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 مقدمه 
ــاد پايداري چاه هاي  ميادين  ــكالت ح مچالگى لوله هاي جداري از جمله مش
ــت. اين پديده موجب خارج شدن چاه از چرخه توليد شده و  هيدروكربني اس
ــركت هاي نفتي در سراسر دنيا تحميل مي كند. بدين  هزينه هاي زيادى به ش
منظور امروزه در همه جاي جهان، طراحي رشته جداري و عمليات سيمان كاري 
آن به گونه اى انجام مى شود  كه حداكثر مقاومت را در برابر تنش هاي افقي برجا4 

داشته و در عين حال داراي قيمت تمام شده مناسب نيز باشد. 
نظريه هاي زيادي براي توضيح رخداد مچالگى لوله هاي جداري مطرح است؛ 
ــديداً پالستيكى برخي از  از مهم ترين اين نظريه ها مي توان به خصوصيات ش
سازندها، خالي شدن و تراكم مخزن5 در حين توليد، سياالت خورنده موجود 
در سازندها، فشار منفذي باالي برخي سازندها، عمليات سيمان كاري ضعيف 
ــيمان هاي نامرغوب و در نهايت اعمال تنش هاي نقطه اي به  ــتفاده از س يا اس

لوله هاي جداري اشاره نمود [2] .
در سازندهاى پالستيك، مانند نمك و ساير تبخيرى ها، به نظر مى رسد برخى 
ــبيه به خزش در سازند و خفگى و گرفتگى6 لوله جدارى موجب  رفتارهاى ش
مچالگى اين لوله ها مى گردد. اين مطالعه با هدف بررسى خواص پالستيسيته 
ــده در تنش هاى افقى برجا  ــه آن با ناهنجارى هاى به وجود آم ــازند7 و رابط س
ــي نقاط داراي پتانسيل  ــتفاده از نمودار ويژه بررس ــت. با اس صورت گرفته اس
ــه طراحى جديدى براى  ــدگي/ بريدگي لوله هاي جداري، مى توان ب مچاله ش

مقاومت در برابر له شدگى يا مچالگى اين لوله ها دست يافت.
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1- روش مطالعه
ــگاهى، آمارى، تحليلى و رياضى انجام  اين مطالعه بر مبناى كارهاى آزمايش
ــنگ از طريق آزمايش هاى معمول  ــده است. خصوصيات مكانيكى توده س ش
مكانيك سنگ به دست آمده و از اين خصوصيات براي تخمين ميزان تنش هاى 
ــت. بعد از اين مرحله، نمودار تنش هاى  ــازند استفاده شده اس افقى در هر س
افقى در هر نقطه از ميدان براى تمامى سازندها قابل محاسبه و ترسيم است. 
ــت كه مى توان  حداكثر آنومالى در تنش هاى افقى، معرف نقاطى (اعماقى) اس
در آن ها منتظر وقوع پديده مچالگى جدارى بود. نقشه اى از رخدادهاى قبلى 
پديده مچالگى جدارى را مى توان با نقاط پيش بينى شده منطبق نمود تا نقاط 

محتمل اين رخداد را به دقت يافت.

2- معرفى رابطه اى ميان پالستيسيته سازند و تنش هاى افقى برجا
يكى از نتايج اعمال تنش محورى به هر ماده ، از جمله سنگ ها، افزايش پهناى 
ــبت پواسون  ــت. اين اتفاق به نام نس (قطر) نمونه در ازاى كاهش طول آن اس
ــناخته مى شود. پارامتر االستيك نسبت پواسون در حقيقت انبساط جانبى  ش

به ازاى انقباض طولى است. اين نسبت به شكل ذيل تعريف شده است[4]:
        

               υ = ——                    (1)      

 (Δl/l0 ) 9ــورى ــى8 ( Δd/d0 ) و ε واتنش مح ــاط جانب در رابطه е ،1 انبس
ــبت هاى پواسون  ــون بين 0 تا 0/5 تغيير مى كند. نس مى باشد. نسبت پواس
كم تر مربوط به سازندهاى سخت و نسبت هاى بيش تر مربوط به سازندهاى 
ــرباره، به ويژه در سازندهاى پالستيك و نرم  ــت. افـزايـش وزن س نرم تر اس

