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ناپایداری دیواره ی چاه یکی از مشــکالت اصلی صنعت نفت است که موجب 
از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه های سنگین می شود. شرکت های بزرگ 
حفاری، ســالیانه هزینه هــای زیادی را صرف مطالعــات و جلوگیری از انواع 

ناپایداری ها می کنند. 
یکی ازکم هزینه ترین روش ها تعیین پنجره ی وزن گل مناســب و شــناخت 
خصوصیات مکانیکی ســازند و بررســی تنش ها می باشد که برای این منظور 

اطالع از خصوصیات مکانیکی سازند و تنش های برجا ضروری است. 
با گذشت زمان و افزایش نیاز به بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، چاه ها از 
نقطه نظر پارامترهای موثر بر پایداری چاه پیچیده تر شده اند و عملیات حفاری 

در محیط هایی با شــرایط ســخت تر انجام می گیرند. تحلیــل و پیش بینی 
پایداری دیواره ی چاه به عنوان یکی از نکات حســاس و بحرانی در عملیات 
حفاری به شمار می آید و از دست دادن چاه به واسطه ی ایجاد ناپایداری نیز 
منجر به هزینه های هنگفت و توقف در عملیات تولید می شــود. عواملی که 
باعث ناپایداری در چاه می شــوند، شامل: 1( عوامل مکانیکی )ژئومکانیکی( 

2( عوامل شیمیایی و3( تاثیر هر دوی این عوامل هستند.]2،1و3[
علی رغم تمام تالش های انجام شــده در سال های گذشته، کماکان مشکالت 
مربوط به عدم پایداری چاه توســط جوامع درگیر در این حوزه، تجربه شــده 
است. اثرات عملی این ناپایداری عموما به ریزش دیواره ی چاه منجر می شود 
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روش های تحلیلی و عددی زیادی برای بررســی پایداری چاه وجــود دارد که با توجه به اطالعات موجود از چاه 
موردنظر و عوامل موثر بر ناپایداری آن بررسی و تحلیل می شود. روش المان محدود، یکی از روش های عددی در 
زمینه ی مهندسی نفت است. انعطاف پذیری در مدل سازی و اعمال شرایط مرزی متنوع باعث شده که این روش 
یکی از پرکاربردترین روش های عددی به حســاب آید. هدف این تحقیق، مدل سازی عددی مسئله ی ناپایداری 
چاه زاویه دار در میدان نفتی آذر به منظور محاسبه ی حد پایین پنجره ی وزن گل است. با توجه به نتایج حاصله 
برای حالتی که حفاری چاه در جهت تنش افقی حداکثر باشد، حد پایین پنجره ی وزن گل pcf 89  به دست آمد. 
همچنین چاه در زاویه ی انحراف تقریبی 10درجه در حالت بحرانی قرار گرفت و در صورت حفاری با وزن گل 
پایینتر از pcf 89  این زاویه ی انحراف زودتر از بقیه ی قســمت های چاه دچار تغییر شکل شد. با توجه به نتایج 
حاصله برای حالتی که حفاری چاه در جهت تنش افقی حداقل باشد، حد پایین پنجره ی وزن گل pcf 3/90 به 
دست آمد. همچنین چاه در زاویه ی انحراف تقریبی90 درجه در حالت بحرانی قرار گرفت و در صورت حفاری با 
وزن گل پایین تر ازpcf 3/90 این زاویه انحراف زودتر از بقیه قسمت های چاه دچار حالت پالستیکی شد. بنابراین 
حفــاری چاه با آزیموت تنش افقــی حداکثر وزن گل کمتری می طلبد که ایــن موجب پایین آمدن هزینه ی 
حفاری است. این نتیجه با تحلیل انجام شده قبل از مدل سازی تطابق دارد که اشاره به رژیم گسلش معکوس 
و امتدادلغز دارد و مناسب ترین آزیموت جهت تنش افقی حداکثر است،  زیرا تنش های وارد بر صفحه ی عمود 

بر محور چاه کمترین اختالف را دارند.
در این تحقیق با اســتفاده از داده های حاصل از نمودارهای پتروفیزیکی و همچنین داده های مغزه ی حفاری و 
تست های تک محوره و سه محوره، مدل ژئومکانیکی در سازند سروک برای چاه AZAR-D در میدان آذر ساخته 
شد و پس از ساخت مدل ژئومکانیکی چاه AZAR-D در میدان آذر، با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس 
و ســاخت مدل سه بعدی متخلخل از سازند ســروک با تغییر زاویه ی انحراف و امتداد چاه حد پایین پنجره ی 

وزن گل به دست آمد.

