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مقــــالـــــات

  شوك، لرزش، وزن روى مته، دوران رشته حفاري، ساق مته.

به طور كلي عمليات حفارى نيازمند انرژى است و اين انرژى از سه پارامتر اصلى وزن روى مته، دوران رشته لوله و جريان سيال حفارى به دست 
مى آيد. مطالعات نشــان داده اند كه در حفارى عمدتاً شــوك و لرزش در بزرگى هاى مختلف وجود داشــته كه بخشــى از اين انرژى را تلف مى كند. 
شناســايى و جلوگيرى از شــوك و لرزش در افزايش بازدهي موتور درون چاهي، مته، اجزا ســاق مته و در نهايت افزايش نرخ حفارى مؤثر مي باشد. 
آناليز و مدل ســازى ديناميك رشــته لوله مى تواند گامى مؤثر در پيش بينى و جلوگيرى از اتفاقات منفى در روند عمليات حفارى داشــته باشد. در اين 
مقاله ســعى شــده به بررسى و آناليز ديناميك رشته لوله حفارى در حفره چاه در حين شوك و لرزش پرداخته و تكنيك هاى عملى براي جلوگيرى و 

كاهش اين تأثيرات بيان شود و در نتيجه حفارى را بر طبق برنامه و به صورت ايمن پيش برد.

آناليز حركات ديناميكى ساق مته- شوك 
و لرزش در عمليات حفاري 

آناليز حركات ديناميكى ساق مته- شوك 
و لرزش در عمليات حفاري 

اردالن فّضى1  شركت نفت فالت قاره ايران

مقدمه:
از دهه 50 ميالدي مطالعات مســتمرى در خصوص واكنش رشته 
لوله در اثر تماس با ســازندهاى مختلــف و پارامترهاى حفارى انجام 
گرفته اســت. شــوك2  و لرزش3  در رشته لوله حفاري به هر صورت 
مى تواند تأثير منفى در پيشــرفت حفارى، صدمــات و خرابى به اجزا 
ســاق مته4  داشــته باشد. در شــرايط بسيار ســخت ديناميكى، تمامى 
 ،RSS7  ،LWD6  ،MWD5  اجزا ســاق متــه از مته حفارى تا وســايل
لوله هاى وزنه و حفارى در معرض آســيب و خرابى جدى قرار گرفته 
كه مى تواند باعث از دســت دادن زمان، مانده گذارى و حتى حفارى 
مجدد چاه حفر شده شود. مشــكالت ديناميكى پيچيده درون چاهى 
مى تواند در نتيجه نوع پروفايل چاه، نوع ســازند، سيال حفارى، دكل 

حفارى، مته و اجزا ساق مته به وجود آيد[1].
 

1- شوك و لرزش:
شــوك به معنى يك ارتعاش شديد و آنى است و لرزش به معنى 
حركت متناوب ذرات يك جســم در جهت خــالف وضعيت تعادل 
هنگاميكه تعادل جســم به هــم مى خورد، مي باشــد. در علم حفارى 
شــوك به عنوان ايجاد ناگهانى انرژى در اثر برخورد اجزاي ساق مته 
و رشــته لوله به ديواره چاه بيان شــده و لرزش، واكنــش اين اجزا به 
شــوك مى باشــد. ادغام اين دو به عنوان افزايش و يــا كاهش دامنه 

