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توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآيند نفوذ سيال 
حفاری در محيط متخلخل مخزن

 محمد بشير ذرتي *

چكيده:
  همزمان با نفوذ مته به درون اليه نفوذپذير تا هنگامی كه چاه شروع به توليد می نمايد، سازند تحت اثر سياالت و عمليات 
گوناگونی قرار می گيرد كه گاه شديداً بر توان توليد آن تاثير می گذارد. از ميان عوامل موثر بر كاهش توليد چاه و سازند، تغيير 
و كاهش تراوايي و نفوذپذيری س�ازند، در اثر نفوذ س�يال و ذرات جامد خارجی، حركت و جابجايي ذرات درون محيط متخلخل و 

بسته شدن مسيرهای حركت سيال به علت رسوب اين ذرات در اين مجاری است. 
در اين مطالعه پس از بررس�ی ش�رايط فيزيكی مختلف موثر بر آسيب سازند و نيز مدل های متفاوت ارائه شده برای محاسبه 
ع�ددی ميزان آس�يب و كاهش نفوذپذيری، م�دل Liu & Civan كه به دليل لحاظ نمودن محيطه�ای چندفازی تطابق بهتری با 
ش�رايط واقع�ی مخزن دارد انتخ�اب گرديد و پس از انجام اصالحات�ی در اين مدل برای درنظرگرفتن تغييرات فش�ار موئينگی و 
نفوذپذيری نس�بی س�ياالت حين نفوذ سيال حفاری به درون س�ازند، نهايتًا نرم افزاری در محيط ويژوال بيسيک و بر اساس حل 

عددی مدل اصالح شده به منظور بررسی اين پديده توسعه داده شد. 
خروجی اين نرم افزار كه PERMAPS ناميده ش�ده به صورت گراف هايي امكان بررس�ی تعييرات تخلخل، نفوذپذيری، فش�ار، 

سرعت و غلظت ذرات برای فازهای موجود و عمق نفوذ گل به درون سازند را به كاربر می دهد.

كلمات كليدي:  ضريب كاهش تراوايي، عمق آسيب ديدگي، فشار موئينگي، نفوذپذيري نسبي، ترشوندگي.

* كارشناسي ارشد مهندسي حفاري، دانشگاه صنعت نفت 

مقدمه:
از ميان عوامل مختلف آس��يب سازند، اين مساله روشن شده 
كه علت اصلی اين آسيب، تحرك و انتقال ذرات جامد ريز درون 
فضای تخلخلها است. منشا اين ذرات گاهی سياالت حفاری است 
و گاهی نيز در اثر واكنش اين س��ياالت با س��نگ مخزن، درون 
تخلخلها ايجاد می گردند. اين ذرات با جابجا شدن درون حفرات 
و رس��وب در دهانه حفره و بس��تن آن، س��بب كاهش در ميزان 

نفوذپذيری می شوند. 
نفوذپذي��ری درواقع يک پارامتر كليدی اس��ت كه كارآيي و 
ت��وان توليد چاه را كنت��رل می نمايد. اما بايد توجه داش��ت كه 
هجوم گل حفاری و كاهش تراوايي سنگ، فرآيندی غيريکنواخت 
اس��ت. برای درك بهتر مساله و نيز پديده آسيب زدايي از اطراف 
چاه، ش��ناخت مکانيسم آسيب س��ازند ضروری است كه در قدم 
اول مفهوم مراحل مختلف هجوم سيال در سنگ نفوذپذير مطرح 
می گردد. با ورود مته به س��ازند، به دليل نبود فيلتركيک هجوم 
سريع و وسيع گل رخ می دهد. اين مرحله كه spurt loss ناميده 
می ش��ود با تش��کيل اليه كيک داخلی همراه است. هجوم سيال 
ب��ا تکميل كيک درونی و آغاز تش��کيل كيک در بيرون س��ازند 
تحت شرايط ديناميکی ادامه می يابد. در شرايط استاتيک نيز كه 
نيروی برش��ی بر سطح كيک به دليل عدم حركت سيال در چاه 
صفر می شود با افزايش ضخامت كيک، ميزان نفوذ سيال به درون 

سازند كاهش می يابد.

