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امـــروزه جهـــت بهرهبـــرداری نفـــت و گاز ابتـــدا گروههـــای اکتشـــاف ،مناطـــق مـــورد نظـــر را
شناســـایی ميكننـــد و در صـــورت مشـــاهدهی الیههـــای نفتـــی ،بـــا حفـــر چاههـــای متعـــدد
بهرهبـــرداری از مخـــازن آغـــاز میگـــردد .سیســـتم گل حفـــاری ،در عملیـــات حفـــاری نقـــش
بهســـزایی ایفـــا میکنـــد و میتـــوان آنـــرا بـــه دســـتگاه گـــردش خـــون در بـــدن تشـــبیه کـــرد.
س ــیال حف ــاری محی ــط پیوس ــتهای اس ــت ک ــه ت ــوان تولی ــد ش ــده در پمپه ــا را ب ــه ن ــوک مت ــه
منتقـــل میکنـــد .در برنامهری ــزی س ــیال حف ــاری ،بای ــد بـــه هیدرولیـــک آن توج ــه ک ــرد؛ يعن ــي
باي ــد س ــرعت گ ــردش س ــیال ،خ ــواص فیزیک ــی و ن ــوع ذرات جام ــد معل ــق در س ــیال و درص ــد
آنه ــا را ط ــوری درنظ ــر گرف ــت ک ــه ت ــوان پمپه ــا تنه ــا اندک ــی تل ــف ش ــود و بیش ــتر اي ــن ت ــوان
در مت ــه و ب ــرای تمیزک ــردن ت ــه چ ــاه مص ــرف گ ــردد.
در ایــن مطالعــه هیدرولیــک ســیال میــدان گازی پارسجنوبــی از پمپهــای حفــاری تــا خــروج
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از متــه ،از نظــر افــت فشــار بررســی شــده اســت .در ایــن تحلیــل بــا اســتفاده از مــدل قانــون توانــی
ســیال (ارتبــاط بیــن افزایــش تنــش برشــی و نــرخ برشــی) بهکمــک نرمافــزار فلوئنــت افــت فشــار
در رشــتهی حفــاری تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .در قســمت اول ،نــرخ جریــان ثابــت و متغیرهــای
رئولــوژی ســیال حفــاری 3متغیــر و در قســمت دوم ،نــرخ جریــان متغیــر و متغیرهــای رئولــوژی ســیال
حفــاری ثابــت فــرض گرديــده و افــت فشــار در سیســتم گــردش ســیال بررســی شــده اســت.
نتای ــج نش ــان میده ــد در حالت ــی ک ــه گران ــروی پالس ــتیک 4براب ــر ب ــا  ،15نقطــهی واروی 5براب ــر
 21و وزن س ــیال حف ــاری 6براب ــر  10/2پون ــد ب ــر گال ــن اس ــت اف ــت فش ــار در متغیره ــای رئول ــوژی
بیش ــینه اس ــت .همچنی ــن ب ــا افزای ــش جری ــان خروج ــی پمپه ــا از  850ب ــه  1200گال ــن در دقیق ــه
افـــت فشـــار در سیســـتم ســـیال حفـــاری رونـــد افزایشـــی دارد .بـــا توجـــه بـــه محدودیتهـــای
فشـــاری سیســـتم گـــردش ســـیال حفـــاری و تجهیـــزات ســـطحی ،امـــکان افزایـــش نـــرخ جریـــان
خ ــارج از مق ــدار بهینــهی محاس ــبه ش ــده وج ــود ن ــدارد.
بهعلــت مشــترک بــودن میــدان گازی پارسجنوبــی ،ســرعت عملیــات
حفــاری جهــت بهرهبــرداری هرچــه ســريعتر از الیههــای نفــت و گاز
اهمیــت ویــژهای دارد .افزایــش نــرخ نفــوذ متــه 7کــه موجــب افزایــش
ســرعت عملیــات حفــاری میشــود بــه عواملــی مثــل نــوع متــه،
خصوصیــات ســازند ،خصوصیــات ســیال حفــاری ،شــرایط اعمالــی بــر
متــه (وزن روی متــه 8و ســرعت دوران ،)9ســایش دندانههــای متــه و
هیدرولیــک 10بســتگی دارد .بنابرایــن افزایــش ســرعت عملیــات حفاری
(کــه بهعلــت کاهــش زمــان تمامشــدهی حفــاری یــک چــاه ،ســبب
کاهــش هزینههــا نيــز میشــود) نیازمنــد بررســی متغیرهــای مؤثــر بــر
آنســت.
هيدروليــک حفــاری :هيدروليــک شــاخهی مهمــي از مهندســي
ســياالت حفــاري اســت کــه دربــارهی ایــن ســياالت در دو وضعيــت
اســتاتيک و ديناميــک بحــث میکنــد .در شــرايط اســتاتيک ســيال
حفــاري و رشــتهی حفــاري در حالــت ســکون هســتند و شــرايط
ديناميــک شــامل گــردش ســيال حفــاري درون رشــتهی حفــاري و
*
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فضــاي حلقــوي و حرکــت رشــتهی حفــاري بــه ســمت بــاال و پاييــن
بــدون گــردش ســيال حفــاري يــا ترکيبــي از هــر دو حالــت اســت.
در حالــت ديناميــک جريــان گل ،افزايــش فشــاری در ســيال درون
رشــتهی حفــاري و فضــاي حلقــوي ايجــاد ميکنــد .اگــر ايــن فشــار
بهطــور مناســب کنتــرل نشــود ســبب شکســت ســازند يــا ترکيــدن
خطــوط لول ـهی ســطحي گــردش گل ميشــود .ايــن مشــکالت عــاوه
بــر افزایــش هزينههــا ،بــراي پرســنل حفــاري نيــز خطرنــاک اســت .از
وظايــف مهــم يــک ســيال حفــاري حمــل کندههــاي حفــاري و انتقــال
آنهــا بــه ســطح زميــن اســت کــه ايــن عمــل شــامل حمــل ذراتــي ماننــد
شــيلهاي ريزشــي کــه از قســمتهاي مختلــف ديــوارهی چــاه وارد
حفــره ميشــوند نیــز هســت .عــدم تميزســازي چــاه ميتوانــد مســبب
مشــکالت زيــادي از قبيــل پــر شــدن تــه چــاه از کندههــاي بعــد از
لولـهی بــاال و ايجــاد نقــاط تنــگ در چــاه يــا گيرکــردن لولههــا گــردد.
توانايــي ســيال حفــاري در تميزســازي چــاه ،بــه هيدروليــک سيســتم و
خــواص ســيال حفــاري بســتگي دارد.

