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از لحاظ تاریخی، مته های حفاری با توجه به سوابق عملکرد 
در میدان و بر اس��اس کمترین هزین��ه در حال اجرا انتخاب 
می شوند. اغلب به علت عدم آشنایی با خصوصیات ژئومکانیکی 
سازندهای حفاری یا نبود اطالعات برای عملکرد مته، بهترین 
رکوردهای حفاری در دس��ترس نیس��تند. در نتیجه انتخاب 
بهینه مته از طریق آزمون سعی و خطا در یک هزینه اضافی 
قابل توج��ه برای تعداد زیادی از چاه ها فراهم گردید. به عالوه 
در بسیاری از موارد، سعی در فرایند انتخاب بهینه مته نشده، 
در صورتی که اگر رکوردهای offset اطالعات سنگ شناس��ی 
و یا مقاومت را ش��امل نشود، مشکل عملی ظاهر خواهد شد. 
از این رو عملکرد مته در فواصل حفاری و ش��رایط عملیاتی 
مته می تواند از رکوردهای مته اس��تنباط گردد، در حالی که 
اطالعات در مورد چیزی که مته سوراخ کرده ممکن است از 
الگ ها حاصل شود، نه از طریق رکوردهای مته. بر این اساس 
استفاده از داده های الگ می تواند طرح انتخاب اقتصادی مته 

را تسهیل کند.

1- مقاومت فش�اری تک محوره و سختی بر اساس سرعت های 
موج صوتی

مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهند که سرعت های صوتی 

با سختی س��نگ، قابلیت حفر و مقاومت، رابطه دارد. آقایان 
Gstalder و Raynal س��ختی سنگ را مستقیماً از نمونه های 

مغزه و س��پس از س��رعت های موج فش��اری، به عنوان روش 
جایگزی��ن، اندازه گی��ری کردند. آنها به این نتیجه رس��یدند 
که اگر س��رعت های موج فشاری افزایش یابد، سختی سنگ 

افزایش پیدا می کند]1[.
 همچنی��ن Hadidi به صورت آزمایش��گاهی مقاومت حفاری 
و س��رعت های موج فش��اری را اندازه گی��ری کردند و به این 
نتیجه رس��یدند که اگر س��رعت های فش��اری افزایش یابد، 
مقاوم��ت حف��اری افزایش خواه��د یافت]2[.م��ا از مقاالت 
متوجه می ش��ویم که یک رابطه مناس��ب بین س��رعت های 
موج فش��اری و س��ختی س��نگ و همچنین مقاومت فشاری 
تک محوره وجود دارد]3[. س��نگ ها از طیف گس��ترده ای از 
خواص فیزیکی- مکانیکی و زمین شناس��ی برخوردار هستند 
که تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر عملیات حفاری دارند. 
برخی از خواص فیزیکی عبارتند از: تخلخل، دانسیته، بافت، 
س��اختار و پیوس��تگی. خواص مکانیکی س��نگ نشان دهنده 
مقاوم��ت و س��ختی س��نگ در مقابل نیروی ورودی اس��ت. 
برخی از این پارامترها عبارتند از: مقاومت فشاری تک محوره 
)UCS(، انس��جام )c(، زاویه اصطکاک داخلی )φ(، س��ختی، 

  محمد صادق عظیمی فر،   میثم حسن نژاد، صیاد قادری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز   سعیدپرویزی قلعه*، شرکت نفت فالت قاره 
شرکت مهندسی و توسعه نفت   

انتخاب مته یکی از چالش های اساس��ی در عملیات حفاری چاه عمیق اس��ت. بیشتر هزینه ها در هر چاه 
مربوط به مرحله حفاری اس��ت. از طرفی، توس��عه یک عملیات حفاری بهینه س��ازی شده، ممکن است در 
استفاده موثر از مته خالصه شود. انتخاب یک مته مناسب برای شرایط حفاری خاص، نیاز به ارزیابی چندین 
پارامتر دارد. در این کار، ما ویژگی های اساسی قابلیت حفر سازند یعنی مقاومت فشاری تک محوره و سختی 
موهر را بر اساس الگ های پتروفیزیکی، گزارش های روزانه حفاری و گزارش های مته چاه های offset فراهم 
کردیم. بر این اس��اس، یک طرح بهینه سازی ش��ده انتخاب مته را بر اساس خصوصیات سازند و معیارهای 
طبقه بندی برای مته های حفاری ایجاد ش��ده توس��ط انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری )IADC( ارائه 
کردیم. در مرحله بعد می توانیم انتخاب مته بهینه را توجیه کنیم. این رویکرد منجر به یک عملیات حفاری 

مقرون به صرفه و برنامه مته در زمینه های مورد مطالعه خواهد شد.

