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مصطفى شجرى1  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب      

يك عمليات حفاري موفق، داراي نرخ نفوذ باالي حفاري، بدون هيچ گونه مشكالت حفاري است.تعداد زيادي از فاكتورها از قبيل هزينه، ايمنى و تكميل 
ــازي است. نرخ نفوذ به عواملى از قبيل خصوصيات سازند،  ــتگى دارند. در عمليات حفاري، نرخ نفوذ، عامل اصلى بهينه س ــازي حفاري بس چاه، به روند بهينه س
ــازى، با استفاده از پارامترهاي قابل  ــاييدگى دندانه هاي مته بستگى دارد. فرآيند بهينه س ــرايط س ــكل و اندازه مته و ش خصوصيات گل، هيدروليك حفاري، ش
كنترل و مؤثر بر نرخ نفوذ، همانند وزن روي مته، سرعت چرخش، نوع مته، هيدروليك و خصوصيات سيال حفاري صورت مى پذيرد .نوشته حاضر دست يابى به 
پارامترهاي بهينه در يك ميدان نفتي واقع در جنوب غربي ايران را دنبال مى كند و شامل تقابل متغيرهاي قابل كنترل در روش بهينه سازي حفاري مى باشد. 
پارامترهاي مورد توجه شامل وزن روي مته، سرعت چرخش و توان هيدروليكى است. در اين مقاله، روابط نرخ نفوذ و عمر مته با رابطه هزينه حفاري تركيب 
شده و نتايج حاصل از تابع هزينه با متغيرهاي قابل كنترل به حداقل رسيده است .در حقيقت از يك مدل كه تأثير پارامترهاي مختلف حفاري را بر نرخ نفوذ 
ــازي حفاري سازند، با استفاده از داده هاي حفاري، يك معادله كه نشان دهنده نرخ نفوذ  ــت. در ادامه نيز براي بهينه س ــتفاده گرديده اس پيش بينى مى كند، اس

حفاري در مخزن آسماري يكي از ميادين نفتى جنوب غرب ايران است، ارايه مي گردد.

بهينه سازى عمليات حفارى، رگراسيون چند گانه، تكنيك بهبود اتفاقى

تحليل كاربردي مدل هاي مختلف ارايه شده براي بهينه سازي 
عمليات حفاري در ميدان نفتي A در جنوب غربي ايران
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 مقدمه
ــش هزينه و بهبود عمليات  ــل اطالعات ميدانى، عنصر اصلى كاه تحلي
ــدان، يكى از راه هاى  ــعه ابزارهاى تحليل اطالعات مي ــت و توس حفارى اس
ــال حاضر براى  ــي رود. در ح ــمار م ــود عمليات حفارى به ش ــعه و بهب توس
ــرعت  ــازى، از دو رويكرد انرژى مخصوص مكانيكى و مدل  هاى س بهينه س
ــوص مكانيكى به عنوان مقدار  ــتفاده مى گردد. انرژى مخص نفوذ حفارى اس
ــت تا حجم خاصي از سنگ تخريب (حفاري) شود، تعريف  كارى كه نياز اس
مى  شود. اين مسأله مى  تواند در طول عمليات حفارى، به عنوان ابزاري براى 
تشخيص تغييرات در بازدهى حفارى و بهينه سازى پارامترهاى حفارى براى 
ــتفاده شود. مدل هاى ديگر سرعت حفارى  بهينه كردن سرعت حفارى، اس
مى توانند براى محاسبه درجه حفارى پذيري سازند، با در نظر گرفتن اثرات 
ــايش مته، استفاده شوند. در  ــامل طراحى مته و فرس پارامترهاى حفارى ش
ــرعت حفارى، براى رسيدن  ــازى حفارى با استفاده از مدل هاى س بهينه  س
ــه، پارامترهاى حفارى يا  ــارى بهينه براى يك راندمان مت ــناريوي حف به س
ــتقر  ــتم حفارى مس ــود. زمانى كه يك سيس طراحى مته تغيير داده مى  ش
ــند.  ــتند كه قابل تغيير مى  باش ــداد پارامترهاي معدودى هس ــد، تنها تع ش
ــده، براى محاسبه دوباره مقادير بهينه پارامترهايى  اطالعات ميدانى ثبت ش
ــتفاده از تكنيك تحليل  ــرعت دوران، وزن روى مته و غيره، با اس ــون س چ

