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تأثیر عد م قطعیت و حساسیت متغیرهای ژئومکانیکی بر تحلیل پاید اری چاه
افقی جهت بهینهسازی فشار گل حفاری
امیرحسام ترابی* ،کاوه آهنگری ،1د انشگاه آزاد اسالمی

چکید  ه
ی
ناپاید   اری د   ر هر مرحله از عمر چاه میتواند    باعث تأخیر د   ر حفاری ،تکمیل و بهرهبرد   اری ش��ود   ؛ بهخصوص د   ر حفار 
افقی که د   سترسی و کنترل بهنسبت کمتر است .ناپاید   اری ،هزینههای بسیاری را ایجاد    میکند؛    هزینههایی کهمیتوان
با بهکارگیری مد   لهای جامع ژئومکانیکی و بررسی متغیرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ د   ر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺎه آنها را کاهش د   اد    و پاید   اری چاه و
قطعیت نتایج تحلیل پاید   اری را بیشینه کرد .ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﺟﻬﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺑﺮﺟﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﺳﻨﮕﯽ،
ل یانگ ،نسبت پواسون ،چسبند   گی و زاویهی اصطکاک از جمله متغیرهایی هستند    که بررسی عد   مقطعیت و تحلیل
مد   و 
حساسیت آنها ب هد   لیل ثابت نبود   ن و ذات غيرهمگن محيط سنگي میتواند    به د   رک صحیح وضعیت پاید   اری بیانجامد   .
ی گسلش بر پاید   اری چاههای نفت و گاز حائز اهمیت ویژه ای است و عالوهبر چاههای قائم که د   ر رژیمهای
تأثیر رژیمها 
گسل��ش مختلف رفتارهای متف��اوت ژئومکانیکی دارند    چاههای افقی وضعیت بحرانیتری نسب��ت به تغییر د   ر رژیمهای
گسلش مختلف د   ارند    .در این مطالعه ،چاه افقی در محدود هی عمقی مشخص ،با د   رنظر گرفتن رژیم گسلش نرمال ،حالت
پورواالست و پالستیک با تنشهای افقی اینزوتروپ ،تحلیل شد    .آنالیز بهصورت استاتیکی د   ر محد   ود   هی زمانی  0-2ثانیه
(گام ژئواستاتیک و حفاری) بررسی ش��د   ه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد   ه از ﻣﺪلسازي ﻋﺪد   ي ﺳﻪﺑﻌﺪي د   ر یکی از ﭼﺎههای
می��د   ان پارسجنوب��ی و ﺑﺎ د   رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ عد   مقطعیت متغیرهای مختلف ژئومکانیکی و خواص متفاوت اﻧﺠﺎم ش��د    .تغییر
ید   هد    که نتایج تحلیل تا چه حد به تغییرات هر یک از متغیرها حساس است .د   ر
نم 
د   اد   هها د   ر محد ود ه یمحتمل نشا 
کمیسازی د   اد   ههایژئومکانیکی ،پتروفیزیکی و زمینشناسیمطالعه ی گسترد   هتری
این مطالعه سعیش��د   ه باتلفیق و ّ
روی متغیرهای مؤثر انجام ش��ود    .د   ر انتها بهکمک نرماف��زار عد   د   ی المان محد   ود    آباکوس نحوهی تأثیر تغییرات بررسی
و مش��اهد   ه ش��د    برخالف نسبت پواسون ،افزایش مد   ول یانگ ،چسبند   گی و زاویهی اصطکاک باعث بزرگتر شد   ن بازهی
پنجرهی گل ایمنی میش��ود    .ضمن اینکه تغییرات مد   ول یانگ بیش��ترین تأثیر را د   ر فش��ار سیال ایمن د   ارد    .از نتایج
تغییرات ،میتوان برای تعیین آسان و قابلاطمینان پنجرهی بحرانی گل استفاد   ه کرد   .
مقد   مه