روشی نوین برای انتخاب مته سه کاجه بر اساس پارامترهای ژئو مکانیکی با استفاده از 
الگ صوتی
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مدول یانگ )E(، نس��بت پوآسون )υ(. در ضمن، پارامترهای 
ژئومکانیکی س��نگ سازند برای مطالعه حفرپذیری و انتخاب 
مته الزم اس��ت]4[.در میان این پارامترها، مدول یانگ بسیار 
ضروری اس��ت. امواج االس��تیک در سنگ با سرعتی که تابع 
س��ختی االس��تیک و چگالی سنگ اس��ت، حرکت می کند. 
معادله )1( به طور دقیق انتش��ار موج االس��تیک در یک ماده 
جام��د ایزوتروپیک را تعریف می کند. تمامی این پارامترها به 
پارامترهای دیگر از قبیل تخلخل و تنش به هنگام اس��تفاده 
در میدان بس��تگی دارد. در این تحقیق برای تخمین مدول 
االستیک از سرعت های موج از معادله )1( استفاده گردید]5[.

E = 	���
�(3��� − 4���)
(��� − ���) 																																																																																																																																								(1) 

 

Vs (Km/s) =  برشي صوتسرعت   

Vp (Km/s) = سرعت تراكمي صوت 

ρ (gr/cm3) = چگالي 

E (GPa) = مدول االستيك 
تواند با استفاده از الگ خواص مكانيك سنگ ميدر صورت وجود اطالعات سرعت موج تراكمي و برشي و الگ چگالي، بنابراين، 

  .به دست آيد )dipol دوقطبي( صوتي

 يك هدف جالب براي محققان است. sبيني سرعت موج پيش ،بنابراين در ميدان ثبت نشده است. sبا اين حال، اغلب سرعت موج 

بيني براي تخمين سرعت موج برشي از در دسترس نباشد، ممكن است از يك معادله پيش  )dipolدوقطبي( هاي صوتي اگر الگ

) براي تخمين سرعت موج برشي 2از معادله( مطالعه،در اين  موج فشاري به دست آمده از الگ صوتي استفاده كنيم. سرعت

 .]6[استفاده شد

�� = 1.68 + 1.56
1 + ���(−�� − 4.46

0.63 )
																																																																																																																							(2) 

  معيارهاي موثر براي انتخاب مته -2
هاي نفتي در مشاغل تكميل براي كمك به شركت بهبود تكنيك حفاري و ،المللي پيمانكاران حفاري)( انجمن بين IADCماموريت 

كنيم كه كدهاي استفاده مي IADCدر اين تحقيق از جدول  بندي شده و جداول منتشر شده است.خود از طريق نمودارهاي طبقه

و سختي از جمله  محورهمقاومت تراكمي تك ،با توجه به اين جداول كند.مته را بر اساس پارامترهاي مكانيك سنگ مشخص مي

  براي انتخاب مته هستند.پارامترهاي مهم 

  

   سختي سنگ - 2-1
 موهرمقياس سختي مواد معدني  .]7[ شودگيري مياندازه موهرسختي معدني توسط ناخن، سوزن، فوالد يا كوارتز در مقياس 

با اين حال،  دهد.تر نشان ميتر براي خرد كردن مواد نرمسخت مقاومت در برابر خراش مواد معدني مختلف را از طريق مواد معدني

از سوي ديگر، تخمين سختي بسيار پيچيده  .در عمليات حفاري بايد سختي سنگ سازند را به طور مداوم در حين حفاري بدانيم

)1(

Vs )Km/s( = سرعت برشی صوت 
Vp )Km/s( = سرعت تراکمی صوت
ρ (gr/cm3(= چگالی
E )GPa( = مدول االستیک
م��وج  س��رعت  اطالع��ات  وج��ود  ص��ورت  در  بنابرای��ن، 
مکانی��ک  خ��واص  چگال��ی،  الگ  و  برش��ی  و  تراکم��ی 
 س��نگ می توان��د ب��ا اس��تفاده از الگ صوت��ی دوقطب��ی

)dipol( به دست آید.

