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حف��اري دارد.]3[ در انتخاب مته، عوامل مهمي چون هزينه به ازاي 
واحد طول، قابليت حفاري س��ازند، نرخ نف��وذ2 و... دخالت دارند. از 
اين رو انتخاب مته را مي توان به عنوان يکي از مسائل بسيار مهم در 
عمليات مطرح كرد. همان طور که اشاره شد، درصد پاييني از هزينه 
حف��ر هر چاه به هزينه مته هاي حف��اري آن چاه اختصاص دارد، در 
حالي که اگر مته هاي حفاري به درس��تي انتخاب و اس��تفاده شوند، 
مي ت��وان زمان و هزينه حف��اري چاه را به مي��زان قابل مالحظه اي 

کاهش داد.]4[
امروزه با پيش��رفت روزاف��زون دانش و تکنول��وژي، صنايعي نيز که 
تحت تاثير اين دو رکن هستند، دستخوش تغييرات و پيشرفت هايي 
مي ش��وند و همين موضوع سبب گسترده شدن انتخاب ها و به وجود 
آمدن طيف وسيعي از گزينه ها مي شود. موضوع انتخاب مته حفاري 
از آنجايي حائز اهميت مي شود که بر اساس روش هاي مختلف بتوان 
ب��ه انتخاب گزينه بهينه و مديريت مطلوب دس��ت يافت. تاکنون در 
رابط��ه با روش هاي انتخاب مته حفاري تحقيقات متنوع و گوناگوني 
انجام ش��ده است. اس��تفاده از روش هزينه حفاري واحد طول براي 

انتخاب مته يکي از روش هاي نوين جهت تحقق اين امر است.
مطالع��ات مختلفي در رابطه ب��ا افزايش نرخ حف��اري، انتخاب مته و 
کاهش هزينه هاي عمليات ش��ده اس��ت که در اينجا به طور خالصه به 
آنها اش��اره مي ش��ود. در رابطه با انتخاب مت��ه، Ridha و همکاران در 
س��ال 2018 مطالعاتي در مالزي انج��ام دادند و روابط رياضي در اين 
زمينه که عمدتا پارامترهاي حفاري را شامل مي شد ارائه دادند.]5[ در 
زمينه بهينه سازي هزينه سياالت حفاري Emeka و همکاران در سال 
2018 مطالعاتي در يک��ي از ميادين نيجريه انجام دادند و موادي که 
مي تواند منجر به کاهش هرزروي ها و از دست دادن گل حفاري شود، 
پيشنهاد کردند.]Amorin ]6 و همکارن نيز در اين زمينه و روش هاي 
کاه��ش هزين��ه در رابطه با گل حفاري در س��ال 2015 تحقيقاتي را 
ارائه كردند.]7[ روش هاي مدل کردن مته هاي دکمه اي جهت افزايش 
نرخ حفاري نيز توسط Hareland و همکاران در کانادا در سال 2012 
انجام ش��د که نش��ان داد چگونه تغييرات جزئ��ي در اين گونه مته ها 
مي تواند تغييرات چش��مگيري در افزايش نرخ حفاري داش��ته باشد.

]Kowakwi ]8 و هم��کاران ي��ک مدل رياض��ي و توابع مربوط به آن 
ارائه کردند که از اين طريق مي توان بيش��ينه ي نرخ حفاري يک مته 
را مش��خص ك��رد و از اين طريق در منطقه م��ورد مطالعه به انتخاب 
مته مناس��ب پرداختند.]Hareland ]9 و Rashidi روش جديدي براي 
مدل سازي مته هاي س��ه کاجه جهت شبيه سازي پارامترهاي حفاري 
براي بهينه كردن س��رعت حفاري ارائه كردند.]Nygaard ]10 نيز در 

رابطه با چگونگي انتخاب مته هاي PDC جهت بهينه س��ازي حفاري و 
افزايش نرخ نفوذ با اس��تفاده از انتخاب انواع کدهاي مختلف اين نوع 
مته روش هايي ارائه کرد.]Kaiser ]11 روابط رياضي جهت محاسبات 
هزين��ه حفاري و همچنين هزينه هاي مربوط به مته حفاري بيان كرد 
که اي��ن تحقيق در جنوب آمريکا بر روي ميداني در آن منطقه انجام 
ش��د.]12[ در زمينه ي بهينه س��ازي نرخ نف��وذ و همچنين روش هاي 
کاهش هزينه هاي مربوط به حفاري تحقيقات مختلفي انجام ش��د که 
عمدتا شامل دو روش مي شد، كه روش اول از افزايش سرعت حفاري با 
كار بر روي عواملي مانند طراحي بخش انتهايي رشته حفاري، سرعت 
مناس��ب چرخش مته، وزن مناس��ب بر روي مته، هيدروليك مناسب 
گل حفاري و... حاصل مي شود و روش ديگر كاهش زمان هاي غيرفعال 
)ه��ر فعاليتي به جز حفاري( مانند تعمي��رات دكل، نمودارگيري، باال 
آوردن لوله ه��ا و راندن آنها ب��ه داخل چاه براي مواردي مانند تعويض 
مته، راندن لوله هاي جداري، سيمان كاري و... است. روش دوم به طرق 
مختلف منجر به کاهش زمان برخي از اين موارد شده و از اين طريق 
 به افزاي��ش راندمان عمليات و کاهش هزينه ه��اي آن کمک مي کند.

]13-14-15-16[

1- انتخاب مته
همانن��د ديگر جنبه هاي طراحي، حفاري و توليد از چاه، انتخاب مته 
نيز بر مبناي صرفه اقتصادي و با هدف كاهش هزينه به ازاي هر فوت 
از چاه انجام مي ش��ود. براي برنامه ريزي يك چاه، بايد عوامل متعدد 
مؤث��ر بر س��رعت حفاري را مورد مطالعه ق��رار داده و در حفاري هر 
قس��مت از چاه، اهميت هر يك را در نظر گرفت. از بين اين عوامل، 
وزن گل حفاري اس��ت كه به علت حساسيت فوق العاده كنترل چاه، 
گاهي ب��دون توجه به اثرات منفي آن بر س��رعت حفاري و با هدف 
خنثي كردن فش��ارهاي سازند و جلوگيري از ورود سيال سازندي به 

