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 بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از مشخصه انرژي
 
 

 2دايي عليرضا - 1يميامير حص

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات، گروه نفت، يزد، ايران -1
  هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات يزد - 2

  
  چكيده :

ترين مباحثي كه در مديريت هر پروژه اي مد نظر قرار مي گيرد مقوله زمان است . با توجه به اهميت مديريت يكي از مهم 
زمان و هزينه پروژه ها ، افزايش سرعت حفاري و بهينه سازي  آن يكي از عوامل اساسي در پيشبرد اهداف پروژه مي باشد. از آنجا 

از برنامه و يا كاهش زمان حفاري و تكميل چاههاي نفت و گاز سرعت نرخ حفاري كه يكي از عوامل مهم در جبران عقب افتادگي 
مي باشد ، تالش جهت افزايش نرخ حفاري و ارائه راهكارهاي مناسب در اين راستا مي تواند بسيار سودمند باشد. بهينه سازي 

شركت هاي بزرگ حفاري در سرتاسر سرعت و پايين آوردن هزينه هاي حفاري يكي از معضالت و دغدغه هاي اساسي تمامي 
 3جهان بوده و راه هاي متفاوتي با محاسبات مختلف رياضي در طول دهه هاي گذشته انجام شده است . انرژي مكانيكي مخصوص

(MSE)(مشخصه انرژي)  توسط 1965براي اولين بار در سالTeale  فرمول بندي شد و به طـور گستـرده اي براي نظارت بر بهره
مشخصه انرژي ابزاري براي پيش بيني و يا   ]1[د حفاري و تجزيه و تحليل عملكرد مته مورد استفاده قرارگرفته است .وري رون

تجزيه و تحليل عملكرد مي باشد و  مبتني بر اصول اساسي مربوط به مقدار انرژي مورد نياز براي از بين بردن يك واحد حجم 
ده از تكنيكي خاص مقادير بهينه  پارامترهاي موثر بر حفاري از قبيل وزن روي مته و سنگ و بهره وري در مته است، كه با استفا

را افزايش داده ايم . لذا جهت افزايش   4(ROP)سرعت ساق حفاري را به دست آورده و با استفاده از آنها سرعت  نرخ نفوذ حفاري 
ر مورد استفاده واقع گرديد كه نتايج قابل قبولي در كاهش ايران براي اولين بادر شركت حفاري از يك پروژه  يك درنرخ حفاري 

 هزينه ها و افزايش چشمگير در نرخ حفاري به همراه داشته است . 

  
  سرعت حفاري ، مشخصه انرژي، افزايش سرعت حفاري، انرژي مكانيكي مخصوص   بهينه سازي : كليدي واژه هاي
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2 DR197035@yahoo.com 
3 Mechanical Specific Energy 
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  مقدمه : - 1

ترين عمليات در فرآيندهاي اكتشاف و توليد مي باشد. از اين رو ، صنعت حفاري از حفاري چاه هاي نفت و گاز يكي از گران 
زمان آغاز به كار خود براي توسعه تكنيك هاي حفاري با رعايت ايمني كارگران و چاه تالش مي نمايد . ابزار حفاري به ميزان 

 ،عامل مته و سنگ سازند براي پيش بيني نرخ نفوذمدل سازي فرآيند حفاري و ت قابل توجهي در طول سال ها تكامل يافته، اما
به طور كامالً صحيح و  6(RPM)و دور در دقيقه  5(WOB)براي مثال وزن دقيق روي مته   پيشرفت قابل قبولي نداشته است.

داده در هنگام آزمايش  نشان  ]2[دقيق براي سازندي كه در آن در حال حفاري هستيم  مشخص نيست . دريك مطالعه ميداني 
سرعت  نرخ  ،درصد 70و ثابت نگه داشتن وزن ، تا   6000در سازند با مقاومت تراكمي  ، شد كه با دو برابر كردن دور در دقيقه

درصد نيز  300نفوذ حفاري را افزايش داده است . اگرچه با دوبرابر كردن وزن و ثابت نگه داشتن دور در دقيقه اين مقدار به 
  رسيده است.