140

متغیرهـای متعـددی بـر افزایـش نـرخ نفـوذ متـه مؤثرنـد کـه هـر یـک
تأثیـر ویـژهای بر سـرعت حفـاری دارنـد .یکـی از مهمترین ایـن عوامل
هیدرولیـک سـیال حفـاری اسـت که اگر بهدرسـتی رعایت نشـود فشـار
زياد پمپاژ سـیال سـبب ریزش سـازندهای سسـت و ناپایدار و گیركردن
لولههـا و در نتيجـه کاهـش سـرعت حفـاری ،هزینـهی زیـاد ناشـی از
هـدر رفتـن مـواد و هزینـهی انتظار یـا حتی از دسـت رفتن چاه میشـود.
بنابرایـن تعییـن مناسـبترین و بهینهتریـن مقـدار پمپاژ سـیال حفـاری از
اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت .یکـی از اهـداف هیدرولیـک حفاری
کـه در مقالـهي حاضر نیز مدنظر اسـت محاسـبهی افت فشـارهاي ناشـي
از نيروهـاي اصطـکاک در هـر قسـمت از سيسـتم گـردش گل اسـت.
ت فشـار را ميتـوان در چهـار قسـمت افـت فشـار در اتصـاالت
ایـن افـ 
سـطحي ،در داخـل لولـه ،در متـه و در داليـز بررسـی کـرد .البتـه افـت
فشـار بـه نـوع سـيال مـورد اسـتفاده و نـوع جريـان در سيسـتم گـردش
گل بسـتگي دارد .در ايـن مقالـه بـا بررسـی گزارشهـای روزانـهی
حفـاری ،افـت فشـار در سیسـتم گردش سـیال حفاری با هدف بهدسـت
آوردن بهینهتریـن مقـدار پمپـاژ بـرای حفـرهی "  12میـدان گازی
پارسجنوبـی بررسـی میشـود .در ایـن مطالعـه ،افـت فشـار تجهیـرات
سـطحی ،لولههـای حفـاری و مته ی حفاری بررسـی خواهد شـد .سـپس
بـا تغییـر نرخ جریـان و خواص رئولوژی سـیال حفاری ،بهینهترین فشـار
پمپـاژ معرفـی میگـردد.
 -1مروری بر مطالعات پیشین

دو شــرکت حفــاری لینــگ و شــلمبرژر بــه روش دینامیــک ســیاالت
محاســباتی بــا هــدف گســترش و سادهســازی طراحــی متــه ،متــه و
جریــان اطــراف آنــرا شبیهســازی کردهانــد .آنهــا بــه کمــک نمون ـهای
از ســیال ،حمــل کندههــای حفــاری و خنــککاری متــه حفــاری را
شبیهســازی کردهانــد .ســرعت زیــاد جریــان موجــب خوردگــی مت ـهی
حفــاری شــده و ســرعت کــم جریــان موجــب توقــف انتقــال کندههــا
میگــردد کــه ایــن مــوارد میتوانــد ســبب گیــر کــردن لولههــا
و همچنیــن ژلــهای شــدن ســیال حفــاری شــود کــه ایــن امــر صــرف
نیــروی زیــادی بــرای بازگشــت بــه حفــاری را طلــب میکنــد .از
ای ـنرو در تحقیــق حاضــر طرحــی بــرای ســیال حفــاری و سادهســازی
متــه ارائــه شــده اســت [.]1
دایکــس بــا روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی جهــت طراحــی
لولههــای حفــاری ،انتقــال کندههــای حفــاری را شبیهســازی کــرده
اســت .در ایــن تحقیــق ابتــدا بــرای مدلســازی انتقــال کندههــا در
فضــای حلقــوی از دینامیــک ســیاالت محاســباتی اســتفاده گردیــده و
نتیجــه بــا نتایــج تجربــی قبلــی مقایســه شــدهاند و در بخــش دوم تأثیــر
متغیرهــا بــر لولـهی حفــاری در حــال چرخــش ،ســرعت ســیال حفــاری،
خــروج از مرکــز لولههــای حفــاری ،شــیب چــاه و تأثیــر انباشــت
کندههــای حفــاری بــر نــرخ نفــوذ متــه در لولههــای مختلــف و
اندازههــای چاههــای مختلــف بررســی گردیــده و نتایــج تأثیــر هریــک

