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یکی از مش��کالت مرس��وم در چاه های نفت و گاز هرزروی گل حفاری 
اس��ت. به طور کلی هرزروی گل زمانی رخ می دهد که تراوایی سازند به 
اندازه ی کافی زیاد باش��د یا حفره ها و شکستگی های سازند چنان بزرگ 
باشند که توس��ط مواد جامد موجود در گل مسدود نشوند ]1[. یکی از 
نتای��ج هرزروی، پایین رفتن س��طح گل حف��اری در فضای حلقوی چاه 
اس��ت که منجر به کاهش فشار هیدرواستاتیک نس��بت به فشار سازند 
)فش��ار منفذی1(  ش��ده و می تواند منجر به فوران گ��ردد. عالوه بر این 
هرزروی گل حفاری به داخل س��ازند، هزینه های گل را به شدت افزایش 
خواه��د داد. همچنین هر قدر برگش��ت گل حفاری با کنده های حفاری 
به س��طح کاهش یابد اطالعات س��ازندی که حفاری می ش��ود ناقص تر 
خواهد بود. از سوی دیگر در هرزروی احتمال گیر افتادن لوله ها به دلیل 
اختالف فش��ار بین ستون گل و سازند زیاد است و ممکن است منجر به 
عملیات بسیار پرهزینه ی مانده یابی2 شود. هرزروی در الیه های تولیدی، 
بهره دهی را به ش��دت کاهش می دهد ]2[. مقدار هرزروی گل بر حسب 
سرعت تزریق آن به سازند و نوع شکاف های آن مقادیر متفاوتی دارد که 
بر اس��اس آن نوع هرزروی تعریف می شود؛ به طوری که معموالً هرزروی 
10-1 بش��که در ساعت را هرزروی تراوشی3، هرزروی 50-10 بشکه در 
س��اعت را هرزروی جزئی4 و هرزروی بیش از 500 بش��که در ساعت را 
هرزروی کلی5 می نامند ]3[. مناطق هرزرو شامل بخش های زیر هستند:

س��ازندهای نفوذپذی��ر و نامتراک��م6، س��ازندهای حف��ره ای و غ��اری7، 
س��ازندهایی با شکاف های طبیعی8 و س��ازندهایی با شکاف القایی9. سه 

ناحی��ه ی اول می تواند به طور طبیعی در مناط��ق مختلف حفاری دیده 
ش��ود اما ناحیه ی چهارم در اثر افزایش و تجاوز نیروهای وارد از گل به 
سازند و در خالل عملیات حفاری به وجود می آید ]4[. مهم ترین بخش 
جهت حل معضل هرزروی گل، تشخیص درست هرزروی و عوامل مؤثر 
بر آنس��ت. مشخصات کنده های حفاری یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر 
آنس��ت که در مطالعات به ندرت اثر آن بررسی شده است. همان طور که 
در ش��کل-1 نشان داده ش��ده، هنگامي که کنده ها توسط مته از سازند 
کنده ش��ده و از فضاي حلقوي به س��مت باال حرک��ت مي کنند متحمل 
بارهاي مختلفي مي شوند که مکانيزم انتقال و رسوب يا تعليق کنده هاي 

حفاري توسط این نیروها تعيين مي گردد. اين نیروها عبارتند از ]5[:
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هرزروی و ورود گل حفاری به داخل س��ازند یکی از مش��کالت مرس��وم در چاه های نفت و گاز است که با توجه به 
اهمی��ت آن س��االنه میلیون ها دالر جهت مقابله با آن هزینه می ش��ود. مهم ترین بخ��ش در حل معضل هرزروی گل 
تشخیص درست هرزروی و عوامل مؤثر بر آن باشد. یکی از متغیرهایی که تأثیر آن بر هرزروی به ندرت در مطالعات 
بررس��ی شده، مش��خصات کنده های حفاری اس��ت. با توجه به نیروهای اعمالی بر کنده ها می توان گفت که نحوه ی 
انتقال کنده های حفاری و اثر آنها بر مقدار هرزروی تاحّد زیادی به مشخصات کنده های حفاری بستگی دارد. بنابراین 
نمونه گيري صحيح كنده هاي حفاري و تفس��ير درس��ت مشخصات و اطالعات آنها می تواند در جلوگيري از مشكالت 
هرزروی کمک ش��ایانی باش��د. در این راس��تا در مقاله ی حاضر اهمیت اثر مشخصات کنده های حفاری شامل مقدار، 
قطر، چگالی و همچنین ش��کل آنها بر هرزروی بررس��ی شده است. نتایج نش��ان می دهد با افزایش مقدار کنده های 
حفاری احتمال گرفتگی ش��کاف افزای��ش یافته و هرزروی کاهش می یابد. همچنی��ن افزایش چگالی و قطر کنده ها 
موجب افزایش وزن کنده ها و کاهش انتقال آنها به سمت باال شده و احتمال گرفتگی شکاف ها کاهش می یابد. افزایش 
کرویت کنده ها موجب کاهش درگ آنها و در نتیجه افزایش انتقال آنها می شود که این به نوبه ی خود موجب افزایش 

احتمال گرفتگی شکاف و کاهش هرزروی می گردد.

