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ــل  ــه دلی ــاری ب ــای حف ــل دکل ه ــته در مح ــار ناخواس ــای انتظ ــد زمان ه ــت وپنج درص ــاً بیس تقریب
ــود  ــای موج ــوع و محدودیت ه ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت. ب ــاه اس ــزکاری چ ــث تمی مباح
ــزی در  ــای دالی ــاز فض ــتگاه های شبیه س ــی، دس ــکالت عملیات ــواع مش ــاد ان ــاه، در ایج ــل چ در مح
فضاهــای دانشــگاهی، رشــد پیــدا نمودنــد کــه توانایــی مطالعــه بــر روی پارامترهــای مؤثر بــر حفاری، 
ــات  ــده هــا، خصوصی ــزی، ســیال حفــاری، خــواص کن ــا فضــای دالی ــط ب ــل پارامترهــای مرتب از قبی
ــا  ــن پارامتره ــر ای ــگران تاثی ــد. پژوهش ــم می آورن ــگران فراه ــرای پژوهش ــا را ب ــار و دم ــرمته، فش س
ــتگاه  ــا از دس ــروج کنده ه ــزان خ ــزی، می ــای دالی ــا در فض ــت  کنده ه ــتر، غلظ ــاع بس ــزان ارتف ــر می ب
ــه  ــك رابط ــب ی ــت در قال ــی و درنهای ــورد بررس ــده م ــاد ش ــار ایج ــت فش ــرات اُف ــی تغیی ــا حت و ی
ــه  ــمت مقایس ــه س ــات ب ــری، مطالع ــازی های کامپیوت ــد شبیه س ــا رش ــد. ب ــه نمودن ــی آن را ارائ تجرب
ــت. فضــای تســت  ــش رف ــج آزمایشــگاهی و شبیه ســازی های دینامیــك ســیاالت محاســباتی پی نتای
آزمایشــگاه در نرم افــزار گمبیــت بعــد از رســم شــدن و مشــخص شــدن شــرایط مــرزی، مــش زده 
ــوع گسسته ســازی  ــری مناســب آمــاده شبیه ســازی خواهــد شــد. ن شــده و در یــك سیســتم کامپیوت
ــوم و پیوســتگی از دیگــر  معــادالت، تایم اِســتپ  و نحــوه کوپــل فشار-ســرعت در معــادالت مومنت
ــژی دو  ــری الگران ــا اویل ــری و ی ــای اویلری-اویل ــت. راهکاره ــه اس ــن زمین ــات کار در ای موضوع
دیــدگاه مهــم در بررســی جریان هــای چندفــازی هســتند کــه در هــر کــدام فرضیاتــی را بایــد اعمــال 
نمــود. در مطالعــات حمل کنــده در جریان هــای مایع-جامــد، از نظریــه ســینتیك گازهــا بــرای 
جریان هــای دانــه ای اســتفاده می شــود کــه پارامترهــای متعــددی را شــامل می گــردد از قبیــل دمــای 
دانــه ای، تانســورهای تنــش کرنــش بــرای فازهــای جامــد و مایــع، فشــار جامــد، ویســکوزیته برشــی 
جامــد، تابــع توزیــع شــعاعی، جــرم مجــازی و ضریــب نفــوذ دانــه ای. در نهایــت جهــت اعتبارســنجی 
ــی  ــج تجرب ــا نتای ــدل ب ــط م ــده توس ــه ش ــج ارائ ــد نتای ــی، می بای ــای تجرب ــتقالل از کاره ــدل و اس م

مقایســه شــوند.

حمل کنده هـای حفـاری به عنـوان یکـی از دغدغه هـای مهندسـان نفت، 
سال هاسـت کـه به عنـوان یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه مـورد تحقیـق 
قـرار گرفتـه اسـت. عملیـات حفـاری هزینه محـور اسـت و  و بررسـی 
بسـیاری از پارامترهـا به صـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم بـر آن اثرگذار 
هسـتند. یـك مطالعـه کـه توسـط شـرکت آماکـو صـورت گرفته نشـان 
می دهـد کـه 70 درصـد از زمان هـای انتظـاری کـه به صـورت ناخاسـته 
رخ می دهنـد به دلیـل گیـر لوله هاسـت و یـك سـوم از ایـن گیرهـا بـه 
یعنـی  چـاه  تمیـزکاری  می گـردد]1[.  بـر  چـاه1  تمیـزکاری  مشـکالت 
حـذف  کنده هایـی2 که توسـط سـرمته حفاری شـده اند از داخـل فضای 
دالیـزی و انتقالشـان به سـطح. این موضـوع در چاه های زاویـه دار و افقی 
یکـی از دغدغه هـای اصلـی به شـمار مـی رود کـه بـه روی هزینه هـا و 
کلیدی تریـن  گفـت  می تـوان  دارد.  به سـزایی  تأثیـر  عملیـات  کیفیـت 
موضـوع تکنولوژیکـی در حفـاری چاه هـای افقـی، مباحـث مرتبـط بـا 
تمیـزکاری چـاه می باشـد]2[. عـدم تمیـز کاری چـاه مشـکالت متعددی 

را ایجـاد خواهـد نمـود ماننـد ایجـاد گشـتاور اضافـه، گیـر مکانیکـی، 
هـرزروی، مشـکالت در سـیمان کاری، چاه پیمایـی و کنتـرل چـاه]3-
4-5[. در ابتـدا و از اوایـل دهـه چهـل میـالدی قـرن بیسـتم مطالعـات 
تجربـی در زمینـه حمـل کنده هـای حفـاری آغـاز شـد]6[. از آنجایي که 
مطالعـه پارامترهـای اثرگـذار بـر حمـل کنده هـا در محـل چـاه امـری 
بـا  مرتبـط  مباحـث  مطالعـات سـرچاهی  بودنـد،  خطرنـاک و هزینه بـر 
تمیـزکاری چـاه بسـیار محـدود بـوده اسـت و همیـن امـر موجـب شـده 
کـه دسـتگاه های آزمایشـگاهِی شبیه سـازِی حمـل کنده هـای حفـاری 
در سرتاسـر دنیـا سـاخته شـوند و روز بـه روز بـر تعـداد آنهـا افـزوده 
شـود. لـوپ هـای حفـاری بسـته بـه شـرایط متفاوتـی کـه در عملیـات 
دسـتگاه های  عمـاًل  اتفـاق  ایـن  بـا  می شـوند]7[.  سـاخته  دارد،  وجـود 
آزمایشـگاهی و بررسـی پارامترهـای تجربی در رأس امـور قرار گرفتند. 
دقیـق  ابـزار  دسـتگاه های  کم کـم  آزمایشـگاهی،  تجهیـزات  رشـد  بـا 
جـای وسـایل اندازه گیـری سـنتی را گرفتنـد و اندازه گیـری میـزان دبـی 
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هـر یـك از فازهـا، اختـالف فشـار و سـایر پارامترهـا بـا دقـت بیشـتری 
انجـام شـد]8-9-11[. هنـوز تـا ایـن زمـان یـك قانـون بین المللـی بـرای 
طراحـی دسـتگاه های فلولوپ وجود نـدارد]7[. پارامترهـای متعددی در 
این گونـه دسـتگاه ها قابـل کنترل می باشـند ماننـد زاویه چاه، دبی سـیال، 
خـواص کنده هـا، خـواص سـیال حفـاری، نـرخ نفـوذ حفـاری، سـرعت 
چرخـش رشـته حفـاری و حتی بررسـی اثـر زمـان]14-13-12-11-7-

