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بررسى پارامترهاى موثر در ارتعاشات محورى  رشته درون چاهى 
جهت بهينه سازى حفارى چاه

مقدمه
سيســتم هاي حفاري به صورت مكانيكي جهت رســيدن به اهداف 
هيدروكربورى، عمق زمين را حفــر مي كنند. مكان حفارى كه از قبل 
توسط اداره مطالعات و عمليات مخازن مشخص شده، با استفاده از دكل 
حفارى جهت رســيدن به نقاط هدف، حفارى مى گردد. سيســتم هاى 
حفارى معموالً سيستم باالبرنده، سيستم چرخش ِگل، سيستم َدورانى، 
سيســتم كنترل فوران و سيســتم تأمين نيرو را شــامل مي گردد. در اين 
سيســتم به بخش هايى كه از سطح زمين شروع شــده و تا محل هدف 
حفارى ادامه دارد، رشــته ي حفاري 1 گفته مى شــود. رشــته ي حفارى 
از قســمت هاي مختلفــي از قبيل لوله هــاي حفاري، لوله هــاي وزنه2 ، 
پايدار كننده ها3 ، ارتعاش گيرها، اتصاالت4 و مته تشــكيل شــده است. 
قســمت هاي توليد و انتقال قدرت در روي بســتر زمين (ســطح) قرار 
دارند و در اثر چرخش آنها، مجموعه رشــته ي حفارى شروع به َدوران 
مى نمايد و انرژي را از طريق لوله ها به مته و از مته به سازند وارد نموده، 
باعث حفر سازند مى شــود. مته  عالوه بر نيروي چرخشي، وزن اعمالى 
روى مته را نيز تحمل مى كند و رشته در اثر همين نيروها در عمق زمين 
پيشروى مي نمايد. نماى كامل يك دكل حفارى در شكل1 نشان داده 

شده است. 
با توجه به اينكه رشــته حفارى داراي طول زيادي است و نيروهاى 

مختلف و عوامل گوناگونى هنگام دوران در رفتار آن تاثيرگذار هستند، 
بنابراين ارتعاشات مختلفي به صورت خمشى، پيچشي و محوري در آن 

بروز مي نمايد (شكل2).
ارتعاشــات محورى در اثر برخورد پيشــانى مته با كف چاه بوجود 
مى آيد و باعث از كارافتادگى مته و اجزاى ساق مته مى گردد. آثار اين 
نوع ارتعاشات در شرايط بحراني در سطح، به صورت پرش لوله چندبر 

مشاهده مى شود.
    سرعت دورانى رشته، برخورد مته با كف سازند6 ، فشار پمپ هاي 
گل، پديده تشــديد7 ، چســبيدن-لغزيدن و ناميزانــي جرمي از عوامل 
مخرب ارتعاشــات رشته ي حفارى محسوب مي شوند كه سبب بوجود 
آمدن نيروهاي ديناميكي و ضربات شديد بين رشته و ديواره چاه شده و 
در نتيجه، باعث خستگي و شكست اجزاى ساق مته8  مي گردند. وجود 
اين پديده هاى ناخواســته و ارتعاشاتي كه در سيستم هاي حفاري ايجاد 
مي شــود، موجب بروز اختالل در فرآيند حفــاري و ايجاد صدمات به 
بخش هاي سيستم حفارى و ديواره چاه مي شود. اگر عوامل باال به درستى 
شناخته نشده و كنترل دقيقي بر روي نحوه عمليات حفاري اعمال نشود، 
حفاري چاه هــاي عميق كه به عنوان اصلي ترين و حســاس ترين بخش 
اكتشــاف و بهره برداري از منابع به شمار مي رود، بسيار پر هزينه خواهد 
بود و ممكن اســت به شكست عمليات حفاري منجر شود. در اين ميان، 

رشته هاى حفارى تحت تاثير نيروهاى ديناميكى پيچيده اى قرار دارند. اين نيروها باعث ايجاد ارتعاشات گوناگونى در رشته مى گردند. يكى از انواع اين ارتعاشات، 
ارتعاشات محورى است. مهمترين عامل ايجاد ارتعاشات محورى، برخورد پيشانى مته حفارى با كف چاه است. تأثير اين ارتعاشات به صورت پَِرش ِكلى، حفارى ناهموار، 
و شالق زدن كابل هاى نگهدارنده بروز مى كند. در اين تحقيق ، پارامترهايى كه داراى رفتار ارتعاشى مهم هستند، همانند برخورد رشته حفارى به ديوارة چاه، اثرات لزجت 
گل حفارى، وزن اعمال شــده روى مته، برهم كنش مته_سازند، پايداركننده ها، ميرائى هاى مختلف، تحريك ناشى از مته سه مخروطى و سرعت هاى چرخشى بر رفتار 
رشته ي حفارى مورد بررسى قرار گرفتند. در بررسى انجام شده، معادالت حاكم به صورت تئورى از روش ماتريس تبديل به دست آمده و سپس با استفاده از روش عددى 
به كمك نرم افزار Ansysحل شدند.  از تحليل استاتيك غيرخطى براى تعيين محل تماس رشته با ديواره ي چاه و طول موثر رشته و تحليل هاى مودال و هارمونيك براى تعيين 