واژگان کلید   ی:
 هرزروی سیال، کنده های حفاری، گل 

حفاری، دینامیک سیاالت محاسباتی

تاریخ ارسال نویسند   ه: 97/05/20
تاریخ ارسال به د   اور: 97/05/23

تاریخ پذیرش د   اور: 97/07/13

بررسی اثر مشخصات کنده های حفاری بر مقدار هرزروی گل حفاری

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)h_namdar@sut.ac.ir( نویسند   ه ي عهد   ه  د   ار مکاتبات *
 1  نیروهاي وارد بر یک ذره ی کنده ی حفاري ]5[

دهد شدت كاهش ميدهي را بههاي توليدي، بهرهشود. هرزروي در اليه 2يابيمانده يهزينهبسيار پرعمليات 
 اوتي دارد كهفهاي سازند مقادير متعت تزريق آن به سازند و نوع شكافگل بر حسب سر هرزروي مقدار .[2[

هرزروي بشكه در ساعت را  1-10  هرزرويكه معموالً طوريشود؛ بهع هرزروي تعريف مينوآن  بر اساس
بشكه در ساعت را  500 هرزروي بيش ازو  4يهرزروي جزئبشكه در ساعت را  10- 50 هرزروي ،3تراوشي

  ند:هستهاي زير . مناطق هرزرو شامل بخش[3[نامند مي 5رزروي كليه
 يو سازندهاي 8هاي طبيعيشكاف ي باسازندهاي، 7غارياي و سازندهاي حفره، 6منامتراكسازندهاي نفوذپذير و 

 يديده شود اما ناحيهر طبيعي در مناطق مختلف حفاري طوبه توانداول مي يسه ناحيه. ٩شكاف القايي با
 .[4[ آيدوجود مي هارم در اثر افزايش و تجاوز نيروهاي وارد از گل به سازند و در خالل عمليات حفاري بهچ

مشخصات . بر آنست مؤثرتشخيص درست هرزروي و عوامل  ،حل معضل هرزروي گل ترين بخش جهتمهم
 اثر آن بر هرزرويرت ندبهدر مطالعات بر هرزروي است كه  مؤثرترين عوامل مهميكي از هاي حفاري كنده

نده ها توسط مته از سازند ك، هنگامي كه كندهنشان داده شده 1-طور كه در شكلهمان .شده استبررسي 
نيزم شوند كه نوع مكامتحمل بارهاي مختلفي مي كنندمي سمت باال حركتشده و از ميان فضاي حلقوي به

  :[5[د. اين نيروها عبارتند از گردا تعيين ميفاري توسط اين نيروههاي حانتقال، رسوب يا تعليق كنده
) اص ذرات و سيال خو دليل) كه نيروهاي استاتيكي هستند و به) و نيروي شناوري (نيروي گراويته

شوند و ربطي به جريان سيال ندارند.اطراف آن وارد مي
يروهاي هيدروديناميكي هستند و توسط جريان سيال وارد ) كه ن( 11باال برنده) و ( 10نيروي كشش

شود.مي
 بين هر كدام از ذرات همسايه  ) كه نيروهاي كلوئيدي هستند و( 12واندروالسنيروي پراكندگي

وجود دارند.
  

]5[حفاري  ينيروهاي وارد بر يك ذره كنده: 1شكل 
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 نيروي گراويته )Fg( و نيروي ش��ناوري )Fb( که نيروهاي اس��تاتيکي 
هستند و به دلیل خواص ذرات و سيال اطراف آن وارد مي شوند و ربطي 

به جريان سيال ندارند.
 ني��روي کش��شED( 10( و نی��روی ب��اال برن��ده11 )EL( ک��ه نيروهاي 

هيدروديناميکي هستند و توسط جريان سيال وارد مي شوند.
 نيروي پراکندگي واندروالسFvan( 12( که نيروهاي کلوئيدي هس��تند و 