.]18-17-16-15
پیشـرفت های حاصلـه در تجهیـزات  بیسـت و یکـم و  قـرن  بـا شـروع 
انـواع  نمودنـد،  رشـد  شبیه سـازی  نرم افزارهـای  رفته رفتـه  کامپیوتـری، 
بـه  پژوهشـگران  و  یافـت  توسـعه  مهندسـی  مسـائل  در  کاربردهایشـان 
مقایسـه بین نتایج تجربی گذشـته با نتایج شبیه سـازی شـده خود مشـغول 
فعالیت هـا،  این گونـه  از  از یـك دهـه  بیـش  بـا گذشـت  شـدند. حـال 
مطالعـات شبیه سـازی بـه عملیـات صنعتـی نزدیـك شـده و در آینـده ای 
نه چنـدان دور، بـا پیشـرفت سیسـتم های کامپیوتـری موجـود، عملیـات 
مختلفـی کـه در سـرچاه انجـام می شـود به راحتـی قابـل شبیه سـازی بوده 
و زمانـی فـرا خواهـد رسـید کـه بـه کمـك شبیه سـازها، قبـل از رسـیدن 
بـه عمـق مورد نظرمـان، از مشـکالت احتمالی پیـش روی به خوبـی مطلع 
خواهیـم شـد. راهکارهـای اصالحـی خـود را می توانیـم بـدون کمترین 
خسـارتی تسـت نمـوده و بهتریـن تصمیـم را در واقعیـت اعمـال نماییـم.
یکی از این ابزارها، دینامیك سـیاالت محاسـباتی3 اسـت که سـعی شده 
اسـت پـس از بررسـی تجربـی پارامترهـای اثر گـذار بـر حمـل کنده هـا، 
بـه بررسـی پارامترهـا و مفاهیـم کلیـدی مطـرح در دینامیـك سـیاالت 
محاسـباتی پرداختـه شـود و تمـام آنچـه یـك حفـار بـرای شبیه سـازی 
محققـان  مطالعـات  مـرور  قالـب  در  دارد  نیـاز  آن  بـه  دالیـزی  فضـای 
گذشـته صـورت پذیـرد. در انتهـا بـه بررسـی تعـدادی از روابـط ارائـه 
شـده به کمـك ایـن دو دسـته از مطالعـات یعنـی تجربـی و شبیه سـازی، 

پرداختـه شـده اسـت.

1- پارامترهای اثرگذار بر مطالعات تجربی
نفـت  مهندسـان  مخصـوص  آزمایشـگاهی  مطالعـات  در  اصلـی  ابـزار 
بـه وسـیله آن  نـام لوپ هـای حفـاری اسـت کـه  بـه  وسـیله ای خـاص 
حفـاری  کنده هـای  حمـل  بـر  موثـر  پارامترهـای  می تـوان  به راحتـی 
را تغییـر داد و اثـر آنهـا را بـه روی تمیـزکاری چـاه مشـاهده نمـود]2-
فشـار  حداکثـر  فلو لوپ هـا  طراحـی  در  عامـل  کلیدی تریـن   .]20-19
عملیاتـی آنهاسـت که حداقـل نیمی از دسـتگاه های موجـود در دنیا این 
محدودیـت را دارنـد. بـر ایـن اسـاس فلولوپ هـا بـه دو دسـته کم فشـار 
و پرفشـار تقسـیم می شـوند. در فلولوپ هـای4 کم فشـار، جنـس فضـای 
پرفشـارها  در  و  است)پی وی سـی(  پلی ونیل کلرایـد  جنـس  از  دالیـزی 
ایـن جنـس از کربـن اسـتنلس اسـتیل می باشـد. هر چنـد محدودیت های 
دیگـری نیـز وجـود دارد ماننـد حداکثـر طـول دسـتگاه، حداکثـر قطـر 

فضـای دالیـزی و بـازه تغییـرات بـرای زاویـه]7[.
اصـوالً  می شـود،  مطـرح  تسـت ها  این گونـه  خروجـی  به عنـوان  آنچـه 

غلظـت کنده هـای باقی مانـده در آنالـوس و یـا ارتفاع متوسـط و یا متغیر 
بسـتر سـیال]2-21[ و همچنیـن تغییرات افت فشـار در طول می باشـد که 
اکثـراً به صـورت ارائـه یـك رابطـه صـورت پذیرفتـه اسـت. در تعدادی 
از ایـن مطالعـات بـا بهره گیـری از تکنیـك اعـداد بـدون بُعد بـرای افت 
فشـار و حجـم کنده هـا روابـط خاصـی ارائـه شـده اسـت]21-20-24[. 
در تعـدادی دیگـر بـا اسـتفاده از تکنیك هـای PIV ]8-9[ و توموگرافی 
و همچنیـن کاربـرد اشـعه گامـا]11[  نحـوه تغییـرات غلظـت در طـول 

دسـتگاه، اندازه گیـری شـده اسـت.
پارامترهـای موثـر در ایـن دسـتگاه، می تواننـد بسـیار متنـوع باشـند. بـا 
پارامترهـای  انجـام شـده در زمینـه تمیـزکاری چـاه،  مطالعـه کارهـای 
کلیـدی اثرگـذار بـر آن در پنـج دسـته قـرار خواهنـد گرفـت کـه در 

شـده اند. داده  نشـان  جـدول-1 
 

2- پارامترهای اثرگذار بر دینامیک سیاالت محاسباتی
دینامیـك سـیاالت محاسـباتی حمـل  اثرگـذار در حـوزه  پارامترهـای 
توسـط  دالیـزی در مطالعـات زیـادی  کنـده هـای حفـاری در فضـای 
محققـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تحقیـق جامعـی بـر کارهایـی 
کـه توسـط محققـان بـه روی محیـط هـای گازی انجـام داده انـد انجـام 
شـده اسـت  و در آن چالـش های شـبیه سـازی CFD چاه هـای انحرافی 

دریایـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
از آنجـا کـه مطالعـات دینامیـك سـیاالت محاسـباتی در حـوزه حمـل 
کنده هـای حفـاری در مقایسـه بـا مطالعاتی که مهندسـان شـیمی به روی 
محیط هـای مشـابه بـا آنالـوس انجام داده اند کم اسـت، سـعی شـده تمام 
محیط هایـی کـه در این رشـته شـبیه به فضـای دالیـزی بوده اند نیـز مورد 
مطالعـه قـرار گیرنـد. از جملـه مهمتریـن ایـن محیط هـا کـه بـا نـام کلـی 
بسـترهای سـیال مطـرح اسـت در مطالعـات زیـادی مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه اسـت]5-21-22-30-31-32-33-34[ و البتـه دو نـوع دیگـر به 
صـورت خـاص در ایـن گونـه مـوارد مطـرح می شـوند بـه نـام اسـپوتد  

