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پایــداری چــاه و تعییــن وزن بهینــه ی گل حفــاری یکــی از دغدغه هــای اصلــی در صنعــت حفــاری 
اســت. ناپایــداری ناشــی از حفــاری منجــر بــه از دســت دادن بخشــی از چــاه یــا کل آن می شــود کــه 
ــد  ــال خواه ــرداری را به دنب ــان بهره ب ــر در زم ــاری و تأخی ــات حف ــه ی عملی ــش هزین ــر افزای ــن ام ای
داشــت. عوامــل مؤثــر بــر پایــداری چــاه بــه دو دســته ی قابل کنتــرل و غیرقابل کنتــرل تقســیم 
ــات ســنگ،  ــرل راســتا، شــیب چــاه و فشــار گل هســتند. خصوصی می شــوند. عوامــل مهــم قابل کنت
فشــار منفــذی و تنش هــای برجــای منطقــه نیــز عوامــل غیرقابل کنتــرل هســتند. تحلیــل پایــداری چــاه 
یکــی از روش هــای مرســوم جهــت بررســی مشــکالتی نظیــر ریــزش و شکســت چــاه، هــرزروی گل 
ــازه ی  ــن ب ــرای تعیی ــه روش NYZA ب ــن مقال ــت. در ای ــاری اس ــای حف ــا و مته ه ــردن لوله ه و گیرک
وزن گل حفــاری در یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب ایــران بررســی شــده اســت. نتایــج مطالعات نشــان 
داد کــه بــدون اینکــه مشــکلی از لحــاظ پایــداری دیــواره ی چــاه یــا ادامــه ی حفــاری به وجودآیــد 
می تــوان چــاه را بــا فشــار گل تــا حــدی کمتــر از فشــار ریــزش حفــر کــرد. در روش NYZA چــاه 
قائــم و چاه هــای افقــی در راســتاهای تنــش افقــی کمینــه و بیشــینه را می تــوان بــا فشــار گل معــادل 
فشــار منفــذی در عمــق مــورد مطالعــه حفــاری کــرد. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه حفــر چــاه افقــی 
ــی  ــش افق ــی در راســتای تن ــم و چــاه افق ــر چــاه قائ ــه حف ــی بیشــینه نســبت ب ــش افق در راســتای تن

کمینــه وضعیــت پایدارتــری دارد.

اغلــب توده ســنگ های تشــکیل شــده رفتــار ناهمســان گرد از خــود 
ــا  ــی آنه ــار ژئومکانیک ــوارد رفت ــی م ــن در بعض ــد. بنابرای ــان می دهن نش
ــه از دســت  مشــکالتی را طــی حفــاری بوجــود مــی آورد کــه منجــر ب
ــود.  ــا کل آن می ش ــاه ی ــی از چ ــداری بخش ــه و پای ــان، هزین دادن زم
بنابرایــن بررســی پایــداری چــاه و ارائــه ی طــرح حفــاری مناســب باعــث 
شناســایی مناطــق بحرانــی و بهبــود فرآینــد حفــاری می گــردد. از لحــاظ 
اقتصــادی، هزینــه ی ســالیانه ی ناشــي از ناپایــداري چــاه، 20-10 درصــد 

کل هزینــه ی حفــاري یــک چــاه اســت ]1[.
از  جلوگیــری  حفــاری،  صنعــت  در  اصلــی  چالش هــای  از  یکــی 
ــی گل  ــن طراح ــت. بنابرای ــاه اس ــی2 چ ــتگی های القای ــزش1 و شکس ری
حفــاری، جداره گــذاری و انتخــاب روش عملیــات حفــر چــاه بــا 
ــروز شکســت کششــی ســبب  ــادی انجــام می شــود ]2[. ب حساســیت زی
هــرزروی گل و بــروز شکســت فشــاری باعــث آمــاس یــا بســته شــدن 
ــد در یــک  ــا بخشــی از چــاه مي توان چــاه می شــود ]3[. ریــزش کلــي ی
لحظــه یــا در بــازه ی زمانــي مشــخص اتفــاق بیافتــد کــه ایــن امــر باعــث 
گیرکــردن لوله هــا، تمیــزکاري3 ضعیــف چــاه، بســته شــدن چــاه4، 
شــرایط چاه نــگاري5 ضعیــف و از دســت رفتــن6 حجــم فــراوان ســیمان 

و گل حفــاري می گــردد ]4[.