8 Lateral Expansion
9 Axial Strain

چكيده

واژه هاى كليدى

د ر اين مقاله وابستگي پد يد ه مچالگى و د گرشكلي لوله هاي جد اري چاه هاي نفت به خصوصيات ژئومكانيكي سازند ها بررسي مي شود.  به منظور يافتن يك رابطه جد يد 
بين خصوصيات مكانيكي سازند ها و تنش هاي برجاي افقي، د ر روش هاي ژئومكانيكي قد يمي تر بازنگري صورت گرفت. نتيجه اين بازنگري ارايه نوعي نمود ار ويژه براي 
بررسي نقاط د اراي پتانسيل مچاله شد گي/ بريد گي لوله هاي جد اري است. اين نمود ار بازه اي نسبتاً د قيق از تنش هاي برجاي افقي و ميزان كارآيي لوله هاي جد اري د ر 

مقابل اين تنش ها را نشان مي د هد.

مچالگي/ بريد گي جد اري3، ژئومكانيك سازند ها، تنش هاي برجاي افقي

پيش بيني و كنترل پديده مچالگى لوله هاي جداري
 با استفـاده از تحليـل ژئومـكانيكى سازندها

 در يكى از ميـادين نفتـى ايران 
حسن اميري بختيار2     شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب هادي آشتياني عبدي1     شركت نفت فالت قاره ايران
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در اعماق زياد، باعث انبساط جانبى زياد و در نتيجه هجوم سازند به داخل 
حفره چاه در حين عمليات حفارى مى گردد[3](شكل 1).

ــاط جانبى بيش ترى  ــبت پواسون باالتر، دچار انبس ــازندهاى داراى نس س
ــز توليد مى كنند. اين  ــاى افقى بزرگ ترى را ني ــده و در نتيجه، تنش ه ش
ــبت پواسون، تنش مؤثر قائم  ــتگى مشخصى به نس تنش هاى جانبى، وابس
ــار منفذى از فشار ناشى از وزن سرباره) و فشار منفذى  (حاصل تفريق فش

سازند دارند (رابطه 2).

    (2)  
                                                              

ــب Mpa/psi، در رابطه σ΄ν،2 تنش مؤثر قائم  ــر حس ب
ــار منفذي بر حسب Mpa/psi مي باشند. تنش  ــبت پواسون و PP فش نس
افقي ياد شده در طول مقطع سازندهاي احاطه كننده چاه، مي تواند عاملى 
ــد. در نهايت، طراحي  ــار مچالگى جداري باش تعيين كننده در تخمين فش

لوله هاي جداري مي تواند بر اساس اين تنش ها صورت گيرد.

ــت.  ــازند را در برگرفته اس ــت كه 5 س ــك مثال از چاهي اس ــكل 2 ي ش
ــكل نشان مي دهد، سازند 4 بيش ترين نسبت پواسون  همان گونه كه اين ش
را داراست (شكل پذيرترين سازند) و سازند 5، داراي كم ترين مقدار نسبت 

پواسون است (سخت ترين سازند). 
ــرباره در همه سازندها مساوي فرض شوند، آنگاه  ــار منفذي و تنش س اگر فش
نرم ترين سازند، بزرگ ترين مقدار تنش افقي را به لوله هاي جداري وارد مي نمايد.

