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سیستم های خنک کننده مته های مخروطی
مته های مخروطی به دو دسته درزه بندی شده  sealedیا باز  openطراحی می شوند.
سیستم باز open
در این نوع مته ها خنک کاری توسط گل حفاری انجام می شود .از آنجا که اجزای داخلی
مته با گل در تماس است دوام پذیری پایینی دارند
مته های سیستم  openمعموال در اعماق کم مورد استفاده قرار می گیرند .در مته های سایز
بزرگ که در سطح مورد استفاده قرار می گیرد ،به دلیل فشار گل کم از این سیستم خنک
کننده استفاده می شود.
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سیستم های خنک کننده مته های مخروطی
درزه بندی شده sealed
در مته های درزبندی شده  sealedخنک کاری مته با استفاده از گریس یا روغن موجود در
قسمت داخلی مته انجام می شود.
در این سیستم گل حفاری به داخل مته نفوذ نم کند .در صورت خراب شدن مته و نفوذ گل به
داخل مته ،یاتاقان مته از حالت  sealedخارج شده و به جالت  openتبدیل می شود.
در اینگونه مته ها به علت عدم ارتباط یاتاقان های مته با سیال حفاری عمر یاتاقان ها بیشتر از
حالت قبلی است .میزان کارکرد این نوع مته به مراتب باالتر از حالت قبلی است .البته باید
توجه داشت که در تعیین عمر مته عوامل زیادی چون قطر مته ،وزن روی مته ،سرعت دور مته
و  ...تاثیر بسزایی دارند.
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انتخاب مته
انتخاب مته در حفاری چاه ار عوامل بسیار مهمی است که می تواند هزینه حفر
چاه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد .هزینه مته در حفر چاه معموال  8-3درصد
هزینه حفر است ،اما انتخاب مته درست می تواند زمان حفر را تا نصف کاهش
دهد.
در انتخاب یک مته عوامل مختلفی حاکم است:
-1مشخصات سازندی
-2مشخصات مته
-3مشخصات دکل حفاری
-4هزینه حفر هر متر چاه
-5محاسبه انرژی ویژه
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انتخاب مته
مشخصات سازندی:
خواصی که در انتخاب مته نقش مهمی ایفا می کنند عبارتند از:
 -1مقومت تراکمی UCS
-2خاصیت االستیسته سنگ ELASTICITY MODULUS
-3سایندگی سنگ ABRASIVENESS
-4فشار روباره OVERBURDEN PRESSURE
-5تخلخل و تراوایی POROSITY AND PERMEABILITY
-6فشار منفذی PORE PRESSURE
-7چسبندگی سازند COHESION
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انتخاب مته
مشخصات مته:
بر اساس طبقه بندی )،IADC(International Association of Drilling Contractor
مته های تولید شده توسط هر شرکت با توجه به مشخصات آنها طبقه بندی و کد
گذاری شده است
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طبقه بندی مته
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طبقه بندی مته
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انتخاب مته
مشخصات سازندی:
با تعیین پارامترهای مربوطه نوع سازند تعیین می شود
 -1سازند نرم
 -2سازند نرم متوسط
 -3سازند سخت متوسط
 -4سازند سخت
بر اساس طبقه بندی  ،IADCطبق جدول نوع مته مناسب برای هر سازند
مشخص می شود.

10

انتخاب مته
مشخصات دکل
مشخصات دکل از عوامل مهمی است که در انتخاب مته مورد توجه باید قرار گیرد.
برای این منظور باید دکل را به گونه ای تجهیز نمود که بتواند دبی گل مورد نیاز،
وزن مناسب جهت اعمال روی مته ،سرعت مناسب جهت چرخش مته را تامین
نماید .تامین تمام این موارد همراه با انتخاب درست مته باعث افزایش سرعت
حفاری می شود.
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انتخاب مته
هزینه هر متر حفاری
در انتخاب مته مسائل اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است که این مورد از
طریق محاسبه هزینه حفاری هر متر چاه با استفاده از فرمول زیر انجام می شود.
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انتخاب مته
هزینه هر متر حفاری
باید توجه نمود که در ابتدای حفاری هزینه حفر پایین است ،با افزایش عمق و
فرسوده شدن مته هزینه حفاری افزایش می یابد .لذا با محاسبه مقدار هزینه حفاری
در طول زمان حفاری به صورت پیوسته می توان تشخیص داد که چه موقع تعویض
مته درون چاه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است( .معموال مقایسه نسبت به
اطالعات چاه مشابه انجام می شود)
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انتخاب مته
محاسبه انرژی ویژه:
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در حفاری دورانی کار انجام شده را می توان به دو بخش کار انجام شده توسط
نیروی محوری (وزن روی مته) و کار انجام شده توسط مولفه دورانی (نیروی
گشتاور) تقسیم نمود .در نتیجه کل کار با در نظر گرفتن اتالف انرژی صفر و
پیشروی  Yبه شرح زیر می باشد.
در این فرمول  Wوزن روی مته N،سرعت
دورانی T ،گشتاور اعمالی R،نرخ نفوذ است
با تقسیم معادله باال به حجم حفاری شده  AYانرژی ویژه به شرح زیر بدست می
آید.
بر اساس آنالیز حساسیت ،مشخص شده است که نرخ نفوذ
نسبت به وزن روی مته و سرعت دورانی اثر بیشتری در انرژی ویژه دارد.از اینرو ابزار
مناسبی برای تعیین مته می باشد.
در یک سازند مشخص مته ای که دارای انرژی ویژه کمتری باشد انتخاب می شود.