ــاده، اپراتور قادر به تغيير  ــتفاده مى  شوند. با كمك اين برنامه س ساده، اس
شاخص هايى است كه به مقادير بهينه مورد نظر مى  رسد و حداكثر سرعت 
ــرعت  حفارى را با محدوديت هاى مجاز ارايه مى  كند. بنابراين با افزايش س
ــن مطالعه براى  ــش خواهد يافت. در اي ــارى، هزينه هاى حفارى كاه حف
ــاختن عمليات حفارى از مدل سرعت حفارى استفاده شده است.  بهينه س
ــتگي هزينه ها به زمان، كاهش طول مدت  در عمليات حفارى، به دليل وابس
ــرعت نفوذ  ــود. با افزايش س ــارى منجر به صرفه جويي در هزينه مي ش حف
ــرعت عمليات حفارى تحت  حفارى، مدت زمان حفارى كاهش مى  يابد. س
ــا عبارتند از: هيدروليك، وزن  ــت كه مهم ترين آن ه تأثير چندين عامل اس
ــرعت دوران، نوع مته، خواص گل حفارى و خصوصيات سازند  روى مته، س
ــيدن به حداكثر سرعت بهينه، يك تخمين خوب از  حفارى. به منظور رس
ــرعت حفارى با استفاده از پارامترهايى كه اثر قابل توجه دارند، ضروري  س
ــت. براى رسيدن به اين هدف، يك مدل سرعت حفارى دقيق مي  تواند  اس

بسيار سودمند باشد [1].

1. مروري بر مطالعات پيشين 
 (1984) Young و Burgoyne براى پيش بينى سرعت نفوذ، از مدل حفارى
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ــتقل  ــود. اين مدل از تأثير پارامترهاى مختلف كه كامًال مس ــتفاده مى  ش اس
ــتفاده مى نمايد. مدل Burgoyne، تأثير پارامترها را به صورت  ــند، اس مى  باش

معادله 1 بيان مى  كند[12]. 
                                                                                          

در اين معادله، 2ROP سرعت نفوذ حفاري است. 
ــوذ حفارى و  ــرعت نف ــتند كه رابطه بين س ــط عملياتى هس ــا f8 رواب f1 ت

ــاس روند  متغيرهاى مختلف را بيان مى  كنند. روابط عملياتى معموالً بر اس
مشاهده شده در آزمايشگاه يا در ميدان انتخاب مي شوند [12]:

f1 = e2.303a
1                                                                                                                         (2)

f2 = e2.303a
2 (1000 – D)                                                                                                       (3)

f3 = e2.303 a
3
. D 0.69(gp – 9)                                                                                                     (4)

در معادالت 2 تا a2 ، a1 ،4 و a3 ضرايب ثابت، D ميزان عمق بر حسب 
فوت و gp گراديان فشار بر حسب پام بر فوت مي باشد. 

ــامل هشت تابع بوده و خود توابع نيز شامل هشت  معادله اين مدل، ش
پارامتر اصلي مى  باشند. هر يك از توابع f1 تا f8، شامل تأثيرات يك يا چند 

پارامتر بر روى سرعت حفارى هستند كه در ادامه بررسى مى  شوند.

ــتحكام سازند  1-1. تأثير قدرت سـازند: تابع f1 به طور عمده، اثر قدرت و اس
ــامل پارامترهاى  ــارى بيان مى دارد. اين تابع هم چنين ش ــرعت حف را در س
ــوان مثال، تأثير گل  ــده  اند (به عن ــت كه از نظر رياضى مدل نش حفارى اس

حفارى و محتواى مواد جامد)[3].

2-1. تأثير فشردگى و تراكم: توابع f2  و f3، تأثير تراكم را بر سرعت حفارى 
ــاس  ــنگ را به دليل تراكم نرمال بر اس بيان مى  كنند. تابع f2 اثرات قدرت س
عمق ارايه مى  كند. در اين مدل، فرض بر اين است كه در اثر تراكم سازندي، 
ــع f3، تأثير تراكم  ــرعت نفوذ كاهش مي يابد. تاب ــا افزايش عمق، ميزان س ب
 f3 ــه معادله مربوط به ــى را بيان مى دارد. آن گونه ك ــار غير طبيع تحت فش
نشان مى  دهد، با تغييرات در فشار حفره  اى3، يك افزايش نمايى در سرعت 
ــرعت  ــاس اثر تراكم بر س ــت. اين معادله بر اس نفوذ حفارى قابل انتظار اس
ــردگى ارايه گرديده است، اما از نظر آزمايشگاهى  نفوذ با تئورى تراكم و فش
هنوز تأييد نشده است. توجه به اين نكته الزم است كه اثر تراكم بر سرعت 
حفارى (حاصل ضرب f2 و f3) به گونه اى تعبيه شده است كه براى يك سازند 

متراكم نرمال در عمق 10000 فوت برابر با 1 باشد[2].

ــرعت حفارى  ــار را بر س 3-1. تأثير اختالف فشـار: تابع f4، تأثير اختالف فش
بيان مى  كند. بنابراين بيانگر يك كاهش نمايى در سرعت نفوذ همراه با فشار 
 Benita و Virden ــت. اطالعات ميدانى ارايه شده توسط اضافى ته چاه اس
(1978) و نيز توسط Combs (1990)، همراه با اطالعات آزمايشگاهى ارايه 
شده توسط Gamier ،Van Lignin (1989)، همگى حكايت از وجود رابطه 
نمايى بين سرعت حفارى و فشار اضافى ته چاه در حدود 1000  پام دارد. 

