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تأثیر متغیرهای رئولوژی و نرخ جریان سیال بر افت فشار 
در سیستم گردش سیال حفاری

  منصور طالبی1، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای   حسین پیراسته نیا*، شرکت ملی حفاری  

ــر را  ــای اکتشـــاف، مناطـــق مـــورد نظـ ــدا گروه هـ امـــروزه جهـــت بهره بـــرداری نفـــت و گاز ابتـ
ــدد  ــای متعـ ــر چاه هـ ــا حفـ ــی، بـ ــای نفتـ ــاهده ی الیه هـ ــورت مشـ ــد و در صـ ــایی مي کننـ شناسـ
ــاری نقـــش  ــات حفـ ــاری، در عملیـ ــتم گل حفـ ــردد. سیسـ ــاز می گـ ــازن آغـ ــرداری از مخـ بهره بـ
به ســـزایی ایفـــا می کنـــد و می تـــوان آنـــرا بـــه دســـتگاه گـــردش خـــون در بـــدن تشـــبیه کـــرد. 
ـــه  ـــوک مت ـــه ن ـــا را ب ـــده در پمپ ه ـــد ش ـــوان تولی ـــه ت ـــت ک ـــته ای اس ـــط پیوس ـــاری محی ـــیال حف س
منتقـــل می کنـــد. در برنامه ریـــزی ســـیال حفـــاری، بایـــد بـــه هیدرولیـــک آن توجـــه کـــرد؛ یعنـــي 
ـــد  ـــیال و درص ـــق در س ـــد معل ـــوع ذرات جام ـــی و ن ـــواص فیزیک ـــیال، خ ـــردش س ـــرعت گ ـــد س بای
ـــوان  ـــن ت ـــتر ای ـــود و بیش ـــف ش ـــی تل ـــا اندک ـــا تنه ـــوان پمپ ه ـــه ت ـــت ک ـــر گرف ـــوری درنظ ـــا را ط آنه

ـــردد. ـــرف گ ـــاه مص ـــه چ ـــردن ت ـــرای تمیزک ـــه و ب در مت
ــروج  ــا خ ــاری ت ــای حف ــی از پمپ ه ــدان گازی پارس جنوب ــیال می ــک س ــه هیدرولی ــن مطالع در ای
از متــه، از نظــر افــت فشــار بررســی شــده اســت. در ایــن تحلیــل بــا اســتفاده از مــدل قانــون توانــی2 
ــزار فلوئنــت افــت فشــار  ــرخ برشــی( به کمــک نرم اف ــاط بیــن افزایــش تنــش برشــی و ن ســیال )ارتب
در رشــته ی حفــاری تجزیــه و تحلیــل شــده اســت. در قســمت اول، نــرخ جریــان ثابــت و متغیرهــای 
رئولــوژی ســیال حفــاری3 متغیــر و در قســمت دوم، نــرخ جریــان متغیــر و متغیرهــای رئولــوژی ســیال 

حفــاری ثابــت فــرض گردیــده و افــت فشــار در سیســتم گــردش ســیال بررســی شــده اســت.
ـــر  ـــه ی واروی5 براب ـــا 15، نقط ـــر ب ـــتیک4 براب ـــروی پالس ـــه گران ـــی ک ـــد در حالت ـــان می ده ـــج نش نتای
ـــوژی  ـــای رئول ـــت فشـــار در متغیره ـــن اســـت اف ـــر گال ـــد ب ـــر 10/2 پون ـــاری6 براب 21 و وزن ســـیال حف
ـــه  ـــن در دقیق ـــه 1200 گال ـــا از 850 ب ـــی پمپ ه ـــان خروج ـــش جری ـــا افزای ـــن ب ـــت. همچنی ـــینه اس بیش
ــه بـــه محدودیت هـــای  ــا توجـ ــیال حفـــاری رونـــد افزایشـــی دارد. بـ ــار در سیســـتم سـ افـــت فشـ
فشـــاری سیســـتم گـــردش ســـیال حفـــاری و تجهیـــزات ســـطحی، امـــکان افزایـــش نـــرخ جریـــان 

ـــدارد. ـــود ن ـــده وج ـــبه ش ـــه ی محاس ـــدار بهین ـــارج از مق خ

به علــت مشــترک بــودن میــدان گازی پارس جنوبــی، ســرعت عملیــات 
ــرداری هرچــه ســریع تر از الیه هــای نفــت و گاز  حفــاری جهــت بهره ب
اهمیــت ویــژه ای دارد. افزایــش نــرخ نفــوذ متــه7 کــه موجــب افزایــش 
ســرعت عملیــات حفــاری می شــود بــه عواملــی مثــل نــوع متــه، 
خصوصیــات ســازند، خصوصیــات ســیال حفــاری، شــرایط اعمالــی بــر 
ــه و  ــای مت ــایش دندانه ه ــرعت دوران9(، س ــه8 و س ــه )وزن روی مت مت
هیدرولیــک10 بســتگی دارد. بنابرایــن افزایــش ســرعت عملیــات حفاری 
ــبب  ــاه، س ــک چ ــاری ی ــده ی حف ــان تمام ش ــش زم ــت کاه ــه به عل )ک
ــر  ــر ب ــای مؤث ــی متغیره ــد بررس ــود( نیازمن ــز می ش ــا نی ــش هزینه ه کاه

