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مقدمه
سيستم گردش گل حفارى به علت اهميتى كه در حين عمليات حفارى دارد 
به عنوان قلب اين سيستم شناخته مى شود. يكى از وظايف گل حفارى، اعمال فشار 
هيدرواســتاتيكى به ته چاه جهت ممانعت از ورود سيال از سازند به درون چاه در 
حين عمليات حفارى مى باشد.  به عبارت ديگر اعمال فشار هيدرواستاتيكى مناسب 
توسط ســيال حفارى مانع از نشت سيال سازند2 و به دنبال آن فوران چاه مى شود. 
اعمال فشار هيدرواستاتيكى مناسب در ته چاه نيازمند پايش مداوم فشار ته چاهى 
است. اين پايش توسط حسگرهاى فشارى كه بر سر مته حفارى نصب گرديده اند 
صورت مي پذيرد و فشــار اندازه گيرى شده توسط گل در حال گردش، به سطح 
چاه ارسال مى شود. گل شناس دكل حفارى متناسب با فشار ته سازندى چاه هاى آن 
منطقه و عمق مورد نظر، وزن گل حفارى را تنظيم كرده تا فشار مناسب را بر سر 
مته حفارى اعمال نمايد. در بعضى مواقع، از قبيل عمليات لوله گذارى3 كه سيستم 
گردش گل كامالً متوقف بوده و لوله هاى حفارى به ســطح انتقال داده مى شوند، 
عمالً هيچگونه حسگرى جهت اندازه گيرى فشار ته سازندى وجود ندارد. در اين 
مقطع كه  امكان پايش فشــار ته چاهى وجود ندارد، سيال مى تواند از سازند وارد 
چاه شده و پديده نشت سيال سازند رخ دهد. بنابراين با توجه به حساسيت موضوع 
و امكان وقوع فوران چاه در حين لوله گذارى، ارائه راه حلى جهت مشاهده و پايش 
فشار ته سازندى در تمامى مراحل حفارى حتى زمان لوله گذارى احساس مى شود. 
اســتفاده از تخمين گر تطبيقى جهت تخمين فشار ته ســازندى در حين عمليات 
حفارى گزينه مناسبي براى حل مشكل ذكر شده مى باشد. اين تخمين گر توسط 

قوانين لياپونوف در مهندسى اتوماسيون و كنترل قابل پياده سازى است. در اين مقاله 
پس از به دســت آوردن روابط رياضى مورد نياز جهت تخمين فشار ته سازندى، 
نتايج شبيه سازى به دست آمده توسط تخمين گر تطبيقي مورد تجزيه و تحليل قرار 

مي گيرد [5].

1- طراحي مشاهده گر و تخمين گر تطبيقى
براى تخمين فشار ته سازندى توسط يك تخمين گر تطبيقى، نيازمند يك مدل 
رياضى ديناميك از چاه در حال حفارى مى باشيم. سپس با استفاده از مدل رياضى 
تهيه شده، قوانين لياپونوف را اعمال نموده و قوانين تطبيقى جهت مشاهده گر مورد 

نظر خود را به دست مى آوريم. 

1-1- مدل رياضى براى حالت ديناميك چاه
يكى از مدل هاى رياضى غيرخطى كه در سال هاى اخير براى حالت ديناميك 
چاه مورد اســتفاده قرار گرفته است، مدل كاسا [1] مى باشد. در اين مدل، چاه در 
حال حفارى به صورت هم دما در نظر گرفته شده و سيال حفارى نيز تنها به صورت 

فاز مايع مى باشد.
مطابق شــكل 1، سيال حفارى توســط پمپ گل و از طريق رشته حفارى به 
درون چاه فرســتاده مى شود و پس از عبور از مته حفارى و فضاى حلقوى به شير 
خروجى4 مى رسد. مدل رياضى ارائه شده، فضاي چاه را به دو قسمت رشته حفارى 
و فضاى حلقوى Annulus مطابق شكل 1 تقسيم بندي مى كند. در اين قسمت فقط 