چاه، انتخاب مي شود.]17[
برنامه ريزي حف��اري چاه طي مراحل مختلفي انج��ام مي گيرد. نوع 
مته پس از تعيين پارامترهاي حفاري نظير وزن روي مته3، س��رعت 
دوران��ي مت��ه4، بررس��ي نتايج حاص��ل از گزارش هاي مت��ه، نمودار 
پيش��رفت حفاري چاه هاي مجاور و همچنين بازدهي و كاربرد انواع 
مختلف آن مشخص مي شود. جهت پي بردن به اهميت انتخاب مته 
مناس��ب براي حفاري چاه مي توان كاربرد مته ه��ا با در نظر گرفتن 
انواع س��ازندها را مدنظ��ر قرار داد. به عنوان مث��ال اگر از يك مته ي 
كاجي مخصوص سازند سخت براي حفاري سازند نرم استفاده شود، 
دندانه ها و كاج مته در اثر توپي ش��دن5 به طور كامل از كار مي افتد. 
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همچنين اگر از يك مته مخصوص س��ازند نرم براي حفاري اليه هاي 
سخت استفاده شود پس از مدت كوتاهي تمامي دندانه ها خرد شده 
و مت��ه از بي��ن خواهد رفت و عالوه بر اينکه ن��رخ نفوذ پاييني دارد، 
عواقب مانده يابي پس از استفاده از آن نيز وجود خواهد داشت.]18[ 
در نهاي��ت با توجه به اهميت و ض��رورت انتخاب صحيح مته و تأثير 
مس��تقيم آن بر س��رعت، هزينه و زمان عمليات حفاري، مي توان با 
بررس��ي و تجزيه و تحليل روش هاي مختلف انتخاب مته و ش��رايط 
موجود، مناس��ب ترين مته را انتخاب كرده و بازدهي عمليات حفاري 

را افزايش داد.
انتخاب مته مناس��ب براي ش�رايط حف�اري خ�اص، نيازمند ارزيابي 
عوامل م�ؤثر متع�دد است. البت�ه اگ�ر تمامي عواملي که در انتخاب 
مت���ه ت�أثيرگذارن�د، م�ورد بررس��ي قرار گيرد، انتخاب مته بس��يار 
پيچيده خواهد ش��د. بنابراين هر يک از روش هاي انتخاب مته، تنها 
عوام��ل محدودي را مورد ارزيابي قرار مي دهند. در حال حاضر يکي 
از روش هاي پذيرفته ش��ده ي انتخاب مته، استفاده از هزينه حفاري 

واحد طول مي باشد.

2- هزینه هاي حفاري و پارامترهاي موثر برآن
هر مته اي بسته به کيفيت و شرکت سازنده، ساعت کارکرد مخصوص 
به خود را دارد يا با توجه به ميزان سايش، پس از حفاري يک متراژ 
مش��خص، نرخ نفوذ کاهش خواهد يافت. در اين صورت ممکن است 
ادامه حفاري با مته مذکور مقرون به صرفه نباشد. در اين صورت راهکار 
مناس��ب، تعويض مته خواهد بود. اما زمان مناس��ب تعويض مته به 
عوامل مختلفي بس��تگي دارد. تقريبا درباره بهترين زمان براي پايان 
دادن به کار مته و شروع عمليات باال آوردن مته6 عدم قطعيت وجود 
دارد مگر اينکه مش��خصه هايي از عدم کارکرد مناس��ب مته مشاهده 
شود.]19[ استفاده از معادالت حاکم بر ساييدگي دندانه و ساييدگي 
ياتاقان ه��اي مت��ه، در بهترين حالت ممکن ي��ک تخمين تقريبي از 
زمان س��اييده شدن کامل مته را ارائه مي دهد. عالوه بر اين، مانيتور 
کردن گشتاور پيچشي7 رشته حفاري نيز مي تواند کمک کننده باشد. 
به هنگام ساييدگي ش��ديد ياتاقان ها، غالبا يک يا چند مخروط مته 
قفل ش��ده و افزايش ناگهاني و يا نوس��انات زيادي در گشتاور مورد 
نياز براي چرخاندن مته را حاصل مي کند. البته اين قانون هميشگي 
نيست و مواردي مشاهده شده که سرعت حفاري براي مدت کوتاهي 
کم ش��ده در حالي که گش��تاور غير نرمالي در حين حفاري مشاهده 
نشده است. در اين شرايط، تصميم به خروج مته از چاه گرفته شده 
و پس از خروج مته از چاه مش��اهده ش��ده يک يا چند کاج مته در 

آس��تانه افتادن بوده اس��ت و در صورت ادامه حفاري، کاج مته جدا 
شده و در چاه مانده8 مي شد. از اين رو همواره ريسک بااليي در ادامه 
حفاري در ش��رايطي که س��رعت حفاري کاهش يافت��ه، وجود دارد. 
هنگامي که س��رعت حفاري در نتيجه افزايش ساييدگي مته شديدا 
کاس��ته شود، مصلحت بر اين اس��ت که قبل از ساييدگي کامل، مته 
به بيرون از چاه کش��يده شود. زيرا لق شدن و در پي آن افتادن يک 
کاج مته9 در چاه، هزينه هايي به مراتب بيشتر را تحميل خواهد كرد. 
ب��ه همين جهت معموال تمامي مهندس��ين عمليات حفاري همواره 
سعي در بيرون آوردن مته پيش از پايان عمر نهايي آن دارند چرا که 

عواقب آن، هزينه و زمان زيادي را صرف خواهد كرد.
اگر جنس س��نگ س��ازند تا ح��دودي يکنواخت باش��د، مي توان در 
هر بار با به حداقل رس��اندن هزينه ران��دن مته، هزينه کلي حفاري 
را ني��ز به حداقل رس��اند. در اي��ن حالت، با فرض ب��ر اينکه مته در 
عمق حال حاضر به بيرون کش��يده ش��ود، بهترين زمان براي خاتمه 
بخش��يدن به کار مت��ه را مي توان با در نظر گرفتن محاس��به هزينه 
در ه��ر متر يا فوت حفاري در عمق فعلي تعيين كرد. در اين روش، 
حتي اگر بخش عمده اي از عمر مته باقي مانده باش��د، بايد به هنگام 
ش��روع افزايش هزينه حفاري، مته را از چاه بيرون کش��يد. ولي در 
صورتي که جنس سنگ يکنواخت نباشد، اين روش همواره نمي تواند 
منج��ر به حداقل رس��اندن هزينه کل حفاري ش��ود. در اين حالت، 
موثرترين معيار ي��راي تعيين عمر بهينه مته را تنها مي توان پس از 
حفاري تعدادي از چاه ها در منطقه و تعريف س��نگ منطقه از لحاظ 
سنگ شناس��ي به دست آورد. گاهي اوقات مناسب ترين روش، خاتمه 
دادن به کار مته فعلي و به کار بردن مته مخصوص سازندهاي سخت 
براي قسمتي از سازند است که بسيار سخت و ساينده بوده و احتمال 
به وجود آمدن مش��کل در صورت ع��دم تعويض مته مي رود. انتخاب 
مته مناس��ب وظيفه مهندسان حفاري است و معموال پس از بررسي 
وضعيت س��رعت حفاري در چاه هاي مجاور انجام مي ش��ود. اما نکته 
حائز اهميت، نبودن مته مناس��ب در برخي از شرايط است. وضعيتي 
که به خصوص در سال هاي تحريم بيشتر با آن مواجه شديم. در اين 
ش��رايط ناچار به اس��تفاده از مته هاي موجود يا مته هاي مس��تعمل 

پيشين بوده که کار بهينه سازي حفاري را سخت تر مي كند.