ــان  ــكلي لوله هاي جداري را نش ــكل هاى 3 و 4، حالت هاي مختلف دگرش ش
ــيته بااليي را از خود بروز داده و  ــازندها پالستيس مي دهند. در برخي موارد، س
تنش هاي افقي بااليي را نسبت به سازندهاي بااليي و پاييني خود پديد مي آورند. 
ــيار باال در سطح لوله هاي جداري پديد  در نتيجه مقطعي از تنش هاي افقي بس

آمده كه نهايتاً موجب مچاله شدگي آن مي گردد. 
ــان داده شده است. در  ــكل 3 نش اين ناهمگني در ميزان تنش هاي افقي در ش
برخي ديگر از موارد، هنگامي كه اختالف زيادي در ميزان تنش هاي افقي پديد 
ــته باشد، يك صفحه برشي در مرز بين دو سازند  ــازند وجود داش آمده در دو س
ايجاد شده كه موجب بريدگي لوله هاي جداري مي گردد (به شرط آن كه اختالف 
تنش هاي افقي بين دو سازند از ميزان مقاومت برشي لوله هاي جداري بيش تر 

باشد) [6].
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َا تحت تأثير تىص سربارٌ : 1ضکل  چگًوگي ايجاد اوبساط جاوبي سازوذ
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َاي با وسبت پًاسًن متفايت : 2ضکل  مثالي از اختالف تىطُاي افقي ايجاد ضذٌ در سازوذ
 

 
      

 
 
 
 

َاي سخت ي ورم : 3ضکل                         واَمگىي تًزيغ تىطُاي افقي در سازوذ

1 |   چگونگي ايجاد انبساط جانبي سازند ها تحت تأثير تنش سرباره كل
شـ
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َا تحت تأثير تىص سربارٌ : 1ضکل  چگًوگي ايجاد اوبساط جاوبي سازوذ
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َاي با وسبت پًاسًن متفايت : 2ضکل  مثالي از اختالف تىطُاي افقي ايجاد ضذٌ در سازوذ
 

 
      

 
 
 
 

َاي سخت ي ورم : 3ضکل                         واَمگىي تًزيغ تىطُاي افقي در سازوذ

2 |   مثالي از اختالف تنش هاي افقي ايجاد شــده در ســازندهاي با 
نسبت پواسون متفاوت

كل
شـ
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َا تحت تأثير تىص سربارٌ : 1ضکل  چگًوگي ايجاد اوبساط جاوبي سازوذ
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َاي با وسبت پًاسًن متفايت : 2ضکل  مثالي از اختالف تىطُاي افقي ايجاد ضذٌ در سازوذ
 

 
      

 
 
 
 

َاي سخت ي ورم : 3ضکل                         واَمگىي تًزيغ تىطُاي افقي در سازوذ

3 |   ناهمگني توزيع تنش هاي افقي در سازندهاي سخت و نرم كل
شـ
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 در اثر اختالف زياد در تىطُاي افقي مکاويسم ايجاد گسيختگي برضي: 4ضکل
 
بررسي مًردي مذل پيطىُاد ضذٌ در يکي از مياديه جىًبغرب ايران - 3-1

دس ػال ّاي اخيش، هَاسد صیادي اص پذیذُ . ایي هطالؼِ هَسدي دس یكي اص هيادیي ٍالغ دس خٌَتغشتي ایشاى اًدام گشفتِ اػت
ِت ػلت )ِت ًظش هي سػذ استثاط هؼتميوي تيي ػاصًذ گچؼاساى . هچالگي لَلْْاي خذاسي دس ایي هيذاى اتفاق افتادُ اػت

. تشیذگي لَلْْاي خذاسي ٍخَد داؿتِ تاؿذ/تا پذیذُ هچالگي (پالػتيؼيتِ تاالي تشخي اص طثمات آى
ِت ػٌَاى پَؿؼٌگ هخضى آػواسي  (1تخؾ )پایيٌتشیي تخؾ  . تخؾ تـكيل ؿذُ اػت7ػاصًذ گچؼاساى هؼوَالً اص 

، حدن ػظيوي اص 4 ٍ 3، 2ِت ػٌَاى هثال، تخـْاي . تخـْاي دیگش ًيض تش سٍي پَؿؼٌگ لشاس داسًذ. ؿٌاختِ هي ؿَد
ًوک، طیپغ، اًيذسیت ٍ ػایش تثخيشیْا سا دس خَد داسًذ؛ دس ًتيدِ، پالػتيؼيتِ تاالي ایي تخـْا هَخة پذیذ آهذى 