فركانس هاى طبيعى محورى و سرعت هاى بحرانى استفاده شده و با تحليل گذرا رفتار ديناميكى سيستم در حوزه ي زمان بررسى گرديد.

تورج بهروز  مسئول طرح مخازن هوشمند، پژوهشگاه صنعت نفت                        منوچهر بهروز  قائم مقام طرح جلوگيري ازسـوزاندن گازهاي همراه، شـركت ملى مناطق نفتخيز جنوب                         

رشته حفارى، وزن روى مته، پايداركننده، لوله هاى وزنه و حفارى
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  1    نمايــش   كامــل دكل حفــارى بــا اجــزاي آن   

نحــوه تأثيرات و كنش هاي مته و ســازند، اثرات نوع مته حفاري،  نرخ 
حفارى9  ، چگونگي كنترل و تنظيم سرعت حفاري از اهميت ويژه اي 

برخوردار است.
    در اين تحقيق به بررســى و تحليل ارتعاشــات محوري در رشته 
حفاري ناشــي از عوامل متعدد ذكر شــده به ويــژه كنش هاي متناوب 
بين مته و ســازند كه باعث پرش مته مى شــود، پرداخته شده است. در 
رأس اين بررســى، عوامل متعددى چون اثــرات نوع مته حفاري، تأثير 
ويســكوزيته و ميرائى ناشــى از سيال، تنظيم ســرعت چرخش هموار، 
شناخت سرعت هاي بحراني، رفتار زمانى و چگونگي كنترل آن مورد 
توجه قرار گرفته است. رفتار ديناميكى رشته لوله به علت تغيير مكان هاى 
بزرِگ ايجاد شــده و تماس رشــته با ديواره ي چاه به صورت غيرخطى 
بوده و حل معادالت آنها بســيار پيچيده اســت. محققان با اســتفاده از 
قوانين مكانيك، معادالت رياضى مختلفى را براى حركت و شبيه سازى 
رشــته ي حفارى بدست آورده اند. اما نظر به پيچيدگى موضوع و دخيل 
بودن عوامل مختلف، اغلب اين معادالت دربرگيرنده اثرات غيرخطى 
و پارامترهاى تأثيرگذار از قبيل تماس رشته با بدنه، خارج از مركز بودن 
رشــته و ســاير پارامترها نبوده و نمى توان صرفاً از روش هاى تحليلى به 
حل دقيق معادالت حاكم پرداخت. لذا، پژوهشگران اين عرصه دست 
بــه دامن روش هاى عددى شــدند كــه در اين ميــان روش اِلمان هاى 
محدود يكــي از گزينه ها براى حــل اين گونه معادالت مي باشــد. در 
بررسى حاضر، از نرم افزار Ansys كه در مسايل غيرخطى كاربرد دارد، 

براى شبيه سازى و تحليل رفتار رشته حفارى استفاده شده است. در اين 
بررسى رشتة حفارى به صورت يك ميله پيوسته و همگن و ديواره چاه 
در ابتدا با محور اصلى چاه موازى در نظر گرفته شده و از اصطكاك بين 

پيشانى مته و كف چاه و اثر هيدروليكى سيال چشم پوشى شده است.

تاريخچه و مرور برخي مقاالت
(I.Finnieاولين مطالعات در ســال 1960 توســط بايلى و فاينــىو

(J.J.Bailey [3] به صــورت تحليلي و آزمايشــگاهي به منظور مطالعه و 

بررســي ارتعاشات محوري و پيچشي رشــته ي حفاري صورت گرفت. 
آنهــا با اســتفاده از روش ســعي و خطا، فركانس هاي طبيعي و شــكل 
مودهاي يك رشــته ي ساده را استخراج و بر اســاس آن توانستند نقاط 

بحرانى را شناسايى كنند. 
خان(Khaza zameerudin khan) [5] به بررسى ارتعاشات محوري 
و پيچشــي در رشــته ي حفاري پرداخت و مدل هاي متفاوتي  از رشته ي 
حفاري (يك ســر گيردار، دو سر ثابت وجرم- فنردر دو انتها ) را معرفي 
نمود و شكل مود ها و فركانس هاي طبيعي را براي اين حالت ها به دست 
 (FDMاســتفاده از روش) آورد. وي بررســي خود را به صورت عددى
و تحليلي (موبيليتي) انجام داد و با اســتفاده از ارتباطي كه بين قســمت 
باال و پايين رشــته برقرار كرد، توانست به پاسخ ارتعاشات نقاط غيرقابل 