از ميان بهترين طبقه بندی مکانيس��م آسيب سازند می توان 
به كار Bennion )1999( اشاره نمود. 

در مطالعه حاضر نيز كه آس�يب س�ازند را از منظر ذرات جامد بررسی 
می كند دو نوع از رسوب ذرات مورد توجه قرار گرفته است: 

)1( رس��وب سطحی كه با نزديک شدن ذره جامد به سطح سنگ 
و حفره و در اثر نيروهای جذبی و يا وزنی رخ می دهد و 

)2( انس��داد دهان��ه حفره كه در آن اندازه اي��ن دهانه كوچکتر از 
اندازه ذره جامد باشد )شکل-1(.

مدل س��ازی و ش��بيه س��ازی اين فرآيند می تواند به درك، 
ارزيابی، جلوگيری، برطرف كردن و نيز كنترل آس��يب سازند در 

مخازن نفت و گاز كمک كند. 
مدل های عددی ارانه ش�ده برای محاسبه ميزان آسيب را می توان كاًل 

به دو نوع تقسيم كرد: 
)1( مدلهای ماكروسکوپيکی و 

)2( مدلهای شبکه ای. 
بس��ياری از اين مدلها برای ش��رايط تک فازی ارائه شده اند 
ولی واقعيت آن اس��ت كه بيشتر مخازن دارای رفتاری چندفازی 
بوده كه در آن تاثير عواملی چون تراوايي نس��بی، فشار موئينگی 
و wettability )ترشوندگي( و ... بر شدت آسيب چشمگير است، 
به ع��الوه اينک��ه ذرات نيز رفت��ار متفاوتی را در حض��ور فازهای 
گوناگون بروز می دهند چراكه wettability سنگ فاكتور مهمی 
در كنت��رل موقعيت، جريان و توزيع س��ياالت و ذرات در مخزن 
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می باشد. به دليل سختی و هزينه های باالی آزمايش تنها مدلهای 
محدودی كه دربردارنده شرايط چندفازی است موجود می باشد 

كه از جمله اولين آنها مدل Liu and Civan است. 
در اي��ن مطالعه، مدل مذكور با انجام اصالحاتی به منظور ش��بيه 
س��ازی آس��يب س��ازند و رفتار هجوم گل حفاری درون محيط 

متخلخل مخزن و مغزه استفاده شده است. 
در اين مدل محيط متخلخل به چهار بخش )1( س�نگ )2( فاز مرطوب 
كننده )3( فاز غيرمرطوب كننده و )4( ناحيه interface بين اين دو فاز 
intermediately- و oil-wet، water-wet تقسيم می شود و بنابراين ذرات

wet به طور جداگانه تعريف و بررسی می گردند )شکل- 2(. 
از جمل��ه فرضي��ات اين مدل، ح��ذف اث��ر Dispersion به دليل 
كوچکت��ر از µ 1 ب��ودن ذرات و نيز صرفنظر ك��ردن از تغييرات 
مقادير تراوايي نس��بی فازها و فش��ار موئينگی )Pc( اس��ت كه در 
اين مطالعه تالش ش��ده اس��ت تا اين تغيي��رات در حين هجوم 
گل حفاری در حل عددی معادالت فش��ار و غلظت سيال لحاظ 

گردد.
معادله اساس اين مدل، معادله Continuity است كه در آن 
به دليل انحراف جريان از رابطه دارس��ی در س��رعتهای باال درون 

تخلخل، از رابطه جريان غيردارسی استفاده شده است. 