ب��ا این حال، اغلب س��رعت موج s در میدان ثبت نش��ده 
اس��ت. بنابراین، پیش بینی سرعت موج s یک هدف جالب 
 )dipol( برای محققان است. اگر الگ های صوتی دوقطبی
در دس��ترس نباشد، ممکن است از یک معادله پیش بینی 
برای تخمین سرعت موج برشی از سرعت  موج فشاری به 
دس��ت آمده از الگ صوتی استفاده کنیم. در این مطالعه، 
از معادله)2( برای تخمین س��رعت موج برش��ی اس��تفاده 

شد]6[.

)2(

E = 	���
�(3��� − 4���)
(��� − ���) 																																																																																																																																								(1) 

 

Vs (Km/s) =  برشي صوتسرعت   

Vp (Km/s) = سرعت تراكمي صوت 

ρ (gr/cm3) = چگالي 

E (GPa) = مدول االستيك 
تواند با استفاده از الگ خواص مكانيك سنگ ميدر صورت وجود اطالعات سرعت موج تراكمي و برشي و الگ چگالي، بنابراين، 

  .به دست آيد )dipol دوقطبي( صوتي

 يك هدف جالب براي محققان است. sبيني سرعت موج پيش ،بنابراين در ميدان ثبت نشده است. sبا اين حال، اغلب سرعت موج 

بيني براي تخمين سرعت موج برشي از در دسترس نباشد، ممكن است از يك معادله پيش  )dipolدوقطبي( هاي صوتي اگر الگ

) براي تخمين سرعت موج برشي 2از معادله( مطالعه،در اين  موج فشاري به دست آمده از الگ صوتي استفاده كنيم. سرعت

 .]6[استفاده شد

�� = 1.68 + 1.56
1 + ���(−�� − 4.46

0.63 )
																																																																																																																							(2) 

  معيارهاي موثر براي انتخاب مته -2
هاي نفتي در مشاغل تكميل براي كمك به شركت بهبود تكنيك حفاري و ،المللي پيمانكاران حفاري)( انجمن بين IADCماموريت 

كنيم كه كدهاي استفاده مي IADCدر اين تحقيق از جدول  بندي شده و جداول منتشر شده است.خود از طريق نمودارهاي طبقه

و سختي از جمله  محورهمقاومت تراكمي تك ،با توجه به اين جداول كند.مته را بر اساس پارامترهاي مكانيك سنگ مشخص مي

  براي انتخاب مته هستند.پارامترهاي مهم 

  

   سختي سنگ - 2-1
 موهرمقياس سختي مواد معدني  .]7[ شودگيري مياندازه موهرسختي معدني توسط ناخن، سوزن، فوالد يا كوارتز در مقياس 

با اين حال،  دهد.تر نشان ميتر براي خرد كردن مواد نرمسخت مقاومت در برابر خراش مواد معدني مختلف را از طريق مواد معدني

از سوي ديگر، تخمين سختي بسيار پيچيده  .در عمليات حفاري بايد سختي سنگ سازند را به طور مداوم در حين حفاري بدانيم

2- معیارهای موثر برای انتخاب مته
ماموری��ت IADC ) انجمن بین الملل��ی پیمانکاران حفاری(، 
بهب��ود تکنیک حفاری و تکمیل برای کمک به ش��رکت های 
نفتی در مش��اغل خود از طریق نمودارهای طبقه بندی شده 
 IADC و جداول منتش��ر شده است. در این تحقیق از جدول
اس��تفاده می کنیم که کدهای مته را بر اس��اس پارامترهای 

مکانیک س��نگ مش��خص می کند. با توجه ب��ه این جداول، 
مقاوم��ت تراکمی تک محوره و س��ختی از جمله پارامترهای 

مهم برای انتخاب مته هستند.

