135

طراحی و ایجاد نرمافزار شبیهساز جریان گل حفاری در چاههای
عمودی و جهتدار
سهیل اکبری* ،سیدحسن هاشمآبادی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

بهمن پیرمرادیان ،مدیریت اکتشاف نفت

در ایــن تحقیــق بهمنظــور ســهولت در محاســبه برخــی از پارامترهــای مهــم گل حفــاری و ارائــه ســریع
نتایــج ،طراحــی و ایجــاد شبیهســاز جریــان گل حفــاری در دســتور کار قــرار گرفــت .از آنجايــي کــه
حرکــت گل حفــاری در سیســتم گــردش گل ،بــه خصــوص درمحیــط آنالــوس چاههــای حفــاری
عمــودی و جه ـتدار ،از پیچیدگیهایــی برخــوردار اســت ،بــه کمــک شبیهســازی  ،CFDبرخــی
از پارامترهــای گل حفــاری محاســبه و بررســی گردیــد .ابعــاد آنالــوس حفــاری بــا توجــه بــه یکــی
از چاههــای میــدان نفتــی اهــواز انتخــاب گردیــد .در ادامــه ،بهمنظــور تســریع در دســتیابی بــه نتایــج
شبیهســازی ،بــه کمــک شــبکهی عصبــی مصنوعــی رابطــه میــان پارامترهــای عملیاتــی ایجــاد شــد.
ســپس ،بــا اســتفاده از رابــط گرافیکــی نرمافــزار متلــب ،شبیهســاز جریــان گل حفــاری طراحــی
و ایجــاد گردیــد .در ایــن نرمافــزار ســعی شــده اســت اطالعاتــی متفــاوت بــا ســایر نرمافزارهــای
موجــود ،در اختیــار کاربــر قــرار گیــرد .ایــن اطالعــات شــامل میــزان حمــل کندههــای حفــر شــده،
افــت فشــار کل سیســتم گــردش گل ،میــزان تنــش وارده بــر روی لولــه حفــاری و کمتریــن دبــی
مــورد نیــاز بــرای حمــل کنــده میباشــند .جهــت محاســبه ایــن پارامترهــا ،از کاربــر مشــخصات
مــورد نیــاز سیســتم گــردش گل ،چــاه ،ســیال و کنــده گرفتــه میشــود .از ویژگیهــای مهــم ایــن
نرمافــزار ،پاســخگویی ســریع بــه کاربــر میباشــد .همچنیــن ایــن نرمافــزار قابلیــت تعییــن بهتریــن
مــدل رئولوژیکــی گل حفــاری مــورد اســتفاده را دارد.
عملیات حفاری با تاریخ تمدن بشر شکل گرفته و با توسعه صنعت
بهتدریج تکامل یافته و بهصورت یک صنعت عظیم در آمده است.
امروزه با توجه به كاهش منابع قديم نفتي ،عمليات حفاري تخصصيتر
و پيچيدهتر از گذشته شده و از لحاظ اقتصادي گرانتر گرديده است.
به همين لحاظ تكنولوژي حفاري جهتدار با هدف با صرفهتر كردن
عمليات حفاري ،روز به روز تغيير يافته و سيستمهاي جديدتر جايگزين
شدهاند .از طرفی ،شبيهسازهاي حفاري ميتوانند به فرايند آموزش
مهندسان و حفاران شــتاب داده و موجب افزايش استفاده از بهترين
فناوري موجود شوند .داشتن يك نرمافزار براي ارتباط بين اطالعات
عملیات حفاری ضروري است ،بهطوریكه بتوان با تغيير شرايط حفاری
و خصوصيات گل حفاری ،اثرات اين پارامترها را بررسي كرد .هدف
از این تحقیق طراحی یک شبیهساز در زمینه مهندسی گل حفاری است
تا کاربران با استفاده از این شبیهساز بتوانند با تأثير خصوصیات گل بر
روی حفاری و مشاهده تغییرات حاصله برروی پارامترهای حفاری و
هیدرولیک سیال حفاری آشنا گردند .با کمک این شبیهساز کاربران
میتوانند با مشکالتی که مهندس گل در حین عملیات حفاری با آنها
روبهرو میشود ،آشنا شوند و در درمان گل و مدیریت سیستم گل
تجربه بسیار خوبی کسب نمایند.
شبیهسازهاي جديد عمليات حفاري هماكنون درحال توسعه و ارتقاء
هستند .میلهیم و گابلر ]1[ 1مفهوم ذهني جديد از شبیهسازي با استفاده
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واژگان کلیدی:

گل حفـــاری ،شـــبکه عصبـــی مصنوعی،
شبیهســـاز ،CFD ،حملکنـــده ،چاههـــای
عمـــودی و جهتدار

از شبيهسازي كامپيوتري ارائه داده و آنرا شبیهسازی مجازی تجربه
 )VES(2نامیدهاند .آنها با استفاده از دادههاي  22حلقه چاه حفاري شده،
شبيهسازي ساختهاند كه قادر است پارامترهای عمليات حفاري را در
يك چاه جديد پيشبيني نمايد .کوپر 3و همكارانش [ ]2شبيهسازي را
معرفي ميكنند كه قادر است نرخ نفوذ در الیهها ،سرعت حفاري و
نرخ از بين رفتن دندانههاي مته حفاري را براساس تابعي از نوع مته،
نوع سنگ در حال حفاري و يكسري پارامترهاي مربوط به عمليات،
پيشبيني كند .مفهوم دیگری برای شبیهساز حفاری توسط هارلند 4و
همکاران[ ]3بهکار گرفته شد .آنها نرمافزاري به نام شبیهساز حفاری
بهینه )DROPS(5را توسعه دادند که براساس دادههای نمودارگیری
زمینشناسی چاههای حفاری شده )GDL( 6طراحی شده و دادههای
جمعآوری شده از چاههایی که قب ً
ال در همان منطقه حفاری شدهاند ،به
نرمافزار وارد میشوند .ساالس ]4[ 7در سال  2004مزایا ،معایب و دقت
نرمافزار  DROPSرا با استفاده از دادههای واقعی چاهها مورد ارزیابی
قرار داد .نرمافزار  DROPSیک برنامه کامپیوتری است که برای کاهش
هزینههای مربوط به حفاری توسط شرکتهای نفتی بهکار میرود .این
نرمافزار عملیات حفاری را براساس مقاومت سازند شبیهسازی میکند.
پارامترهای ورودی این نرمافزار شامل پارامترهای عملیاتی و اطالعاتی
در رابطه با سازندهای مورد حفاری میباشد .نتایج نرمافزار  DROPSبه
دو صورت گرافیکی و مقادیر عددی بیان میشود.
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لیو ]5[ 8به مطالعه محاسبهی پارامترهای بهینه برای محاسبات هیدرولیک،
گشتاور و درگ با استفاده از شبیهسازیهای مونت کارلو پرداخته است.
این پارامترها در نرمافزارهای حفاری موثرند و مطالعات لیو به کاربران
آینده نرمافزار برای وارد کردن مقادیر ورودی بهتر کمک خواهد
کرد .برای اهداف شبیهسازی ،با استفاده از دادههای چاههای موجود،
تأثيرگذاری پارامترها بررسی شده است .آینی و همکاران [ ]6برنامهای
کامپیوتری براساس هیدرولیک گل حفاری با استفاده از پارامترهای
رئولوژی مدلهای بینگهام ،پاورال و هرشل بالکلی در محیط ویژوال
بیسیک طراحی کردند .این نرمافزار ،نرمافزار ضریب اصطکاک لوله و
ناهم مرکز بودن آن و استفاده از شش پارامتر اندازهگیری شده توسط
ویسکومتر را در مدل هیدرولیکی به کار میبرد .آنها با استفاده از
دادههای میدانی که توسط گلهای پایه آبی و پایه روغنی در اوکالهما
حفر شده بودند ،نرمافزار را مورد آزمایش قرار دادند .نتایج نشان دادند
که افت فشار اصطکاکی اندازهگیری شده در دو ناحیه از چاه با مقادیر
بهدست آمده از سه مدل مطابقت دارد .همچنین مشاهده شد که یک
مدل رئولوژی برای بیان رفتار گل حفاری در کل سیستم گل که شامل
قسمتهایی که نرخ برش کمی دارند مانند تانکهای گل و قسمتهایی
که نرخ برش باالیی دارند مانند مته ،کافی نیست .بهطوریکه بهمنظور
بیان رفتار گل در سطح از مدل پاورال و در تمام اعماق چاه از مدل
هرشل بالکلی استفاده میشود .شیرکوندی و همکاران [ ]7یک شبیهساز
حفاری فروتعادلی طراحی کرده و توسعه دادند .این نوع حفاری باعث
افزایش  ، ROP9حذف هرزروی و مشکالت مربوط به آن مانند آسیب
سازند میشود .این شبیهساز کامپیوتری فشار کف چاه ،فشار موردنیاز
برای خارج کردن کندههای حفاری ،کل افت فشار ایجاد شده در چاه،
انرژی جنبشی بر واحد حجم بهمنظور تمیزسازی چاه ،قابلیت حفاری
سازند ROP ،و میزان هزینه حفاری برای هر متر را شبیهسازی و محاسبه