3- روش مطالعه محاسبات هزینه اي
هرچ��ه عمليات حف��اري در زمان كوتاه تري انجام ش��ود امكان بروز 
مش��كالت حفاري كمتر بوده و در هزينه ه��ا نيز صرفه جويي خواهد 
ش��د. بنابراين مت��ه اي كه در زمان كمتر، متراژ بيش��تري حفر كند، 
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عالوه بر بازده بيش��تر، دكل روز كمت��ر و در نتيجه هزينه ي كمتري 
نيز خواهد داشت.

با کمک اطالعات مربوط به مته ها نظير بازه و س��ازند حفاري ش��ده، 
م��دت زمان حفاري، زم��ان  پيماي��ش مربوط به مت��ه، قيمت مته، 
هزينه ي روزانه دس��تگاه حفاري، ميزان حفاري واحد طول چاه هاي 
عمودي و چاه هاي انحرافي كه در حفاري آنها از موتور درون چاهي 

استفاده مي شود، به دست مي آيد. 
هزينه حفاري قس��متي از چاه که توس��ط يک مته حفاري شده، به 
مجم��وع قيمت مته و هزينه عملياتي دس��تگاه حفاري ب�راي م�دت 
زم�ان اس��تفاده از مته بس��تگي دارد. اگر هزين���ه ران�دن مت�ه ب�ر 
ط�ول حفاري ش���ده، تقسيم ش��ود، هزينه حفاري واحد طول بازه 
حفاري ش��ده به دس��ت مي آيد. اين هزين��ه، در ص���ورت انتخ�اب 
ص�حي��ح پارامترهاي حفاري نظير وزن روي مت�ه، س���رعت دوران، 
بازده��ي گردش گل10 حداقل خواهد ب��ود.]21-20[ هزينه حفاري 

يک فوت از چاه توسط روابط زير قابل محاسبه است.

L
TTTCCC ctbrb

f ∆
+++

=
()                                                                               )1(

در اين رابطه:
€ft/ هزينه ي حفاري به ازاي حفر يک فوت11 از چاه بر حسب :Cf

Cb: قيمت مته بر حسب €

€hr/ هزينه ي دستگاه حفاري بر حسب :Cr

hr مدت زمان حفاري بر حسب :Tb

hr مدت زمان پيمايش بر حسب :Tt

hr مدت زمان توقف مته بر حسب :Tc

 ft ميزان طول حفاري شده بر حسب :∆L

جهت محاس��به ي هزينه حفاري يک فوت از چاه در چاه انحرافي که 
در آن از موتور درون چاهي اس��تفاده مي شود، از رابطه زير استفاده 

مي شود:

L
TCTTTCC

C bmctbrb
f

++++
=

()                                                                  )2(
Cm: هزينه ي موتور درون چاهي بر حسب €

کل زمان��ي ک�ه ب���راي حف�اري ب�ازه ي موردنظر )L∆( الزم اس��ت 
عبارت اس��ت از مجموع زمان حفاري، زم��ان پيمايش و زمان توقف 
مته12. هزينه ي دستگاه حفاري در واحد زمان مستقل از ديگر عوامل 

در نظر گرفته مي شود.

4- ارزیابي هزینه ي حفاري واحد طول
در اي��ن مطالع��ه، ابتدا حفاري ه��اي )ران�دن ه�اي( کوت��اه مته، که 
معموال به داليلي غي�ر از ک�ارکرد نامناس���ب مته به پايان رسيده اند 
)تصميمات مختلف عملياتي(، حذف، سپس هزينه ي حفاري واح�د 
ط��ول براي دو چاه مي�دان م��ورد مطالعه، ش���امل چاه هاي A-1 و 
A-2 محاس���به شد. در اين ميدان، زمان حفاري، نسبتا باال بود و در 

برخي س��ازندها نرخ نفوذ پاييني مش��اهده مي شد که باعث افزايش 
هزينه ي عملياتي ش��د از اين رو تصميم گرفته شد بر روي دو چاه از 
اين ميدان ارزيابي هزينه ي حفاري صورت پذيرد و مته مناسب براي 
حفر چاه هاي ديگر ميدان انتخاب ش��د. در اين دو چاه، س��ازندهاي 
گچساران، آس��ماري و سروک بيشترين هزينه ي حفاري واحد طول 

 A-1 1  هزینه ي حفاري واحد طول ســازندهاي حفاري شــده منتخب در چاه شماره 
از میدان مورد مطالعه

  

  
دان مـورد  يـ از م A-1شده منتخب در چـاه شـماره    يحفار يواحد طول سازندها يحفار ينهيهز -1شكل
  مطالعه

  

  
دان مـورد  يـ از م A-2ره شده منتخب در چـاه شـما   يحفار يواحد طول سازندها يحفار ينهيهز -2شكل
  مطالعه

  
  
  

 A-2 2  هزینه ي حفاري واحد طول ســازندهاي حفاري شــده منتخب در چاه شماره 
از میدان مورد مطالعه

  

  
دان مـورد  يـ از م A-1شده منتخب در چـاه شـماره    يحفار يواحد طول سازندها يحفار ينهيهز -1شكل
  مطالعه

  

  
دان مـورد  يـ از م A-2ره شده منتخب در چـاه شـما   يحفار يواحد طول سازندها يحفار ينهيهز -2شكل
  مطالعه
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را دارا مي باش��ند، که در اينجا مورد مطالعه ق��رار گرفتند. از طرفي 
ضخامت زيادتر اين سه سازند نسبت به ساير سازندها در اين چاه ها، 
باعث ش��د که اين س��ازندها به عل��ت زياد بودن هزينه ش��ان مورد 
بررس��ي قرار گيرند. زمان تع�ويض مت�ه )زمان مربوط به پيمايش ها 
جه��ت تعويض مت��ه( ب�ه منظ���ور ح�ذف خطاه��اي اندازه گيري و 
همچني��ن جلوگيري از ورود عوامل غيرمرتب��ط با کارکرد مته، ک�ه 
در زمان ه�اي ثب�ت ش�ده در گزارش روزانه ي حفاري وجود دارد، به 
صورت تئوري و ب�ا در نظر گرفتن ي�ک س�اعت ب�ه ازاي ه�ر 1300 
ف�وت عم�ق، محاس��به ش��د. قيمت مته ها ني���ز از گ�زارش خري�د 
مت�ه هاي مورد استفاده براي چاه هاي اين ميدان، که مربوط به سال 
خريد آنها مي باشد، استخراج شد. هزينه ي روزانه دستگاه حفاري نيز 
براي محاس��بات، به هزينه ي ساعتي تبديل شد. نوع مته ها و اعماق 
ش��روع و خاتمه ي حفاري توس��ط آنها نيز از رکورد مته هاي13 به کار 
گرفته ش��ده در چ�اه ه�اي ميدان، اس�تخراج و ب�ر اساس اين داده ها 
هزينه ي حف��اري واحد طول در اين دو چاه براي س��ازندهاي مورد 
مطالعه، محاس��به شد. پس از محاس��به ي هزين�ه ي حف�اري واح�د 
ط��ول، مته هاي مورد اس��تفاده در هر چاه به ص��ورت جداگانه مورد 