انــرژى بــه صورت تداخل فزاينــده8  و يا كاهنده9  بيان مى شــود. در 
صورت ايجاد يك انرژى بسيار زياد و ناگهانى، شوك مى تواند براى 
اجزاي رشــته لوله و ساق مته زيان بار باشد، در حالى كه لرزش با ذات 
نوســانى، معموالً با تناوب و مدت زمان بيشــترى اثرات منفى خود را 
به جا مى گذارد. عموماً در درون چاه شــوك هاى جانبى بيشتر از نوع 
محورى بوده و لرزش در هر ســه جهت و اطراف اجزاي ساق مته رخ 
مى دهد. در حين حفارى براي اندازه گيرى شــوك و لرزش مى توان 
از حسگرهاى سطحى يا درون چاهى استفاده كرد. عموماً حسگرهاى 
شتاب سنج درون چاهى در دســتگاه MWD قرار دارند كه بخشى از 
ســاق مته را تشكيل مى دهد. معموالً شوك را براساس نيروى گرانش 
زمين (G) مى سنجند. به طور مثال هنگامى كه كيسه هواى خودرو باز 
مى شود شتابى برابر2G تا 10G   ايجاد مى كند و اين در حالى  است كه 
 MWD در چاهى به قطر 1/4-12 اينچ، سقوط و اصابت يك دستگاه
به قطر 1/4-8 اينچ تحت تأثير نيروى جاذبه، قبل از برخورد به ديواره 
چاه شتابى معادل 142G دارد. شدت شوك بستگى به سه عامل دامنه 
شوك، مدت زمان استمرار شوك و تناوب آن دارد. براي طبقه بندى 
شــوك معيار50G  در نظر گرفته مى شود و براى جلوگيرى از خرابى 
و از دســت رفتن دستگاه و اجزا ســاق مته، تعداد كل شوك باالتر از 
50G وارد به دســتگاه نبايد از 200 هزار بيشــتر باشد. همچنين تعداد 
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 Shock CPS10 50 دريافت مى كندG دفعاتى كه دستگاه شوك باالى
ناميده مى شــود كه در بازه هاى 100 ثانيه اى محاســبه مى شود. از اين 
مقدار براي طبقه بندى شوك، ميزان ريسك و احتمال خرابى دستگاه 

استفاده مى شود (جدول 1) [1].
 

2- حركات ديناميكى ساق مته:
حركات ديناميكى ســاق مته را كه به وجود آورنده شــوك و لغزش 
هســتند مى توان بــه چهار دســته كلى تقســيم كرد كه شــامل حركات 
محورى12، پيچشى13، جانبى14  و خارج از مركز15 مى باشند (شكل 1) [2].

درپى اين حركات، مكانيزم هايى در ساق مته به وجود مى آيد كه 
مى تواند ناشــى از يك و يا دو حركت ديناميكى باشــد و به پنج نوع 

تقسيم مى شوند[1].
1) جهش مته16 : عبارت اســت از حركت نوسانى تشديد شده در 
طول محور رشــته لوله حفارى كه باعث افزايش و كاهش وزن اعمال 
شده روى مته مى شود. اين مكانيزم در سازندهايى كه سختى سنگ و 
ســيمان آن تفاوت زيادى داشته باشند بيشتر رخ مى دهد. اين حركت 
مى تواند باعث كاهش نرخ حفارى، شكستگى دندانه هاى مته و خراب 
شــدن ابزار درون چاهى شــود. توقف حفارى، تغيير پارامترهاى وزن 

روى مته و چرخش رشــته لوله و همچنين اســتفاده از شوك-ساب17  
مى تواند در كاهش اين حركت مؤثر باشد. 

2) گير- لغزش18 : عبارت اســت از كاهش و افزايش متناوب شتاب 
چرخشى ساق مته كه منجر به افزايش گشتاور و آزاد شدن ناگهانى آن 
مى شــود. شــدت اين مكانيزم به عواملى چون تعداد پايدار كننده ها در 
ســاق مته، نوع و همگنى و ضريب اصطكاك ســازند، مسير چاه، نوع 
مته، نوع ســيال حفارى و تميز بودن چاه از خرده هاى حفارى بســتگى 
دارد. در ايــن ميان ضريب اصطكاك ســازند مهم ترين عامل در ايجاد 
اين مكانيزم مى باشد. هر سازندى ضريب اصطكاك خاصي دارد كه به 
همراه وزن روى مته و تماس رشته لوله با ديواره چاه موجب گير-لغزش 
مى شــود. كاهش وزن روى مته و افزايش دور در دقيقه رشته حفاري، 
افزودن مواد روغنى به ســيال حفارى و انتخاب مته هاى  PDC19 داراى 