تخمين، عمليات حفاري، كنترل فشار ته چاهى، قوانين تطبيقي

در ســال هاي اخير، كاربرد تخمين و پايش در بســياري از زمينه هاي صنعت حفاري مورد توجه محققين قرار گرفته اســت. يكى از اهداف مهم 
پايش و كنترل چاه، جلوگيرى از ورود ناخواسته سيال سازندى به حفره چاه مى باشد كه  در صورت عدم كنترل به موقع، منجر به  فوران چاه خواهد 
شد.  بنابراين، پايش و تخمين فشار ته چاهى در حين حفاري از الزامات اين عمليات تلقي مي شود. در اين مقاله با بررسي و امكان سنجي تكنيك هاي 
متفاوت تخمين، امكان پايش فشار ته چاهى در حين عمليات حفاري در چاه هاي نفتى با در نظر گرفتن مسائل كليدي و حساس عملياتي مورد ارزيابي 
قرار گرفته اســت. همچنين توانايى هاى روش جديد (تخمين گر تطبيقى) با روش مرســوم مقايســه و مزيت هاى آن بررسى شده است. بدين منظور با 
اســتفاده از داده هاي عملياتي در دســترس از چاه هاي مورد مطالعه نتايج حاصل از سيستم  پايشى طراحي شده در محيط شبيه ساز پياده سازي و عملكرد 

به دست آمده مورد ارزيابي قرار گرفته است.

تخمين فشار ته سازندى در حين عمليات حفارى توسط 
تخمين گر تطبيقى

مهدي ايمانيان نجف آبادي1  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي اتوماسيون و ابزار دقيق، دانشگاه صنعت نفت
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معادالت نهايى به دست آمده در مدل ارائه مى شود (روابط 1 تا 4). جهت دريافت 
جزئيات و روش به دست آوردن معادالت به مرجع [1] مراجعه شود.

2
2
332 gv2xFxMxP aaFaMbitPP

22
2
3122123 vxxaxax

)( 12312 vuxbx

)( 3111 xuax

پارامترها و عالئم موجود در مدل به صورت زير تعريف مى شوند:

a

a

v
b1 ,

M
a 1

2  ,
d

d

v
a1  , bitqx3  , cPcx2  ,

avv1  , bithv2  ,
M
FF aFdF

1  , g
M

ad
2

pPpx1  , pumpqu1  , chockqu2 ,

Pp: فشار گل ورودي به داخل چاه از طريق لوله حفاري 

Pc: فشار گل خروجي از چاه از طريق فضاى حلقوى 

M: جرم معادل براي گل حفاري موجود در چاه 
βa: بالك ماجولوس گل حفاري موجود در فضاى حلقوى (پارامتري فيزيكي)   

βd: بالك ماجولوس گل حفاري موجود در لوله حفاري (پارامتري فيزيكى)   

νa: حجم گل حفاري موجود در فضاى حلقوى  

νd: حجم گل حفاري موجود در لوله حفاري 

qpump: دبي گل حفاري ورودي به چاه 

qbit: دبي گل حفاري در سر مته حفاري (دبي ته چاهي)  

hbit: عمق مته حفاري از سطح زمين 

ρa: چگالي گل حفاري موجود در فضاى حلقوى 

ρd: چگالي گل حفاري موجود در لوله حفاري 

Fa: ضريب اصطكاك بين گل حفاري و فضاى حلقوى 

Fd: ضريب اصطكاك بين گل حفاري و لوله حفاري  

1-2- مشاهده گر غير خطى براى تخمين فشار ته سازندى
هدف از معادله شــماره 4 تخمين دبى گل حفارى در سر مته و پايش پيوسته 
فشار ته سازندى مى باشد. طبق اين معادله فشار ته سازندى به صورت غير مستقيم از 
رابطه اى كه با دبى گل حفارى در سر مته حفارى(qbit)، فشار گل ورودي به داخل 
چاه حفاري از طريق لوله حفاري (Pp) و فشار گل خروجي از چاه حفاري از طريق 
فضاى حلقوى (Pc) دارد، محاسبه مي شود. بنابراين qbit  به عنوان خروجى غيرقابل 
اندازه گيرى سيستم در نظر گرفته شده و تخمين گر تطبيقى بر روى اين خروجى 