میکند .نتایج آنها نشان داد که انتخاب گردش گل بهینه ،تمیزسازی
مناسب چاه از کندهها را تضمین میکند.
قاسمی کفرودی و هاشمآبادی[ ]8به مطالعه حمل کنده توسط گل
حفاری در چاههای عمودی به کمک شبیهسازی  CFDپرداختند .آنها
از مدلهای کراس و هرشل بالکلی برای پیشبینی رفتار رئولوژی گل
استفاده و به كمك کد عددی ،میدان جریان و فشار را محاسبه کردند.
همچنین به کمک نرمافزار فلوئنت ،اثر نوع گل حفاری ،سرعت محوری
گل و سرعت چرخش رشته حفاری ،چگالی سیال و اندازه کنده بر
درصد انتقال کنده مورد بررسی قرار دادند .محمدزاده و همکاران[ ]9با
کمک شبیهسازی  CFDبه مطالعه تأثير ویسکوزیته افزا بر روی رفتار گل
حفاری و میزان حمل کنده در چاههای شیبدار و افقی پرداختند .برای
شبیهسازی جریان دوفازی از مدل مخلوط استفاده و رفتار رئولوژیکی
سیاالت حفاری با استفاده از مدل هرشل بالکلی بررسی شده است .با
توجه به مشاهدات نتیجهگیری کردند که با افزایش ویسکوزیته ظاهری
سیال حفاری ،قدرت حمل کنده افزایش مییابد و از طرفی ،باعث
افزایش افت فشار سیال در آنالوس میشود که نامناسب است .همچنین
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بیشترین کاهش حمل کنده در زاویه  60درجه و به مقدار بیش از 18
درصد مشاهده شده است و حساسیت چاههای افقی و شیبدار نسبت به
عوامل کاهنده حمل کنده همچون سنگینی سازند ،افزایش قُطر کندهها
و  ...از چاههای عمودی بیشتر است و با افزایش عوامل کاهندهي حمل
کنده ،شاهد کاهش بیشتری در چاههای غیر عمودی بودند .توریفی و
همکاران [ ]10در سال  2014با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به ارائه
روشی جهت پیشبینی و حل مشکل هدر رفت گل حفاری پرداختند.
آنها از دادههای  38چاه در میدان نفتی مارون ایران استفاده کردند.
دقت مدل طراحی شده آنها  0/94درصد میباشد .آنها  60درصد از
دادهها را برای آموزش 20 ،درصد را برای صحتسنجی و  20درصد
باقی را بهمنظور آزمایش شبکه استفاده کردند .ضمناً شبکه توسعه داده
شدهی آنها فقط جهت میدان مورد مطالعه کاربرد دارد .وانگ 10و
همکاران [ ]11در سال  2015با استفاده از نرمافزار متلب جهت پیشبینی
فشار پمپ براساس عمق حفاری به پیادهسازی الگوریتم شبکه عصبی
مصنوعی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که روش شبکه عصبی
از پتانسیل باالیی جهت مدلسازی کردن رفتار هیدرولیکی در چاه
برخوردار است و این تحقیق میتواند در یک سیستم نرمافزاری جهت
برنامهریزی حفاری و عملیات حفر چاههای نفت و گاز بهکار برده شود
تا زمان غیر مولد 11کاهش یابد .آنها از  180تا  200دادهی موجود برای
 3چاه عمودی جهت شبکه عصبی استفاده کردند .نتایج نشان داد که
عملکرد شبکه عصبی وابستگی زیادی به اندازه و دقت پایگاه داده و
متغیرهای انتخاب شده برای آنالیز دارد و برای افزایش کارایی مدل،
استفاده از دادههای میادین نفتی مختلف ضروری است.
با مطالعه کارهای صورت گرفته در زمینه تحقق نرمافزارهای شبیهساز
گل حفاری و از طرفی ،اهمیت مطالعه پارامترهای مهم گل حفاری
(حمل کنده ،افت فشار و تنش وارده بر لوله حفاری توسط گل)،
کمبود یک نرمافزار ارائه دهندهی این پارامترها احساس میشود .لذا در
این تحقیق با هدف ارائه این نتایج به کارکنان عملیات حفاری ،جهت
آگاهی آنها از این پارامترهای درونچاهی و تصمیمگیری بهموقع،
نرمافزاری طراحی و ایجاد شده است .این نرمافزار که Pars-Mudware
نامگذاری شده است ،قابلیت ارائه پارامترهای مذکور در کوتاهترین
زمان ممکن و همچنین تعیین بهترین مدل رئولوژیکی گل مورد استفاده
را در دماها و فشارهای مختلف داراست.
 -1معرفی شبیهساز جریان گل حفاری