آنســت.
مهندســي  از  مهمــي  شــاخه ی  هیدرولیــک  حفــاری:  هیدرولیــک 
ــت  ــن ســیاالت در دو وضعی ــاره ی ای ــاري اســت کــه درب ســیاالت حف
اســتاتیک و دینامیــک بحــث می کنــد. در شــرایط اســتاتیک ســیال 
حفــاري و رشــته ی حفــاري در حالــت ســکون هســتند و شــرایط 
ــاري و  ــاري درون رشــته ی حف ــیال حف ــردش س ــک شــامل گ دینامی

ــن  ــاال و پایی ــه ســمت ب ــاري ب ــوي و حرکــت رشــته ی حف فضــاي حلق
ــت.  ــت اس ــر دو حال ــي از ه ــا ترکیب ــاري ی ــیال حف ــردش س ــدون گ ب
در حالــت دینامیــک جریــان گل، افزایــش فشــاری در ســیال درون 
ــار  ــن فش ــر ای ــد. اگ ــاد مي کن ــوي ایج ــاي حلق ــاري و فض ــته ی حف رش
ــدن  ــا ترکی ــازند ی ــت س ــبب شکس ــود س ــرل نش ــب کنت ــور مناس به ط
خطــوط لولــه ی ســطحي گــردش گل مي شــود. ایــن مشــکالت عــالوه 
ــراي پرســنل حفــاري نیــز خطرنــاک اســت. از  ــر افزایــش هزینه هــا، ب ب
وظایــف مهــم یــک ســیال حفــاري حمــل کنده هــاي حفــاري و انتقــال 
آنهــا بــه ســطح زمیــن اســت کــه ایــن عمــل شــامل حمــل ذراتــي ماننــد 
ــاه وارد  ــواره ی چ ــف دی ــمت هاي مختل ــه از قس ــي ک ــیل هاي ریزش ش
ــد مســبب  ــز هســت. عــدم تمیزســازي چــاه مي توان ــره مي شــوند نی حف
ــد از  ــاي بع ــاه از کنده ه ــه چ ــدن ت ــر ش ــل پ ــادي از قبی ــکالت زی مش
لولــه ی بــاال و ایجــاد نقــاط تنــگ در چــاه یــا گیرکــردن لوله هــا گــردد. 
توانایــي ســیال حفــاري در تمیزســازي چــاه، بــه هیدرولیــک سیســتم و 

ــتگي دارد. ــاري بس ــیال حف ــواص س خ
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متغیرهـای متعـددی بـر افزایـش نـرخ نفـوذ متـه مؤثرنـد کـه هـر یـک 
تأثیـر ویـژه ای بر سـرعت حفـاری دارنـد. یکـی از مهم ترین ایـن عوامل 
هیدرولیـک سـیال حفـاری اسـت که اگر به درسـتی رعایت نشـود فشـار 
زیاد پمپاژ سـیال سـبب ریزش سـازندهای سسـت و ناپایدار و گیرکردن 
لوله هـا و در نتیجـه کاهـش سـرعت حفـاری، هزینـه ی زیـاد ناشـی از 
هـدر رفتـن مـواد و هزینـه ی انتظار یـا حتی از دسـت رفتن چاه می شـود. 
بنابرایـن تعییـن مناسـب ترین و بهینه تریـن مقـدار پمپاژ سـیال حفـاری از 
اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت. یکـی از اهـداف هیدرولیـک حفاری 
کـه در مقالـه ي حاضر نیز مدنظر اسـت محاسـبه ی افت فشـارهاي ناشـي 
از نیروهـاي اصطـکاک در هـر قسـمت از سیسـتم گـردش گل اسـت. 
ایـن افـت  فشـار را مي تـوان در چهـار قسـمت افـت فشـار در اتصـاالت 
سـطحي، در داخـل لولـه، در متـه و در دالیـز بررسـی کـرد. البتـه افـت 
فشـار بـه نـوع سـیال مـورد اسـتفاده و نـوع جریـان در سیسـتم گـردش 
روزانـه ی  گزارش هـای  بررسـی  بـا  مقالـه  ایـن  در  دارد.  بسـتگي  گل 
حفـاری، افـت فشـار در سیسـتم گردش سـیال حفاری با هدف به دسـت 
گازی  میـدان   12 " حفـره ی  بـرای  پمپـاژ  مقـدار  بهینه تریـن  آوردن 
پارس جنوبـی بررسـی می شـود. در ایـن مطالعـه، افـت فشـار تجهیـرات 
سـطحی، لوله هـای حفـاری و مته ی حفاری بررسـی خواهد شـد. سـپس 
بـا تغییـر نرخ جریـان و خواص رئولوژی سـیال حفاری، بهینه ترین فشـار 

پمپـاژ معرفـی می گـردد.