دسترس (مانند مته) دسترسي پيدا كند.
 برگس و همكارانش (T.M.Burges et al)[9] به بررســي علت از 

ارتعاشات ارتعاشات 
پيچشىپيچشى
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ارتعاشات جانبىارتعاشات جانبى

ارتعاشات ارتعاشات 
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متهمته
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انواع ارتعاشــات  ســاق مته  2    
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كار افتادگي رشــته ي حفاري پرداختند. آنها در اين مطالعه، منابع اصلي 
تحريك را شناســايي كرده و با ارسال وسايل اندازه گيري ارتعاشات به 
درون چاه به اين مســأله پي بردند كه علت اصلي از كار افتادگى رشته ي 
حفاري، ارتعاشــات جانبي، موقعيت، قُطر و لقى پايداركننده ها و تماس 
رشته با بدنه در قسمت پايين رشته است. سپس با تغيير محل پايداركننده ها 
و لقى بين آنها و ديواره چاه، فركانس هاى طبيعى و سرعت هاى بحرانى 
متفاوتى را به دســت آوردند. تحليل آنها در دو قسمت به صورت آناليز 
استاتيكى غير خطى دو بُعدى با تأثير تماس رشته با بدنه و آناليز ارتعاشات 
اجبــارى خطى با تأثير دور چرخشــى صورت پذيرفــت و براي اثبات 
يافته هــاى خود نمونه هاي متفاوتى از چاه هاي مختلف را مورد آزمايش 
عملي قرار دادند. آنها با انجام تحليل اســتاتيكى، محلى كه مجموعه ي 
پاييــن رشــته به ديواره تكيــه مى كرد را پيــدا نموده و بــا انجام تحليل 
هارمونيك به تعيين فركانس هاى طبيعى، ســرعت هاى بحرانى و شكل 

مودهاى سيستم بدون لحاظ نمودن اثرات ِگل حفارى پرداختند. 
لى-هيون-يوپ (Lee HyonYup) [1] به بررسي ارتعاشات محوري 
و انتشــار موج در يك چاه پرداخت. كليه ي بررســي ها و تحقيقات وي 
به صــورت عملــي روي چاه هــاى نفت صــورت پذيرفــت. وى تأثير 
ويســكوزيته ِگل، ميرايى هاى مختلف، اتصــاالت، چرخش، نيروهاى 
تحريك، شــرايط مرزى و وزن روى مته را به طور مفصل بررسى كرده 
و از اثر هيدروليكي ِگل حفاري چشم پوشي نمود. وي نتيجه گيري كرد 
كه شرايط مرزى در قسمت پايين رشته، هنگامي كه رشته بدون چرخش 
است، به شــدت به وزن روي مته و هنگامى كه در حال چرخش است، 
به دور چرخشــى رشته(RPM) وابسته است. به همين سبب، سرعت هاي 
مطمئن (دور از ســرعت بحرانى) جهت كاركرد دســتگاه توسط ايشان 

پيشنهاد شد.
 (J.D.Macpherson .N.Joji, مك فرســون، جوجى و همــكاران  
(et al [7و8] به بررسى ارتعاشات مختلف رشته ي حفارى با نصب ابزار 

اندازه گيرى ارتعاشــات در نقاط مختلف رشته سر چاهى پرداختند. آنها 
با اســتفاده از اين ابزار به محاسبه سرعت انتشار موج در لوله ها پرداخته 
و پاســخ هاى خود را با مدل هاى پيش بينى شــده مقايسه و مورد بررسى 
قرار دادنــد. آنها نتيجه گيــرى كردند كه اثرات گل حفــارى در تغيير 
فركانس هــاى طبيعى محورى ناچيز اســت و پرش هــاى مته كه باعث 
ارتعاشــات محورى مى شــود در فركانس متفاوتــى از فركانس طبيعى 

محورى نيز اتفاق مى افتد.

معادالت حاكم
معادالت ســاده حاكم بر ارتعاشــات محورى رشــته ي حفارى از 
مجموع نيروهاى اعمالى در راستاى ارتعاش رشته به دست مى آيد. اين 

نيروها شــامل نيروهاى عمل كننده داخلى ناشــى از تنش مواد 11سازنده 
رشــته، نيروهاى ناشــى از ويسكوزيته ســيال، نيروهاى داخلى ناشى از 
شــتاب اجزاي متحرك و نيروى كشش كابل ها  هستند. با جمع نمودن 

نيروهاى باال رابطه1 بدست مي آيد          .   [1]
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در رابطه m،2 جرم اضافه ناشــى از ســيال و  ضريب ميرائى ناشى 
از ويســكوزيته سيال اســت كه اين دو پارامتر به ترتيب از روابط 3 و 4 
به دســت مي آيند. همچنيــن با توجه به اثر تمــاس، طوالنى بودن طول 
رشته و بروز رفتارهاى غير خطى، معادالت باال به روش عددى صورت 

پذيرفت[1].