بين هر کدام از ذرات همسايه وجود دارند.
ب��ا توجه به نیروه��ای اعمالی بر کنده ها می ت��وان پیش بینی کرد که 
نح��وه ی انتق��ال کنده های حف��اری و اثر آنها بر مقدار ه��رزروی تا حد 
زیادی به مش��خصات آنها حفاری بس��تگی دارد. بنابرای��ن نمونه گيري 
صحيح كنده هاي حفاري و تفس��ير درست مشخصات و اطالعات مربوط 
به آنها می تواند در پیش��گيري از مش��كالت ه��رزروی و بهبود عمليات 
حفاري کمک ش��ایانی باش��د. به طور کلی در حال حاضر نمونه گيري از 
كنده ها توسط زمين شناس��ان، گل شناسان و كارشناسان محيط زيست 

انجام مي ش��ود اما هيچ يك از كارشناسان به مش��خصات كنده ها توجه 
نمي کن��د. بنابرای��ن در مقاله ی حاضر اهمیت اثر مش��خصات کنده های 
حفاری )ش��امل مقدار، قط��ر، چگالی و همچنین ش��کل آنها( بر مقدار 
هرزروی بررس��ی ش��ده اس��ت. در راس��تای نیل به این هدف می توان 
از مطالعات آزمایش��گاهی و شبیه س��ازی بهره جس��ت. اما ب��ا توجه به 
زیادی هزینه های تجهیزات آزمایش��گاهی و محدودیت استفاده از انواع 
دس��تگاه های اندازه گیری، امروزه تمایل به استفاده از روش های عددی 
و شبیه س��ازی کامپیوتری بیش از پیش ش��ده اس��ت. و یکی از ابزارها 
جهت این  کار روش عددی دینامیک س��یاالت محاسباتی )CFD( است. 
به همین منظور در نوش��تار حاضر یکی از قوی ترین نرم افزارهای موجود 
به ن��ام ANSYS CFX که برای انجام محاس��بات از این روش اس��تفاده 

می کند به کار رفته است.

1- روش انجام کار
جهت انجام مطالعات، مش��خصات واقعی یکی از چاه های شرکت ملی 
حف��اری ایران که به دلیل وجود ش��کاف در دیواره ی چاه دچار هرزروی 
ش��ده به کار رفته اس��ت. جدول-1 خصوصیات هندسی چاه مورد نظر و 
جریان آنرا نش��ان می دهد. در ادامه به کمک این اطالعات، شبیه س��ازی 
عددی این چاه انجام ش��ده و پس از اعتبارس��نجی مدل با مقدار واقعی 
هرزروی در چاه، سناریوهای مختلف اثر مشخصات کنده های حفاری بر 

هرزروی بررسی شده است.

2- شبیه سازی عددی
بر اساس مشخصات هندسي و فيزيکي )اعم از شرايط مرزي و نيز اجزاي 
تش��کيل دهنده ی گل حفاري( نمون��ه ی عملي، در اين بخش و در ادامه 
چگونگی انجام شبيه س��ازي توسط بسته ی نرم افزاري ANSYS مشتمل 
 ANSYS CFX و در نهايت ANSYS WorkBench، ANSYS ICEM بر
به همراه نرم افزار مدل سازي هندسي SOLIDWORKS بررسی مي شود. 

 3  آنالیز حساسیت وابستگی نتایج به تعداد مش ها

  
  هاساسيت وابستگي نتايج به تعداد مش: آناليز ح3شكل 

  

  
  حل عددي چاه حفاري يناحيه غيرسازمان يافته و نامنظمبندي مش: 4شكل 

  
شود. طراحي استفاده مي ANSYS CFXنتايج از ماژول  يله، حل آن و مشاهدهسأدر ادامه جهت تعريف م

 CFX-Pre  ،CFX-Solver دارد: سه بخش اصلي و اساسي است كهصورتي هب ANSYS CFXافزار نرم
د. شومي سازي عددي استفادهانجام يكي از مراحل اصلي شبيه ها جهت. هر يك از اين بخشCFX-Postو 

روي تنظيماتي براي انجام حل عددي  CFX-Solverله، بخش مسأ يبراي تعريف اوليه CFX-Preبخش 
نيز براي نمايش نتايج  CFX-Postدر نهايت بخش  تعريف شده خواهد بود. CFX-Preكه در بخش 

به. باتوجهه در اين ماژول بدين صورت استلمسأ تعريفتعبيه شده است. مشخصات سازي از شبيه حاصل
سازي ديگر، از اين مدل جهت مدلهايمدلبهنسبتآنبودنسادهوبالكلي-هرشللمدزياددقت

 است 1-يصورت كلي معادلهيوتني گل حفاري استفاده شد كه بهعددي حالت فيزيكي سيال غيرن-رياضياتي
ثابت نرماليزه  ، 16نرخ تنش برشي  ،15ويگرانرازگاري س مقدار K، 14ظاهري گرانروي كه در آن 

