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PT

= pematang
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= bangko
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= bekasap
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ANALISIS PERFORMANCE ROLLER CONE DAN PDC BIT
MENGGUNAKAN METODE COST PER FOOT DAN SPECIFIC ENERGY
INTERVAL SURFACE CASING TO PRODUCTION CASING PADA
LAPANGAN S96 SUMUR A18 DAN S01
ANDRA SAPUTRA
133210032
ABSTRAK
Lapangan S96 terdiri dari 5 formasi. Resevoiar paling utama yang
menghasilkan minyak berasal dari Formasi DR dan Formasi BK, dengan jumlah
sekitar 51% OOIP di Lapangan S96. Setiap formasi memiliki tingkat kekerasan
batuan yang berbeda-beda, untuk membuat sumur tentu juga akan memakai bit
yang berbeda, sesuai formasi yang akan di tembus.
Dari indikasi tersebut, maka akan di analisis kinerja mata bor yang telah
digunakan dilapangan S96 yaitu pada sumur A18 dan S01. Pada sumur A18 akan
dianalisis kinerja dari mata bor PDC Bit. Di kedalaman 0 sampai kedalaman 2350
ft. Sedangkan pada sumur S01 akan dievaluasi kinerja dari mata bor Roller cone
Bit. Di kedalaman 0 sampai kedalaman 3675 ft. Analisis digunakan dengan
metode Cost Per Foot dan Specific Energy.
Dari analisis performance bit terhadap formasi, pada sumur A18 dan
sumur S01, Batuan yang di tembus adalah formasi lunak sampai sedang maka bit
dengan kode IADC S223 cocok. Dari metode cost per foot menunjukkan
peningkatan pada running ke tiga. pada running ke 4 sampai 7 memiliki harga
CPF yang stabil. Running 8 sampai 10 harga CPF relatif stabil. Penggunaan
rollercone bit menunjukkan peningkatan pada running pertama. Pada running ke
2 sampai 6 memiliki harga CPF yang stabil. Pada running 7 sampai 10 memiliki
harga CPF yang stabil. Dari metode specific energy bit 17 memiliki harga SE
yang rendah karena formasi yang ditembus kategori soft. Running 2 sampai 7 atau
12 menunjukkan harga yang mulai naik. Pada running 8 sampai 10 atau bit 8
menunjukkan harga SE yang lebih besar lagi. Untuk roller cone bit saat running
pertama memiliki harga SE yang rendah. Running 2 sampai 6 atau menunjukkan
harga yang mulai naik. Pada running 7 sampai 10 menunjukkan harga SE yang
lebih besar lagi.

Kata Kunci: Cost Per Foot, Specific Energy, Pdc, Roller Cone, Running
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ANALYSIS OF PERFORMANCE ROLLER CONE AND PDC BIT USING
COST PER FOOT AND SPECIFIC ENERGY METHODS INTERVAL
SURFACE CASING TO PRODUCTION IN S96 FIELD A18 AND S01 WELL
ANDRA SAPUTRA
133210032
ABSTRACT
The S96 field consists of 5 formations. The most important product that
produces oil comes from the DR Formation and BK Formation, with around 51%
OOIP at S96 Field. Each formation has different rock hardness levels, to make
wells of course it will also use different bits, according to the formation that will
be penetrated.
From these indications, it will be analyzed the performance of the drill bits
that have been used in the S96 field, namely in wells A18 and S01. In the A18
well, the performance of the PDC Bit drill bit will be analyzed. At a depth of 0 to
a depth of 2350 ft. Whereas in the well S01 will be evaluated the performance of
the Roller cone Bit drill bit. At a depth of 0 to a depth of 3675 ft. Analysis is used
with the Cost Per Foot and Specific Energy method.
From the analysis of the performance bits to the formation, the bits used in
well A18 are bits of PDC and wells of S01 are roller cone bits. The penetrated
rock is soft to moderate formation, the bits with the IADC S223 code match. From
the cost per foot method shows an increase in running to three. and at running 4
to 7 has a stable CPF price. Running 8 to 10 the price of the CPF is relatively
stable and indicates there are no problems with the bit. Using roller cone bits
shows an increase in the first running. Running 2 to 6 has a stable CPF price. On
running 7 to 10 the price of the CPF is stable, indicating there are no problems
with the bit. From the specific energy bit method 17 has a low SE price because
of the formation penetrated by the soft category. Running 2 to 7 or 12 shows
prices that are starting to rise. At running 8 to 10 or bit 8 indicates a larger SE
price. For roller cones, bits when running first have a low SE price. Running 2 to
6 or showing prices that are starting to rise. At running 7 to 10 shows a larger SE
price.
Keywords : Cost Per Foot, Specific Energy, Pdc, Roller Cone, Running
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Manusia mempunyai hak (diperbolehkan) untuk memanfaatkan apa yang ada

di muka bumi (sumber daya alam) dengan tidak melampaui batas atau berlebihan.
Dalam surat Al-An’am ayat 141-142 Allah berfirman yang artinya: “Dan dialah yang
menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma,
tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
(Al an’am: 141)”.
Lapangan minyak S96 memiliki total cadangan awal minyak ditempat (OOIP)
di lapangan S96 diperkirakan sebesar 1,338 MMSTB dengan ultimate recovery factor
rata rata sebesar 53%. Produksi minyak pertama kali terjadi pada bulan februari tahun
1972 dengan laju alir 2.375 BOPD, water cut sebesar 0.2% yang berasal dari Formasi
BK dan Formasi DR, puncak produksi dicapai pada tahun 2002 sebesar 30,923 BOPD
dengan 30% water cut. Saat ini produksi Lapangan S96 sebesar 13,764 BOPD dan
kumulatif produksi sampai pada bulan April 2015 sebesar 257,246 MBO dan recovery
factor (RF) sebesar 19.23(%).
Lapangan S96 terdiri dari 5 formasi: TL, Duri, BK, BO, dan Formasi PT.
Resevoiar paling utama yang menghasilkan minyak berasal dari Formasi DR dan
Formasi BK, dengan jumlah sekitar 51% OOIP di Lapangan S96. Setiap formasi
memiliki tingkat kekerasan batuan yang berbeda-beda, untuk membuat sumur tentu
juga akan memakai bit yang berbeda, sesuai formasi yang akan di tembus.
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Dari indikasi tersebut, maka akan di analisis kinerja mata bor yang telah
digunakan dilapangan S96 yaitu pada sumur A18 dan S01. Pada sumur A18 akan
dianalisis kinerja dari mata bor PDC Bit di kedalaman 0 sampai kedalaman 2350 ft.
Sedangkan pada sumur S01 akan dievaluasi kinerja dari mata bor Roller cone Bit. Di
kedalaman 0 sampai kedalaman 3675 ft. Analisa digunakan dengan metode Cost Per
Foot dan Specific Energy.
1.2.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menganalisis performance bit terhadap formasi
2. Menganalisis performance bit dengan menggunakan metode Cost Per Foot
3. Menganalisis Specific Energy pada masing-masing bit untuk mengetahui
performance bit tersebut
1.3.