از متغیرهــا و همچنیــن تأثیــر چندیــن متغیــر بــر طراحــی لولههــای
حفــاری ارزیابــی شــدهاند [.]2
مــی و همــکاران بهکمــک دینامیــک ســیاالت محاســباتی از جهــات
گوناگــون ،انتقــال کندههــای حفــاری در فضــای حلقــوی را
شبیهســازی کردهانــد .حمــل مؤثــر کندههــای حفــاری از عوامــل
اصلــی یــک برنامـهی ســیال حفــاری خــوب اســت .بــرای بهتــر فهمیــدن
تأثیــر برخــی متغیرهــا بــر حمــل کندههــای حفــاری ،توســط معــادالت
ناویراســتوکس 11و معــادالت پیوســتگی 12و بــا اســتفاده از مــدل پــاورال،
مــدل ریاضــی انتقــال کندههــای حفــاری در فضــای حلقــوی بهدســت
آمــده اســت .آنهــا ســه مــدل ســیال حفــاری بــا رئولــوژی گوناگــون
را ارزیابــی کــرده و بــا کمــک دینامیــک ســیاالت محاســباتی ،تأثیــر
جریــان حاکــم در فضــای حلقــوی ،رفتــار ســیال حفــاری در هنــگام
رقیــق شــدن ،انــدازهی کندههــای حفــاری و شــکل آنهــا در هنــگام
حمــل کندههــا در موقعیتهــای مختلــف در درونچــاه را بررســی
کردهانــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در حفــاری انحرافــی ،در جایــی
کــه فضــای حلقــوی غیر هم مرکــز اســت کندههــا تمایــل دارنــد در
شــکافهای 13باریــک کــه ســرعت ســیال بســيار کــم اســت جمــع
شــوند ،جهــت طراحــی ســیال حفــاری ،پروفایــل ســرعت در فضــای
حلقــوی را بررســی كــرده و عملکــرد آنهــا را بــا نتایــج و گزارشهــای
حاصــل بررســی نمودهانــد [.]3
کبیـر و گامـوو بهکمـک دینامیـک سـیاالت محاسـباتی ،دیـوارهی
چاههـای عمـودی را در فشـار و دمـای زیـاد شبیهسـازی و مدلسـازی
کردهانـد .در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از دینامیـک سـیاالت محاسـباتی،
فیلتـر کیـک روی دیـوارهی چـاه عمـودی را در فشـار بيشـتر از 175/8
مگاپاسـکال یـا  25500پـام و در دمـای  170درجـهی سـانتیگراد
شبیهسـازی کردهانـد .سـیال حفاری از یک سـیال دو فـازی که از ذرات
جامـد معلق در سـیال نیوتنی اسـت و ذرات با انـدازهی  7و  45میکرومتر
تشـکیل شـده که شـرایط حفاری با فشـار و دمای زیاد مقایسـه شـدهاند.
مقایسـهی هـر دو سـناریو نشـان میدهـد کـه فیلتـر کیـک گل حفـاری
تشـکیل شـده بـرای ذرات  45میکرومتـر ضخیمتـر از ذرات  7میکرومتر
اسـت .همچنيـن نتایـج نشـان میدهـد کـه کیـک گل تشـکیل شـده در
طـول فرآینـد حفـاری ،بـرای اعمـاق بیشـتر ،ضخیمتـر اسـت و بـرای
اعمـاق کمتـر ،ضخامـت کمتـری دارد [.]4
مهـدی متیـن و همـکاران سـیال حفـاری را از نظـر میـزان هـرزروی در
میـدان نفتـی مـارون بهینهسـازی کردهانـد .ابتدا مشـخصات کلـی مخزن
بيـان شـده و سـپس هـرزروی در سـایر چاههـا بررسـی گرديـده اسـت.
باتوجـه بـه رابطـهی هـرزروی بـا فشـار سـيال و وزن گل ،مقـدار بهينهی
وزن گل بهدسـت آمـده و در پايـان بـا تجزيـهی و تحليـل انجـام شـده،
مقـدار و نـوع مـواد کنترلکننـدهی هـرزروی بـرای اسـتفاده در ايـن
منطقـه معرفـی شـده اسـت [.]5
مصطفــی شــجری جهــت بهینهســازی عملیــات حفــاری در میــدان نفتــی
 در جنوبغربــی ایــران مدلهــای مختلــف را تحلیــل کــرده اســت .در81