. تشیذگي لَلْْاي خذاسي دس ایي هماطغ صیاد اػت/اص ایي سٍ احتوال ٍلَع هچالگي. تٌـْاي افمي تاالیي دس آى ّا هيگشدد
.  چاُ هَخَد دس همطغ ػاصًذ گچؼاساى دس هيذاى یاد ؿذُ دچاس پذیذُ هچالگي لَلْْاي خذاسي ؿذّاًذ50تمشیثاً تيؾ اص 

 ػاصًذّاي هَخَد، 1خذٍل .  هاسٍى کِ اص خوِل ایي چاُ ّا اػت، دس ایي تحميك هَسد هطالؼِ لشاس هيگيشد229چاُ 
اى هيذّذ . ليتَلَطي ٍ ضخاهت ّش ػاصًذ سا دس ایي چاُ ـً

 
َا : 1جذيل  شي آن  َاي مًجًد در چاٌ مًرد مطالؼٍ بٍ َمراٌ ضخامت ي ليتًًل سازوذ

Formation Thickness 
(m) Lithology 

Aghajari 2491 Red marl 
Mishan 256 Red and gray marl, lime stone 

Gachsaran7 114 gray marl, gypsum & anhydrite, lime stone 

Gachsaran6 174 gypsum & anhydrite, red & gray marl  
Gachsaran5 219 gypsum & anhydrite, red & gray marl  

Gachsaran4&3 191 Salt, gray marl, gypsum & anhydrite 

Gachsaran2 63 Salt, gypsum & anhydrite 
Caprock 62 gypsum & anhydrite, gray marl 

Asmari 384 Lime stone, dolomite 
 

اى هي دّذ، پاساهتشّاي اكلي تشاي هحاػثِ هيضاى تٌـْاي افمي دس ّش ػاصًذ ػثاستٌذ اص ًؼثت 2ّواى گًَِ کِ ساتطِ   ـً
اس هٌفزي ُ ؿذُ اًذ2ایي همادیش تشاي چاُ هَسد هطالؼِ دس خذٍل . پَاػَى، تٌؾ لائن هؤثش ٍ ـف .  آٍسد

 
 
 
 

                                                 
10  Shear Failure 

4 |   مكانيــزم ايجــاد گســيختـگي برشــي1در اثر اختــالف زياد در 
تنش هاي افقي

كل
شـ
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1-2 بررسـي مـوردي مـدل پيشـنهاد شـده در يكـي از ميادين 
جنوب غرب ايران

اين مطالعه موردي بر روى يكي از ميادين واقع در جنوب غربي ايران انجام 
ــال هاي اخير، موارد زيادي از پديده مچالگى لوله هاي  ــت. در س گرفته اس
جداري در اين ميدان اتفاق افتاده است. به نظر مي رسد ارتباط مستقيمي 
ــاران (به علت پالستيسيته باالي برخي از طبقات آن) با  ــازند گچس بين س

پديده مچالگى/بريدگي لوله هاي جداري وجود داشته باشد.
ــازند گچساران معموالً از 7 بخش تشكيل شده است. پايين ترين بخش  س
(بخش 1) به عنوان پوش سنگ مخزن آسماري شناخته مي شود. بخش هاي 
ــنگ قرار دارند. به عنوان مثال، بخش هاي 2، 3 و  ديگر نيز بر روي پوش س

1 مقدار اين پارامتر از حاصل ضرب ضخامت هر سازند در دانسيته آن به دست مي آيد.
2  فشار متوسط سازند در اين مطالعه با استفاده از داده هاي وزن گل بهينه در هر فاصله عمقي محاسبه شده است.

3 نسبت پواسون با انجام آزمون تنش تك محوري روي نمونه مغزه و تقسيم مقدار تنش اعمالي به واتنش حاصله محاسبه مي گردد.