4-1. تأثير وزن روي مته و سـرعت چرخش مته: توابع f5 و f6، تأثير وزن روى 
ــن متغيرها به گونه اى تعريف  ــه و چرخش مته را بيان مى  كنند. تأثير اي مت
ــارى برابر با يك  ــرايط عادى حف ــه حاصل ضرب f5 و f6 براى ش ــده اند ك ش
ــد بود؛ يعنى زمانى كه W/dB = 4000 (وزن روي مته به قطر مته) و  خواه
ــازند نرم، مقدار وزن آستانه با  ــد. در يك س مقدار  N برابر با RPM 60 باش
استفاده از اطالعات آزمايش drill-off به دست مى  آيد. مقدار وزن روى مته 
ــتانه در سازندهاى نرم آن قدر پايين است كه قابل چشم  پوشى است؛ در  آس
ــا آزمايش drill-off تخمين زده  ــازند هاى محكم  تر بايد ب حالى كه براى س
ــود. Meatier (1991) مقادير a5 را از 0/5 تا 2 و مقادير a6 را از 0/4 تا 1  ش

گزارش كرده است[5].

5-1. تأثير فرسايش دندانه (h): تابع f7، اثر فرسايش مته را بر سرعت حفارى 
ــاع جزيى از دندانه بوده كه خورده  ــدل مى  كند. در تابع مورد نظر، h ارتف م
Woods و Galle ــال 1974 و ــت. برخي مؤلفان (Edwards  در س شده اس

ــال 1973)، براى مدل كردن اثر فرسايش از اصطالحات پيچيده  ترى  در س
استفاده كرده  اند[8].

6-1. اثر هيدروليك مته: تابع f8، اثر هيدروليك مته را بر سرعت حفارى ارايه 
مى  كند. نيروى اثر جت4 به عنوان پارامتر مورد نظر هيدروليك انتخاب شد. 
ــده f8 براى 1000 پوند نيرو،  برابر با 1 است. مقادير  ــازى ش مقدار نرمال س

رايج و معمول براى a8 از 0/3 تا 0/6 مي باشد.
ــاس مدل سرعت نفــوذ  ــازى عمليات حفارى بر اس به منظور بهينه  س
ــرعت نفوذ با معرفى اطالعات ورودى داده  Bourgoyne و Young ، بايد س

شود. از آن جا كه مدل داراى يك معادله با 8 ضريب ثابت نامعلوم مى  باشد، 
ــت نيست. بنابراين قبل از هر تخمينى از  هنوز از نرخ نفوذ، تخمينى در دس
ــازى، بايد ضرايب نامعلوم تعيين شوند. براى رسيدن به  نرخ نفوذ يا بهينه س
اين هدف، پارامترهاى حفارى، اطالعات مته و خواص سازند مورد نياز است. 
ــرعت نفوذ و با استفاده از اين  ــاس بازدهى مدل در تخمين س ضرايب بر اس
ــوند. روش هاى مختلفى براى محاسبه ضرايب وجود  اطالعات تعيين مى ش
دارد. در اين مطالعه، ضرايب نامعلوم با دو روش ذيل به دست مى  آيند[8].

2. تكنيك رگراسيون چند گانه5 [6]
 ،Young و Bourgoyne ــه ــب معادل ــاي تعيين ضراي ــى از روش ه يك
 a1 تكنيك رگراسيون چندگانه است. براى محاسبه بهترين مقدار ثابت هاى
تا a8 با استفاده از اطالعات حفارى، توابع f1 تا f8 بايد به صورت حاصل ضرب 
 f1 ــتفاده از معادله مربوط به ــوند و ضرايب مربوطه با اس يك عدد تعيين ش
ــت معادله همراه با هشت مجهول  ــبه گردند. به اين ترتيب، هش تا f8 محاس

2 Rate Of Penetration
3  Pore pressure
4  Jet impact
5  Multiple Regression Technique
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(a1 تا a8) به دست مي  آيد. براى مثال اولين معادله از هشت معادله ياد شده 
به صورت ذيل است [7]:

2.353 a1 n +a2 ∑ x2 +a3 ∑ x3 +… +a8 ∑ x8=∑ ln ROP             (5)

ــت معادله براى يافتن هشت  ــد، هش بدين ترتيب هم چنان كه گفته ش
مجهول حل مى  شود و هشت ثابت معلوم مى  گردد. بنابراين معادله تخمين 
ROP براى يك سازند خاص تعريف مى  شود. اگر اين روش براى سازندهاى 

ديگر نيز قابل استفاده باشد، معادالت سرعت نفوذ قابل دست  يابى است (در 
اين جا xi ها، داده هاي عمق هاي مختلف مي  باشند).