ایــن تحقیــق دسـتیابی بــه متغیرهــای بهینــه در یــک میــدان نفتــی واقــع
در جنوبغربــی ایــران دنبــال شــده و تقابــل متغیرهــای قابلکنتــرل
در روش بهینهســازی حفــاری بررســی شــده اســت .متغیرهــای مــورد
توجــه شــامل وزن روی متــه ،ســرعت چرخــش آن و تــوان هیدرولیکــی
اســت .روابــط نــرخ نفــوذ و عمــر متــه بــا رابطــهی هزینــهی حفــاری
ترکیــب شــده و نتایــج حاصــل از تابــع هزینــه بــا متغیرهــای قابلکنتــرل
بــه حداقــل رســیده و در حقیقــت تأثیــر متغیرهــای مختلــف حفــاری از
یــک مــدل را بــر نــرخ نفــوذ پیشبینــی کــرده اســت .بــرای بهینهســازی
حفــاری ســازند بــا اســتفاده از دادههــای حفــاری ،معادلــهای کــه
نشــاندهندهی نــرخ نفــوذ حفــاری در مخــزن آســماری در یکــی از
میادیــن نفتــی جنوبغــرب کشــور اســت را ارائــه شــده اســت [.]6
میشــل ولــز و همــکاران از شــركت بیکــر بــرای کاهــش تجمــع کندههــا
روی متههــای حفــاری ،متــهی المــاس 14طراحــی کردهانــد .بــرای
پیشبینــی تجربــی مقــدار جمعشــدن کندههــای حفــاری روی متــه
16
از متغیرهــای محــل جمــع شــدن کندههــای حفــاری ،15ســطح متــه
و فشــار هیدرولیکــی اســتفاده میشــود .بــا ایــن روش بیشــترین نــرخ
نفــوذ متــه قابــل دسـتیابی اســت .بــا اســتفاده از ایــن اصــول بهکمــک
شبیهســاز نتایــج دقیقــی بــرای متههایــی بــا انــدازهی بیــش از " 12
بهدســت آمــده اســت .عــاوه بــر ایــن بیشــینهی نــرخ نفــوذ متــهی
1
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المــاس بهکمــک افزایــش ســرعت ســیال قابلدس ـتيابي اســت .ایــن
رابطــه در محــدودهی گســتردهای از انــواع متــه و انــدازهی متــه معتبــر
اســت .بــر اســاس ایــن نتایــج در طراحــی جدیــد نازلهــای متــه از
مکانیســم افزایــش ســرعت ســیال جهــت دس ـتیابی بــه بیشــترین نــرخ
نفــوذ متــه اســتفاده شــده اســت [.]7
پریـرا و همـکاران پروفایـل سـرعت و فشـار سـیال حفـاری در فضـای
حلقـوی را شبیهسـازی کردهانـد و بـا شبیهسـازی سـیال غیرنیوتنـی در
فضـای حلقـوی ،فضـای بیـن دو لولـهی هممرکـز و هممحور را بررسـی
نمودهانـد .در ایـن آنالیـز تأثیـر سـرعت ،پروفایـل مرکـزی سـرعت و
خـارج از مرکـز شـدن دو لولـهی هممرکـز را روی تلفـات هیدرویکـی
بررسـی نمـوده و نتایـج را با نتایج سـایر گزارشها بررسـی کردهاند [.]8
مهـدی تدینـی تأثیـر نـرخ نفـوذ متـه در عملکـرد دکلهـای حفـاری،
همچنیـن نـوع و قدرت دسـتگاه حفاری ،نـوع مته و جنس سـازند ،عمق
سـازند و فشـار گل حفـاری را بررسـی کرده اسـت .در ایـن تحقیق تأثیر
هـر یـک از عوامـل بـر نرخ نفـوذ مته بررسـی و پیشـنهادهایی بـرای گل
حفـاری و تجهیـزات دکلهـای حفـاری ارائه شـده اسـت [.]9
در ایـن مطالعـه افـت فشـار در سیسـتم سـیال حفـاری در هنـگام حفاری
حفـرهی "  12میـدان گازی پارسجنوبـی بررسـی میشـود .در ایـن
میـدان اسـتفاده از سـیال حفـاری پایـه آبـی و پلیمـری خـاص (بـا توجـه

ابعاد دقيق هر بخش از هندسه
Section

Direction

)D (mm

)D (in

)Length (m

Name

No

+X

165.1

6.5

10

Pump Out-1

1

+Y

165.1

6.5

10

Pump Out-2

3

+X

165.1

6.5

30

Pump Out-3

5

+Y

127.0

5

20

Stand Pipe

8

+X

76.2

3

30

Hose

11

-Y

130.9

5.153

1180.14

Drill Pipe

1

-Y

104.775

4.125

112.06

12*HWDP

2

-Y

103.188

4.0625

1.14

X/O 6 5/8” Reg–XT57

3

-Y

73.025

2.875

18.92

2*8 1/4” Steel D.C

4

2. DRILL

-Y

74.6125

2.9375

8.59

8” Jar Accelerator

5

PIPE

-Y

73.025

2.875

18.92

2*8 1/4” Steel D.C

6

-Y

77.7875

3.0625

9.88

8” Drilling Jar

7

-Y

73.025

2.875

84.67

9*8 1/4” Steel D.C

8

-Y

103.188

4.0625

0.4786

Drill Bit

1

1. SURFACE

3.DRILL BIT

140

بـه حفـاری در دریـا و محدودیتهـای زیسـتمحیطی) و همچنیـن
خصوصیـات الیـهی زمین در آن منطقه (وجود الیههای شـیلی ریزشـی)
کـه موجـب گیـر کـردن لولههـای حفـاری میشـود سـبب بهوجـود
آمـدن دیدگاهـی متفاوت در خصـوص هیدرولیک سـیال حفاری برای
بهدسـت آوردن بهتریـن تمیزسـازی و افزایـش سـرعت حفـاری خواهد
شـد و بههمیـن دلیـل تاکنـون مدلسـازی میـدان پارسجنوبـی انجـام
نشـده است.
 -2بیان مسأله