از آنجایی که دستیابی به پارامترهای گل حفاری در هنگامی که وارد
چاه میشود تا زمانیکه از چاه خارج میشود ،غیرممکن یا دشوار
است ،ضرورت وجود یک شبیهساز رفتار سیال در چاه بهمنظور نمایش
پارامترهای لحظهای گل حفاری جهت استفاده کارکنان عملیات حفاری
احساس میشود .در این تحقیق بهمنظور ارائه برخی از پارامترهای مهم
گل حفاری به طراحی یک شبیهساز جریان گل حفاری پرداخته شده
است .برخی از این پارامترها با استفاده از روابط تحلیلی و یا تجربی
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موجود محاسبه میشوند .اما در قسمت آنالوس چاه ،روابط تجربی
برای محاسبه پارامترهای مختلف گل حفاری براساس شرایط حفاری
در منابع موجود است که بهدلیل پیچیدگی جریان غیرنیوتنی و دوفازی
بودن ،رابطهای که تأثير تمامی پارامترهای موثر در رفتار گل را با صحت
مناسبی پیشبینی کند ،وجود ندارد .از اینرو ،انجام آزمایشهای
تجربی یا حلهای عددی برای دسترسی به تأثير عوامل مختلف ضروری
است .ابزار دینامیک سیاالت محاسباتی 12ابزاری قدرتمند است که
عالوهبر کمهزینه بودن نسبت به تحقیقات تجربی و امکان آزمودن تأثير
پارامترهای متفاوت ،یافتن متغیرهای مختلف در تمامی فضای حل را
امکانپذیر میکند .در اینجا جریان سیال حفاری به همراه کندههای
حفاری درون چاه در دما و فشار مختلفی از گل شبیهسازی شده است.
معادالت مدل در محیط نرمافزار فلوئنت 13حل و نتایج شبیهسازی با
نتایج تجربی ارزیابی شده و سپس تأثير پارامترهای مختلف عملیات
حفاری بر میزان و نوع حمل کندهها بررسی گردیدهاست .در ادامه ،به
کمک شبکه عصبی مصنوعی 14میان پارامترهای مورد استفاده و به دست
آمده از شبیهسازی ،ارتباط برقرار شده و بهمنظور استفاده از نتایج ،یک
محیط گرافیکی رابط کاربر 15طراحی شده است.
 -1-1دادههای موجود

دادههای موجود جهت استفاده در روابط ریاضی و شبیهسازی شامل
خواص گل حفاری (دانسیته) و پارامترهای رئولوژیکی آن میباشد که
از مقاالت معتبر استخراج شده است .همچنین ،ابعاد چاه ،بازده سرعت
چرخش لوله حفاری ،نرخ حفاری ،دبی ورودی گل حفاری و خواص
کندههای حفاری (شامل قطر ،دانسیته و غلظت) براساس دادههای
عملیات حفاری فرض شدهاند.
 -2-1پارامترهای محاسبه شده و ارائه شده در نرم افزار