  .تنش تسليم است 0و در نهايت  17ضريب تواني nكردن، 

   2  ساده سازی ریاضیاتی-مکانیکی فرآیند انتقال کنده های حفاری
هاي حفاريهمكانيكي فرآيند انتقال كند-سازي رياضياتيساده: 2شكل 

  
پس از  انجام شده است. Solidworksعدي بافزار طراحي سهنرم سازي هندسي در اين تحقيق توسطمدل
افزار از نرم حاصل يهندسه بايد ANSYSافزار ورود به مراحل حل عددي در نرم سازي هندسي جهتمدل

Solidworks افزار نرم يوارد بخش طراحي هندسهANSYS WorkBench  ماژول)
DesignModelerجهت. رسيمزني ميمش يمرحلهبه  مشكل، عدم وجود. سپس در صورت ) شود 

ANSYSموجود در ماژول  Meshingافزار حل عددي نيز از نرم يدامنه يبندي ناحيهمش

Workbench ين صورت است كه ابتدا سطوح مختلف افزار بدبندي در اين نرماستفاده شد. روال كلي مش
حل عددي  يگردد. بر اين اساس براي ناحيهيعنوان شرط مرزي موردنظر تعريف محل عددي، به يدامنه

 Well Outlet ،Screw Wallside ،Cutting Inlet ،Well Outsideهاي اين تحقيق، شرط مرزي

Wall  وFracture ان يافته و غيرسازم بنديسازي از مشدر اين شبيه. نظر گرفته شده استتعريف و در
گوشه بندي مورد استفاده در اين فرآيند از نوع هرمي سهكههاي شبالمان نامنظم استفاده شد. در اين صورت

ايد دهند. بحل عددي را پوشش مي يدامنه صورت اتفاقي و غيرمنظم، تماميهند كه بهست 13چهارگوشهيا 
يرات تغي اطراف شكاف و افزايش وضوح يتر در ناحيهقيقداشت كه براي دستيابي به نتايج د نظردر

 كافي ريز باشد. ياندازهبندي به، مشناحيه ضروري است كه در نزديكي شكاف خصوصيات جريان در اين
بندي براي تري جهت ريزكردن مشده و عدد كوچكبندي سطح شكاف انتخاب شبدين منظور در ماژول مش

در و در نهايت  اده شدهنشان دها مش روي تعدادآناليز حساسيت نتايج  3- در شكل .شودآن درنظر گرفته مي
 هاست، تعدادمشمستقل از تعداد  ،، نتايجهاهايي كه در آنمشحداقل تعداد هت كاهش زمان محاسبات ج

  ).4- بود (شكل مش 254667
  

 1  خصوصیات هندسي و شرایط جریان چاه حفاري مورد بحث

مقدارمتغیرها

mm 127قطر لوله ی حفاري

mm 311.15قطر چاه

inch 0.1قطر کنده های حفاری

mm 1000طول مدل درنظر گرفته شده

mm 0.65مقدار بازشدگي شکاف

 GPM 430نرخ گل حفاري

bbl/day 2500مقدار هرزروي گل حفاري

psi 4310فشار ته چاه

psi 3087فشار سازند در ناحیه ی هرزروی

psi 4000فشار خروجی

0.5کسر حجمی ذرات کنده ها 

rpm 180سرعت چرخش لوله
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در ابتدا جهت پياده س��ازي توپولوژي اين پدي��ده ی فيزيکي در نرم افزار 
شبيه سازي عددي باید ساده سازي رياضياتي-مکانيکي روی اين فرآيند 
انجام ش��ود. بدین منظور مته ی حفاري حذف  ش��ده و در نهايت تمرکز 
تنها روی فضای حلقوی چاه حفاري به همراه جريان سياالت گل حفاري 
و ذرات کنده هاي��ي ک��ه به ص��ورت مخلوط از پایین وارد آن ش��ده قرار 
خواهد گرفت )ش��کل-2(. همچنین فرض می گردد که به دلیل تشکیل 
کیک گل روی دیواره ی چاه، سیالی از آن عبور نمی کند و تنها خروجی 

جریان، شکاف روی دیواره ی چاه و دهانه ی خروجی خود چاه است.
در اين تحقیق مدل سازي هندسي توسط نرم افزار طراحي سه بُعدي 
Solidworks انجام شده است. پس از مدل سازي هندسي جهت ورود 
ب��ه مراحل حل عددي در نرم افزار ANSYS باید هندس��ه ی حاصل از 
 ANSYS وارد بخش طراحي هندسه ی نرم افزار Solidworks نرم افزار
WorkBench )ماژول DesignModeler( ش��ود. سپس در صورت عدم 
وجود مشکل، به مرحله ی مش زني می رسیم. جهت مش بندي ناحيه ی 
 ANSYS موجود در ماژول Meshing دامنه ی حل عددي نيز از نرم افزار
Workbench اس��تفاده شد. روال کلي مش بندي در اين نرم افزار بدين 
صورت اس��ت که ابتدا س��طوح مختلف دامنه ی حل عددي، به عنوان 
شرط مرزي موردنظر تعريف مي گردد. بر اين اساس براي ناحيه ی حل 
 Well Outlet، Screw Wallside، عددي اين تحقیق، شرط مرزي هاي
Cutting Inlet، Well Outside Wall و Fracture تعريف و درنظر گرفته 
شده است. در اين شبيه سازي از مش بندي غيرسازمان يافته و نامنظم 