1

نمایی از تجهیزات سطحی

2

نمایی از اتصاالت سطحی و لولههای حفاری

در مطالعهی حاضر با هدف دستيابي به مقدار افت فشار در چاههای
نفت و گاز ،مراحل شبيهسازي جريان سيال از پمپ تا مته بر اساس
اطالعات جمعآوری شده از گزارشهای روزانهی حفاری چاههای
میدان پارسجنوبی بررسي ميشود .در جدول 1-ابعاد دقيق تجهیزات
سطحی ،لولههای حفاری و مته بر اساس گزارشها و اندازههای واقعی
ارائه شده است .اين فرآيند را ميتوان بهصورت جداگانه در سه مرحلهی
تجهیزات سطحی ،لولههای حفاری و متهي حفاری بررسي كرد .برای
مدلسازی جریان سیال از نرمافزار فلوئنت استفاده شده است .بنابراین
همانگونه که در شکل 1-نشان داده شده ،هندسهی هر بخش توليد شده
است .در بخشهاي گوناگون بين لولههاي اصلي اتصال خم 17درنظر
گرفته شده و اگر قطر لولهها ناهمسان بوده ،اكسپندر يا رديوسر درنظر
گرفته شده است (شکل.)2 -
بـراي شبيهسـازي هندسـهی شـلنگ اتصـال يـا  Hoseاز رابطـهی كابـل
اسـتفاده شـده اسـت .بـا اسـتفاده از نقـاط دو سـر شـلنگ و در ازاي آن،
معادلـهی 1-بهدسـت آمـده اسـت.
])y=4.9858+ 0.6531* cosh [1.531(x-2.5
)(1
سـپس با قراردادن نقاط ،هندسـهی شـلنگ اتصال بهدسـت آمده اسـت.
نقـاط هندسـهی شـلنگ اتصـال در جـدول 2-ارائـه شـده کـه در ایـن
 2مختصات نقاط روي شلنگ

5-X

Y

X

O

4/9

-2/1317

0/1

1

4/75

-4/7712

0/25

2

4/5

-8/0205

0/5

3

4

-11/736

1

4

3/5

-13/434

1/5

5

3

-14/16

2

6
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رابطـه بـهازای  xاز  0/1تـا  2مقادیـر Yبین  -2/1317تا  -14/16بهدسـت
آمده اسـت.
پـس از اتصـاالت لولـهی شـلنگي ،لولـهی حفـاري و اتصـاالت وابسـته
اسـت كـه ارتبـاط بيـن لولههـاي سـطحي بـا متـهی حفـاري را برقـرار
ميکنـد .پـس از لولـهی حفـاري هفـت اتصـال ديگـر نيـز وجـود دارد
كـه هرجـا قطـر تجهيزات متفـاوت بود در بين آنها اكسـپندر يا رديوسـر
درنظـر گرفتـه شـده اسـت .سـومين بخـش نيـز بهعنـوان بخـش پايانـي
متـهی حفـاري ،متـهي المـاس بـا قطـر ورودي تقريبـي " 4اسـت.
 -1-2روش حل

روش حل بدین صورت است که ابتدا معادالت حاکم بر جریان
شامل پیوستگی ،مومنتوم و انرژی بهروش حجم محدود محاسبه شده
و با حل آنها مشخصههای جریان از قبیل سرعت ،فشار و دما بهدست
ميآيد .حل توسط نرمافزار انسیس فلوئنت (نرمافزاری چندمنظوره در
زمینهی دینامیک سیاالت محاسباتی برای مدلسازی جریان سیال در
هندسههای پیچیده) انجام شده است .با توجه به محیط مناسب نرمافزار
جهت تعریف مسأله و شرایط پیچیده ،تعریف شرایط مرزی گوناگون و
حل مسائل پیچیده شامل تأثیر پدیدههای مختلف بهکمک این نرمافزار
قابلحل است.
فلوئنت برای تحلیل مسائل خاص از روشهای شبیهسازی کامپیوتری
متفاوتی استفاده میکند .این نرمافزار با زبان برنامهنویسی  Cنوشته شده
و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره میبرد و در نتیجه با
استفاده از ساختار مناسب دادهها و اطالعات ،حافظهی دینامیک
و کنترل انعطافپذیر ،محاسبات را ممکن میسازد .نوع مشهای
قابلتولید و دریافت در فلوئنت شامل شبکههای مثلثی و چهار ضلعی
برای هندسههای دوبعدی و شبکه های چهاروجهی ،ششوجهی ،هرمی
یا گوهای برای هندسههای سهبعدی است .همچنین فلوئنت اجازهی
بهبود شبکه را میدهد که این بهینهسازی برای حل و شبکه قابلیتی در
اختیار کاربر قرار میدهد تا نتایج را در ناحیههایی که گردابهی بزرگ
دارند دقیقتر کند.
در توليد شبكه این مرحله بیشترین اهمیت را در دستیابی به دقت زياد
3

