خطاهای مدل بورگوین و یانگ شامل تعداد 

و گستردگی آنها در شکل-4 ارائه شده است. 

 2-2- مدل تجربی)رگرسیون خطی(
 به منظ��ور س��هولت محاس��بات و افزایش دق��ت در تخمین ن��رخ نفوذ با 
بهره گیری از روش رگرسیون خطی و تحلیل یکصد داده میدانی، مدل تجربی 

به فرم کلی زیر پیشنهاد می گردد:

11 
 

نظور سهولت محاسبات و افزايش دقت در تخمين نرخ نفوذ با مهب خطي): مدل تجربي(رگرسيون -2-2
  گردد:داده ميداني، مدل تجربي به فرم كلي زير پيشنهاد مي يكصدگيري از روش رگرسيون خطي و تحليل بهره

)25(  ������ =�����
�

���
 

گل، ويسكوزيته گل و اندازه قطر مته پارامترهاي عمق، وزن روي مته، سرعت گردش گل، سرعت حفاري، وزن 
  در رابطه فوق مفروض هستند:

)26(  ROP��� = a� × (Depth) + a� × (WOB) + a� × (GPM) + a� × (RPM) + a� × (MW) + a�
× (Mud	Viscosity) + a� × (BS)

  اند:گيري، ضرايب زير حاصل شدهپس از عمليات رگرسيون
�� = −0.0012 
�� = 0.5973 
�� = −0.0187 
�� = 0.1190 
�� = 0.5654 
�� = 0.0183
�� = −0.2874

تصحيح نرخ  مشخص و رابطه R=0.99233خطا به ميزان ، تر بيان شده در مدل بورگوين و يانگطبق روالِ پيش
  ارائه شده است. 6-و همچنين هيستوگرام خطاها در شكل 5- نفوذ در شكل

)27( ������ = (0.98 × ������) + 0.052 

  
  نمودار رگرسيون مدل تجربي  - 5شكل

  
  هيستوگرام خطاي مدل تجربي -6شكل

)25(

پارامترهای عمق، وزن روی مته، س��رعت گردش گل، س��رعت حفاری، 
وزن گل، ویسکوزیته گل و اندازه قطر مته در رابطه فوق مفروض هستند:

ROPest=a1×)Depth(+a2×)WOB(+a3×)GPM(+a4×)RPM(+a5

×)MW(+a6×)Mud Viscosity(+a7×(BS ) )26(

پس از عملیات رگرسیون گیری، ضرایب زیر حاصل شده اند:
a1= -0.0012

a2= 0.5973
a3= -0.0187
a4= 0.1190
a_5=0.5654
a6= 0.0183
a7= -0.2874

طب��ق رواِل پیش تر بیان ش��ده در م��دل بورگوین و یان��گ، خطا به میزان 
R=0.99233 مش��خص و رابطه تصحیح نرخ نفوذ در ش��کل-5 و همچنین 

هیستوگرام خطاها در شکل-6 ارائه شده است.

نتیجه گیری
1. مقایسه نرخ نفوذ مته در سه حالت »واقعی)گزارش شده(«، »مدل تجربی« 
و »م��دل بورگوین و یانگ« نش��ان می ده��د که با توجه به ک��م بودن تعداد 
پارامتره��ا، میزان خطای مدل تجربی در مقایس��ه با مدل بورگوین و یانگ از 
مقدار کمتری برخوردار است. لذا این نکته مستدل هست که نتایج حاصل از 
مدل بورگوین و یانگ از دقت کمتری نسبت به مدل تجربی برخوردار است.

