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چاه های  در  شبیه ساز جریان گل حفاری  نرم افزار  ایجاد  و  طراحی 
عمودی و جهت دار

 بهمن پیرمرادیان، مدیریت اکتشاف نفت   سهیل اکبری*، سیدحسن هاشم آبادی، دانشگاه علم و صنعت ایران  

در ایــن تحقیــق به منظــور ســهولت در محاســبه برخــی از پارامترهــای مهــم گل حفــاری و ارائــه ســریع 
نتایــج، طراحــی و ایجــاد شبیه ســاز جریــان گل حفــاری در دســتور کار قــرار گرفــت. از آنجایــي کــه 
حرکــت گل حفــاری در سیســتم گــردش گل، بــه خصــوص درمحیــط آنالــوس چاه هــای حفــاری 
ــه کمــک شبیه ســازی CFD، برخــی  ــی برخــوردار اســت، ب عمــودی و جهــت دار، از پیچیدگی های
از پارامترهــای گل حفــاری محاســبه و بررســی گردیــد. ابعــاد آنالــوس حفــاری بــا توجــه بــه یکــی 
از چاه هــای میــدان نفتــی اهــواز انتخــاب گردیــد. در ادامــه، به منظــور تســریع در دســتیابی بــه نتایــج 
شبیه ســازی، بــه کمــک شــبکه ی عصبــی مصنوعــی رابطــه میــان پارامترهــای عملیاتــی ایجــاد شــد. 
ــی  ــاری طراح ــان گل حف ــاز جری ــب، شبیه س ــزار متل ــی نرم اف ــط گرافیک ــتفاده از راب ــا اس ــپس، ب س
ــای  ــایر نرم افزاره ــا س ــاوت ب ــی متف ــت اطالعات ــده اس ــعی ش ــزار س ــن نرم اف ــد. در ای ــاد گردی و ایج
موجــود، در اختیــار کاربــر قــرار گیــرد. ایــن اطالعــات شــامل میــزان حمــل کنده هــای حفــر شــده، 
ــی  ــن دب ــاری و کمتری ــه حف ــر روی لول ــزان تنــش وارده ب ــت فشــار کل سیســتم گــردش گل، می اف
ــخصات  ــر مش ــا، از کارب ــن پارامتره ــبه ای ــت محاس ــند. جه ــده می باش ــل کن ــرای حم ــاز ب ــورد نی م
ــن  ــه می شــود. از ویژگی هــای مهــم ای ــده گرفت ــاز سیســتم گــردش گل، چــاه، ســیال و کن مــورد نی
ــن  ــن بهتری ــت تعیی ــزار قابلی ــن نرم اف ــن ای ــر می باشــد. همچنی ــه کارب ــزار، پاســخگویی ســریع ب نرم اف

مــدل رئولوژیکــی گل حفــاری مــورد اســتفاده را دارد. 
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صنعت  توسعه  با  و  گرفته  شکل  بشر  تمدن  تاریخ  با  حفاری  عملیات 
است.  آمده  در  عظیم  صنعت  یک  به صورت  و  یافته  تکامل  به تدریج 
امروزه با توجه به کاهش منابع قدیم نفتي، عملیات حفاري تخصصي تر 
و پیچیده تر از گذشته شده و از لحاظ اقتصادي گران تر گردیده است. 
با صرفه تر کردن  با هدف  به همین لحاظ تکنولوژي حفاري جهت دار 
عملیات حفاري، روز به روز تغییر یافته و سیستم هاي جدیدتر جایگزین 
آموزش  فرایند  به  مي توانند  حفاري  شبیه سازهاي  طرفی،  از  شده اند. 
بهترین  از  استفاده  افزایش  موجب  و  داده  شــتاب  حفاران  و  مهندسان 
اطالعات  بین  ارتباط  براي  نرم افزار  داشتن یک  موجود شوند.  فناوري 
عملیات حفاری ضروري است، به طوری که بتوان با تغییر شرایط حفاری 
و خصوصیات گل حفاری، اثرات این پارامترها را بررسي کرد. هدف 
از این تحقیق طراحی یک شبیه ساز در زمینه مهندسی گل حفاری است 
تا کاربران با استفاده از این شبیه ساز بتوانند با تأثیر خصوصیات گل بر 
و  پارامترهای حفاری  برروی  تغییرات حاصله  مشاهده  و  روی حفاری 
این شبیه ساز کاربران  با کمک  هیدرولیک سیال حفاری آشنا گردند. 
می توانند با مشکالتی که مهندس گل در حین عملیات حفاری با آنها 
گل  سیستم  مدیریت  و  گل  درمان  در  و  شوند  آشنا  می شود،  روبه رو 