با گذش��ت زمان و افزايش نياز به بهرهبرد   اري از ذخاير هيد    روكربني،
چاهها از د   ی��د   گاه متغیرهاي مؤثر بر پايد   اري چاه پيچيد   هتر ش��د   هاند   
و عمليات حفاري د   ر محيطهايي با ش��رايط س��ختتر انجام ميش��ود   .
عالوه بر چالشهاي روش��ي د   ر حفر اين چاهها كه مس��تلزم صرف وقت
و هزينهی بيش��تري اس��ت وقوع هرگون��ه ناپاي��د    اري د   ر د   يوارهی چاه
ميتوان��د    تا حد    زي��اد   ي هزينههاي چاه را افزاي��ش د   هد    [2و .]1طبق
تخمينها بر اس��اس اطالعات ب هد   ست آمد   ه از حفاري د   ر نقاط مختلف
جه��ان ،حد   اقل  10د   رصد    از بود   جهی تعريف ش��دهی چاه ،د ر مواجهه
با عمليات پيشبيني نش��ده د   ر خص��وص ناپايد   اري ديوارهی چاه    صرف
ميش��ود    كه رقمي حد   ود    يك ميليارد    دالر در س��ال است .واضح است
كه مش��كالت پايد   اري چاه محصول مجموعهاي از اتفاقات هس��تند    كه
منش��أ آنها برهمكنش ميان س��نگ و سيال ،ش��رايط تنشهاي اعمالي،
رفت��ار غيرعاد   ي س��ازند    و انجام نامناس��ب عمليات حفاري اس��ت [.]3
اگرچه افزايش كاربرد    مطالعات مكانيك سنگي د   ر طراحي چاهها تا حد   
زياد   ي عملكرد    حفاري را بهبود    بخش��يد   ه اما كماكان بخش عمد   هاي از

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/01/08 :
تاریخ ارسال به د   اور97/01/12 :
تاریخ پذیرش د   اور97/28/04 :

واژگان کلید ی:
تحلی��ل پاید   اری ،مد   لس��ازی عد   د   ی،
نرماف��زار آباکوس ،چاه افق��ی ،مید   ان
پارسجنوبی

قضاوتها د   ر اين حوزه بر مبناي مش��اهد   ات و تجربيات گذش��ته انجام
ميشود    .با وجود    تمامي تالشها د   ر سالهاي گذشته ،كماكان مشكالت
عد   مپاید   اري چاه توس��ط جوامع د   رگير د   ر اين حوزه تجربه ميش��ود   .
اثرات عملي اين ناپايد   اري عموماً به ريزش د   يوارهی چاه و تولید    ماس��ه
منجر ميش��ود    كه اگر بهنحو مناس��ب و مؤثري برطرف نشود    ميتواند   
مشكالتي مثل گيركرد   ن س��ر مته ،گشاد   شد   گي چاه ،خورد   گی اد   وات
د   رونچاهی ،ه��رزروی گل ،نياز به بازيابي مته و نياز به حفاري انحرافي
را د   ر پي د   اشته باشد    [5و .]4د   ر این میان رژیم گسلش میتواند    تأثیر
بهسزایی د   ر بروز ناپاید   اری د   ر چاههای قائم و بهویژه افقی د   اشته باشد   .
د   ر ای��ن مطالعه ،تأثیر رژیم گس��لش نرمال د   ر پای��د   اری چاه افقی د   ر
مید   ان پارس جنوبی و پنجرهی مجاز فش��ار گل حفاری تحلیل میشود   .
با توجه به اينكه طول يك چاه د   ر مقايسه با قطر آن بسيار بزرگ است،
امكان بررس��ي کامل د   ر يك مد   ل وجود    ند   ارد    .زیرا د   ر چنین شرايطی
د   ر اغل��ب نرمافزارهاي عد   د   ي ،چاه بهصورت يك خط فرض می ش��ود،
انجام تحليل بس��يار زمانبر است و مش��اهد   ه و تحليل نتايج مدلسازي

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()amirhesamtorabi@gmail.com
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مقاالت علمی پژوهشی

ضریب بایوت بر فشار منفذی ( )α.Pfو فشار شکست سنگ انجام میشود   
[8و7و5و .]2د   ر این تحقیق از معیار شکس��ت موهر-کولمب برای آنالیز
پاید   اری چاه افقی اس��تفاد   ه شد   ه اس��ت .آنالیز مد   ل بهصورت عد   د   ی و
روش اج��زای محد   ود    بود   ه و با نرمافزار اج��زای محد   ود    آباکوس انجام
شد   ه اس��ت .ش��رایط پاید   اری چاه افقی د   ر حالت انیزوتروپ تنشهای
افقی آنالیز حساس��یت ش��د    [ .]7ش��رایط بهینهی پای��د   اری چاه حین
حفاری د   ر محد   ود   هی عمقی  3250/23متری د   ر س��ازند    د   االن باالیی
مید   ان پارس جنوبی با توجه به فش��ار د   رونچاه��ی و امتد   اد    حفر چاه
بررسی شد    .آنالیز حساسیت متغیرهای ژئومکانیکی شامل مد   ول یانگ،
نسبت پواس��ون ،چس��بند   گی و زاویهی اصطکاک د   ر حاالت بسیاری با
اعمال فشار سیال سازند    د   ر د   رون چاه بررسی شد   .