2. هنگامی ک��ه با هیچ یک از مدل ها نمی توان به حداکثر نرخ نفوذ دس��ت 
یاف��ت، می ت��وان از مدل تجربی اس��تفاده نمود. آنچه که بدیهی اس��ت مدل 
تجربی ارائه شده در مقایسه با سایر مدل ها از میزان خطای بسیار کمتر و نتایج 

قابل قبول تری برخوردار است. 
3. مدل تجربی در اعماق زیاد میزان نرخ نفوذ منفی را نشان می دهد که این 
امر س��بب ناکارآمدی مدل تجربی در اعماق زیاد است. لکن مقادیر به دست 
آمده از مدل ها را می توان به کمک یک »رابطه تصحیح« به مقدار واقعی خود 

نزدیک نمود.
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 1   داده های گزارش شده توسط گروه حفاری

Impact Force
)K Ibf(

NozzelDiameter
)inch(

Viscosity 
)cp(

 Average
GPM

 Tooth
Wear

 Average
RPM

BS )inch(
AverageWOB 

)K Ib(
ECD )ppg(

MudWeight 
)ppg(Depth )ft(

Threshold )W/
BS(t

ROP )ft/Hr(
 Num
Well

0.3087981850.974277568554000.12585267213.8968798.690539.360.2692307695.2808

0.9752603830.974277568456850.25112.517.532.524.349725749.3591377.60.26923076918.3352

2.5721019140.866024505379750.1662511517.537.512.945101559.62642532.160.26923076914.9896

2.3150608280.866024505379250.12512017.537.514.924327179.62643401.360.26923076912.6608

0.2132637470.974277568733250.125702659.09169.0916180.40.1730769233.28

0.591870920.866024505265000.1256017.56.577.802399568.4231196.80.1730769239.84

2.2507535830.866024505349250.2512517.527.513.023399629.3592492.80.17307692311.4144

1.0830372491.218748735388500.37512017.517.513.6106740410.562332800.17307692310.5288

0.6466946610.974277568275500.25558.375678.603334119.62649643.20.1730769231.0824

0.6466946610.974277568365500.9175808.3751073.878886579.62649698.960.1730769233.28

0.6824499270.974277568405650.2075608.37591475.386259.62649938.40.1730769233.28

0.6119014190.974277568435350808.37522.574.771282229.62649941.680.1730769234.92

1.2806100731.218748735349550.2517017.52012.508634229.89383942.560.57142857112.8248

0.3593304840.974277568604250.2580268.528.180988.957936.080.7206208436.068

1.0456641430.974277568417250.12516017.51567.5882948.9579236.160.32692307716.4

1.4665538420.811897973327000.3757017.58.5253.65230839.3593765.440.3269230771.4432

1.2772839080.920151037337250.12512517.51039.0752979.76013817.920.3269230773.8376

2.0476574810.894931091318750.207517017.52018.8620575610.16123883.520.32692307710.332

1.6615543020.999998962328750.2511517.532.5127.55568810.29496756.80.3269230773.444

2.008595830.894931091328500.2912511017.52028.4647103810.56236822.40.3269230776.3304

0.3102040171.07165065554000.3337513012.2517.519.3921786110.56237252.080.3269230774.0344

0.5705936311.2247436606200.0837517512.252516.4845620210.56237796.560.3269230774.8544

0.5705936311.2247436606200.0837517512.252516.4845620210.56237796.560.3269230774.8544

0.5705936311.2247436606200.0837517512.252516.4845620210.56237796.560.3269230774.8544

0.5705936311.2247436606200.0837517512.252516.4845620210.56237796.560.3269230774.8544

0.5705936311.2247436606200.0837517512.252516.4845620210.56237796.560.3269230774.8544

ب
غر

ار 
ید

2پا
1

ب
غر

ار 
ید

2پا
6

ار 
ید

2پا
4

ب
غر

ب
غر

ار 
ید

2پا
5
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Impact Force
)K Ibf(

NozzelDiameter
)inch(

Viscosity 
)cp(

 Average
GPM

 Tooth
Wear

 Average
RPM

BS 
)inch(

AverageWOB 
)K Ib(

ECD )ppg(

MudWeight 
)ppg(Depth )ft(

Threshold )W/
BS(t

ROP )ft/Hr(
 Num
Well

2.0201696030.974277568659400.3337515017.54516.208628510.29492830.640.38461538516.9904

1.3671377811.218748735529550.12517517.51512.1084601810.56233968.80.3846153857.9376

0.4215833140.995104175644600.08251208.3751040.21710219.3599761.280.3846153856.7568