Batasan Masalah
Agar penulisan Tugas Akhir ini tidak keluar dari tujuan yang diharapkan,

maka tulisan ini hanya membahas: Analisis Performance Rollercone bit dan Pdc Bit
menggunakan metode Cost Per dan Foot Specific Energy pada interval Surface
Casing to Production Casing pada lapangan S96 sumur A18 dan S01
1.4.

Metodologi Penelitian
Adapun metodologi dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan pada sumur A18 dan S01 lapangan S96
2. Metode yang digunakan adalah penelitian terhadap parameter pemboran
untuk mendapatkan keausan gigi bit, cost per foot dan specific energy
3. Teknik pengumpulan data
Data sekunder, informasi diperoleh dari teori dan jurnal-jurnal penelitian
serta data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian, seperti:
data drilling report, data bit.
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Mulai

Pengumpulan data Awal
a. History lapangan
b. Drilling Report
c. Drilling Report

Analisis dan Perhitungan
1. Analisis Performance Bit Terhadap Formasi
2. Analisis Performance Bit Menggunakan Metode
Cost Per Foot
3. Analisis Performance Bit Menggunakan Metode
Specific Energy

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai
Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Penggunaan Pahat
Pahat merupakan bagian yang sangat penting dalam operasi pemboran,

merupakan alat untuk membuat dan membersihkan lubang bor. Pahat tersedia
dalam berbagai bentuk untuk berbagai kondisi formasi yang dibor, untuk itu
diperlukan pemilihan serta perencanaan yang tepat agar mencapai kecepatan
penembusan (penetration rate), waktu pemboran (drilling time) yang kecil dan
pemilihan jenis pahat yang tepat. (Adam, 1985)
2.1.1. Roller Cone Bit
Roller cone bit mempunyai cone – cone yang dapat berputar sehingga bisa
menghancurkan batuan yang ditembus. Keuntungan – keuntungan yang didapat
dari penggunaan bit jenis ini dibandingkan menggunakan drag bit, adalah:
a. Torsi yang terjadi lebih kecil.
b. Serbuk bor yang dihasilkan lebih kecil.
c. Lubang bor yang dihasilkan tidak cepat mengecil.
Berdasarkan kekerasan batuan yang akan ditembus, maka dapat
dikelompokkan menjadi empat yaitu :
a. Pahat untuk lapisan lunak.
b. Pahat untuk lapisan sedang.
c. Pahat untuk lapisan keras.
d.Pahat untuk lapisan sangat keras
Bit jenis Roller cone mempunyai kerucut – kerucut (cone) yang dapat
berputar untuk menghancurkan batuan. Pada cone terdapat gigi yang apabila
dilihat dari cara pemasangannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ;
1. Insert tooth bit, yaitu jenis mata bor dimana gigi yang dari mata bor dipasang
pada cone.
2. Steel tooth bit, yaitu gigi dari mata bor sudah langsung menjadi satu dengan
cone.
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Dalam prakteknya, untuk membor formasi yang lunak digunakan mata bor
dengan gigi yang panjang, sedang untuk membor formasi yang keras dengan gigi
pendek dan tumpul. Kerucut pemotong pada jenis bit ini tidak menjadi satu
dengan badan mata bor melainkan pada bantalan peluncur bearing, yang terdapat
pada poros yang bersatu dengan mata bor berputar. Pengaruh kerucut pemotong
pada proses pemecahan batuan dimana ketiga sumbu garis kerucut pemotong itu
saling berpotongan di titik tengah, tetapi bergeser ke kanan searah putaran mata
bor. Keadaan ini disebut bentuk off set. Profil ini digunakan untuk membor batuan
lunak sehingga diperoleh aksi pemboran dan pengikisan (scrapping) yang
maksimum. (Adam, 1985)
Untuk lapisan sedang bentuk off set tersebut akan semakin kecil. Dan untuk
lapisan keras bentuk off set sudah tidak ada lagi ketiga perpanjangan garis sumbu
berpotongan di titik tengah sumbu perputaran. Ini menyebabkan perubahan pola
pemecahan batuan dari aksi pengorekan dan pengikisan yang berubah menjadi
aksi penghancuran. Bantalan peluncur berfungsi untuk mendapatkan gerakan yang
efektif dari kerucut pemotongnya. Ada dua macam bantalan peluncur, yaitu yang
berputar (roller bearing) dan gesek (friction bearing). Bantalan luncur yang
berputar terbagi atas dua bentuk yaitu bentuk bola (ball bearing) dan bentuk
silinder (cylinder bearing). Mata bor dengan bantalan lumpur tipe gesek umumnya
dapat digunakan lebih lama karena dapat dipertebal dengan tungsten carbide agar
tidak mudah rusak sehingga dapat menerima beban yang lebih besar. (Adam,
1985)
Pada bit jenis ini terdapat lubang keluarnya fluida pemboran yang disebut
water course atau nozzle. Dalam pembuatannya, nozzle dapat menghasilkan dua
macam semburan yaitu semburan biasa (conventional) dan semburan dengan aksi
penyemprotan (jet nozzle). Semburan aliran biasa diarahkan ke kerucut
pemotongnya untuk mencegah terjadinya bit bailing up, sedangkan aliran jet
nozzle diarahkan langsung pada formasi. Hal ini bertujuan agar aksi penyemburan
jet itu dapat memberikan efek tumbukan (hydraulic impact) terhadap formasi.
Dengan demikian diharapkan laju pemboran yang diperoleh lebih baik lagi.
Ukuran nozzle dapat diganti – ganti untuk mendapatkan efek tumbukan yang
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berbeda – beda sesuai dengan yang direncanakan. (Adam, 1985).