اثرات ِگل حفاري
در ايــن تحقيــق از اثــرات هيدروليكي گل حفاري چشم پوشــي 
اثــر لزجــت آن پرداختــه شــده اســت.  بــه  شــده اســت و تنهــا 
تاثيــر ويســكوزيته ي ســيال بــر رشــته ي حفــاري به صــورت جــرم 
اضافــه12 و ميرائــى13 اســت كــه درطول رشــته توزيع شــده اســت. 

(روابط 3 و 4)[1].
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ميرايي
    ميرايي، تركيبى از اســتهالك هاى مختلف ( ناشــي از ســيال و 
برخوردهــا ...) و تنش هــاى درون ســازه اى اســت. اين اســتهالك ها 
در حالــت ديناميكي دامنه ي ارتعاشــات رشــته را كاهش مي دهند[2]. 
دارينگ [2] تأثير ميرايي در حالت محوري را بررســي و منشــأ ميرايي 
را چهار عامل ميرايي ويســكوز، ميرايي تشعشعي، ميرايي اصطكاكي و 

مالشي و ميرايي هيسترتيك داخلي ذكر كرده است.

(WOB) تاثير وزن روى مته
    رشــته ي حفاري در قسمت باالي دكل توسط سيستم باالبرنده، 
نگه داشته مى شود. نيروي ناشي از كابل هاى نگهدارنده را نيروي هوك 
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  4    تماس داخلى دو تير موازى

مي نامند كه همواره لوله هاي حفاري را در حالت كشــش نگه مي دارد. 
بخش پايين رشته به دليل نيروي وزن رشته و درگيري مته-سازند، تحت 
فشــار قرار مي گيرد، تركيب اين دو نيرو ممكن اســت منجر به خمش 
ساق مته و نهايتاً كمانش رشته شود. وزن روى مته به عواملى چون  نوع 
ســازند، قطر چاه، نوع مته و انحــراف چاه از موقعيت عمودي و نيروى 
كشــش انتخابى در باالى رشــته بســتگي دارد. انتخاب نيروى كشش 
كابل ها در روى سطح بايد با دقت صورت گيرد تا اين كه بتوان نيروى 
الزم جهت نفوذ مته براى حفر عمق مورد نظر به درون ســازند به دست 
آورد. اين وزن با كنترل نيروى كشش در روى سطح قابل تنظيم بوده و 
مى توان ميزان نفوذ مته و حفارى انجام شده را كنترل كرد، هرچه نيروى 

كشش در باال بيشتر باشد، وزن روى مته كمتر خواهد شد(شكل3).

مدل سازى
بــا توجه بــه انتخاب نــرم افــزار Ansys براى تحليل عــددى، در 
مدل سازى سه بعدى رشته ي حفارى و سازند، اِلمان Beam188 انتخاب 
گرديده اســت. اين اِلمان براي تحليل تيرها و سازه هاي نازك و گاهي 

ضخيم، مناســب بوده و بر اساس تئوري تير تيموشنكو طراحى شده كه       
 Beam188 تأثيرات تغيير شــكل برشــي را نيز در نظر مى گيــرد. اِلمان
به صورت خطي (دونقطه) بوده و داراي  شــش و يا هفت درجه آزادي 
است و براي كاربردهاي خطي و غيرخطى، چرخش ها و تغيير فرم هاى 

بزرگ مناسب است. 
    نــرم افزار Ansys براى بررســى و تحليل تيرهاى موازى در حال 
تماس، اِلمان تماسى" تير با تير" 14 سه بعدى را كه توانايى برقراى تماس 
بين دو تير موازى، متداخل و متقاطع به شكل هاى مختلف (تماس سطوح 
صلب- انعطاف پذيــر و انعطاف پذير – انعطاف پذير ) را دارد، معرفى 
نموده است. با توجه به اينكه رشته و سازند به صورت دو لوله متداخل با 
هم تماس پيدا مي كنند (شكل 4)، بنابراين در اين تحقيق از اِلمان تماس 