3- تكنيك بهبود اتفاقى 6 [8]
اساس اين روش، ارتقاي دقت ضرايب انتخاب شده است. از اين رو براى 
ــر قرار مى  گيرند. در تكنيك  ــده مد نظ بهبود ضرايب، مقادير حدس زده ش
رگراسيون چندگانه، هيچ بازه اى به مقادير ثابت هاى a1 تا a8 اختصاص داده 
ــيدن به نتايج معنى دار، بايد براى ثابت ها  ــده است؛ اگر چه به منظور رس نش

از بازه هاى پيشنهادى استفاده كرد. اين بازه هاى در جدول1 ارايه شده اند.
براى تعيين ثابت ها بر اساس ايده انتخاب تصادفى يك دسته از مقادير 
ضرايب ثابت از بازه هاى پيشنهادى و انتخاب عددي كه داراى باالترين دقت 
ــت، يك روش ساده قابل بسط مي باشد. در اين روش،  در تخمين ROP اس
ــوند . بنابراين مقادير تصادفى بين بازه  a1 تا a8 به طور تصادفى انتخاب مى  ش

پايين و باالى جدول 1 قرار دارند. ai در بين  bi و ci قرار دارد [5]:
bi ≤ ai ≤ ci                                                                                  (6)

رابطه 7 از كم كردن bi از طرفين نامساوى به دست مي آيد:
0 ≤ ai – bi ≤ ci – bi                                                                     (7)

رابطه 8 نيز نتيجه تقسيم طرفين برci  - bi  است:
0<(ai-bi)/ (ci-bi)<1                                                                     (8)

ــرار دارد. اين جمله  ــه (ci-bi)/(ai-bi) همواره بين صفر و يك ق جمل
ــت، اين مقدار  ــود. از آن جا كه Ki بين صفر و يك اس با Ki نام گذارى مى ش
ــبه مي باشد. به منظور محاسبه مقادير ai ، معادله 5  در هر زمان قابل محاس

بايدبه صورت ذيل مرتب شود[11]:
 ai = Ki (ci – bi) + bi                                                                   (9)

ــبه مى شوند و سپس  ــته از ضرايب a1 تا a8  محاس با اين روش، يك دس
سرعت نفوذ بر اساس مدل Bourgoyne و Young و با استفاده از هر دسته 
ــود. ضرايبى كه منجر به تخمين بهترين  ضرايب a1  تا a8 تخمين زده مى ش
ــوند، به عنوان يك جواب براى مرحله بعدى تلقى مى  گردند. بر  حدس مى  ش
ــت آمده، بازه هاى پايين و باال تغيير مى  كنند  ــاس بهترين ضرايب به دس اس
ــوند. بنابراين بازه  هاى جديدى براى مرحله بعدى تعيين  و محدودتر مى  ش
مى  شوند. همين روش براى مرحله بعدى استفاده مى گردد. تنها تفاوت اين 
است كه نتايج با بهترين جواب هاي مرحله قبل مقايسه مى  شود. اين فرآيند 
ــا زمانى ادامه مى  يابد كه ضرايب ثابت دلخواه كه منجر به كم ترين خطاى  ت

ممكن در محاسبه سرعت نفوذ مى  شوند، به دست آيند[6].

4. مقايسه دو تكنيك
ــتفاده از  ــدان A، با اس ــازند از مي ــاa8  براى هر س ــت a1 ت ــب ثاب ضراي
ــدند. براى اين  ــبه ش ــيون چندگانه و بهبود اتفاقى محاس روش  هاى رگراس
ــت. در جدول 2، ثابت  هايى  ــتفاده شده اس هدف، از اطالعات چاه 187 اس

        بازه باال         بازه پايين    ضرايب 

a1
0/51/9

a2
0/0000010/0005

a3
0/0000010/0009

a4
0/0000010/0001

a5
0/52

a6
0/41

a7
0/31/5

a8
0/30/6

[7] a8 تا a1 1   بازه هاى پيشنهادى براى ضرايب

2   ضرايب ثابت مدل Burgoyne و Young به دست آمده از                                    
      دو روش مورد بررسي

يب
ضرا

زير اليه 20زير اليه 11زير اليه  1
رگراسيون
رگراسيون بهبود  اتفاقى چندگانه

رگراسيونبهبود  اتفاقى چندگانه
بهبود  اتفاقى    چندگانه

a125/3738

0/0364

0/6727 -

0/0466

-0/0102

1/833

-139 /97

-0/001 

0/5987

0/0049

0/00047

0/000009

0/5116

0/4039

1/458889 

0/319869

4/3166

-0/0006

-0/8743

-0/0069

0/2879

1/5714

4/2987

0/7837

1/4809

0/00050

0/0000003

0/001

0/5211

0/9543

0/8622

0/5951

-0/911

0/0021

0/0233

0/0008

0/6204

1/4536

5/3571

-12/0055

1/4332

0/000483

0/000808

0/0000002

0/5588

0/9760

0/4139

0/3720

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

6  Progressive stochastic technique
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ــده به دست آمده ، آورده شده است. همان  گونه كه  را كه با روش  هاى ياد ش
ــان مي دهد، به كارگيرى رگراسيون چندگانه منجر به مقادير  اين جدول نش
ــت. براى مثال، يك  ــود كه از نظر مفهومى بى  معنى اس صفر يا منفى مى  ش
ــت كه افزايش وزن  مقدار منفى براى ضريب وزن روى مته به اين معنى اس
ــود كه از نظر فيزيكى درست  ــرعت نفوذ مى  ش ــبب كاهش س روى مته س
ــيون چندگانه براى تعيين  ــكل ديگر در كاربرد تكنيك رگراس ــت. مش نيس
ــت كه ضرايب رگراسيون هنگامى كه درجه ارتباط  ثابت  هاى a1 تا a8 اين اس
ــوند. بنابراين  ــش مى  يابد، كم اعتبارتر مى  ش ــتقل افزاي بين متغيرهاى مس
تخمين ضرايب نسبت به يك دسته از اطالعات حساس خواهد شد و گاهى 
ــد منجر به تغييرات جدى در  ــه كردن تعداد كمى از اطالعات مى  توان اضاف