تجربه بسیار خوبی کسب نمایند.
ارتقاء  و  توسعه  درحال  هم اکنون  حفاري  عملیات  جدید  شبیه سازهاي 
هستند. میلهیم و گابلر1 ]1[ مفهوم ذهني جدید از شبیه سازي با استفاده 

تجربه  مجازی  شبیه سازی  آنرا  و  داده  ارائه  کامپیوتري  شبیه سازي  از 
VES(2( نامیده اند. آنها با استفاده از داده هاي 22 حلقه چاه حفاري شده، 

در  را  حفاري  عملیات  پارامترهای  است  قادر  که  ساخته اند  شبیه سازي 
یک چاه جدید پیش بیني نماید. کوپر3 و همکارانش ]2[ شبیه سازي را 
و  حفاري  الیه ها، سرعت  در  نفوذ  نرخ  است  قادر  که  مي کنند  معرفي 
مته،  نوع  از  تابعي  براساس  را  حفاري  مته  دندانه هاي  رفتن  بین  از  نرخ 
عملیات،  به  مربوط  پارامترهاي  یکسري  و  در حال حفاري  نوع سنگ 
و  هارلند4  توسط  شبیه ساز حفاری  برای  دیگری  مفهوم  کند.  پیش بیني 
حفاری  شبیه ساز  نام  به  نرم افزاري  آنها  شد.  گرفته  به کار  همکاران]3[ 
نمودارگیری  داده های  براساس  که  دادند  توسعه  را   )DROPS(5بهینه
داده های  و  شده  طراحی   )GDL( شده6  حفاری  چاه های  زمین شناسی 
جمع آوری شده از چاه هایی که قباًل در همان منطقه حفاری شده اند، به 
نرم افزار وارد می شوند. ساالس7 ]4[ در سال 2004 مزایا، معایب و دقت 
با استفاده از داده های واقعی چاه ها مورد ارزیابی  DROPS را  نرم افزار 
قرار داد. نرم افزار DROPS یک برنامه کامپیوتری است که برای کاهش 
هزینه های مربوط به حفاری توسط شرکت های نفتی به کار می رود. این 
نرم افزار عملیات حفاری را براساس مقاومت سازند شبیه سازی می کند. 
پارامترهای ورودی این نرم افزار شامل پارامترهای عملیاتی و اطالعاتی 
در رابطه با سازندهای مورد حفاری می باشد. نتایج نرم افزار DROPS به 

دو صورت گرافیکی و مقادیر عددی بیان می شود.
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لیو8 ]5[  به مطالعه محاسبه ی پارامترهای بهینه برای محاسبات هیدرولیک، 
گشتاور و درگ با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو پرداخته است. 
این پارامترها در نرم افزارهای حفاری موثرند و مطالعات لیو به کاربران 
خواهد  کمک  بهتر  ورودی  مقادیر  کردن  وارد  برای  نرم افزار  آینده 
از داده های چاه های موجود،  با استفاده  برای اهداف شبیه سازی،  کرد. 
تأثیرگذاری پارامترها بررسی شده است. آینی و همکاران ]6[ برنامه ای 
پارامترهای  از  استفاده  با  حفاری  گل  هیدرولیک  براساس  کامپیوتری 
ویژوال  محیط  در  بالکلی  هرشل  و  پاورال  بینگهام،  مدل های  رئولوژی 
بیسیک طراحی کردند. این نرم افزار، نرم افزار ضریب اصطکاک لوله و 
ناهم مرکز بودن آن و استفاده از شش پارامتر اندازه گیری شده توسط 
از  استفاده  با  آنها  می برد.  کار  به  هیدرولیکی  مدل  در  را  ویسکومتر 
داده های میدانی که توسط گل های پایه آبی و پایه روغنی در اوکالهما 
حفر شده بودند، نرم افزار را مورد آزمایش قرار دادند. نتایج نشان دادند 
که افت فشار اصطکاکی اندازه گیری شده در دو ناحیه از چاه با مقادیر 
از سه مدل مطابقت دارد. همچنین مشاهده شد که یک  به دست آمده 
مدل رئولوژی برای بیان رفتار گل حفاری در کل سیستم گل که شامل 
قسمت هایی که نرخ برش کمی دارند مانند تانک های گل و قسمت هایی 
که نرخ برش باالیی دارند مانند مته، کافی نیست. به طوری که به منظور 
مدل  از  چاه  اعماق  تمام  در  و  پاورال  مدل  از  در سطح  رفتار گل  بیان 
هرشل بالکلی استفاده می شود. شیرکوندی و همکاران ]7[ یک شبیه ساز 
حفاری فروتعادلی طراحی کرده و توسعه دادند. این نوع حفاری باعث 
افزایش ROP٩ ، حذف هرزروی و مشکالت مربوط به آن مانند آسیب 
سازند می شود. این شبیه ساز کامپیوتری فشار کف چاه، فشار موردنیاز 
برای خارج کردن کنده های حفاری، کل افت فشار ایجاد شده در چاه، 
قابلیت حفاری  تمیزسازی چاه،  به منظور  بر واحد حجم  انرژی جنبشی 
سازند، ROP و میزان هزینه حفاری برای هر متر را شبیه سازی و محاسبه 
تمیزسازی  بهینه،  انتخاب گردش گل  داد که  نشان  آنها  نتایج  می کند. 