0.2104429940.99510417570325067.58.37510163.64951059.3599885.920.3846153853.936

0.3957481731.07165065684700.165908.37512.515.62313949.7601113160.3846153852.2304

0.2806463310.974277568673550.125558.3757.593.7852057110.027512572.240.3846153851.8368

0.118061860.974277568752350.125556.12515205.06104679.626412795.280.3846153851.476

0.1658151830.97427756878278.50.1251056.1251529.843777249.626412844.480.3846153852.3288

0.2087728110.97427756876312.50.1251006.12517.525.472452439.626412998.640.3846153854.4936

0.201634080.974277568993050.251006.1251411.788833369.7601131200.3846153853.6408

2.4755321170.894931091369750.2912517017.51520.179834039.89385900.720.0961538464.451428571

2.4758054550.866024505459500.517517.54018.921099069.76012955.280.53846153817.4824

1.6063681590.994367879468500.12517017.52019.9288953210.428638540.53846153812.0048

1.7458974310.994367879438750.37518517.522.513.6949971410.6965480.880.5384615387.9704

0.7275314930.9742775684755009512.2517.5137.287412510.82976674.80.5384615384.1984

0.236423610.974277568453500.041257517.51523.34809858.69054100.32692307714.5632

0.4689872440.974277568504500.2510512.2512.51183.0364810.42867235.680.3269230770.5576

0.3593304840.974277568704250.1259026525.473503948.957945.920.5662020915.0512

2.6872217470.866024505439700.37514017.54514.9086003210.16122758.480.19230769217.2528

1.5913127630.974277568468750.2515017.542.517.114343129.3594070.480.19230769212.3984

0.5225444290.974277568594750.1256512.2510596.7325410.42867583.360.1923076921.4104

0.5276106491.0716506573525015012.2517.514.7396583810.42867593.20.1923076924.92

0.1504463270.974277568852750.1256026433.218752698.957952.480.4954268293.8704

1.6113920680.866024505408000.1259517.57.524.386951058.9579242.720.1538461548.8888

1.4430376721.218748735389750.37518517.53013.2231721610.6966441.920.15384615410.1024

0.281690631.224743650425011512.252020.2444868811.09717583.360.1538461545.412

0.1179396761.2247436512750.3337513512.2515108.814423311.09719790.80.1538461541.804

0.2038550520.974277568353250.125508.3758.544.344117978.69059908.880.1538461543.28

0.1875047080.992155712453150658.3758.5204.25884678.824210151.60.1538461541.64

0.1875047080.992155712503150658.375755.111353158.824210171.280.1538461542.7552

0.3014304461.07165065584250.3751508.37517.514.366828259.091610505.840.1538461546.4944

0.2008599640.992155712643100.125608.3756.574.904982229.760113680.880.1538461542.952

ب
غر

ار 
ید

2پا
2

ب
غر

ار 
ید

1پا
9

ب
غر

ار 
ید

1پا
8

ان
 آب

7 
 

ان
 آب

8 
 

23
پایدار 

غرب
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Impact Force
)K Ibf(

NozzelDiameter
)inch(

Viscosity 
)cp(

 Average
GPM

 Tooth
Wear

 Average
RPM

BS 
)inch(

AverageWOB 
)K Ib(

ECD )ppg(

MudWeight 
)ppg(Depth )ft(

Threshold )W/
BS(t

ROP )ft/
Hr(

 Num
Well

1.4905510240.974277568328350.37514017.53512.4272159.62643027.440.28846153817.4496

0.4290513240.974277568544250.1258512.2512.51110.01588710.6967645.680.2884615381.7056

0.1150570160.9742775684225007012.25158.28948.28942968.40.3846153859.84

0.3323922960.974277568424150808.517.513.972517488.69057698.160.3846153857.4128

0.1206242910.974277568452500.50125658.51535.434188498.69058062.240.3846153855.9368

0.1224800490.974277568422500.2075808.51528.516851428.82428436.160.3846153855.8056

0.0670700750.974277568421850.20875708.512.517.51018438.82428865.840.3846153855.0512

0.0826740330.974277568402250.4175956.12516.5202.78814677.35359042.960.3846153854.92