Gambar 2.1 Roller Cone Bit (Adam, 1985)
Dalam operasi pemboran, harus dapat diperkirakan laju penembusan
maksimal dari suatu mata bor. Dengan diketahuinya laju penembusan yang
maksimal, maka akan dapat mempersingkat waktu pemboran serta akan dapat
menghemat biaya operasi pemboran yang akan dikeluarkan. Dalam upaya untuk
menentukan mata bor yang akan digunakan agar mendapatkan laju penembusan
maksimal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.(M.Arief Fauzan,
2015).
Banyak parameter mempengaruhi kinerja operasi pengeboran, jika tidak
disesuaikan dengan benar, membuat operasi tidak ekonomis. Seperti berat pada bit
(WOB), kecepatan putar (RPM), hidrolik dan yang lebih penting jenis bit yang
digunakan, adalah parameter yang paling penting yang mempengaruhi tingkat
penetrasi
Dalam operasi pengeboran yang saat ini menggunakan sistem pengeboran
putar (Rotary drilling) sangatlah penting untuk melakukan pemilihan-pemilihan
peralatan-peralatan yang akan digunakan. Pemilihan peralatan-peralatan pada
operasi pengeboran dengan benar akan memberikan hasil yang optimal (Joko
Susilo, 2016)

2.1.2. PDC Bit
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Polycrystalline diamond compact bit merupakan pahat generasi terbaru
yang masih terus dikembangkan. Pahat ini dapat digunakan pada formasi lunak,
sedang, dan keras, serta non abrasive dan tidak liat. Cutter pada PDC ini
disesuaikan dengan kekerasan formasi yang akan ditembus (Herianto, 2008).
Polycrystalline Diamond Compact memiliki cutter berbahan PDC sebagai
struktur cutter utamanya. PDC di buat dengan steel body atau matrix body. PDC
cutter terdiri dari lapisan diamond yang dipasang pada subtraksi tungsten carbide
untuk menghasilkan cutter seutuhnya ( Reddy. G. H. P, 2016)
Mata bor PDC sangat mahal, meskipun begitu bila digunakan secara benar mata
bor dapat mengebor formasi-formasi lunak, sedang atau keras untuk beberapa jam
tanpa ada kegagalan.
Cutter pada PDC bit tersusun atas lapisan intan sintetis tipis yang dibuat
dengan tekanan dan temperatur yang tinggi, lalu dilekatkan pada badan bit dengan
substrate (Tungsten carbide). Intan sintetis tersebut memiliki daya tahan yang
sangat kuat dan memiliki penetrasi yang tinggi sehingga memiliki ketahanan
maksimum dalam pemakaiannya dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang
lama. Tungsten carbide mempunyai fungsi untuk menguatkan lapisan intan (
Dimas Haryo Priyoko, 2015)
(Lapisan PDC compact kuat dan tahan aus. Pabrik pembuat mengikat intan ke
penyokong karbit tungsten dibawah temperature dan tekanan yang tinggi.
Penyokong karbit tungsten memberikan compact kekuatan hight impact.
Diamont Bit

Gambar 2.2. Cutter PCD (PDC- Pollycristalline Diamond Compact). (Frang
Hungerford, 2014)
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Gambar 2.3. PDC Bit ( Graham Mensa, 2001)
2.2.

Cost Per Foot
Cost Per Foot adalah suatu metode perhitungan pembiayaan pemboran

berdasarkan kedalaman yang ditembus, yang biasa digunakan dalam menganalisis
pemakaian bit. Dengan mengetahui Cost Per Foot dari bit yang telah digunakan,
dan parameter yang mempengaruhi lainnya. Maka dapat mengetahui bit yang
efisien dan ekonomis untuk digunakan pada pemboran selanjutnya. (Amjad, 2015)
Biaya pemboran per kedalaman merupakan hal yang sangat penting
diperhatikan dalam operasi pemboran. Oleh karena itu, metode ini dapat dijadikan
sebagai pertimbangan utama dalam memilih mata bor yang akan digunakan dalam
suatu operasi pemboran. Metode ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain
adalah harga mata bor, biaya sewa rig, waktu rotasi, waktu trip serta kedalaman
yang dapat ditembus oleh mata bor. (M. Arief Fauzan, 2015)
........................................................................................................................
CPF

.(1)

= Cost Per Foot ($/ft)

CB = Harga Pahat ($)
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CR = Harga Rig per jam ($/jam)
Tr = Waktu Rotasi (hrs)
Tc = Waktu Untuk Menyambung Rangkaian (jam)
Tt = Waktu Masuk dan Cabut (jam)
ΔD = Jarak tembus pemboran (ft)
Bedasarkan penggunaan persamaan

1

pada

suatu lapangan

akan

menghasilkan estimasi biaya yang bervariasi karena perubahan variabel untuk
peralatan yang akan digunakan, waktu pemboran maupun kedalaman yang
dihasilkan. Harga bit tergantung dari pabrik pembuatannya yang didasar pada
material atau bahan bit dan ukuran yang berbeda-beda. Waktu pemboran yang
dihasilkan sangat berpengaruh terhadap biaya total pemboran perkedalaman yang
ditembus.
Waktu trip selalu berubah untuk setiap jenis pemboran tergantung dari
berbagai macam keperluan antara lain untuk penyambungan pipa bor, pencabutan
bit untuk penyemenan, dan penanggulangan masalah pemboran. Perhitungan
waktu trip terutama dilakukan saat pencabutan sangat mempengaruhi round trip.
Melaksanakan trip, yaitu melakukan proses penarikan atau pencabutan
rangkaian pipa dari dalam sumur untuk mengganti bit atau kombinasi peralatan
bawah permukaan (bottom hole assembly) dan kemudian menurunkannya kembali
ke dalam sumur.(Richa Melysa, 2014)
Dalam teknik ini optimasi variabel pengeboran seperti cost per foot, dan
tingkat penetrasi dilakukan. Bahwa pengeboran melibatkan jenis variabel yaitu
variabel terkendali dan tak terkendali atau parameter diantaranya parameter
terkendali seperti jenis bit, berat badan pada bit, ROP cenderung mempengaruhi
cost per foot. Jadi perbandingan dibuat untuk ROP, biaya untuk sumur terakhir di
setiap interval kedalaman yang membantu dalam penentuan parameter pengeboran
yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh dengan baik. (Amjad, 2015)
2.3.

Keausan Gigi Bit
Keausan gigi bit, dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1.

Formation abrasiveness
Abrasiveness merupakan sifat menggores dan mengikis dari batuan. Hal ini
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akan berpengaruh pada tingkat keausan gigi bit. Semakin besar abrasiveness,
maka bit akan semakin cepat aus, sehingga ROP akan ikut berpengaruh
(Alexandri, 2012)
2.

Geometri gigi bit
Geometri gigi bit merupakan bentuk gigi bit atau jenis bit yang sangat

berpengaruh terhadap laju penembusan ROP, bentuk gigi bit dan jenis gigi bit
harus disesuaikan dengan jenis kekerasan formasi jika terjadi kesalahan pemilihan
maka akan berdapak terhadap laju penembusan ROP
3.

Kombinasi WOB dan RPM
Dengan menentukan nilai WOB dan RPM akan mendapatkan waktu

pemboran dan peningkatan laju penembusan. Hal ini akan berpengaruh terhadap
estimasi keekonomisan pemboran.
2.4.