دندانه هاى دوگانه20 مى تواند در كاهش گير و لغزش مؤثر باشد.
3) خمش21 : عبارت اســت از ضربه هــاى ناگهانى در اثر برخورد 
ســاق مته با ديواره چاه كه باعث ايجاد گشتاور بيشتر در رشته حفاري 
مى شــود و يا به عبارتى مى توان آن را ميكروگير-لغزش نيز ناميد. اين 
مكانيزم باعث پيچيدگى و خســتگى در رشته حفاري مخصوصاً محل 
اتصال لوله هاى حفارى مى شــود. توقف حفارى22 و تغيير نرخ دورانى 

رشته لوله مى تواند دركاهش اين مكانيزم مؤثر باشد.
4) چرخش سـاق مته23 : عبارت اســت از چرخش خارج از مركز 
ســاق مته و يا رشــته لوله به دور ديواره چاه كه باعث ايجاد تنش هاى 
خمشى در ســاق مته مى شــود. ايجاد چرخش اجتناب ناپذير است و 
بيشــينه آن زمانى است كه بخش هايى از چاه داراى قسمت هاى شسته 
شــده24 بوده و پايدارى كافى در ســاق مته وجود ندارد. نوع چيدمان 
ســاق مته نيــز در ايجاد ايــن حركت مؤثر اســت؛ مثًال در ســاق مته 
پاندولى به دليل انعطاف پذيرى اين پديده بيشــتر رخ مى دهد. ضريب 
اصطكاك و ضريب ارتجاع سازند از عوامل فيزيكى اصلى در ايجاد 
و شروع چرخش مى باشــند. اصطكاك باعث ايجاد گشتاور در ساق 
مته و در جهت مخالف شــده كه باعث تغيير جهت حركت ســاق مته 
مى شــود. ضريب ارتجاع، تعديل انرژى مى باشــد و به سختى سازند 
ارتباط دارد. در سازندهاى سخت مثل ماسه سنگ، ضرايب اصطكاك 
و ارتجاع بيشتر؛ در حالى كه شــيل ها عموماً ضرايب پايين ترى دارند. 
هنگامى كه به گشتاور ايجاد شده بر اثر اصطكاك غلبه مى شود، ساق 
مته با سرعت زياد به سمت ديگر ديواره چاه پرتاب مى شود و بسته به 
ميزان انرژى جذب شده در سازند و ساق مته، اين روند تكرار مى شود 
(شكل2). معموالً چرخش ساق مته مى تواند باعث بزرگ شدن چاه25 
حفر شده شود. چرخش ساق مته را مى توان به سه دسته تقسيم نمود.

خارج از مركز                                           جانبى                                             پيچشى                                                   محورى