" خط با خط" 15 از زير مجموعه تير با تير استفاده شده است. 
   يكــى از عوامــل اصلى در كنترل حركات جانبى رشــته در حين 
عمليات حفارى، ديواره چاه اســت كه رشته در هنگام عمليات حفارى 
در نقــاط مختلف بــه جداره ي داخلــى آن برخورد مى نمايد. شــرايط 
برخورد با توجه به مشــخصات فيزيكى و هندســى رشــته و سازند، گل 

  1    مشخصات ابعادى رشته ي حفارى شماره 1  (606 فوتى)

طول (فوت)   نام  قطعهرديف
قطر 

خارجى 
(اينچ)

قطر 
داخلى 
(اينچ)

قطر 
پايداركننده 

(اينچ)

مجموع 
طول 
(فوت)

3/256/253/3مته1
6/404/752/256/259/7پايداركننده2
30/84/752/2540/5لوله هاى وزنه3
6/604/752/256/2547/0پايداركننده4
529/14/752/25576/2لوله هاى وزنه5
30/423/52/06606لوله هاى حفارى6

  2    مشخصات ابعادى رشته ي حفارى شماره 2  (526 فوتى) [7و8]

طول اجزاءرديف
(فوت)   

قطر 
خارجى 
(اينچ)

قطر 
داخلى 
(اينچ)

قطر 
پايداركننده 

(اينچ)
-112/25مته1
5/18/253/0012/19پايداركننده2
3 NBM: near bit mechanics

tool/MWD51/438/252/81
4/658/253/0012/19پايداركننده4
30/308/002/81لوله هاى وزنه5
6/558/002/819/88پايداركننده6
7X/O2/607/633/00
8MWD4/846/502/50
9X/O1/156/002/81

321/856/382/25لوله هاى وزنه10
97/334/502/81لوله حفارى11

سطحسطح كششكشش

تغييرات تنش در طول رشته ي حفارى     3  

                 

وزن روى متهوزن روى مته
متهمته

فشارفشار
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  4    فركانس هاى طبيعى محورى رشته 2 با مدل هاى پيش بينى شده

ANSYSمود
(HZ)

WHIRL
(HZ)

NATFREQ
(HZ)

BHASYS
(HZ)

MEAEASURED
(HZ)

29/768/538/79/069/7
427/624/8625/426/0126/3
541/2639/4340/140/7440/3
653/7154/0255/056/6056/60
769/9470/3771/774/4871/3
889/0587/3489/092/0688/4
9107/66103/4105/2103/4104/8

  3    فركانس هاى  طبيعى محورى اول و دوم (هرتز) رشته 1 در حضور گل حفارى

ANSYSمقادير تجربيمدل پاسالى

فركانس 
دوم

فركانس
اول

فركانس 
دوم

فركانس
اول

فركانس 
دوم

فركانس
اول

22/877/7415/907/9516/057/76

حفارى، ســرعت چرخشــى و نحوه ي عمليات حفارى براى رشته هاى 
مختلف، متفاوت خواهد بود. از طرفى به دليل تاثير عوامل مختلف، رفتار 
ديناميكى سيستم پيچيده و پيش بينى نشده است. در نتيجه نمى توان يك 
رفتار ساده و خطى از پيش تعيين شده اى براى آن در نظر گرفت. بدين 
سبب، بررسى رفتار ديناميكى و تماس رشته با ديواره به صورت غير خطى 
خواهد بود. تماس رشته با بدنه به وزن، طول، هندسه رشته، ويسكوزيته ي 
گل حفارى و شــرايط مرزى وابسته اســت. جفت سطح هايي كه با هم 
در تماس هســتند،"جفت ســطوح تماســي"  ناميده مي شــوند و تحت 
عنوان ســطح تماس دهنده (Contact) و سطح هدف (Target) معرفى 

مى گردند. اين سطوح ضرورتاً داراي اندازه يكسان نيستند. 

 مشخصات فيزيكى رشته 
 فرض شده است لوله هاي حفاري ازلوله هاي فوالدي G  و لوله هاي 

وزنه از فوالد AISI 4151H  تشكيل شده است.

 هندسه و مدل سازى مسأله
  دســتگاه مختصات كارتزين روى رشته ي حفارى نصب مي شود، 
به نحوى كه مركز اين دستگاه روى مته واقع شده و محور Z  در راستاى 
رشــته حفارى قرار مي گيرد. هنگام عمليات حفــاري به دليل حركات 
پيچيده رشته و شرايط سازند، رشته از امتداد قائم منحرف شده و با اين 
امتداد زاويه پيدا مي كند. معموالً اين زاويه بين نيم تا يك درجه اســت. 

در اين بررســي زاويه ي انحراف چــاه يك درجه و طول هر اِلمان برابر 
يك فوت در نظر گرفته شده است.