 

مدلسازي و شبیه سازي این فرایند می تواند به درك، ارزیابی، جلوگیري، برطرف کردن و نیز کنترل آسیب سازند در مخازن 
مدلهاي ) 1: (الَ به دو نوع تقسیم کردمدلهاي عددي ارانه شده براي محاسبه میزان آسیب را می توان ک. نفت و گاز کمک کند

بسیاري از این مدلها براي شرایط تک فازي ارائه شده اند ولی واقعیت آن است که . مدلهاي شبکه اي) 2(ماکروسکوپیکی و 
ر ب... و  wettabilityبیشتر مخازن داراي رفتاري چندفازي بوده که در آن تاثیر عواملی چون تراوایی نسبی، فشار موئینگی، 

شدت آسیب چشمگیر است، بعالوه اینکه ذرات نیز رفتار متفاوتی را در حضور فازهاي گوناگون بروز می دهند چراکه 
wettability به دلیل سختی و . سنگ فاکتور مهمی در کنترل موقعیت، جریان و توزیع سیاالت و ذرات در مخزن می باشد

بردارنده شرایط چندفازي است موجود می باشد که از جمله اولین آنها هزینه هاي باالي آزمایش تنها مدلهاي محدودي که در
  . است Liu and Civanمدل 

در این مطالعه، مدل مذکور با انجام اصالحاتی بمنظور شبیه سازي آسیب سازند و رفتار هجوم گل حفاري درون محیط 
) 3(فاز مرطوب کننده ) 2(سنگ ) 1(بخش  در این مدل محیط متخلخل به چهار. متخلخل مخزن و مغزه استفاده شده است

و  oil-wet ،water-wetبین این دو فاز تقسیم می شود و بنابراین ذرات  interfaceناحیه ) 2(فاز غیرمرطوب کننده و 
intermediately-wet  از جمله فرضیات این مدل، حذف اثر ). 2شکل (بطور جداگانه تعریف و بررسی می گردند

Dispersion  کوچکتر از بدلیلµ 1  بودن ذرات و نیز صرفنظر کردن از تغییرات مقادیر تراوایی نسبی فازها و فشار موئینگی
)Pc ( است که در این مطالعه تالش شده است تا این تغییرات در حین هجوم گل حفاري در حل عددي معادالت فشار و غلظت

  .سیال لحاظ گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

است که در آن بدلیل انحراف جریان از رابطه دارسی در سرعتهاي باال درون  continuityمعادله اساس این مدل، معادله 
  . تخلخل، از رابطه جریان غیردارسی استفاده شده است
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  . می باشندچگالی و گرانروي فاز در حالت خالص  µoو  ρoکه 

نهایتا براساس حل عددي معادالت مدل و معادالت اصالح شده، برنامه اي کامپیوتري در محیط ویژوال بیسیک براي ذرات 
intermediately-wet در حل این معادالت از روشهاي . نوشته شدFinite Difference  وIMPES (Implicit 

Pressure Explicit Saturation) اده هاي این نرم افزار د. استفاده گردید)PERMAPS ( 4و  3که در شکلهاي 
دسته اي که در آزمایشگاه محاسبه می شوند نظیر غلظت اولیه ذرات نفوذي در گل حفاري و . مشخص شده اند دو گونه اند

می  kpو  kd ،kpt ،kt ،kfeبدست می آیند که شامل پارامترهاي مدل با نامهاي  curve matchingدسته اي که هنگام 
، )kpt(، ضریب رسوب بر دهانه تخلخل )kd(ضریب رسوب ذرات بر سطح تخلخل : این پارامترها به ترتیب عبارتند از. باشند

، و )kfe(، ضریب بازدهی جریان در محیط متخلخل )kt(ضریب انتقال ذرات از یک فاز به فاز دیگر در ناحیه تماس فازها 
  ).kp(ضریب تراوایی در تخلخلهاي رسوب گرفته 
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ρo و µo چگالی و گرانروی فاز در حالت خالص می باشند. 