از جمله مهمترین پارامترهایی که کارکنان عملیات حفاری به آن نیاز
دارند تا در ادامه روند حفاری جهت افزایش بازده حفاری تصمیمگیری
کنند ،عبارتند از :میزان حمل کندههای حفاری ،افت فشار گل حفاری در
چاه ،تنش وارده بر لوله حفاری ،میزان هدر رفت گل حفاری ،تغییرات
دمایی گل حفاری در حین گردش در چاه ،اثرات دما بر روی پارامترهای
حفاری و . ...در اینجا به بررسی میزان حمل کنده ،حداقل سرعت سیال
مورد نیاز برای حمل کنده ،افت فشار گل حفاری ،تنش وارده بر روی لوله
حفاری ،اثر دما و فشار بر روی پارامترهای مذکور و محاسبه پارامترهای
رئولوژیکی گل حفاری براساس دادههای رئومتری میپردازیم.

کمیت  PTRنشانگر میزان همراهی دو فاز در قسمت توسعهیافته جریان
است و از آنجهت برای مسئله ما مورد اهمیت است که هرچه این
کمیت افزایش یابد ،سرعت تخلیهشدن چاه از کندههای حفاری بیشتر
میگردد و در نتیجه ،در یک حفاری با سرعت ثابت ،هرچه PTR
بیشتری داشته باشیم ،میزان متوسط کنده درون چاه کمتر است.
ب -افت فشار سیال

بهینهسازی محاسبات افت فشار اصطکاکی در کل سیستم گردش گل
باعث کاهش مشکالتی مانند تمیزسازی نامناسب چاه و گیر لولههای
حفاری و غیره میشود .در اینجا افت فشاری که در سیستم گل حفاری رخ
میدهد را به قسمتهای مختلفی تقسیم میکنیم(شکل .)1-گل حفاری
از پمپهای گل خارج میشود .بهكمك لولههای انتقال وارد لولههای
حفاری شده و به مته انتقال مییابد .پس از خروج از نازلهای مته حفاری،
کندههای حفر شده را از فضای آنالوس به سطح زمین انتقال میدهد .بدین
ترتیب ،تنها ،فضای آنالوس حاوی سیال دوفازی میباشد .از آنجایی که
روابط ریاضی موجود برای محاسبه افت فشار سیال در آنالوس ،سیال را
بهصورت تکفاز در نظر میگیرند و از طرفی ،نقش پارامترهای مختلف
در این روابط کم است ،در این تحقیق جهت محاسبه افت فشار سیالی که
از آنالوس چاه در حال حفاری باال میآید ،از شبیهسازی  CFDاستفاده
شده است؛ چون این سیال ،دوفازی (مایع-جامد) میباشد و پارامترهای
بسیاری در میزان این افت فشار موثرند .افت فشار سایر مسیرهای جریان
گل با استفاده از روابط محاسبه شده است.
ج -تنش برشی وارده بر دیواره لوله حفاری

لولههاي حفاری تنش حاصل از تغييرات فشار و حرارت داخل چاه را
تحمل ميكنند .براي طراحي لولههاي حفاری سختترين شرايط چاه
را در نظر میگیرند .عالوه بر آن ،فاكتورهايي وجود دارد که باید مورد

الف-نسبت حمل کنده

برای بررسی توان حمل کندهها توسط سیال حفاری ،کمیت نسبت
حمل ذره 16تعریف شده است که برابر با حاصل تقسیم سرعت متوسط
فازکنده بر سرعت متوسط فاز گل است.
()1

 1نمایی از مراحل افت فشار گل حفاری []12
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توجه قرار گیرد .با استفاده از شبیهسازی  ،CFDتأثير فشار و دمای گل
حفاری و سایر پارامترهای مرتبط با جریان سیال بر روی فرسایش دیواره
لوله حفاری در آنالوس مورد بررسی قرار میگیرد.
د-کمترین دبی سیال حفاری جهت حمل کنده