ــاير تبخيري ها را در خود  ــم عظيمي از نمك، ژيپس، انيدريت و س 4، حج
ــيته باالي اين بخش ها موجب پديد آمدن تنش هاي افقي  دارند. پالستيس
بااليي در آن ها مي گردد. از اين رو احتمال وقوع مچالگي/ بريدگي لوله هاي 
ــت. تقريباً بيش از 50 چاه موجود در مقطع  جداري در اين مقاطع زياد اس
ــازند گچساران در ميدان ياد شده دچار پديده مچالگى لوله هاي جداري  س
شده اند. در اين تحقيق، چاه 229 مارون كه از جمله اين چاه  ها است، مورد 
مطالعه قرار مي گيرد. جدول 1 سازندهاي موجود، ليتولوژي و ضخامت هر 

سازند را در اين چاه نشان مي دهد. 
بر اساس رابطه 2، پارامترهاي اصلي محاسبه ميزان تنش هاي افقي در هر 
سازند عبارتند از نسبت پواسون، تنش قائم مؤثر و فشار منفذي. اين مقادير 

براي چاه مورد مطالعه در جدول 2 آورده شده اند.

Formation
Thickness

(m)
Lithology

Aghajari 2491 Red marl

Mishan 256 Red and gray marl, lime stone

Gachsaran7 114 gray marl, gypsum & anhydrite, lime stone

Gachsaran6 174 gypsum & anhydrite, red & gray marl 

Gachsaran5 219 gypsum & anhydrite, red & gray marl 

Gachsaran4&3 191 Salt, gray marl, gypsum & anhydrite

Gachsaran2 63 Salt, gypsum & anhydrite

Caprock 62 gypsum & anhydrite, gray marl

Asmari 384 Lime stone, dolomite

ول
1 |  سازندهاي موجود در چاه مورد مطالعه به همراه ضخامت و ليتولوژي آن هاجد

ول
2 |  پارامترهاي مؤثر در محاسبه رابطه 2جد

Formation
Average 
Density

 (tone/m3)

Overburden
 on top1 

(psi)

Formation 
pressure2

  (psi)

Average
 poisson's3

 ratio
Aghajari 2/54 0 3687 0/15
Mishan 2/57 8994 5035 0/16

Gachsaran7 2/34 9929 5244 0/18
Gachsaran6 2/31 10308 6565 0/16
Gachsaran5 2/31 10880 10447 0/16

Gachsaran4&3 2/26 11599 11217 0/35
Gachsaran2 2/15 12212 11502 0/46

Cap rock 2/25 12405 11706 0/16
Asmari 2/62 12603 5807 0/29
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مقادير محاسبه شده براي تنش افقي در مقطع قائم سازندهاي مورد مطالعه با 
استفاده از داده هاي جدول 2، به صورت جدول 3 مي باشد.

ــى لوله هاي  ــراي رخداد مچالگ ــاي پرخطر ب ــايي محدوده ه به منظور شناس
ــدگي1 جداري به  جداري، نموداري از تنش هاي افقي در كنار مقاومت مچاله ش
ــيم گرديد. مقادير مربوط به مقاومت  ــيمان ترس عالوه مقاومت تك محوري2 س
مچاله شدگي لوله هاي جداري موجود در چاه مورد مطالعه به شرح جدول 4 است.
شكل 5 با در كنار هم قرار دادن داده هاي ياد شده، مقطع تنش هاي افقي موجود 
در سازندها را به همراه نمودار مقاومت مچالگى لوله هاي جداري نمايش مي دهد. 
ــت كه ميزان مقاومت نهايي لوله هاي جداري از  ــده اس در اين مطالعه فرض ش
ــيمان قابل محاسبه  مجموع مقاومت مچالگى جداري و مقاومت تك محوري س

است. 
ــيمان هاي معمول و مورد استفاده در پشت جداري هاي  حدود 50 نمونه از س
مختلف در مناطق نفت خيز جنوب مورد آزمايش فشارشي تك محوره قرار گرفت 
و در پايان، متوسط مقاومت سيمان به دست آمد. در سمت راست نمودار شكل 5، 

چهار منحني به رنگ هاي مختلف قرار دارد. 
منحني زرد، مقاومت خالص لوله جداري را بدون سيمان نشان مي دهد؛ منحني 
خط چين قرمز مجموع مقاومت جداري به عالوه حداقل مقاومت سيمان را ارايه 
مي دهد؛ منحني آبي، حاصل جمع مقاومت جداري و مقاومت متوسط (ميانگين) 
سيمان بوده و در نهايت، منحني سبز مجموع مقاومت جداري و حداكثر مقاومت 

سيمان را نمايش مي دهد. 
شكل 5، سه عمق بالقوه براي رخداد پديده مچالگى جداري معرفي مي نمايد. 
ــدگي  دو نقطه مربوط به بريدگي جداري و يك نقطه مربوط به مچالگى و له ش

جداري مي باشد.