بررسی فنی مته ها
بررسی قطر مته ها

ارزیابی قطر مته نکته بسیار مهمی در انتخاب مته بعدی است .به عنوان مثال اگر مته
ساییده و از قطر آن کم شده باشد این نتیجه گیری می تواند انجام شود که اوال سازند
نسبت به جنس مته سایندگی بیشتری دارد و در انتخاب مته بعدی این مورد باید در
نظر گرفته شود ،ثانیا از آنجا که قطر مته کم شده است ،مته جدید بعدی که به درون
چاه فرستاده می شود احتمال گیر کردن برای آن وجود دارد .لذا باید با احتیاط این کار
انجام شود.
دو روش برای اندازه گیری قطر مته وجود دارد.
-1رینگ استاندارد دور مته قرار داده شده به طوریکه فاصله رینگ تا هر کاج برابر شود.
مقدار فاصله رینگ تا کاج را  2برابر نموده و مقدار ساییدگی محاسبه می شود (با توجه
به مشکالت قرار دادن رینگ در وسط مته این روش منسوخ شده است)
 -2رینگ را از یک طرف به مته چسبانده و مقدار فاصله مته تا رینگ را در  2/3ضرب
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نموده و مقدار ساییدگی مته بدست می آید.

بررسی فنی مته ها
بررسی فنی مته ها
اگر قطر مته ای کم نشده باشده مته  INGAGEاست ( )Iو اگر قطر آن کم شده
باشد مته  OUT OF GAGEاست ( .)Oمقدار ساییدگی مته به صورت ضریبی از
 1/16به همراه حرف  Oنمایش داده می شود.
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جمع بندی کلی در رابطه با انتخاب مته
عالوه بر موارد مذکور در هنگام انتخاب مته باید موارد زیر مورد نظر قرار گیرد.
 -1انتخاب مته از نظر اقتصادی باید بررسی شود.
 -2مته های مخروطی با طراحی خاص ،مته های الماسی گران قیمت و  PDCدر
زمانی که قیمت حفاری روزانه زیاد است استفاده شود .در این حالت قیمت مته در
روز نباید از هزینه دکل بیشتر شود.
 -3مته های مخروطی سه کاجه بهترین مته های در دسترس بوده و انتخاب اولیه
خوبی برای چاه های کم عمق است.
 -4در زمان استفاده از مته های کاجی:
الف-استفاده از بیشترین طول دندانه (تا حد مجاز)
ب -کمترین مقدار شکست دندانه های با کوتاهی دندانه ها تعیین می شود
ج -زمانی که بر اساس مسائل اقتصادی وزن کافی بر روی مته برای خودتیز کنی
مته ،نمی توان اعمال کرد ،از مته های با دندانه بلند باید استفاده نمود.
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جمع بندی کلی در رابطه با انتخاب مته
د-در زمانی که سرعت از بین رفتن دندانه ها کمتر از سرعت از بین رفتن یاتاقان ها
است ،مته ای با دندانه بلند انتخاب شود یا یاتاقان بهتر یا وزن بیشتر اعمال شود
هـ  -در زمانی که سرعت از بین رفتن یاتاقان خیلی کمتر از سرعت از بین رفتن
دندانه ها است ،از دندانه های کوچکتر یا یاتاقان با طراحی اقتصادی تر و یا وزن
کمتر باید اعمال شود.
 -5در مقاطع یکنواخت سازندهای کربناته و تبخیری که با سازندهای شیلی سخت
یا سنگ های شکننده تداخل ندارند مته های  PDCکارایی خیلی خوبی دارند.
 -6مته های  PDCنباید در سازندهای چسبنده که چسبندگی قابل توجهی دارند
استفاده شود.
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