پياده سازى مي گردد.
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 MATLAB 2- شبيه سازى مشاهده گر در محيط
در اين قسمت شبيه ســازي تخمين گر به دست آمده در قسمت 1 بر اساس 
 MATLAB® داده هاي موجود در مراجع [4]و[5] از يك چاه واقعي در محيط
و ®Simulink انجام شــده و خروجي و پارامترهاى تخمين زده شده با مقادير 
واقعى مقايســه مى شــوند. در چاه مورد نظر مقدار فشار ته ســازندى در لحظه

  t= 3600s بــه مــدت حــدود 10 دقيقه به علــت عمليات لوله گــذارى قابل 
اندازه گيري نخواهد بود (شــكل 2) و در اين بازه زمانى حســگرهاى فشــارى 

  1   داده هاي مورد استفاده براي شبيه سازي برگرفته از يك چاه واقعى، [4]و[5]
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فشار گل حفارى ته سازندى، 1– اندازه گيري شده از حسگرهاى فشارى  3     2    دبى گل حفارى ورودى به چاه از طريق پمپ گل
ســر مته حفارى (Pbit) 2– تخمين فشــار ته ســازندى توسط تخمين گر 

 (Pbit_hat) تطبيقى

خطاى حاصل از اختالف فشــار اندازه گيري شــده توســط حسگر و فشار  4    
(error = Pbit – Pbit_hat) تخمينى

همان گونه كه در قسمت مقدمه توضيح داده شد غير فعال هستند.
نتايج حاصل از شبيه سازي در شكل هاى 3 و 4 مشاهده مى گردد. همان گونه 
كه در شكل 2 مالحظه مى شود، در زمان t= 3600s به مدت 10 دقيقه عمليات 
پمپاژ گل حفارى به چاه به علت عمليات لوله گذارى متوقف مى شود و به دنبال 
آن لوله هاى حفارى و حســگر فشارى به سطح انتقال پيدا مي كنند. در طي اين 
مدت، فشار ته سازندى توسط تخمين گر تطبيقى محاسبه شده است. با توجه به 
شكل 3 مقدار فشار ته سازندى اندازه گيري شده از حسگر فشارى (Pbit) پس 
 (Pbit_hat) از گذشت حدود 1 ساعت و 10 دقيقه با فشار تخمين گر تطبيقى
برابر مى شــود و خطاى حاصل از اختالف بين تخمين گر و حسگر فشارى طبق 

شكل 4 به سمت صفر ميل مى كند. 

نتيجه گيرى
همان طور كه در مقدمه اين مقاله اشــاره شد ، يكى از مشكالت موجود در 
حين عمليات لوله گذارى، عدم امكان پايش و مشاهده فشار ته سازندى به علت 
باال كشــيدن لوله و مته حفارى و حسگر فشارى موجود بر سر مته جهت اضافه 
نمودن لوله حفارى جديد مى باشــد. لذا به منظور فراهــم آوردن امكان پايش 
فشار ته سازندي در تمام مدت عمليات حفاري به كارگيرى تخمين گر تطبيقى 
ضرورى اســت. يكى از اهداف پايش فشار ته ســازندى، اطالع از وقوع پديده 
نشتى سيال مخزن به داخل چاه و پيش بينى امكان وقوع فوران چاه مى باشد. در 

صورت اطالع از اين تغيير ناگهانى فشــار، مى توان اقدامات الزم جهت كنترل 
نشــت و خنثى نمودن آن را به عمل آورد. طبق نتايج به دست آمده، مى توان از 
اين تخمين گر به علت عملكرد سريع آن در همگرايي مقدار تخمينى به مقدار 
واقعى (اندازه گيري شــده از حسگر فشارى)، در سيستم هاى واقعى و دكل هاى 
حفارى استفاده نمود و اين روش گامى مؤثر در هوشمند سازى عمليات حفارى 

مى باشد.
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