بدهـا]8-35[ و رایزرهـا]36[.
در جریـان مایع-جامـد، مایـع، گاهـی به صـورت سـیال نیوتنـی و یا آب 
اسـت]24-24-26[ و گاهـی بـه صـورت سـیال پایـه روغنـی]9-27[ و 
گاهـی بـه صـورت کلی و تحت عنوان سـیال غیـر نیوتنـی]22[. تغییرات 
دبـی جریـان عاملـی بـوده اسـت کـه جهـت ایجـاد رژیم هـای مختلـف 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت]24-25-26[. جریان سـیال در تعدادی 
از ایـن مطالعـات بـه صـورت پایـدار و توسـعه یافتـه بوده اسـت ]24-9-
32[، گاهـی بـه صـورت آشـفته ]37-38[ و گاهـی بـه صـورت گـذرا 

تعریف شـده اسـت ]3[.
بـرای  اکثـراً  فـوق  دسـتگاه های  در  اسـتفاده  مـورد  سـیال  بسـترهای 
مطالعـات  و  هسـتند]36-30-29-5[  گاز-جامـد  حـاوی  محیط  هـای 
جامد-مایـع سـهم کمـی را در بین آنهـا دارنـد ]26-22-24-11-4-2-

29-31-32-34-39-40[ در بعضـی هـم چندیـن جامـد در یـك فـاز 
گرفته انـد]36[.  قـرار  مطالعـه  مـورد  پیوسـته 
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فضای دالیزی

زاویه چاه

زاویـه چـاه بـر تمیـزکاری چـاه اثـر بسـیار قـوی دارد. در زوایـای بیـن 0 تـا 10 درجـه، بـه دلیل اثر سـرعت، 
میـزان تمرکـز کنده هـا، کـم خواهـد بـود. بعـد از زاویـه 30 تـا 35 درجـه تشـکیل بسـتر کنده هـا را شـاهد 
خواهیـم بـود. در بیـن زوایـای 35 تـا 55 درجـه، اگر پمپ ها خاموش شـوند، لغزش رو به پایین بسـتِر شـکل 
گرفتـه را شـاهد خواهیـم بـود. در بیـن زوایـای چـاه، بـازه بیـن 40 تـا 60 درجـه به عنـوان بدترین بـازه برای 
تمیـزکاری چـاه مشـخص شـد. ارتفـاع بسـتر در بین زوایای 65 تـا 70 بزرگ تـر خواهد بود. در بیـن زوایای 
70 تـا 90 درجـه، اثـر زاویـه کـم خواهد بـود. باید توجه داشـت که در تمامی ایـن زوایا یعنی از 0 به سـمت 

90 درجـه، نیـاز بـه تجهیـزات هیدرلیکی بـرای تمیزکاری مناسـب چـاه، افزایش مـی یابد.

]2-4-8-13-14-
15-18-24-20-
21-22-23-24-

25-26[

نامرکزی
میـزان نامرکـزی رشـته در چـاه بـر تمیـزکاری چـاه اثـری منفـی دارد اما اگر رشـته حفـاری با بسـتر کنده ها 

تمـاس داشـته باشـد، اثر مثبتـی را خواهد داشـت.
]2-13-14-15-22-

23-25-26-27[

سطح مقطع 
دالیزی

سـطح مقطـع دالیـزی اثـر منفـی بـر تمیـزکاری چـاه دارد. هـر چنـد در بعضـی از مطالعات اثـر این انـدازه را 
کـم و آن را قابـل اغمـاض دانسـته اند. بهتـر اسـت در چاه های جهـت دار، حتی االمـکان از لوله هـای حفاری 
بـا قطـر بزرگ تـر اسـتفاده شـود. سـطح مقاطـع کوچك تـر، حداقـل سـرعت الزم بـرای تمیـزکاری چـاه را 

کاهـش خواهد داد.
]13-14[

چرخش رشته 
حفاری

سرعت چرخش رشته حفاری اثر مثبتی بر  بهبود انتقال کنده ها دارد و این اثر به قدری شاخص است که 
نمی توان از آن صرف نظر کرد. به همین دلیل است که از تجهیزات سنتی َدوران در حفر چاه های افقی برای 
کنده ها جلوگیری  بستر  بزرگ شدن  از  می تواند  رشته حفاری،  می شود. چرخش  استفاده  رشته  چرخش 
نماید و درنتیجه تمیزکاری را بهتر خواهد کرد. باال بردن دبی سیال برای تمیز کاری بهتر، احتمال شکسته 
از چرخش رشته حفاری  استفاده  این هدف،  به  برای رسیدن  برد در حالی که  راباال خواهد  شدن سازند 
می تواند جایگزین باال بردن دبی سیال شود، البته در صورتی که امکان پذیر باشد. همچنین چرخش رشته 
حفاری افت فشار در داخل فضای دالیزی را کاهش خواهد داد. اثر دینامیکی رشته حفاری، نقش موثری 
را در تمیزکاری چاه بازی خواهد کرد. این اثر زمانی کارا خواهد بود که این چرخش رشته باعث ایجاد 
جریان آشفته در فضای آنالوس شود. چرخش رشته حفاری در چاه های جهت دار نسبت به چاه های عمودی 
موثرتر است. برای چاه های افقی با زاویه 90 درجه، یك دبی پایین با سرعت چرخش باال و ویسکوزیته باال، 
کنده های کوچك تر را راحت تر به سطح منتقل خواهد کرد. افزایش چرخش رشته حفاری عموماً حمل 
کنده ها را در سرعت های پایین بهتر می کند در حالی در سرعت های باال تقریباً اثر چرخش رشته حفاری 
حفاری  رشته  باالی  دورهای  از  باید  ماسه سنگ ها،  مانند  ناپایدار  سازندهای  در  بود.  خواهد  قابل اغماض 
اطراف دهانه چاه خواهد شد.  از سازندهای  از دست رفتن قسمتی  این کار موجب  نمود چراکه  اجتناب 
همچنین دورهای باال، باعث باال رفتن لرزش های رشته حفار خواهد شد که این امر موجب آسیب رسیدن 

به قطعات الکتریکی BHA خواهد شد.