بررسی اثر انحراف زاویه ی چاه بر روی عدم پایداری دیواره ی چاه با استفاده از 
نرم افزار آباکوس در یکی از چا ه های میدان نفتی آذر ایران

مقدمه

چکیده

)javadbozorgi.pe@gmail.com( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
پایــداری چــاه، پنجــره ی ایمــن حفاری، 
مدل ســازی عــددی، نرم افــزار آباکوس، 

زاویه ی انحراف، پنجره وزن گل.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 98/10/12   
تاریخ ارسال به د   اور: 98/10/23 

تاریخ پذیرش د   اور: 99/09/05 

اطالعات مقاله



مقاالت پژوهشی

4

که اگر به نحو مناسب و موثری برطرف نشود، می تواند مشکالتی همچون گیر 
کردن مته، گشادشدگـــی دهانه ی چاه، نیاز به بازیابی متــــــه و همچنین 
نیاز به حفاری انحرافی را در پی داشــته باشــد. نوع دیگری از مشکالت عدم 
پایداری، هرزروی گل اســت که پس از شکســتگی دیــواره ی چاه به وجود 

می آید.
هدف یک برنامه  حفاری و بهینه ســازی شرایط کامل حفاری است که بخشی 
از این شــرایط، تعیین پنجره ی وزن گل و زاویه ی انحراف چاه جهت پایداری 
دیــواره ی آن می باشــد. از جمله عواملی که بر تعیین این محدوده ی فشــار 
ســیال ایمن تاثیرگذار هستند، می توان به عوامل ژئومکانیکی سازند همچون 
تنش های برجا، فشــار منفــذی و ویژگی های مکانیک ســنگی چون ضریب 
پواســون، مدول یانگ، چسبندگی، مقاومت فشاری و... اشاره کرد که تحلیل 
هر کدام از این عوامل و شناخت کامل از نحوه ی تاثیر آنها بر مقاومت سنگ ها 

در دیواره ی چاه، کمک به طراحــی دقیق تر پنجره ی وزن گل جهت حفاری 
می کند.]4و5[

در این تحقیق با توجه به اطالعات موجود ژئومکانیکی، به بهینه ســازی مسیر 
حفــاری )زاویه ی انحراف و آزیموت چــاه( در حین عملیات حفاری پرداخته 
می شــود که نهایتا می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های حفاری داشته 
باشــد. اســتفاده از مدل ژئومکانیکی به خوبی در صنعت نفت و گاز بنا شده 
اســت. این مدل ســازی از خصوصیات مکانیکی زمین بــا تنش های برجای 

منطقه ای ارتباط پیدا می کند. 
مدل ژئومکانیکی شامل خواص مکانیکی سنگ )مدول های کشسان و خواص 
شکست سنگ( فشار منفذی و میدان تنش است که هر یک از این اجزا را به 
صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در پایان هر بخش نتایج 

به دست آمده از مدل ساخته شده بیان می شود.

 1  سیســتم فشاری موجب تشکیل سیســتم گسلی معکوس در ساختار آذر شده است.

 2  جهت تنش های افقی حداکثر و حداقل بر اســاس پیکربندی گســل معکوس
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1- بررسی رژیم های تنشی در میدان نفتی آذر
تحلیل ســاختاری تنش ها و مطالعه ی تکتونیکی گسل ها نشان می دهد که 
ســاختار آذر تحت تاثیر یک سیستم تکتونیکی پیچیده است. همان طور که 
در شکل1 نشان داده شــده است، دو گسل معکوس در ساختار آذر اتفاق 
افتاده که نشان دهنده ی یک سیســتم فشاری در سراسر میدان مخصوصا 

در ســازند سروک است که هدف این مطالعه است. 
جهت تنش های افقی حداکثر و حداقل بر اساس پیکربندی گسل معکوس 