Spesifik Energi
Penentuan besar kecilnya harga SE tidak di dasarkan pada sifat batuan saja,

tetapi sangat tergantung dari jenis dan desain bit. Untuk formasi yang di ketahui
kekuatannya, maka bit yang digunakan pada formasi lunak akan menghasilkan
nilai SE yang berbeda dari yang dihasilkan oleh bit pada formasi keras. Bit yang
mempunyai

harga

SE

terendah

adalah

pahat

yang

ekonomis.(Reddy

Gautama,2016)
SE=……………………………………………………………………...(2)
SE= Specific Energy
W= Weight On Bit
N= RPM
D= Diameter
F= Footage
2.5.

Nama dan Fungsi Casing
Penamaan casing adalah berdasarkan fungsi casing tersebut. Rangakaian

casing yang sama spesifikasinya dapat diberi nama berlainan.
Nama-nama casing adalah sebagai berikut:
a. Conductor casing,
b. Surface casing
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c. Intermediate casing,
d. Production casing.
2.5.1. Conductor Casing
Conductor casing adalah casing yang pertama kali dipasang pada
konstruksi sumur. Casing ini dipasang pada kedalaman yang masih cukup dangkal,
biasanya sampai kedalaman ± 200 ft.
Casing yang digunakan sebagai conductor casing ini umumnya mempunyai
diameter yang cukup besar yaitu sekitar 20´´ sampai dengan 30´´, dan biasanya
digunakan untuk kondisi lunak atau mudah gugur.
Adapun fungsi dari conductor casing antara lain :
a.

Khusus di offshore adalah untuk melindungi drillstring dari air laut,
dipasang dari platform hingga dasar laut,

b.

Pada onshore fungsinya yaitu menutup formasi permukaan yang mudah
runtuh, seperti rawa-rawa, gambut dan sebagainnya,

c.

Mencegah kontaminasi air tawar oleh lumpur pemboran,

d.

Melengkapi sistem pengaliran lumpur untuk trayek pemboran selajutnya.

2.5.2. Surface Casing
Surface casing adalah casing yang dipasang setelah conductor casing.
Kedalaman surface casing ditentukan berdasarkan dari unconsolided sand (pasir
lepas) serta kedalaman lapisan air tawar yang dilindungi. Untuk daerah-daerah
yang mempunyai lapisan batuan lunak atau pada sumur-sumur eksplorasi dimana
diperkirakan timbul gas bertekanan. Casing ini disemen hingga kepermukaan.
Adapun fungsi dari surface casing antara lain :
a.
b.

Menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur
Melindungi lapisan air tawar dari pencemaran lumpur pemboran

c.

Menghindari lapisan bertekanan yang akan dijumpai selama pemboran

d.

Melengkapi sistem pengaliran lumpur

e.

Sebagai tempat kedudukan BOP dan well head

f.

Menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah
dimasukkan kedalam sumur.
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Makin dalam formasi yang ditembus umunya tekanan formasinya makin besar,
dan juga sering dijumpai formasi bertekanan abnormal, dapat menimbulkan kick.
Untuk mencegah agar tidak blow out, maka sumur harus dilengkapi dengan blow
out preventer (BOP) yang dipasang pada ujung atas surface casing.
Gambar surface casing setelah dipasang BOP dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4. Surface Casing Sebagai Tempat duduk BOP (Graham Mensa, 2001)
2.5.3 Intermediate Casing
Apabila waktu pemboran ditemukan formasi-formasi yang menimbulkan masalah,
maka diperlukan suatu casing untuk menutup formasi tersebut. Casing yang
berfungsi untuk menutup yang menimbulkan masalah dalam operasi pemboran
sering disebut dengan intermediate casing.
Pada prinsipnya intermediate casing untuk menutup zone-zone yang menimbulkan
kesulitan dalam operasi pemboran antara lain :
a.

Menutup formasi garam, gypsum dan formasi shale yang mudah runtuh

b.

Menutup zone-zone bertekanan tinggi (abnormal), lost circulation dan zone
yang mengandung fluida yang sangat korosif

c.

Menghindari pipa terjepit pada saat pemboran formasi dengan interval
yang terlalu panjang

Univesitas Islam Riau

14

Gambar intermediate casing menutup formasi yang menimbulkan kick dapat
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5. Intermediate Casing Untuk Menutupi Formasi Abnormal (Graham
Mensa, 2001)
2.5.4. Production Casing
Setelah ditemukan formasi yang akan diproduksikan, dan sumur sudah
dimaksud untuk diproduksi ke permukaan, maka dipasang casing. Casing ini
menghubungkan formasi produktif ke permukaan, nama casing ini adalah
production casing.
Production casing dipasang sampai diatas lapisan produktif dan ada yang dipasang
sampai menembus lapisan produktif, fungsi dari production casing adalah sebagai
berikut :
a.

Menyekat antara lapisan produktif yang satu dengan lapisan produktif yang
lainnya agar tidak saling berhubungan.

b.

Melindungi alat-alat produksi yang terdapat dibawah permukaan seperti
pompa dan sebagainya.

2.5.5. Liner
Liner pada pokoknya mempunyai fungsi yang sama dengan production
casing, tetapi tidak dipasang hingga permukaan. Liner merupakan selubung yang
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digantungkan kepada casing yang sudah terpasang. Tujuannya adalah untuk
menghemat pemakaian casing. Biasanya dipasang untuk sumur-sumur dalam
Apabila pada akhir pemboran diperoleh ukuran lubang yang sangat kecil
sementara itu sumur tidak terlalu dalam maka diperlukan ukuran casing dengan
toleransi yang sangat kecil. Untuk persoalan semacam ini dapat dipergunakan
liner. Alasan yang lain adalah kekuatan menara. Casing yang terlalu panjang
mungkin menara tidak dapat mengangkatnya. Hal ini karena kemampuan menara
lebih kecil dari berat rangkaian casing kalau dipasang dari dasar lubang sampai
kepermukaan.
2.6. PENERAPAN MEKANIKA PENGHANCURAN BATUAN DALAM
OPERASI PEMBORAN
Operasi pemboran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan minyak dan gas bumi. Dengan adanya perbedaan kedalaman batuan
cadangan untuk suatu tempat dengan tempat lainnya, maka lapisan-lapisan batuan
yang dibor akan bervariasi pula.
Para ahli mekanika batuan telah mencoba menerapkan konsep-konsep
penghancuran batuan dengan proses pemboran berputar. Penerapan ini
dikembangkan dengan memahami sifat fisik dan mekanik batuan yang mengenai
gaya mekanik, seperti halnya pada proses pemboran. Adanya fluida pemboran dan
fluida formasi juga dipertimbangkan sebagai gaya yang bekerja pada batuan
tersebut (Rubiandini, 2009)
2.6.1 Karakteristik Formasi Batuan
Karakteristik formasi adalah keadaan batuan yang ditembus bit selama
pemboran berlangsung. Karakteristik formasi mempengaruhi laju penembusan dan
umur bit. Dengan berbedanya kedalaman dari suatu tempat ke tempat lain, maka
laju pemborannya akan bervariasi untuk setiap batuan yang dibor karakteristik
formasi yang ditembus bit antara lain kekerasan batuan, keabrasifan batuan.
(Ma’aruf, 1999)
2.6.2. Kekerasan Batuan
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Kekerasan batuan merupakan ketahanan mineral penyusun batuan terhadap
goresan. Untuk menentukan kekerasan relatif batuan (H) dapat diperoleh dari
skala Mohs, seperti terlihat dalam tabel 2.1 selanjutnya batuan dikelompokan
menjadi tiga yaitu (Ma’aruf,1999)
a.