فرموله شد و به طور گسترده اي براي  Tealeتوسط 1965براي اولين بار در سال  كي مخصوص (مشخصه انرژي)انرژي مكاني
نظارت بر بهره وري روند حفاري و تجزيه و تحليل عملكرد مته مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهاي موثر بر فرآيند حفاري را 

و مته و  پارامترهاي سازند تقسيم بندي نمود. گروه اول شامل وزن روي مته، مي توان به دو دسته اصلي پارامترهاي  حفاري 
گشتاور، سرعت چرخش، و پارامترهاي هيدروليك مانند ميزان جريان، چگالي و رئولوژي مايع حفاري و دومين رده شامل تنش 

ان اندازه مهم مي باشد زيرا با هاي محلي ، فشردگي سنگ، كاني شناسي و مايعات سازند مي باشند. وضعيت مته نيز به هم
پيشرفت حفاري و با كند شدن برنده ها  كارايي خود را از دست  مي دهد. دقت در جمع آوري داده هاي حفاري  بسيار ضروري 

دبي  سيال از روي  و دوار، فشار پمپميز است . داده هاي حفاري مانند وزن اعمال شده روي مته در سطح ، گشتاور، سرعت 
  ي نصب شده بر روي دستگاه حفاري تهيه مي گردند.سنسورها

  
 تئوري مشخصه انرژي: - 2

مشخصه انرژي ابزاري  ]4[مشخصه انرژي تئوري جديدي نيست و از آن براي ارزيابي عملكرد مته استفاده مي شده است .        
مقدار انرژي مورد نياز براي از بين بردن  براي پيش بيني و يا تجزيه و تحليل عملكرد مي باشد و  مبتني بر اصول اساسي مربوط به

 يك واحد حجم سنگ و بهره وري از مته است.

  حفاري تاثير گذار است :نفوذ همچنين بواسطه اعمال زير در بهينه سازي نرخ        
 بهينه سازي پارامترهاي حفاري جهت افزايش طول عمر مته  2-1

 صرف نظر از نوع متهتا حداكثر توان سيستم  سرعت نرخ نفوذ حفاريافزايش  2-2

 دانستن زماني كه مته كارايي خود را از دست داده است .  2-3

بهينه سازي نرخ نفوذ حفاري با پيش بيني عملكرد مته  با استفاده از ضريب انرژي مخصوص به عنوان يك تابع از مقاومت        
 فشاري سنگ ميسر مي گردد .

Es +       (1)       
يك نوع مته در يك سنگ   براي پيش بيني پارامترهاي مورد نياز  قدرت (گشتاور و دور در دقيقه) پارامتر مشخصه انرژي 
از روي  ) N(از آنجا كه بيشتر پارامترها و داده هاي حفاري مانند وزن روي مته و دور در دقيقه  ]4[را مشخص مي نمايد. داده شده

به عنوان تابعي از وزن روي مته   )T(براي بيان گشتاور  )µ(ز ضريب مخصوص اصطكاك لغزشي مته سطح اندازه گيري مي شوند ،  ا

                                                            
5 Weight On Bit  
6 Revolution per minute 
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هنگامي كه گشتاور اندازه گيري شده غير قابل اعتماد يا وجود نداشته  مشخصه انرژيكه متعاقباً براي محاسبه  استفاده مي گردد.
 باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

         (2)  
كارايي مكانيكي  ]4[حفر شده است.  )UCS(حداقل انرژي مخصوص اين روش  تقريبا برابر با مقاومت تراكمي تك محوري سنگ  

)EFFM( :5و9 [براي هر نوع مته به شرح زير محاسبه مي گردد[  

EFFM=           (3) 

Where  =Rock strength=UCS 

را براي حفاري زير فشار هيدرواستاتيك در جايي كه مقاومت سنگ ،مقاومت   Tealeمعادله مشخصه انرژي  Pessierاخيراً 
 ]5[تراكمي محدود به مقاومت تراكمي آزاد سنگ باشد را تائيد كرده است .

EFFM=  and therefore        (4)  

Optimal  Es=  

ه  براي حفاري يك نوع ذره در يك سنگ با مقاومت تراكمي محدود با استفاده از معادله زير محاسبه مي گردد كه گشتاور مت
  ]5[نتيجه مي شود:  4و1از معادالت 

  T= (  

وان و گشتاور به عن CCS)  (با جايگزيني انرژي مخصوص به جاي بهره وري مكانيكي و مقاومت فشاري سازند محدود شده
 ، نرخ نفوذ حفاري به شرح ذيل به دست مي آيد: نرخ نفوذ حفاري و حل معادله اول براي  وزن روي مته تابعي از 

  
 (6) ROP=   

 روش كار : - 3
  روش كلي كار به شرح زير مي باشد :