در نقشه ی سازند سروک نشان داده شده است.)شکل2(
همان طور که در شــکل 3دیده می شود، گسل های معکوس ذکر شده، یک 
کوهه )فرابوم( در بخش مرکزی ســاختار آذر تشــکیل داده اند. همچنین، 
یک گسل قائم در نزدیکی ساختار آذر قرار دارد که پس از سازند آسماری 

دیگر وجود ندارد. 
در حالی که گســل های معکوس ذکر شــده سازند ســروک و سازندهای 
در برگیرنــده را تحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل بیشــتر گســل ها در گذر 
زمان آشــکارکننده ی دو گســل امتدادلغز در تراز گچساران و در ساختار 

آذر است.
با توجه به توجیهات ذکر شده، رژیم تنش میدان آذر سیستم گسلی معکوس با 

مولفه های امتدادلغز تعیین می شود. 
به طور خالصه، می توان گفت که رژیم تنش فعال در میدان نفتی آذر یک 
سیســتم فشاری است که موجب گســل های ترکیبی معکوس و امتدادلغز 

در سراسر ساختار شده است.

2- تعیین جهت تنش های اصلی در میدان آذر
بــر اســاس تفســیر نگاره هــای] FM 16[ در چــاه AZAR-D میــدان 
آذر، شکســتگی های کششــی القایــی در آزیمــوت30 و 210 درجــه ی 
شمال شــرقی ـ جنوب غربی اتفاق افتاده که نشان دهنده ی جهت تنش افقی 
حداکثــر می باشد.)شــکل4( در حالی که ریزش چــاه در آزیموت 120 و 
300 درجه ی شمال غربی ـ جنوب شــرقی جهت تنش افقی حداقل را نشان 

می دهد.)شکل5(

3- تعیین مقدار تنش هاي اصلی در میدان آذر
همان گونه که قبال بیان شد، تنش هاي برجا اصلي ترين نقش را در پايداري 
چــاه دارد چراکه مکانيــزم اصلي کليه ی ناپايداري هــاي مکانيکي ارتباط 
گســتردهاي با سيســتم های تنش دارد.]7و8[ در ادامه مقدار تنش هاي 
برجــا در چاه مورد مطالعــه در ميدان موردنظر با توجــه به اطالعات در 

دسترس، تعيين شده است. 

ســامانه های مقدار تنش هاي برجا در چاه عبارتند از:

1-3-  تنش قائم 
تنش قائم )فشــار روباره( در يــك عمق دلخواه از چاه برابر با وزن روباره1 

است كه باالي آن قرار گرفته است. 
بنابرايــن با جمع تنش هــاي حاصــل از وزن المان هاي بســيار نازك از 
مواد تشــكيل دهنده ی بخش هاي بااليي چاه می تــوان تنش قائم را طبق 

رابطه ی1 به دست آورد.

رابطه ی )1(:                                         

کــه در آن )�( ρ نشــان دهنده ی چگالي به عنوان تابعي از عمق، شــتاب 
جاذبه ی زمين و چگالي متوسط روباره است. 

چنانچه حفاري در دريا انجام شــود، ستوني از آب باالي بخش سنگي قرار 
دارد كه وزن آن در تنش قائم موثر خواهد بود و رابطه ی محاسبه ی تنش 

به صورت زير تغيير مي يابد:

رابطه ی )2(:                                         

که در آن ρ w نشان دهنده ی چگالي آب وzw عمق آب است. تجربيات مختلف 
نشــان مي دهند كه مي توان چگالي آب را در اين حالت gr/cm3 1/03 فرض 
کرد.)زوباک و همکاران2(]8[ با توجه به هزينه ی بااليي كه اســتفاده از ابزار 
چاه پيمايي به همراه دارد، معموال برداشــت اطالعات در محدوده ی ســازند 
حاوي هيدروكربن انجام مي شود و در نتيجه به طور معمول در همه ی چاه ها 
مناطقــي در بخش هاي بااليي آن وجود دارند كه عمليات ثبت نگاره ها درآن 