Batuan lunak (H kecil dari 4) meliputi serpih, lempung lunak, garam dan
gamping lunak (gamping renggang atau tak terkonsolidasi)

b.

Batuan sedang (4 kecil dari H kecil dari 7) meliputi gamping medium ,
serpih berpasir dan renggang, garam dan anhidrit.

c.

Batuan keras (H besar dari7) meliputi dolomite, gamping keras, rinjang dan
kuarsit.
Tabel 2.1 Kekerasan Relatif Batuan Menurut Skala Mohs (Ma’aruf, 1999)
JENIS MINERAL

SKALA MOHS

JENIS BATUAN

Talc

1

Lunak

Gypsum

2

Lunak

Calsite

3

Lunak

Florite

4

Sedang

Apatie

5

Sedang

Orthoclas

6

Sedang

Quartz

7

Sedang

Topaz

8

Keras

Corundum

9

Keras

Diamond

10

Keras

2.6.3. Keabrasifan
Keabrasifan batuan adalah sifat menggores dan mengikis dari batuan yang
dapat menyebabkan keausan pada gigi bit dan diameter bit. Setiap batuan
mempunyai keabrasifan yang berbeda. Pada umumnya batuan beku mempunyai
tingkat abrasive sedang sampai tinggi, batu pasir atau serpih jika pada kedalaman
tertentu dijumpai batuan yang abrasive, maka bit yang digunakan sebaiknya
memiliki gigi lebih pendek dan kuat.
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2.7.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Penembusan
Laju penembusan merupakan kecepatan dari pahat untuk menembus batuan

yang dibor, jika laju penembusan cepat dan umur pahat lama maka biaya
pemboran per kedalaman menjadi semakin rendah. Biaya pemboran yang rendah,
waktu penyelesaian yang cepat, dan tujuan pemboran tercapai dengan baik sesuai
dengan kondisi yang ada (Rubiandini, 2009).
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju penembusan, antara lain :
1.Karakteristik batuan formasi merupakan batuan yang dibor pada umumnya
batuan sedimen yang mempunyai sifat fisik dan sifat mekanik yang berbeda satu
dengan yang lainnya. Sifat fisik batuan seperti densitas, porositas, saturasi,
permeabilitas. Sedangkan sifat mekanik batuan antara lain compressive strength.
Para ahli pemboran mengelompokkan sifat batuan yang mempengaruhi laju
penembusan, yaitu kekerasan, keabrasifan dan drillabilitas.
2. Jenis pahat, jenis gigi, dan parameter mekanik dari pahat, yaitu beban diatas bit
(WOB) dan putaran pahat (RPM). Jenis pahat yang umum digunakan adalah drag
bit dan roller cone bit. Pahat dengan mata intan (diamond bit) juga sering
digunakan khususnya untuk membor batuan yang sangat keras. Roller cone bit
dapat digunakan untuk membor formasi lunak sampai keras. Besarnya kombinasi
harga WOB dan RPM disesuaikan dengan jenis batuan yang dibor.
Fluida pemboran merupakan jenis dan sifat fisik fluida pemboran sangat
berpengaruh terhadap laju penembusan. Hidrolika lumpur pemboran juga
mempengaruhi hidrolika pada pahat dan proses pengangkatan serbuk bor.
(Rubiandini, 2009)
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BAB III
TINJAUAN UMUM LAPANGAN

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Manusia mempunyai hak (diperbolehkan) untuk memanfaatkan apa yang ada
di muka bumi (sumber daya alam) dengan tidak melampaui batas atau berlebihan.
Dalam surat Al-An’am ayat 141-142 Allah berfirman yang artinya: “Dan dialah yang
menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma,
tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
(Al an’am: 141)”.
4.1. Analisa Performance Bit Terhadap Formasi
Dalam suatu kegiatan pemboran, menganalisa performance bit salah satu
faktor yang penting untuk menjadi acuan dalam keberhasilan pemboran. Untuk
menganalisa performance bit terhadap formasi bisa menggunakan klasifikasi jenis bit
yang mengacu pada IADC.
Dalam menentukan klasifikasi jenis bit, data mengenai spesifikasi bit dari
pabrik sangat pentig. Setiap perusahaan memiliki sistem spesifikasi yang
berbeda-beda, tetapi mengacu pada system IADC yang sama (Bambang Yudho
Suranta. 2015).
4.1.2. Spesifikasi IADC PDC Bit Sumur A18
Sebuah sistem standar IADC didefinisikan dan diimplementasikan pada tahun
1987 dengan revisi pada tahun 1992 untuk standarisasi pada bit (L. Ulvedal, 2011)
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Bit yang di pakai pada sumur A18 adalah PDC dengan kode S223 yang
berarti body bit terbuat dari steel dan PDC cutter berukuran diantara 14-24 mm. Bit
cocok digunakan pada formasi soft hingga medium (Bambang Yudho Suranta. 2015).
Untuk melihat apakah jenis bit tersebut cocok untuk formasi yang ditembus, maka
harus dilihat jenis batuan dan tingkat kekerasannya pada kedalaman formasi yang
ditembus dengan bit.
Tabel 4.1 Lithology Batuan Lapangan S96
Sumur

Depth
0-350

Jenis Batuan
Dominan Claystone

Mineral
Calcite

Skala Mohs
3 (lunak)

350-487

Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

487-546

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

604-664

Claystone sisipan
limestone
Claystone titipan
Limestone
Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

664-723

Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

723-783

Claystone titipan
Limestone
Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

Claystone sisipan
Silstone
Claystone sisipan
Siltstone
Claystone sisipan
Sandstone dan
Limestone
Claystone sisipan
Sandstone dan
limestone
Claystone sisipan
sandstone dan