بعضى ضرايب شود. 
ــكل 1، سرعت نفوذ حفارى واقعى و پيش  بينى شده را در برابر عمق  ش
ــان مى  دهد. در اين شكل،  عمودى، براى زير اليه  هاى 1و 11 و 20 چاه نش
ــرعت نفوذ وجود دارد كه اساس آن ها، تعيين  ــه تخمين مختلف براى س س
ضرايب a1 تا a8 است. براى چك كردن دقت ضرايب ثابت به دست آمده در 
ــان چاه  هاى ديگر، ضرايب a1 تا a8 به مدل Burgoyne و  ــازند هاى يكس س
ــد. در شكل 1،  Young ارايه گرديدند و اطالعات چاه 190 به مدل داده ش

ــرعت حفارى تخمين زده شده با استفاده از روش  هاى ياد شده و مقادير  س
واقعى سرعت حفارى براى اطالعات چاه 190، مقايسه شده است.

ــكل مى  توان دريافت كه ضرايب حاصل از تكنيك رگراسيون  از اين ش
چندگانه نسبت به روش ديگر، تخمين بهترى از نرخ نفوذ را ارايه مى  دهد؛ 
ــت. در حقيقت، در بعضى موارد مثل  در حالى كه اين همواره صحيح نيس
ــود. به عالوه،  ــن روش منجر به خطاى بااليى در تخمين مى  ش ــه 1، اي الي
ــماره 190 به كار  ــازند از چاه ش ــب حاصل، براي همان س ــه ضراي وقتى ك

ــت. بنابراين در  ــرعت نفوذ، صفر يا خيلى باالس مى  روند، مقادير تخمين س
ــكل 2، مقادير روش رگراسيون چندگانه نمايش داده نشده است و تنها،  ش
ــته از ضرايب به دست آمده با روش بهبود اتفاقى ارايه گرديده  نتايج دو دس

است.
ــان مى دهد، اگر چه روش بهبود اتفاقى مانند  ــكل 2 نش آن گونه كه ش
ــت، اما نتايج تخمينى حاصل از اين  ــيون چندگانه دقيق نيس روش رگراس
ــت. به عالوه اين روش همواره نتايج تخميني  روش همواره قابل اعتماد اس
ــراى هر دو روش  ــدول 3 خطاى ميانگين را ب ــه مى كند. ج ــادار را اراي معن
ــبه خطا از طريق فرمول ذيل  ــبه در چاه 187، نشان مى دهد. محاس محاس

انجام مي شود:

            
n

t = 1

2   مقادير سرعت نفوذ حفارى واقعى و پيش بينى شده (با استفاده از معادله  
  BurgoyneوYoung )در برابر عمق عمودى براى زيراليه 1 ، 11 و 20 چاه 

شماره 190

اليه 20                                        اليه 11                                    اليه 1  

3   مقادير خطاهاى ميانگين در استفاده از دو روش محاسبه 
     سرعت حفارى در چاه هاي 187 و 190 

زيراليه
بهبود اتفاقى      رگراسيون  چند گانه

چاه شماره 187چاه شماره 190چاه شماره 187چاه شماره 190

1٪57٪41٪21٪21

11٪65٪21٪21٪33

20٪43٪26٪14٪31

1   مقادير سرعت نفوذ واقعى و پيش بينى شده (با استفاده از معادله  
Burgoyne و Young) در برابر عمق عمودى براى اليه 1 ، 11 و 20 چاه 

شماره 187

اليه 20                                        اليه 11                                      اليه 1  
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آن گونه كه در جدول 3 آمده است، روش بهبود تصادفى براي داده هاي 
ــد.  ــرعت نفوذ مى باش ــت باالترى در تخمين مقدار س ــاه 187 داراى دق چ
ــرعت نفوذ  ــر خطاى حاصل از پيش بينى س ــن در جدول 3، مقادي هم چني
ــاه 187 در اطالعات  ــب حاصل از اطالعات چ ــاس به كارگيرى ضراي بر اس
ــت. اين جدول، نتايج روش بهبود تصادفى را تاييد  ــده اس چاه 190 ارايه ش

مى كند. 
ــتخراج ثابت  ها، مى  توان به مدل  سازى و شروع بهينه  سازى  پس از اس
ــد به تأثيرگذارى  ــروع اين كار باي ــات حفارى پرداخت. اما پيش از ش عملي

پارامترهاى ذيل نيز توجه نمود:

1-4. تأثير مته و سازند
ــازندهاى مختلف، بدون در نظر  معادله Bourgoyne و Young براى س
ــايى مته (IADC) چيست، توسعه داده شده است.  گرفتن اين كه كد شناس

اگر چه تأثير نوع مته در جمله f1 اين مدل قرار داده شده است.