ارزيابي قرار گرفتند. 
در ش��کل هاي1 و 2 هزين��ه ي حف��اري واح��د ط��ول س��ازندهاي 
 حفاري ش��ده منتخب )گچساران، آسماري و س��روک( در چاه هاي 
A  -2 و A  -1 از مي��دان مورد مطالعه نش��ان داده ش��ده اند. همان طور 

که مش��اهده مي شود بيش��ترين هزينه ي حفاري واحد طول مربوط 
به س��ازند سروک نسبت به دو س��ازند ديگر مي باشد. يکي از داليل 
افزاي��ش هزينه ي حف��اري واحد طول، افزايش عمق حفاري اس��ت 
به همين دليل سازند سروک بيش��ترين هزينه ي حفاري واحد طول 

را به خود اختصاص داده اس��ت و لذا بايد اهميت بيشتري نسبت به 
فازهاي قبلي عمليات حفاري جهت انتخاب مته داشته باشد.

5- محاس�به ي هزینه ي حف�اري واحد طول مته هاي مورد اس�تفاده با 
کدهاي متفاوت

با توجه به آنچه که در مورد عملکرد مته ها در اين دو چاه به دس��ت 
آمد، مش��خص شد که بررسي مته هاي مورد اس��تفاده در يک چاه، 
به تنهايي نمي تواند روش��ي مناس��ب براي ارزيابي مته هاي استفاده 
ش��ده در يک ميدان باش��د زيرا در حفاري، مته در تقابل با س��نگ 
متعلق به س��ازندي خاص قرار دارد. از آنجائي که از يک س��و هر نوع 
مته داراي مش��خصات طراح��ي و متالورژي خاص خ��ود، که با کد 
مته بيان مي ش��ود، مي باشد و از سوي ديگر، سازند نيز با مشخصات 
زمين شناس��ي و ژئومکانيکي، مشخص مي شود، بنابراين دو راه براي 
ارزيابي کارکرد مته هاي مورد استفاده بر اساس هزينه حفاري واحد 
طول وجود دارد که يکي مقايسه مته هاي با کدهاي مشابه و ديگري 
مقايس��ه کارکرد مته هاي مورد اس��تفاده در يک س��ازند يکسان در 
چاه ه��اي مختلف و در نهايت معرفي مته بهينه اس��ت. در بررس��ي 
چاه هاي مختلف مش��خص شد که مته هاي داراي کد يکسان، داراي 
هزينه حفاري واحد طول متفاوتي در سازندهاي مختلف هستند. اين 
اخت��الف، گاه تا چندين برابر هزينه ي حفاري واحد طول مي رس��د. 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت که عوامل زمين شناسي و ژئومکانيکي، 
که در اغلب بررس��ي هاي کارکرد مته ناديده گرفته مي شوند، داراي 
تأثي��ر قابل توجهي ب��ر عملکرد حف��اري مي باش��ند. به طور خالصه 
مي توان گفت که اوج کارآيي انتخاب مته بر اس��اس هزينه ي حفاري 
واحد طول، انتخاب بهينه مته اي اس��ت که کمترين هزينه ي حفاري 

 3   هزینــه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد اســتفاده در ســازند گچســاران چاه 

A-1 شماره

در  ي. حتـ اسـت هـا  ر متـه ين مته نسبت به سـا يا يالبا يانگر بازدهيكه ب استك فوت از چاه ي يحفار يبرا
  داشته است. A-1استفاده شده در چاه  يهارا نسبت به مته يباالتر يين مته توانايز اين A-1سه با چاه يمقا
  

  
  A-1مورد استفاده در سازند گچساران چاه شماره  يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -3شكل

  

  
  A-2مورد استفاده در سازند گچساران چاه شماره  يهاول متهواحد ط يحفار ينهيهز -4شكل

  
باشـند كـه بـا    يدر دو چاه مورد مطالعـه مـ   ياستفاده شده در سازند آسمار يهامربوط به مته 6و  5اشكال

را به خود اختصـاص داده   ييآن كاريبهتر 637شود كه مته با كد يگر مشخص ميكديها با ن متهيا يسهيمقا
 يداشـته اسـت. از طرفـ    ياتيـ نـه عمل يورو بر فوت هزي 101گر يو در چاه د A-1، 95در چاه  ن متهياست. ا

و  A-1 يهـا چـاه  يب بـرا يترتك فوت بهي يورو به ازاي 272و  231نه يبا هز M221و  347با كد  يهامته

A-2 4  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد استفاده در سازند گچساران چاه شماره 

در  ي. حتـ اسـت هـا  ر متـه ين مته نسبت به سـا يا يالبا يانگر بازدهيكه ب استك فوت از چاه ي يحفار يبرا
  داشته است. A-1استفاده شده در چاه  يهارا نسبت به مته يباالتر يين مته توانايز اين A-1سه با چاه يمقا
  

  
  A-1مورد استفاده در سازند گچساران چاه شماره  يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -3شكل

  

  
  A-2مورد استفاده در سازند گچساران چاه شماره  يهاول متهواحد ط يحفار ينهيهز -4شكل

  
باشـند كـه بـا    يدر دو چاه مورد مطالعـه مـ   ياستفاده شده در سازند آسمار يهامربوط به مته 6و  5اشكال

را به خود اختصـاص داده   ييآن كاريبهتر 637شود كه مته با كد يگر مشخص ميكديها با ن متهيا يسهيمقا
 يداشـته اسـت. از طرفـ    ياتيـ نـه عمل يورو بر فوت هزي 101گر يو در چاه د A-1، 95در چاه  ن متهياست. ا

و  A-1 يهـا چـاه  يب بـرا يترتك فوت بهي يورو به ازاي 272و  231نه يبا هز M221و  347با كد  يهامته
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را در سازندي با مش��خصات زمين شناسي و ژئومکانيکي خاص ارائه 
كند.