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

546-604

783-843
A18

843-903
903-956
956-1032
1032-1331
1331-1640
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1952-2200

limestone
Claystone sisipan
sandstone dan
limestone
Claystone sisipan
sandstone dan
limestone
Dominan Limestone

2200-2350

Dominan Limestone

1640-1781
1781-1952

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Bit yang digunakan pada kedalaman 207 sampai 1617 ft dibor dengan tipe bit
yang sama dengan bit pada pada lubang 17 yaitu kode IADC S223. Namun ukuran bit
yang berbeda yaitu 12. Hal tersebut menandakan bahwa bit dengan kode tersebut
masih ekonomis untuk digunakan pada lubang 12, meskipun lapisan yang ditembus
semakin dalam. Begitu juga dengan Bit ukuran 8 dengan kode S223 masih ekonomis
untuk digunakan
Berdasarkan data formasi batuan yang ditembus dengan bit 17 bit 12, dan 8
dengan kode IADC yang sama yaitu S223. Maka dapat dilihat bahwa lapisan batuan
yang di tembus adalah claystone, Claystone titipan Limestone, Dominan Claystone,
Claystone titipan Limestone, Claystone sisipan Silstone, Claystone sisipan Sandstone
dan Limestone, Dominan Limestone. Mengacu pada batuan yang ditembus adalah
formasi lunak sampai sedang maka bit dengan kode IADC S223 cocok.
4.1.2. Spesifikasi IADC Roller Cone Bit Sumur S01
Bit yang di pakai pada sumur S01 adalah Roller Cone bit dengan kode yang
sama dengan PDC bit yaitu S223 yang berarti body bit terbuat dari steel dan cone
berukuran diantara 14-24 mm. Bit cocok digunakan pada pada formasi soft hingga
medium (Bambang Yudho Suranta. 2015). Untuk melihat apakah jenis bit tersebut
cocok untuk formasi yang ditembus, maka harus dilihat jenis batuan dan tingkat
kekerasannya pada kedalaman formasi yang ditembus dengan bit.
Tabel 4.2 Lithology Batuan Lapangan S96
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Sumur

Depth
0-350

Jenis Batuan
Dominan Claystone

Mineral
Calcite

Skala Mohs
3 (lunak)

350-487

Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

487-546

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

604-664

Claystone sisipan
limestone
Claystone titipan
Limestone
Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

664-723

Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

723-783

Claystone titipan
Limestone
Dominan Claystone

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

Calcite

3 (lunak)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

Quartz

7 (sedang)

1952-2200

Claystone sisipan
Silstone
Claystone sisipan
Siltstone
Claystone sisipan
Sandstone dan
Limestone
Claystone sisipan
Sandstone dan
limestone
Claystone sisipan
sandstone dan
limestone
Claystone sisipan
sandstone dan
limestone
Claystone sisipan
sandstone dan
limestone
Dominan Limestone

Quartz

7 (sedang)

2200-2350

Dominan Limestone

Quartz

7 (sedang)

546-604

783-843
S01

843-903
903-956
956-1032
1032-1331
1331-1640
1640-1781
1781-1952
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2350-2784

Quartz

7 (sedang)

2784-3367

Sandstone sisipan
Claystone
Dominan Limestone

Quartz

7 (sedang)

3367-3675

Dominan Limestone

Quartz

7 (sedang)

Bit yang digunakan pada kedalaman 120 sampai 1866 ft dibor dengan tipe bit
yang sama dengan bit pada pada lubang 17 yaitu dengan kode IADC S223. Namun
ukuran bit yang berbeda yaitu 12. Hal tersebut menandakan bahwa bit dengan kode
tersebut masih ekonomis untuk digunakan pada lubang 12, meskipun lapisan yang
ditembus semakin dalam. Begitu juga dengan Bit ukuran 8 dengan kode S223 masih
ekonomis untuk digunakan
Berdasarkan data formasi batuan yang ditembus dengan bit 17 dan bit 12 dan
8, dengan kode IADC yang sama yaitu S223. Dapat diketahui bahwa lapisan batuan
yang di tembus adalah claystone, Claystone titipan Limestone, Dominan Claystone,
Claystone titipan Limestone, Claystone sisipan Silstone, Claystone sisipan Sandstone
dan Limestone, Dominan Limestone. Mengacu pada batuan yang ditembus adalah
formasi lunak sampai sedang maka bit dengan kode IADC S223 cocok.
4.2.

Analisis Performance Bit Menggunakan Metode Cost Per Foot

4.2.1 Cost Per Foot Pada PDC Bit
1 joint = 31 ft
Cb

= 63,000 US$

Cr

= 1,000 US$

Tr

= 1,6 jam

Tc

= 3 menit/joint
= (207 ft/31ft)*3menit/joint)/60
= 0.333 jam

Tt

= 2.5 menit/joint
= (207 ft/31ft)*2.5menit/joint)/60
= 0.27 jam
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ΔD

= 207 ft

CPF

=

CPF

=

CPF

= 681.12 US$

Untuk hasil perhitungan cost per foot selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3 Hasil Cost Per Foot PDC Bit
ΔD
ft

Bit Size inch

Tr
Jam

Tc jam

Tt jam

Cb US$

Cr
US$

CPF

1

Depth
End
MD ft
207

207

17.5

1.6

0.333

0.27

63000

1000

681.1208

2

330

123

12.25

1.75

0.2

0.1

30000

1000

516.6667

3

352

22

12.25

1.25

0.03

0.02

30000

1000

1831.818

4

581

229

12.25

2.5

0.36

0.3

30000

1000

427.7729

5

991

410

12.25

3.5

0.66

0.55

30000

1000

356.122

6

1309

318

12.25

2.5

0.5

0.42

30000

1000

333.3962

7

1617

308

12.25

3

0.49

0.41

30000

1000

392.5325

8

1867

250

8.75

3

0.4

0.33

15000

1000

238.72

9

2114

247

8.75

3

0.39

0.33

15000

1000

240.9717

10

2350

236

8.75

2.5

0.38

0.31

15000

1000

216.2712

No

4.1. Grafik Cost Per Foot Untuk PDC Bit
Harga Cost Per Foot yang di tunjukkan pada grafik 4.1 bukan merupakan
biaya sebenarnya, melainkan sebagai indikator kerja bit tiap sekali Run. Berdasarkan
grafik 4.1 cost per foot dapat dibuktikan bahwa penggunaan bit Chuanke Gs605F
untuk pengeboran pada sumur A18 cukup ekonomis. Walaupun nilai cost per foot
menunjukkan peningkatan pada running ke tiga karena zona yang di tembus hanya 22
ft. dan pada running ke 4 sampai 7 dengan bit running selama 11.5 jam untuk bit
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dengan ukuran 12, memiliki harga CPF yang stabil dan ekonomis. Dari data diatas
dapat dilihat tidak ada masalah dengan Bit. Pada run 8 sampai 10 terjadi penurunan,
karena pertukaran Bit 8 harga CPF relatif stabil dan mengindikasikan tidak ada
terjadinya masalah pada Bit
4.2.2.