مناسب چاه از کنده ها را تضمین می کند.
گل  توسط  کنده  حمل  مطالعه  به  هاشم آبادی]8[  و  کفرودی  قاسمی 
حفاری در چاه های عمودی به کمک شبیه سازی CFD پرداختند. آنها 
از مدل های کراس و هرشل بالکلی برای پیش بینی رفتار رئولوژی گل 
استفاده و به کمک کد عددی، میدان جریان و فشار را محاسبه کردند. 
همچنین به کمک نرم افزار فلوئنت، اثر نوع گل حفاری، سرعت محوری 
بر  کنده  اندازه  و  سیال  چگالی  حفاری،  رشته  چرخش  سرعت  و  گل 
درصد انتقال کنده مورد بررسی قرار دادند. محمدزاده و همکاران]٩[ با 
کمک شبیه سازی CFD به مطالعه تأثیر ویسکوزیته افزا بر روی رفتار گل 
حفاری و میزان حمل کنده در چاه های شیب دار و افقی پرداختند. برای 
شبیه سازی جریان دوفازی از مدل مخلوط استفاده و رفتار رئولوژیکی 
با  بالکلی بررسی شده است.  از مدل  هرشل  با استفاده  سیاالت حفاری 
توجه به مشاهدات نتیجه گیری کردند که با افزایش ویسکوزیته ظاهری 
باعث  طرفی،  از  و  می یابد  افزایش  کنده  حمل  قدرت  حفاری،  سیال 
افزایش افت فشار سیال در آنالوس می شود که نامناسب است. همچنین 

بیشترین کاهش حمل کنده در زاویه 60 درجه و به مقدار بیش از 18 
درصد مشاهده شده است و حساسیت چاه های افقی و شیب دار نسبت به 
عوامل کاهنده حمل کنده همچون سنگینی سازند، افزایش قُطر کنده ها 
و ... از چاه های عمودی بیشتر است و با افزایش عوامل کاهنده ي حمل 
کنده، شاهد کاهش بیشتری در چاه های غیر عمودی بودند. توریفی و 
همکاران ]10[ در سال 2014 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به ارائه 
روشی جهت پیش بینی و حل مشکل هدر رفت گل حفاری پرداختند. 
کردند.  استفاده  ایران  مارون  نفتی  میدان  در  چاه   38 داده های  از  آنها 
از  آنها 60 درصد  می باشد.  آنها 0/٩4 درصد  مدل طراحی شده  دقت 
داده ها را برای آموزش، 20 درصد را برای صحت سنجی و 20 درصد 
باقی را به منظور آزمایش شبکه استفاده کردند. ضمناً شبکه توسعه داده 
و  وانگ10  دارد.  کاربرد  مطالعه  مورد  میدان  جهت  فقط  آنها  شده ی 
همکاران ]11[ در سال 2015 با استفاده از نرم افزار متلب جهت پیش بینی 
الگوریتم شبکه عصبی  پیاده سازی  به  براساس عمق حفاری  فشار پمپ 
نشان داد که روش شبکه عصبی  این تحقیق  نتایج  پرداختند.  مصنوعی 
چاه  در  هیدرولیکی  رفتار  کردن  مدل سازی  جهت  باالیی  پتانسیل  از 
برخوردار است و این تحقیق می تواند در یک سیستم نرم افزاری جهت 
برنامه ریزی حفاری و عملیات حفر چاه های نفت و گاز به کار برده شود 
تا زمان غیر مولد11 کاهش یابد. آنها از 180 تا 200 داده ی موجود برای 
نتایج نشان داد که  استفاده کردند.  3 چاه عمودی جهت شبکه عصبی 
داده و  پایگاه  اندازه و دقت  به  وابستگی زیادی  عملکرد شبکه عصبی 
مدل،  افزایش کارایی  برای  و  دارد  آنالیز  برای  انتخاب شده  متغیرهای 