بــرای تعییــن حــد پاییــن فشــار گل روش هــای مختلفــی از جملــه روش 
االســتیک، روش االستوپالســتیک و ... وجــود دارد. ســاده ترین روش، 
ــری  ــای کمت ــد متغیره ــل آن نیازمن ــه ح ــت؛ چراک ــتیک اس روش االس
ــت. از  ــه اس ــن روش، محافظ کاران ــل از ای ــار گل حاص ــا فش ــت. ام اس
ایــن رو بــا وجــود پیچیــده بــودن معــادالت روش االستوپالســتیک، برای 
یافتــن فشــار گل نزدیــک بــه واقعیــت از ایــن روش اســتفاده می شــود. 
در ایــن حالــت مقاومــت باقیمانــده ی ســنگ می توانــد بارهــای القایــی 

اطــراف دیــواره ی چــاه را تحمــل کنــد.
شــرایط  در  گل  فشــار  پاییــن  حــد  تعییــن  روش هــای  از  یکــی 
 7  )NYZA( ــزه ــر ســطح تســلیم نرمالی االستوپالســتیک، اســتفاده از متغی
ــا تســلیم اطــراف  ــه ی پالســتیک ی ــی تقســیم مســاحت ناحی اســت؛ یعن
چــاه بــه مســاحت اولیــه ی چــاه. تجربــه نشــان داده که شــروع مشــکالت 
ــت؛  ــراه اس ــک هم ــر از ی ــا NYZA بزرگ ت ــوالً ب ــاه معم ــداری چ ناپای
ــطحی  ــات س ــه تأسیس ــدت ب ــر به ش ــن متغی ــی ای ــر بحران ــه مقادی گرچ
ــاه  ــردن چ ــز ک ــت تمی ــیب و ظرفی ــر ش ــل نظی ــایر عوام ــاری و س حف

بســتگی دارد ]5[.
ــه  ــی از جمل ــای مختلف ــاه روش ه ــداری چ ــل پای ــی تحلی ــت بررس جه
روش هــای آزمایشــگاهی، تحلیلــی و عــددی وجــود دارد. وجــود درزه 
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و شــکاف ســبب می شــود روش هــای آزمایشــگاهی و تحلیلــی جهــت 
بررســی پایــداری چــاه، پیچیــده و گاهــی غیرقابل اســتفاده باشــند. 
ــت  ــش در حال ــرات تن ــن تغیی ــرای تخمی ــی ب ــای تحلیل اگرچــه روش ه
ــی  ــی ژئومکانیک ــک بررس ــت ی ــن اس ــا ممک ــتند ام ــد هس ــی مفی کل
عــددی بــرای بررســی جزئیــات بیشــتر تغییــرات ناهمســان تنــش القائــی 
ــن رو  ــد. از ای ــب باش ــاری مناس ــدوده ی حف ــراف مح ــل و اط در داخ
در تحقیــق حاضــر جهــت مدل ســازی ژئومکانیکــی چــاه نفــت از 
نرم افــزار المــان محــدود ABAQUS اســتفاده می شــود. در ادامــه ی 
ــی در  ــم و افق ــای قائ ــداری چاه ه ــازه ی وزن گل و پای ــق ب ــن تحقی ای

ــت. ــده اس ــی ش ــف بررس ــتاهای مختل راس

1-ناپایداریچاه
طــی حفــاری چــاه، حالــت اولیــه ی تنــش دچــار آشــفتگی و تغییــر شــده 
ــر  ــردد. اگ ــاه می گ ــراف چ ــی در اط ــای القای ــاد تنش ه ــث ایج و باع
ــواره ی  ــت ســنگ باشــد دی ــی ایجــاد شــده بیشــتر از مقاوم ــش القای تن
چــاه دچــار شکســتگی خواهــد شــد کــه ممکــن اســت ناپایــداری چــاه 
را درپــی داشــته باشــد. ناپایــداری چــاه ســبب افزایــش زمــان عملیــات 
ــد. در  ــد ش ــاه خواه ــر چ ــه ی حف ــش هزین ــت افزای ــاری و در نهای حف
ــر  ــا ذک ــرات آنه ــاه و اث ــداری چ ــر ناپای ــر ب ــل مؤث ــداول-2و1 عوام ج

.]2[ شــده اند 
ــب  ــار مناس ــن فش ــاه، تعیی ــداری چ ــرل در پای ــل قابل کنت ــی از عوام یک
گل اســت. شکســتگی های اطــراف چــاه معمــوالً بــه دو صــورت 
کششــی و برشــی رخ می دهــد. وقــوع شکســت کششــی زمانــی اســت 
کــه تنــش مماســی مؤثــر بــر دیــواره ی چــاه از مقاومــت کششــی ســازند 
تجــاوز کنــد. در ایــن حالــت یــک شکســتگی جدیــد در دیــواره ی چــاه 
ــن  ــود. ای ــازند می ش ــه درون س ــوذ گل ب ــث نف ــده و باع ــود آم به وج
ــه  ــش برجــای کمین ــر تن ــوع شکســتگی معمــوالً در راســتای عمــود ب ن
ــب  ــه اغل ــاه )ک ــواره ی چ ــی در دی ــت برش ــد. شکس ــترش می یاب گس
به دلیــل کــم بــودن فشــار گل اتفــاق می افتــد( معمــوالً زمانــی رخ 
می دهــد کــه تنــش برشــی وارد بــر دیــواره ی چــاه از مقاومــت ســنگ 