]11-12-13-15-
17-18[

در فضاهـای دالیـزی کوچـك، اثـر چرخش رشـته حفاری بـه مراتب باال خواهـد بود. مخصوصـاً زمانی که 
از سـیاالت ویسـکوز اسـتفاده شـود. بـا چرخـش رشـته حجـم کنده هـا در فضـای دالیـزی کاهـش می یابد و 
ایـن چرخـش، ذرات ریزتـر را بهتـر از ذرات درشـت منتقـل خواهد کرد. تمیـزکاری ذرات ریز در مقایسـه 
بـا ذرات درشـت بـا چرخش رشـته حفاری دو برابر خواهد شـد. در غیاب چرخش رشـته حفاری، سـیاالت 
بـا ویسـکوزیته کـم موثرترنـد و اسـتفاده از پیل هـای ویسـکوز و یـا وزنـی، تأثیـر زیـادی بـر فراینـد حـذف 
بسـتر کنده هـا نخواهـد داشـت. بعـد از توقـف حفـاری، چرخـش رشـته حفـاری بـه حـذف بسـتر کنده های 

باقی مانـده کمـك خواهـد کرد.

]13-14-17-18[

رئولوژیسیال حفاری

تاثیر خواص رئولوژیکی گل بر حمل کنده ها پیچیده اما بسیار مهم است. در تعدادی از مطالعات برای آن 
اثری مثبت، در تعدادی دیگر اثری منفی و در برخی اثر میانه برای آن ذکرکرده اند. البته در این موضوع 
به رفتار تیکسوتراپی سیال هم باید توجه داشت. افزایش نسبت نقطه تسلیم به ویسکوزیته پالستیك، ظرفیت 
ئیلد  ظاهری،  ویسکوزیته  افزایش  می دهد.  افزایش  مرکز  هم  دالیزِی  فضاهای  در  را  حفاری  کنده  حمل 
فضاهای  متوسِط  تا  کم  سرعت های  در  حفاری  کنده های  حمل  ظرفیت  اولیه،  ژله ای  خاصیت  و  پوینت 
با سیاالت دیگری که ویسکوزیته ظاهری  دالیزی هم مرکز را افزایش می دهد. سیاالت نیوتنی در مقایسه 
برابری دارند حمل کنده ها را بهتر انجام می دهند. هر چه n بیشتر باشد نیروی برآ یا لیفت بزرگ تر خواهد 
بود و هر چه k بیشتر باشد، کنده ها مدت زمان بیشتری را می توانند به صورت معلق در سیال حضور داشته 
باشند. در پاره ای از مطالعات سیاالت با ویسکوزیته باال تمیزکاری بهتری را نسبت به ویسکوزیته کم خواهند 
با ویسکوزیته باال در جریانی  با ویسکوزیته پایین نسبت به سیاالت  داشت. در جریان های آشفته سیاالتی 

آرام، بسیار موثرتر خواهند بود.

]11-13-14-16[

پارامترهای کلیدی اثر گذار بر چاه1
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سیال حفاری

رئولوژی

در مـورد کنده هـای درشـت در مقایسـه بـا ذره هـای کوچـك، رئولـوژی سـیال خیلـی تاثیرگـذار نیسـت و یا 
حداکثـر اثـر میانـه ای را بـازی خواهـد کـرد. در صورتی کـه دبـی جریـان ثابت باشـد سـیاالتی با ویسـکوزیته 
پاییـن حمـل کنده هـا را بهتـر از سـیاالتی بـا ویسـکوزیته باال انجـام می دهند. این درحالی اسـت کـه در مطالعه 
دیگـر گفتـه شـده اسـت کـه در صورتـی کـه کنده هـا به صـورت ذرات ریـز وجـود داشـته باشـند، افزایـش 
ویسـکوزیته، تمیـزکاری آنهـا را بهتـر خواهـد کـرد. در چـاه های عمـودی و جهت دار با اسـتفاده از سـیاالتی 

بـا ویسـکوزیته پاییـن، ذرات ریزتـر بهتـر حمل می شـوند.

]13-14-15[

نوع

نـوع سـیال حفـاری اثـری کم تا متوسـط را بـر حمل کنده هـای حفاری خواهد داشـت. لغزش بسـتر کنده های 
شـکل گرفتـه در بیـن زوایـای 40 تـا 60 درجه در سـیاالت پایه روغنی بیشـتر از سـیاالت پایه آبـی خواهد بود 
ولـی در کل اگـر ایـن دو سیسـتم سـیال، خـواص رئولوژیکـی یکسـانی را داشـته باشـند، تمیزکاری یکسـانی 
را نیـز خواهنـد داشـت. پیل هـای حفـاری پایـه آبـی بیشـترین اثـر را در رفـع کنده هـا در داخـل چـاه و کاهش 
ارتفـاع بسترشـان بـه عهـده خواهنـد داشـت و در ارتبـاط بـا پیل هـای پایه آبـی، افزایش دبی سـیال بـه صورت 
شـاخص  بـر روی ارتفـاع بسـتر کنده هـا  اثـر خواهد گذاشـت. در عیـن حال افزایش دبی سـیال، اثر شـاخصی 
را بـرای کاهـش ارتفـاع بسـتر کنده ها در سـیاالت با دانسـیته باال-ویسـکوزیته باال و یا سـیاالتی با ویسـکوزیته 

باال ولـی دانسـیته معمولی نخواهد داشـت.

]14-17[

دانسیته

دانسـیته سـیال حفـاری کـه معمـوالً آن را تحـت عنـوان وزن گل می شناسـند اثـر مثبـت کمـی را در بحـث 
تمیـزکاری چـاه دارد. بـا افزایـش وزن گل، سـرعت آن کاهـش یافتـه و در نتیجـه در وزن گل هـای بیشـتر، 
تمیـزکاری چـاه بهبـود خواهـد یافـت. اثـر وزن گل می توانـد در حضور و حتـی بدون حضور چرخش رشـته 

حفاری شـاخص باشـد.

]11-13-14-
15[

دبی و سرعت

سـرعت و دبـی سـیال بـر حمل کنده هـا موثـر اسـت. دبی هـای بـاالی سـیال سـرعت حـذف بسـتر کنده هـا را 
]24[افزایـش می دهـد.

]13[در چاه های افقی، سیاالتی با خواص رئولوژیکی پایین، به دبی های کمتری جهت حمل کنده ها احتیاج دارند.

]24[محدودیت افزایش دبی به دلیل ُشسته شدن دیواره چاه و محدودیت های موتورهای درون چاهی

]12[افزایش دبی ضخامت الیه ویسکوز زیرین را کاهش خواهد داد.

بـه طـور کلـی افزایـش دبـی تمیـزکاری چـاه را بهبـود خواهـد داد ولی بـرای ذرات ریزتر می بایسـت بـه دلیل 
]15[نیـروی درگ کمتـر از دبی هـای بـاال جهـت حمـل کنده بهـره گرفت.

رژیم جریان

جریـان آرام در زوایـای بیـن 0 تـا 45 درجـه بیشـتر موثر خواهـد بود. در جریان آرام، سـیاالتی با نسـبت باالی 
ئیلـد پوینـت بـه ویسـکوزیته پالسـتیك تمیزکاری بهتـری را ایجـاد خواهند کرد.اثـر ئیلد سـیاالت حفاری در 

زوایـای بیـن 0 تـا 45 درجه شـاخص خواهد بود.