امكانپذير نخواهد    بود    .در نتيجه جهت تحليل پايد اري چاه د   ر فواصلي
ك��ه احتمال بروز ناپايد   اري د   ر اثر عوامل مربوط به س��ازند    مثل جنس
س��نگ ،فش��ار منفذي يا عوامل وابس��ته به حفاري مثل نوع و وزن گل
تش��خيص د   اد   ه ميشود    مدلهاي د   وبعد   ي و سهبعد   ي ساخته ميشود   
تا به کمک روشهای عد   د   ی ،ناحیهی پالس��تیک د   ر اطراف چاه ،تأثیر
فشار منفذی بر پاید   اری د   یوارهی چاه و  ...بررسی گرد   د    [7و.]6
س��نگها د   ر اعم��اق زمی��ن از ماتریکس و بخش غیرجامد    تش��کیل
ش��د   هاند    .بخ��ش غیرجامد    ش��امل تخلخل ،د   رز و ش��کاف و همچنین
س��یاالت د   رون منافذ اس��ت .واضح اس��ت که    فش��ار منفذي د   ر توزیع
تنشها تأثیر بهس��زایی د   ارد    [ .]5د   ر اکثر قریب به اتفاق میاد   ین نفتی،
فش��ار منفذي سازند    همواره بهعنوان یکی از اصلیترین متغیرهاي مؤثر
بر پاید   اري چاه مورد    بحث اس��ت [8و .]4با توجه به ناهمسانگرد    بود   ن
س��نگ و روابط ارائه شد   ه توسط کرش ،محیط اطراف چاه پورواالست و  -1مید ان پارس جنوبی
خلیج فارس بهعنوان آبراهی استراتژیک و باارزش همواره مورد    توجه
پالس��تیک فرض میش��ود    .با توجه به روابط و مع��اد   الت توزیع تنشها
د   ر حاالت االستیک و االس��تیک منفذی [ ]9د   ر مراجع مختلف [3و ]2بود   ه اس��ت؛ گسترهای میان ش��بهجزیرهی عربستان و جنوبغربی ایران
از نوش��تن این روابط صرفنظر میش��ود    و آنالیز فشار گل بین د   و حد    که مساحت بالغ بر  39000مایلمربعی آن تا تنگهی هرمز امتد   اد    د   ارد   .
می��د   ان پارس جنوبی (ش��کل )1-یکی از میاد   ی��ن جنوب غربی ایران و
بزرگترین مید   ان گازی فراس��احل د   ر جهان اس��ت که روی خط مرزی
مش��ترک ایران و قطر د   رخلیجفارس قرار د   ارد    و بهصورت طاقد   یس��ی
ب��ا ابعاد    تقریب��ی  160×65کیلومتر و با مس��احت  9700کیلومترمربع
اس��ت که  3700کیلومتر مربع آن د   ر آبهای سرزمینی ایران و 6000
کیلومترمرب��ع آن د   ر آبه��ای قطر قرار د   ارد    .مید   ان پ��ارس جنوبی د   ر
موقعیت  52تا  52/5د   رجهی ش��رقی و  26/5تا  27د   رجهی ش��مالی،
حد   ود     100کیلومتری عسلویه 175 ،کیلومتری کیش 105 ،کیلومتری
سواحل قطر و  330کیلومتری شمالغربی د   بی واقع شد   ه است.
س��اختار پارس جنوبي ،گنبد   ي و از نوع رويش��ي بهشمار ميآيد    که
عامل اصلي رويش آن برخاس��تن پيس��نگ د   ر كمان قطر-فارس است.
ﺑﺎﺯﻩی ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩی ﭼﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﺮﻭﻩه��ای
 1نمای��ی از مید   ان پ��ارس جنوبی (گزارش حفاری چاه مورد    مطالعه ،ش��رکت ﻓﺎﺭﺱ ،ﺑﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ،ﺧﺎﻣﻲ ،ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﻫﺮﻡ ﺍﺳﺖ .س��ازند   
نفت و گاز پارس)
س��رچاهان (سیلورین پیشین) بهعنوان سنگ منش��أ و سازند   های گروه
د   هرم (فراق��ون ،د   االن و کنگان) بهعنوان س��نگ مخزن و الیهی مورد   
بررسی د   االن باالیی د   ر عمق  3250/23متری است.
 -2مد لسازی اجزاء محد ود چاه