 مشخصات ابعادى رشته هاى مورد بررسى
   جداول(1و2) دو نمونه از رشته حفارى هستند كه توسط  بسايسو 
و پاســالى[10]، برگس[9] و پوشكار، مك فرسون[7و8] مورد بررسى 
قرار گرفته اند. به همين دليل براى اطمينان از پاسخ هاى به دست آمده در 

اين تحقيق نيز از آنها استفاده شده است. 

شرايط مرزى مساله
   براى اعمال شرايط رشته هاى مرزى فرض شده كه رشته از پايين 
(در محل مته) توســط سازند و از باال توسط كابل هاى نگهدارنده مهار 
شده اســت و در فواصل مختلف پايدار كننده ها به عنوان يك نقطه پين 
شده وظيفه كنترل حركات جانبى آنرا برعهده دارند( ux = ux=  o). در 
پايين ترين و باالترين نقاط يعنى در محل مته و صفحه دوار از حركات 
جانبى (جابجايى و چرخش) جلوگيرى به عمل آمده اما اجازه جابجايى 
و چرخش در امتداد رشــته ( ) داده شــده است. در رشته 
شــماره 2 شرايط مرزى در محل مته ثابت و در محل صفحه دوار آزاد 

در نظر گرفته شده است. 

بحث و بررسى نتايج
    فركانس هاى طبيعى محورى و ســرعت هاى بحرانى رشته داراى 
اهميت ويژه و قابل مالحظه اى هستند، بنابراين نياز است اين فركانس ها 
و ســرعت ها محاســبه و تعيين شوند. رشته حفارى شــماره 1 درغياب 
گل حفــارى با اعمال وزن 15000پوندى بر روى مته مورد تحليل قرار 
گرفت. حل عددى و پاسخ هاى مودال و هارمونيكى اين رشته در فاصله 
فركانســى صفر تا ســى هرتز براى مته هاى غلطكى سه مخروطى انجام 
شده اســت. تحليل هارمونيك اين رشته براى ســه نقطه از آن بررسى 
شده اســت. اولين دو  فركانس طبيعى آن برابر 7/875 و625/ 23 هرتز 
و سرعت هاى بحرانى حالت محورى در شكل 5 نشان داده شده است. 
پاســخ هاى به دســت آمده به علت در نظر نگرفتن اثرات گل حفارى با 
واقعيــت موضوع مطابقت ندارد به همين منظور با احتســاب اثرات گل 

موضوع پيگيرى مى شود. 
با انتخاب گل با دانســيته      9/18، و ضريب شــناورى 0/859، 
تحليل هاى مودال و هارمونيك براى رشته شماره 1 انجام شد كه نتايج 
فركانس هاى طبيعى محورى در جدول3 و شكل6 نشان داده شده است. 
 (Besaisow) پاسخ هاى به دست آمده با مقادير تجربى كه توسط بسايسو
[10] به دســت آمده، مقايسه شده اند. در جدول 4 مقايسه فركانس هاى 
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طبيعى محورى رشــته ي شماره 2  با وزن روى مته 26000پوند و گل با 
دانســيته   8/6 با مدل هاى پيش بينى شــده و تجربى پوشكار و مك 

فرسون [7و8] نشان داده شده است.

تاثير وزن روى مته  بر فركانس هاى طبيعى محورى
به دليل تقابل وزن ســنگين رشــته و كشــش كابل هاى نگهدارنده، 
مقــدار وزن زيــادى روى مته ايجاد مى شــود كه با كنتــرل آن مى توان 
ميــزان حفــارى و نرخ نفــوذ مته را كنتــرل نمــود. بنابراين بــراى تأثير 
فركانس هــاى طبيعــى محــورى، رشــته در  بــر روى  پارامتــر  ايــن 
بارهــاى روى متــه مختلــف(5، 15 ، 18  هــزار پونــد) در حالت بدون 
چرخش مورد بررسى قرار گرفت كه نتايج آن در شكل 7 مشاهده مى شود.

   همان گونــه كه از شــكل پيداســت بــا افزايــش وزن روى مته، 
فركانس هــاى طبيعــى محورى كاهش مــى يابند. علــت اين موضوع 
كاهش ســختى رشــته يا افزايش وزن روى مته و بار فشــاري است . از 
اين شــكل مى توان نتيجه گرفت كه افزايش وزن روى مته، دامنه نقاط 

ماكزيمم را نيز افزايش مى دهد. 