PDC Bit 17 Dull Grading
Tabel 4.4. PDC Bit 17 Dull Grading
Tooth Wear

Dull characteristic

0.5

Broken Teeth

4.2.3. PDC Bit Dull Grading
Tabel 4.5. PDC Bit Dull Grading
Tooth Wear

Dull Characteristic

2

Broken Teeth

4.2.4. PDC Bit Dull Grading
Tabel 4.5. PDC Bit Dull Grading
Tooth Wear

Dull Characteristic

3

Broken Teeth

Gambar 4.1. Skematik pengukuran keausan pada pdc bit (Rashidi, 2008)
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Pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada PDC bit 17 bisa digunakan
untuk pengeboran pada kedalaman 0 sampai 207 ft karena tingkat keausan hanya 0.5.
Alasan bit dicabut adalah karena bit telah mencapai total depth.
Begitu juga dengan Pdc bit 12 untuk pengeboran kedalaman 207 sampai 1617
ft, PDC menunjukkan kinerja yang bagus dengan tingkat keausan 2. Alasan bit
dicabut hanya karena sudah mencapai total depth yang diinginkan.
Pdc bit untuk pengeboran kedalaman 1617 sampai 2350 ft, PDC bit juga
menunjukkan kinerja yang bagus dengan tingkat keausan 3. Alasan bit dicabut hanya
karena sudah mencapai total depth yang diinginkan.
4.2.5 Cost Per Foot Pada Rollercone Bit
1 joint = 31 ft
Cb

= 32,000 US$

Cr

= 1,000 US$

Tr

= 0,5 jam

Tc

= 3 menit/joint
= (120 ft/31ft)*3menit/joint)/60
= 0.19 jam

Tt

= 2.5 menit/joint
= (120 ft/31ft)*2.5menit/joint)/60
= 0.16 jam

ΔD

= 120 ft

CPF

=

CPF

=

CPF

= 233.75 US$

Untuk hasil perhitungan cost per foot selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.5
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Tabel 4.5 Hasil Cost Per Foot Roller Cone Bit
ΔD
ft

Bit Size inch

Tr
Jam

Tc jam

Tt jam

Cb US$

Cr
US$

CPF US$

1

Depth
End
MD ft
120

120

17.5

0.5

0.19

0.16

32000

1000

233.75

2

639

519

12.25

1.1

0.83

0.69

1710

1000

13.68054

3

817

178

12.25

0.5

0.28

0.23

1710

1000

15.37697

4

878

61

12.25

0.5

0.09

0.08

1710

1000

29.76557

5

1427

549

12.25

4

0.88

0.73

1710

1000

27.69235

6

1866

439

12.25

4

0.7

0.59

1710

1000

32.65581

7

2365

499

8.75

4

0.8

0.67

1710

1000

29.70681

8

2740

375

8.75

4

0.6

0.5

1200

1000

29.92

9

3109

369

8.75

4

0.59

0.49

1200

1000

30.28726

10

3430

301

8.75

4

0.48

0.4

1200

1000

35.66777

No

4.2. Grafik Cost Per Foot Untuk Rollercone Bit
Harga Cost Per Foot yang di tunjukkan pada grafik 4.2 bukan merupakan
biaya sebenarnya, melainkan sebagai indikator kerja bit tiap sekali Run. Berdasarkan
grafik 4.1 cost per foot dapat dibuktikan bahwa penggunaan rollercone bit untuk
pengeboran pada sumur S01 cukup ekonomis. Walaupun nilai cost per foot
menunjukkan peningkatan pada running pertama karena pada kedalaman tersebut
memakai bit size 17 yang harganya lebih mahal. Pada running ke 2 sampai 6 dengan
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bit running selama 10.1 jam untuk bit dengan ukuran 12, memiliki harga CPF yang
stabil walaupun dari running 4 sampai 6 terjadi kenaikan hal tersebut adalah wajar
karena lapisan yang ditembus semakin keras, sehingga mengindikasikan bahwa
tejadinya keausan pada bit. Pada running 7 sampai 10 memakai bit ukuran 8 memiliki
harga CPF yang stabil, mengindikasikan tidak ada masalah pada bit.
4.2.6. Roller Cone 17 Dull Grading
Tabel 4.6. Roller Cone 17 Dull Grading
Tooth Wear

Dull Characteristic

0.4

Broken Teeth

4.2.7. Roller Cone Bit 12 Dull Grading
Tabel 4.7. Roller Cone Bit 12 Dull Grading
Tooth Wear

Dull Characteristic

4

Broken Teeth

4.2.8. Roller Cone Bit 8 Dull Grading
Tabel 4.7. Roller Cone Bit 8 Dull Grading
Tooth Wear

Dull Characteristic

6

Broken Teeth
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Gambar 4.2. Skematik pengukuran keausan pada Roller Cone bit (Smith
Internasional, 2008)
Pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada Roller Cone bit 17 bisa
digunakan untuk pengeboran pada kedalaman 0 sampai 120 ft. Alasan bit dicabut
adalah karena bit telah mencapai total depth.
Roller Cone bit 12 untuk pengeboran kedalaman 120 sampai 1866 ft, Roller
Cone Bit menunjukkan kinerja yang bagus. Alasan bit dicabut hanya karena sudah
mencapai total depth yang diinginkan.
Roller Cone bit 8 untuk pengeboran kedalaman 1866 sampai 3430 ft,
menunjukkan kinerja yang bagus. Alasan bit dicabut hanya karena sudah mencapai
total depth yang diinginkan.
4.3.