1- مروری بر مطالعات پیشین
ــیاالت  ــک س ــه روش دینامی ــلمبرژر ب ــگ و ش ــاری لین ــرکت حف دو ش
ــه و  ــه، مت ــی مت ــازی طراح ــترش و ساده س ــدف گس ــا ه ــباتی ب محاس
ــه ای  ــرا شبیه ســازی کرده انــد. آنهــا بــه کمــک نمون جریــان اطــراف آن
ــاری را  ــه حف ــک کاری مت ــاری و خن ــای حف ــل کنده ه ــیال، حم از س
شبیه ســازی کرده انــد. ســرعت زیــاد جریــان موجــب خوردگــی متــه ی 
حفــاری شــده و ســرعت کــم جریــان موجــب توقــف انتقــال کنده هــا 
می گــردد کــه ایــن مــوارد می توانــد ســبب گیــر کــردن لوله هــا 
ــرف  ــر ص ــن ام ــه ای ــود ک ــاری ش ــیال حف ــدن س ــه ای ش ــن ژل و همچنی
نیــروی زیــادی بــرای بازگشــت بــه حفــاری را طلــب می کنــد. از 
ایــن رو در تحقیــق حاضــر طرحــی بــرای ســیال حفــاری و ساده ســازی 

ــه شــده اســت ]1[. ــه ارائ مت
دایکــس بــا روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی جهــت طراحــی 
ــرده  ــازی ک ــاری را شبیه س ــای حف ــال کنده ه ــاری، انتق ــای حف لوله ه
اســت. در ایــن تحقیــق ابتــدا بــرای مدل ســازی انتقــال کنده هــا در 
ــده و  فضــای حلقــوی از دینامیــک ســیاالت محاســباتی اســتفاده گردی
ــا نتایــج تجربــی قبلــی مقایســه شــده اند و در بخــش دوم تأثیــر  نتیجــه ب
متغیرهــا بــر لولــه ی حفــاری در حــال چرخــش، ســرعت ســیال حفــاری، 
خــروج از مرکــز لوله هــای حفــاری، شــیب چــاه و تأثیــر انباشــت 
لوله هــای مختلــف و  متــه در  نفــوذ  نــرخ  بــر  کنده هــای حفــاری 
اندازه هــای چاه هــای مختلــف بررســی گردیــده و نتایــج تأثیــر هریــک 

از متغیرهــا و همچنیــن تأثیــر چندیــن متغیــر بــر طراحــی لوله هــای 
حفــاری ارزیابــی شــده اند ]2[.

ــات  ــباتی از جه ــیاالت محاس ــک س ــک دینامی ــکاران به کم ــی و هم م
را  حلقــوی  فضــای  در  حفــاری  کنده هــای  انتقــال  گوناگــون، 
شبیه ســازی کرده انــد. حمــل مؤثــر کنده هــای حفــاری از عوامــل 
اصلــی یــک برنامــه ی ســیال حفــاری خــوب اســت. بــرای بهتــر فهمیــدن 
تأثیــر برخــی متغیرهــا بــر حمــل کنده هــای حفــاری، توســط معــادالت 
ناویراســتوکس11 و معــادالت پیوســتگی12 و بــا اســتفاده از مــدل پــاورال، 
مــدل ریاضــی انتقــال کنده هــای حفــاری در فضــای حلقــوی به دســت 
ــوژی گوناگــون  ــا رئول ــاری ب ــدل ســیال حف ــا ســه م ــده اســت. آنه آم
ــر  ــباتی، تأثی ــک ســیاالت محاس ــا کمــک دینامی ــی کــرده و ب را ارزیاب
ــگام  ــاری در هن ــیال حف ــار س ــوی، رفت ــای حلق ــم در فض ــان حاک جری
ــگام  ــا در هن ــکل آنه ــاری و ش ــای حف ــدازه ی کنده ه ــدن، ان ــق ش رقی
حمــل کنده هــا در موقعیت هــای مختلــف در درون چــاه را بررســی 
کرده انــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در حفــاری انحرافــی، در جایــی 
ــد در  ــل دارن ــا تمای ــت کنده ه ــز اس ــوی غیر هم مرک ــای حلق ــه فض ک
ــع  ــت جم ــم اس ــیار ک ــیال بس ــرعت س ــه س ــک ک ــکاف های13 باری ش
ــای  ــرعت در فض ــل س ــاری، پروفای ــیال حف ــی س ــت طراح ــوند، جه ش
حلقــوی را بررســی کــرده و عملکــرد آنهــا را بــا نتایــج و گزارش هــای 

ــد ]3[. ــی نموده ان ــل بررس حاص
دیـواره ی  محاسـباتی،  سـیاالت  دینامیـک  به کمـک  گامـوو  و  کبیـر 
چاه هـای عمـودی را در فشـار و دمـای زیـاد شبیه سـازی و مدل سـازی 
کرده انـد. در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از دینامیـک سـیاالت محاسـباتی، 
فیلتـر کیـک روی دیـواره ی چـاه عمـودی را در فشـار بیشـتر از 175/8 
سـانتی گراد  درجـه ی   170 دمـای  در  و  پـام   25500 یـا  مگاپاسـکال 
شبیه سـازی کرده انـد. سـیال حفاری از یک سـیال دو فـازی که از ذرات 
جامـد معلق در سـیال نیوتنی اسـت و ذرات با انـدازه ی 7 و 45 میکرومتر 
تشـکیل شـده که شـرایط حفاری با فشـار و دمای زیاد مقایسـه شـده اند. 
مقایسـه ی هـر دو سـناریو نشـان می دهـد کـه فیلتـر کیـک گل حفـاری 
تشـکیل شـده بـرای ذرات 45 میکرومتـر ضخیم تـر از ذرات 7 میکرومتر 
اسـت. همچنیـن نتایـج نشـان می دهـد کـه کیـک گل تشـکیل شـده در 
طـول فرآینـد حفـاری، بـرای اعمـاق بیشـتر، ضخیم تـر اسـت و بـرای 