انجام نشده است. 
چگالي سازندهاي اين بخش از چاه را مي توان با درون يابي خطي داده های 
به دســت آمده از نگاره هــای چاه یا یک مقدار میانگیــن برای این فاصله 
تخميــن زد.)بریچ وودو همــکاران،1998( ]1[در مواردي کــه هيچ گونه 
مرجع و يا اطالعات مشــخصي از چگالي سنگ هاي تشکيل دهنده ی اليه ها 
وجــود ندارد با توجه به اين که بخش اعظم ســنگ هاي رســوبي چگالي 
متوســطي در حدود gr/cm 2/3 دارند.]8[ در این تحقیق نیز همین مقدار 
برای مقدار متوســط چگالی ســنگ هایی که اطالعات نگاره ندارند، فرض 

است.)شکل6( شده 
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 3  ســاختمان زمین ســاختی ناشی از عملکرد دو گســل معکوس در ساختار آذر، ایالم، سروک باال و پایین

 4  نگاره ی FMI از چاه AZAR-D همان طور که مشــاهده می شــود، آزیموت تنش افقی حداکثر از روی شکســتگی های القایی 30 درجه ی شما ل شرقی ـ جنوب غربی به دست آمده است.

 5  نگاره ی FMI از چاه AZAR-D همان طور که مشــاهده می شــود، آزیموت تنش افقی حداقل از روی ریزش چاه 120 درجه ی شمال غربی ـ جنوب شــرقی به دســت آمده است.

 6  تغییرات تنش قائم بر حســب عمق در چاه
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2-3- تنش های افقی
واضح اســت که وجود فشار منفذي در توزيع تنش ها تاثير بسزايي دارد و در 
اکثر قريب به اتفاق ميادين نفتي فشار منفذي سازند همواره به عنوان يکي از 
اصلي ترين پارامترهاي موثر بر پايداري چاه مورد بحث بوده است. کامل ترين 
روابط موجود در اين  زمينه، روابط پورواالســتيک هستند. روابط3و4 مقادير 

تنش هاي افقي حداقل و حداکثر را در اين حالت نشان مي دهند:]1و7[
رابطه ی )3(:  

رابطه ی )4(:                                                                              
که در آنS v تنش قائم،V ضريب پوآســون،a ضريب بايوت، PP فشــار منفذي 
و Ԑx و Ԑy به ترتيب نشــانگر کرنش در جهت تنــش افقي حداقل و حداکثر 
اســت و جمله ی)σv - a pP( تحت عنوان تنش قائم موثر3 شــناخته مي شود. 
متاســفانه هیچ یک از آزمایش هــای LOT و یا XLOT در میــدان آذر برای 
محاســبه ی پارامترهــای Ԑx و Ԑy وجــود ندارد. این پارامترهای کرنشــی، با 
اســتفاده از روش ســعی و خطا طوری انتخاب شد که رژیم تنش در ساختار 

آذر معکوس ـ امتدادلغز باشد.
)sv≤sh ≤s H(. بدین منظور مقدار تنش افقی حداقل برابر با تنش قائم قرار داده شد 
که در نهایت نسبت تنش افقی حداکثر به تنش قائم 1/05 به دست آمد.)شکل7(

3-3- فشار منفذی سازند
همان طور که قبال گفته شد، فشــار منفذی سازند از اطالعات بسیار مهم در 
مســائل تحلیل پایداری چاه است. در چاه AZAR-D میدان آذر، برای تعیین 
مقدار فشــار منفذی از رابطه ی ایتون که از داده های چاه نگار استفاده می کند 
و نیز فشار گل )فرض شده است که حفاری در شرایط فراتعادلی بوده و فشار 
گل به اندازه ی 200 پوند بر اینچ مربع از فشار منفذی سازند بیشتر بوده است( 

استفاده شده است.]9[
رابطه ی )5(:    

کــه در آن OBG گرادیان فشــار روباره،Png نشــان دهنده ی گرادیان فشــار 
هیدرواســتاتیکی، Z عمق، c به عنوان ثابت، t ∆ و t m ∆ و ∫t m ∆ به ترتیب سرعت 

موج برشی )DTC( نگاره، شیل و خط گل هستند.
شکل8 تغییرات فشــار منفذی به دست آمده از رابطه ی ایتون و فشار گل را 
نشان می دهد.گرادیان فشار منفذی در سازند سروک تقریبا 11/5 مگاپاسکال 

بر کیلومتر به دست آمد.
شــکل9 نتایج حاصل از پیش بینی پروفیل تنش های برجا )تنش قائم، افقی 

حداقل و افقی حداکثر( و فشار منفذی را نشان می دهد.