اس��تفاده ش��د. در اين صورت المان هاي شبکه بندي مورد استفاده در 
اين فرآيند از نوع هرمي سه گوشه يا چهارگوشه13 هستند که به صورت 
اتفاق��ي و غيرمنظم، تمامی دامنه ی حل عددي را پوش��ش مي دهند. 
بايد درنظر داش��ت که براي دس��تيابي به نتاي��ج دقیق تر در ناحیه ی 
اطراف ش��کاف و افزایش وضوح تغيي��رات خصوصيات جريان در اين 
ناحيه ضروري است که در نزديکي شکاف، مش بندي به اندازه ی کافي 
ريز باش��د. بدین منظور در ماژول مش بندی س��طح ش��کاف انتخاب 
ش��ده و عدد کوچک تری جهت ریزکردن مش بن��دی برای آن درنظر 
گرفته می ش��ود. در شکل-3 نتایج آنالیز حساسیت روی تعداد مش ها 
نش��ان داده شده و در نهایت در جهت کاهش زمان محاسبات حداقل 
تعداد مش هایی که در آنها نتایج، مس��تقل از تعداد مش هاست، تعداد 

254667 مش بود )شکل-4(.
در ادامه جهت تعريف مس��أله، حل آن و مش��اهده ی نتایج از ماژول 
 ANSYS CFX اس��تفاده می ش��ود. طراح��ي نرم اف��زار ANSYS CFX
CFX-Pre ، CFX- :به صورتي اس��ت که سه بخش اصلي و اساسي دارد

Solver و CFX-Post. ه��ر ي��ک از اي��ن بخش ها جهت انج��ام يکي از 
مراحل اصلي شبيه سازي عددي استفاده مي شود. بخش CFX-Pre براي 
تعريف اوليه ی مس��أله، بخش CFX-Solver براي انجام حل عددي روي 
تنظيماتي ک��ه در بخش CFX-Pre تعريف ش��ده خواهد بود. در نهايت 
بخ��ش CFX-Post نيز براي نمايش نتايج حاصل از شبيه س��ازي تعبيه 
ش��ده است. مشخصات تعریف مس��أله در اين ماژول بدین صورت است. 
باتوجه به دقت زیاد مدل هرش��ل-بالکلی و س��اده بودن آن نس��بت به 
مدل ه��ای دیگر، از این مدل جهت مدل س��ازي رياضياتي-عددي حالت 
فيزيکي س��يال غيرنيوتني گل حفاري اس��تفاده ش��د که به صورت کلي 
معادله ی-1 اس��ت که در آن  گرانروی ظاهريK ،14 مقدار س��ازگاری 
گران��رويγ ،15 نرخ تنش برش��يλ ،16   ثابت نرمالي��زه کردن، n ضريب 

تواني17 و در نهايتto تنش تسليم است.

 4  مش بندي غیرسازمان یافته و نامنظم ناحیه ی حل عددي چاه حفاري

  
  هاساسيت وابستگي نتايج به تعداد مش: آناليز ح3شكل 

  

  
  حل عددي چاه حفاري يناحيه غيرسازمان يافته و نامنظمبندي مش: 4شكل 

  
شود. طراحي استفاده مي ANSYS CFXنتايج از ماژول  يله، حل آن و مشاهدهسأدر ادامه جهت تعريف م

 CFX-Pre  ،CFX-Solver دارد: سه بخش اصلي و اساسي است كهصورتي هب ANSYS CFXافزار نرم
د. شومي سازي عددي استفادهانجام يكي از مراحل اصلي شبيه ها جهت. هر يك از اين بخشCFX-Postو 

روي تنظيماتي براي انجام حل عددي  CFX-Solverله، بخش مسأ يبراي تعريف اوليه CFX-Preبخش 
نيز براي نمايش نتايج  CFX-Postدر نهايت بخش  تعريف شده خواهد بود. CFX-Preكه در بخش 