برای تشخیص کمترین میزان دبی گل خروجی از پمپ گل ،نیاز است
که مینیمم سرعت سیال به منظور جلوگیری از سقوط کندهها به پایین
چاه محاسبه شود .کمترین میزان سرعت سیال برابر با مجموع سرعت
کنده و سرعت لغزش در نظر گرفته شده است [ .]13-15سرعت
کنده( )Vctبا موازنه جرمی بین نرخ تولید کنده توسط مته و میزان کنده
انتقال یافته بهدست میآید[.]13
()2
در این رابطه Qiنرخ کنده ورودی Aann ،سطح آنالوس و Cc
بیانگر غلظت کندههاست .با تبدیل Qiبه  ROPو بیان  Ccبه صورت
درصد( )Ccpرابطه زیر برای سرعت کنده حاصل میشود:
()3
()4
در روابط باال غلظت کنده است .حال مینیمم سرعت سیال برابر است با:
()5
مور ]13[ 17روندی را برای محاسبه سرعت لغزش ( )Vsدر طی عملیات
حفاری بر حسب ویسکوزیته ظاهری ارائه داده است.
 -3-1شبیهسازی  DFCانجام شده

در این تحقیق با استفاده از نرمافزار فلوئنت که جهت شبیهسازی CFD

بهکار میرود ،رفتار گل حفاری به همراه کنده در آنالوس چاه بررسی
ميشود و حمل کنده ،افت فشار و تنش برشی وارده بر لوله حفاری
جهت بهکارگیری در شبیهساز ،مورد محاسبه قرار میگیرد .جدول 1-و
شکل 2 -نشاندهندهی ابعاد و شکل چاه شبیهسازی شدهاند.
با توجه به مواد تشکیل دهندهی سازندهای مهم ایران و همچنین،
ارزیابیهای انجام شده ،چگالی کندههای حفاری در محدوده -2500
 2800کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب گردیده است .ابعاد کندهها ،بهاندازه
دندانههای مته و سختی سنگ بستر وابسته است .ولی بهطور معمول در
گزارشها و مقاالت ،کندهها بهصورت کروی درنظر گرفته شده است.
شرايط مرزي استفاده شده در اين تحقيق بهطور مختصر در زير توضيح
داده شده است .شرط مرزي ورودي براي تعريف سرعت يا دبي جرمي
جريان با تمام خاصيتهاي اسکالر جريان در ورودي بهكار ميرود.
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سرعت ورودي را ميتوان به هر صورتي مثل تعيين اندازه سرعت و
جهت جريان يا تعيين مولفههاي سرعت مشخص کرد .شرط خروجی
توسعه یافتگی که بیانگر صفر بودن تمامیگرادیانها بهجز فشار در
راستای محور آنالوس است ،بر مسئله اعمال شده است .با توجه به شرایط
حفاری و ثابت بودن دیواره چاه در تمامی موارد شبیهسازی شده در این
تحقیق ،دیواره بیرونی آنالوس بهعنوان یک دیواره ثابت مدلسازی شد،
اما با توجه به امکان چرخش رشته حفاری ،دیواره درونی در برخی
موارد ثابت و در برخی دیگر ،با سرعت ثابت دورانی با محوریت مرکز
آنالوس درنظر گرفته شده است .شرط عدم لغزش برروی تمام دیوارهها
اعمال گردیده است.
در این مسئله شبکه محاسباتی بهصورت ساختار یافته و با نرمافزار
گمبیت ایجاد شد .شکل 3-شبکه ایجاد شده بر روی هندسه چاه را نشان
میدهد .بهدلیل شدیدتر بودن تغییرات سرعت در نزدیک دیوارهها،
شبکه محاسباتی در نقاط مذکور پُرتراکمتر ایجاد گردید.
معادالت فاز پيوسته با استفاده از روش حجم محدود گسستهسازي شده
و براي ارتباط بين معادالت پيوستگي و مومنتوم ،از الگوريتمSIMPLE 18
استفاده شد[ .]16با توجه به ماهیت پدیدههای نفوذی براي حل عبارات
نفوذي معادالت ،از روش اختالف مرکزي استفاده گرديد .همچنین برای
تقریب مقادیر ترمهای جابهجایی در معادالت مومنتوم و کسر حجمی
19
روی وجوه سلولهای محاسباتی ،از روش اختالف باالدست مرتبه اول
استفاده شد .معادالت حاکم بر فاز سيال بهصورت عددي با استفاده از
نرمافزار تجاري  Ansys Fluent 15حل شدند.