 8   تغییرات فشار منفذی محاسبه شده از رابطه ی ایتون و فشار گل  بر حسب عمق  7  تغییرات تنش افقی حداقل و حداکثر بر حســب عمق در چاه

 9  مــدل ژئومکانیکــی یک بُعدی چاه  AZAR-D واقع در میدان نفتی آذر
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4- مراحل مدل سازی
در ایــن پژوهش ابتدا به ســاخت مدل ســه بُعدی از مخــزن نفتی به روش 
المان محدود پرداخته شــد. این مدل نماینده ی یک محیط متخلخل اســت 
لذا ویژگی هایی چون تخلخل، تراوایی، فشــار منفذی، درصد اشــباع و وزن 

مخصوص سیال منفدی را شامل می شود. 
اولین مرحله از حل مســئله، مرحله ی ژئواســتاتیکی است که شرایط برجا و 
شــرایط مرزی و برخی نیروها به مدل اعمال شده و مدل به تعادل می رسد. 
سپس در گام بعد با حفاری چاه و اعمال فشار گل حفاری، پایداری دیواره ی 
چاه، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این تحقیق ابتدا چاه قائم می باشد سپس 
رفته رفته با شــیب 15 درجه در هر 100 فوت از حالت قائم منحرف شده تا 

باالخره افقی شود.

1-4- هندسه ی مدل، مدل رفتاری و ژئومکانیکی
اولین مرحله ی ســاخت مدل، ایجاد هندسه ی موردنظر برای مسئله است. لذا 
هندســه ی موردنظر، بلوکی از مخزن  در برگیرنده ی چاه می باشد. قطر چاه 
17/78 سانتی متر )7 اینچ( و ابعاد مدل ساخته شده 583×400×583 است. 
از آنجایی که هدف این مطالعه تعیین مســیر بهینه ی حفاری چاه در ســازند 
ســروک در میدان آذر می باشد، لذا بایســتی تغییراتی برای زاویه ی انحراف 

)شعاع انحنا( در نظر بگیریم. 
در مقاله نیز از چاه های شــعاع متوســط برای مدل ســازی استفاده شده که 
شــیب انحنا 15 درجه در هر 100 فوت انتخاب شــده اســت. وجود فضای 
متخلخل سنگ و همین طور ســیال درون آن می تواند به میزان زیادی روند 
شبیه ســازی در اعماق زمین را به واقعیــت نزدیک کند و نیز باعث تغییر در 

رفتار ژئومکانیکی سنگ به هنگام حفاری چاه شود.
بر اســاس مدل سازی االســتیک، مدل فاقد تخلخل و سیال منفذی در نظر 
گرفته می شــود که این فرضیه در روند درک واقعیت مســئله خطای بزرگی 
ایجاد می کند، چراکه وجود فضای متخلخل و سیال منفذی و نیز ارتباط آنها 

با سیال درون چاه از مسائل اجتناب ناپذیر است. 
عالوه بر ارتباط ســیال و توانایی ورود ســیال چاه به  درون فضای متخلخل و 
بر عکس، عدم وجود تخلخل باعث باال رفتن مقاومت های برشــی و کششــی 
سنگ خواهد شد که بر این اســاس خروجی های نامعتبری به دست می آید.

]5و10[ بــا توجــه به توضیحات فوق و بــرای اینکه بتــوان نتایج حاصل از 
شبیه سازی را قابل استناد دانست، از رفتار کشسان متخلخل برای مدل سازی 

محیط متخلخل مخزن نفتی استفاده شده است. 
همچنین برای بررســی پایداری چاه از معیار شکست موهر ـ کولمب استفاده 

شده است.