بیشــتر باشــد )شــکل-1( ]6[.
اگــر تمرکــز  پایــدار می مانــد؛ حتــی  مــوارد چــاه  از  بســیاری  در 
ــی  ــد ]5[. زمان ــاوز کن ــازند تج ــت س ــاه از مقاوم ــراف چ ــای اط تنش ه
شکســت  از  حاصــل  خرده ســنگ های  کــه  اســت  ناپایــدار  چــاه 
دیــواره ی چــاه بــه درون آن ریختــه و حجــم آن طــوری افزایــش 
یابــد کــه  گل حفــاری نتوانــد چــاه را تمیــز کنــد. بــه ایــن حالــت چــاه 
ــر  ــاه کمت ــواره ی چ ــر دی ــار گل وارد ب ــر فش ــد ]6[. اگ ــدار گوین ناپای
ــود  ــتیک8 به وج ــه ی پالس ــراف آن ناحی ــد در اط ــزش باش ــار ری از فش
ــت  ــدار اس ــی ناپای ــده زمان ــاری ش ــاه حف ــت چ ــن حال ــد. در ای می آی
ــراف  ــده در اط ــود آم ــتیک به وج ــه ی پالس ــاحت ناحی ــبت مس ــه نس ک
دیــواره ی چــاه بــه مســاحت اولیــه ی چــاه بیشــتر از یــک باشــد. تجربــه 
نشــان داده کــه در ایــن حالــت تأسیســات حفــاری ظرفیــت الزم بــرای 
تمیــز کــردن خرده ســنگ های ریختــه شــده بــه درون چــاه را نخواهنــد 

ــت ]5[. داش

2-بازهیوزنگل
ــش  ــل اندرکن ــد درک متقاب ــاه نیازمن ــواره ی چ ــداري دی ــرل ناپای کنت
مقاومــت ســنگ و تنش هــای برجاســت. بــا توجــه بــه اینکــه تنش هــای 
ــرل هســتند تنهــا  برجــا و مقاومــت ســنگ جــزء متغیرهــای غیرقابل کنت
راه جلوگیــری از شکســتگی های دیــواره ی چــاه طــی حفــاری، تعییــن 
ــا  ــه ب ــت ک ــه ی وزن گل اس ــازه ی بهین ــاری و ب ــه ی حف ــیرهای بهین مس

عواملغیرقابلکنترلعواملقابلکنترل

ارتعاشات رشته ی فشارگل
فشار منفذیتنش های برجالوله ی حفاری

زمان بدون نگهداری راستا و شیب چاه
دیواره ی چاه

خصوصیات 
مکانیکی سنگ

خواص گل 
سازند

نرخ گردش گل دمای گل حفاری
دمای سازندحفاری

شکستگی های 
موجود در 

سنگ

وزن معادل گردش ابعادچاه
گل حفاری

عوامل مؤثر بر ناپایداری چاه و اثرات آنها1

اثراتمستقیماثراتغیرمستقیم

افزایش قطر چاه به علت شکست افزایش گشتاور )اصطکاک(
دیواره ی چاه

کاهش قطر چاه به علت آماس دیواره ی افزایش فشار چرخش گل
چاه

حجم بیش از حد ذرات برشگیرکردن رشته ی لوله ی حفاری

ارتعاشات بیش از حد رشته ی 
حجم بیش از حد شکستگی هالوله ی حفاری

شکستگی سطحشکست رشته ی لوله ی حفاری

پر شدن چاهمشکالت کنترل انحراف چاه

حجم زیاد سیمانکیفیت نمودارگیری ضعیف

اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناپایداری چاه2
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تغییــرات ایــن دو متغیــر قابل کنتــرل مــی تــوان نتایــج مطلوبــی به دســت 
آورد ]7[.