 1مشــخصات منطقــه میانــی چــاه عملیاتــی شبیهســازی شــده واقــع در
میــدان نفتــی اهــواز
عمق ()m

قطر لوله حفاری ()mm

قطر چاه ()mm

1180

76

149

 2منطقه شبیهسازی شده چاه

135

 -4-1شبکه عصبی مصنوعی

20

در این بخش جهت سهولت دستیابی به پارامترهای موردنظر کاربر
شبیهساز ،با استفاده از شبکه عصبی میان اطالعات ورودی شبیهسازی
 CFDو خروجیهای حاصل از آن ،ارتباط برقرار شده است به طوریکه
کاربر با صرف کمترین زمان به خروجیهای شبیهسازی  CFDدست یابد.
در اینجا  12متغیر ورودی داریم و از  150داده جهت آموزش ،ارزیابی
و آزمايش شبکه استفاده شده است .در جدول 2-متغیرهای ورودی ارائه
شدهاند .در ضمن متغیرهای خروجی با توجه به اهمیت آنها شامل میزان
حمل کنده ،افت فشار گل حفاری به همراه کنده در آنالوس و تنش برشی
وارده بر لوله حفاری میباشند.
با افزایش تدریجی تعداد نورونهای الیه میانی ،در نهایت شبکهای با 16
نورون در الیه میانی و  3نورون در الیه خروجی ( به اندازه متغیرهای
خروجی) انتخاب شده است .همانطور که در شکل 4-نشان داده شده
است ،با افزایش تعداد نورونهای الیه میانی از  10به  ،16میانگین خطا به
کمترین مقدار ( 6/8درصد) میرسد و در ادامه با افزایش نورونها بهدلیل
پیچیده شدن شبکه ،میانگین خطا باال میرود.
در اینجا  70درصد از دادههای ورودی بهمنظور آموزش 15 ،درصد جهت
ارزیابی و مابقی دادهها ( 15درصد) به منظور آزمایش شبکه مورد استفاده
قرار گرفته است.
در شکل 5-هیستوگرام خطای سهمرحله ی آموزش ،آزمايش و ارزیابی
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود بیشترین خطا در حوالی نقطه
صفر تمرکز دارد که نشان از دقت باالی شبکه است.

 -5-1رابط گرافیکی کاربر

در این تحقیق نتایج حاصل از قسمتهای قبلی جهت استفاده راحت
کاربر بهصورت گرافیکی و با استفاده از رابط گرافیکی نرمافزار متلب
 2013ارائه شده است.
 -2نتایج

در شکل 8-طرح کلی شبیهساز جریان گل حفاری ارائه شده است كه
در ادامه به معرفی بخشهای مختلف آن میپردازیم.
بهمنظور دستیابی به پارامترهای خروجی ،به یکسری اطالعات ورودی
نیاز داريم .در ابتدا مشخصات گل حفاری که از دستگاه ویسکومتر
بهدست میآید بههمراه دما و فشار اِعمالی بر گل در قسمت مربوطه آن
در منوی نرمافزار وارد میشود .سپس ،پارامترهای عملیاتی موردنیاز
(مانند :وزن گل و دبی حفاری ،سرعت نفوذ مته حفاری ،دانسیته و
اندازه کندههای حفاری و سرعت چرخش لوله حفاری) ،ورودیهای
 2متغیرهای ورودی شبکه
دبی جریان
گل حفاری

قطر کنده

دانسیته گل

سرعت چرخش لوله
حفاری

پارامترهای مدل هرشل
بالکلی ()τ0, k, n
دانسیته کنده
(3متغیر)

زاویه

انحراف
چاه

دما

غلظت
کنده

فشار

 4میانگیــن خطــا بــرای شــبکه عصبــی مصنوعــی بــا نورونهــای
مختلــف
 3مقطع شبکه محاسباتی ایجاد شده بروی هندسه

در شکلهای 6-و  7میزان دقت تابع انتقالی که جهت برقراری ارتباط
میان ورودی و خروجی استفاده شده ،نمایش داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ضریب همبستگی برای آموزش دادهها  ،0/99997برای
آزمايش  0/99729و برای ارزیابی  0/99469میباشد .همچنین ضریب
همبستگی کلی برابر است با  0/99884که نشان از دقت باالی شبکه دارد.