2-4- شرایط مرزي و اولیه ی مدلر
شــرایط مرزي یک مدل عددي، شامل متغیرهایی همچون تنش4 و جابجایی5 
می باشد. مرزهاي فیزیکی و موجود در طبیعت را مرز واقعی گویند.)مانند سطح 
چاه ها و ســطح زمین( مرز مصنوعی6 در طبیعت وجود ندارد ولی براي بستن 
محدوده ی زون ها در یک محیط بی نهایت ضروري است. اگر در مدل موردنظر 
رفتار مواد به صورت االســتیک باشــد، فاصله ی مرز شبکه تا مرکز مدل  از هر 
طرف 5 برابر ابعاد محدوده ی مدل خواهد بود که در این تحقیق به دلیل رفتار 
پورواالســتیک مواد این مقدار بیشتر در نظر گرفته شــده است.]11و12[ در 
مدل های ســاخته شده، صفحات عمود بر محورهای مختصات دارای جابجایی 
صفر هســتند و کف مدل در راســتای z دارای جابجایی صفر است. همچنین 

شرایط فشار منفذی در مرز خارجی مدل ها اعمال شده است.
اکثر پروژه هاي مهندســی زمین، قبل از حفر و ایجاد سازه با تنش هاي برجا7 
و فشــار منفذی مواجه است. با اعمال شــرایط اولیه8  سعی می شود زمین را 
شبیه ســازي کرد. زیرا اگر این عمل انجام نشــود، ممکن است در رفتارهاي 
بعــدي مدل تاثیر منفی بگذارد. در حالــت ایده آل اطالعات در مورد این نوع 
تنش ها از اندازه گیري هاي برجا به دست می آید. ولی وقتی امکان اندازه گیري 
برجا وجود ندارد می توان پارامترهاي الزم را در محدوده ی مناســب انتخاب و 
اقــدام به اجراي برنامه کرد. بخش فوقانی مدل در عمق تقریبی 4هزار متر از 
ســطح زمین واقع است. در این میدان مقادیر تنش  قائم حاصل از وزن روباره 
در باالی مدل 90/15 )در جهت Z( مگاپاسکال می باشد. همچنین با توجه به 
توضیحات قبلی، رژیم تنش معکوس ـ امتدادلغز است لذا مقدار برآورد شده ی 
تنش افقی حداقل و حداکثر به ترتیب 90/15 و 94/66 مگاپاسکال می باشند.

)یا به عبارت دیگر با نسبت تنش های افقی به تنش قائم و  
 مقدار فشــار منفذی در این عمق برابر 46 مگاپاسکال و 

گرادیان آن 11/5 مگاپاسکال بر کیلومتر است.

3-4- مش بندی مدل
نرم افزار ABAQUS یک منبع کامــل از المان های مختلف برای تهیه ی یک 
مجموعه ی نیرومنــد از ابزارهایی برای حل مســائل گوناگون دارد. در مدل 
ژئومکانیکــی حاضر بــه علت در نظر گرفتن درجه ی آزادی فشــار منفذی و 

مدل سازی سه بعدی از المان های C3D8P استفاده شده است.]9و13[
شکل المان ها از نوع هگزاگونال و شیوه ی مش بندی به صورت ساختار منظم 
می باشد. قابل ذکر است که اندازه ی مش بندی تا حدی تغییر داده شد که بر 

میزان و توزیع جابجایی ها و تنش ها تاثیری نداشته باشد. 
بنابراین مش بندی در نزدیکی چاه ریزتر می باشــد. در این مدل عددی تعداد 

المان ها و گره ها به ترتیب 26957 و 29738 هستند.
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4-4- مراحل مدل سازی
این مدل سازی شامل دو مرحله ی اساسی است: مرحله ی ژئواستاتیک یا ایجاد 

تعادل اولیه و مرحله ی حفاری.]5و10[
الف( ایجاد تعادل اولیه

در گام اول به منظور تعادل اولیه و صفر کردن جابجایی های ناشــی از اعمال 
شــرایط اولیه، مــرزی و برخی نیروها، مرحله ی ژئواســتاتیک در نظر گرفته 
شــده است. در این گام اجازه ی تغییر شکل و جابجایی بسیار ناچیز و اندکی 
در مدل رخ می دهد و تمامی شــرایط اولیه ی زمین از جمله تنش های برجا، 
نیروهای حجمی، شرایط مرزی، فشار منفذی، رفتار سطوح تماس و... در این 

مرحله تعریف می شود.
ب( مرحله ی حفاری

در این مرحله با حفر ســنگ های اطراف چاه، مقدار تنش ها در دیواره ی چاه 
نســبت به حالت برجا متفاوت خواهد شــد و مقادیر تغییرات تنش، کرنش و 
جابجایی در نزدیکی چاه افزایش خواهد یافت. در این گام بعد از حفر سنگ، 
با اعمال فشار گل حفاري در درون چاه سعی بر آن می شود که تا حد ممکن 

تغییرات در مقادیر کرنش پالستیک و تنش در مقطع چاه تعدیل شود.