در اي��ن تحقي��ق هزينه ي حف��اري واحد طول س��ازندهاي مختلف 
حفاري ش��ده در دو چاه، مورد ارزيابي قرار گرفته اند که با مقايس��ه 
و ارزيابي هزينه ي حفاري واحد طول س��ازندهاي چاه ها، مته بهينه، 
يعن��ي مته اي که ب��ا کمترين هزينه در آن س��ازند حفاري مي کند، 
معرفي ش��ده اس��ت. هر س��ه س��ازند در دو چاه مورد بحث حفاري 
ش��ده اند که ضخامت نسبتا زيادي نيز داشته اند و در نتيجه براي هر 
سازند حداقل دو هزينه  ي حفاري واحد طول توسط مته هاي مختلف 
وج��ود دارد که هزينه هاي هر يک در دو ش��کل قبل آورده ش��دند. 
مته هاي مورد اس��تفاده در اين چاه ها عبارتند از: مته هاي دندانه اي، 
دکمه اي و PDC. به علت ضخامت باالي اين سازندها در ميدان مورد 
مطالعه، اجبارا مته هاي متفاوتي اس��تفاده شد از اين رو، اين سازندها 

مورد مطالعه قرار گرفتند.
مته هايي كه در اين چاه مورد اس��تفاده قرار گرفته اند، در نمودارهاي 
زير نشان داده ش��ده اند. در شکل هاي3 تا 8، مته هاي مورد استفاده 
هر چاه به تفکيک س��ازند حفاري ش��ده، آورده ش��ده است. در اين 
شکل ها IADC  Code14 هر مته در مقابل هزينه ي حفاري يک فوت 

بر حسب يورو مربوط به آن مته مشخص شده است.
ش��كل هاي3 و 4 عملكرد مته هاي دو چاه A  -1 و A  -2  از يك ميدان 
در س��ازند گچساران را نش��ان مي دهد. در اين سازند از مته هايي با 
كدهاي متفاوت اس��تفاده شده اس��ت. در چاه A  -1 مته با کد 625 
در مقايس��ه با س��اير مته هاي استفاده ش��ده در اين سازند نسبت به 
هزينه ي حفاري، عملکرد بهتري را از خود نشان داده است. هزينه ي 
حفاري براي اين مته 54 يورو به ازاي حفاري يک فوت است و پس 
از آن مته PDC ب��ا کد M633 با هزينه ي 91 يورو به ازاي حفاري 

يک فوت در رتبه بعدي قرار مي گيرد. مته با کد 215 نيز با هزينه ي 
204 يورو به ازاي يک فوت حفاري، بيشترين هزينه را دارا مي باشد 
که عمال نش��ان از عملکرد ضعيف اين مته نس��بت به ساير مته هاي 
اس��تفاده شده در اين سازند است. با توجه به شکل4، مته ي PDC با 
کد S422 عملکرد بهتري را نسبت به ساير مته ها در سازند گچساران 
چاه A-2 داشته و هزينه ي آن 38 يورو براي حفاري يک فوت از چاه 
اس��ت که بيانگر بازدهي باالي اين مته نس��بت به ساير مته ها است. 
حتي در مقايسه با چاه A-1 نيز اين مته توانايي باالتري را نسبت به 

مته هاي استفاده شده در چاه A-1 داشته است.
اش��کال5 و 6 مربوط به مته هاي اس��تفاده ش��ده در سازند آسماري 
در دو چ��اه مورد مطالعه مي باش��ند که با مقايس��ه ي اي��ن مته ها با 
يکديگر مش��خص مي ش��ود که مته با کد 637 بهترين کارآيي را به 
خود اختصاص داده اس��ت. اين مته در چاه A-1، 95 و در چاه ديگر 
101 يورو بر فوت هزينه عملياتي داش��ته است. از طرفي مته هاي با 
ک��د 347 و M221 ب��ا هزينه 231 و 272 ي��ورو به ازاي يک فوت 
به ترتيب براي چاه هاي A-1 و A-2 هزينه داشته اند که نشان مي دهد 
همخواني مناس��بي با سازند نداش��ته اند. نکته قابل ذکر در اين است 
که الزاما استفاده از مته PDC نمي تواند عملکرد مناسبي داشته باشد 
و باي��د کد مناس��ب مته PDC جهت حفاري انتخاب ش��ود تا بتواند 
بازدهي بااليي داش��ته باش��د. همان طور که مشخص است مته با کد 
 M221 با هزينه 126 يورو بر فوت در مقايس��ه با مته با کد M443
که هر دو در چاه A-2 در سازند يکسان حفاري داشته اند با اينکه هر 
دو مته PDC هستند، عملکرد بسيار بهتري داشته است و هزينه ي 

به مراتب پايين تري را به چاه اعمال كرده است.
با مقايس��ه مته هاي موجود در ش��کل هاي7 و 8 که س��ازند سروک را 
براي چاه هاي مذکور حفاري کرده اند، مش��خص مي شود که مته با کد 

A-1 5  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد استفاده در سازند آسماري چاه شماره 

A-2 ن است كه يدر ااند. نكته قابل ذكر با سازند نداشته يمناسب يدهد همخوانياند كه نشان منه داشتهيهز
جهـت   PDCد كـد مناسـب متـه    يـ داشته باشـد و با  يتواند عملكرد مناسبينم PDCالزاما استفاده از مته 

بـا   M443طور كه مشخص است مته بـا كـد   داشته باشد. همان ييباال يانتخاب شود تا بتواند بازده يحفار
 يكسـان حفـار  يدر سـازند   A-2چاه  كه هر دو در M221مته با كد  سه بايدر مقاورو بر فوت ي 126نه يهز

 يترنييبه مراتب پا ينهيداشته است و هز يار بهتريعملكرد بس ،هستند PDCنكه هر دو مته ياند با اداشته
  ده است.كررا به چاه اعمال 

  

  
  A-1چاه شماره  يمورد استفاده در سازند آسمار يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -5شكل

  

  
  A-2چاه شماره  يمورد استفاده در سازند آسمار يهاواحد طول مته يارحف ينهيهز -6شكل

  

A-2 6  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد استفاده در سازند آسماري چاه شماره 

A-2 ن است كه يدر ااند. نكته قابل ذكر با سازند نداشته يمناسب يدهد همخوانياند كه نشان منه داشتهيهز
جهـت   PDCد كـد مناسـب متـه    يـ داشته باشـد و با  يتواند عملكرد مناسبينم PDCالزاما استفاده از مته 

بـا   M443طور كه مشخص است مته بـا كـد   داشته باشد. همان ييباال يانتخاب شود تا بتواند بازده يحفار
 يكسـان حفـار  يدر سـازند   A-2چاه  كه هر دو در M221مته با كد  سه بايدر مقاورو بر فوت ي 126نه يهز

 يترنييبه مراتب پا ينهيداشته است و هز يار بهتريعملكرد بس ،هستند PDCنكه هر دو مته ياند با اداشته
  ده است.كررا به چاه اعمال 

  

  
  A-1چاه شماره  يمورد استفاده در سازند آسمار يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -5شكل

  