تأثير دانسيته گل حفارى بر فركانس هاى طبيعى محورى و 
سرعت هاى بحرانى

    ويســكوزيته ي گل حفارى  بطور جزئــى باعث افزايش جرم و 

دانســيته رشته شــده و اين افزايش برروي فركانس ارتعاشات مجموعه 
تأثيرگذار است(رابطه3). اسپانوس و همكارانش نشان دادند كه اثر گل 
درون رشته  ي حفارى در افزايش جرم سسيستم ناچيز است و فقط گل 
موجود در فضاى حلقوي چاه است كه باعث افزايش جرم مى شود[11]. 
درتحليل هارمونيك به عمل آمده با داده هاى جدول1، تأثير دانســيته ي 
گل حفارى(8/35، 9/18 و 13/35 پوند بر گالن) بر فركانس هاى طبيعى 

محورى مطابق شكل8 است.
   مشــاهده مى شــود با افزايش دانســيته ي گل حفــارى، فركانس هاى 
طبيعــى محــورى بطــور جزئــى كاهــش مى يابند. علــت ايــن موضوع 
فضــاى  گل  وزن  افزايــش  دانســيته،  افزايــش  بــا  كــه  اســت  ايــن 
افزايــش جزئــى  اضافــه(Added Mass) در  به عنــوان جــرم  حلقــوى 
وزن مجموعــه (رابطــه3) تأثيرگذار اســت. ايــن افزايش حــدود يك تا 
ســه درصــد وزن رشــته مى باشــد (در ارتعاشــات عرضى تاثيــر افزايش 
درصــد  حلقــوى 30-25  فضــاى  گل  وزن  افزايــش  از  ناشــى  جــرم 
وزن رشــته مى باشد ). اين افزايش جزئى، بار فشــارى روى مته را افزايش 
مى دهد و سختى رشته كمتر شده، موجب كاهش فركانس مجموعه مى شود. 

اثـر زاويـه انحــراف چـاه بـر فركانـــس هـاى طبيـــعى 
محـورى رشته ي حفارى

يكــى از عوامل اصلى در نرخ نفوذ متــه در حين عمليات حفارى، 

  8    جابجايى محورى رشته 1 در دانسيته ي مختلف گل
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  5    جابجايى محورى رشته 1 درغياب گل حفارى 
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  6     جابجايى محورى رشته 1 در حضور گل حفارى
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75 rpm 10    جابجايى محورى رشته 1 در سرعت  

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0 2 4 6 8
( )

(
) 

40  :   
400 :   

  9    جابجايى محورى رشته 1 در زواياى مختلف انحراف

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 4 8 12 16 20 24 28

( )

(
)

 /5 :  
 1/5 :  
 3 :  

155 rpm 12    جابجايى محورى رشته 1 در سرعت  
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وزن رشته حفارى است. چنانچه اين وزن در راستاى محور اصلى رشته 
(Z ) قرار گيرد، بيشــترين نرخ نفوذ در محل مته ايجاد مى شود. معموالً 
در هنگام حفاري به دليل حركات رشته و شرايط سازند، رشته از امتداد 
قائم منحرف شده و با اين امتداد زاويه پيدا مي كند. به همين دليل بخشى 
از وزن رشته در امتداد محور ديگرى قرار مى گيرد و در نتيجه وزن رشته 
در امتداد محور اصلى كمتر خواهد شــد و باعث افزايش سختى رشته 
مى شود. براى بررسى اين موضوع رشته شماره 1 با زواياى انحراف 5/، 
1/5 و 3 درجــه با آناليزهاى هارمونيك مورد بررســى قرار گرفت كه 

نتايج آن در شكل9 نشان داده شده است.
با توجــه به شــكل9 با افزايــش زاويه انحراف چــاه، فركانس هاى 
طبيعــى محــورى و ســرعت هاى  بحرانــى افزايش يافته اســت. علت 
ايــن موضــوع در حقيقــت كم شــدن اثــر وزن رشــته در راســتاى 
محور رشــته اســت كــه در گيرى متــه با كف چــاه را كمتــر نموده 
و به سبب اينكه نيروى كشش از باال ثابت است، سختى رشته بيشتر شده 

و در نتيجه فركانس هاى طبيعى محورى افزايش يافته است.

بررســــى آناليـز گـــذرا در حل مســــأله ارتعاشـــات 
محورى رشته  ي حفارى

در اين بررسى به تحليل گذراى رشته شماره1 با تأثيرات جرم اضافه 
و ميرايى ناشى از گل حفارى پرداخته شده است. تحريك رشته در محل 

مته سه مخروطى به صورت محورى با جابجايى سينوسى و فركانس سه 
برابر چرخش در نظر گرفته شده است. همچنين  تأثير سرعت زاويه اى 
به صورت جابجايى چرخشــى و اعمال آن به صورت پله اى متناســب با 
زمان چرخش در آخرين گره (صفحه دوار) انجام شده است. دامنه اين 

