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بررسی پایداری چاه و تعیین بازهی وزن گل حفاری با استفاده از
روش  NYZAدر یکی از میادین نفتی جنوب ایران
رامین عسگری * ،محمد حیدریزاده ،حسین معماریان ،دانشگاه تهران  

پایــداری چــاه و تعییــن وزن بهین ـهی گل حفــاری یکــی از دغدغههــای اصلــی در صنعــت حفــاری
اســت .ناپایــداری ناشــی از حفــاری منجــر بــه از دســت دادن بخشــی از چــاه یــا کل آن میشــود کــه
ایــن امــر افزایــش هزینــهی عملیــات حفــاری و تأخیــر در زمــان بهرهبــرداری را بهدنبــال خواهــد
داشــت .عوامــل مؤثــر بــر پایــداری چــاه بــه دو دســتهی قابلکنتــرل و غیرقابلکنتــرل تقســیم
میشــوند .عوامــل مهــم قابلکنتــرل راســتا ،شــیب چــاه و فشــار گل هســتند .خصوصیــات ســنگ،
فشــار منفــذی و تنشهــای برجــای منطقــه نیــز عوامــل غیرقابلکنتــرل هســتند .تحلیــل پایــداری چــاه
یکــی از روشهــای مرســوم جهــت بررســی مشــکالتی نظیــر ریــزش و شکســت چــاه ،هــرزروی گل
و گیرکــردن لولههــا و متههــای حفــاری اســت .در ایــن مقالــه روش  NYZAبــرای تعییــن بــازهی
وزن گل حفــاری در یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب ایــران بررســی شــده اســت .نتایــج مطالعات نشــان
داد کــه بــدون اینکــه مشــکلی از لحــاظ پایــداری دیــوارهی چــاه یــا ادام ـهی حفــاری بهوجودآیــد
میتــوان چــاه را بــا فشــار گل تــا حــدی کمتــر از فشــار ریــزش حفــر کــرد .در روش  NYZAچــاه
قائــم و چاههــای افقــی در راســتاهای تنــش افقــی کمینــه و بیشــینه را میتــوان بــا فشــار گل معــادل
فشــار منفــذی در عمــق مــورد مطالعــه حفــاری کــرد .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه حفــر چــاه افقــی
در راســتای تنــش افقــی بیشــینه نســبت بــه حفــر چــاه قائــم و چــاه افقــی در راســتای تنــش افقــی
کمینــه وضعیــت پایدارتــری دارد.
اغلــب تودهســنگهای تشــکیل شــده رفتــار ناهمســانگرد از خــود
نشــان میدهنــد .بنابرایــن در بعضــی مــوارد رفتــار ژئومکانیکــی آنهــا
مشــکالتی را طــی حفــاری بوجــود م ـیآورد کــه منجــر بــه از دســت
دادن زمــان ،هزینــه و پایــداری بخشــی از چــاه یــا کل آن میشــود.
بنابرایــن بررســی پایــداری چــاه و ارائـهی طــرح حفــاری مناســب باعــث
شناســایی مناطــق بحرانــی و بهبــود فرآینــد حفــاری میگــردد .از لحــاظ
اقتصــادی ،هزينـهی ســالیانه ی ناشــي از ناپايــداري چــاه 10-20 ،درصــد
کل هزين ـهی حفــاري يــك چــاه اســت [.]1
یکــی از چالشهــای اصلــی در صنعــت حفــاری ،جلوگیــری از
ریــزش 1و شکســتگیهای القایــی 2چــاه اســت .بنابرایــن طراحــی گل
حفــاری ،جدارهگــذاری و انتخــاب روش عملیــات حفــر چــاه بــا
حساســیت زیــادی انجــام میشــود [ .]2بــروز شکســت کششــی ســبب
هــرزروی گل و بــروز شکســت فشــاری باعــث آمــاس یــا بســته شــدن
چــاه میشــود [ .]3ريــزش كلــي يــا بخشــی از چــاه ميتوانــد در يــك
لحظــه يــا در بــازهی زمانــي مشــخص اتفــاق بیافتــد کــه ایــن امــر باعــث
گيركــردن لولههــا ،تميــزكاري 3ضعيــف چــاه ،بســته شــدن چــاه،4
شــرايط چاهنــگاري 5ضعيــف و از دســت رفتــن 6حجــم فــراوان ســيمان
و گل حفــاري میگــردد [.]4
*
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واژگان کلیدی:

پایداری چاه قائم ،میادین نفتی ایران ،وزن
بهینهی گل ،روش NYZA

بــرای تعییــن حــد پاییــن فشــار گل روشهــای مختلفــی از جملــه روش
االســتیک ،روش االستوپالســتیک و  ...وجــود دارد .ســادهترین روش،
روش االســتیک اســت؛ چراکــه حــل آن نیازمنــد متغیرهــای کمتــری
اســت .امــا فشــار گل حاصــل از ایــن روش ،محافظکارانــه اســت .از
ایـنرو بــا وجــود پیچیــده بــودن معــادالت روش االستوپالســتیک ،برای
یافتــن فشــار گل نزدیــک بــه واقعیــت از ایــن روش اســتفاده میشــود.
در ایــن حالــت مقاومــت باقیمانــده ی ســنگ میتوانــد بارهــای القایــی
اطــراف دیــوارهی چــاه را تحمــل کنــد.
یکــی از روشهــای تعییــن حــد پاییــن فشــار گل در شــرایط
7
االستوپالســتیک ،اســتفاده از متغیــر ســطح تســلیم نرمالیــزه (  )NYZA
اســت؛ یعنــی تقســیم مســاحت ناحی ـهی پالســتیک یــا تســلیم اطــراف
چــاه بــه مســاحت اولیـهی چــاه .تجربــه نشــان داده که شــروع مشــکالت
ناپایــداری چــاه معمــوالً بــا  NYZAبزرگتــر از یــک همــراه اســت؛
گرچــه مقادیــر بحرانــی ایــن متغیــر بهشــدت بــه تأسیســات ســطحی
حفــاری و ســایر عوامــل نظیــر شــیب و ظرفیــت تمیــز کــردن چــاه
بســتگی دارد [.]5
جهــت بررســی تحليــل پايــداری چــاه روشهــای مختلفــی از جملــه
روشهــای آزمایشــگاهی ،تحلیلــی و عــددی وجــود دارد .وجــود درزه
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و شــکاف ســبب میشــود روشهــای آزمایشــگاهی و تحلیلــی جهــت
بررســی پایــداری چــاه ،پیچیــده و گاهــی غیرقابلاســتفاده باشــند.
اگرچــه روشهــای تحلیلــی بــرای تخمیــن تغییــرات تنــش در حالــت
کلــی مفیــد هســتند امــا ممکــن اســت یــک بررســی ژئومکانیکــی
عــددی بــرای بررســی جزئیــات بیشــتر تغییــرات ناهمســان تنــش القائــی
در داخــل و اطــراف محــدودهی حفــاری مناســب باشــد .از ایــنرو
در تحقیــق حاضــر جهــت مدلســازی ژئومکانیکــی چــاه نفــت از
نرمافــزار المــان محــدود  ABAQUSاســتفاده میشــود .در ادامــهی
ایــن تحقیــق بــازهی وزن گل و پایــداری چاههــای قائــم و افقــی در
راســتاهای مختلــف بررســی شــده اســت.
1

عوامل مؤثر بر ناپایداری چاه و اثرات آنها

عوامل قابلکنترل

فشارگل

ارتعاشات رشتهی
لولهی حفاری

تنشهای برجا

فشار منفذی

زمان بدون نگهداری خصوصیات
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دیوارهی چاه

خواص گل
سازند

دمای گل حفاری

نرخ گردش گل
حفاری

ابعادچاه
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گل حفاری
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عوامل غیرقابلکنترل

دمای سازند

شکستگیهای
موجود در
سنگ

اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناپایداری چاه

اثرات  غیرمستقیم

اثرات مستقیم

افزایش گشتاور (اصطکاک)