اعمـاق کمتـر، ضخامـت کمتـری دارد ]4[.
مهـدی متیـن و همـکاران سـیال حفـاری را از نظـر میـزان هـرزروی در 
میـدان نفتـی مـارون بهینه سـازی کرده انـد. ابتدا مشـخصات کلـی مخزن 
بیـان شـده و سـپس هـرزروی در سـایر چاه هـا بررسـی گردیـده اسـت. 
باتوجـه بـه رابطـه ی هـرزروی بـا فشـار سـیال و وزن گل، مقـدار بهینه ی 
وزن گل به دسـت آمـده و در پایـان بـا تجزیـه ی و تحلیـل انجـام شـده، 
ایـن  در  اسـتفاده  بـرای  هـرزروی  مـواد کنترل کننـده ی  نـوع  و  مقـدار 

منطقـه معرفـی شـده اسـت ]5[.
مصطفــی شــجری جهــت بهینه ســازی عملیــات حفــاری در میــدان نفتــی 
- در جنوب غربــی ایــران مدل هــای مختلــف را تحلیــل کــرده اســت. در 



82 

ایــن تحقیــق دســت یابی بــه متغیرهــای بهینــه در یــک میــدان نفتــی واقــع 
ــرل  ــای قابل کنت ــل متغیره ــده و تقاب ــال ش ــران دنب ــی ای در جنوب غرب
ــورد  ــای م ــت. متغیره ــده اس ــی ش ــاری بررس ــازی حف در روش بهینه س
توجــه شــامل وزن روی متــه، ســرعت چرخــش آن و تــوان هیدرولیکــی 
ــاری  ــه ی حف ــه ی هزین ــا رابط ــه ب ــر مت ــوذ و عم ــرخ نف ــط ن ــت. رواب اس
ترکیــب شــده و نتایــج حاصــل از تابــع هزینــه بــا متغیرهــای قابل کنتــرل 
بــه حداقــل رســیده و در حقیقــت تأثیــر متغیرهــای مختلــف حفــاری از 
یــک مــدل را بــر نــرخ نفــوذ پیش بینــی کــرده اســت. بــرای بهینه ســازی 
حفــاری ســازند بــا اســتفاده از داده هــای حفــاری، معادلــه ای کــه 
ــی از  ــماری در یک ــزن آس ــاری در مخ ــوذ حف ــرخ نف ــان دهنده ی ن نش

ــه شــده اســت ]6[. میادیــن نفتــی جنوب غــرب کشــور اســت را ارائ
میشــل ولــز و همــکاران از شــرکت بیکــر بــرای کاهــش تجمــع کنده هــا 
روی مته هــای حفــاری، متــه ی المــاس14 طراحــی کرده انــد. بــرای 
پیش بینــی تجربــی مقــدار جمع شــدن کنده هــای حفــاری روی متــه 
ــه16  ــطح مت ــاری15، س ــای حف ــدن کنده ه ــع ش ــل جم ــای مح از متغیره
ــرخ  ــترین ن ــن روش بیش ــا ای ــود. ب ــتفاده می ش ــی اس ــار هیدرولیک و فش
نفــوذ متــه قابــل دســت یابی اســت. بــا اســتفاده از ایــن اصــول به کمــک 
 12 ــش از " ــدازه ی بی ــا ان ــی ب ــرای مته های ــی ب ــج دقیق ــاز نتای شبیه س
ــه ی  ــوذ مت ــرخ نف ــینه ی ن ــن بیش ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــت آم به دس

ــن  ــش ســرعت ســیال قابل دســت یابي اســت. ای المــاس به کمــک افزای
ــر  ــه معتب ــدازه ی مت ــه و ان ــواع مت رابطــه در محــدوده ی گســترده ای از ان
ــه از  ــای مت ــد نازل ه ــی جدی ــج در طراح ــن نتای ــاس ای ــر اس ــت. ب اس
مکانیســم افزایــش ســرعت ســیال جهــت دســت یابی بــه بیشــترین نــرخ 

ــه اســتفاده شــده اســت ]7[. نفــوذ مت
پریـرا و همـکاران پروفایـل سـرعت و فشـار سـیال حفـاری در فضـای 
حلقـوی را شبیه سـازی کرده انـد و بـا شبیه سـازی سـیال غیرنیوتنـی در 
فضـای حلقـوی، فضـای بیـن دو لولـه ی هم مرکـز و هم محور را بررسـی 
نموده انـد. در ایـن آنالیـز تأثیـر سـرعت، پروفایـل مرکـزی سـرعت و 
خـارج از مرکـز شـدن دو لولـه ی هم مرکـز را روی تلفـات هیدرویکـی 
بررسـی نمـوده و نتایـج را با نتایج سـایر گزارش ها بررسـی کرده اند ]8[.
مهـدی تدینـی تأثیـر نـرخ نفـوذ متـه در عملکـرد دکل هـای حفـاری، 
همچنیـن نـوع و قدرت دسـتگاه حفاری، نـوع مته و جنس سـازند، عمق 
سـازند و فشـار گل حفـاری را بررسـی کرده اسـت. در ایـن تحقیق تأثیر 
هـر یـک از عوامـل بـر نرخ نفـوذ مته بررسـی و پیشـنهادهایی بـرای گل 