]15-13[

نـوع جریـان یعنـی آرام یـا آشـفته بـودن اثـر یکسـانی را بـر حمـل کنده هـا در زوایـای میانـه یعنـی 45 تـا 55 
دارند. درجـه، 

در جریـان آشـفته بـه قـدرت بیشـتری از پمپ هـا احتیاج داریم. زبری رشـته حفـاری موجب آشـفتگی جریان 
خواهـد شـد. در زوایـای بیـن 55 تـا 90 درجـه، جریـان آشـفته موثـر خواهـد بـود. در زوایـای بیـن 55 تـا 90 
درجـه، اثـر ئیلـد کاهـش یافتـه تـا آنکـه ناچیـز خواهـد شـد. آزمایش هـا نشـان می دهنـد کـه بـا زیـاد شـدن 
آشـفتگی جریـان، ضخامـت بسـتر کنده هـا کمتـر خواهـد بـود. بـا اسـتفاده از سـیاالتی بـا ویسـکوزیته کمتـر 

میـزان آشـفتگی جریـان بیشـتر خواهد شـد.

کنده های 
سایزحفاری

]13[شدت اثر سایز کنده های حفاری بر نیروهای کشش سطحی

]15-11[تاثیر نیروهای بین ذره ای بر سختی حمل کنده های ریزتر

]18-15[راحتی انتقال ذرات ریزتر با استفاده از محلول های حاوی پلی آنیونیك سلولز

]15[نگرانی همده از انتقال کنده های ریز ناشی ازاستفاده از سرمته های الماسه و یا لوله مغزه

]15[راحتی حذف کنده های با سایز متوسط

]14-13[سختی حذف ذرات ریزتر
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نرم افـزار  یـك  در  محیـط  سـاخت  شبیه سـازی،  انجـام  در  قـدم  اولیـن 
اسـت. در نـرم افـزار گمبیـت، عـالوه بـر طراحـی محیـط، امـکان زدن 
انـواع مـش و تعریـف الیه هـای مـرزی وجـود دارد و همچنیـن تعریـف 

می شـود]20-9[. انجـام  به راحتـی  مـرزی  شـرایط 
نحـوه اعمـال شـرایط مـرزی در مطالعات دینامیك سـیاالت محاسـباتی 
نقشـی اساسـی دارد. سـه مـکان مهـم جهـت تعریـف شـرایط مـرزی، 
نـوع  تعییـن  می باشـد.  محیـط  دیواره هـای  و  خروجی هـا  ورودی هـا، 
ورودی سـیال که آیا به صورت سـیالی با سـرعت یکنواخت باشـد ]34[

و یـا غیر یکنواخـت]33[ و یـا اصـاًل به صـورت کلـی سـرعتی معیـن در 
ورودی قـرار گیـرد]20-28[ و یـا ایـن کـه خروجـی سـیال از محیـط بـه 
چـه صـورت باشـد]20-28-34[ همـه از مواردی اسـت که مـورد توجه 
محققـان بـوده اسـت. رشـته حفـاری در ایـن نـوع مطالعـات می توانـد 
دارای چرخـش باشـد]24-25-28-29-38[ و یـا اینکـه ماننـد عملیاتـي 
چـون لولـه مغـزه دارای چرخـش نباشـد]24[. در بعضـی مـوارد با فرض 
هم مرکـزی بـا فضـای دالیـزی مسـئله حـل می شـود]2-25-27-38[ و 
در بعضـی دیگـر، رشـته حفـاری و فضـای دالیـزی نسـبت بـه هـم، ناهم 

مرکزنـد]38-26-23-22[. 
در مطالعـات مربـوط بـه دیـواره، عموماً برای آب و سـیاالت در شـرایط 
مـرزی شـرط عـدم لغـزش]20-31-34[  و بـرای ذرات جامـد عمومـاً 

شـروط عـدم لغـزش و یـا لغـزش جزئـی فـرض می شـود]22[.
بعـد از آماده سـازی و گرفتـن خروجی از نرم افـزار گمبیت، اولین چیزی 
که دغدغه محققان بوده اسـت، کار با یك سیسـتم با مشـخصات خاص 

اسـت. هرچه قدرت سیسـتم کامپیوتری بیشـتر باشـد، سـرعت محاسبات 
باالتـر بـوده و وقـت کمتـری از محقـق خواهـد گرفـت.]9-24[ بعـد از 
انتخـاب سیسـتم، نوبـت بـه مـاژول انتخابـی می رسـد. مثـاًل در نرم افـزار 
انسـیس، در اکثـر مطالعـات انجام شـده در بحث حمل کنده هـا از ماژول 
CFX یـا فلوئنـت ]20-22[ اسـتفاده شـده اسـت ولـی شـرایط به گونه ای 

اسـت کـه عموماً نامـی از مـاژول مورد اسـتفاده، برده نمی شـود.
آنچــه مــا بــه روی آن متمرکــز خواهیــم شــد نرم افــزار فلوئنــت خواهــد 
بــود. اکثــر مطالعــات به صــورت ســه بعدی انجــام شــده اســت هــر چنــد 
در پــاره ای از مــوارد، مطالعــات دو بعــدی نیــز صــورت گرفتــه اســت. 
ــه مســائل، دو گزینــه حــل ســریالی و مــوازی نیــز  جهــت حــل این گون
می توانــد مــورد توجــه محققــان قــرار گیــرد. در حــل معــادالت مربــوط 
ــت  ــتگی از اهمی ــوم و پیوس ــی مومنت ــادالت اساس ــازی، مع ــه شبیه س ب
ــرعت  ــار و س ــادالت فش ــل مع ــوه کوپ ــتند. نح ــوردار هس ــی برخ خاص
ــی  ــن بازه های ــادالت]27[ و همچنی ــازی مع ــوع گسسته س ]9-27-32[، ن
ــرار  ــورد بررســی ق ــز م ــوان تایم اســتپ مشــخص می شــوند نی کــه به عن

گرفتــه اســت.]32[
ــود  ــازی وج ــان چندف ــا جری ــورد ب ــرای برخ ــکار ب ــی دو راه به طورکل
دارد. راهــکار اولــری- اولــری و راهــکار اولــری- الگرانــژی. در 
راهــکار اولــری – اولــری، رفتــار فازهــا توســط یــك ناظــر کــه در مبــدأ 
ــن روش،  ــرد. در ای ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــرار دارد م ــات ق مختص
نفوذ کننــده  هــم  پیوســته   ی در  به عنــوان محیــط  فاز هــای مختلــف 
در نظــر گرفتــه می شــود و بــرای هریــك از ایــن فازهــا معــادالت 

منبعتوضیحات در امر تمیزکاری چاهزیر پارامترها

کنده های 
حفاری

شکل
]16[نقش موثر در شرایط استاتیك و داینامیك

]13[شکل کنده ها بیشتر به نوع سازند وابسته است. در سازندهای سخت معموالً  اندازه های بزرگی دارند.