تحريك به ميزان 1/ اينچ انتخاب شده است. 
براى اينكه رفتار ارتعاشى در حوزه ي زمان بررسى شود، رشته  در 
سرعت هاى چرخشى متفاوت (ســرعت بحرانى و كمتر از آن) دوران 
داده شده است. ابتدا رشته ي حفارى با سرعت 75 دور بر دقيقه (كمتر از 
ســرعت بحرانى) دوران داده شده است. در اين حالت عمليات حفارى 
به صورت هموار انجام مى شــود. پاسخ هاى جابجايى و نيروى محورى 
در حوزه ي زمان رشته ي حفارى براى اين سرعت در دو نقطه متفاوت 
40 و400 فوتــى از مته به ازاى جابجايى اوليه و به صورت سينوســى به 
اندازه 0/1  اينچ در محل مته بدســت آمده است كه در شكل هاى10 و 
11 نشان داده شــده است. در اين سرعت رشته وضعيت پايدارى دارد. 
سپس رشته حفارى در سرعت 155 دور بر دقيقه (سرعت بحرانى پيش 
بينى شده) دوران داده شده است. اين سرعت متناسب با اولين فركانس 
طبيعى به دست آمده از رشته شماره 1 با احتساب مته سه مخروطى طبق 
جدول3 است. پاسخ هاى ارتعاشى مربوط به جابجايى و نيرو در حالت 
محورى سيســتم در شكل هاى 12 و 13 نشــان داده شده است. در اين 
حالت، برخورد رشــته ي حفارى با ديواره ي چاه و پرش هاى پى درپى 

75 rpm 11    تغييرات نيروى محورى رشته 1 در سرعت  
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مته با شدت بيشــترى رخ داده و تكرار مى شــود و همان گونه كه قابل 
پيش بينى بود با توجه به بحرانى بودن ســرعت، رشــته تغييرات دامنه ي 
بزرگتــر و آشــفته ترى را تجربه مى كند كه اين بزرگتــر بودن دامنه ها 
در درازمدت ممكن اســت اثرات ســوء و زيانبارى را به اجزا رشــته ي 
حفارى و دستگاه حفارى وارد و خسارات جبران ناپذيرى را به بار آورد. 
بنابراين بايد تا حد امكان از انجام عمليات حفارى در ســرعت بحرانى 
پرهيز نمود. همچنين به علت نزديك بودن فركانس تحريك با فركانس 

طبيعى مجموعه پديده تپش كامًال مشهود است. 

نتيجه گيرى
با بررسى نتايج حاصله مى توان نكات زير را به عنوان نتيجه گيرى برشمرد:

1) برخورد رشته ي حفارى با ديواره چاه و مشخص كردن موقعيت شروع 
تماس آن در تعيين و جابجا كردن فركانس هاى طبيعى محورى بى تأثير است. 
محل اين نقطه كه با استفاده از تحليل غيرخطى استاتيك به دست مى آيد، بستگى 
به تعداد، موقعيت و قطر پايداركننده ها، شــرايط مرزى، طول رشــته، نوع گل 

حفارى و قطر چاه دارد.
2) تأثيــر گل حفارى به صورت شــناورى، ميرايــى و افزايش جرم اضافه 

سيســتم، نقش جزئى در جابجايى فركانس هاى طبيعى محورى و سرعت هاى 
بحرانى رشــته ي حفارى دارد. علت اين موضوع اين است كه ِگل بين رشته و 
ديواره به علت پيوستگى سيال، باال و پايين نمى شود و فقط رشته جابجا مى شود. 
3) وزن روى مته در تغيير فركانس هاى طبيعى محورى و دامنه ارتعاشــات 
نقش اساســى دارد. اين پارامتر به علت تقابل وزن رشته و نيروي كشش كابل ها 
بوجــود آمده و تغييرات آن در ســختي رشــته تأثير گذار اســت و بدين گونه 

فركانس هاي طبيعي محوري را متأثر مي كند.
4) ارتعاشــات محورى مانند يك موج به سطح منتقل مى شوند و قسمت 
باالى رشته نسبت به بخش پايين، دامنه ارتعاشات بزرگترى را تجربه مى نمايد. 
اين در حالى اســت كه تحريك محورى رشته از بخش پايين(مته) اعمال شده 

است.  
5) افزايش زاويه انحراف چاه باعث افزايش فركانس هاى طبيعى محورى 
مى شــود. افزايش زاويه در حين عمليات حفاري به دليل نوع  حركات رشته و 
شــرايط ســازند بوجود مى آيد. با توجه به منحرف كردن بخشي از وزن رشته 
نسبت به امتداد محور آن، اثر وزن در راستاى ارتعاش محورى را كمتر شده  و 
سختى رشته باال مى رود كه  فركانس هاى طبيعى محورى را متأثر كرده  بگونه اى 

كه افزايش زاويه باعث  افزايش فركانس هاى طبيعى محورى مى شود.
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