افزایش قطر چاه بهعلت شکست
دیوارهی چاه

افزایش فشار چرخش گل

کاهش قطر چاه بهعلت آماس دیوارهی
چاه

گیرکردن رشتهی لولهی حفاری

حجم بیش از حد ذرات برش

ارتعاشات بیش از حد رشتهی
لولهی حفاری

حجم بیش از حد شکستگیها

شکست رشتهی لولهی حفاری

شکستگی سطح

مشکالت کنترل انحراف چاه

پر شدن چاه

کیفیت نمودارگیری ضعیف

حجم زیاد سیمان

 -1ناپایداری چاه

طــی حفــاری چــاه ،حالــت اولیـهی تنــش دچــار آشــفتگی و تغییــر شــده
و باعــث ایجــاد تنشهــای القایــی در اطــراف چــاه میگــردد .اگــر
تنــش القایــی ایجــاد شــده بیشــتر از مقاومــت ســنگ باشــد دیــوارهی
چــاه دچــار شکســتگی خواهــد شــد کــه ممکــن اســت ناپایــداری چــاه
را درپــی داشــته باشــد .ناپایــداری چــاه ســبب افزایــش زمــان عملیــات
حفــاری و در نهایــت افزایــش هزینــهی حفــر چــاه خواهــد شــد .در
جــداول2-و 1عوامــل مؤثــر بــر ناپایــداری چــاه و اثــرات آنهــا ذکــر
شــدهاند [.]2
یکــی از عوامــل قابلکنتــرل در پایــداری چــاه ،تعییــن فشــار مناســب
گل اســت .شکســتگیهای اطــراف چــاه معمــوالً بــه دو صــورت
کششــی و برشــی رخ میدهــد .وقــوع شکســت کششــی زمانــی اســت
کــه تنــش مماســی مؤثــر بــر دیــوارهی چــاه از مقاومــت کششــی ســازند
تجــاوز کنــد .در ایــن حالــت یــک شکســتگی جدیــد در دیــوارهی چــاه
بهوجــود آمــده و باعــث نفــوذ گل بــه درون ســازند میشــود .ایــن
نــوع شکســتگی معمــوالً در راســتای عمــود بــر تنــش برجــای کمینــه
گســترش مییابــد .شکســت برشــی در دیــوارهی چــاه (کــه اغلــب
بهدلیــل کــم بــودن فشــار گل اتفــاق میافتــد) معمــوالً زمانــی رخ
میدهــد کــه تنــش برشــی وارد بــر دیــوارهی چــاه از مقاومــت ســنگ
بیشــتر باشــد (شــکل.]6[ )1-
در بســیاری از مــوارد چــاه پایــدار میمانــد؛ حتــی اگــر تمرکــز
تنشهــای اطــراف چــاه از مقاومــت ســازند تجــاوز کنــد [ .]5زمانــی
چــاه ناپایــدار اســت کــه خردهســنگهای حاصــل از شکســت
دیــوارهی چــاه بــه درون آن ریختــه و حجــم آن طــوری افزایــش
یابــد کــه گل حفــاری نتوانــد چــاه را تمیــز کنــد .بــه ایــن حالــت چــاه
ناپایــدار گوینــد [ .]6اگــر فشــار گل وارد بــر دیــوارهی چــاه کمتــر
از فشــار ریــزش باشــد در اطــراف آن ناحیــه ی پالســتیک 8بهوجــود
میآیــد .در ایــن حالــت چــاه حفــاری شــده زمانــی ناپایــدار اســت
کــه نســبت مســاحت ناحیــهی پالســتیک بهوجــود آمــده در اطــراف
دیــوارهی چــاه بــه مســاحت اولی ـهی چــاه بیشــتر از یــک باشــد .تجربــه
نشــان داده کــه در ایــن حالــت تأسیســات حفــاری ظرفیــت الزم بــرای
تمیــز کــردن خردهســنگهای ریختــه شــده بــه درون چــاه را نخواهنــد
داشــت [.]5
 -2بازهی وزن گل