جهـــت بررســـی پایـــداری چـــاه، معمـــوالً فشـــار گل به گونـــه ای 
طراحـــی می شـــود کـــه از ریـــزش چـــاه9 یـــا شکســـت هیدرولیکـــی 
ـــاه  ـــر چ ـــی حف ـــکالت اصل ـــن مش ـــد. بنابرای ـــل آی ـــری به عم ـــاه جلوگی چ
یعنـــی گیـــر افتـــادن لوله هـــا و هـــرزروی گل تـــا حـــد قابل توجهـــی 
ــده  ــان داده شـ ــکل-2 نشـ ــه در شـ ــور کـ ــد. همان طـ ــش می یابنـ کاهـ
معمـــوالً فشـــار الزم گل بـــرای حفـــاری چـــاه در بـــازه ای بیـــن فشـــار 
ــه  ــوری کـ ــرار دارد؛ به طـ ــه σ3 قـ ــای کمینـ ــش برجـ ــذی Pp و تنـ منفـ
ــت  ــن اسـ ــه ممکـ ــای کمینـ ــش برجـ ــتر از تنـ ــار گل بیشـ ــرای فشـ بـ
هـــرزروی گل رخ دهـــد ]8[. همچنیـــن اگـــر فشـــار گل کمتـــر از 
ـــاه  ـــه درون چ ـــزن ب ـــان گل مخ ـــوذ جری ـــث نف ـــد باع ـــذی باش ـــار منف فش
ـــن  ـــار گل ایم ـــد فش ـــکالت بای ـــن مش ـــری از ای ـــرای جلوگی ـــود. ب می ش
ـــه باشـــد  ـــش برجـــای کمین ـــزش و تن ـــن فشـــار ری ـــازه  ی بی ـــدار در ب و پای
تـــا مانـــع از ریـــزش چـــاه و هـــرزروی گل شـــود. ممکـــن اســـت در 
ـــه در  ـــد ک ـــذی باش ـــار منف ـــر از فش ـــزش کمت ـــار ری ـــوارد فش ـــی م بعض
ایـــن صـــورت حـــد پاییـــن فشـــار گل معـــادل فشـــار منفـــذی درنظـــر 

ـــه  ـــزن ب ـــوذ گل مخ ـــاه از نف ـــزش چ ـــر ری ـــالوه ب ـــا ع ـــود ت ـــه می ش گرفت
داخـــل چـــاه نیـــز جلوگیـــری به عمـــل آیـــد.

ــازه ی مناســب بــرای وزن گل کمــک شــایانی بــه مهندســان  انتخــاب ب
ــذاری  ــای جداره گ ــکان لوله ه ــداد و م ــورد تع ــا در م ــاری اســت ت حف
مختلــف  ســنگ های  در  گل  وزن  بــازه ی  کننــد.  تصمیم گیــری 
ــی  ــدود و در بعض ــنگ ها مح ــی س ــازه در بعض ــن ب ــت؛ ای ــاوت اس متف
دیگــر عریض تــر اســت. هرقــدر بــازه ی وزن گل در نــوع ســنگی 
ــن  ــتری در تعیی ــل بیش ــاری آزادی عم ــان حف ــد مهندس ــر باش عریض ت

ــد. ــار گل دارن ــه ی فش ــاب بهین انتخ

3-محاسبهیتنشهایبرجا
جهــت بررســی تحلیــل پایــداری چــاه نیازمنــد تعییــن مقــدار تنش هــای 
ــی  ــم، افق ــته ی قائ ــه دس ــه س ــا ب ــای برج ــت. تنش ه ــه اس ــای منطق برج

ــه تقســیم می شــوند. ــی کمین ــینه و افق بیش
ــا انتگرال گیــری  تنــش قائــم ناشــی از وزن طبقــات باالیــی اســت کــه ب
ــا عمــق مــورد نظــر و از رابطــه ی-1  ــن ت ــی ســنگ از ســطح زمی چگال

می آیــد: به دســت 
 )1(

ــش  ــتاب گران ــنگ، g ش ــی س ــم، )ρ)z چگال ــش قائ ــه در آن σv تن ک
ــت]6[. ــاره اس ــط روب ــی متوس ــن و ρ چگال ــق زمی ــن، z عم زمی

بــرای تعییــن تنش هــای افقــی بیشــینه و کمینــه از روابط پورواالســتیک10 
)روابط-3و2( اســتفاده می شــود ]9[:

 )2(

 )3(

 εy و εx ــه و ــی بیشــینه و کمین ــش افق ــب تن ــا σH و σh به ترتی کــه در آنه
 ،υ کرنــش در راســتای تنــش افقــی بیشــینه و کمینــه هســتند. متغیرهــای
ــوت،  ــب بای ــون، ضری ــب پواس ــانگر ضری ــب نش ــز به ترتی α، E و Pp نی

مــدول االستیســیته و فشــار منفــذی هســتند.