تعيين مقاومت فشاري جهت  Gamma Ray  ،Sonicبررسي نوع سازند در حال حفاري با استفاده ازبررسي  نمودارهاي   3-1
  سازند

پيش بيني مقدار انرژي قابل قبول مصرفي و همچنين تعيين مقدار انرژي مرزي  و بحراني در تمام طول سازند با استفاده  3-2
 جهت دستيابي به بهترين مقادير وزن روي مته و سرعت ساق حفاري  Drill-off testاز انجام آزمون 

 استفاده از مشخصه انرژي اعمال بهينه پارامترهاي مورد نظر با 3-3

بررسي نمودار مشخصه انرژي و ديگر پارامترهاي حفاري و مقايسه آنها با حفره هاي قبلي به منظور تعيين نقاط ضعف و  3-4
  قسمتهايي كه بازده حفاري در آنها پايين بوده است . 

  ر با مته نو از همان نوع ند شدن مته با استفاده از مقايسه نمودار مشخصه انرژي  در حال كاكُتخمين سايش و  3-5
  پيشنهاد تغييرات در طراحي مته ، هيدروليك و رشته حفاري در باالترين سرعت حفاري . 3-6

  پارامترهايي كه  جهت بهينه سازي حفاري از آنها استفاده گرديد:
   عمق ، نرخ نفوذ حفاري ، دور در دقيقه ، وزن روي مته ، وزن گل حفاري ، گشتاور

  صورت مي پذيرد.  Drill-off testت آوردن پارامترهاي تغيير نرخ نفوذ ،آزمايش جهت مالحظه و به دس
Drill-off test  : آزموني است كه  روند تغييرات پارامترهاي حفاري جهت به حداكثر رساندن ميزان نفوذ و تعيين نقطه افت آن را

نرخ نفوذ   دور در دقيقهو  وزن روي مته يش خطي نقطه افت نقطه اي است كه بعد از آن نقطه با افزا]  6[مشخص مي نمايد. 
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خوردگي، اين آزمايشات بايد  به تغيير سازند و PDCافزايش نيافته بلكه ممكن است رو به كاهش رود. به دليل حساسيت مته هاي 
  به صورت دوره اي انجام شود.

  دو روش براي اين آزمايش وجود دارد : روش موثر و روش تاثير پذير (منفعل )
وزن روي مته را ثابت نگه داشته و نرخ نفوذ را ثبت  مي كنندروش موثر: حداقل وزن روي مته و متوسط دور در دقيقه را انتخاب 

با افزايش وزن روي  مي گردد.پوندي مرحله به مرحله افزايش داده و نرخ نفوذ ثبت  2000وزن را به صورت مرحله هاي  .مي نمايند
مي بعد از آن افزايش ندارد تكرار  نرخ نفوذ حفاري افزايش مي يابد اين كار را تا جايي كه  حفاري نفوذ سرعتمته ، نرخ متوسط 

 . يند. اين مراحل را با تغييرات دور در دقيقه رشته حفاري با افزايش يا كاهش نسبت به مقدار اوليه نيز تكرار مي نمانمايند

بر نرخ نفوذ حفاري در هر دور و انطباق آنها بر هم بهترين وزن روي مته و دور با رسم نمودار اطالعات حاصل از وزن روي مته در برا
  در دقيقه را خواهيم داشت . كه مقادير  اين پارامترها بهترين شرايط براي حفاري مي باشند.

ه متوسط كه از درصد وزن مجاز روي مته ، انتخاب دور در دقيق 80روش تاثيرپذير( انفعالي) : در اين روش  انتخاب و اعمال 
 lb 2000مدت زماني را كه وزن  (Break)كمترين مقدار توصيه شده بيشتر است . با ثابت نگه داشتن اهرم كنترل وزن روي مته 

. در اين زمان هيچگونه وزني اعمال نمي شود. اين عمل را با دور دردقيقه هاي  يندكاهش مي بايد (حفاري شده ) را ثبت مي نما
استخراج مي گردد.كه اين اطالعات بهترين موقعيت   lb 2000ي نمائيم .  و كمترين مدت زمان جهت حفاري متفاوتي تكرار م

 هاي حفاري مي باشند.