نوع سازند
در سـازندهای نـرم از دبی هـای بـاال، سـرعت نفـوذ بـاال، سـرعت چرخـش بـاال، ویسـکوزیته پالسـتیك بـاال، 
ئیلد پوینـت بـاال و کاًل سـیالی بـا ویسـکوزیته پایین جهت تمیزکاری اسـتفاده شـود و برای سـازندهای سـخت 

همـه پارامترهـا برعکس عمل شـوند.
]13[

نرخ نفوذ
اثری منفی به همراه نیاز به تجهیزات هیدرولیکی بیشتر جهت بهبود تمیزکاری

نرخ های نفوذ باالتر، یعنی نیاز به سرعت های باالتر جهت انتقال
]13-14-20-

28[

سرمته

پارامترهای 
عملیاتی

سـرعت عملیـات،  میـزان زمـان اسـتفاده از یـك سـرمته، میـزان کنترل پذیـری، توانایـی حفـاری،  هماهنگـی 
بـا دیگـر وسـایل درون چاهـی، موجـود بـودن،  قیمـت مناسـب،  قابلیـت تعمیـر و اسـتفاده مجـدد، قابل اعتماد 

بـودن، وزن روی سـرمته
]12-13-14-

15-16[ پارامترهای 
داخلی

انـدازه کاترهـای مورداسـتفاده،  زاویـه کاج هـا بـا محـور افقـی،  میـزان انحـراف محورمرکزی کاج هـا با هم، 
انـدازه و زاویـه جت سـرمته

الماس طبیعی، الماس مصنوعی، تیغه فوالدی، دکمه اینوع

فشار و دما
]13[هرچند اثر فشار و دما بر دانسیته سیاالت پایه آبی معموالً پایین است.

بـه دلیـل اثرگـذاری دمـا بـر خـواص رئولوژیکـی سـیال و تاثیـر بـر نیروهـای درگ و ویسـکوز، اثـر آن بـه 
]16-11[صـورت مشـهود خواهـد بـود.
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نویراســتوکس به صــورت جداگانــه حــل می شــود. در راهــکار اولــری-
الگرانــژی، بــر روی هــر ذره ناظــری متحــرک وجــود دارد کــه حرکت 
ــادالت ناویراســتوکس در  ذره را تحلیــل می کنــد. در ایــن روش، مع
فــاز پیوســته و معــادالت نیوتنــی در فــاز گسســته جهــت مســیریابی ذره، 
ــژی، از طریــق  ــد]41[. در دیــدگاه الگران مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
ردگیــری حرکــت ذره بــر اســاس برآینــد نیروهــای وارده بــر آن عمــل 

ــود]5-40[.  ــم نم خواهی
به عنـوان  ریاضـی  به صـورت  مختلـف  فازهـای  اولر-اولـر  دیـدگاه  در 
محیـط پیوسـته ی در هـم نفوذ کننـده در نظـر گرفتـه می شـوند. چـون 
حجـم یـك فـاز نمی توانـد توسـط فازهـای دیگـر اشـغال شـود، مفهـوم 
کسـر حجمـی وارد معـادالت می شـود. معـادالت بقـاء توسـط روابـط 
کمکـی کـه از فرمول هـای تجربی به دسـت آمده اند یـا در حالت جریان 

دانـه ای بـا به کارگیـری تئـوری سـینتیك گازهـا، حـل می شـوند]58[.
مـدل مخلـوط]9-23[  ، مـدل حجـم سـیال و نـگاه اولری-اولـری ]24-

27-31-36-40[ سـه حالـت اصلـی در دیدگاه اولری-اولری محسـوب 
می شـوند.

با مشـاهده تسـت های آزمایشـگاهی و مطالعـات گذشـته در می یابیم که 
در فضـای لوپ هـای حفـاری، حرکـت جامد-مایـع در حالـت عمـودی 
به صـورت مخلـوط و در بقیـه مـوارد بـه نـگاه اویلری-اویلـری بسـیار 

اسـت. نزدیك 
ــا  ــت. فازه ــده اس ــی ش ــتر طراح ــا بیش ــاز ی ــرای دو ف ــوط ب ــدل مخل م
ــه  ــر گرفت ــده در نظ ــم نفوذ کنن ــته ي در ه ــط پیوس ــك محی ــوان ی به عن
شــده و معــادالت مومنتــوم بــرای مخلــوط حــل و از ســرعت های نســبی 
جهــت تشــریح فازهــای پراکنــده  اســتفاده می شــود. جهــت مــدل کــردن 
ــای  ــبی فازه ــرعت نس ــوان س ــت، می ت ــازی یکنواخ ــای چند ف جریان ه
ــوط  ــکوزیته مخل ــدل ویس ــن م ــت]58[. در ای ــر نگرف ــده را درنظ پراکن
ــن  ــر پیچیده تری ــر اولر-اول ــم]9[. مدل ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــد م را بای
ــوم و  ــادالت مومنت ــدل مع ــن م ــت. در ای ــزار اس ــازی نرم اف ــدل چند ف م
پیوســتگی را بــرای هــر فــاز حــل می کننــد. ایــن حالــت بــرای بررســی 
ــرد دارد.  ــی کارب ــت افق ــن حال ــود و همچنی ــا ن ــر ت ــن صف ــای بی زوای
ــه  ــاری ب ــای حف ــل کنده ه ــوع حم ــتفاده در موض ــورد اس ــادالت م مع
ــا  ــد محســوب می شــوند و جهــت حــل آنه ــع- جام ــان مای نوعــی جری
از تئــوری ســینتیك گازهــا بــرای جریان هــای دانــه ای بهره بــرداری 

می شــود.
ــی  ــادالت اساس ــوان مع ــت عن ــوم را تح ــتگی و مومنت ــادالت پیوس مع
ــه نحــوي کمك کننــده ی حــل ایــن دو  ــه معــادالت ب می شناســند و بقی
ــد مجمــوع  ــه پیوســتگی بای ــه محســوب می شــوند. در حــل معادل معادل
ــای  ــه پارامتره ــوم ب ــه مومنت ــد. معادل ــك باش ــر ی ــا براب ــر حجمی ه کس
متعــددی وابســته اســت]58[. بایــد توجــه داشــت کــه بــرای شبیه ســازی 
ــات  ــه فرضی ــا ب ــع( بن ــا مای ــیال )گاز ی ــط س ــد توس ــت ذرات جام حرک
تئــوری ســینتیك گازهــا]29-30-33-42[، معادلــه ی مومنتــوم تغییــرات 
ــابه  ــاد تش ــا ایج ــد ب ــاز جام ــش ف ــرایط، تن ــن ش ــا ای ــد. ب ــی می یاب اندک

ذره   - ذره  برخورد هــای  از  ناشــی  ذرات  تصادفــی  حرکــت  میــان 
نظــر گرفتــن  و در  یــك گاز  مولکول هــا در  و حرکــت حرارتــی 
غیر االســتیك بــودن فــاز دانــه ای به دســت می آیــد و هماننــد یــك 
گاز، شــدت نوســانات ذره، تعییــن کننــده ی تنــش، ویســکوزیته و 
ــا نوســانات ســرعت ذره  ــرژی جنبشــی همــراه ب ــد اســت. ان فشــار جام
ــه ای، نشــان  ــای دان ــا دم ــرم شــبه دمایی)Pseudothermal( ی ــك ت ــا ی ب
ــا مربــع متوســط حرکــت تصادفــی ذرات  داده می شــود کــه متناســب ب