بسمت عقب                                 
يا 

آهسته                                  سريعبسمت جلو                       

 1  انواع حركات ساق مته در حين حفارى

 1   طبقه بندى شوك براساس نوع دستگاه MWD و مقدار
    Shock CPS                     

50Gمقدار شوكمقدار ريسكتعداد شوك بيشتر از
CPS < 20بدون ريسك

2 <CPS < 301ريسك متوسط
30 <CPS <1002ريسك باال

CPS<1003خرابي دستگاه

IMPulse and PowerPulse

50Gمقدار شوكمقدار ريسكتعداد شوك بيشتر از
CPS < 10بدون ريسك

1 <CPS < 51ريسك متوسط
5 <CPS < 102ريسك باال

CPS > 103خرابي دستگاه

Slim Pulse
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4-1) مكانيـزم چرخشـى رو به جلو26 : در ايــن مكانيزم، چرخش 
خارج از مركز ســاق مته در جهت چرخش لوله هاســت به  طورى  كه 
نقطه تماس ســاق مته با ديواره چاه ثابت اســت. ايــن حركت باعث 
ســايش شــديد در يك طرف اجزاي ســاق مته مثل لوله هاى وزنه و 
پايدار كننده ها مى شــود. از نشانه هاى آن در سطح، افزايش گشتاور و 
لرزش هاى جانبى و شــوك مى باشد به طورى كه ممكن است شوك 
در طول زمان كاهش يافته ولى اين حركت ادامه داشــته باشد. معموالً 
ريســك شوك در اين حالت از نوع 1 مى باشد. براي رفع اين مشكل 
بايد حفارى متوقف، لوله ها از ته چاه خارج و چرخش لوله ها متوقف 
گــردد. آنگاه گشــتاور درون لوله ها با باال و پايين كردن رشــته لوله 
برطرف و ثابت شــود. براي ادامه حفارى قبــل از تماس مته با ته چاه 
چرخش رشته لوله با مقدارى متفاوت از قبل شروع و به آرامى ته چاه 

لمس و حفارى ادامه مي يابد.

4-2) مكانيـزم چرخشـى رو بـه عقب27 : اصول اين حركت شــبيه 
بــه حالت روبه جلو اســت با اين تفــاوت كه اصطــكاك، ارتجاع و 
اينرسى نقطه تماس ســاق مته با ديواره چاه بيشتر است و باعث ايجاد 
حركتى در خالف جهت چرخش رشــته لوله مى شود. نشانه هاى اين 
حركت در سطح همانند حركت روبه جلو مى باشد، با اين تفاوت كه 
گشــتاور و شوك بيشترى مشاهده مى شــود. عموماً تشخيص حركت 
روبه عقب و يا جلو مشــكل اســت و با توجه به نوع سايش در اجزاي 
ســاق مته مى توان به نوع حركت پى برد. اين حركت باعث خرابى در 
قســمت هاى پشــتى دندانه هاى مته ويا پايداركننده ها مى شود. در اين 

حالت ريسك شوك از نوع 2 است.
4-3) مكانيزم چرخشى بى نظم28 : بر خالف دو حالت قبل، در اين 
نوع حركت تماس اجزاي ساق مته با ديواره چاه بى نظم و بسيار شديد 
اســت. در اين حالت ريســك شــوك از نوع 3 بوده و ادامه حفارى 

مى تواند منجر به خرابى و يا مانده گذارى ساق مته شود. 
5)چرخش مته29 : عبارت اســت از چرخش خارج از مركز مته و 
به انواع چرخشــى رو به جلو، عقب و بى نظم تقسيم مى شود. عاليم و 
شــواهد سطحى اغلب شــبيه به حركت چرخشى ساق مته هستند. اين 
حالت بيشتر در چاه هاى عمودى، تماس با اليه هاى مياني نرم و سخت 
و اســتفاده از مته هاى PDC به وجود مى آيــد. اين مكانيزم باعث كم 
شــدن قطر مته  و ايجاد ســايش و شكســتگى در دندانه ها و تيغه هاى 
 PDC مته مي شــود. در حاالت چرخشى رو به عقب و بى نظم مته هاى
داراى دندانه هاى دوگانه، اكثر دندانه هاى پشــتى دچار سايش شديد 

 3  شكسته شدن تيغه هاى ثانوى و ساييدگى در دندانه هاى 
      دوگانه مته PDC در اثر چرخش مته رو به عقب و بى نظم

 4  پروفايل درون چاهى ايجاد شده توسط مته PDC قبل و بعد
      از حالت چرخش مته

ايجاد حفره 5 ضلعى در مته PDC- 4 تيغه در اثر ته چاهى متهPDC در حالت چرخش
حالت چرخش مته

حفره يكنواخت (مته در حالت چرخش نبوده است)اثر مته PDC كه در حالت چرخش نمى باشد
 2  حركت چرخشى در سازند سخت و نرم تحت تأثير ضرايب

      اصطكاك و ارتجاع

ماسه سنگ با ضريب ارتجاعى باال (نيروى منتقل شده به لوله وزنه به بزرگى نيروى وارده مى باشد)

شيل با ضريب ارتجاع كم (نيروى منتقل شده به لوله وزنه كمتر از نيروى وارده از طرف لوله وزنه مى باشد)

حركت چرخشى و تا ثير اصطكاك در ماسه سنگ (سخت)حركت چرخشى و تا ثير اصطكاك در شيل(نرم)
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و شكســتگى مى شوند و همچنين در مته هاى PDC با تيغه هاى ثانويه، 
مى تواند باعث شكستگى اين تيغه ها شود (شكل 3).   