شك
  پارامترهاي اعمالي و نمودار مشخصه انرژي) : نمودار تغييرات 1ل شماره (

ساق حفاري و همچنين مشخصه انرژي را در  ) فوق پارامترهاي آزمايش وزن روي مته و سرعت  دور در دقيقه2نمودار شماره (
حال افزايش نشان مي دهد.چنانچه مشخصه انرژي نزديك به خط مبنا (شاخص) باقي بماند در حاليكه وزن روي مته افزايش يابد  

  كارايي مته همانند وضعيت  قبلي است و موثر خواهد بود. 
مي فزايش مي بابد. آزمايش دور در دقيقه به همين شيوه انجام ا  وزن روي متهبه صورت خطي و با افزايش  نرخ نفوذ حفاري

 ]7[د.گرد
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  ميدان كيش : پروژه كاربرد تئوري مشخصه انرژي در افزايش سرعت حفاري در -4
نرخ حفاري در پروژه كيش تصميم به استفاده از تئوري مشخصه انرژي گرفته شد .  مديريت نرخ حفاري  افزايشبه منظور بهبود و 

مشخصه ه عنوان چاهي كه پارامترهاي ب B-4و با چاهانجام گرديد.   12-4/1"در حفره  B-6 و B-5آزمايشي در چاه هاي  به صورت
در آن لحاظ نگرديده مقايسه مي گردند. اين گزارش  به بررسي روند تغييرات پارامتر هاي حفاري و تاثير آن بر نرخ حفاري و انرژي 

مي پردازد.  با توجه به اينكه اطالعات گرفته شده از واحد كسب اطالع از  B-4مقايسه روند عمليات در چاههاي ذكر شده با چاه 
العات لحظه اي بوده ، جهت  بررسي وتفسير  نمودار ها از معيار ميانگين داده ها استفاده شده ، اط (Mud logging)گل حفاري 

  است . 
و همچنين بررسي مته بهترين  پارامترهاي به دست آمده جهت بيشترين سرعت نرخ نفوذ  Drill-off testپس از انجام آزمايشات 

 Drill-off ) يكي از نمودار هاي3ثبت شده است . نمودار شماره (  B-4چاه انتخاب و اعمال گرديد كه مقادير آنها جهت مقايسه با 

test ) نتايج نهايي  پارامترهاي به دست آمده از آزمايشات1و جدول شماره (Drill-off test   در چاه هايB-5   وB-6  و مقادير اوليه
  را نشان مي دهد.    B-4در چاه 

  
  امترهاي اعمالي و نمودار مشخصه) : نمودار تغييرات پار2شكل شماره (
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 B-6تا  B-4: پارامترهاي حفاري در چاه هاي 1جدول شماره 

R.O.P(m/h)Torque (Klb-ft) WOB (Klb) RPM  GPM  Formation 

 B-4چاه

43/7  6 5/17 130 710  Darian  
68/4  11 5/22 150 700  Gadvan  
3/6  18 5/16 165 710  Fahlian  

43/3  17 23 155 690  Hith  
83/2  19 13 160 690  Surmeh  
45/2  23 19 175 720  Neyriz  
18/1  5/24 5/21 165 680  Dashtak  

 B-5چاه
89/12  10 5/18 145 690  Darian  
48/6  5/23 5/23 170 690  Gadvan  
59/12  5/22 5/18 160 690  Fahlian  
69/5  5/16 5/22 160 725  Hith  
30/5  20 17 160 700  Surmeh  
3/2  8 5/20 120 640  Neyriz  

47/1  5/17 26 160 690  Dashtak  
 B-6چاه

92/7  12 5/20 210 670  Darian  
94/7  14 5/30 210 680  Gadvan  
47/8  5/15 5/23 200 680  Fahlian  
43/7  14 5/24 215 690  Hith  
8/6  5/16 27 140 700  Surmeh & 

Neyriz  
94/1  20 38 150 710  Dashtak  
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  B-4چاه  ١٢ ۴/١") : تغييرات نرخ حفاري با توجه به پارامترهاي حفاري در حفره 3( شماره شكل
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 B-5چاه  ١٢ ۴/١") : تغييرات نرخ حفاري با توجه به پارامترهاي حفاري در حفره 4شماره ( شكل

 

 شكل
 B-6چاه  ١٢ ۴/١") : تغييرات نرخ حفاري با توجه به پارامترهاي حفاري در حفره 5شماره (

 
 