5- اعتبارسنجی و تحلیل نتایج به دست آمده
با توجه به توضیحات باال و اینکه رژیم تنش در میدان آذر معکوس ـ امتدادلغز 
است، لذا آزیموت مناسب برای حفاری جهت تنش افقی حداکثر می باشد که 
در این صورت فشار گل کمتری جهت پایداری دیواره ی چاه، مورد نیاز است، 
ولی برای نشان دادن این نتیجه در مدل سازی، دو حالت برای مدل سازی اثر 

مسیر حفاری بر پایداری دیواره ی چاه در نظر گرفته می شود:
الف( آزیموت چاه در جهت تنش افقی حداکثر

ب( آزیموت چاه در جهت تنش افقی حداقل
به هنگام مدل سازی عددی، قبل از هر کار اعتبارسنجی مدل ساخته شده است 
که بدین منظور می توان از روابط تحلیلی موجود و یا داده های آزمایشــگاهی 
و برجا اســتفاده کرد. در این مقاله به منظور اعتبارسنجی فرآیند مدل سازی 
و نتایج حاصله، از روابط تحلیلی بســیار شناخته شده ی ِکِرش استفاده شده 
اســت. این روابط توزیع تنش های اطراف چاه را به دست می دهند. اشکال10 
و 11 به ترتیب توزیع تنش های شــعاعی و محوری را در اطراف چاه نشــان 
می دهد. همان طور که مشــاهده می شــود تطابق خوبــی میان حل عددی و 

تحلیلی وجود دارد و خطای تقریبی مدل سازی عددی زیر 4درصد است.

 10  مقایســه ی توزیع تنش شعاعی به دست آمده از حل عددی و تحلیلی 

ِکرش در اطراف چاه

 11  مقایســه ی توزیع تنش محوری به دســت آمده از حل عددی و تحلیلی ِکرش با دور شــدن از دیواره ی چاه

مقدارپارامتر ـ  واحد

- kg/m 3  2550دانسیته

E- GPa 5/41مدول یانگ
32/0 ضریب پواسون

k- mD تراواییk x= k y=0.84
k z=0.51

055/0 تخلخل
–degree 40زاویه ی اصطکاک

C- MPa  72/2چسبندگی
T0- MPa  57/8مقاومت کششی

G- GPa  8/14مدول برشی
UCS- MPa  2/79مقاومت فشاری تک محوره
- kg/m 3 700وزن مخصوص سیال منفذی

  1  مشــخصات هندسی چاه افقی
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1-5-  آزیموت چاه در جهت تنش افقی حداکثر
با توجه به مستندات موجود، ریزش های زیادی در دیواره ی چاه دیده می شود، 
لذا در اینجا هدف تعیین حد پایین پنجره ی وزن گل اســت. با انتخاب فشار 
گل باالی این حد، دیگر هیچ شکســت برشی در دیواره ی چاه وجود نخواهد 
داشــت. پس آزیموت و زاویه ی انحرافی که نیاز بــه کمترین وزن گل برای 

پایداری داشته باشند، حالت بهینه خواهد بود.
  89 pcf با توجه به مدل سازی در نرم افزار آباکوس، حد پایین پنجره ی وزن گل
به دست آمد. همان طور که در شکل12 مشاهده می شود پایین تر از این حد، 
تقریبا در زاویه ی انحراف 10 درجه دیواره ی چاه دچار شکست برشی می شود. 
با توجه به گزارشــات، حفاری در این سازند با وزن گل تقریبی pcf 75  انجام 

شد که منجر به ریزش در دیواره ی چاه شده است.