به. باتوجهه در اين ماژول بدين صورت استلمسأ تعريفتعبيه شده است. مشخصات سازي از شبيه حاصل
سازي ديگر، از اين مدل جهت مدلهايمدلبهنسبتآنبودنسادهوبالكلي-هرشللمدزياددقت

 است 1-يصورت كلي معادلهيوتني گل حفاري استفاده شد كه بهعددي حالت فيزيكي سيال غيرن-رياضياتي
ثابت نرماليزه  ، 16نرخ تنش برشي  ،15ويگرانرازگاري س مقدار K، 14ظاهري گرانروي كه در آن 

  .تنش تسليم است 0و در نهايت  17ضريب تواني nكردن، 

 2  خصوصیات هندسي و شرایط جریان چاه حفاري مورد بحث

مقدارمتغیر
lb/ft3 69چگالي

C 57.22دماي سیال درون چاه
cp 32گرانروی گل حفاري

m/s 0.428244سرعت گل حفاري در مقطع ورودي فضاي حلقوي

Pa 8.6تنش تسلیم 

0.848ضریب تواني 

Pa.sec 0.2176سازگاری گرانروی 

 5  نرخ هرزروي در مقابل درصد حجمي ذرات کنده ها

  

  
هاوي در مقابل درصد حجمي ذرات كندههرزر نرخ: 5شكل 

  
  هابررسي اثر قطر كنده -3-2
از كه  وجود داردهايي محدوديتهاي عددي توسط روشها از ديدگاه اويلري كنده بررسي اثر قطر جهت
افزار در نرم ايدشود. در اين راستا باويلري استفاده مي-هاي عددي تركيبي الگرانژيعموماً روش وراين

ANSYS-CFX نين با ديواره، ديدگاه الگرانژي سازي درگ و مومنتوم ذرات با خودشان و همچمدل جهت
از مدل الگرانژي استفاده شد تا بتوان به  ها، در اين بخشكندهسازي اثر قطر شبيه جهت بنابراينود. كار ربه

پذير سازي اين اثر توسط روش اويلري نيز امكانشبيهاگرچه . شايان ذكر است تري دست يافتنتايج دقيق
با ديواره را لحاظ نخواهد كرد.  ث برخورد ذرات با يكديگر ونظر گرفتن ذرات، مبحدليل پيوسته دراما به است

  ارائه شده است. 4- جدولآن در سازي شده و نتايج حاصل از شبيه هايمقادير قطر كنده
  

  هاكنده قطر هاي مختلف جهت بررسي اثرتسازي عددي حالنتايج شبيه: 4جدول 

  هاقطر كنده
سرعت خروجي گل حفاري و 

  هاكنده
Inch ft/sec

0.1 1.179715
0.175 1.177667
0.275 1.168832
0.375 1.163999
0.475 1.160066
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= K)λγ(n-1  +to)λγ(-1                )1(
جزئيات اطالعات مربوط به گل حفاري مورد اس��تفاده بر اساس مدل 

هرشل-بالکلي در جدول-2 ارائه شده است.
همچنین جهت مدل س��ازی آش��فتگی و اغتش��اش جریان از مدل 
دومعادله ای اس��تفاده ش��ده اس��ت. ق��درت، اقتصادی ب��ودن و دقت 
قابل قب��ول برای طیف وس��یعی از جریانات آش��فته، ای��ن مدل را به 
مدل��ی رایج در مدل س��ازی های صنعتی تبدیل کرده اس��ت. در میان 
مدل ه��ای دومعادله ای، مدل K-ω به دلیل فهم آس��ان و اس��تفاده ی 
س��اده در برنامه نویس��ی، معروف تری��ن مدل دومعادله ای اس��ت و در 
مطالعه ی حاضر هم این مدل به کار رفته اس��ت. نوع تحلیل به صورت 
پایدار18 در  نظر گرفته ش��ده اس��ت. ب��ا اتمام فرآيند تعريف مس��أله، 

مي ت��وان حل عددي را انج��ام داد. جهت تأیید19 مدل س��ازی، مقدار 
شبيه س��ازي ش��ده با مقدار اندازه گيري هاي عملي انجام ش��ده روي 
چاه حفاري نمونه مقایس��ه می گردد. تنها داده ی موجود هرزروی چاه 
مورد نظر bbl/day 2500 در س��رعت چرخ��ش لوله ی حفاري، 180 
 دور بر دقيقه اس��ت. نرخ هرزروي حاصل از شبیه سازی در اين مقطع

 2515 bbl/day 0/277685 اس��ت که پس از تبدي��ل واحد m3/min
خواهد بود. این مقدار در مقایسه با مقدار واقعی 0/6 درصد خطا دارد 
که نشان دهنده ی انطباق بسيار خوب نتايج با مقادير عملي اندازه گيري 
ش��ده اس��ت. در ادامه مدل صحه گذاری ش��ده براي پيش بيني رفتار 
جري��ان س��ياالت در درون دامنه ی حل عددي چاه حفاري اس��تفاده 
می شود و اثر مشخصات کنده های حفاری )شامل مقدار، قطر، چگالی 

و شکل آنها( بر مقدار هرزروی بررسی می گردد.