  
  A-2چاه شماره  يمورد استفاده در سازند آسمار يهاواحد طول مته يارحف ينهيهز -6شكل
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S432 و M442 ب��ا هزينه ي 219 و 181 يورو بر فوت به ترتيب بهترين 

مته هايي بوده اند که س��ازند س��روک را به ترتيب براي چاه هاي A-1 و 
A-2 حفاري كرده اند. الزم به ذکر اس��ت ک��ه مته با کد S432 در چاه 

  A-1نيز اس��تفاده شده است و هزينه حفاري آن تقريبا مشابه چاه A-2

مي باشد و برابر با 216 يورو بر فوت بوده است. بيشترين هزينه در چاه
A-1  براي مته با کد 216 با 497 يورو بر فوت و براي چاه A-2 مته با 

کد 427 با هزينه 315 يورو بر فوت است. همان طور که ديده مي شود 
با افزايش عمق به علت کاهش نرخ نفوذ، عالوه بر اينکه هزينه عمليات، 
باالتر مي رود، اختالف بين هزينه ي عملکرد مته ها نيز بيش��تر مي شود 
و اش��تباه در انتخاب مته در اين اعم��اق، هزينه ي به مراتب باالتري را 

نسبت به عمق هاي باالتر بر پروژه حفاري اعمال مي کند.

6- انتخاب مته مناسب جهت حفاري چاه هاي میدان 
در اين قس��مت ب��راي انتخاب مته مناس��ب براي هر س��ازند، کليه 
مته هايي که هر کدام از س��ازندها را در دو چاه، حفاري كرده اند، در 
يک نمودار ترسيم شده اند. بدين معني که در چاه A-1  و A-2 تمامي 
مته هايي که س��ازند گچس��اران را حفاري كرده اند در کنار يکديگر 
آورده ش��ده اند و هزينه ي حفاري ب��ه ازاي يک فوت هر کدام از اين 
مته ها در کنار هم مش��خص شده اند.)شکل9( مته هايي که در هر دو 
چاه جهت حفاري س��ازند گچساران استفاده شده، ميانگين هزينه ي 
حفاري به ازاي فوت آنها محاس��به شده و در نمودار نشان داده شده 
است به عنوان مثال مته با کد 335 که در چاه A-1 و A-2 به ترتيب 
داراي هزين��ه ي 172 و 181 ي��ورو ب��ه ازاي يک فوت بوده اس��ت، 
ميانگين آن يعني 176/5 محاس��به ش��ده و در نمودار ترسيم شده 
اس��ت. بدين ترتيب بهترين مته جهت حفاري سازند گچساران مته 
با کد S422 با هزينه  ي 38 يورو به ازاي يک فوت انتخاب مي شود و 

انتخ��اب بعدي مته با کد 625 با هزينه ي 54 يورو به ازاي يک فوت 
است و براي حفر چاه بعدي در اين ميدان اين دو مته جهت حفاري 

سازند گچساران پيشنهاد مي شوند.
براي انتخاب مته مناسب جهت حفاري سازند آسماري نيز هزينه ي 
حفاري واحد طول مته هاي مورد اس��تفاده در س��ازند آس��ماري در 
ه��ر دو چ��اه مورد مطالعه، با يکديگر مقايس��ه ش��دند. در اينجا نيز 
مته هايي که در هر دو چاه جهت حفر اين سازند استفاده شده بودند 
با محاس��به ي ميانگي��ن هزينه ي آنها در نمودار آورده ش��ده و مورد 
بررس��ي قرار گرفتند که ش��کل10 اين نمودار را نشان مي دهد. مته 
با کد 637 در هر دو چاه جهت حفاري س��ازند مذکور استفاده شده 
اس��ت. هزين��ه ي اين مته برابر با 95 و 101 ي��ورو به ازاي يک فوت 
حفاري به ترتيب براي چاه هاي A-1 و A-2 مي باش��د و ميانگين اين 
مقدار برابر با 98 يورو بر فوت بوده که از طرفي نسبت به ساير مته ها 
کمتري��ن هزينه را متعلق به خود كرده اس��ت. پس از آن مته با کد

 M443 با هزين��ه ي 116 در رتبه ي بعدي قرار مي گيرد. مته  S422

نيز که در هر دو چاه اس��تفاده ش��ده با هزينه ي ميانگين 132/5 با 
فاصله نس��بتا کم��ي از مته S422 قرار مي گيرد ک��ه در صورت عدم 
وجود اين مته بنا به هر دليلي مي تواند جايگزين مناس��بي براي آن 
باشد. پس اين سه مته مي توانند مته هاي مناسبي جهت حفر سازند 

آسماري براي چاه هاي ديگر اين ميدان باشند.
براي س��ازند س��روک نيز مانند دو س��ازند قبلي نموداري به صورت 
ش��کل11 ترسيم ش��د و مته هاي هر دو چاه مربوط به اين سازند در 
کنار يکديگر مقايس��ه ش��دند. نکته اي که قابل توجه است هزينه به 
ازاي واحد طول اس��ت که در اين سازند به دليل عمق بيشتر، نسبت 
به دو س��ازند قبلي افزايش يافته اس��ت و لذا دق��ت انتخاب مته نيز 
اهميت بيش��تري مي يابد چرا که انتخاب يک مته اش��تباه، هزينه ي 

A-1 7  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد استفاده در سازند سروک چاه شماره 

 ،انـد هاي مـذكور حفـاري كـرده   كه سازند سروك را براي چاه 8و  7هايهاي موجود در شكلبا مقايسه مته
ن ترتيـب بهتـري  يـورو بـر فـوت بـه     181و  219 يبا هزينه M442و  S432شود كه مته با كد مشخص مي

الزم به ذكر اسـت   اند.دهكرحفاري  A-2و  A-1هاي راي چاهبترتيب اند كه سازند سروك را بههايي بودهمته
-مـي   A-1نيز استفاده شده است و هزينه حفاري آن تقريبا مشـابه چـاه   A-2در چاه  S432كه مته با كد 
يـورو   497بـا   216د براي مته با ك  A-1يورو بر فوت بوده است. بيشترين هزينه در چاه 216باشد و برابر با 

شـود بـا   طور كـه ديـده مـي   . هماناستيورو بر فوت  315با هزينه  427مته با كد  A-2براي چاه  بر فوت و
 ياخـتالف بـين هزينـه    ،رودباالتر مـي  ،افزايش عمق به علت كاهش نرخ نفوذ، عالوه بر اينكه هزينه عمليات

به مراتب باالتري را نسـبت   يمته در اين اعماق، هزينه شود و اشتباه در انتخابها نيز بيشتر ميعملكرد مته
  كند.هاي باالتر بر پروژه حفاري اعمال ميبه عمق

  

  
  A-1مورد استفاده در سازند سروك چاه شماره  يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -7شكل