 2هند   سهی مد   ل ساخته شد   ه

64

جهت بررس��ی رفتار چاه از د   ید   گاه پای��د   اری د   یواره د   ر زمان حفر و
پس از آن ،یک مد   ل عد   د   ی س��هبعد   ی توس��ط نرمافزار المان محد   ود   
آباکوس س��اخته و تحلیل شد    [ .]10بهطور کلی عالوهبر مزایا و کاربرد   
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زیاد    روشهای عدد   ی که توانایی مد   لسازی با جزئیات بسیار و فرضیات
ک��م را دارد این مقاله دید    بهتری از وضعیت تغییر تنشها ،جابهجایی و
تغییر شکلها ترسیم میکند    .اساس روشهای عدد   ی ،تبد   یل محیطی
ب��ا بینهایت د   رجهی آزاد   ی به محیطی ب��ا درجهی آزاد   ی محد   ود    د   ر
تعد   اد    معینی از نقاط محیط است .تخمین تغییرات فشار منفذی ،وجود   
فضای متخلخل س��نگ ،س��یال د   رون آن و کارب��رد   ی کرد   ن روش حل
عد   د   ی بهکمک نرمافزار آباکوس تا حد    زیاد   ی روند    شبیهس��ازی مد   ل
سنگ را به واقعیت نزد   یک میکند   .
ب��ا توجه به رابط��هی کرش مدل چاه افقی با قط��ر  8/5اینچ (معاد   ل

 3مد   ل سهبعد   ی مشبند   ی شد   ه

 4شرایط مرزی خارجی مد   ل

 5نمای سهبعد   ی چاه افقی با اثر نفوذ شعاعی سیال د   ر د   رون فضای متخلخل
مد   ل سنگی

 0/216مت��ر) بهصورت بلوک��ی مکعبی با ابع��اد     1/3×4×1/3مترمکعب
فرض شد   ه است .د   ر این مد   ل سعی شد   ه شرایط شبیهسازی به شرایط
واقعی چاه نزد   یک باشد    .بنابراین شرایط سنگ بهصورت متخلخل فرض
شد   ه و فشار منفذی د   ر آن لحاظ گردیده است [ .]5شکل 2-هند   سهی
م��د   ل و جهت حفر چاه که تنش افقی آن حد   اقل و د   ر جهت  Yاس��ت
ید   هد   .
را نشان م 
روش مشبند   ی بر اساس مد   ل پورواالستوپالستیک است .مشبند   ی
ای��ن مد   ل بهروش س��اختاری و ش��شوجهی خواهد    ب��ود    و المانهای
س��هبعد   ی پیوس��ته بهصورت منظم د   ر سراس��ر مد   ل ایجاد    ش��د   هاند   .
مشبند   ی مد   لها تابع عوامل متعد   د   ی اس��ت .د   ر این مد   ل المانهای
ید   هد   .
منظم مکعبی ایجاد    ش��دهاند    .شکل 3-این مشبند   ی را نشان م 
جه��ت افزایش د   قت م��د   ل ،المانهای نزد   یک د   هان��هی چاه کوچکتر
و منظمتر میش��وند   ؛ بهگونهای که بیش��ترین د   قت و محاس��بات انجام
میشود   .
مقاد   یر تنش قائم برجا بهصورت عمود   ی و بهوجه باالی مد   ل بهصورت
فش��ار یکنواخت اعمال ش��د    .با د   رنظر گرفتن گام تحلیل ژئواستاتیک،
مقاد   ی��ر تنشه��ای افقی نیز بر م��د   ل اعمال و تغیی��رات تنش قائم نیز
د   ر د   رون مد   ل مفروض ش��د    .فش��ار د   رونچاه بهصورت فشار یکنواخت
شعاعی بهوجه د   اخلی حفره وارد    شد    .فاصلهی مرز مد   لتا مرز چاه پنج
برابر ش��عاع چاه د   رنظر گرفته شد   ه تا شرایط تنش بهحالت برجا برسد   .