3- نتایج
پس از انجام تحليل هاي مربوطه بر اس��اس سناريوهاي مختلف، نتايج 
موردنظر استخراج گردید که در ادامه نتايج هر يک از حالت ها به صورت 

جداگانه بررسي و آناليز خواهد شد.

 3  نتایج شبیه سازي عددي حالت هاي مختلف جهت بررسي اثر درصد 
کنده های حفاری

)ft/sec( کسر حجمي ذرات کنده ها سرعت خروجي گل حفاري و کنده ها

1.1797150.5
1.18010.6
1.180460.7
1.180620.8
1.180940.9

 4   نتایج شبیه سازي عددي حالت هاي مختلف جهت بررسي اثر قطر کنده ها

)ft/sec( سرعت خروجي گل حفاري و کنده ها)Inch( قطر کنده ها

1.1797150.1
1.1776670.175
1.1688320.275
1.1639990.375
1.1600660.475

 6  نرخ هرزروي در مقابل قطر کنده ها

  
هانرخ هرزروي در مقابل قطر كنده: 6شكل 

  
ها (سرعت خروجي گل حفاري) ها انتقال آنزايش قطر كندهتوان ديد كه با افمي 4-جدول اساس نتايجبر

يابد. افزايش هرزروي افزايش مي شود نرخديده مي 6-طور كه در شكليابد و متعاقب آن همانكاهش مي
 تعداد باعث خواهد شدو درگ ها) چگالي آندليل افزايش حجم ذرات و ثابت ماندن ها (بهوزن كلي ذرات كنده

ها منتقل شوند. با كاهش انتقال كندهباال  سمتهاي كمتري بهكاهش يافته و كندهذرات انتقال و جابجايي
با افزايش قطر كنده،  بنابراين .يابدهاي حفاري كاهش ميال احتمال گرفتگي شكاف توسط كندهسمت بابه

حفاري  گل ت زياددليل لزجها، بهبا افزايش قطر ذرات كنده توان گفتيابد. همچنين ميهرزروي افزايش مي
ون فضاي حلقوي افزايش بيشتري خواهد ها، فشار در امتداد چاه حفاري و دركندهو همچنين افزايش وزن 

 يافت و در نتيجه با ايجاد اختالف بيشترِ بين فشار درون فضاي حلقوي با فشار مقطع هرزروي، نرخ هرزروي
  يابد.افزايش مي

  
  اهكنده چگالياثر  -3-3

شود كه اين حالت همان بيني ميشده است. در واقع پيشاساس روش الگرانژي بررسي  يز براين سناريو ن
 ،هادليل ثابت ماندن قطر كندهالت بهبا اين تفاوت كه در اين ح ها را خواهد داشت.كندهتأثير افزايش قطر 

بيني ) پيش5-جدول( هاسازيثابت خواهد ماند. بر اين اساس قبل از انجام شبيه درگ هندسي تغيير نكرده و
  ) خواهد بود.چگاليازاي ثابت ماندن ها (بهقطر كنده ، مشابه اثر تغييرمتغيرشود كه اثرات تغيير اين مي
  
  
  
  
  

 8  نرخ هرزروي در مقابل ضریب کرویت

  
شكل با ضريب كرويت  هرزروي چندينبر  هاكنده اثر شكلبررسي  جهتبا توجه به مطالب گفته شده 

  .درنظر گرفته و نتايج آن بررسي شد 6-جدول متفاوت را طبق
  

  هاكندهبررسي اثر شكل  جهتهاي مختلف سازي عددي حالتجدول نتايج شبيه: 6جدول 

         
  هاشكل كنده

  ضريب كرويت10.9390.910.8460.8060.671

1.180481.179941.179741.179361.178891.17126

سرعت خروجي گل 
هاكندهحفاري و 

)ft/sec(  
  

شده  هاكندهانتقال  موجب افزايش مقدار هاكندهتوان ديد كه افزايش ضريب كرويت مي 6-نتايج جدول طبق
. با افزايش [7[ ي حفاري در مطالعات ديگر هم گرفته شده استهاكندهانتقال  كه نتايج مشابه در خصوص

سمت بهروي هم لغزيده و  ذرات راحت ترويابدضريب كرويت گردشدگي ذرات بيشتر شده، درگ كاهش مي
سمت باال احتمال گرفتگي شكاف به هاكندهبا افزايش انتقال  8-شكل شوند. از طرفي طبقميباال منتقل 