چرخــش متــه بيشــتر در مته هــاى PDC رخ مى دهــد و منجر به 
گوشــه دار شــدن حفره چاه مي شــود. تعداد گوشــه هاي ايجاد شده 
تابعى از تيغه هاى مته مى باشــد، به طورى كه تعداد گوشــه هاى حفره 
از تعداد تيغه هاى مته يكي بيشتر است (شكل 4). مكانيزم اين حركت 
به گونه اى است كه باعث بزرگ شدن حفره حفارى نيز مى شود و به 
تبع آن مشــكالتى از قبيل از دست دادن كنترل در چاه هاى انحرافى، 
تميزســازى ضعيف چــاه، افزايش حجــم دوغاب ســيمان و افزايش 

شوك هاى جانبى را به وجود مي آورد.

3- پارامترهاى حفارى:
از پارامترهــاى اصلى حفــارى كه تأثير مســتقيم در ايجاد و برطرف 
شــدن مكانيزم هاى ديناميكى ســاق مته دارند، مى توان به وزن روى مته و 
نرخ چرخش رشته لوله اشاره نمود. ادامه حفارى پايدار تحت تأثير اين دو 

پارامتر و تعامل مستقيم با شوك حاصله مى باشد (شكل 5) [1,2].

4- نشانه ها و روش هاى كاهش حركات ديناميكى ساق مته:
نشــانه هاى حــركات ديناميكــى ســاق متــه مى تواننــد از طريق 
اندازه گيرى هاى سطحى، درون چاهى و برون چاهى مورد بررسى قرار 
گيرند. اين نشــانه ها به همراه روش هــاى مقابله با آن به منظور كاهش 

اين حركات در سه حالت اصلى شوك و لرزش بيان مى شوند[1]:
1) جنبـش محـورى (جهـش متـه): انــواع نشــانه هاى حركات 
ديناميكــى در حالت جنبــش محورى مطابق جدول 2 مى باشــد. براى 
كاهــش اين اثر ابتدا وزن روى مته را تــا 2 كيلو پوند افزايش داده و به 
همين نســبت دوران رشــته لوله كاهش داده مى شود (در صورت عدم 
كاهش اين حركت، عمليات ســه بار ديگر و تا سرحد مجاز وزن روى 
مته ادامه داده شــود). اگــر همچنان اين حالت وجود داشــت حفارى 
متوقــف، لوله ها از ته چاه بلند و چرخــش لوله ها متوقف گردد. آنگاه 
گشــتاور درون لوله ها با باال و پايين كردن رشــته لوله برطرف و ثابت 
شود. سپس حفارى با دوران رشــته لوله به ميزان 40 تا 50 درصد اوليه 
شــروع و وزن روى متــه 10 تا 20 درصد افزايش داده شــود. آنگاه به 
تدريج دوران رشــته لوله به مقدار اوليه برســد. اگر همچنان اين حالت 
تداوم داشــته باشد، رشــته لوله از ته چاه بلند شــود و دوران رشته لوله 
40 تا 50 درصد مقدار اوليه تنظيم شــده آنگاه وزن روى مته 15 تا 20 
درصد افزايش يابد و به تدريج دوران رشــته لولــه تا 75 درصد مقدار 

اوليه برسد. 
2) جنبش جانبى (چرخش سـاق مته/ مته): نشــانه هاى مرتبط به 
اين حركت نيز مطابق جدول 3 هســتند. بــراى كاهش اين اثر ابتدا 
دوران رشــته لوله تا 10 درصد كاهش و به همين نســبت وزن روى 