Analisis Performance Bit Menggunakan Metode Specific Energy
Specific energy didefinisikan sebagai energy yang dibutuhkan untuk

menghancurkan volume satuan batuan, dan itu memberikan indikasi interaksi yang
ada antara drill bit dengan batuan (P. Macini, 2007). Penentuan besar kecilnya harga
Spesifik Energi tidak didasarkan pada sifat batuan saja, tetapi sangat tergantung dari
jenis dan desain mata bor. Specific energy dapat menjadi acuan sebagai mendeteksi
perubahan dalam efisiensi pengeboran, dan dapat diterapkan sebagai acuan
pengeboran real time untuk menunjukkan masalah pengeboran (G. Hareland, 2010)
Specific energy dapat dihitung dengan perhitungan dibawah ini:
4.3.1. Specific Energy PDC Bit
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SE=
SE=
SE=
SE=4.472 lb-in/
Tabel 4.8. Hasil Specific Energy PDC Bit

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Depth
(ft)
207
123
22
229
410
318
308
250
247
236

Weight On
bit (1000
lb/ft)
6
6
5
10
10
10
10
10
10
10

N
(rpm)
45
30
30
30
30
60
60
60
60
60

D (in)
17.5
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
8.75
8.75
8.75

ROP
69
81.7
91.6
117.1
126.4
102.7
83.3
82.3
104.9
82.3

SE
4.472
3.597
2.674
4.183
3.875
9.538
11.760
16.664
13.074
16.664

Grafik 4.3. Specific Energy Sumur A18 PDC Bit
Dari grafik 4.3 dapat dianalisa performace PDC bit pada sumur A18. Specific
Energy yang baik adalah harga yang rendah, karena dengan harga yang rendah berarti
performance PDC saat melakukan pengeboran pada lapangan A18 baik. Pada grafik
4.3 menunjukkan running pertama atau bit 17 memiliki harga SE yang rendah karena
formasi yang ditembus kategori soft. Running 2 sampai 7 atau 12 menunjukkan harga
yang naik karena formasi yang ditembus mulai keras. Pada running 8 sampai 10 atau
bit 8 menunjukkan harga SE yang lebih besar lagi. Kenaikan harga SE wajar karena
formasi yang ditembus semakin kuat dan bit mulai menunjukan keausan.
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4.3.2. Specific Energy Roller Cone Bit
SE=
SE=
SE=
SE=1.12 lb-in/
Tabel 4.9. Hasil Specific Energy Roller Cone Bit

No
1
2
3
4
5
6

Depth
(ft)
120
519
178
61
549
439

Weight On
bit (1000
lb/ft)
2
8
8
8
8
10

7

499

10

70

8.75

147.8

8

375

10

70

8.75

85.7

9

369

12

70

8.75

82.3

10

321

10

70

8.75

94.8

N
(rpm)
40
60
60
60
60
60

D (in)
17.5
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25

ROP
81.3
146.7
83.4
96.2
135.8
143.6

SE
1.125
5.342
9.397
8.146
5.771
6.822
10.82
5
18.67
0
23.32
9
16.87
8

Grafik 4.4. Specific Energy Sumur S01 Roller Cone Bit
Dari grafik 4.4 dapat dianalisa performace Roller Cone bit pada sumur S01.
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Specific Energy yang baik adalah harga yang rendah, karena dengan harga yang
rendah. Pada grafik 4.4 menunjukkan saat running pertama atau bit 17 memiliki harga
SE yang rendah karena formasi yang ditembus kategori soft. Running 2 sampai 6 atau
12 menunjukkan harga yang mulai naik dari running pertama dikarenakan formasi
yang ditembus semakin keras. Pada running 7 sampai 10 atau bit 8 menunjukkan
harga SE yang lebih besar lagi. Hal itu wajar karena semakin dalam formasi akan
semakin keras.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya maka di dapatkan kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Dari analisis performance bit terhadap formasi, bit yang dipakai pada
sumur A18 adalah PDC bit 17 12 dan 8 dengan kode IADC S223 yang
berarti body bit terbuat dari steel dan PDC cutter berukuran diantara
14-24 mm. Bit cocok di gunakan pada pada formasi soft hingga
medium sama dengan halnya roller cone bit. Formasi yang ditembus
oleh kedua bit adalah claystone, Claystone titipan limestone, Dominan
claystone, claystone titipan limestone, claystone sisipan silstone,
claystone sisipan sandstone dan limestone. Mengacu pada batuan yang
di tembus adalah formasi lunak sampai sedang maka bit dengan kode
IADC S223 cocok.

2.

Dari metode cost per foot di dapatkan analisa pada PDC bit pada
sumur A18 menunjukkan performance yang baik dan ekonomis, nilai
cost per foot menunjukkan peningkatan pada running ke tiga karena
zona yang di tembus hanya 22 ft. dan pada running ke 4 sampai 7
dengan bit running selama 11.5 jam untuk bit dengan ukuran 12
memiliki harga CPF yang stabil dan ekonomis, tidak ada masalah
dengan Bit. Pada run 8 sampai 10 terjadi penurunan, karena pertukaran
Bit 8 harga CPF relatif stabil dan mengindikasikan tidak ada terjadinya
masalah pada Bit. penggunaan rollercone bit untuk pengeboran pada
sumur S01 cukup ekonomis. Walaupun nilai cost per foot
menunjukkan peningkatan pada running pertama karena pada
kedalaman tersebut memakai bit size 17 yang harganya lebih mahal.
dan pada running ke 2 sampai 6 dengan bit running selama 10.1 jam
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untuk bit dengan ukuran 12, memiliki harga CPF yang stabil walaupun
dari running 4 sampai 6 terjadi kenaikan hal tersebut adalah wajar
karena

lapisan

yang

ditembus

semakin

keras,

sehingga

mengindikasikan bahwa tejadinya keausan pada bit. Pada running 7
sampai 10 memakai bit ukuran 8 memiliki harga CPF yang stabil,
mengindikasikan tidak adanya masalah pada bit.
3.

Dari metode specific energy didapat anlisa performance PDC bit
running pertama atau bit 17 memiliki harga SE yang rendah karena
formasi yang ditembus kategori soft. Running 2 sampai 7 atau 12
menunjukkan harga yang mulai naik. Pada running 8 sampai 10 atau
bit 8 menunjukkan harga SE yang lebih besar lagi. Hal itu wajar karena
semakin dalam formasi akan semakin keras. Kenaikan harga SE wajar
karena formasi yang ditembus semakin keras dan bit mulai
menunjukan keausan. Untuk roller cone bit saat running pertama atau
bit 17 memiliki harga SE yang rendah karena formasi yang ditembus
kategori soft. Running 2 sampai 6 atau 12 menunjukkan harga yang
mulai naik dari running pertama dikarenakan formasi yang ditembus
semakin keras. Pada running 7 sampai 10 atau bit 8 menunjukkan
harga SE yang lebih besar lagi. Hal itu wajar karena semakin dalam
formasi akan semakin keras.

5.2.

Saran
Pada penelitian performance bit pada lapangan S01 menggunakan bit
jenis PDC Bit dan Roller Cone Bit. Maka untuk meneruskan penelitian ini
saya menyarankan untuk menghitung performance bit dengan jenis bit yang
berbeda. Dan melakukan perbandingan manakah yang lebih baik.
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