1 Collapse Strength
2 Uniaxial Strength

 نتيجه گيرى
در نمودار تنش هاي افقي برجاي چاه مورد مطالعه (شكل 5)،  ميزان افت 
و خيز تنش هاي افقي از عمق 2500 متر به پايين به صورت ميله هاي رنگي 
ــت. برنامه طراحي جداري و نمودار مقاومت آن نيز در  ــان داده شده اس نش

اين نمودار گنجانده شده اند. 
ــت كه در هر عمقي، تنش هاي افقي، نمودار مقاومت لوله هاي  ــن اس روش
ــداري در آن عمق وجود دارد. از  ــداري را قطع نمايند، خطر مچالگى ج ج
طرف ديگر در نقاطي كه تنش هاي افقي وارده از سازندها اختالف فاحشي 
ــته باشد، به شرط آن كه اين اختالف تنش از مقاومت برشي  با يكديگر داش
لوله هاي جداري باالتر باشد، گسيختگي برشي روي خواهد داد. نقاط بالقوه 

داراي خطر گسيختگي در چاه مورد مطالعه به شرح ذيل مي باشند:
ــك  ــل عمقى 3521 تا 3537 متر با 16 متر ضخامت و ريس ــد فاص 1. ح

باالي مچاله شدگي لوله هاي جداري 
در اين حد فاصل عمقى، منحني تنش هاي افقي، منحني مقاومت جداري 
ــت  ــيمان بندي پش را قطع نموده اند. البته در اين فاصله، در صورتي كه س
ــد، پديده مچالگى جداري  ــط تا حداكثر باش جداري داراي مقاومت متوس
ــيمان بندي ضعيف  ــر مچالگى، تنها در صورت س ــد داد و خط روي نخواه
ــيمان بندي وجود دارد. (سيمان بندي ضعيف زون هاي  ــرايط بدون س يا ش
ــازند گچساران به علت فشارهاي بسيار باالي اين نواحي، معموالً  پاييني س
ــيمان بندى3 چاه هاي مختلف به صورت مشخصي مشاهده  در نمودارهاى س

شده است.)
ــق انحصاراً براي  ــده، انجام اين تحقي ــه براي اثبات دقيق مورد ياد ش البت
ــه در تحقيق حاضر  ــد؛ چرا ك ــنگ، الزم و ضروري به نظر مي رس پوش س
ــده و  ــورد مطالعه به صورت كامًال همگن فرض ش ــازندهاي م هر يك از س
ــازند يكنواخت در نظر گرفته شده  اليه بندي ها و ليتولوژي هاي مختلف س
ــنگ به طور جداگانه و به دقتي در ابعاد تمامي  ــت. درصورتي كه پوش س اس
ــى در اين ناحيه وجود  ــات آن مطالعه گردد، امكان عدم وقوع مچالگ طبق

دارد.
ــازند  ــرز بين بخش هاي 5 و 6 س ــه مربوط به م ــر ك ــق 3002 مت 2. عم

گچساران مي باشد
ــازندي  ــدود psi 3300 اختالف بين تنش هاي افقي س ــن عمق، ح در اي
ــداري كم تر از اين  ــي لوله هاي ج ــود دارد. در صورتي كه مقاومت برش وج

مقدار باشد، قطعاً گسيختگي برشي روي خواهد داد.
3. عمق 3537 متري كه مرز بين پوش سنگ و سازند آسماري مي باشد
ــازند باال و  ــق نيز در حدود psi 3255 اختالف تنش بين س ــن عم  در اي
ــتفاده  ــي لوله هاي جداري اس پايين وجود دارد. درصورتي كه مقاومت برش
ــد، اين عمق نيز به عنوان يك  ــده در اين عمق كم تر از psi 3255 باش ش
عمق بالقوه براي رخداد گسيختگي برشي لوله هاي جداري به شمار مي رود.