گير- لغزش مته  ســاق  چرخش 
رو به عقب

چرخش ساق مته رو به جلو

حفارى پايدار

وزن روى مته

نرخ چرخشى رشته لوله (دور در دقيقه)

 5  تأثير پارامترهاى وزن روى مته و دوران رشته لوله در ايجاد 
مكانيزم هاى ديناميكى ساق مته

 2   طبقه بندى انواع نشانه هاى حركت ديناميكى محورى

نشانه اى برون چاهىنشانه هاى درون چاهىنشانه هاى سطحى

تغييرات شديد وزن 
روى مته

از دست دادن داده هاى 
MWD دستگاه

خراب شدن زود هنگام 
ياتاقان هاى مته

لغزش دكل و سيستم 
دورانى آن

افزايش شوك و 
شكستن دندانه هاى متهلغزش هاى محورى

از دست دادن جهت 
نقص دستگاه MWDدر حفارى انحرافى

كاهش نرخ نفوذ مته

 3   طبقه بندى انواع نشانه هاى حركت ديناميكى جانبى

نشانه اى برون چاهىنشانه هاى درون چاهىنشانه هاى سطحى

افزايش ميانگين گشتاور 
سطحى

افزايش ميانگين 
گشتاور درون چاهى

خراب شدن 
دندانه هاى مته

از دست دادن جهت در 
حفارى انحرافى

افزايش شوك و 
لغزش هاى جانبى

شكستن تيغه هاى مته 
PDC

از دست دادن داده هاى كاهش نرخ نفوذ مته
MWD دستگاه

ساييدگى در 
دندانه هاى دوگانه

Shock CPS ساييدگى در يك طرف افزايش
پايداركننده ها
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مته افزايش داده شود (در صورت عدم كاهش اين حركت، عمليات 
ســه بار ديگر و تا ســرحد مجاز وزن روى مته ادامه داده شود). اگر 
همچنان اين حالت وجود داشــت حفارى متوقف، لوله ها از ته چاه 
بلند و چرخش لوله ها متوقف شــود. آنگاه گشــتاور درون لوله ها با 
باال و پايين كردن رشــته لوله حفارى برطرف و ثابت شــود. ســپس 
حفارى با دوران رشــته لوله با 70 دور در دقيقه شــروع و وزن روى 
مته 10 درصد مقدار اوليه تنظيم شــود. آنگاه به تدريج دوران رشته 
لوله به مقــدار اوليه بازگردد. اگر همچنان اين حالت تداوم داشــته 
باشــد، رشــته لوله از ته چاه بلند، چرخش لوله ها متوقف و گشتاور 
درون لوله ها برطرف شــود. سپس حفارى با دوران رشته لوله با 70 
دور در دقيقه شــروع و وزن روى مته به همان مقدار اوليه رســانده 
شــود به طورى كه به تدريج دوران رشــته لوله تــا 75 درصد مقدار 

اوليه برسد.
3)جنبش پيچشـى (گير-لغزش): نشــانه هاى مربوط به اين حركت 
نيز مطابق جدول 4 مى باشد. براى كاهش اين اثر ابتدا وزن روى مته 5 
درصد كاهش مى يابد و 10 درصد دوران رشته لوله افزايش داده شود 
(در صورت عدم كاهش اين حركت، عمليات سه بار ديگر و تا سرحد 
مجاز وزن روى مته ادامه داده شــود). اگــر همچنان اين حالت وجود 
داشت حفارى متوقف، لوله ها از ته چاه بلند و چرخش لوله ها متوقف 
شود. آنگاه گشتاور درون لوله ها با باال و پايين كردن رشته لوله برطرف 
و ثابت شــود. ســپس حفارى با افزايش 10 درصدى دوران رشته لوله 
شروع و وزن روى مته 15 تا 20 درصد كاهش داده شود. اگر همچنان 
اين حالت تداوم داشته باشد، رشته لوله از ته چاه بلند، چرخش لوله ها 
متوقف و گشتاور درون لوله ها برطرف گردد. آنگاه دوران رشته لوله 
و وزن روى متــه بــه ترتيب 40 تا 50، و 75 درصــد مقدار اوليه تنظيم 
شــود، به طورى كه به تدريج دوران رشــته لوله تا 15 درصد بيشــتر از 

مقدار اوليه برسد. 