2-4. فرسايش مته
ــرعت نفوذ اثر مى  گذارد.  ــدت بر روى س ــايش به ش در اين مدل، فرس
ــايش مته قابل محاسبه است كه مته از چاه بيرون  به طور عملى، زمانى فرس
ــايش مته در هر نقطه موجود نيست. از  ــود؛ بنابراين اطالعات فرس آورده ش
آن جا كه در مدل Bourgoyne و Young، فرسايش دندانه مته در هر دسته 
ــر، مقدارى تخمين زده  ــت، بنابراين بايد براى اين پارامت ــات الزم اس اطالع
شود. اين امر به نوبه خود بر دقت مدل اثر خواهد گذاشت. يك تغيير خطى 
ــاده در فرسايش دندانه مته مى  تواند براى فواصلى كه اطالعات فرسايش  س
در دسترس نيست، در نظر گرفته شود. سرعت فرسايش دندانه مته مى  تواند 
با داشتن مقدار فرسايش دندانه مته در زمان هاي مختلف عمر مته محاسبه 

   4   تأثير وزن روى مته بر سرعت نفوذ در ميدان نفتى   
        W.R.Luisiana  آمريكا  [6] 

   3   تأثير دبى حجمى گل حفارى بر سرعت نفوذ در ميدان نفتى        
         W.R.Luisiana آمريكا [6]   

6   هزينه كلى حفارى در هر فوت و ميانگين سرعت حفارى براى شرايط 5  چگونگي تعيين سرعت جريان بهينه گل و اندازه فواره مته
     مختلف عمليات

R
at

e 
of

 P
en

et
ra

tio
n 

, f
t/h

r

Flowrate , GPM

Ra
te 

of
 P

en
etr

ati
on

 , 
ft/

hr

0                   5                   10                    15                   20                   25                 30

25

20

15

10

5

0

Weight on Bit , Klbf

N322 IADC Bit

N=140 RPM

Q=986 GPM

Pr
es

su
re

,p
si Optimum Pressure

 Maximum Pressure

M
in

im
um

 F
lo

w 
ra

te

Op
tim

um
 F

lo
w 

ra
te

M
ax

im
um

 F
lo

w 
ra

te

y= 2.612 x-848.7 
R2=0.779

Flow rate,GPM

C
os

t P
er

 F
oo

t,$
/ft

Iteration Number

R
at

e 
of

 P
en

et
ra

tio
n,

 ft
/h

r

Path of Optimum



w w w. n i o c . i r
73 [ شماره 79 ] . [خرداد 1390]

ــم كردن اطالعات الزم براى  ــت به فراه گردد. اگر چه اين فرض ممكن اس
مدل كمك كند، ولى فرسايش دندانه مته تحت تأثير تعدادى پارامتر است 
كه سبب انحراف آن از خط راست مى  شود. براى مثال وقتى وزن روى مته 

افزايش مى  يابد، دندانه مته با سرعت بيش ترى فرسوده مي شود.

5. بهينه سازى عمليات حفارى
ــامل انتخاب بهترين تركيب از شرايط عمليات  بهينه  سازى حفارى ش
ــود. از آن جا كه در اين  ــه حداقل هزينه مى ش ــت كه منجر ب و پارامترهاس
ــده است، بنابراين بهينه  ــازى با راندن يك مته بررسى ش مطالعه ، بهينه  س
ــازى در مورد نوع مته و خواص سيال حفارى انجام نمى شود و تنها وزن   س
روى مته، سرعت چرخش و سرعت حجم سيال(هيدروليك) بهينه خواهند 
شد. در ابتدا تأثير اين پارامترها بر روى سرعت حفارى نشان داده مى  شود و 
آن گاه فرآيند بهينه  سازى، براى رسيدن به بهترين شرايط، انجام مى گردد.

1-5. اثر هيدروليك
ــان مى دهد. مطابق اين  ــكل 3، تغييرات ROP را با جريان گل نش ش
ــد تا نقطه  اى كه  ــرعت نفوذ با افزايش جريان گل افزايش مى  ياب ــكل، س ش
افزايش بيش از حد جريان گل، تأثيرى بر روند سرعت حفارى نداشته باشد.