استفاده از داده های میادین نفتی مختلف ضروری است.
با مطالعه کارهای صورت گرفته در زمینه تحقق نرم افزارهای شبیه ساز 
حفاری  گل  مهم  پارامترهای  مطالعه  اهمیت  طرفی،  از  و  حفاری  گل 
گل(،  توسط  حفاری  لوله  بر  وارده  تنش  و  فشار  افت  کنده،  )حمل 
کمبود یک نرم افزار ارائه دهنده ی این پارامترها احساس می شود. لذا در 
این تحقیق با هدف ارائه این نتایج به کارکنان عملیات حفاری، جهت 
به موقع،  تصمیم گیری  و  درون چاهی  پارامترهای  این  از  آنها  آگاهی 
 Pars-Mudware نرم افزاری طراحی و ایجاد شده است. این نرم افزار که
کوتاه ترین  در  مذکور  پارامترهای  ارائه  قابلیت  است،  شده  نام گذاری 
زمان ممکن و همچنین تعیین بهترین مدل رئولوژیکی گل مورد استفاده 

را در دماها و فشارهای مختلف داراست.

١- معرفی شبیه ساز جریان گل حفاری
از آنجایی که دستیابی به پارامترهای گل حفاری در هنگامی که وارد 
دشوار  یا  غیرممکن  می شود،  خارج  چاه  از  زمانی که  تا  می شود  چاه 
است، ضرورت وجود یک شبیه ساز رفتار سیال در چاه به منظور نمایش 
پارامترهای لحظه ای گل حفاری جهت استفاده کارکنان عملیات حفاری 
احساس می شود. در این تحقیق به منظور ارائه برخی از پارامترهای مهم 
گل حفاری به طراحی یک شبیه ساز جریان گل حفاری پرداخته شده 
تجربی  یا  و  تحلیلی  روابط  از  استفاده  با  پارامترها  این  از  برخی  است. 



75 

135

تجربی  روابط  چاه،  آنالوس  قسمت  در  اما  می شوند.  محاسبه  موجود 
براساس شرایط حفاری  پارامترهای مختلف گل حفاری  برای محاسبه 
در منابع موجود است که به دلیل پیچیدگی جریان غیرنیوتنی و دوفازی 
بودن، رابطه ای که تأثیر تمامی پارامترهای موثر در رفتار گل را با صحت 
آزمایش های  انجام  این رو،  از  ندارد.  وجود  کند،  پیش بینی  مناسبی 
تجربی یا حل های عددی برای دسترسی به تأثیر عوامل مختلف ضروری 
که  است  قدرتمند  ابزاری  محاسباتی12  سیاالت  دینامیک  ابزار  است. 
عالوه بر کم هزینه بودن نسبت به تحقیقات تجربی و امکان آزمودن تأثیر 
را  فضای حل  تمامی  در  مختلف  متغیرهای  یافتن  متفاوت،  پارامترهای 
کنده های  همراه  به  حفاری  سیال  جریان  اینجا  در  می کند.  امکان پذیر 
حفاری درون چاه در دما و فشار مختلفی از گل شبیه سازی شده است. 
با  شبیه سازی  نتایج  و  حل  فلوئنت13  نرم افزار  محیط  در  مدل  معادالت 
عملیات  مختلف  پارامترهای  تأثیر  سپس  و  شده  ارزیابی  تجربی  نتایج 
حفاری بر میزان و نوع حمل کنده ها بررسی گردیده  است. در ادامه، به 
کمک شبکه عصبی مصنوعی14 میان پارامترهای مورد استفاده و به دست 
آمده از شبیه سازی، ارتباط برقرار شده و به منظور استفاده از نتایج، یک 

محیط گرافیکی رابط کاربر15 طراحی شده است.