کنتــرل ناپايــداري ديــوارهی چــاه نيازمنــد درک متقابــل اندرکنــش
مقاومــت ســنگ و تنشهــای برجاســت .بــا توجــه بــه اينکــه تنشهــای
برجــا و مقاومــت ســنگ جــزء متغیرهــای غیرقابلکنتــرل هســتند تنهــا
راه جلوگيــری از شکســتگیهای ديــوارهی چــاه طــی حفــاری ،تعییــن
مســيرهای بهينــهی حفــاری و بــازهی بهينــهی وزن گل اســت کــه بــا
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تغییــرات ايــن دو متغیــر قابلکنتــرل مــی تــوان نتایــج مطلوبــی بهدســت
آورد [.]7
ً
جهـــت بررســـی پایـــداری چـــاه ،معمـــوال فشـــار گل بهگونـــهای
طراحـــی میشـــود کـــه از ریـــزش چـــاه 9یـــا شکســـت هیدرولیکـــی
چ ــاه جلوگی ــری بهعم ــل آی ــد .بنابرای ــن مش ــکالت اصل ــی حف ــر چ ــاه
یعنـــی گیـــر افتـــادن لولههـــا و هـــرزروی گل تـــا حـــد قابلتوجهـــی
کاهـــش مییابنـــد .همانطـــور کـــه در شـــکل 2-نشـــان داده شـــده
معم ــوالً فش ــار الزم گل ب ــرای حف ــاری چ ــاه در ب ــازهای بی ــن فش ــار
منفـــذی  Ppو تنـــش برجـــای کمینـــه  σ3قـــرار دارد؛ بهطـــوری کـــه
بـــرای فشـــار گل بیشـــتر از تنـــش برجـــای کمینـــه ممکـــن اســـت
هـــرزروی گل رخ دهـــد [ .]8همچنیـــن اگـــر فشـــار گل کمتـــر از
فش ــار منف ــذی باش ــد باع ــث نف ــوذ جری ــان گل مخ ــزن ب ــه درون چ ــاه
میش ــود .ب ــرای جلوگی ــری از ای ــن مش ــکالت بای ــد فش ــار گل ایم ــن
و پای ــدار در ب ــازه ی بی ــن فش ــار ری ــزش و تن ــش برج ــای کمین ــه باش ــد
تـــا مانـــع از ریـــزش چـــاه و هـــرزروی گل شـــود .ممکـــن اســـت در
بعض ــی م ــوارد فش ــار ری ــزش کمت ــر از فش ــار منف ــذی باش ــد ک ــه در
ایـــن صـــورت حـــد پاییـــن فشـــار گل معـــادل فشـــار منفـــذی درنظـــر

گرفت ــه میش ــود ت ــا ع ــاوه ب ــر ری ــزش چ ــاه از نف ــوذ گل مخ ــزن ب ــه
داخـــل چـــاه نیـــز جلوگیـــری بهعمـــل آیـــد.
انتخــاب بــازه ی مناســب بــرای وزن گل کمــک شــایانی بــه مهندســان
حفــاری اســت تــا در مــورد تعــداد و مــکان لولههــای جدارهگــذاری
تصمیمگیــری کننــد .بــازهی وزن گل در ســنگهای مختلــف
متفــاوت اســت؛ ایــن بــازه در بعضــی ســنگها محــدود و در بعضــی
دیگــر عریضتــر اســت .هرقــدر بــازهی وزن گل در نــوع ســنگی
عریضتــر باشــد مهندســان حفــاری آزادی عمــل بیشــتری در تعییــن
انتخــاب بهینــهی فشــار گل دارنــد.
 -3محاسبهی تنشهای برجا

جهــت بررســی تحلیــل پایــداری چــاه نیازمنــد تعییــن مقــدار تنشهــای
برجــای منطقــه اســت .تنشهــای برجــا بــه ســه دســتهی قائــم ،افقــی
بیشــینه و افقــی کمینــه تقســیم میشــوند.
تنــش قائــم ناشــی از وزن طبقــات باالیــی اســت کــه بــا انتگرالگیــری
چگالــی ســنگ از ســطح زمیــن تــا عمــق مــورد نظــر و از رابط ـهی1-
بهدســت میآیــد:
()1
کــه در آن  σvتنــش قائــم ρ(z) ،چگالــی ســنگ g ،شــتاب گرانــش
زمیــن z ،عمــق زمیــن و  ρچگالــی متوســط روبــاره اســت[.]6
10
بــرای تعییــن تنشهــای افقــی بیشــینه و کمینــه از روابط پورواالســتیک
(روابط3-و )2اســتفاده میشــود [:]9
()2