مورد نظر داشته و باید کیفیت آن بسیار باال باشد تا در مراحل تحلیل،
از تولید خطاهای عددی (هرچند ناچیز) جلوگیری شود .از دید زمان
نیز پرهزینهترین بخش کار همین مرحله خواهد بود .براي هندسههاي
با ساختار منظم و متقارن تا حد ممكن از شبكهی با سازمان استفاده
گردیده و براي هندسههاي پيچيده ،شبكهي بيسازمان بهكار گرفته
ميشود .مزیت استفاده از فلوئنت ،دقت و حساسیت آن نسبت به مسیر
جریان سیال است؛ زیرا در فلوئنت باید دقیقاً مسیر جریان برای نرمافزار
مشخص شود و تفاوت دادههای حاصل از آن بدین صورت است که
افت فشار را در تکتک نازلهای مته ارائه میدهد؛ نه اینکه مانند برخی
نرمافزارها بهصورت یکجا افت فشاری در مته ارائه کند؛ چراكه این امر
در طراحی متهها و همچنین تعیین نوع مته با ترکیب شکلی نوع نازلها
برای جلوگیری از هرزروی سیال حفاری از اهمیت خاصی برخوردار
است؛ زیرا شما دقیقاً میدانید کدام نازل چقدر افت فشار ایجاد میکند.
معـادالت حاکـم عبارتنـد از :معـادالت پیوسـتگی ،معـادالت انـرژی و
بقـای جـرم (معـادالت 2-تـا :)5
()2
()3
()4
()5
در ايـن بررسـي نيـز بههميـن دليـل بـراي دو بخـش تجهيزات سـطحي و
لولـهی حفـاري ،شـبكهبندي بـهروش بـا سـازمان و بـراي بخـش متـهی
حفـاري (بهدليـل پيچيدگي) شـبكهبندي بهروش بيسـازمان انجام شـده
کـه کیفیـت شـبکهها در شـکل 3-نشـان داده شـدهاند.
بـراي بررسـي دقيقتـر كيفيـت شـبكههاي توليـدي از متغیرهـاي كيفيت
موجود در نرمافزار  ICEMاسـتفاده شـده اسـت .برخي از اين ويژگيها

مشخصات شبكهبندي هر بخش و بررسي نشانگرهاي كيفيت

ICEM

Fluent

Cells

Grid Type

Part Name

Cells No

Structured+O-Grid

Surface

1

Drill Pipe

2

Drill Bit

3

max AR

min Ortho.

min Angle

min Q

88

0/59

38

0/47

629/160

701

0/79

54

0/55

765/884

Structured+O-Grid

20

0/29

19

0/28

124/037

Unstructured

1/519/081

84

Total
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در جـدول 3-بیان شـدهاند.
چنانكه ديده ميشود در هر سه بخش ،كيفيت شبكه كام ً
ال بهتر
از مقدار قابلقبول است .در ادامه نمونهی شبكهبندي توليدي براي
بخشهاي گوناگون هندسه ارائه شده است .فايل خروجي حاصل،
ورودي نرمافزار است .فرآيند حل سه بخش بدين ترتيب خواهد بود كه

شرايط خروجي پمپ بهعنوان ورودي بخش نخست درنظر گرفته شده
و نرخ خروجي بهعنوان شرط مرزي خروجي خواهد بود .بدين ترتيب
در هر بخش از هندسه ،فشار خروجي مرحله ،پيششرط مرزي ورودي
و نرخ خروجي ،شرط مرزي خروجي خواهد بود.
 5شرایط مرزی مدل لزجت
Shear Rate
Dependent