١-١- داده های موجود
شامل  شبیه سازی  و  ریاضی  روابط  در  استفاده  جهت  موجود  داده های 
خواص گل حفاری )دانسیته( و پارامترهای رئولوژیکی آن می باشد که 
از مقاالت معتبر استخراج شده  است. همچنین، ابعاد چاه، بازده سرعت 
چرخش لوله حفاری، نرخ حفاری، دبی ورودی گل حفاری و خواص 
داده های  براساس  غلظت(  و  دانسیته  قطر،  )شامل  حفاری  کنده های 

عملیات حفاری فرض شده اند.

١-2- پارامترهای محاسبه شده و ارائه شده در نرم افزار
نیاز  به آن  پارامترهایی که کارکنان عملیات حفاری  مهم ترین  از جمله 
دارند تا در ادامه روند حفاری جهت افزایش بازده حفاری تصمیم گیری 
کنند، عبارتند از: میزان حمل کنده های حفاری، افت فشار گل حفاری در 
چاه، تنش وارده بر لوله حفاری، میزان هدر رفت گل حفاری، تغییرات 
دمایی گل حفاری در حین گردش در چاه، اثرات دما بر روی پارامترهای 
حفاری و... . در اینجا به بررسی میزان حمل کنده، حداقل سرعت سیال 
مورد نیاز برای حمل کنده، افت فشار گل حفاری، تنش وارده بر روی لوله 
حفاری، اثر دما و فشار بر روی پارامترهای مذکور و محاسبه پارامترهای 

رئولوژیکی گل حفاری براساس داده های رئومتری می پردازیم.

الف-نسبت حمل کنده
نسبت  کمیت  حفاری،  سیال  توسط  کنده ها  حمل  توان  بررسی  برای 
حمل ذره16 تعریف شده است که برابر با حاصل تقسیم سرعت متوسط 

فازکنده بر سرعت متوسط فاز گل است.
                                             )1(

کمیت PTR نشانگر میزان همراهی دو فاز در قسمت توسعه یافته جریان 
این  هرچه  که  است  اهمیت  مورد  ما  مسئله  برای  آن جهت  از  و  است 
کمیت افزایش یابد، سرعت تخلیه شدن چاه از کنده های حفاری بیشتر 
 PTR هرچه  ثابت،  سرعت  با  حفاری  یک  در  نتیجه،  در  و  می گردد 

بیشتری داشته باشیم، میزان متوسط کنده درون چاه کمتر است.

ب- افت فشار سیال
بهینه سازی محاسبات افت فشار اصطکاکی در کل سیستم گردش گل 
لوله های  گیر  و  چاه  نامناسب  تمیزسازی  مانند  مشکالتی  کاهش  باعث 
حفاری و غیره می شود. در اینجا افت فشاری که در سیستم گل حفاری رخ 
می دهد را به قسمت های مختلفی تقسیم می کنیم)شکل-1(. گل حفاری 
انتقال وارد لوله های  از پمپ های گل خارج می شود. به کمک  لوله های 
حفاری شده و به مته انتقال می یابد. پس از خروج از نازل های مته حفاری، 
کنده های حفر شده را از فضای آنالوس به سطح زمین انتقال می دهد. بدین 
ترتیب، تنها، فضای آنالوس حاوی سیال دوفازی می باشد. از آنجایی که 
روابط ریاضی موجود برای محاسبه افت فشار سیال در آنالوس، سیال را 
به صورت تک فاز در نظر می گیرند و از طرفی، نقش پارامترهای مختلف 
در این روابط کم است، در این تحقیق جهت محاسبه افت فشار سیالی که 
از آنالوس چاه در حال حفاری باال می آید، از شبیه سازی CFD استفاده 
شده است؛ چون این سیال، دوفازی )مایع-جامد( می باشد و پارامترهای 
بسیاری در میزان این افت فشار موثرند. افت فشار سایر مسیرهای جریان 

گل با استفاده از روابط محاسبه شده است. 

ج- تنش برشی وارده بر دیواره لوله حفاری
لوله هاي حفاری تنش حاصل از تغییرات فشار و حرارت داخل چاه را 
تحمل مي کنند. براي طراحي لوله هاي حفاری سخت ترین شرایط چاه 
را در نظر می گیرند. عالوه بر آن، فاکتورهایي وجود دارد که باید مورد 

نمایی از مراحل افت فشار گل حفاری ]12[1
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توجه قرار گیرد. با استفاده از شبیه سازی CFD، تأثیر فشار و دمای گل 
حفاری و سایر پارامترهای مرتبط با جریان سیال بر روی فرسایش دیواره 

لوله حفاری در آنالوس مورد بررسی قرار می گیرد.