4-اطالعاتعمومیوژئومکانیکیمنطقه
در  چاه هــا  پایــداری  مطالعــه ی  جهــت  گل  فشــار  ارزیابــی  بــرای 
نرمالیــزه  از متغیــر ســطح تســلیم  اســتفاده  بــا  راســتاهای مختلــف 
ــی بنگســتان  ــی اهــواز از اطالعــات مخــزن نفت ــدان نفت )NYZA( در می

1
شکست  گسترش  الف(  چاه  اطراف  در  شده  ایجاد  شکستگی های 
کششی در اثر افزایش فشار گل ب( گسترش شکست برشی در اثر 

کاهش فشار گل

بازه ی وزن گل2
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ــا روش ذکــر  اســتفاده شــده اســت. محاســبه ی حــد پاییــن فشــار گل ب
شــده روی ایــن مخــزن در عمــق 3400 متــری انجــام شــد. جــداول-4و3 
خصوصیــات مکانیــک ســنگی و ژئومکانیکــی مخــزن مــورد مطالعــه را 

نشــان می دهنــد ]10[.

ABAQUS5-تحلیلپایداریچاهبااستفادهازنرمافزار
یکـــی از روش هـــای عـــددی جهـــت بررســـی پایـــداری چـــاه روش 
ــر  ــج برابـ ــدل پنـ ــاد مـ ــق ابعـ ــن تحقیـ ــت. در ایـ ــدود اسـ ــان محـ المـ
قطـــر چـــاه انتخـــاب شـــده تـــا توزیـــع تنش هـــای اطـــراف چـــاه روی 
ــدن  ــر شـ ــرای نزدیک تـ ــد. بـ ــته باشـ ــری نداشـ ــدل تأثیـ ــای مـ مرزهـ
ــای  ــش در نزدیکی هـ ــدازه ی مـ ــت، انـ ــه واقعیـ ــبات بـ ــج محاسـ نتایـ
ــدل  ــای مـ ــانتی تر در مرزهـ ــا 4 سـ ــر تـ ــاه از 6 میلی متـ ــواره ی چـ دیـ
تغییـــر می کنـــد. نـــوع المـــان بـــه کار رفتـــه در ایـــن مـــدل از نـــوع 8 

گـــره ای کرنـــش صفحـــه ای اســـت.
ـــب  ـــار مور-کلم ـــاری معی ـــدل رفت ـــا م ـــاه ب ـــاری چ ـــائل حف ـــل مس تحلی
در دو مرحلـــه انجـــام می شـــود. مرحلـــه ی اول مرحلـــه ژئواســـتاتیک 
ـــازی  ـــاری مدل س ـــل از حف ـــدل قب ـــه ی م ـــرایط اولی ـــه درآن ش ـــت ک اس
ــکان تحـــت  ــر مـ ــا تغییـ ــا بـ ــدان تنـــش برجـ ــه میـ ــا اینکـ ــود تـ می شـ
نیـــروی شـــتاب گرانـــش بـــه حالـــت تعـــادل برســـند. مرحلـــه ی دوم، 
حفـــاری اســـت کـــه در آن پـــس از حفـــر ســـنگ، بـــرای بـــه تعـــادل 
رســـیدن، فشـــار گل بـــه دیـــواره ی چـــاه مـــدل اعمـــال می شـــود. در 
ــاه  ــراف چـ ــی اطـ ــرات تنـــش و جابجایـ ــوان تغییـ ــه می تـ ــن مرحلـ ایـ
را مشـــاهده کـــرد. در ادامـــه بـــا اســـتفاده از داده هـــای جـــداول-4و3 
ـــه  ـــرای س ـــه ی گل ب ـــار بهین ـــازی، فش ـــر ورودی مدل س ـــوان مقادی به عن
ـــم، افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه و افقـــی در راســـتای  چـــاه قائ

تنـــش افقـــی کمینـــه تعییـــن می شـــود.

ـــی  ـــه وقت ـــت ک ـــی اینس ـــتیک خط ـــدل االس ـــای م ـــی از محدودیت ه یک
ــنگ  ــند سـ ــنگ برسـ ــلیم سـ ــد تسـ ــه حـ ــاه بـ ــراف چـ ــای اطـ تنش هـ
ــه در  ــی کـ ــد. در حالـ ــت می دهـ ــود را از دسـ ــت خـ ــی مقاومـ به کلـ
واقعیـــت، ســـنگ بعـــد از نقطـــه ی تســـلیم ضعیـــف شـــده و مقاومـــت 
ـــود  ـــده ی موج ـــت باقیمان ـــا مقاوم ـــت. ام ـــد داش ـــه را نخواه ـــی اولی نهای
ـــود.  ـــتیک می ش ـــه ی پالس ـــی آن در ناحی ـــزش کل ـــع از ری ـــنگ مان در س
ـــاه دارد.  ـــداری چ ـــی در پای ـــش مهم ـــه نق ـــن ناحی ـــدازه ی ای ـــن ان بنابرای

)m(عمق)MPa(چسبندگی
زاویهیاصطکاک

نسبتپواسونداخلی)درجه(

34005/7430/29

خصوصیات مکانیک سنگی سنگ آهک در عمق مورد نظر3

فشارروباره
)MPa(

تنشافقیبیشینه
)MPa(

تنشافقیکمینه
)MPa(

فشارمنفذی
)MPa(

80928535

خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهک در عمق مورد نظر4

نمایش ناحیه ی پالستیک اطراف چاه در نسبت های مختلف تنش3
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ـــتفاده از روش االستوپالســـتیک  ـــا اس ـــزش چـــاه ب ـــی ری ـــن رو ارزیاب از ای
نســـبت بـــه روش االســـتیک خطـــی واقع بینانه تـــر اســـت.