  
A-2 8  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد استفاده در سازند سروک چاه شماره 

  
  A-2 مورد استفاده در سازند سروك چاه شماره يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -8شكل

  
  دان  يم يهاچاه يانتخاب مته مناسب جهت حفار -6

كـه هـر كـدام از سـازندها را در دو      ييهاه متهيهر سازند، كل يانتخاب مته مناسب برا يبرا ن قسمتيادر 
كه  ييهامته يتمام A-2و   A-1 كه در چاه يمعننياند. بدم شدهيك نمودار ترسيدر  ،انددهكر يحفار ،چاه

ك فـوت هـر   يـ  يبـه ازا  يحفار ينهياند و هزگر آورده شدهيكدياند در كنار دهكر يرا حفار سازند گچساران
سـازند   يكه در هـر دو چـاه جهـت حفـار     ييها) مته9(شكل.اندها در كنار هم مشخص شدهن متهيكدام از ا

نشان داده شده فوت آنها محاسبه شده و در نمودار  يبه ازا يحفار ينهين هزينگايگچساران استفاده شده، م
ورو بـه  يـ  181و  172 ينـه يهز يب دارايـ ترتبه A-2و  A-1كه در چاه  335عنوان مثال مته با كد است به

ب ين ترتيبد م شده است.يمحاسبه شده و در نمودار ترس 5/176 يعنين آن يانگيك فوت بوده است، مي يازا
ك فـوت انتخـاب   يـ  يورو به ازاي 38 ينهيبا هز S422سازند گچساران مته با كد  ين مته جهت حفاريبهتر

در  يحفر چاه بعد يو برا استك فوت ي يورو به ازاي 54 ينهيبا هز 625مته با كد  يشود و انتخاب بعديم
  ند.شويشنهاد ميسازند گچساران پ ين دو مته جهت حفاريدان اين ميا
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 M442 زي��ادي را به پروژه تحميل خواهد ک��رد. در اينجا مته با کد
کمترين هزينه را يعني 181 يورو بر فوت داش��ته است و پس از آن 
مته هاي ب��ا کد S432 و 637  به ترتيب با هزينه هاي 217/5 و 227 
يورو بر ف��وت رتبه هاي بعدي را به خود اختص��اص داده اند. که اين 
مته ها را مي توان پيشنهادي براي حفاري هاي آتي در اين ميدان در 

سازند سروک دانست.
همان طور که ديده شد مته هايي با كدهاي مختلف در شرايط يكسان 
عملكرد متفاوت داش��ته اند و به طور طبيعي مناسب ترين آنها مته اي 

اس��ت كه مكانيزم حفر آن با نوع سنگ شناس��ي و سازند حفر شده 
همخواني بيش��تري دارد و در نتيجه س��رعت حف��اري آن نيز باالتر 
باشد. واضح اس��ت كه سرعت حفاري بسته به طراحي پروفايل مته، 
ان��دازه و چگالي تيغه ها، تعداد تيغه ها )در رابطه با مته هاي PDC( و 
درصد فرس��ايش آنها بر اثر اس��تفاده هاي قبلي، متفاوت خواهد بود. 
بررس��ي هاي انجام شده حاكي از آنست كه حتي مته هايي با كدهاي 
نزديك به هم نيز مي توانند در ش��رايط يكس��ان عملكردهاي نسبتا 
متفاوتي داشته باشند و با اينکه از نظر قيمت نيز نزديک به يکديگر 

هستند، هزينه واحد طول متفاوتي را دارا باشند.

نتیجه گیري
1- يکي از روش هاي دستيابي به كمترين هزينه ي حفاري، طراحي 
يك برنامه انتخاب صحيح مته با در نظر گرفتن عواملي چون هزينه ي 
حفاري، هزينه ي دكل، قيمت مته، نرخ نفوذ و... مي باشد. با توجه به 
نتايج به دست آمده از محاس��به ي هزينه ي حفاري واحد طول براي 
تمامي س��ازندهاي منتخب در دو چ��اه ميدان مورد مطالعه مي توان 
گفت که با وجود پتانسيل باال و مقبوليت بسيار روش هزينه حفاري 
واح��د طول، اين روش مي تواند يکي از روش هاي کمک کننده جهت 

انتخاب مته براي سازندهاي زمين شناسي باشد.
2- از روش ه��اي انتخاب مت��ه، ارزيابي مته هاي مورد اس��تفاده در 
س��ازندهاي يکسان و معرفي معياري براي ارزيابي هزينه حفاري هر 
سازند به صورت جداگانه است. البته بايد تغييرات خواص ژئومکانيکي 
در س��ازندهاي يکس��ان و تأثير زياد آن بر کارک��رد مته و همچنين 

شرايط خاص حفاري در بعضي از ميادين نيز در نظر گرفته شوند.
3- پس از آن كه در س��ازندهاي معين، مته هاي اس��تفاده ش��ده بر 
اساس كد مشخص شدند، الزم است بهترين مته از نظر اقتصادي نيز 
مش��خص و به عنوان مته مناسب آن س��ازند، انتخاب شود. به عنوان 
مثال همان طور كه بيان ش��د، در س��ازند آسماري دو مته با کدهاي 
637 و S422 به علت همخواني با ليتولوژي و همچنين مقرون به صرفه 
بودن، داراي عملكرد مناسب بوده و انتخاب آنها به عنوان مته مناسب، 

مي تواند هزينه و حتي زمان عمليات را کاهش دهد.
4- درس��ازندهاي مختلف مي توان با انتخ��اب صحيح مته، عالوه بر 
كاهش تعداد مته ها و حذف چندين زمان پيمايش لوله ها که به علت 
ک��م بودن ن��رخ نفوذ صورت مي گيرند، هزينه ه��ا و زمان را تا حدود 

نسبتا زيادي كاهش داد.
5- همان ط��ور كه گاهي به كارگيري مته PDC مي تواند تأثير بس��زايي در 
كاهش هزينه ها و زمان حفاري داش��ته باش��د اس��تفاده نابه جاي آن و يا   11  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد اســتفاده در سازند سروک در هر دو 

چاه مورد مطالعه

  
  در هر دو چاه مورد مطالعه يسازند آسمار مورد استفاده در يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -10لشك
  
هـر دو چـاه    يهام شد و متهيترس 11به صورت شكل ينمودار يز مانند دو سازند قبليسازند سروك ن يبرا

واحـد طـول    ينـه بـه ازا  يكه قابل توجه است هز ياسه شدند. نكتهيگر مقايكدين سازند در كنار يمربوط به ا
افته است و لذا دقـت انتخـاب   يش يافزا يشتر، نسبت به دو سازند قبليل عمق بين سازند به دلياست كه در ا