حفـاری و تجهیـزات دکل هـای حفـاری ارائه شـده اسـت ]9[.
در ایـن مطالعـه افـت فشـار در سیسـتم سـیال حفـاری در هنـگام حفاری 
12 میـدان گازی پارس جنوبـی بررسـی می شـود. در ایـن  حفـره ی "
میـدان اسـتفاده از سـیال حفـاری پایـه آبـی و پلیمـری خـاص )بـا توجـه 

Section No Name Length (m) D (in) D (mm) Direction

1. SURFACE

1 Pump Out-1 10 6.5 165.1 +X

3 Pump Out-2 10 6.5 165.1 +Y

5 Pump Out-3 30 6.5 165.1 +X

8 Stand Pipe 20 5 127.0 +Y

11 Hose 30 3 76.2 +X

2. DRILL 

PIPE

1 Drill Pipe 1180.14 5.153 130.9 -Y

2 12*HWDP 112.06 4.125 104.775 -Y

3 X/O 6 5/8” Reg–XT57 1.14 4.0625 103.188 -Y

4 2*8 1/4” Steel D.C 18.92 2.875 73.025 -Y

5 8” Jar Accelerator 8.59 2.9375 74.6125 -Y

6 2*8 1/4” Steel D.C 18.92 2.875 73.025 -Y

7 8” Drilling Jar 9.88 3.0625 77.7875 -Y

8 9*8 1/4” Steel D.C 84.67 2.875 73.025 -Y

3.DRILL BIT 1 Drill Bit 0.4786 4.0625 103.188 -Y

ابعاد دقیق هر بخش از هندسه1
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140

همچنیـن  و  زیسـت محیطی(  محدودیت هـای  و  دریـا  در  حفـاری  بـه 
خصوصیـات الیـه ی زمین در آن منطقه )وجود الیه های شـیلی ریزشـی( 
به وجـود  سـبب  می شـود  حفـاری  لوله هـای  کـردن  گیـر  موجـب  کـه 
آمـدن دیدگاهـی متفاوت در خصـوص هیدرولیک سـیال حفاری برای 
به دسـت آوردن بهتریـن تمیزسـازی و افزایـش سـرعت حفـاری خواهد 
انجـام  میـدان پارس جنوبـی  تاکنـون مدل سـازی  به همیـن دلیـل  شـد و 

است. نشـده 

2- بیان مسأله
در مطالعه ی حاضر با هدف دست یابي به مقدار افت فشار در چاه های 
اساس  بر  مته  تا  پمپ  از  سیال  جریان  شبیه سازي  مراحل  گاز،  و  نفت 
چاه های  حفاری  روزانه ی  گزارش های  از  شده  جمع آوری  اطالعات 
ابعاد دقیق تجهیزات  میدان پارس جنوبی بررسي مي شود. در جدول-1 
سطحی، لوله های حفاری و مته بر اساس گزارش ها و اندازه های واقعی 
ارائه شده است. این فرآیند را مي توان به صورت جداگانه در سه مرحله ی 
تجهیزات سطحی، لوله های حفاری و مته ي حفاری بررسي کرد. برای 
بنابراین  مدل سازی جریان سیال از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. 
همان گونه که در شکل-1 نشان داده شده، هندسه ی هر بخش تولید شده 
اتصال خم17 درنظر  اصلي  لوله هاي  بین  است. در بخش هاي گوناگون 
گرفته شده و اگر قطر لوله ها ناهمسان بوده، اکسپندر یا ردیوسر درنظر 

گرفته شده است )شکل- 2(.
بـراي شبیه سـازي هندسـه ی شـلنگ اتصـال یـا  Hose از رابطـه ی کابـل 
اسـتفاده شـده اسـت. بـا اسـتفاده از نقـاط دو سـر شـلنگ و در ازاي آن، 

معادلـه ی-1 به دسـت آمـده اسـت.
y=4.9858+ 0.6531* cosh [1.531)x-2.5)]                                  )1(

سـپس با قراردادن نقاط، هندسـه ی شـلنگ اتصال به دسـت آمده اسـت. 
نقـاط هندسـه ی شـلنگ اتصـال در جـدول-2 ارائـه شـده کـه در ایـن 

نمایی از تجهیزات سطحی1

نمایی از اتصاالت سطحی و لوله های حفاری2

5-XYXO

4/9-2/13170/11

4/75-4/77120/252

4/5-8/02050/53

4-11/73614

3/5-13/4341/55

3-14/1626

مختصات نقاط روي شلنگ2
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رابطـه بـه ازای x از 0/1 تـا 2 مقادیـرY بین 2/1317- تا 14/16- به دسـت 
آمده اسـت.