  وارد شده به مته :  دور در دقيقه بررسي  - 4-1
  وارد شده به مته مي باشد. با توجه به اين نمودار :  دور در دقيقهنشان دهنده ميزان  7نمودار شماره 
متري  2100متري )  تا عمق  1910( در عمق  12-4/1"از ابتداي شروع حفاري حفره  B-4وارد شده به مته در چاه  دور در دقيقه

بوده است. در  170تا  150وارد شده به مته بين  دور در دقيقه 12-4/1"تا انتهاي حفاري حفره  2100بوده است از  140 تا 120
 130متري بين  2050متري ) تا عمق  1898(در عمق  12-4/1"وارد شده به مته از ابتداي شروع حفره  دور در دقيقه،  B-5چاه 

بوده است. ولي در چاه  180تا  150وارد شده به مته  دور در دقيقهميزان  12-  4/1"ن حفره بوده است و از اين عمق تا پايا 160تا 
B-6  بوده و  240تا  200بين  دور در دقيقهمتري  2500متري) تا عمق  1795(در عمق  12-4/1"در ابتداي شروع حفاري حفره

  بوده است.  150تا  140از اين عمق تا  پايان حفره بين 
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  B-6و  B-4  ،B-5وارد شده به مته در چاههاي  RPM:  6ماره نمودار ش

  
 وارد شده به مته : سيال گل حفاري  دبيبررسي  -  4-2

بوده است. با توجه  B-6و  B-4   ،B-5چاههاي  12-4/1"در حفره  سيال حفاري دبينشان دهنده ميزان  8نمودار شماره 
  گالن بر دقيقه بوده است.  730تا  600چاهها به طور متو سط بين  در تمامي اين سيال دبيبه اين نمودار ميزان تغييرات 
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 B-6و  B-4  ،B-5در چاههاي  دبي سيال: 7نمودار شماره 

  وارد شده به مته : وزن بررسي  4-3
 مي باشد با توجه به اين نمودار وزن B-6و  B-4  ،B-5نشان دهنده ميزان وزن اعمال شده روي مته در چاههاي  9نمودار شماره 

 40تا  20وزن روي مته بين   B-6كيلو پوند بوده است ولي در چاه  25تا  15به طور متوسط بين  B-5و  B-4روي مته در چاههاي 
  كيلو پوند بوده است .

رنمودا
  B-6و  B-4  ،B-5در چاههاي  وزن روي مته: ميزان  8شماره 
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 حفاري : بررسي گشتاور وارد شده به مته 4-4

مي باشد. با توجه به اين نمودار ميزان  B-6و  B-4  ،B-5دهنده ميزان گشتاور در چاههاي نشان  10نمودار شماره 
بين  B-6و در چاه  5/22تا  10بين  B-5فوت ، در چاه  –كيلو پوند  25تا  10بين  B-4گشتاور به طور متوسط در چاه 

  فوت بوده است.  –كيلو پوند  20تا  12
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نمودار
  B-6و  B-4  ،B-5چشي در چاههاي : ميزان گشتاور پي9شماره 

  
 :بررسي نرخ حفاري  4-5

  نمودار ها و جداول زير نتايج كاربرد موثر مشخصه انرژي در افزايش نرخ حفاري را نشان مي دهد.
ن
م
و
د
ا
ر
 
ش
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ه
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  B-6و  B-4  ،B-5در چاههاي  نرخ نفوذ حفاري: ميزان 

نمودار
  B-6تا  B-4: ميانگين نرخ حفاري در چاههاي  11ماره ش

  
  B-6تا   B-4: مقايسه نرخ نفوذ حفاري در چاههاي 2جدول شماره 

  سازند شماره چاه (m/h)نرخ نفوذ حفاري   
43/7  B-4   

 B-5  89/13  داريان
92/7  B-6 
64/4  B-4   

 B-5  48/6  گدوان
94/7  B-6 
3/6  B-4   

 B-5  59/12  فهليان
47/8  B-6 
43/3  B-4   

 B-5  69/5  هيث
34/7  B-6 
60/2  B-4   

 B-5  90/3  سورمه و نيريز
8/5  B-6 

18/1  B-4   
 B-5  47/1  دشتك
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94/1  B-6 
  پيمايش چاه براي تعويض مته :       4-6

و تغييرات آن به كارا يا غير كارا بودن مته پي برده و طبق آن اقدام به تعويض مته گرديده است  MSEبا ترسيم و استفاده از نمودار 
براي تعويض مته   مي باشد. با توجه به  B-6تا  B-4نشان دهنده تعداد  پيمايش هاي  انجام شده در چاههاي  13ره . نمودار شما