ش��رایط مرزی مد   ل با مقید   سازی حرکت انتقالی کف بلوک مکعبی د   ر
جهت قائم  Zو حرکت چرخش��ی آن د   ر سه جهت محورهای مختصات
انجام شد    .همچنین حرکت انتقالی د   و وجه جانبی عمود    بر برد   ار نرمال
 Xد   ر جه��ت  Xو د   و وجه جانب��ی عمود    بر برد   ار نرمال  Yد   ر جهت Y
مقید    شد    .حرکتهای چرخشی این وجوه جانبی نیز د   ر سه جهت مقید   
ش��د    .شرایط مرزی مربوط به فش��ار منفذی د   ر گام تحلیل اولیه به کل
م��د   ل و د   ر گام نهای��ی تحلیل به د   ور م��د   ل و همینطور به د   رون چاه
د   اد   ه ش��د    تا حرکت شعاعی سیال د   ر د   رون بلوک از مرز خارجی مد   ل
به مرز د   اخلی ایجاد    و اثر جریان سیال د   ر ایجاد    ناپاید   اری محسوستر
گرد   د    .بنابراین طبق شکل 4-شرایط مرزی خارجی مد   ل بهصورت کامل
ب��رای  Displacement/Rotation، Pore pressure، Well pore pressureو
د   ر جهات  X,Y,Zاعمال شد   .
این مد   لسازی شامل د   و گام اساسی است .نخست ،گام ژئواستاتیک و
د   وم ،گام حفاری و اعمال فشار چاه که زمان مورد    نیاز برای هر گام یک
ثانیه است و د   ر مجموع زمان تحلیل  2ثانیه خواهد بود   .
ال�ف) گام ژئواس�تاتیک :د   ر این گام ش��رایط مد   ل با ف��رض قبل از
حفاری شبیهس��ازی میش��ود    ،سیس��تم د   ر حالت تعاد   ل خواهد    بود    و
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مقاد   یر تغییرات تنش و کرنش و جابجایی و تغییرات فشار منفذی بسیار
اند   ک است .د   ر این گام شرایط اعمال تنشهای برجا د   ر سنگ بههمراه
اعم��ال نیروی وزن ،مد   لس��ازی تا قبل از حفاری را بیش��تر به واقعیت
نزد   یک میکند    و مد   ت زمان این گام از صفر تا ثانیهی یک خواهد    بود   .
ب) گام حفاری و اعمال فش�ار چاه :د   ر این گام با حفر س��نگ ،رژیم
تنشها د   ر د   یوارهی چاه متفاوت خواهد    ش��د    و مقاد   یر تغییرات تنش،
کرنش و جابجایی بههمراه فشار منفذی د   ر نزد   یکی چاه افزایش خواهد   
 -3تحلیل مد ل چاه افقی د ر جهت تنش افقی حد اقل ( ) و ارائهی نتایج
یافت.
د   ر این گام بعد    از حفر س��نگ ،هد   ف از اعمال فش��ار گل حفاری د   ر  -1-3اجرای مد ل و نتایج
د   ر این حالت مد   لافقی د   ر جهت تنشافقی حد   اقل با آزیموت صفر
د   رون چاه ،تعد   ی��ل تغییرات د   ر مقاد   یر کرنش پالس��تیک ،جابجایی و
د   رجه وبهصورت متخلخل د   ر رژیم گس��لش نرمال ( )σV>σHmax> σ min
 1مقاد   یر ورود   ی مد   لسازی ()1
اس��ت که با توجه به آنیزوتروپ ب��ود   ن تنشهای افقی(،)σHmax≠σ Hmin
مقاومت
تخلخل %تراوایی ضریب نسبت
مد  ول زاویهی
فرمول محاسبهی فشار شکست طبق رابطهی 1-است [3و:]2
بایوت پواسون چسبند  گی
Md
یانگ اصطکاک
Degree
MPa
GPa
			Pfrac = 3 σHmax- σv –Pf + T0
)(1