5- بررسى حركات ديناميكى در يكى از چاه هاى جنوب ايران
در اينجا به بررســى حركات ديناميكــى در حفارى حفره 6 اينچ 
از عمــق 2806-2677 مترى (با عمق عمودى 2194-2192 مترى) در 
يكى از اليه هاى مياني ســازند كژدمى كه عمدتاً ماسه ســنگى است، 
مي پردازيم. مسير چاه در بازه فوق با زاويه 90 درجه و آزيموت 318 
درجــه با ماكزيمم شــدت پاســگى31  4 درجه در عمــق 2684 مترى 
مى باشــد، به طورى كه اكثراً بين 1 تا 2 درجه متغير اســت (شكل 6). 
اطالعات مته، ساق مته، سيال حفارى و پارامترهاى حفارى در جدول 

5 ارائه شده است.
همان طور كه از نگار مكانيكى در شكل 7 ديده مى شود، در بازه 
مورد بررســى پديده گير-لغزش به وفور ديده مى شــود. عدم توجه 
بــه اين موضوع و پيشــگيرى بــراى كاهش آن باعــث مانده گذارى 
دو مخروط مته درون چاه شــده اســت. در عمق 2784 مترى شوك 
افزايش يافته اســت. با ايــن حال ادامه حفــارى درعمق 2790 مترى 
و بــراى جبران نــرخ حفارى، وزن روى مته افزايــش يافته و منجر به 
افزايش گير-لغزش و شوك شده است. اين امر سبب مى شود كه در 
2796 مترى دســتگاه MWD از ســرويس خارج شده و سيگنال هاى 
بد به ســطح مى رسد. به طورى كه افزايش نرخ جريان سيال حفارى و 
كاهش وزن روى مته باعث بهبود وضعيت مى شــود. ادامه حفارى با 
شرايط فوق تا عمق 2806 مترى كه فشار سيستم به  طور ناگهانى 400 
پام افت مى يابد. آنگاه در پى كنترل سيســتم هاى ســطحى و تعويض 
پمپ ها، مشكلى مشــاهده نشده و تصميم گرفته مى شود تا رشته لوله 
حفارى براى بررســى مشــكل از درون چاه32خارج شــود. نشانه هاى 

 4   طبقه بندى انواع نشانه هاى حركت ديناميكى پيچشى

نشانه اى برون چاهىنشانه هاى درون چاهىنشانه هاى سطحى
از حركت ايستادن سيستم 

دورانى دكل
افزايش گشتاور 

درون چاهى
خراب شدن 

دندانه هاى مته

افزايش مقدار عددى افزايش گشتاور سطحى
گير-لغزش

گشتاور بيشينه در 
اتصاالت لوله ها

نوسان دور در دقيقه و 
گشتاور

افزايش دور ساق مته 
نسبت به سطح

بريده و سوراخ شدن 
رشته لوله 

از دست دادن جهت در 
حفارى انحرافى

از دست دادن داده هاى 
MWD دستگاه

از دست دادن اجزاى 
ساق مته

افزايش شوك و Shock كاهش نرخ نفوذپذيرى مته
CPS

 5   اطالعات مته، ساق مته، سيال حفارى و پارامترهاى حفارى

سازنده: TIX، نوع: M20G، كد: 517، نازل: 14/14/14مته

ته
ق م

سا

 Insert Bit + 4 3/4" MOTOR(PDM) with 5 7/8" Sleeve "6
 Stabilizer (AKO=1.15°) + Float Sub +  4 3/4" Pony + LWD
 (Impulse) + 4 3/4" Monel + 30 Joints of 3 1/2" Drill Pipe

 + 24 Joints of 3 1/2" Heavy Weight Drill Pipe + 4 3/4"
 Drilling Jar + 3 Joints of 3 1/2" HWDP + 30 Joints of 3