2-5- آزیموت چاه در جهت تنش افقی حداقل
با توجه به مدل ســازی در نرم افزار آباکوس، در این حالت حد پایین پنجره ی 

وزن گل pcf 90 / 3 به دست آمد. همان طور که در شکل13 مشاهده می شود، 
پایین تر از این حــد، در زاویه ی انحراف 90 درجه )افقی( دیواره ی چاه دچار 

شکست برشی می شود.
با توجه به نتایج ذکر شده، حالت1 یعنی حفاری چاه در جهت تنش افقی 
حداکثر وزن گل کمتری نســبت به حالت 2یعنی حفاری در جهت تنش 
افقی حداقل الزم دارد که این موجب پایین آمدن هزینه ی حفاری خواهد 
شــد. این نتیجه مطابق تحلیل انجام شــده ی قبل از مدل سازی بود که 
اشاره می کرد در رژیم گســلش معکوس ـ امتدادلغز مناسب ترین آزیموت 
جهت تنش افقی حداکثر اســت زیرا که تنش های وارد بر صفحه ی عمود 

بر محور چاه کمترین اختالف را دارند. 
همچنیــن در حالت 1در زاویــه ی انحراف 10 درجه چــاه زودتر دچار 
پالستیک شــدگی می شــود که نشــان دهنده ی بحرانی بودن آن زاویه 
نسبت به سایر زوایا اســت. در حالت2 زوایه ی انحراف 90 درجه )افقی( 

بحرانی ترین شرایط را دارد.

 12  شــروع پالستیک شــدگی دیواره ی چاه در زاویه ی انحراف تقریبی 10 درجه به هنگام فشــار گل کمتر از حد پایین پنجره ی وزن گل
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نتیجه گیری
نتایج کلی به دست آمده را می توان به این صورت بیان کرد:

 AZAR-D  1- با توجه به داده های موجود، مدل سازی ژئومکانیکی برای چاه
انجام شد که متوسط تخلخل 5.5 درصد، چگالی بالک 2/55 گرم بر سی سی، 
تراوایی در جهت x، y و z به ترتیب برابر است با 84، 84 و  51میلی دارسی، 
مــدول یانــگ 41/5 گیگاپاســکال، نســبت پواســون 32، مدول برشــی 
14/8 گیگاپاســکال، UCS 79/2  مگاپاسکال، چســبندگی 2/72 مگاپاسکال، 
زاویه ی اصطکاک داخلی 40 درجه و مقاومت کششــی 8/57 مگاپاســکال به 

دست آمدند.
2- رژیم گســلش در این میــدان، معکوس و امتدادلغز می باشــد که مقدار 
تنش هــای قائم، افقی حداقل و حداکثر در عمق تقریبی 4 کیلومتر به ترتیب 
برابر با 90/15، 90/15 و 94/66 مگاپاسکال و مقدار فشار منفذی و گرادیان 
آن به ترتیب برابر است با 46 مگاپاسکال و 11/5 مگاپاسکال بر کیلومتر است.

3- برای اعتبارســنجی مدل ســازی عددی از روابط ِکِرش بررســی شــد. 

مقایســه ی نتایج حاصل از مدل ســازی عددی و تحلیلی نشــان می دهد که 
خطای مدل سازی زیر4 درصد است که مقدار قابل قبولی است.

4- با توجه به نتایــج حاصله برای حالت 1یعنی حفاری چاه در جهت تنش 
افقی حداکثر، حد پایین پنجره ی وزن گل pcf 89  به دست آمد. همچنین چاه 
در زاویــه ی انحراف تقریبی 10 درجه در حالت بحرانی قرار دارد و در صورت 
حفاری بــا وزن گل پایین تر از pcf 89  این زاویه ی انحــراف زودتر از بقیه ی 

قسمت های چاه دچار حالت پالستیکی خواهد شد.
5- با توجه به نتایــج حاصله برای حالت 2یعنی حفاری چاه در جهت تنش 
افقی حداقل، حد پایین پنجره ی وزن گل pcf 90 / 3 به دســت آمد. همچنین 
چــاه در زاویه ی انحراف تقریبی 90 درجه در حالــت بحرانی قرار دارد و در 
صورت حفاری بــا وزن گل پایین تر از pcf 90 / 3 این زاویه ی انحراف زودتر از 

بقیه ی قسمت های چاه دچار حالت پالستیکی خواهد شد.
6- در نتیجــه، حفاری چاه با آزیموت تنــش افقی حداکثر وزن گل کمتری 

می طلبد که این موجب پایین آمدن هزینه ی حفاری خواهد شد.

 13  شــروع پالستیک شــدگی دیوار ه ی چاه در زاویه ی انحراف 90 درجه )افقی( به هنگام فشــار گل کمتر از حد پایین پنجره ی وزن گل
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