2-1- سختی سنگ 
سختی معدنی توسط ناخن، سوزن، فوالد یا کوارتز در مقیاس 
موهر اندازه گیری می ش��ود ]7[. مقیاس سختی مواد معدنی 
موهر مقاومت در برابر خراش مواد معدنی مختلف را از طریق 
مواد معدنی س��خت تر ب��رای خرد کردن مواد نرم تر نش��ان 
می دهد. با این حال، در عملیات حفاری باید س��ختی سنگ 
سازند را به طور مداوم در حین حفاری بدانیم. از سوی دیگر، 
تخمین سختی بسیار پیچیده است که این به این دلیل است 
که سختی مواد س��نگ به سختی سنگ های تشکیل دهنده 
م��واد معدن��ی و ارتباط این مواد معدنی و س��نگ های منبع 
بستگی دارد. به عنوان مثال، کوارتز به عنوان سنگ دگرگونی 
حاوی دانه های کوارتز مس��تقل از هم، بس��یار سخت بوده و 
با توجه به مقیاس موهر،  س��ختی آن برابر با 7 است. با این 
وجود، ماسه سنگ آهکی به عنوان سنگ رسوبی حاوی درصد 
باالیی از مواد معدنی کوارتز، با چاقو خراشیده شده و بنابراین 
س��ختی آن کمتر از 7 است ]8[. همانطور که مشخص است 
س��ختی مستقیماً از نمونه های مغزه س��ازند تعیین می شود. 
هرچند عدد اشمیت یک روش جایگزین برای تعیین سختی 
س��ازند است، با توجه به مقاالت، پیدا کردن یک کد مناسب 
برای مته نیاز به برآورد خوبی از سختی سنگ دارد. تاکنون، 
چندین رابطه برای پیش بینی خواص سنگ بر اساس مدول 

 1   طبقه بندی قابلیت حفاری بر اساس سختی موهر و مقاومت 
تراکمی تک محوره.

موهرمقاومت تراکمی تک محوره  )MPa(قابلیت حفاری

Very high200<>7

High200-1207-6

Moderate120-606-4.5

Tendentious to weak60-304.5-3

Weak30-103-2

Very weak10>2-1
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 2  جدول IADC برای انتخاب مته

Ground  DescriptionUCS (MPa(HardnessBIT DescriptionIADC
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65 - 40

15 ≤

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit113

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit213

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection313

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit413

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection513

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit613

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection713

30 - 15

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit123

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit223

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection323

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit423

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection523

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit623

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection723

45 - 30

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit133

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit233

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection333

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit433

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection533

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit633

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection733

≤ 45

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit143

Steel Tooth Standard Open Air Cooled Bearing Roller Bit243

Steel Tooth Standard Open Bearing Roller Bit with Gauge Protection343

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit443

Steel Tooth Sealed Roller Bearing Bit with Gauge Protection543

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit643

Steel Tooth Journal Sealed Bearing Bit with Gauge Protection743
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یانگ پیش��نهاد شده است. معادله )3( یکی از روابط مناسب 
برای تخمین )N( در میدان است ]9[.

N=0.5155E+17.488                         )3(
E )GPa( = مدول االستیک
N= عدد چکش اشمیت

 )UCS( 2-2- مقاومت فشاری تک محوره
یکی از پارامترهای مهم در مکانیزم ریزش و شکست سنگ، 
مقاومت فش��اری تک محوره س��نگ اس��ت. شکس��ت سنگ 
می تواند به روش های مختلفی اتفاق بیفتد؛ بسته به نوع مته، 
ماس��ون نشان داد که س��ختی و مقاومت فشاری تک محوره 
س��نگ سازند بستگی به سرعت موج برشی دارد ]3[. آگاهی 
از مقاومت این س��نگ ها برای انتخاب مته، طراحی وزن گل 
و برنامه ری��زی چاه اهمیت دارد.  ه��دف از فاکتور مقاومت، 
تأیید حداکثر اس��ترس فش��اری اس��ت که س��نگ می تواند 
تحت بارگزاری تک محوره بدون شکس��ت تحمل کند ]10[. 
برای اندازه گیری مس��تقیم مقاومت تراکمی تک محوره نیاز 
به نمونه مغزه های دس��ت نخورده و محافظت ش��ده داریم. 
ب��ا این وجود، تهی��ه نمونه مغزه از س��ازندهای میدان نفتی 
بس��یار گران و زمان بر اس��ت. بنابراین، ترجی��ح می دهیم از 
روش غیرمس��تقیم برای تخمین مقاومت تراکمی تک محوره  
استفاده کنیم. روابط متعددی وجود دارد که N را به خواص 
س��نگ مربوط می کن��د. در این تحقی��ق از معادله )4( برای 
ارزیاب��ی مقاومت تراکمی تک محوره از عدد چکش اش��میت 
)N( اس��تفاده شده اس��ت و به نظر می رسد دقیق تر از سایر 

روابط مشابه باشند]11[.

UCS=13.02 exp(0.0414N)                        )4(

2-3- قابلیت حفرشوندگی
قابلی��ت حفرش��وندگی یکی از خواص مهم ب��رای هر گونه 
ت��الش ب��رای طبقه بندی س��ازند، انتخاب مت��ه و حفاری 
اس��ت. قابلیت حفاری)حفرش��وندگی( س��ازند تحت تاثیر 
سنگ شناس��ی و س��ختی، یک روش تجربی برجسته برای 
پیش بینی حفرش��وندگی مقیاس موهر اس��ت]1[. در این 
روش، قابلیت حفرپذیری سازند بر اساس سختی و مقاومت 
تراکمی تک محوره  سنگ طبق جدول-1 مشخص می گردد.