الزمه جهت محاسبه افتفشار تجهیزات سطحی و محاسبه افت فشار
نازل مته و در نهایت ابعاد چاه و لوله حفاری و همچنین زاویه انحراف
چاه از کاربر خواسته شده است.
حال با اجرای نرمافزار ،نتایج در قسمت مربوطه ارائه میگردد .در این
قسمت  PTRو  Drill pipe erosionو ( Pressure dropدر آنالوس
بهصورت دوفازی) با استفاده نتایج شبیهسازی  CFDو بهکمک شبکه
عصبی مصنوعی ارائه میشود .در صورتی که سیال در آنالوس تکفاز
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و بدون کنده (هنگام تعویض مته حفاری ،قرارگذاشتن لوله جداری و
 )...باشد ،از رابطه تجربی جهت محاسبه افت فشار استفاده میشود .افت
فشار گل حفاری در لوله حفاری با استفاده از رابطه تحلیلی محاسبه
میگردد .مجموع افت فشارهای سیستم گردش گل حفاری بهعنوان
فشار پمپ بیان میگردد تا کاربر با توجه به آن ،دبی پمپ را مشخص

کند .مینیمم جریان گل حفاری جهت حمل کندهها با استفاده از رابطه5-
محاسبه میشود .از طرفی ،جهت تعیین مدل رئولوژیکی گل حفاری و
پارامترهای مدل مربوطه ،قسمتی جداگانه بدین منظور ایجاد شده است
که از اطالعات وارد شده در قسمتهای قبلی استفاده میکند.
بهمنظور اعتبارسنجی نرمافزار طراحی شده در این تحقیق ،از دادههای
عملیاتی موجود استفاده شده است .در جدول 3-مقایسه میان نتایج
حاصل از این نرم افزار با دادههای چندین چاه از میادین نفتی جنوب
ایران ارائه شده است.
نتیجه گیری

 5هیستوگرام خطای آموزش،تست و ارزیابی شبکه

در این تحقیق برای ایجاد محیط گرافیکی مناسب بهمنظور ارائه
پارامترهای جریان گل حفاری در چاه از رابط گرافیکی نرمافزار متلب
استفاده شد .در شبیهساز طراحی شده سعی برآن شد که نتایجی ارائه
شود که در سایر شبیهسازهای موجود وجود ندارد و هنگام عملیات
حفاری بهراحتی قابل دستیابی نیست.
میتوان نتایج را بهصورت زیر جمع بندی کرد:
✓ سیاالت حفاری در دمای پایین حمل کنده بهتری دارند و این ،بهدلیل
افزایش ویسکوزیته ظاهری است که بهصورت باالتر بودن تنش تسلیم و
ضریب ویسکوزیته بهصورت کمی قابل مشاهده است.
✓ کاهش فشار سیال ،باعث کاهش حمل کنده میشود و این بدان
جهت است که ویسکوزیته ظاهری سیال کاهش یافته و باعث افزایش
سرعت نسبی میان دو فاز می شود .بهعنوان مثال با افزایش فشار از  0/1به
 10مگاپاسکال در دمای  25درجه سانتیگراد ،حمل کنده  1/56درصد
افزایش مییابد.
✓ نتایج حاصل از نرمافزار طراحی شده در این تحقیق از دقت باالیی
برخوردار است به طوریکه با مقایسه نتایج حاصل از آن با دادههای
میدانی ،حداکثر  8درصد و به صورت میانگین  5/4درصد اختالف
وجود دارد.

 6مقــدار ضریــب همبســتگی بــرای مراحــل آمــوزش ،آزمايــش،
ارزیابــی و کل شــبکه عصبــی طراحــی شــده

مقادیــر ضریــب همبســتگی و میانگیــن مربــع خطــا بــرای آموزش،
7
آزمايــش و ارزیابــی شــبکه عصبــی طراحی شــده

78

 8نمای کلی شبیهساز

135

 مقایسه میان نتایج حاصل از نرمافزار با دادههای عملیاتی3

Depth (m)

Drill pipe

Hole size
(In.)

Length
(m)

Drill collars

OD (In.)

ID (In.)

Length
(m)

OD (In.)

ID (In.)

(GPM)

Pressure drop (PSI)
MW (pcf)

Operating

Software

data

result

1195

8.75

983

4.5

3.5

212

6.25

2.8125

453

67.32

600

556

1961

8.75

1757

4.5

3.5

204

6.25

2.8125

453

68.07

982

941

3750

6.125

3495

3.5

2.9

255

3.5

2.0625

209

82.28

2123

2233

4411

6.125

4150

3.5

2.9

261

3.5

2.0625

192

86.40

2634

2750
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