6   مقايسه حفارى بهينه با حفارى معمولى

IADCراندن
 مته

سرعت 
ميانگين 
(ft/hr)

زمان 
گردش
 (hr)

قيمت 
نهايى
 ($)

قيمت در هر 
فوت

 ($/ft)

كاهش 
قيمت
 (%)

N322
-18/959234/820211/5حفارى معمولى  

81942167/160150/59٪22

M322
-13/324317500286/04حفارى معمولى  

91715/4251/425226/51٪21

5   شرايط بهينه عمليات براى راندن مته

وزن روى مته كد شناسايى راندن مته 
(Klbf)

سرعت دوران 
(RPM)

دبى جريان 
(GPM)

8N32219180986

9M32217180820

        مختلف عملياتى (a) مته N322 و (b) مته M322    7  هزينه تخمين زده شده براى هر فوت حفارى در دو شرايط 

b

  Drill Behind

  WOB=35 , N=120

  WOB=20 , N=140

  WOB=16 , N=90

  WOB=17 , N=180

  WOB=40 , N=180

  WOB=60 , N=180

  Drill Behind

  WOB=19 , N=180

  WOB=10 , N=180

  WOB=22 , N=160

  WOB=10 , N=160

  WOB=30 , N=90

  WOB=30 , N=120

  WOB=30 , N=150

a

شرايط بهينه شاخصه هاى پمپ مته 

IADCبيشينه پمپ
 (psi)

بيشينه اسب 
بخار
(Hp)

بيشينه 
سرعت 
جريان

 (Gpm)

بازده پمپ 
سرعت 
جريان 
بهينه 
(Gpm)

اندازه نازل 
بهينه
 (in)

N3223980160012500/9198615/32

M3223980160012500/9182015/32

4   شاخصه هاى پمپ و هيدروليك بهينه
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2-5. تأثير وزن روى مته و سرعت چرخش
ــرعت دوران، تأثير وزن روى مته بر  ــتن جريان گل و س با ثابت نگه داش
ــكل 4، اين مطلب را نشان مى دهد.  ــخص خواهد شد. ش ــرعت نفوذ مش س
آن گونه كه مشخص است، سرعت نفوذ در يك رابطه خطى با وزن روى مته 
افزايش مى  يابد، البته به شرطى كه شرايط تميز كردن ته چاه فراهم شود.

6. انتخاب هيدروليك بهينه
در فرآيند بهينه سازى هيدروليك، ابتدا مقدار بهينه سرعت جريان گل 
ــپس اندازه فواره هاى مته مشخص مى  گردد. اين فرآيند  تعيين مى  شود، س
در شكل5  به طور خالصه نشان داده شده است.در جدول 4 نيز شرايط پمپ 

و هيدروليك بهينه آورده شده است.
ــده است، بنابراين وزن روى  ــخص ش از آن جا كه هيدروليك بهينه مش
ــاندن  ــاس حداقل زمان حفارى يا به حداقل رس ــرعت دوران بر اس مته و س
 M322 و N322 هزينه قابل تعيين است. پارامترهاى بهينه براى دو نوع مته
ارايه مى شود. مقادير بهينه وزن روى مته و سرعت دوران از بازه رايج شرايط 
ــت. در اين مرحله  با  ــت يابى اس ــده، قابل دس عمليات براى دو مته ارايه ش
ــت آمده مى  توان هزينه را محاسبه نمود. محاسبه  ــتفاده از aiهاى به دس اس

هزينه در هر فوت با استفاده از معادله ذيل انجام مى  گيرد:

                        Cf =  
( tr + tr + tc ) Cr + tr Cm +Cb

D
                             (11)

 Cb ،(ft/$) ــر واحد عمق ــن معادله، Cf هزينه حفارى به ازاى ه در اي
ــى ($/hr) و Cr هزينه ثابت  ــه ($)، Cm هزينه موتور پايين چاه ــه مت هزين
عمليات دكل در واحد زمان است ($/hr) است. به عالوه، D عمق حفارى 
ــده بر حسب فوت را نشان مى دهد tr ،(ft) زمان دوران مته، tt زمان كل  ش
كشيدن و وارد كردن مته (hr) و tc زمان اتصال لوله هاست (hr). با استفاده 
از مقادير مختلف وزن روى مته، سرعت دوران و مقدار بهينه سرعت جريان 
ــم  ــبه و رس ــرعت نفوذ حفارى و هزينه در هر نوبت محاس گل، ميانگين س
شده است. شكل 6 حداقل هزينه عمليات حفارى را زمانى كه سرعت نفوذ 
ــكل، هزينه كلى كه شامل هزينه  ــان مى  دهد. در اين ش ــينه است، نش بيش
ــان، هزينه موتور پايين چاهى و هزينه مته  ــت عمليات دكل در واحد زم ثاب
مى  باشد، محاسبه شده است. داده  هاى اين نمودار مربوط به دكل توسعه  اى 

چاه شماره 190 مى  باشند.
ــده براى دو مته  ــكل 7a و 7b ، هزينه هاى حفارى تخمين زده ش در ش
در راستاى شرايط حفارى كه براى محاسبه هزينه ها استفاده شده  اند، رسم 
گرديده است. از اين شكل، شرايط بهينه براى هر مته قابل دست يابى است 

كه در جدول 5 ارايه شده  اند.