 1   مدول یانگ برای سازند آغاجاری

 2  مدول یانگ برای سازند میشان
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 3  اطالعات سازندی

سازندعمق )متر(قابلیت حفاریمقدار میانگین سختی اشمیتمقدار میانگین مقاومت تراکمی تک محوره  )MPa(کد مته انتخاب شده

32742.9528.08Tendentious to weak0 -2689آغاجاری

33755.5134.86Tendentious to weak2689-2984میشان

 3  مقدار عدد چکش اشمیت برای سازند آغاجاری

 4  مقدار عدد چکش اشمیت برای سازند میشان

3- زمین شناسی میدان نفتی مورد مطالعه
مارون یک��ی از بزرگ ترین میدان های نفت��ی در جنوب غربی ایران، 
واقع در شمال غربی اهواز اس��ت. این میدان در مجاورت میدان های 
کوپ��ال، آغاج��اری، ش��ادگان و رامش��یر ق��رار دارد. ط��ول آن 65 
کیلومتر و عرض متوس��ط آن 7 کیلومتر اس��ت. از لحاظ حوزه های 
زمین شناس��ی، در قسمت شرقی افتادگی ش��مال دزفول واقع شده 
اس��ت. میدان نفتی مارون دارای سنگ شناس��ی مختلفی است و در 
گذش��ته، با عملیات حفاری چالش برانگیزی مواجه بوده است. برخی 
از سازندها تحت فش��ار و برخی نرمال و طبیعی هستند. سازندهای 
مورد مطالعه ش��امل س��ازند آغاجاری )میوس��ن – پالئوسن( عمدتاً 
تش��کیل ش��ده از مارل قرمز و الیه ه��ای جزئی مارل خاکس��تری، 
 سیلتس��تون، و ماس��ه  س��نگ آهک��ی و همچنین س��ازند میش��ان
)سن میوسن( عمدتاً متشکل از مارل خاکستری و سنگ آهک است.

 IADC 4- جدول
شماره دو رقمی کد IADC نشان دهنده ساختار  دندانه های 
مته سه کاجه است که برای تولید  تولید مته اقتصادی بسیار 
مهم می باش��د. این ش��ماره دو رقمی بر اس��اس پارامترهای 
ژئومکانیکی س��ازند شناس��ایی شده است. س��ومین رقِم کد 
IADC نوع بلبرینگ  Beang/ guage مته را مشخص می کند. 

Beang/guage نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان عملیاتی 

و کارایی مته ایفا می کند. مهندسین حفار از offset مته چاه 
 guage و گزارش های روزانه حفاری، ب��رای انتخاب حفاظت
مناس��ب و یا bearing برای جلوگیری از شکس��ت اس��تفاده 
می کنند ]12[. درجدول-IADC ،2 برای انتخاب مته نش��ان 

داده شده است.

5- انتخاب مته سه کاجه
 IADC برای انتخاب یک مته مناسب براساس جدول

 توال��ی س��ازند چ��اه از گزارش ه��ای روزان��ه حف��اری ب��ا الگ صوتی 
)جدول-3 (،چگالی از نمودار دانسیته و سرعت صوت از نمودار 

صوتی به دست آمد.
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 5-1- میزان مدول االستیک برای سازندهای مذکور
در شکل های-1 و 2 این محاسبات نشان داده شده است.

5-2- محاسبه عدد چکش اشمیت برای سازندهای مذکور
در شکل های-3 و 4 این محاسبات نشان داده شده است.

5-3- تخمی�ن مقادی�ر مقاوم�ت تراکم�ی تک مح�وره ب�رای 
سازندهای مذکور

در شکل های-5 و 6 این محاسبات نشان داده شده است.