ــود را دارد ]34[. ــاص خ ــدان خ ــز منتق ــه نی ــن نظری ــه ای ــت. البت اس
از جملـه نیروهـای موثـر در معادلـه مومنتـوم، نیـروی بـرآ]39-38-21[، 
جـرم مجـازی]24-34[ و نیروهـای خارجـی وارد بـر بدنه می باشـد]58[. 
در بحـث تبـادالت بیـن فـازی در حمـل کنده هـای حفـاری، دو نـوع 
ضریـب تبـادل مایع-جامـد و جامد-جامـد مـورد توجـه قـرار خواهـد 
گرفـت. ضریـب تبـادل جامد-مایـع، بـه نوعـی بـا ضریـب اصطـکاک، 
دانسـیته ذره و کسـر حجمـی جامـد رابطـه مسـتقیم و بـا زمـان آسـایش 
نسـبت عکـس دارد. زمان آسـایش نیز با دانسـیته ذره و تـوان دو قطر آن 

نسـبت مسـتقیم و بـه ویسـکوزیته سـیال نسـبت عکـس دارد.
ضریـب تبـادل جامد-جامـد بـه ضریـب ارتجاعـی els ]31-33[، ضریب 
اصطـکاک میـان ذرات جامـدCfr,ls، کسـرهای حجمـی جامـد و مایـع، 
دانسـیته جامـد و مایـع، قطـر ذرات جامـدds,dl، ضریـب توزیـع شـعاعی

go,ls  ]31-42[ و اختـالف سـرعت دو فـاز وابسـته اسـت. تقریبـاً تمامـی 

تعاریـف ضریـب اصطـکاک]28[ دارای ترمـی بـه نـام ضریـب دراگ 
رینولـدز  عـدد  مبنـای  بـر  ضریـب  ایـن  کـه  هسـتند]36-34-32-6[، 

می شـود]41[.  تعریـف 
بــرای جریان هــای چندفــازی، اثــر نیــروی بــرآ بــر فــاز دوم عمــل 
خواهــد نمــود. عملکــرد اصلــی ایــن نیــرو از طریــق گرادیــان ســرعت 
ــتر  ــت تر بیش ــرای ذرات درش ــرآ ب ــای ب ــود. نیروه ــد ب ــاز اول خواه ف
خواهــد بــود ولــی از آنجــا کــه در فلوئنــت قطــر ذرات را خیلــی کمتــر 
ــترهای  ــرای بس ــرو، ب ــن نی ــر ای ــد، اث ــر می گیرن ــه ذرات در نظ از فاصل
متراکــم و یــا خیلــی ریــز قابــل اغمــاض اســت]8-31-41[. مگــر 
ــت و  ــاره ای دیگــر آن را عــددی ثاب اینکــه قابل توجــه باشــد]58[. در پ
حتــی کوچــك فــرض نموده انــد. ایــن نیــرو بــه طــرف راســت معادلــه 
ــن مــدل مختلــف  ــرآ از چندی ــه خواهــد شــد. ضریــب ب ــوم اضاف مومنت
ــا به دســت  ــاودت و تومیام ــد مــوراگا، ســافمن-می، لیجندری-مگن مانن

ــد. ]43[ ــد آم خواه
ــت  ــی حرک ــرژی جنبش ــا ان ــب ب ــد sام متناس ــاز جام ــی ف ــای دانه ای دم
تصادفــی ذرات اســت کــه در توزیــع ســرعت ماکســولی بــرای ذرات، 
ــر  ــکوزیته ظاه ــد و ویس ــار جام ــط فش ــود و در رواب ــدل می ش وارد م
ــی از  ــرم ناش ــك ت ــی و ی ــرم جنبش ــك ت ــد از ی ــار جام ــردد. فش می گ
برخــورد ذرات تشــکیل شــده اســت. ایــن فشــار بــه دمــای دانــه ای، تابــع 
ــر  ــورد ذرات، کس ــی برخ ــب ارتجاع ــعاعی ]32-34[، ضری ــع ش توزی
ــه ای  ــای دان ــت. دم ــته اس ــا وابس ــیته آنه ــد و دانس ــی ذرات جام حجم
ــی  ــت و نوع ــت ذره اس ــانات حرک ــینتیك نوس ــرژی س ــا ان ــب ب متناس
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میــزان انــرژی ذخیــره شــده در ذرات پــس از برخــورد بــا هــم می باشــد 
کــه بــه ســرعت ذرات در هنــگام برخــورد مرتبــط مــی باشــد]24[ تابــع 
ــی  ــی وقت ــر یعن ــرایط تراکم پذی ــال از ش ــی انتق ــه معن ــعاعی ب ــع ش توزی
کــه فاصلــه میــان ذرات جامــد پیوســته کاهــش می یابــد تــا بــه شــرایط 
ــاده اســت، برســد.  ــاق افت ــر تراکــم در آن اتف ــر کــه حداکث ترکم ناپذی
در حقیقــت ایــن تابــع احتمــال برخــورد میــان دانه هــا را اصــالح 

می کنــد]58[. 
بـرای جریان هـای دانـه ای در جریان هـای تراکم پذیر)که در آنها کسـر 
حجمـی جامـد کمتـر از مقـدار ماکزیمـم حد مجاز باشـد(، فشـار جامد 
به صـورت مسـتقل محاسـبه می شـود و بـرای محاسـبه Δps در معادلـه 
مومنتـوم فـاز دانه ای اسـتفاده می شـود. فشـار جامـد از دوبخش تشـکیل 
شـده اسـت کـه یـك بخـش آن بـه تـرم سـینتیکی مرتبـط اسـت و تـرم 
دوم آن بـه برخـورد ذرات منـوط می شـود. پیش فـرض نرم افـزار بـرای 

ضریـب ارتجاعی 0/9 اسـت.
ــش  ــور تن ــه تنس ــد ب ــری، بای ــای اویلری-اویل ــه در مدل ه ــا ک از آنج
جامــد کــه برخاســته از تغییــرات مومنتــوم ذره در اثــر انتقــال و برخــورد  
ــرح در  ــکوزیته های مط ــواع ویس ــه ان ــد ب ــود، بای ــه نم ــد، توج می باش
ــور  ــن تنس ــت ]9-31-32-[.  ای ــاص داش ــی خ ــز توجه ــیر نی ــن مس ای
شــامل ویســکوزیته هــای برشــی و تــوده ناشــی از تبــادل مومنتــوم ذره 
در اثــر انتقــال و برخــورد اســت. ایــن نــوع ویســکوزیته در ســه بخــش 
ــکاک  ــی از اصط ــکوزیته ناش ــت: ویس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
)μ(s,fr  بــرای لحــاظ کــردن انتقــال ویسکوپالســتیك زمانــی کــه جامــد 
ــس در شــیرهای  ــای دن ــر کســر حجمــی برســد در جریان ه ــه حداکث ب
 μs,kin و ویســکوزیته جنبشــی μs,colپاییــن ، ویســکوزیته ناشــی از برخــورد