0.1235007160.974277568402750956.12516.5593.657447.35359092.160.3846153852.1976

0.0558917290.974277568401850.125556.1256189.75917027.35359098.720.3846153852.952

0.0558917290.974277568401850.125956.1251927.711275697.35359128.240.3846153858.7576

0.1459553920.9742775684527508517.5108.69058.6905157.440.28846153810.2992

0.1736989790.974277568403000.375558.59.565.817550568.69057914.640.2884615384.1328

0.1224800490.974277568402500.4575708.52013.967217028.82428042.560.2884615386.6912

0.2069912830.974277568423250.4175758.52020.55027888.82428603.440.2884615386.0024

0.1224800490.974277568442500.125608.513.532.754973068.82429095.440.2884615384.592

0.1235007160.974277568432750.16625606.12512.524.855110157.35359256.160.2884615387.8392

0.2069912830.974277568403250.83375758.52017.707593038.82427560.40.3461538466.7568

0.099208840.974277568422250.25708.517.510.679592228.824283640.3461538466.396

0.124623450.974277568402750556.125940.923432287.420358924.880.3461538465.2152

0.0761747970.974277568622150.25756.1251435.608039427.420359423.440.3461538469.3152

0.1243358080.9742775681052500.25702688.95798.957949.20.5284552856.56

0.0094569440.97427756835700.1259017.51511.62201978.6905265.680.30769230819.3848

0.0087935110.9742775683667.50.2510012.2517.513.022795128.69051895.840.30769230820.172

0.0951175610.974277568702220.12562.5265.519.752838498.690545.920.5662020914.1656

0.2038550520.974277568323250.1255517.57.58.69058.6905219.760.2115384627.2816

0.0094569440.97427756834700.1258017.51010.440661018.6905285.360.21153846215.3504

0.1519398420.974277568332850.25508.58.523.08069858.42316428.80.2115384624.3624

0.1190506080.974277568502700.125606.1251046.440429337.35357944.160.2115384625.4776

0.0754885370.974277568552150.12572.56.1251014.229904237.35358016.320.2115384625.1496

ان
 آب

4
ک

بنا
 تا

39
ک

بنا
 تا

40
ک

بنا
 تا

41
وی

ورا
 1

2
وی

ورا
 1

1
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Impact Force
)K Ibf(

NozzelDiameter
)inch(

Viscosity 
)cp(

 Average
GPM

 Tooth
Wear

 Average
RPM

BS 
)inch(

AverageWOB 
)K Ib(

ECD )ppg(

MudWeight 
)ppg(Depth )ft(

Threshold )W/
BS(t

ROP )ft/
Hr(

 Num
Well

0.02552410.9742775684511505017.58.531.240651548.6905236.160.4807692317.052

0.0081542020.97427756835650.3756517.517.511.734154338.6905321.440.48076923118.7616

0.0108561860.97427756835750.6257012.25159.6211411758.69051817.120.48076923117.22

0.0174181480.97427756836950.70758512.251510.24878298.69052850.320.48076923114.104

0.0192998870.974277568361000.5412510012.251510.938863198.69053837.60.48076923116.5968

0.4946349830.866024505454500858.58.5106.40782338.69056612.480.4807692317.1504

0.4946349830.866024505454500.25958.517.518.071363048.69056691.20.4807692316.9536

0.2040118940.866024505442890.33375706.1257.51767.602328.69057101.20.4807692313.28

0.0835994190.866024505441850.125706.1259116.69385748.69057104.480.4807692315.1824

0.0447602380.86602450528137.50.25656.125108.42318.42317166.80.4807692314.92

0.0587283920.86602450528157.50.25606.12512.58.42318.42317891.680.4807692317.6096

0.0810271290.866024505281850.125606.12512.58.42318.42318508.320.4807692313.936

وی
ورا

 1
2

پانویس هاپانویس ها
1. Graham and Muench

2. Real-Time drilling optimization
3. Bingham Model
4. Maurer Model
5. Bourgoyne and Young Model
6. Overbalance on penetration rate

7. Tooth wear
8. Warren Model 
9. Bit Records
10. Nuzzle Diameter
11. Hydraulic impact force beneath the bit
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