در مرحله بعد، مقادیر متوسط N و مقاومت تراکمی تک محوره  
و کالس قابلی��ت حفرش��وندگی برای این س��ازندها مطابق با 
جدول- 3 بدست آمد. بنابراین از جدول IADC می توانیم یک 
کد دو رقمی که نش��ان دهنده س��اختار برش است، شناسایی 
کنیم. هرچند، س��ومین رقم کد IADC )کد ویژگی( مجاز بود 
  Bearing و یا عمر GUAGE تا مهندسان بتوانند نوع حفاظت
 bit تعیین کنن��د. گاهی اوقات offset )را از داده ه��ای )ثوابت
 bearing نش��ان می دهد که مته تحت فشار شکست records

و تحت کش��ش guage است، در حالی که ساختار برشی هنوز 
قابل قبول می باشد و داده های الگ، پروفایل سنگ شناسی ساده 
و خوبی را نش��ان می دهد. در این شرایط مهندسان می توانند 
تصمی��م بگیرند که یک مت��ه با افزایش حفاظ��ت bearing و 
guage اضافی، س��اعت های مورد نیاز را برآورده می کند ]3[. 

در نهای��ت، ما ویژگی های مورد نی��از bearing و guage ) کد 
س��وم جدول IADC(  را بر اساس داده های offset مته برای 
مطالعه س��ازندها به عالوه اطالعات تکمیل��ی در مورد عملکرد 
bearing در میدان مارون در ش��رکت ملی نفت ایران بدس��ت 

آوردیم. سومین شماره، طراحی bearing، حفاظت و guage را 

 5  مقدار مقاومت تک محوره برای سازند آغاجاری

 7  نرم افزار انتخاب مته بر اساس پارامتر های ژئومکانیکی 6  مقدار مقاومت تک محوره برای سازند میشان
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نشان می دهد و شامل هفت دسته بندی زیر است ]13[.
Non-Sealed )Open( Roller Bearing .1

Roller Bearing Air Cooled .2
Non-Sealed )Open( Roller Bearing Gage Protected .3

Sealed Roller Bearing .4
Sealed Roller Bearing Gage Protected .5

Sealed Friction Bearing .6
Sealed Friction Bearing Gage Protected .7

س��پس نام تولیدکننده مته مناسب می تواند از جداول مته 
)IADC( انتخ��اب ش��ود. در نهایت، مته های ذکر ش��ده در 

جدول 3 برای هر سازند انتخاب شدند.

6- برنامه انتخاب مته
با اس��تفاده از کده��ای متلب، نرم اف��زار کامپیوت��ر را برای 
انتخاب مته بر اس��اس روش توصیف ش��ده توسعه دادیم. در 
این نرم اف��زار زمان گذار الگ دانس��یته و موج صوتی و نوع 
bearing به عنوان ورودی وارد شدند. سپس سختی و مدول 

یانگ محاسبه گردیدند، در نهایت نرم افزار، مته مناسب را بر 
اساس کد IADC پیشنهاد می کند.

این برنامه می تواند به مهندسان حفار به منظور شناسائی خواص 
ژئومکانیکی، طبقه بندی الیه ها و پیش��نهاد ب��رای برنامه ریزی 

مته کمک کند. اتص��ال یک کاربر گرافیکی)GUI( برای انجام 
وظایف تعاملی نشان داده شده در شکل 7 شناخته شد.

نتیجه گیری
در ای��ن مقاله ویژگی های اساس��ی حفرپذیری س��ازند، به عنوان مثال 
مقاومت فشاری تک محوره و سختی را بر اساس الگ های پتروفیزیکی، 
گزارش های روزانه حفاری و گزارش ه��ای مته چاه های اطراف معین 
کردیم و نش��ان دادیم که دقیق��اً چگونه طرح انتخ��اب مته می تواند 
برای بهینه س��ازی نرخ حفاری و بهبود طول عمر مته و تعداد عملیات 

تریپینگ فراهم شود.
ای��ن امر می تواند موجب کاهش زمان کل��ی حفاری و هزینه عملیات 
شود، زیرا مته های جدید سازگاری خوبی با سازندها دارند. با روش های 
شرح داده شده، یک برنامه مته بسیار بهبود یافته در میدان می تواند 
به دس��ت آید. این امر به کاه��ش هزینه ها به هم��راه فرایند آزمون و 
خطای کنونی و به مدیریت برنامه مته بهینه در اوایل توس��عه میدان 
کمک خواهد کرد. از طرفی، هزینه روش پیش��نهادی کم اس��ت، زیرا 
می توان با مغزه گیرِی گران قیمت و زمان بر و تست های آزمایشگاهی 
با گزینه های جایگزین، جایگزین کنیم، همانطور که به  جای آزمایش 
مغزه مخرب، از س��رعت های صوتی برش��ی و فش��اری ب��رای تعیین 

پارامترهای مکانیک سنگ استفاده کردیم.