پـس از اتصـاالت لولـه ی شـلنگي، لولـه ی حفـاري و اتصـاالت وابسـته 
اسـت کـه ارتبـاط بیـن لوله هـاي سـطحي بـا متـه ی حفـاري را برقـرار 
مي کنـد. پـس از لولـه ی حفـاري هفـت اتصـال دیگـر نیـز وجـود دارد 
کـه هرجـا قطـر تجهیزات متفـاوت بود در بین آنها اکسـپندر یا ردیوسـر 
درنظـر گرفتـه شـده اسـت. سـومین بخـش نیـز به عنـوان بخـش پایانـي 

متـه ی حفـاري، متـه ي المـاس بـا قطـر ورودي تقریبـي "4 اسـت.

2-1- روش حل
جریان  بر  حاکم  معادالت  ابتدا  که  است  صورت  بدین  حل  روش 
به روش حجم محدود محاسبه شده  انرژی  و  پیوستگی، مومنتوم  شامل 
از قبیل سرعت، فشار و دما به دست  با حل آنها مشخصه های جریان  و 
مي آید. حل توسط نرم افزار انسیس فلوئنت )نرم افزاری چندمنظوره در 
در  سیال  جریان  مدل سازی  برای  محاسباتی  سیاالت  دینامیک  زمینه ی 
هندسه های پیچیده( انجام شده است. با توجه به محیط مناسب نرم افزار 
جهت تعریف مسأله و شرایط پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و 
حل مسائل پیچیده شامل تأثیر پدیده های مختلف به کمک این نرم افزار 

قابل حل است.
شبیه سازی کامپیوتری  از روش های  مسائل خاص  تحلیل  برای  فلوئنت 
متفاوتی استفاده می کند. این نرم افزار با زبان برنامه نویسی C نوشته شده 
با  نتیجه  بهره می برد و در  این زبان  انعطاف  قابلیت  توان و  تمامی  از  و 
دینامیک  حافظه ی  اطالعات،  و  داده ها  مناسب  ساختار  از  استفاده 
مش های  نوع  می سازد.  ممکن  را  محاسبات  انعطاف پذیر،  کنترل  و 
مثلثی و چهار ضلعی  فلوئنت شامل شبکه های  قابل تولید و دریافت در 
برای هندسه های دوبعدی و شبکه های چهاروجهی، شش وجهی، هرمی 
اجازه ی  فلوئنت  همچنین  است.  سه بعدی  هندسه های  برای  گوه ای  یا 
بهبود شبکه را می دهد که این بهینه سازی برای حل و شبکه قابلیتی در 
اختیار کاربر قرار می دهد تا نتایج را در ناحیه هایی که گردابه ی بزرگ 

دارند دقیق تر کند.
در تولید شبکه این مرحله بیشترین اهمیت را در دست یابی به دقت زیاد 

مورد نظر داشته و باید کیفیت آن بسیار باال باشد تا در مراحل تحلیل، 
از دید زمان  ناچیز( جلوگیری شود.  از تولید خطاهای عددی )هرچند 
براي هندسه هاي  بود.  پرهزینه ترین بخش کار همین مرحله خواهد  نیز 
استفاده  سازمان  با  شبکه ی  از  ممکن  حد  تا  متقارن  و  منظم  ساختار  با 
گرفته  به کار  بي سازمان  شبکه ي  پیچیده،  هندسه هاي  براي  و  گردیده 
مي شود. مزیت استفاده از فلوئنت، دقت و حساسیت آن نسبت به مسیر 
جریان سیال است؛ زیرا در فلوئنت باید دقیقاً مسیر جریان برای نرم افزار 
مشخص شود و تفاوت داده های حاصل از آن بدین صورت است که 
افت فشار را در تک تک نازل های مته ارائه می دهد؛ نه اینکه مانند برخی 
نرم افزارها به صورت یک جا افت فشاری در مته ارائه کند؛ چراکه این امر 
در طراحی مته ها و همچنین تعیین نوع مته با ترکیب شکلی نوع نازل ها 
برای جلوگیری از هرزروی سیال حفاری از اهمیت خاصی برخوردار 
است؛ زیرا شما دقیقاً می دانید کدام نازل چقدر افت فشار ایجاد می کند.
معـادالت حاکـم عبارتنـد از: معـادالت پیوسـتگی، معـادالت انـرژی و 

بقـای جـرم )معـادالت-2 تـا 5(:
                                                                    )2(

                        )3(

                                                        )4(

                                 )5(

در ایـن بررسـي نیـز به همیـن دلیـل بـراي دو بخـش تجهیزات سـطحي و 
لولـه ی حفـاري، شـبکه بندي بـه روش بـا سـازمان و بـراي بخـش متـه ی 
حفـاري )به دلیـل پیچیدگي( شـبکه بندي به روش بي سـازمان انجام شـده 

کـه کیفیـت شـبکه ها در شـکل-3 نشـان داده شـده اند.
بـراي بررسـي دقیق تـر کیفیـت شـبکه هاي تولیـدي از متغیرهـاي کیفیت 
موجود در نرم افزار ICEM اسـتفاده شـده اسـت. برخي از این ویژگي ها 

مشخصات شبکه بندي هر بخش و بررسي نشانگرهاي كیفیت3

FluentICEM
CellsGrid TypePart NameCells No

max AR min Ortho.min Anglemin Q

880/59380/47629/160Structured+O-GridSurface1

7010/79540/55765/884Structured+O-GridDrill Pipe2

200/29190/28124/037UnstructuredDrill Bit3

1/519/081Total
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در جـدول-3 بیان شـده اند.
بهتر  کاماًل  شبکه  کیفیت  بخش،  سه  هر  در  مي شود  دیده  چنان که 
براي  تولیدي  شبکه بندي  نمونه ی  ادامه  در  است.  قابل قبول  مقدار  از 
حاصل،  خروجي  فایل  است.  شده  ارائه  هندسه  گوناگون  بخش هاي 
ورودي نرم افزار است. فرآیند حل سه بخش بدین ترتیب خواهد بود که 