تنش د   ر مقطع چاه تا حد    ممکن اس��ت .مد   ت زمان این گام از ثانیهی
یک تا ثانیهی د   و است.
د   ر ای��ن تحلی��ل از معیار شکس��ت موهر-کولمب برای شبیهس��ازی
شکست استفاد   ه شد   ه و د   اد   هها با توجه به این معیار ارائه شد   هاند    .این
متغیرها ش��امل متغیرهای فیزیکی و مکانیکی س��نگ ،تنشهای برجا و
فشار منفذی د   ر محد   ود   هی مد   لسازی شد   ه هستند   .

10/01
مقاومت
کششی
Mpa

2/37

56/43

0/872

0/28

0/52

50

چگالی فشار منفذی تنش افقی تنش افقی تنش قائم
حد  اکثر حد  اقل  MPaبرجا MPa
MPa
Kg/m3
MPa

2820

32/50

52/87

48/84

70/68

38/1

ضریب
پوکی
0/11

 6نمایش جایگاه گرههای3-و27

 7افزایش فشار چاه (پاسکال) بهصورت خطی بر حسب زمان تحلیل
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رسيد   ن به حد    تسليم و جابجاييهاي ثبت شد   ه د   ر د   يوارههاي فضاي
حفاري تنها نش��انهی ناپايد   اري نیس��ت؛ بلکه وقوع همزمان یک یا چند   
عام��ل براي اعالم ناپايد   اري از جمله نس��بت بحرانی مس��احت ناحيهی
پالس��تيك ايجاد   شد   ه به س��طح مقطع فضاي حفاري،نس��بت بحرانی
تنشهاي اطراف فضا نس��بت بهخصوصيات مقاومتي س��نگ ميزبان و ...
الزم اس��ت .اثر نفوذ سیال بهس��مت د   یوارهی چاه د   ر د   رون بلوک لحاظ
ش��د   ه که این خود    بر ناپاید   اری بیش��تر د   ر چاه تأثیرگذار اس��ت [ ]9و
ش��رایط نزد   یکتر به واقعیتی را د   ر تحلیل ایجاد    میکند    (شکل .)5-با
توجه به متغیرهای فیزیکی و مکانیکی سازند    ،تمامی متغیرها د   ر محیط
االستیک منفذی از جمله تنشهای برجا ،تخلخل ،تراوایی و فشار سیال
د   ر د   رون منافذ نیز د   ر نرمافزار تغذیه ش��د    [ ]6تا عوامل مختلف ایجاد   
ناپاید   اری همزمان بررسی شوند   .
د   ر ای��ن ناحیه تنش افق��ی حد   اکثر  52/87مگاپاس��کال ،تنش افقی
حد   اق��ل  48/84مگاپاس��کال ،تن��ش قائ��م برجا  70/68مگاپاس��کال و
حد   اکثر فش��ار گل  61/95مگاپاسکال محاسبه شد   ه است (رابطهی.)1-
ابتد   ا فش��ار گل د   ر محد   ود   هی زمانی استاتیکی  1-2ثانیهی گام حفاری
د   ر نقط��های از چاه افقی گرهی( 3-ش��کل )6-از حد    فش��ار منفذی (با
ضریب بایوت)  28/35مگاپاس��کال تا حد    گس��یختگی کششی 61/95
مگاپاسکال با ضریب ثابت افزایش د   اد   ه شد    (شکل.)7-
نتایج نش��ان د   اد    ک��ه د   ر مح��د   ود   هی زمانی گام حف��اری د   ر ابتد   ا
کرنشهای پالس��تیک وجود    ند   ارند    .اما با افزایش فش��ار تا محد   ود   هی
زمان��ی  1/87ثانیه ،کرنشهای پالس��تیک کمکم پد   ید   ار ش��د   ه و روند   

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 158
ماهنامه 

افزایش��ی را طی خواهند    کرد   (شکلهای8-و .)9اعمال فشار گل از زمان (ج��د   ول .)2-انتخاب مقد   ار بهینهی فش��ار گل د   ر محد   ود   هی مجاز بر
 1/87ثانیه (معاد   ل  57/58مگاپاسکال فشار چاه؛ شکل )7-باعث به حد    مبنای حد   اقل جابجایی و مقاد   یر بهینهی تنش و کرنش پالستیک است.
تسلیم رسید   ن سنگ و ایجاد    کرنشهای پالستیک د   ر د   یوارهی چاه شد   
 -3-3حد باالی گل حفاری
و چاه را با ناپاید   اری و احتماالً شکست و ریزش مواجهکرد   .
اد   ام��هی آنالیز حساس��یت روی متغیرها مثل روال طی ش��د   هی قبل
 -2-3حد پایین گل حفاری
ارائه گرد   ید   ه اس��ت .مد   ل پای��ه با تغییر تکتک متغیرها  E,υبررس��ی
آنالیز تنش د   ر نقطهای از چاه افقی گرهی 3-شکل 6-د   ر گام حفاری ش��د    اما نتایج د   قیق و قطعی ب هد   س��ت نیامد    .بنابرای��ن مد   ول یانگ و
و اعمال فش��ار با افزایش فش��ار چاه از فش��ار منفذی تا فش��ار شکست ضریب پواس��ون با اس��تفاد   ه از رابطهای که از قانون هوک گرفته ش��د   ه
کشش��ی د   ر محد   ود   هی زمانی  1-2ثانیه اس��ت .مقاد   ی��ر جابجایی د   ر
کمیس��ازی و بیبعد    گرد   ید    و آنالیز حساسیت د   ر نقطهای از چاه افقی
ّ
مقطع چاه نس��بت به زمان د   ر مقطع چاه با افزایش فش��ار د   ر پنجرهی گ��رهی( 27-ش��کل )6-تکرار و ب��ه نتایج قابلاتکایی منجر ش��د    .نتایج
مج��از گل روند   ی کاهش��ی مییاب��د    و بعد    از زمان بهینه تا حد    فش��ار حاصل ،ارتباط مستقیمی با تراکمپذیری سنگ د   ارد   ؛ چراکه مد   ول بالک
شکست ،روند   ی افزایشی د   ارد   .
( )K=37.88 GPaک��ه غالب��اً م��د   ول تراکمپذیری نامید   ه میش��ود    د   ر
نقطهی عطف روند    کاهش��ی و افزایش��ی که حد   اقل جابجایی ممکن رابطهی هوک 2-ارائه شد   ه است.
			 )E = 3K (1 – υ
		