د-کمترین دبی سیال حفاری جهت حمل کنده
برای تشخیص کمترین میزان دبی گل خروجی از پمپ گل، نیاز است 
که مینیمم سرعت سیال به منظور جلوگیری از سقوط کنده ها به پایین 
با مجموع سرعت  برابر  میزان سرعت سیال  چاه محاسبه شود. کمترین 
سرعت   .]13-15[ است  شده  گرفته  نظر  در  لغزش  سرعت  و  کنده 
کنده)Vct( با موازنه جرمی بین نرخ تولید کنده توسط مته و میزان کنده 

انتقال یافته به دست می آید]13[.
  )2(

 Cc و  آنالوس  سطح   Aann ورودی،  کنده  نرخ   Qiرابطه این  در 
به صورت   Cc بیان  و   ROP به   Qiتبدیل با  بیانگر غلظت کنده هاست. 

درصد)Ccp( رابطه زیر برای سرعت کنده حاصل می شود:

  )3(

  )4(

در روابط باال غلظت کنده است. حال مینیمم سرعت سیال برابر است با:
 )5(

مور17 ]13[ روندی را برای محاسبه سرعت لغزش )Vs( در طی عملیات 
حفاری بر حسب ویسکوزیته ظاهری ارائه داده است.

١-3- شبیه سازی DFC انجام شده
 CFD در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت که جهت شبیه سازی
به کار می رود، رفتار گل حفاری به همراه کنده در آنالوس چاه بررسی 
لوله حفاری  بر  وارده  برشی  تنش  و  فشار  افت  کنده،  و حمل  مي شود 
جهت به کارگیری در شبیه ساز، مورد محاسبه قرار می گیرد. جدول-1 و 

شکل- 2 نشان دهنده ی ابعاد و شکل چاه شبیه سازی شده اند.
همچنین،  و  ایران  مهم  سازند های  دهنده ی  تشکیل  مواد  به  توجه  با 
محدوده 2500- در  کنده های حفاری  انجام شده، چگالی  ارزیابی های 
2800 کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب گردیده است. ابعاد کنده ها، به اندازه 
دندانه های مته و سختی سنگ بستر وابسته است. ولی به طور معمول در 

گزارش ها و مقاالت، کنده ها به صورت کروی درنظر گرفته شده است.
شرایط مرزي استفاده شده در این تحقیق به طور مختصر در زیر توضیح 
داده شده است. شرط مرزي ورودي براي تعریف سرعت یا دبي جرمي 
مي رود.  به کار  ورودي  در  جریان  اسکالر  خاصیت هاي  تمام  با  جریان 

و  سرعت  اندازه  تعیین  مثل  صورتي  هر  به  مي توان  را  ورودي  سرعت 
جهت جریان یا تعیین مولفه هاي سرعت مشخص کرد. شرط خروجی 
در  فشار  به جز  تمامی گرادیان ها  بودن  صفر  بیانگر  که  یافتگی  توسعه 
راستای محور آنالوس است، بر مسئله اعمال شده است. با توجه به شرایط 
حفاری و ثابت بودن دیواره چاه در تمامی موارد شبیه سازی شده در این 
تحقیق، دیواره بیرونی آنالوس به عنوان یک دیواره ثابت مدل سازی شد، 
برخی  در  درونی  دیواره  حفاری،  رشته  چرخش  امکان  به  توجه  با  اما 
موارد ثابت و در برخی دیگر، با سرعت ثابت دورانی با محوریت مرکز 
آنالوس درنظر گرفته شده است. شرط عدم لغزش برروی تمام دیواره ها 

اعمال گردیده است.
نرم افزار  با  و  یافته  ساختار  به صورت  محاسباتی  شبکه  مسئله  این  در   
گمبیت ایجاد شد. شکل-3 شبکه ایجاد شده بر روی هندسه چاه را نشان 
دیواره ها،  نزدیک  در  سرعت  تغییرات  بودن  شدیدتر  به دلیل  می دهد. 

شبکه محاسباتی در نقاط مذکور پُرتراکم تر ایجاد گردید.
معادالت فاز پیوسته با استفاده از روش حجم محدود گسسته سازي شده 
  SIMPLE 18و براي ارتباط بین معادالت پیوستگي و مومنتوم، از الگوریتم
استفاده شد]16[. با توجه به ماهیت پدیده های نفوذی براي حل عبارات 
نفوذي معادالت، از روش اختالف مرکزي استفاده گردید. همچنین برای 
تقریب مقادیر ترم های جابه جایی در معادالت مومنتوم و کسر حجمی 
روی وجوه سلول های محاسباتی، از روش اختالف باالدست مرتبه اول1٩ 
استفاده شد. معادالت حاکم بر فاز سیال به صورت عددي با استفاده از 

نرم افزار تجاري Ansys Fluent 15 حل شدند.