مورد  3پيمايش هاي انجام شده در   B-6و  B-5بار و در چاههاي  7تعداد پيمايش براي تعويض مته  B-4در چاه  3جدول شماره 
  .براي تعويض مته بوده است

  

  
  : تعداد پيمايش هاي انجام شده در هر چاه براي تعويض مته 12 نمودار شماره

 متر) : 1200همسنگ سازي هزينه زماني  حفاري (  4-7

متر صورت گرفته و در  1200متري براي  3140تا  1940همسنگ سازي عمقي در محدوده عمقي در اين بخش از مقاله 
نشان دهنده زمان صرف شده و صرفه جويي  3ماره مقايسه شده است. جدول ش B-4نسبت به چاه  B-6و  B-5چاههاي 

  متري مي باشد. 3140متري تا پايان عمق  1940شده از عمق 
  متري 3140تا  1940): زمان صرفه جويي شده در محدوده عمقي 3جدول شماره (

  B-6 B-5  B-4  توضيحات
  18/3  48/5 94/5 متوسط سرعت حفاري

  1601  1526 1344 (متر) متراژ حفاري
  13/503  25/278 28/226 (ساعت) حفاري زمان

  B-4 37/422 56/479  13/503زمان صرف شده با نرخ حفاري
 B-4زمان صرفه جويي شده در مقايسه با 

  (ساعت)
09/196  31/201  0  

 B-4زمان صرفه جويي شده در مقايسه با 
  (روز)

17/8  39/8  0  

  
  نتيجه گيري : - 5
تعويض مته در استفاده از روش مشخصه انرژي در  به دليل شناسايي به موقع و نياز واقعي به 5-1

 بيشتري استفاده شده است.  Tri coneاز مته هاي  B-6و  B-5نسبت به چاههاي  B-4چاه 
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بوده است  B-6و  B-5بيشتر از چاههاي  B-4تعداد پيمايش چاه براي تعويض مته در چاه  5-2
  ر بوده است.با سه  B-6و  B-5بار و در چاههاي  هفت B-4بطوري كه در چاه 

استفاده از اين روش در حفاري چاهها مي تواند منجربه كاهش هزينه ها در استفاده از كاال و  5-3
 مواد به خصوص مته مصرفي شود. 

و  B-4نسبت به چاههاي  12-4/1"در سازندهاي انتهايي حفره  B-6نرخ حفاري در چاه  5-4
B-5 .باالتر بوده است 

ارا يا غير كارا بودن آن با استفاده از مشخصه انرژي ، به دليل انتخاب صحيح مته و علم به ك 5-5
نرخ حفاري مناسبي داشته و نرخ حفاري آن در  437با كد  M10GFPدر سازندهاي داريان و گدوان استفاده از مته 

اري بوده است. كه افزايش قابل توجهي در  نرخ حف 23/7برابر با  B-6متر در ساعت ، و در چاه  98/7برابر با  B-5چاه 
 بوده است.

استفاده شده  Tri coneمته  2از  B-6و  B-5، در چاه  Tri coneمته  4از  B-4در چاه  5-6
با مته هاي  B-6و  B-5استفاده شده كه متراژ حفاري شده در چاههاي  PDCمته  سهاست. در تمامي اين چاهها از 

PDC  بيشتر از چاهB-4 .بوده است 

بوده است.  B-4و  B-5بيشتر از چاههاي  B-6در چاه  12-4/1"نرخ حفاري تا پايان حفره   5-7
متر در ساعت  B-6 94/5متر در ساعت و در چاه  B-5  48/5متر در ساعت ، در چاه  B-4  ،18/3نرخ حفاري در چاه 

 بوده است.

در  Turbo Back Stabilizerيشنهاد مي گردد جهت افزايش سرعت نرخ  حفاري از  5-8
 استفاده گردد.ساق حفاري جهت حفاري حفره ها 

  
EQUATION DESCRIBTION 

   Where  
  ES      = Specific Energy 

 W.O.B = Weight on bit 
AB    = Borehole area (sq-in) 
N = rpm (revolution per minute) 
T= Bit torque (ft-lb) 
R.O.P= Rate of penetration (ft/hr) 
DB = Bit size (inches) 

µ = Bit specific Coefficient of sliding friction (dimensionless)     
UCS =Uniaxial Unconfined Compressive Strength 
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