1

شکستگیهای ایجاد شده در اطراف چاه الف) گسترش شکست
کششی در اثر افزایش فشار گل ب) گسترش شکست برشی در اثر
کاهش فشار گل
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()3

کــه در آنهــا  σHو  σhبهترتیــب تنــش افقــی بیشــینه و کمینــه و  εxو εy

کرنــش در راســتای تنــش افقــی بیشــینه و کمینــه هســتند .متغیرهــای ،υ
 α، Eو  Ppنیــز بهترتیــب نشــانگر ضریــب پواســون ،ضریــب بایــوت،
مــدول االستیســیته و فشــار منفــذی هســتند.
 -4اطالعات عمومی و ژئومکانیکی منطقه

بــرای ارزیابــی فشــار گل جهــت مطالعــه ی پایــداری چاههــا در
راســتاهای مختلــف بــا اســتفاده از متغیــر ســطح تســلیم نرمالیــزه
( )NYZAدر میــدان نفتــی اهــواز از اطالعــات مخــزن نفتــی بنگســتان
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اســتفاده شــده اســت .محاســبهی حــد پاییــن فشــار گل بــا روش ذکــر
شــده روی ایــن مخــزن در عمــق  3400متــری انجــام شــد .جــداول4-و3
خصوصیــات مکانیــک ســنگی و ژئومکانیکــی مخــزن مــورد مطالعــه را
نشــان میدهنــد [.]10
 -5تحلیل پایداری چاه با استفاده از نرمافزار ABAQUS

یکـــی از روشهـــای عـــددی جهـــت بررســـی پایـــداری چـــاه روش
المـــان محـــدود اســـت .در ایـــن تحقیـــق ابعـــاد مـــدل پنـــج برابـــر
قطـــر چـــاه انتخـــاب شـــده تـــا توزیـــع تنشهـــای اطـــراف چـــاه روی
مرزهـــای مـــدل تأثیـــری نداشـــته باشـــد .بـــرای نزدیکتـــر شـــدن
نتایـــج محاســـبات بـــه واقعیـــت ،انـــدازهی مـــش در نزدیکیهـــای
دیـــوارهی چـــاه از  6میلیمتـــر تـــا  4ســـانتیتر در مرزهـــای مـــدل
تغییـــر میکنـــد .نـــوع المـــان بـــهکار رفتـــه در ایـــن مـــدل از نـــوع 8
گـــرهای کرنـــش صفحـــهای اســـت.
تحلی ــل مس ــائل حف ــاری چ ــاه ب ــا م ــدل رفت ــاری معی ــار مور-کلم ــب
در دو مرحلـــه انجـــام میشـــود .مرحلـــهی اول مرحلـــه ژئواســـتاتیک
اس ــت ک ــه درآن ش ــرایط اولیــهی م ــدل قب ــل از حف ــاری مدلس ــازی
میشـــود تـــا اینکـــه میـــدان تنـــش برجـــا بـــا تغییـــر مـــکان تحـــت
نیـــروی شـــتاب گرانـــش بـــه حالـــت تعـــادل برســـند .مرحلـــهی دوم،
حفـــاری اســـت کـــه در آن پـــس از حفـــر ســـنگ ،بـــرای بـــه تعـــادل
رســـیدن ،فشـــار گل بـــه دیـــوارهی چـــاه مـــدل اعمـــال میشـــود .در
ایـــن مرحلـــه میتـــوان تغییـــرات تنـــش و جابجایـــی اطـــراف چـــاه
را مشـــاهده کـــرد .در ادامـــه بـــا اســـتفاده از دادههـــای جـــداول4-و3
بهعن ــوان مقادی ــر ورودی مدلس ــازی ،فش ــار بهینــهی گل ب ــرای س ــه
چ ــاه قائ ــم ،افق ــی در راس ــتای تن ــش افق ــی بیش ــینه و افق ــی در راس ــتای
تنـــش افقـــی کمینـــه تعییـــن میشـــود.
3
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یک ــی از محدودیته ــای م ــدل االس ــتیک خط ــی اینس ــت ک ــه وقت ــی
تنشهـــای اطـــراف چـــاه بـــه حـــد تســـلیم ســـنگ برســـند ســـنگ
بهکلـــی مقاومـــت خـــود را از دســـت میدهـــد .در حالـــی کـــه در
واقعیـــت ،ســـنگ بعـــد از نقطـــهی تســـلیم ضعیـــف شـــده و مقاومـــت
نهای ــی اولی ــه را نخواه ــد داش ــت .ام ــا مقاوم ــت باقیمان ــدهی موج ــود
در س ــنگ مان ــع از ری ــزش کل ــی آن در ناحیــهی پالس ــتیک میش ــود.
بنابرای ــن ان ــدازهی ای ــن ناحی ــه نق ــش مهم ــی در پای ــداری چ ــاه دارد.