ـــزش  ـــار ری ـــاه از فش ـــواره ی چ ـــر دی ـــاری وارده ب ـــار گل حف ـــی فش وقت
ــود.  ــاد می شـ ــراف آن ایجـ ــتیک در اطـ ــی پالسـ ــد نواحـ ــر باشـ کمتـ
ـــرایط  ـــنگ و ش ـــی س ـــات مکانیک ـــه خصوصی ـــی ب ـــن نواح ـــعه ی ای توس
تنش هـــای منطقـــه بســـتگی دارد. شـــکل-3 شـــماتیک توســـعه ی 
ـــک  ـــرای ی ـــع )A1( را ب ـــا مقط ـــاه ب ـــراف چ ـــتیک )A2( اط ـــه ی پالس ناحی
ـــد.  ـــان می ده ـــه نش ـــای منطق ـــف تنش ه ـــرایط مختل ـــنگ در ش ـــوع س ن
شـــکل- 3- الف ناحیـــه ی پالســـتیک اطـــراف چـــاه را در حالـــت 
ـــار  ـــش فش ـــا کاه ـــد. ب ـــان می ده ـــان گرد )k=1( نش ـــش همس ـــدان تن می
ــعه  ــت توسـ ــکل و یکنواخـ ــورت دایره ای شـ ــه به صـ ــن ناحیـ گل، ایـ
ــه  ــن ناحیـ ــکل های-3-ب و 3-ج ایـ ــه در شـ ــی کـ ــد. در حالـ می یابـ
ـــترش  ـــی وار گس ـــورت بیض ـــانگرد به ص ـــش ناهمس ـــدان تن ـــت می در حال

ــد. ــدا می کنـ پیـ
یکــی از روش هــای تعییــن فشــار گل در شــرایط االستوپالســتیک، 
ــزه )NYZA( اســت. ایــن مقــدار  اســتفاده از روش ســطح تســلیم نرمالی
از تقســیم مســاحت ناحیــه ی پالســتیک )A2( بــه مســاحت ســطح مقطــع 
ــد  ــی نشــان می ده ــد. تجــارب میدان ــه ی چــاه )A1( به دســت می آی اولی
مشــکالت  اســت  ممکــن  یــک  از  بزرگ تــر   NYZA مقــدار  کــه 
ناپایــداری چــاه را افزایــش دهــد. بنابرایــن مقــدار NYZA=1 به عنــوان 
ــرای حفــاری چــاه در شــرایط االستوپالســتیک  یــک مقــدار آســتانه ب

ــود ]6[. ــه می ش ــر گرفت درنظ

6-نتایجمدلسازیعددی
ــای  ــواع چاه ه ــماری در ان ــازند آس ــه ی گل س ــار بهین ــن فش ــرای تعیی ب
ــار  مختلــف، مدل ســازی های عــددی انجــام شــده اســت. در ادامــه رفت
شــعاع پالســتیک نرمالیــزه )شــعاع پالســتیک اطــراف چــاه )Rp( نســبت 
ــزه ی  ــی،  و ســطح تســلیم نرمالی ــه ی آن )Rw( یعن ــه شــعاع اولی ب

اطــراف چاه هــا در فشــارهای مختلــف گل بررســی شــده اســت.

6-1-چاهقائم
ـــاری  ـــده حف ـــر ش ـــط ذک ـــم در محی ـــورت قائ ـــی به ص ـــه چاه ـــی ک وقت
شـــود تنش هـــای افقـــی کمینـــه و بیشـــینه به ترتیـــب در راســـتای 
ــق  ــوند. طبـ ــاه وارد می شـ ــر چـ ــاری بـ ــه ی حفـ ــم صفحـ ــی و قائـ افقـ
بررســـی های به عمـــل آمـــده از مدل ســـازی عـــددی، فشـــار ریـــزش 
ــکال  ــاه 48 مگاپاسـ ــن چـ ــتیک ایـ ــه ی پالسـ ــروع ناحیـ ــار شـ ــا فشـ یـ
ـــش  ـــزه افزای ـــتیک نرمالی ـــعاع پالس ـــار گل ش ـــش فش ـــا کاه ـــه ب ـــت ک اس