شرایط خروجي پمپ به عنوان ورودي بخش نخست درنظر گرفته شده 
و نرخ خروجي به عنوان شرط مرزي خروجي خواهد بود. بدین ترتیب 
در هر بخش از هندسه، فشار خروجي مرحله، پیش شرط مرزي ورودي 

و نرخ خروجي، شرط مرزي خروجي خواهد بود.

1174/2987kg/m3=9/8lb/gal=Density

0/05679m3/s=900GPM=Flow

66/688kg/s=Mass Flow

2/653m/s=8/703FPS=Velocity

10,824,773Pascal=1570psi=Pressure

شرایط مرزی جریان4

Method Unit Shear Rate 
Dependent

Consistency Index )K) 7/52 kg.s)n-2)/m

Power Law Index )n) 0/47

Min Viscosity Limit 0/045 kg/ms

Max Viscosity Limit 0/65 kg/ms

شرایط مرزی مدل لزجت5

KNYPPVθ300θ600MWGPMNO

7/520/47161026369/88501

7/520/47161026369/89502

7/520/47161026369/810003

7/520/47161026369/812004

حالت مختلف تغییر نرخ جریان8

KNYPPVθ300θ600MWGPMNO

8/110/45171027379/89001

9/240/45191130419/89002

9/340/462012324410/29003

8/020/502115365110/29004

حالت های مختلف تغییر متغیرهای رئولوژی7

No Name Cells P-in )Pa) P-in 
)Psi) P-out )Pa) P-out 

)Psi)

1 Surface 629,160 10,827,000 1570 10,237,000 1484

2 Drill Pipe 765,884 10,237,000 1484 8,545,524 1239

3 Drill Bit 124,037 8,545,524 1239 8,116,730 1177

افت فشار در سه بخش6

نمایی از شبکه ی لوله ها و مته ی حفاری3
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2-2- شرایط مرزی
شـرایط مـرزی جریـان خروجـی پمـپ بـر اسـاس گـزارش روزانـه ی 
سـازندهای  در  متـری   1477 عمـق  حفـاری  هنـگام  در  چـاه  حفـاری 
سـورمه و هیـس بـا لیتولـوژی دولومیـت و اندریـت در شـکل-4 ارائـه 
شـده اسـت. )ایـن حالـت بـا توجـه بـه گزارش هـای روزانـه ی حفـاری، 
موقعیـت  و  پارس جنوبـی  میـدان  چاه هـای  از  یکـی  حفـاری  برنامـه ی 

می شـود.( اسـتفاده  جریـان  ویژگی هـای  عملیاتـی 
پــاورال  مــدل  به کارگیــري  مربوطــه،  مقــاالت  بررســي  از  پــس 
کاربردي تــر به نظــر مي رســد ]10[. ســیال مــورد اســتفاده، گل حفــاري 
ــراي مدل ســازي آن از مــدل لزجــت  پایــه آبــی پلیمــری18 اســت کــه ب
پــاورال غیرنیوتنــي اســتفاده شــده اســت. مشــخصات مــدل بــه کار رفتــه 

ــوژی ســیال در هنــگام حفــاری عمــق 1477 متــری در  ــر اســاس رئول ب
ــه شــده اســت. جــدول-5 ارائ

پـس از انجـام تنظیمـات اولیـه طبـق جـدول-5 حـل هـر بخـش بدیـن 
صـورت بـود کـه خروجـي هـر بخـش بـه عنـوان ورودي بخـش بعـدي 
درنظـر گرفتـه شـد. پـس از اطمینـان از همگرایـي پاسـخ ها داده هـاي 

مرتـب شـده اند. در جـدول-6  حاصـل 

2-3- تاثیر رئولوژی بر افت فشار
گزارش های  اطالعات  اساس  بر  فشار  افت  آوردن  به دست  از  پس 
افت فشار  تغییرات خواص رئولوژی در مقدار  تأثیر  روزانه ی حفاری، 
بررسی می شود. برای این منظور با استفاده از برنامه ی سیال حفاری در 
چاه مورد بررسی، چند متغیر رئولوژی سیال را در محدوده ای قابل قبول 
تغییر داده و تأثیر آن بر افت فشار را بررسی می کنیم. با مقایسه ی مقادیر 

حاصل از شبیه سازی بهترین افت فشار پیشنهاد داده می شود.
رئولـوژی سـیال حالت هـای  قابل قبـول  بـه محـدوده ی  توجـه  بـا  ابتـدا 
مختلـف رئولـوژی بررسـی می شـود. در هـر حالـت بـا توجـه بـه نـرخ 
جریـان ورودی بـه تغییر متغیرهـای گرانروی پالسـتیک، نقطه ی واروی 
و وزن سـیال حفـاری طبـق جـدول-7، افـت فشـار بررسـی شـده اسـت.