را د   ارد    زم��ان  1/45ثانیه از گام حفاری اس��ت .با توجه به نمود   ار تنش )(2
د   ر مقطع چاه نس��بت به زمان (ش��کل )9-د   ر این بررسی فشار چاه د   ر
د   لیل بروز ناپاید   اری ،کرنشهای پالس��تیک برگش��تناپذیر حاصل
محد   ود   هی بین  28/35مگاپاسکال یعنی حد    پایین پنجرهی گل تا حد   
ب��االی پنجرهی گل یعنی  57/58مگاپاس��کال که حد    گس��یختگی چاه از تنشه��ای وارد    بر چاه اس��ت .نتایج حاص��ل از تغییرات مد   ول یانگ
است تحلیل حساس��یت شد    و پاید   ارترین فش��ار گل مشاهد   ه گرد   ید    .و ضریب پواس��ون عکس یکد   یگر بود   ؛ بهعب��ارت د   یگر برخالف ضریب
با توجه به ش��کل 7-د   ر زمان  1/45ثانیه فشار  43/47مگاپاسکال است پواسون ،افزایش مد   ول یانگ ،نمود   ار حد    باالی فشار سیال را صعود   ی
کرد    (شکل .)10-مد   ول یانگ د   ر واقع شیب نمود   ار تنش و کرنش است؛
 2مقاد   یر فشار گل حاصل از نتایج شبیهسازی
بنابرای��ن معیار خوبی برای قابلی��ت انعطافپذیری هر محیط جامد   ی
Lower limit Fracture Pressure Optimum value
متغیّر
مثل س��نگ است .با افزایش مدول یانگ ،س��نگ تنشهای بیشتری را
1
1/87
1/45
زمان(ثانیه)
در خود    میپذیرد  ،با فاصلهی د   ورتری از ش��روع گام حفاری بر مقاومت
57/58
28/35
43/47
فشار گل ()MPa
تس��لیم غلبه شد   ه و روند    رش��د    کرنشهای پالستیک افزایش مییابد .
تنش وارد   بر د  یوارهی
20/10
33/49
25/52
بهعبارت د   یگر تغییر ش��کلپذیری سنگ کمتر میشود    و برای شکست
چاه ()MPa

 8نمایش کلگیری کرنش پالستیک د   ر مد   ل سنگی بر حسب زمان تحلیل
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برش��ی نیاز به فش��ار بیش��تری د   ارد    .برخالف مد   ول یانگ و همانطور
که د   ر نتایج آنالیز حساس��یت این متغیر مشاهد   ه شد    با افزایش نسبت
پواس��ون س��نگ ضعیفتر میش��ود    و سهم کرنش پالس��تیک افزایش
مییابد    .هر قد   ر نسبت پواسون کمتر باشد    سنگ تنشهای بیشتری را
میپذیرد    .بنابراین همانطور که د   ر نمود   ار شکل 10-مشاهد   ه میشود   
با افزایش نس��بت پواسون سنگ کرنش بیشتری از خود    نشان مید   هد   
اما نمیتواند    د   ر مقابل تنش بیشتری مقاومت کند    و سریعتر با شکست
مواجه میشود   .
نتایج تغییرات چس��بند   گی و زاویهی اصط��کاک بهکمک نمود   ار معیار
شکس��ت موهر-کلمب مطالعه ش��د    که افزایش هر یک از این د   و متغیر،
افزایش حد    باالی فشار س��یال را ب هد   نبال د   اشت (شکل .)11-همانطور
که مشاهد   ه میشود    با افزایش چسبند   گی که ناشی از مستحکمتر شد   ن

 9نمود   ار تنش د   ر مقطع چاه نسبت به زمان

 10تغییرات حد    باالی فشار گل نسبت به مد   ول یانگ و نسبت پواسون
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سنگ است ،تنش برشی برای ایجاد    کرنش افزایش یافته و فشار الزم جهت
ایجاد    فاز پالس��تیک و تسلیم ماد   هی سنگ و فشار حد    باالی گل افزایش
مییابد    .زاویهی اصطکاک د   اخلی از متغیرهای مقاومتی س��نگ است .این
زاویه د   ر واقع بیانگر وابستگی مقاومت سنگ به فشارهای جانبی د   ر برابر
شکست است .بهعبارت د   یگر هرچه مقد   ار این زاویه بیشتر باشد    ناحیهی
مربوط به سالم ماند   ن سنگ ،فضای بیشتری را د   ر اختیار د   اشته و در اثر
ارتباط بین ذرات س��نگ ،فشار جهت ایجاد    فاز پالستیک افزایش مییابد   .
بنابراین با توجه به  tanφش��یب خط نمود   ار معیار شکس��ت موهر-کلمب
هرقد   ر زاویهی اصطکاک بیشترمیش��ود    فشار جهت ایجاد    فاز پالستیک
نیز افزایش مییابد    (ش��کل .)11-با توجه به نتایج حاصل ،تغییرات مد   ول
یانگ بیشترین تأثیر را د   ر فشار سیال ایمن د   ارد   .
نتیجهگیری