می یابـــد )شـــکل-4(.
در فرآینـــد حفـــاری هرقـــدر فشـــار گل کمتـــری نســـبت بـــه فشـــار 
ریـــزش بـــر دیـــواره ی چـــاه اعمـــال شـــود ریســـک ناپایـــداری چـــاه 

تغییرات شعاع پالستیک نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه قائم4

تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه قائم5

افقی 6 چاه  در  گل  فشار  حسب  بر  نرمالیزه  پالستیک  شعاع  تغییرات 
حفاری شده در راستای تنش افقی بیشینه
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افزایـــش می یابـــد.  طبـــق شـــکل-5 مقـــدار فشـــار گل معـــادل 
ــاس  ــر اسـ ــکال اســـت. بـ ــاه 31/6 مگاپاسـ ــن چـ ــرای ایـ NYZA=1 بـ
روش مک لیـــالن و هاوکـــس11 )2001(، بـــرای حفـــر چـــاه قائـــم در 
ایـــن ســـازند تحـــت شـــرایط فراتعادلـــی می تـــوان حـــد پاییـــن فشـــار 
ـــک  ـــه ریس ـــدون اینک ـــت؛ ب ـــر گرف ـــذی درنظ ـــار منف ـــادل فش گل را مع

ناپایـــداری چـــاه زیـــاد باشـــد.

الف(چاهافقیدرراستایتنشافقیبیشینه
وقتـــی  چاهـــی در راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه حفـــاری شـــود 
ـــوند.  ـــاه وارد می ش ـــر چ ـــه ب ـــی کمین ـــم و افق ـــت قائ ـــای دوردس تنش ه
الزم  گل  فشـــار  شـــده  انجـــام  مدل ســـازی های  طبـــق  بنابرایـــن 
بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد ناحیـــه ی پالســـتیک اطـــراف چـــاه 45/3 
ــتیک  ــعاع پالسـ ــرات شـ ــکل های-7و6 تغییـ ــت. شـ ــکال اسـ مگاپاسـ
ــرای  ــار گل بـ ــب فشـ ــر حسـ ــزه بـ ــلیم نرمالیـ ــطح تسـ ــزه و سـ نرمالیـ
ـــان  ـــینه را نش ـــی بیش ـــش افق ـــتای تن ـــده در راس ـــاری ش ـــی حف ـــاه افق چ
ــی در  ــاه افقـ ــر چـ ــه حفـ ــد کـ ــان می دهنـ ــی ها نشـ ــد. بررسـ می دهنـ
راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه بـــا فشـــار گل معـــادل فشـــار منفـــذی 
براســـاس روش NYZA پایـــدار اســـت. از ایـــن رو مقـــدار فشـــار گل 
ـــه بتـــوان  ـــک )NYZA=1( ک ـــر ی ـــزه براب ـــلیم نرمالی ـــطح تس ـــادل س مع
چـــاه افقـــی در ایـــن راســـتا حفـــاری کـــرد برابـــر 31/2 مگاپاســـکال 

اســـت )شـــکل-7(.

ب(چاهافقیدرراستایتنشافقیکمینه
ــاه  ــر چ ــینه ب ــی بیش ــم و افق ــت قائ ــای دوردس ــت تنش ه ــن حال در ای
ــی در  ــاه افق ــراف چ ــی اط ــای اصل ــالف تنش ه ــوند. اخت ــال می ش اعم
ــتای  ــی در راس ــاه افق ــر چ ــه حف ــبت ب ــه نس ــی کمین ــش افق ــتای تن راس
تنــش اصلــی بیشــینه و چــاه قائــم بیشــتر اســت. بنابرایــن فشــار ریــزش 
حاصــل نیــز بیشــتر خواهــد بــود. از ایــن رو بــازه ی وزن گل در شــرایط 
ــدار  ــت. مق ــل اس ــت قب ــی حال ــاه افق ــر از چ ــی باریک ت ــاه افق ــن چ ای
ــن  ــه ی پالســتیک در ای ــری از ایجــاد ناحی ــرای جلوگی ــزش ب فشــار ری
حالــت 48/5 مگاپاســکال اســت. شــکل های-9و8 تغییــرات شــعاع 
ــرات  ــه تغیی ــبت ب ــزه را نس ــلیم نرمالی ــطح تس ــزه و س ــتیک نرمالی پالس
ــه  ــی کمین ــش افق ــتای تن ــده در راس ــر ش ــی حف ــاه افق ــار گل در چ فش
نشــان می دهــد. فشــار گل معــادل ســطح تســلیم نرمالیــزه ی یــک 
ــرد 31  ــاری ک ــتا حف ــن راس ــی در ای ــاه افق ــوان چ ــه بت )NYZA=1( ک
ــه  ــی ک ــار گل ــن فش ــن رو کمتری ــکل- 9(. از ای ــت )ش ــکال اس مگاپاس
بتــوان چــاه افقــی در راســتای ذکــر شــده در شــرایط فراتعادلــی حفــاری 