خصوصیات مکانیک سنگی سنگ آهک در عمق مورد نظر

عمق ()m

چسبندگی ()MPa

زاویهی اصطکاک
داخلی (درجه)

نسبت پواسون

3400

5/7

43

0/29

4

خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهک در عمق مورد نظر

فشار روباره
()MPa

تنش افقی بیشینه

تنش افقی کمینه
()MPa

فشار منفذی
()MPa

80

92

85

35

()MPa

3

نمایش ناحیهی پالستیک اطراف چاه در نسبتهای مختلف تنش

146

4

تغییرات شعاع پالستیک نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه قائم

5

تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه قائم

6

تغییرات شعاع پالستیک نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی
حفاری شده در راستای تنش افقی بیشینه

از ای ـنرو ارزیاب ــی ری ــزش چ ــاه ب ــا اس ــتفاده از روش االستوپالس ــتیک
نســـبت بـــه روش االســـتیک خطـــی واقعبینانهتـــر اســـت.
وقت ــی فش ــار گل حف ــاری وارده ب ــر دی ــوارهی چ ــاه از فش ــار ری ــزش
کمتـــر باشـــد نواحـــی پالســـتیک در اطـــراف آن ایجـــاد میشـــود.
توس ــعهی ای ــن نواح ــی ب ــه خصوصی ــات مکانیک ــی س ــنگ و ش ــرایط
تنشهـــای منطقـــه بســـتگی دارد .شـــکل 3-شـــماتیک توســـعهی
ناحیــهی پالس ــتیک ( )A2اط ــراف چ ــاه ب ــا مقط ــع ( )A1را ب ــرای ی ــک
ن ــوع س ــنگ در ش ــرایط مختل ــف تنشه ــای منطق ــه نش ــان میده ــد.
شـــکل -3 -الف ناحیـــهی پالســـتیک اطـــراف چـــاه را در حالـــت
می ــدان تن ــش همس ــانگرد ( )k=1نش ــان میده ــد .ب ــا کاه ــش فش ــار
گل ،ایـــن ناحیـــه بهصـــورت دایرهایشـــکل و یکنواخـــت توســـعه
مییابـــد .در حالـــی کـــه در شـــکلهای-3-ب و -3ج ایـــن ناحیـــه
در حال ــت می ــدان تن ــش ناهمس ــانگرد بهص ــورت بیضــیوار گس ــترش
پیـــدا میکنـــد.
یکــی از روشهــای تعییــن فشــار گل در شــرایط االستوپالســتیک،
اســتفاده از روش ســطح تســلیم نرمالیــزه ( )NYZAاســت .ایــن مقــدار
از تقســیم مســاحت ناحیـهی پالســتیک ( )A2بــه مســاحت ســطح مقطــع
اولی ـهی چــاه ( )A1بهدســت میآیــد .تجــارب میدانــی نشــان میدهــد
کــه مقــدار  NYZAبزرگتــر از یــک ممکــن اســت مشــکالت
ناپایــداری چــاه را افزایــش دهــد .بنابرایــن مقــدار  NYZA=1بهعنــوان
یــک مقــدار آســتانه بــرای حفــاری چــاه در شــرایط االستوپالســتیک
درنظــر گرفتــه میشــود [.]6
 -6نتایج مدلسازی عددی