ب��ا فرض حفر چاه افقی د   ر راس��تای تنش افقی حد   اق��ل و وجود    رژیم
گسلش نرمال ،نتایج زیر حاصل میشود   :
بهکمک آنالیز حساسیت میتوان محد   ود   هی د   قیقتری از پنجرهی گل
را تعیی��ن کرد    .با توجه به تقس��یم واحد    زمان به قس��متهای کوچک
( 0/01ثانیه) میتوان نتیجه گرفت اعد   اد    حاصل د   قت بیشتری د   ارند   .
با توجه به نحوهی بررس��ی ناحیهی پالس��تیک و نحوهی تعیین فشار
بهین��ه د   ر نمود   ار جابجای��ی ،د   ر صورت امکان میتوان فش��ار بهینهی
زیرتعاد   لی را جهت حفاری تعیین کرد   .
با افزایش چسبند   گی از  0/5تا  6/5مگاپاسکال د   ر بازهی زمانی 0/13
ثانیه از گام حفاری حد   ود    باالی گل حفاری  4/37مگاپاس��کال افزایش
ش برش��ی برای ایجاد    کرنش افزایش یافته و فش��ار مورد    نیاز
یافت .تن 
برای ایجاد    فاز پالس��تیک و تس��لیم س��نگ بیشتر میش��ود    .بنابراین

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 158
ماهنامه 

پنجرهی گل حفاری گسترد   هتر میشود   .
با افزایش مد   ول یانگ ،سنگ متراکمتر میشود    و ب هد   نبال سیر صعود   ی
ح��د    باالی گل حفاری ،بازهی پنجرهی گل افزایش مییابد    (آنالیز مد   ول
یانگ از  10تا  60گیگاپاسکال د   ر بازهی زمانی  0/21ثانیه از گام حفاری
و تغییرات  7/056مگاپاسکالی از حد    باالی گل حفاری) .بنابراین پنجرهی
گل حفاری گسترد   هتر میشود .
بررس��ی موازی رابطهی معکوس نس��بت پواسون و مد   ول یانگ بهکمک
مد   ول بالک (که اغلب مد   ول تراکمپذیری نامید   ه میشود   ) نتایج د   قیقتری
ید   هد    .مد   ول یانگ بیشترین تأثیر را د   ر فشار سیال ایمن د   ارد   .
ارائه م 
چاه افقی حفر شد   ه د   ر راستای تنش افقی حد   اقل د   ر برابر تنش افقی
حد   اکثر پاید   ارتر اس��ت .ضمن اینکه د   ر حفر چاه د   ر راستای تنش افقی
حد   اقل ،گس��یختگی برشی د   ر راستای تنش افقی حد   اکثر و گسیختگی
کششی د   ر راستای تنش قائم پد   ید    میآید   .
با افزایش نسبت پواسون از  0/23تا  0/45د   ر بازهی زمانی  0/21ثانیه

ید   هد    و نمیتواند   
از گام حفاری ،سنگ کرنش بیشتری از خود    نشان م 
د   ر مقابل تنشهای بیش��تر مقاومت کند    .بنابراین حد    باالی گل حفاری
 7/056مگاپاسکال کاهش مییابد   .
با توجه به ( tanφش��یب خط نمود   ار معیار شکست موهر-کلمب) ،د   ر
ب��ازهی زمانی  0/48ثانیه از گام حفاری ،هرچه این ش��یب از  20تا 45
د   رجه افزایش یابد    تنش معاد   ل برای ایجاد    شکست نیز بیشتر میشود   .
د   ر نتیجه فشار جهت ایجاد    فاز پالستیک و حد   ود    باالی گل حفاری نیز
ح��د   ود     16/12مگاپاس��کال افزای��ش مییابد   و پنج��رهی گل حفاری
گسترد   هتر میشود   .
با اعمال فش��ار منفذی و اثر نفوذ آن د   ر سنگ و همچنین اعمال فشار
گل د   ر چاه ،شبیهس��ازی آنالیز استاتیکی پاید   اری چاه با د   قت بیشتری
انجام شد   ؛ زیرا وجود    س��یال د   ر د   رون سنگ ناپاید   اری بیشتری ایجاد   
کرد   ه است.
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