نهايتاً براس��اس حل عددی معادالت مدل و معادالت اصالح 
شده، برنامه ای كامپيوتری در محيط ويژوال بيسيک برای ذرات 

intermediately-wet نوشته شد. 
 IMPES( و Finite Difference در حل اين معادالت از روش��های

Implicit Pressure Explicit Saturation( استفاده گرديد. 
داده های اين نرم افزار )PERMAPS( كه در ش��کلهای 3 و 4 
مش��خص شده اند دو گونه اند. دسته ای كه در آزمايشگاه محاسبه 
می شوند نظير غلظت اوليه ذرات نفوذی در گل حفاری و دسته ای 
كه هنگام curve matching به دست می آيند و شامل پارامترهای 

زير مي باشند:

 

مدلسازي و شبیه سازي این فرایند می تواند به درك، ارزیابی، جلوگیري، برطرف کردن و نیز کنترل آسیب سازند در مخازن 
مدلهاي ) 1: (الَ به دو نوع تقسیم کردمدلهاي عددي ارانه شده براي محاسبه میزان آسیب را می توان ک. نفت و گاز کمک کند

بسیاري از این مدلها براي شرایط تک فازي ارائه شده اند ولی واقعیت آن است که . مدلهاي شبکه اي) 2(ماکروسکوپیکی و 
ر ب... و  wettabilityبیشتر مخازن داراي رفتاري چندفازي بوده که در آن تاثیر عواملی چون تراوایی نسبی، فشار موئینگی، 

شدت آسیب چشمگیر است، بعالوه اینکه ذرات نیز رفتار متفاوتی را در حضور فازهاي گوناگون بروز می دهند چراکه 
wettability به دلیل سختی و . سنگ فاکتور مهمی در کنترل موقعیت، جریان و توزیع سیاالت و ذرات در مخزن می باشد

بردارنده شرایط چندفازي است موجود می باشد که از جمله اولین آنها هزینه هاي باالي آزمایش تنها مدلهاي محدودي که در
  . است Liu and Civanمدل 

در این مطالعه، مدل مذکور با انجام اصالحاتی بمنظور شبیه سازي آسیب سازند و رفتار هجوم گل حفاري درون محیط 
) 3(فاز مرطوب کننده ) 2(سنگ ) 1(بخش  در این مدل محیط متخلخل به چهار. متخلخل مخزن و مغزه استفاده شده است

و  oil-wet ،water-wetبین این دو فاز تقسیم می شود و بنابراین ذرات  interfaceناحیه ) 2(فاز غیرمرطوب کننده و 
intermediately-wet  از جمله فرضیات این مدل، حذف اثر ). 2شکل (بطور جداگانه تعریف و بررسی می گردند

Dispersion  کوچکتر از بدلیلµ 1  بودن ذرات و نیز صرفنظر کردن از تغییرات مقادیر تراوایی نسبی فازها و فشار موئینگی
)Pc ( است که در این مطالعه تالش شده است تا این تغییرات در حین هجوم گل حفاري در حل عددي معادالت فشار و غلظت

  .سیال لحاظ گردد
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معادالت زیر در محاسبات لحاظ می  تغییرات تراوایی نسبی فازها، فشار موئینگی و چگالی و گرانروي هر فاز نیز با استفاده از
  :گردد

 (      

Flow Flow

 (      Liu &

شكل-1: فضای تخلخل فرض  شده در مدل Liu & Civan شكل-2: ابقا و رسوب ذرات جامد در فضای تخلخل
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PERMAPS شكل-3: صفحه ورود داده ها در نرم افزار طراحی شده

شكل-4: پارامترهای ورودی مورد نياز برنامه
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 ضريب رسوب ذرات بر سطح تخلخل )kd(، ضريب رسوب بر 
دهانه تخلخل )kpt(، ضريب انتقال ذرات از يک فاز به فاز ديگر در 
ناحيه تماس فازها )kt(، ضريب بازدهي جريان در محيط متخلخل 