Unit

Method

kg.s(n-2)/m

7/52

)Consistency Index (K

0/47

)Power Law Index (n

kg/ms

0/045

Min Viscosity Limit

kg/ms

0/65

Max Viscosity Limit

 6افت فشار در سه بخش
P-out
)(Psi

)P-out (Pa

P-in
)(Psi

Cells

)P-in (Pa

629,160 10,827,000 1570 10,237,000 1484
8,545,524 1239

Name

No

Surface

1

Drill Pipe 765,884 10,237,000 1484

124,037 8,545,524 1239 8,116,730 1177

2
3

Drill Bit

 7حالتهای مختلف تغییر متغیرهای رئولوژی

3

نمایی از شبکهی لولهها و متهی حفاری

K

N

YP

PV

θ300

θ600

GPM MW

NO

8/11

0/45

17

10

27

37

9/8

900

1

9/24

0/45

19

11

30

41

9/8

900

2

9/34

0/46

20

12

32

44

10/2

900

3

8/02

0/50

21

15

36

51

10/2

900

4

 4شرایط مرزی جريان

 8حالت مختلف تغییر نرخ جریان

1174/2987

=kg/m3

9/8

=lb/gal

Density

K

N

YP

PV

θ300

θ600

0/05679

=m3/s

GPM MW

NO

900

=GPM

Flow

7/52

0/47

16

10

26

36

9/8

850

1

66/688

=kg/s

Mass Flow

7/52

0/47

16

10

26

36

9/8

950

2

2/653

=m/s

8/703

=FPS

Velocity

7/52

0/47

16

10

26

36

9/8

1000

3

10,824,773

=Pascal

1570

=psi

Pressure

7/52

0/47

16

10

26

36

9/8

1200

4
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 -2-2شرایط مرزی

شـرایط مـرزی جریـان خروجـی پمـپ بـر اسـاس گـزارش روزانـهی
حفـاری چـاه در هنـگام حفـاری عمـق  1477متـری در سـازندهای
سـورمه و هیـس بـا لیتولـوژی دولومیـت و اندریـت در شـکل 4-ارائـه
شـده اسـت( .ایـن حالـت بـا توجـه بـه گزارشهـای روزانـهی حفـاری،
برنامـهی حفـاری یکـی از چاههـای میـدان پارسجنوبـی و موقعیـت
عملیاتـی ویژگیهـای جریـان اسـتفاده میشـود).
پــس از بررســي مقــاالت مربوطــه ،بهكارگيــري مــدل پــاورال
كاربرديتــر بهنظــر ميرســد [ .]10ســيال مــورد اســتفاده ،گل حفــاري
پایــه آبــی پلیمــری 18اســت كــه بــراي مدلســازي آن از مــدل لزجــت
پــاورال غيرنيوتنــي اســتفاده شــده اســت .مشــخصات مــدل بــهكار رفتــه

بــر اســاس رئولــوژی ســیال در هنــگام حفــاری عمــق  1477متــری در
جــدول 5-ارائــه شــده اســت.
پـس از انجـام تنظيمـات اوليـه طبـق جـدول 5-حـل هـر بخـش بديـن
صـورت بـود كـه خروجـي هـر بخـش بـه عنـوان ورودي بخـش بعـدي
درنظـر گرفتـه شـد .پـس از اطمينـان از همگرايـي پاسـخها دادههـاي
حاصـل در جـدول 6-مرتـب شـدهاند.
 -3-2تاثیر رئولوژی بر افت فشار

پس از بهدست آوردن افت فشار بر اساس اطالعات گزارشهای
روزانهی حفاری ،تأثیر تغییرات خواص رئولوژی در مقدار افت فشار
بررسی میشود .برای این منظور با استفاده از برنامهی سیال حفاری در
چاه مورد بررسی ،چند متغیر رئولوژی سیال را در محدودهای قابلقبول
تغییر داده و تأثیر آن بر افت فشار را بررسی میکنیم .با مقایسهی مقادیر
حاصل از شبیهسازی بهترین افت فشار پیشنهاد داده میشود.
ابتـدا بـا توجـه بـه محـدودهی قابلقبـول رئولـوژی سـیال حالتهـای
مختلـف رئولـوژی بررسـی میشـود .در هـر حالـت بـا توجـه بـه نـرخ
جریـان ورودی بـه تغییر متغیرهـای گرانروی پالسـتیک ،نقطهی واروی
و وزن سـیال حفـاری طبـق جـدول ،7-افـت فشـار بررسـی شـده اسـت.
 -4-2تأثیر نرخ جریان بر افت فشار

در مرحلهی بعد تأثیر نرخ جریان بر افت فشار سیستم گردش سیال
حفاری بررسی شده است .بنابراین تأثیر تغییر نرخ جریان ورودی از850
تا  1200گالن در دقیقه بر مقدار افت فشار در چهار حالت دیگر بررسی
میشود .در هر حالت با ثابت نگهداشتن رئولوژی نرخ جریانهای ،850
 1000 ،950و  1200گالن در دقیقه بررسی میشود (جدول.)8-
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4

تغییرات افت فشار با تغییر متغیرهای رئولوژی

5

تغییرات افت فشار با تغییر نرخ جریان

 -3نتایج ،بحث و بررسی

بـا توجـه بـه مطالعـات و بررسـیهای انجـام شـده بـرای بهدسـت آوردن
افـت فشـار از پمـپ تـا متهی حفـاری ،ابتـدا توسـط دادههـای حاصل از
گزارشهـای روزانـهی حفـاری چاههـای میـدان پارسجنوبـی و سـپس
شبیهسـازی آن بهکمـک نرمافـزار ،مقـدار افـت فشـار در هـر قسـمت از
تجهیـزات سـطحی ،لولههـای حفـاری و متـهی حفـاری بهدسـت آمـده
اسـت .در قسـمت نخسـت بـا درنظـر گرفتـن برنامـهی سـیال حفـاری بـا
تغییـر رئولـوژی حفـاری مقـدار افـت فشـار بـرای چهـار حالت بهدسـت
آمـده کـه در شـکل 4-نتایـج بـا نتایـج حالت صفر مقایسـه شـده اسـت.
در حالـت چهـارم بـا  PVبرابـر بـا  YP ،15برابـر  21و وزن گل برابـر
 10/2پوند بر گالن بیشـترین مقدار افت فشـار مشـاهده شـد .در قسـمت
دوم بـا تغییـر نـرخ جریـان ،مقـدار افـت فشـار بـرای چهـار حالـت نـرخ
جریانهـای  1000 ،950 ،850و  1200گالـن بـر دقیقـه بهدسـت آمـده
اسـت .درشـکل 5-نتایـج بـا نتایـج حالـت صفـر مقایسـه شـده اسـت که
بیشـترین افـت فشـار در حالـت هشـتم در نـرخ جریـان  1200گالـن بـر
دقیقـه بهدسـت آمـد.
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نتیجهگیری