     
11.تحليل نتايج بهينه سازى در ميدان مورد بررسي

ــاى موجود براى  ــب ai حاصله و داده  ه ــتفاده از ضراي ــا با اس در اين ج
ــرايط عملياتى مختلف،  ــق، مى  توان براى ش ــه  هزينه  ها در هر عم مجموع
ــازى  ــازى نمود. اين كار با مدل  س ــه كلى عمليات را برآورد و بهينه  س هزين
ــت. كاهش قابل توجه زمان حفارى و  ــى اس داده  هاى موجود قابل دسترس
ــت يابى است.  ــرايط بهينه عمليات قابل دس هزينه حفارى، با به كارگيرى ش
حفارى بهينه با حفارى معمولى مقايسه شده است و در جدول 5، خالصه اى 
ــازى هزينه ارايه گرديده است (كليه داده ها و تحليل هاي صورت  از بهينه س

گرفته بر اساس چاه هاي 187 و 190 ميدان نفتي مارون مي باشد).
آن گونه كه نتايج نشان مى  دهند، هر چه كه سرعت نفوذ بيش تر باشد، 
هزينه حفارى كم تر خواهد بود. البته اين فرآيند براى راندن يك مته درست 
بوده و ممكن است در بهينه سازى راندن چندين مته درست نباشد؛ چرا كه 

هزينه مته نيز در هزينه نهايى مؤثر است.

 نتيجه  گيرى
از اين مطالعه، نتايج ذيل قابل دست يابى است:

ــازى حفارى، تعداد زيادى مدل  حفارى ارايه شده است. هر  1. براى بهينه س
ــده  ــط داده ش ــاس تعدادى مفروضات و محدوديت  هايى بس مدل نيز بر اس
ــت. به منظور بهينه  سازى سرعت حفارى، بايد موارد مورد نظر را به دقت  اس
ــپس بهترين مدل را كه با اين موارد سازگار است، انتخاب  مطالعه كرد و س

نمود.
ــازى حفارى، پارامترهاى مكانيكى حفارى (وزن روى  2. در فرآيند بهينه  س
مته و سرعت دوران)، هيدروليك مته و عمق خارج كردن مته مهم شناخته 
شده  اند. تأثير وزن روى مته و سرعت چرخش، آن چنان قابل توجه است كه 
ــازى حفارى بر پايه اين دو پارامتر  ــندگان سعى بر بهينه  س تعدادى از نويس
ــن دو پارامتر به نوبه  ــتن پارامترهاى ديگر و تخمين اي دارند. ثابت نگه داش

خود ساده  ترين روش براى فرآيند بهينه  سازى است.
3. معادله Bourgoyne و Young داراى هشت ثابت است. به منظور استفاده 
ــت  ــازند خاص به دس از اين مدل، ابتدا بايد ضرايب ثابت مخصوص يك س
ــت آمد، با داشتن ROP و ديگر پارامترها  آيند. زمانى كه اين ثابت  ها به  دس

در هر عمق، دقت ثابت ها قابل بررسى است.
ــر دندانه هاى مته به طور كارآمد  ــدل Bourgoyne و Young ، تأثي 4. در م
قابل تعيين نيست؛ چرا كه تنها تعداد كمى اطالعات در هر مقدار واقعى از 

فرسايش دندانه مته موجود است.
ــت و  ــته اس ــدل Bourgoyne و Young به ضرايب ثابت وابس ــت م 5. دق
به كاربردن يك تكنيك قابل اعتماد رياضى براى محاسبه ضرايب مهم است.

6. در اين مطالعه، نتايج كار بهينه  سازى، كاهش هزينه را حدود 20 درصد 
در هر فوت حفارى شده ارايه كرد.
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 پيشنهادات
پيشنهادات زير در اين مطالعه قابل ذكر است:

1. فرآيند بهينه سازى در اين مطالعه بر اساس راندن يك مته است. پيشنهاد 
ــازى عمليات حفارى، راندن چندين مته امتحان  مى شود به منظور بهينه  س

شود؛ زيرا اين فرآيند منجر به انتخاب مناسب مته نيز خواهد شد.
ــازى حفارى، جمع آورى اطالعات موجود  2. مهم ترين فاز هر طرح بهينه س
ــت آمده هرگز بيش تر از  ــت. كيفيت نتايج به دس از ميدان مورد مطالعه اس
ــع كاملي از اطالعات، در  ــتن منب ــات منبع نخواهد بود. بنابراين داش اطالع

فرآيند بهينه  سازى سهم به سزايي خواهد داشت.
ــازندى و  3. با توجه به ميزان باالى اثرپذيرى ثابت  هاى ai از پارامترهاى س
ــتفاده از يكى از مدل  هاى حفارى به  ــبات، اس احتمال وجود خطا در محاس
ــت كه يك مدل در   ــد. ممكن اس تنهايى در همه ميدان  ها صحيح نمى  باش
ــب باشد و در ميدان ديگر،  ــرعت حفارى در يك ميدان مناس پيش بينى س
ــتفاده از هردو مدل در هر ميدان  ــود. بنابراين اس ــتفاده ش مدل ديگرى اس

پيشنهاد مى  شود.
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