3 CBL-VDL logs

ول
3 |  تنش هاي افقي محاسبه شده براي سازندهاي مختلف در چاه مورد مطالعهجد

Formation Aghajari Mishan Gachsaran7 Gachsaran6 Gachsaran5 Gachsaran4&3 Gachsaran2 Caprock Asmari

Horizontal 
stress (psi)

3036 5789 6273 7278 10530 11423 12107 11839 8583

ول
4 |  نوع و مقاومت مچاله شدگى لوله هاي جداري به كار رفتهجد

 در چاه مورد مطالعه

From depth
(m)

To depth
(m)

casing 
diameter 
(Inches)

Grade & 
Weight
(lb/ft)

Collapse 
Pressure 

(psi)
2500 2820 9 5/8 N80 , 53/5 6620

2690 3027 7 P110, 32 10760

3027 3521 7 P110, 35 13010

3446 3920 5 N80, 18 10490
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در مجموع، نتايج اين تحقيق به شرح ذيل است:
ــن تنش هاي افقي  ــتقيم بي ــه رياضي غير قابل انكار و مس ــك رابط 1. ي
ــبت  ــازند وجود دارد، به ويژه نس برجاي ميدان و خصوصيات مكانيكي س

پواسون در اين رابطه مؤثر است.
ــخت و  ــازندهاي س ــبت به س ــتيك، نس ــازندهاي خم پذير و پالس 2. س
ــاد مي نمايند. اين تحقيق  ــتيك مقدار تنش هاي افقي بيش تري ايج االس
ــبه مقدار تنش هاي افقي توليد شده در هر سازند، يك رابطه  براي محاس

رياضي پيشنهاد مي نمايد.
ــان در لوله هاى  ــان مي دهد كه ايجاد نقص ــات ژئومكانيكي نش 3. مطالع
ــدگي جداري و  ــت اتفاق بيفتد، مچاله ش ــداري به دو حالت ممكن اس ج
ــدگي لوله هاي جداري مستقيماً به علت اعمال  بريدگي جداري. مچاله ش
تنش هاي افقي به بدنه جداري و گسيختگي برشي به علت وجود اختالف 

زياد بين تنش هاي افقي موجود در دو سازند است.
ــش لوله هاي جداري توسط سيمان  ــيمان كاري يا عدم پوش 4. ضعف س
مي تواند دليل عمده اي براي رخداد پديده مچالگى جداري باشد؛ بنابراين 
ــداري را در برابر  ــخت تر و مقاوم تر مي توانند لوله هاي ج ــيمان هاي س س
ــراي مدتي طوالني به  ــوده يا حداقل، مچالگى را ب ــى محافظت نم مچالگ

تعويق بيندازد.  
ــه، مي توان تأثير  ــي از اين مطالع ــوان نتيجه گيري نهاي ــان به عن در پاي
ــازند را در ايجاد ناپايداري هاي ديواره چاه در حين توليد  پالستيسيته س
ــداري ديواره چاه  ــود. بدين ترتيب، پاي ــوان عاملي مهم معرفي نم به عن

ــان توليد نيز  ــازندهاي مختلف،  بلكه در زم ــا در حين حفاري س ــه تنه ن
ــت كه بايد در مورد آن، طراحي هاي مناسب صورت گيرد.  ــأله اي اس مس
بدين منظور، مي توان گفت كه طراحي لوله هاي جداري و سيمان احاطه 
ــه يكي از مهم ترين اين  ــده آن ، از عوامل متعددي تأثير مي پذيرد ك كنن
عوامل، خصوصيات مكانيكي سازند حفاري شده است. از اين رو بهتر است 
براي طراحي لوله هاي جداري، عامل ياد شده در كنار فشار منفذي سازند 

قرار گيرد.   
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