.)kp( و ضريب تراوايي در تخلخلهاي رسوب گرفته ،)kfe(
خروجی نرم افزار گرافهای »تغييرات تخلخل«، »نفوذپذيری«، 
»فش��ار« و »س��رعت فازها« درون محي��ط متخلخل و غلظت 
ذرات جامد در فازها اس��ت كه در ادامه مورد بررسی قرار می 

گيرند. 
 porosity با تزريق س��يال به درون مغزه يا مخزن از ميزان
سنگ كاسته می ش��ود همچنين اين فرآيند با كاهش تراوايي 
سنگ در اثر رسوب ذرات بر سطح حفره و دهانه آن همراه است. 
همانگونه كه شکلهای 5 و 6 نشان می دهند اين تغييرات برای 
نقاط نزديکتر به چاه يا سطح تزريق شديدتر است. منحنی های 

مختلف مربوط به نقاط مختلف درون مغزه می باشند. 
ب��ا ادامه هج��وم س��يال و ذرات خارجی، مي��زان تراوايي 
مجاری جريان كاهش می يابد كه با لحاظ نمودن دبی تزريق 
ثابت شاهد افزايش فش��ار فاز درون محيط متخلخل خواهيم 
بود. اين موضوع به روش��نی در ش��کل- 7 برای فاز آب درون 
س��ازند و در مدت تزريق 1500 ثانيه نش��ان داده شده است. 
افزايش ناگهانی فش��ار در زمانهای اوليه تزريق به دليل كاهش 
ناگهانی و ش��ديد فضای تخلخل و مس��ير جريان به علت نفوذ 

سريع و وسيع گل در مرحله Spurt Loss می باشد. 
همان گونه كه شکل نشان می دهد تغييرات فشار در نقاط دور 
از س��طح تزريق كمتر اس��ت؛ همچنين ميزان تغيير فشار در 
نقاط ابتدايي مغزه نس��بت به زمان در حال افزايش اس��ت كه 
می تواند معرف خوبی ب��رای ميزان Damage Skin در ناحيه 

آسيب ديده باشد.
قبل از تزريق سيال حفاری هر دو فاز آب و نفت در حالت 
س��کونند. مقايسه دو شکل 8 و 9 نش��ان می دهد كه افزايش 
س��رعت از مقدار اوليه صفر برای فاز نف��ت كه در اين مطالعه 
فاز Non-Wet اس��ت شديدتر است كه به خاطر توان و آزادی 
بيش��تر اين فاز برای حركت می باش��د. همزمان و هماهنگ با 
نوع تغييرات فشار با كاهش سطح مسيرهای جريان در محيط 
متخلخل و كاهش نفوذپذيری، امکان جريان برای فازها كاهش 
می يابد كه اين تغيير برای نقاط نزديکتر به sandface سريعتر 

اتفاق مي افتد.
در اي��ن مطالع��ه تاثي��ر ذرات Intermediately-Wet بر 
آسيب س��ازند مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت اوليه اين 
ذرات درون فازه��ای داخ��ل مخزن )مغ��زه( صفر درنظر گرفت 
ش��ده است كه با ش��روع تزريق گل حفاری رو به افزايش می 
نهد. اما چون ذرات هميش��ه ب��ه درون فازی می روند كه آنها 
 water-wet را مرطوب می س��ازد و ذرات تزريقی نيز در واقع
هستند، ش��يب افزايش غلظت برای فاز آب بيشتر از فاز نفت 
اس��ت. پس از ط��ی مدت زمان��ی )در اينجا ح��دود 750 ثانيه( به 
 )interface( دليل نزديک��ی ذرات در مرز فازه��ای آب و نفت
و تحت تاثي��ر Wettability Alteration كه می تواند به علت 
آش��فتگی جريان باش��د، با پديده انتقال ذرات از فاز آب به فاز 
نف��ت در interface مواجهيم )ش��کل 10 و 11(. تغييرات غلظت 
ذرات نفوذی در طول مغزه می تواند وس��يله ای مناسب برای 

تعيين عمق نفوذ باشد. 
همچنين جدول-1، به بررسي ميزان تغيير در مقادير پارامترها قبل و بعد 

از لحاظ نمودن تغييرات فشار موئينگي و تراوايي نسبي مي پردازد. 
ش��کل- 12 نيز اين تغيير در مقادير پارامترها را بمنظور نيل به همخواني 

بيشتر نتيجه مدل و آزمايش نسبت به شکل - 6، نشان مي دهد. 