در ایـن مطالعـه بـا هدف دسـتیابی به افت فشـار سیسـتم گردش سـیال
حفـاری ،از پمپهـای گل حفـاری تـا خـروج از متـه تأثیـر دو عامـل
رئولـوژی سـیال حفـاری و نـرخ جریـان سـیال حفـاری و تغییـرات آنهـا
بر افت فشـار بررسـی شـده اسـت .با حل معادالت مومنتوم و پیوسـتگی
و بـا درنظـر گرفتـن شـرایط مـرزی بـا توجـه به شـرایط حفـاری یکی از
چاههـای میـدان پارسجنوبـی ،تغییرات افت فشـار بررسـی شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه طراحـی خـاص و انحصـاری تجهیـزات
حفـاری از جملـه متـهی حفاری ،شبیهسـازی با مشـکالت زیـادی روبرو
شـده اسـت .از ایـنرو نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه بهشـرح زیر اسـت:
مقدار افت فشار در متغیرهای رئولوژی در حالت چهارم بیشترین است
که در این حالت  PVبرابر با  YP ،15برابر  21و وزن گل حفاری برابر
10/2پوند بر گالن است.
در حالت هشتم با تغییر نرخ جریان ،مقدار افت فشار بیشترین است
(نرخ جریان خروجی پمپها  1200گالن در دقیقه است)

بیشــترین افــت فشــار در خروجــی متــه در حالــت هشــتم اتفــاق
میافتــد ( 941پــام).
از آنجا که افت فشار تأثیر زیادی بر تمیزسازی کندههای حفاری از ته
چاه دارد ،هرچه افت فشار بعد از خروج از مته بیشتر باشد قدرت حمل
و انتقال کندههای حفاری به سطح بیشتر خواهد بود .البته با توجه به
محدودیتهای فشاری لولههای حفاری و شکست سازند نمیتوان فشار
را تا هر مقدار افزایش داد.
بررسی گزارشهای روزانهی حفاری میدان پارسجنوبی نشان داد که
در حفاری حفرهی "  12در نرخ جریان  1200گالن در دقیقه سازند
دچار شکست شده و هرزروی گل حفاری شدید خواهد بود.
درســت اســت کــه بهتریــن افــت فشــار (کــه بهتریــن تمیزســازی را
در پــی دارد) در نــرخ جریــان  1200گالــن در دقیقــه حاصــل میشــود
امــا جهــت افزایــش اطمینــان بــرای جلوگیــری از ریــزش دیــواره و
شکســت ســازند ،نــرخ جریــان حداکثــر تــا  1000گالــن در دقیقــه
پیشــنهاد میگــردد.
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)16. Face Volume (FV

9. Rotation Per Minute

2. Power Law

17. Bending

10. Hydraulic

3. Drilling Fluid Rheology

)18. Hydro-Foil (KCI/PHPApolymer

)11.Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS

)4. Plastic Viscosity (PV

12. Continuity Equation

)5. Yield Point (YP

13. Narrowest Gap

6. Drilling Fluid Mud Weight
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)7. Rate Of Penetration (ROP

بهینهسـازی عملیـات حفـاری در میـدان نفتـی  Aدر جنوبغربـی ایـران ،ماهنامهی
اکتشـاف و تولیـد ،1390 ،شـمارهی 75-68 ،79

[7] Dr.MichaelWells,T.Marvel,C.Beuershausen, H.Christensen,a
baker Hughes Company,Bit Balling Mitigation In PDC Bit Design,
IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference And Exhibition, 2008, 114673.

[8] F.A.R.Pereira, M.A.S.Barrozo, C.H.Ataide, CFD Predictions
Of Drilling Fluid Velocity And Pressure Profiles In Laminar Helical Flow, School Of Chemical Engineering Federal University Of
Uberlandia, 2007, NO 04 ,587-595,USA 77267.

[ ]9تدینـی ،مهـدی ،تأثیـر نـرخ نفـوذ متـه ( )ROPدر عملکـرد دکلهـای حفاری،
ماهنامـهی اکتشـاف و تولیـد ،1388 ،شـمارهی 17-15 ،60

[10] Baker Hughes Inteq, Fluid Facts Engineering Handbook,
Hoston TX, 1999.
[11] Baker Hughes Inteq, Drilling Engineering Workbook, Hoston
TX, 1995 .USA 77073.

[1]J.Hamne, CFD Modeling of Mud Flow around Drill Bit, Master
of Science in Engineering TechnologyIndustrial Design Engineering, 2014.
[2]Gregory B. Dykes, CUTTINGS TRANSPORT IMPLICATIONS FOR DRILL STRING DESIGN: A STUDY WITH COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 2014.
[3] U.Mme, P.Skalle, CFD Calculations Of Cuttings Transport
Through Drilling Annuli At Various Angles, International Journal
Of Petroleum Science and Technology, 2012, NO. 2, 129-141
[4] M. A. Kabir , I. K. Gamwo, Filter cake formation on the vertical
well at high temperature and high pressure: Computational fluid
dynamics modeling and simulations, Journal of Petroleum and
Gas Engineering Vol. 2(7), 2012,146-164

[ ] 5متیـن ،مهـدی ،بهینهسـازی سـیال حفـاری از نظـر میـزان هـرزروی در یکـی از
میادیـن نفتـی ایـران ،ماهنامـهی اکتشـاف و تولیـد ،1391 ،شـمارهی 64-60 ،98
[ ]6شـجری ،مصطفـی ،تحلیـل کاربـردی مدلهـای مختلـف ارائـه شـده بـرای

87