ــذی اســت. ــادل فشــار منف کــرد مع
رژیـــم تنـــش منطقـــه ی مـــورد مطالعـــه از نـــوع تنـــش معکـــوس 
ـــینه  ـــی بیش ـــش افق ـــتای تن ـــی در راس ـــاه افق ـــر چ ـــن رو حف ـــت. از ای اس

تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی حفاری 7
شده در راستای تنش افقی بیشینه

افقی 8 چاه  در  گل  فشار  حسب  بر  نرمالیزه  پالستیک  شعاع  تغییرات 
حفاری شده در راستای تنش افقی کمینه

9
تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی حفاری 

شده در راستای تنش افقی کمینه



65 

146

ــه و  ــتای تنـــش افقـــی کمینـ ــاه افقـــی در راسـ ــر چـ ــر از حفـ راحت تـ
همچنیـــن چـــاه قائـــم اســـت؛ زیـــرا از دیـــدگاه پایـــداری، فشـــار گل 
ـــر  ـــم کمت ـــاه قائ ـــن چ ـــواره در ای ـــزش دی ـــری از ری ـــرای جلوگی الزم ب
از دو چـــاه دیگـــر اســـت. در ایـــن تحقیـــق بـــرای بررســـی پایـــداری 
ـــاری االســـتیک و االستوپالســـتیک اســـتفاده شـــده  چـــاه از دو مـــدل رفت
ـــای  ـــرای چاه ه ـــازه ی وزن گل ب ـــتیک ب ـــاری االس ـــدل رفت ـــت. در م اس
ـــی  ـــش افق ـــار گل( و تن ـــن فش ـــد پایی ـــزش )ح ـــار ری ـــن فش ـــف بی مختل
کمینـــه )حـــد بـــاالی فشـــارگل( اســـت. بنابرایـــن حـــد پاییـــن فشـــار 
گل بـــرای چـــاه قائـــم، چـــاه افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی کمینـــه 
و همچنیـــن چـــاه افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه در شـــرایط 
االســـتیک به ترتیـــب 48، 48/5 و 45/3 مگاپاســـکال اســـت. نتایـــج 
ــرای  ــار گل بـ ــن فشـ ــد پاییـ ــه حـ ــد کـ ــان می دهـ ــازی ها نشـ مدل سـ
ـــاس روش  ـــر اس ـــف ب ـــتاهای مختل ـــی در راس ـــای افق ـــم و چاه ه ـــاه قائ چ
ـــدار  ـــن مق ـــادل فشـــار منفـــذی 35 مگاپاســـکال اســـت کـــه ای NYZA مع

ـــتیک  ـــاری االستوپالس ـــدل رفت ـــرای م ـــی ب ـــاری فراتعادل ـــرایط حف در ش
ـــت. ـــده اس ـــل ش حاص

نتیجهگیری
و  قابل کنتـرل  دسـته ی  دو  بـه  چـاه،  ناپایـداری  بـر  مؤثـر  عوامـل 
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وزن گل معمـوالً بیـن تنـش افقـی کمینـه )حد بـاال( و فشـار ریزش )حد 
پاییـن( قـرار می گیـرد. در ایـن مقالـه بررسـی ناپایـداری چـاه با اسـتفاده 
از نرم افـزار ABAQUS انجـام شـد. در مدل سـازی پایـداری و حد پایین 
فشـار گل در سـه نـوع چاه قائم، چاه افقی در راسـتای تنـش افقی کمینه 
و چـاه افقی در راسـتای تنش افقی بیشـینه در شـرایط حفـاری فراتعادلی 
بـرای مـدل رفتـاری االسـتیک و االستوپالسـتیک مطالعـه شـده اسـت. 
نتایـج مطالعـات نشـان می دهـد کـه حفـاری چاه افقـی در راسـتای تنش 
افقـی بیشـینه در رژیـم تنش معکوس نسـبت بـه چاه قائـم و همچنین چاه 
افقـی در راسـتای تنـش افقـی کمینـه وضعیـت پایدارتـری دارد. نتایـج 
مطالعـات در ایـن مخـزن نشـان داد کـه چـاه قائـم و چاه هـای افقـی در 
راسـتاهای مختلـف را می تـوان بـا فشـار گل معـادل فشـار منفـذی در 

شـرایط فراتعادلـی حفـاری کرد.

1. Breakout
2. Induced fracture
3. Well cleaning
4. Well stuck

5. Well logging
6. Mud loss
7. Normalized Yielded Zone Area
8. Plastic zone area

9. Collapse
10. Poroelastic
11. McLellan and Hawkes
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