)m( عمق)mm( قطر لوله حفاری(mm) قطر چاه

11807614٩

مشــخصات منطقــه میانــی چــاه عملیاتــی شبیه ســازی شــده واقــع در 1
میــدان نفتــی اهــواز

منطقه شبیه سازی شده چاه2
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١-٤- شبکه عصبی مصنوعی2٠ 
کاربر  موردنظر  پارامترهای  به  دستیابی  سهولت  جهت  بخش  این  در 
شبیه سازی  ورودی  اطالعات  میان  عصبی  شبکه  از  استفاده  با  شبیه ساز، 
CFD و خروجی های حاصل از آن، ارتباط برقرار شده است به طوری که 
کاربر با صرف کمترین زمان به خروجی های شبیه سازی CFD دست یابد. 
در اینجا 12 متغیر ورودی داریم و از 150 داده جهت آموزش، ارزیابی 
و آزمایش شبکه استفاده شده است. در جدول-2 متغیرهای ورودی ارائه 
شده اند. در ضمن متغیرهای خروجی با توجه به اهمیت آنها شامل میزان 
حمل کنده، افت فشار گل حفاری به همراه کنده در آنالوس و تنش برشی 

وارده بر لوله حفاری می باشند.
با افزایش تدریجی تعداد نورون های الیه میانی، در نهایت شبکه ای با 16 
متغیرهای  اندازه  به   ( نورون در الیه خروجی  میانی و 3  نورون در الیه 
خروجی( انتخاب شده است. همان طور که در شکل-4 نشان داده شده 
است، با افزایش تعداد نورون های الیه میانی از 10 به 16، میانگین خطا به 
کمترین مقدار )6/8 درصد( می رسد و در ادامه با افزایش نورون ها به دلیل 

پیچیده شدن شبکه، میانگین خطا باال می رود.
در اینجا 70 درصد از داده های ورودی به منظور آموزش، 15 درصد جهت 
ارزیابی و مابقی داده ها )15 درصد( به منظور آزمایش شبکه مورد استفاده 

قرار گرفته است.
در شکل-5 هیستوگرام خطای سه مرحله ی آموزش، آزمایش و ارزیابی 
ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین خطا در حوالی نقطه 

صفر تمرکز دارد که نشان از دقت باالی شبکه است.

ارتباط  برقراری  انتقالی که جهت  تابع  در شکل های-6 و 7 میزان دقت 
میان ورودی و خروجی استفاده شده، نمایش داده شده است. همانطور که 
مشاهده می شود ضریب همبستگی برای آموزش داده ها 0/٩٩٩٩7، برای 
ارزیابی 0/٩٩46٩ می باشد. همچنین ضریب  برای  آزمایش 0/٩٩72٩ و 
همبستگی کلی برابر است با 0/٩٩884 که نشان از دقت باالی شبکه دارد.

١-5- رابط گرافیکی کاربر
راحت  استفاده  قبلی جهت  قسمت های  از  نتایج حاصل  تحقیق  این  در 
کاربر به صورت گرافیکی و با استفاده از رابط گرافیکی نرم افزار متلب 

2013 ارائه شده است.

2- نتایج
در شکل-8 طرح کلی شبیه ساز جریان گل حفاری ارائه شده است که 

در ادامه به معرفی بخش های مختلف آن می پردازیم.
 به منظور دستیابی به پارامترهای خروجی، به یکسری اطالعات ورودی 
ویسکومتر  دستگاه  از  که  حفاری  گل  مشخصات  ابتدا  در  داریم.  نیاز 
به دست می آید به همراه دما و فشار اِعمالی بر گل در قسمت مربوطه آن 
موردنیاز  عملیاتی  پارامترهای  سپس،  می شود.  وارد  نرم افزار  منوی  در 
و  دانسیته  حفاری،  مته  نفوذ  سرعت  حفاری،  دبی  و  گل  وزن  )مانند: 
اندازه کنده های حفاری و سرعت چرخش لوله حفاری(، ورودی های 

فشار  افت  محاسبه  و  سطحی  تجهیزات  افت فشار  محاسبه  جهت  الزمه 
نازل مته و در نهایت ابعاد چاه و لوله حفاری و همچنین زاویه انحراف 