بــرای تعییــن فشــار بهینــهی گل ســازند آســماری در انــواع چاههــای
مختلــف ،مدلســازیهای عــددی انجــام شــده اســت .در ادامــه رفتــار
شــعاع پالســتیک نرمالیــزه (شــعاع پالســتیک اطــراف چــاه ( )Rpنســبت
بــه شــعاع اولیــه ی آن ( )Rwیعنــی،
و ســطح تســلیم نرمالیــزهی
اطــراف چاههــا در فشــارهای مختلــف گل بررســی شــده اســت.
 -1-6چاه قائم

وقت ــی ک ــه چاه ــی بهص ــورت قائ ــم در محی ــط ذک ــر ش ــده حف ــاری
شـــود تنشهـــای افقـــی کمینـــه و بیشـــینه بهترتیـــب در راســـتای
افقـــی و قائـــم صفحـــهی حفـــاری بـــر چـــاه وارد میشـــوند .طبـــق
بررســـیهای بهعمـــل آمـــده از مدلســـازی عـــددی ،فشـــار ریـــزش
یـــا فشـــار شـــروع ناحیـــهی پالســـتیک ایـــن چـــاه  48مگاپاســـکال
اس ــت ک ــه ب ــا کاه ــش فش ــار گل ش ــعاع پالس ــتیک نرمالی ــزه افزای ــش
مییابـــد (شـــکل.)4-
در فرآینـــد حفـــاری هرقـــدر فشـــار گل کمتـــری نســـبت بـــه فشـــار
ریـــزش بـــر دیـــوارهی چـــاه اعمـــال شـــود ریســـک ناپایـــداری چـــاه
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افزایـــش مییابـــد .طبـــق شـــکل 5-مقـــدار فشـــار گل معـــادل
 NYZA=1بـــرای ایـــن چـــاه  31/6مگاپاســـکال اســـت .بـــر اســـاس
روش مکلیـــان و هاوکـــس ،)2001( 11بـــرای حفـــر چـــاه قائـــم در
ایـــن ســـازند تحـــت شـــرایط فراتعادلـــی میتـــوان حـــد پاییـــن فشـــار
گل را مع ــادل فش ــار منف ــذی درنظ ــر گرف ــت؛ ب ــدون اینک ــه ریس ــک
ناپایـــداری چـــاه زیـــاد باشـــد.
الف) چاه افقی در راستای تنش افقی بیشینه

7

تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی حفاری
شده در راستای تنش افقی بیشینه

8

تغییرات شعاع پالستیک نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی
حفاری شده در راستای تنش افقی کمینه

9

تغییرات سطح تسلیم نرمالیزه بر حسب فشار گل در چاه افقی حفاری
شده در راستای تنش افقی کمینه