.]41[
به کارگیــری تئــوری ســینیتیك بــرای جریان هــای دانــه ای مناســب 
ــی  ــای اصطکاک ــتند و تنش ه ــم هس ــاس باه ــت،چون ذرات در تم نیس
اولــری فرموالســیون  بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. مــدل  حاصــل 
تنش هــای  و  اســت  داده  توســعه  را  اصطکاکــی  ویســکوزیته ی 
ــر  ــه کس ــی ک ــرد. زمان ــه کار می ب ــی، ب ــرم نیوتون ــی را در ف اصطکاک
ــه  ــش اصطــکاک ب ــی بیشــتر شــود، تن ــدار بحران ــد از مق حجمــی جام
تنــش پیش بینــی شــده توســط تئــوری ســینیتیك اضافــه می شــود. 
ــت،  ــر 0/63 اس ــوندگی براب ــر پرش ــه بعدی و حداکث ــان س ــی جری وقت
آوردن  به دســت  می شــود.  داده  قــرار   0/5 بــا  برابــر  مقــدار  ایــن 
ــی کــه  ــت، در حال ــاً به صــورت تجربــی اس ــار اصطکاکــی اساس فش
ــه به دســت آورد.  ــوان از اصــول اولی ویســکوزیته ی اصطکاکــی را می ت
ــه  ــر ب ــده منج ــالح ش ــن اص ــون کول ــری قان ــت به کارگی ــن حال در ای

می شــود. رابطــه  شــکل گیری 
ــم و  ــه تراک ــه ای ب ــت ذرات دان ــرای مقاوم ــد ب ــوده جام ــکوزیته ت ویس
ــرض  ــش ف ــور پی ــزار به ط ــت]31-41[. نرم اف ــده اس ــرح ش ــاط مط انبس
ــتفاده  ــکان اس ــی ام ــت ول ــه اس ــر گرفت ــر را در نظ ــدد صف ــرای آن ع ب
ــع توزیــع شــعاعی go یــك  ــرای آن وجــود دارد.تاب از مــدل لــون نیــز ب

ــاز  ــنگین را در ف ــان ذرات س ــورد می ــه برخ ــت ک ــح اس ــب تصحی ضری
دنــس تصحیــح مــی کنــد و ایــن فرمــول یــك فاصلــه بــدون بعــد بیــن 

ــت. ــروی اس ذرات ک
بــرای جریان هــای چنــد فــازی، اثــر نیــروی جــرم مجــازی، وقتــی 
ــه شــتاب داشــته  ــاز اولی ــه ف ــه نســبت ب ــاز ثانوی ــد کــه ف به وجــود می آی
ــورت  ــتاب دار به ص ــر ذرات ش ــه در اث ــاز اولی ــرم ف ــی ج ــد. اینرس باش
ــازی  ــرم مج ــر ج ــود. اث ــال می ش ــازی روی ذره اعم ــرم مج ــروی ج نی
ــیته  ــر از دانس ــی کمت ــه خیل ــاز ثانوی ــیته ف ــه دانس ــت ک ــم اس ــی مه وقت
ــه  ــر گرفت ــرو در نظ ــن نی ــرض ای ــورت پیش ف ــه ص ــد. ب ــه باش ــاز اولی ف
جــرم  نیــروی  اثــر  چند فــازی،  جریان هــای  بــرای  نمی شــود]43[. 
ــاز  ــه ف ــبت ب ــه p  نس ــاز ثانوی ــه ف ــد ک ــود می آی ــی به وج ــازی وقت مج

ــد. ــته باش ــتاب داش ــهq  ش اولی
ــرژی در  ــالف ان ــزان ات ــر می γ  بیانگ

θs
ــورد  ــده ی برخ ــف ش ــرژی تل ان

ــد از  ــت. بع ــان ذرات اس ــورد می ــی از برخ ــد s ام ناش ــاز جام ــل ف داخ
ــه،  ــازی های الزم اولی ــام شبیه س ــدل و انج ــوق در م ــرایط ف ــال ش اعم
نتایــج مــدل را بایــد بــا واقعیــت مقایســه نمــود. ایــن کار را بــه اصطــالح 
ــودن آن،  ــز ب ــورت موفقیت آمی ــه در ص ــد ک ــدل می نامن ــازی م معتبرس
از آن پــس می تــوان بــه نتایــج ارائــه شــده توســط مــدل توجــه نمــود و 
مــورد اســتفاده قــرار داد. جهــت اعتبارســازی مدل هــای ســاخته شــده، 
ــار هــر  ــه اســت. در کن ــرار گرفت ــی مــورد اســتفاده ق روش هــای متفاوت
مــدل کار دیگــری قــرار خواهــد گرفــت تــا نتایــج آن دو بــا هــم مقایســه 
شــوند کــه اکثــراً به صــورت کارهــای دینامیــك ســیاالت محاســباتی و 

ــد. ــی بوده ان ــای تجرب ــا آزمایش ه ــه ب مقایس
در تعــدادی از مطالعــات، میــزان افــت فشــار در واحــد طــول در 
ســرعت های مختلــف رســم شــده اند، یــا میــزان تمرکــز کنده هــا 
ــرار  ــم ق ــار ه ــازی در کن ــگاه و شبیه س ــزی در آزمایش ــای دالی در فض
ــا از نســبت ســرعت ســیال و بســتر در آزمایشــگاه و  ــد ]33[ ، ی گرفته ان
شــبیه ســازی اســتفاده شــده اســت]9[ و یــا از نمــودار حجــم کنده هــای 
داخــل فضــای دالیــزی در ســرعت مختلــف رشــته حفاری اســتفاده شــده 
اســت. در بعضــی دیگــر، رابطــه افــت فشــار و ســرعت هــای مختلــف 
ــرای حــاالت عمــودی، طــول  ــا ب ــد و ی رشــته حفــاری کمــك گرفته ان
ــر  ــه اســت. اث ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــا م ــدن کنده ه ــاال آم ــاع ب و ارتف
قطــع کــردن تزریــق و ســرعت تــه نشــینی]34[ معیــار دیگــری بــوده کــه 

ــت. ــرده اس ــك ک ــان کم ــه محقق ــا ب ــنجی مدل ه در اعتبارس

نتیجه گیری
بـا مـروری بـر مطالعات انجام شـده در زمینه تجربی و دینامیك سـیاالت 

محاسـباتی حمـل کنده های حفـاری در می یابیم که:
1- شـاخص ترین مطالعـات حمـل کنده هـای حفـاری مربـوط بـه گیـر 

مکانیکـی اسـت.
2- پارامترهـای موثـر در حفـاری، همگـی بر حمل کنده هـای حفاری و 

تمیـزکاری چاه نیـز موثرند.
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