شكل -5: تغيير ميزان تخلخل در محيط متخلخل هنگام شبيه سازي

شكل -6: ضريب کاهش تراوايی برای المانهای طولی درون محيط متخلخل

 

Porosity Variation at 
each length element in 
the porous media 
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Variation of Water Phase 
Saturation during invasion 
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شكل-7: تغيير فشار فاز آب برای المانهای طولی در حين نفوذ سيال

شكل-8: تعيير سرعت فاز آب در محيط متخلخل برای المانهای طولی در 
حين فرايند نفوذ سيال
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خالصه و نتيجه گيري:
• آس��يب سازند ناش��ي از هجوم ذرات جامد، بسيار متاثر از نوع 
ترش��وندگي ذرات اس��ت به گونه اي كه تغيي��ر اندكي در ضريب 
انتق��ال ذرات از يک ف��از به فاز ديگر )kt(، تغيير ش��ديدي را در 

منحني كاهش نفوذپذيري نشان مي دهد. 
• آناليز پارامتري نش��ان مي دهد ك��ه ضريب نفوذپذيري حفرات 
رسوب گرفته )kp( بيشترين تأثير را در تغيير و جابجايي منحني 

كاهش نفوذپذيري به همراه دارد. 
• عمق نفوذ و آسيب سازند به سادگي از روي منحني هاي تغييرات 

غلطت ذرات نفوذي در فازهاي موجود، قابل اندازه گيري است.
• شبيه سازي كامپيوتري وقتي كه با آناليز و داده هاي آزمايشگاهي 
تاييد مي گردد ابزاري بسيار مفيد، سريع و به ويژه ازران در مورد 
مدلس��ازيهاي چندفازي براي تخمين و پيش بيني ميزان آسيب 

سازند، كاهش نفوذپذيري  و عمق نفوذ سيال فراهم مي آورد.
• در اين تالش، عالوه بر تعيين ميزان كاهش نفوذپذيري و تغيير 
غلظت ذرات جامد در فازها نس��بت به زمان هجوم سيال و ذرات 
خارجي كه توسط Liu and Civan ارائه شده، تغييرات سرعت و 
فشار فازها و نيز تغييرات تخلخل نيز به عنوان جوابهاي خارجي 

نرم افزار نوشته شده به كاربر داده مي شود.
• اين نرم افزار كه PERMAPS ناميده شده براساس اصالح مدل 
Liu & Civan به منظور لحاظ نمودن تغييرات فش��ار موئينگي و 
نفوذپذيري نسبي فازها در محيط برنامه نويسي ويژوال بيسيک 

نوشته شده است.

شكل-9: تعيير سرعت فاز نفت درون محيط متخلخل برای المانهای طولی در 
حين فرايند نفوذ سيال

شكل -10: تغيير در غلظت ذرات جامد فاز آب در حين نفوذ ذرات جامد جدول-1: تغيير در مقدار پارامترهای مدل پس از انطباق داده ها
درون محيط متخلخل

شكل-11: تغيير در غلظت ذرات جامد فاز آب در حين نفوذ ذرات جامد 
درون محيط متخلخل

شكل -12: ضريب کاهش تراوايی پس از انطباق داده ها با مقادير آزمايشگاهی
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Value of Model Parameters

 پارامترهاي
مدل

Initial 
Input 
Data

curve بعد از 
matching

Variation of Pc 
and krl were not 
applied in the 
solution [7]

kd 1 2.8 1
kpt 0.16 0.18 0.1
kt 0.00019 0.00021 0.0001
kfe 80 87 35.4
kp 0.38 0.41 0.0
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