ی چاهـــی در راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه حفـــاری شـــود
وقتـــ 
تنشه ــای دوردس ــت قائ ــم و افق ــی کمین ــه ب ــر چ ــاه وارد میش ــوند.
بنابرایـــن طبـــق مدلســـازیهای انجـــام شـــده فشـــار گل الزم
بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد ناحیـــهی پالســـتیک اطـــراف چـــاه 45/3
مگاپاســـکال اســـت .شـــکلهای7-و 6تغییـــرات شـــعاع پالســـتیک
نرمالیـــزه و ســـطح تســـلیم نرمالیـــزه بـــر حســـب فشـــار گل بـــرای
چ ــاه افق ــی حف ــاری ش ــده در راس ــتای تن ــش افق ــی بیش ــینه را نش ــان
میدهنـــد .بررســـیها نشـــان میدهنـــد کـــه حفـــر چـــاه افقـــی در
راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه بـــا فشـــار گل معـــادل فشـــار منفـــذی
براســـاس روش  NYZAپایـــدار اســـت .از ایـــنرو مقـــدار فشـــار گل
مع ــادل س ــطح تس ــلیم نرمالی ــزه براب ــر ی ــک ( )NYZA=1ک ــه بت ــوان
چـــاه افقـــی در ایـــن راســـتا حفـــاری کـــرد برابـــر  31/2مگاپاســـکال
اســـت (شـــکل.)7-
ب) چاه افقی در راستای تنش افقی کمینه
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در ایــن حالــت تنشهــای دوردســت قائــم و افقــی بیشــینه بــر چــاه
اعمــال میشــوند .اختــاف تنشهــای اصلــی اطــراف چــاه افقــی در
راســتای تنــش افقــی کمینــه نســبت بــه حفــر چــاه افقــی در راســتای
تنــش اصلــی بیشــینه و چــاه قائــم بیشــتر اســت .بنابرایــن فشــار ریــزش
حاصــل نیــز بیشــتر خواهــد بــود .از ایـنرو بــازهی وزن گل در شــرایط
ایــن چــاه افقــی باریکتــر از چــاه افقــی حالــت قبــل اســت .مقــدار
فشــار ریــزش بــرای جلوگیــری از ایجــاد ناحی ـهی پالســتیک در ایــن
حالــت  48/5مگاپاســکال اســت .شــکلهای9-و 8تغییــرات شــعاع
پالســتیک نرمالیــزه و ســطح تســلیم نرمالیــزه را نســبت بــه تغییــرات
فشــار گل در چــاه افقــی حفــر شــده در راســتای تنــش افقــی کمینــه
نشــان میدهــد .فشــار گل معــادل ســطح تســلیم نرمالیــزهی یــک
( )NYZA=1کــه بتــوان چــاه افقــی در ایــن راســتا حفــاری کــرد 31
مگاپاســکال اســت (شــکل .)9 -از ایــنرو کمتریــن فشــار گلــی کــه
بتــوان چــاه افقــی در راســتای ذکــر شــده در شــرایط فراتعادلــی حفــاری
کــرد معــادل فشــار منفــذی اســت.
رژیـــم تنـــش منطقـــهی مـــورد مطالعـــه از نـــوع تنـــش معکـــوس
اس ــت .از ایــنرو حف ــر چ ــاه افق ــی در راس ــتای تن ــش افق ــی بیش ــینه
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راحتتـــر از حفـــر چـــاه افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی کمینـــه و
همچنیـــن چـــاه قائـــم اســـت؛ زیـــرا از دیـــدگاه پایـــداری ،فشـــار گل
الزم ب ــرای جلوگی ــری از ری ــزش دی ــواره در ای ــن چ ــاه قائ ــم کمت ــر
از دو چـــاه دیگـــر اســـت .در ایـــن تحقیـــق بـــرای بررســـی پایـــداری
چ ــاه از دو م ــدل رفت ــاری االس ــتیک و االستوپالس ــتیک اس ــتفاده ش ــده
اس ــت .در م ــدل رفت ــاری االس ــتیک ب ــازهی وزن گل ب ــرای چاهه ــای
مختل ــف بی ــن فش ــار ری ــزش (ح ــد پایی ــن فش ــار گل) و تن ــش افق ــی
کمینـــه (حـــد بـــاالی فشـــارگل) اســـت .بنابرایـــن حـــد پاییـــن فشـــار
گل بـــرای چـــاه قائـــم ،چـــاه افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی کمینـــه
و همچنیـــن چـــاه افقـــی در راســـتای تنـــش افقـــی بیشـــینه در شـــرایط
االســـتیک بهترتیـــب  48/5 ،48و  45/3مگاپاســـکال اســـت .نتایـــج
مدلســـازیها نشـــان میدهـــد کـــه حـــد پاییـــن فشـــار گل بـــرای
چ ــاه قائ ــم و چاهه ــای افق ــی در راس ــتاهای مختل ــف ب ــر اس ــاس روش
 NYZAمع ــادل فش ــار منف ــذی  35مگاپاس ــکال اس ــت ک ــه ای ــن مق ــدار
در ش ــرایط حف ــاری فراتعادل ــی ب ــرای م ــدل رفت ــاری االستوپالس ــتیک
حاص ــل ش ــده اس ــت.
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