1/2" Drill Pipe

ل 
سيا

ص 
خوا

رى
نوع: پايه آبى،وزن: 75 پوند بر فوت مكعب، نقطه واروى: 19، حفا

ويسكوزيته پالستيك: 17، ژل اوليه: 5،  ژل 10 دقيقه: 7 

رى
حفا

يط 
وزن روى مته: 8-12 كيلو پوند،    دوران: rpm 50،    شرا

دبى: 225 گالن در دقيقه، 
فشار: 2000 پام،  گشتاور سطحى: 14-18 كيلو فوت پوند،

 نرخ حفارى: 3 تا 5 متر در ساعت
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  6  مسير انحرافى چاه
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  7  نشانه هاى درون چاهى از الگ حركات مكانيكى

100        m/h          0 0       1000lbf      50

0                5

Shock Risk
(SHKASK)

IMP_475 RT
0       1000lbf      500        gAPI       150
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Stick Slip Indicator (STICK)
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Average Hookload
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Collar Rotational Speed

(CRPM)_475 RT

Rate of Penetration
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برون چاهى بر روى مته و اجزا ســاق مته شــاهدى است بر حركات 
ديناميكى كه از گير-لغزش متداوم، شــوك و لرزش هاى شــديد به 

وجود آمده است (شكل 8).

نتيجه گيرى
ايجاد شــوك و لرزش درون چاه نتيجه تماس اجزا رشته لوله با 
چاه اســت و به عواملى همچون نوع ســازند، ساق مته و پارامترهاى 
حفارى ارتباط مســتقيم دارد و متعاقباً حركات ديناميكى مخربى را 
به وجود مى آورد. دســتگاه MWD قادر به تشــخيص اين حركات 

       پانويس ها
1ardalanfezzi@gmail.com
2Shock
3Vibration
4BHA
5Measurement While Drilling
6Logging While Drilling
7Rotary Steerable System
8Constructive interference
9Destructive interference
10Shock Count Per Second

 11انواع مختلف MWD شركت شلمبرژر 
كه قديمى ترين آن Slim Pulse و 

 IMpulse و  PowerPulseجديدترين آن
نام دارد و تفاوت اصلى آن ها در سرعت 

انتقال و پردازش داده هاست.
12Axial
13Torsional
14Lateral
15Eccentric
16Bit Bouncing
17Shock sub
18Stick Slip
19Polycrystalline Diamond Compact
20Hybrid Cutters

21Bending
22Tool joint
23BHA Whirl
24Wash Out
25Overgauge Hole
26Forward Whirl
27Backward Whirl
28Chaotic Whirl
29Bit Whirl
30Bit Undergauge
31Dogleg Severity
32POOH
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مانده گذارى 2 مخروط مته درون چاه و افتادن تمامى دندانه هاى مخروط باقيمانده

 8  نشانه هاى برون چاهى مته و ساق مته

آسيب ديدن پايدار كننده رشته لوله و افتادن دكمه  هاى روى آن درون چاه

           MWDشكستگى روى دستگاه

آسيب ديدن لوله وزنه غير مغناطيسى

مى باشد كه با تشخيص به موقع و پيشگيرى هاى الزم مى توان اثرات 
زيان بار آن ها را كاهش داده و حفارى را ايمن پيش برد. عدم توجه 
بــه نشــانه هاى درون چاهى مى توانــد باعث خرابــى، مانده گذارى 
و اتالف وقت شــود. لــذا اندازه گيــرى پارامترهــاى درون چاهى 
و واكنــش صحيــح با اعمــال پارامترهاى ســطحى (وزن و دوران) 
مى تواند كمك مؤثرى در بهبود شرايط داشته باشد. الزمه اين مهم 
آمــوزش و ارتباط حفار، متخصص MWD و ناظر عمليات حفارى 
اســت. همچنين از اين اطالعات بايد در تصحيح برنامه هاي حفاري 

استفاده كرد.