چاه از کاربر خواسته شده است.
حال با اجرای نرم افزار، نتایج در قسمت مربوطه ارائه می گردد. در این 
آنالوس  )در   Pressure drop و   Drill pipe erosion و   PTR قسمت 
CFD و به کمک شبکه  نتایج شبیه سازی  با استفاده  به صورت دوفازی( 
عصبی مصنوعی ارائه می شود. در صورتی که سیال در آنالوس تک فاز 

مقطع شبکه محاسباتی ایجاد شده بروی هندسه3

دبی جریان 
گل حفاری

دانسیته گل
سرعت چرخش لوله 

حفاری

زاویه 
انحراف 

چاه

غلظت 
کنده

دانسیته کندهقطر کنده
پارامترهای مدل هرشل 

 )τ0, k, n( بالکلی
)3متغیر(

فشاردما

متغیرهای ورودی شبکه2

میانگیــن خطــا بــرای شــبکه عصبــی مصنوعــی بــا نورون هــای 4
ــف مختل
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و بدون کنده )هنگام تعویض مته حفاری، قرارگذاشتن لوله جداری و 
...( باشد، از رابطه تجربی جهت محاسبه افت فشار استفاده می شود. افت 
محاسبه  تحلیلی  رابطه  از  استفاده  با  حفاری  لوله  در  حفاری  گل  فشار 
به عنوان  حفاری  گل  گردش  سیستم  فشارهای  افت  مجموع  می گردد. 
فشار پمپ بیان می گردد تا کاربر با توجه به آن، دبی پمپ را مشخص 

کند. مینیمم جریان گل حفاری جهت حمل کنده ها با استفاده از رابطه-5 
محاسبه می شود. از طرفی، جهت تعیین مدل رئولوژیکی گل حفاری و 
پارامترهای مدل مربوطه، قسمتی جداگانه بدین منظور ایجاد شده است 

که از اطالعات وارد شده در قسمت های قبلی استفاده می کند.
به منظور اعتبارسنجی نرم افزار طراحی شده در این تحقیق، از داده های 
نتایج  میان  مقایسه  جدول-3  در  است.  شده  استفاده  موجود  عملیاتی 
نفتی جنوب  از میادین  با داده های چندین چاه  افزار  این نرم  از  حاصل 

ایران ارائه شده است.

نتیجه گیری
ارائه  به منظور  مناسب  گرافیکی  محیط  ایجاد  برای  تحقیق  این  در 
پارامترهای جریان گل حفاری در چاه از رابط گرافیکی نرم افزار متلب 
ارائه  نتایجی  برآن شد که  استفاده شد. در شبیه ساز طراحی شده سعی 
عملیات  هنگام  و  ندارد  وجود  موجود  شبیه سازهای  سایر  در  که  شود 

حفاری به راحتی قابل دستیابی نیست.
می توان نتایج را به صورت زیر جمع بندی کرد:

✓ سیاالت حفاری در دمای پایین حمل کنده بهتری دارند و این، به دلیل 
افزایش ویسکوزیته ظاهری است که به صورت باالتر بودن تنش تسلیم و 

ضریب ویسکوزیته به صورت کمی قابل مشاهده است.
بدان  این  و  می شود  کنده  حمل  کاهش  باعث  سیال،  فشار  کاهش   ✓
جهت است که ویسکوزیته ظاهری سیال کاهش یافته و باعث افزایش 
سرعت نسبی میان دو فاز می شود. به عنوان مثال با افزایش فشار از 0/1 به 
10 مگاپاسکال در دمای 25 درجه سانتی گراد، حمل کنده 1/56 درصد 

افزایش می یابد.
✓ نتایج حاصل از نرم افزار طراحی شده در این تحقیق از دقت باالیی 
داده های  با  از آن  نتایج حاصل  مقایسه  با  به طوری که  است  برخوردار 
اختالف  درصد   5/4 میانگین  صورت  به  و  درصد   8 حداکثر  میدانی، 

وجود دارد. 

هیستوگرام خطای آموزش،تست و ارزیابی شبکه5

ــش، 6 ــوزش، آزمای ــل آم ــرای مراح ــتگی ب ــب همبس ــدار ضری مق
ــده ــی ش ــی طراح ــبکه عصب ــی و کل ش ارزیاب

مقادیــر ضریــب همبســتگی و میانگیــن مربــع خطــا بــرای آموزش، 7
آزمایــش و ارزیابــی شــبکه عصبــی طراحی شــده

نمای کلی شبیه ساز8
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