2-4- تأثیر نرخ جریان بر افت فشار
سیال  گردش  سیستم  فشار  افت  بر  جریان  نرخ  تأثیر  بعد  مرحله ی  در 
حفاری بررسی شده است. بنابراین تأثیر تغییر نرخ جریان ورودی از850 
تا 1200 گالن در دقیقه بر مقدار افت فشار در چهار حالت دیگر بررسی 
می شود. در هر حالت با ثابت نگه داشتن رئولوژی نرخ جریان های 850، 

950، 1000 و 1200 گالن در دقیقه بررسی می شود )جدول-8(.

3- نتایج، بحث و بررسی
بـا توجـه بـه مطالعـات و بررسـی های انجـام شـده بـرای به دسـت آوردن 
افـت فشـار از پمـپ تـا مته ی حفـاری، ابتـدا توسـط داده هـای حاصل از 
گزارش هـای روزانـه ی حفـاری چاه هـای میـدان پارس جنوبـی و سـپس 
شبیه سـازی آن به کمـک نرم افـزار، مقـدار افـت فشـار در هـر قسـمت از 
تجهیـزات سـطحی، لوله هـای حفـاری و متـه ی حفـاری به دسـت آمـده 
اسـت. در قسـمت نخسـت بـا درنظـر گرفتـن برنامـه ی سـیال حفـاری بـا 
تغییـر رئولـوژی حفـاری مقـدار افـت فشـار بـرای چهـار حالت به دسـت 
آمـده کـه در شـکل-4 نتایـج بـا نتایـج حالت صفر مقایسـه شـده اسـت. 
در حالـت چهـارم بـا PV برابـر بـا YP ،15 برابـر 21 و وزن گل برابـر 
10/2 پوند بر گالن بیشـترین مقدار افت فشـار مشـاهده شـد. در قسـمت 
دوم بـا تغییـر نـرخ جریـان، مقـدار افـت فشـار بـرای چهـار حالـت نـرخ 
جریان هـای 850، 950، 1000 و 1200 گالـن بـر دقیقـه به دسـت آمـده 
اسـت. درشـکل-5 نتایـج بـا نتایـج حالـت صفـر مقایسـه شـده اسـت که 
بیشـترین افـت فشـار در حالـت هشـتم در نـرخ جریـان 1200 گالـن بـر 

دقیقـه به دسـت آمـد.

تغییرات افت فشار با تغییر متغیرهای رئولوژی4

تغییرات افت فشار با تغییر نرخ جریان5



87 

140

نتیجه گیری
در ایـن مطالعـه بـا هدف دسـت یابی به افت فشـار سیسـتم گردش سـیال 
حفـاری، از پمپ هـای گل حفـاری تـا خـروج از متـه تأثیـر دو عامـل 
رئولـوژی سـیال حفـاری و نـرخ جریـان سـیال حفـاری و تغییـرات آنهـا 
بر افت فشـار بررسـی شـده اسـت. با حل معادالت مومنتوم و پیوسـتگی 
و بـا درنظـر گرفتـن شـرایط مـرزی بـا توجـه به شـرایط حفـاری یکی از 
چاه هـای میـدان پارس جنوبـی، تغییرات افت فشـار بررسـی شـده اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه طراحـی خـاص و انحصـاری تجهیـزات 
حفـاری از جملـه متـه ی حفاری، شبیه سـازی با مشـکالت زیـادی روبرو 
شـده اسـت. از ایـن رو نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه به شـرح زیر اسـت:

 مقدار افت فشار در متغیرهای رئولوژی در حالت چهارم بیشترین است 
که در این حالت PV برابر با YP ،15 برابر 21 و وزن گل حفاری برابر 

10/2پوند بر گالن است.
بیشترین است  افت فشار  تغییر نرخ جریان، مقدار  با   در حالت هشتم 

)نرخ جریان خروجی پمپ ها 1200 گالن در دقیقه است(

 بیشــترین افــت فشــار در خروجــی متــه در حالــت هشــتم اتفــاق 
پــام(.  941( می افتــد 

 از آنجا که افت فشار تأثیر زیادی بر تمیزسازی کنده های حفاری از ته 
چاه دارد، هرچه افت فشار بعد از خروج از مته بیشتر باشد قدرت حمل 
به  توجه  با  البته  بود.  خواهد  بیشتر  به سطح  حفاری  کنده های  انتقال  و 
محدودیت های فشاری لوله های حفاری و شکست سازند نمی توان فشار 

را تا هر مقدار افزایش داد.
 بررسی گزارش های روزانه ی حفاری میدان پارس جنوبی نشان داد که 
12 در نرخ جریان 1200 گالن در دقیقه سازند  در حفاری حفره ی "

دچار شکست شده و هرزروی گل حفاری شدید خواهد بود.
ــن تمیزســازی را  ــت فشــار )کــه بهتری ــن اف  درســت اســت کــه بهتری
در پــی دارد( در نــرخ جریــان 1200 گالــن در دقیقــه حاصــل می شــود 
ــواره و  ــزش دی ــری از ری ــرای جلوگی ــان ب ــش اطمین ــت افزای ــا جه ام
ــه  ــن در دقیق ــا 1000 گال ــر ت ــان حداکث ــرخ جری ــازند، ن ــت س شکس

پیشــنهاد می گــردد.
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