ل خواهـد  يـ را به پـروژه تحم  ياديز ينهيك مته اشتباه، هزيابد چرا كه انتخاب ييم يشتريت بيز اهميمته ن
 يهاورو بر فوت داشته است و پس از آن متهي 181 يعني نه راين هزيكمتر M442نجا مته با كد يكرد. در ا

را به خود اختصـاص   يبعد يهاورو بر فوت رتبهي 227و  5/217 يهانهيب با هزيترتبه  637و  S432با كد 
  دان در سازند سروك دانست.ين ميدر ا يآت يهايحفار يبرا يشنهاديتوان پيها را من متهياند. كه اداده
  

  

 9  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد اســتفاده درســازند گچساران در هر 
دو چاه مورد مطالعه

  
  چساران در هر دو چاه مورد مطالعهمورد استفاده درسازند گ يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -9شكل

  
مـورد   يهـا واحـد طـول متـه    يحفـار  ينـه يهزز ين يسازند آسمار يخاب مته مناسب جهت حفارتان يبرا

كه در  ييهاز متهينجا نيسه شدند. در ايگر مقايكدي، با در هر دو چاه مورد مطالعه يآسمارسازند  استفاده در
 هه شدآنها در نمودار آورد ينهين هزيانگيم يده بودند با محاسبهن سازند استفاده شيهر دو چاه جهت حفر ا

در هـر دو چـاه جهـت     637دهد. مته بـا كـد   ين نمودار را نشان ميا 10شكل قرار گرفتند كه يو مورد بررس
 يك فـوت حفـار  ي يورو به ازاي 101و  95ن مته برابر با يا ينهيسازند مذكور استفاده شده است. هز يحفار

 يكه از طرفـ بوده بر فوت  وروي 98ن مقدار برابر با ين ايانگيباشد و ميم A-2و  A-1 يهاچاه يب برايترتبه
 ينـه يبـا هز   S422ده است. پس از آن مته بـا كـد  كرنه را متعلق به خود ين هزيها كمترر متهينسبت به سا

ن يانگيـ م ينـه يشـده بـا هز   ز كه در هر دو چاه اسـتفاده ين M443رد. مته يگيقرار م يبعد يدر رتبه 116
 يلـ ين مته بنا بـه هـر دل  يرد كه در صورت عدم وجود ايگيقرار م S422از مته  يبا فاصله نسبتا كم 5/132
جهـت حفـر سـازند     يمناسـب  يهـا د متهنتوانين سه مته ميپس ا آن باشد. يبرا ين مناسبيگزيتواند جايم

  دان باشند.ين ميگر ايد يهاچاه يبرا يآسمار
  

 10  هزینه ي حفاري واحد طول مته هاي مورد اســتفاده در ســازند آســماري در هر 
دو چاه مورد مطالعه

  
  در هر دو چاه مورد مطالعه يسازند آسمار مورد استفاده در يهاواحد طول مته يحفار ينهيهز -10لشك
  
هـر دو چـاه    يهام شد و متهيترس 11به صورت شكل ينمودار يز مانند دو سازند قبليسازند سروك ن يبرا

واحـد طـول    ينـه بـه ازا  يكه قابل توجه است هز ياسه شدند. نكتهيگر مقايكدين سازند در كنار يمربوط به ا
افته است و لذا دقـت انتخـاب   يش يافزا يشتر، نسبت به دو سازند قبليل عمق بين سازند به دلياست كه در ا

ل خواهـد  يـ را به پـروژه تحم  ياديز ينهيك مته اشتباه، هزيابد چرا كه انتخاب ييم يشتريت بيز اهميمته ن
 يهاورو بر فوت داشته است و پس از آن متهي 181 يعني نه راين هزيكمتر M442نجا مته با كد يكرد. در ا

را به خود اختصـاص   يبعد يهاورو بر فوت رتبهي 227و  5/217 يهانهيب با هزيترتبه  637و  S432با كد 
  دان در سازند سروك دانست.ين ميدر ا يآت يهايحفار يبرا يشنهاديتوان پيها را من متهياند. كه اداده
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استفاده با کد نامناسب آن نيز مي تواند نتيجه عكس به همراه داشته باشد.
6- اين تص��ور ناصحيح كه مته هايي با كده��اي نزديك به يکديگر، 
عملكردهاي يكس��ان خواهند داش��ت در نتايج نش��ان داده ش��د و 
مش��خص ش��د که كوچك ترين تغيير كد مته در ش��رايط يكس��ان 
س��ازندها مي تواند عملكردهاي متفاوتي را رق��م بزند و باعث تغيير 

هزينه ي حفاري شود.
7- اس��تفاده از مته ها بر اس��اس موجودي آنها كه در شرايط كمبود 
و يا تحريم، جايگزين مته مناس��ب مي ش��وند، گاهي انجام مي شود. 
ب��راي بهينه ک��ردن نرخ حفاري در اين گونه موارد، گس��ترش دامنه 
مطالعاتي، بررسي كامل سنگ شناسي هر ميدان و رجوع به چاه هاي 

حفاري شده قبلي اهميت بيشتري پيدا مي كند.
8- الزاما خريد مته ها مخصوصا در ش��رکت هاي توليدي که عمدتا به 
توس��عه ي ميدان هاي به خصوصي مي پردازند، متناسب با نياز، شرايط 

و س��اختار سنگ شناس��ي هر ميدان و سازندها انجام شده و پيشنهاد 
مي شود و از خريدهاي كلي بايد پرهيز شود. با اين كار امكان انتخاب 
مته ه��اي متنوع با طراحي به روز مهيا ش��ده و ع��الوه بر افزايش نرخ 
حف��اري و كاهش زم��ان، هزينه ها نيز به مي��زان قابل توجهي كاهش 

خواهد يافت.
9- آناليز و ارزيابي دقيق مته ها پس از استفاده، در صورتي که کد مته 
صحيح انتخاب ش��ده باشد، جهت نحوه ي اعمال پارامترهاي حفاري 
بهينه براي مته هايي با کد يکس��ان مي توان��د باعث افزايش بازدهي 
مته ها ش��ود. پيشنهاد مي شود اين بررسي ها بر روي تمامي مته هاي 

مورد استفاده جهت حصول نتيجه ي بهتر، انجام شود.
10- ب��ا توجه به چاه هاي متعددي ک��ه در ميدان مورد مطالعه حفر 
شده پيشنهاد مي شود اين تحقيق بر روي ديگر چاه ها نيز انجام شود 

تا جوابي قطعي تر و با دقتي باالتر به دست آيد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Bit Selection
2. Rate of Penetration, ROP
3. Wight On Bit, WOB
4. Revolutions per Minute, RPM
5. Bit Balling
6. Trip out
7. Torque

8. Fish
9. Cone
10. Flow Rate, Gallon per Minute, GPM
11. Cost per foot, CPF
12. Non rotating time, Connection time
13. NBit Records
14. International Association of Drilling Contractors
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