  افزايش يافته و هرزروي كاهش مي يابد.ي حفاري هاكندهتوسط 
  

  
  هرزروي در مقابل ضريب كرويت نرخ: 8شكل 

  
  گيرينتيجه

 7  نرخ هرزروي در مقابل چگالی کنده ها

  
  هاكنده چگالي جهت بررسي اثرهاي مختلف سازي عددي حالتنتايج شبيه: 5جدول 

سرعت خروجي گل حفاري و 
  هاكنده

ft/sec
1.179715

1.16136
1.15456
1.14812

  
 افزايشبا و  هاست، اثر افزايش قطر كندهمشابه هايكندهها بر انتقال كنده چگالياثر تغيير  5- جدول طبق

 هاانتقال كنده افزايش يافته و ها نيزوارد بر آن نيروي گراويتي ،آنهادليل افزايش وزن به هاكنده چگالي
كاهش يافته و هرزروي افزايش  هاكنده ال گرفتگي شكاف توسطاحتم بنابراين .يابدباال كاهش ميسمت به
  ).7-يابد (شكلمي
  

  
هاكنده چگاليهرزروي در مقابل  نرخ: 7شكل 

  
هاكنده اثر شكل -3-4

كندهشباهتمقداريدهندهنشانعامل. ايناست) ( ويترَكُضريب،كندهشكلتعيينهايشاخصازيكي
برابر نسبت  ،ضريب كرويت كمتر است. ضريب كرويت ر چه شكل كنده از كره دورتر باشد. هاست كرهبه

  .شودمحاسبه مي 2-يرابطه از )( به مساحت واقعي كنده )(حجم كنده هم يهمساحت كر
)2(  

چگالی
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3-1- بررسي درصد کنده های حفاری
افزایش ن��رخ نفوذ )ROP20( موجب افزای��ش درصد کنده های حفاری 
در دهانه ی چاه می ش��ود. بنابراین می توان اث��ر افزایش درصد کنده های 
تولی��دی و ROP را به نوعی مع��ادل یکدیگر دانس��ت. از آنجا که يکي از 
مزيت ه��اي اصلي روش هاي شبيه س��ازي عددي اويلري، بررس��ي توزيع 
حجمي ذرات به هم پيوس��ته ی فازهاي مختلف جريان است در اين بخش 
به ازاي درصد های حجمي کنده ها در مقطع ورودي، اثر کلي اين حالت بر 
نرخ هرزروي و سرعت انتقال کنده ها بررسي مي شود. در اين راستا مقادير 
مختل��ف اين درصدها طبق جدول-3 شبيه س��ازي ش��ده و نتايج آن در 
نمودار ش��کل-5 ارائه گردیده است. مطالعات نشان می دهد که با افزایش 
ن��رخ نفوذ و درصد کنده های حفاری، انتقال کنده ها به س��مت باال کاهش 
می یاب��د ]6[ و انتظ��ار می رود هرزروی افزایش یاب��د. اما نتایج جدول-3 
عکس این قضیه را نش��ان می دهد و با توجه به ش��کل-5 هرزروی کمی 
کاه��ش یافته اس��ت. با توجه به مطالب گذش��ته نمی توان گفت گرفتگی 
دهانه ی ش��کاف و کاهش هرزروی به دلیل افزایش انتقال کنده ها به سمت 
باال بوده و تنها وجود کنده های حفارِی بیش��تر در فضای حلقوی اس��ت 
که احتمال گرفتگی ش��کاف را تا حد کمی افزایش داده است. بنابراین با 
وجود کاهش انتقال کنده ها به سمت باال، به دلیل افزایش احتمال گرفتگی 
دهانه ی ش��کاف در اثر وجود کنده های بیشتر در فضای حلقوی، هرزروی 

کمی کاهش یافته و در نتیجه  سرعت خروجی گل افزایش می یابد.

3-2- بررسي اثر قطر کنده ها
بررس��ي اثر قطر کنده ها در دیدگاه اويلري و توسط روش هاي عددي 
محدوديت هايی مواجهس��ت. بنابراین جهت بررس��ی این اثر معموالً  از  
روش هاي عددي ترکيبي الگرانژي-اويلري استفاده مي شود. در اين راستا 

 جهت مدل سازي درگ و مومنتوم ذرات با خودشان و همچنين با ديواره، 
بای��د در نرم افزار ANSYS-CFX ديدگاه الگرانژي ب��ه کار رود. بنابراین 
جه��ت شبيه س��ازي اثر قطر کنده ه��ا، در اين بخش از م��دل الگرانژي 
استفاده شد تا بتوان به نتايج دقيق تري دست يافت. اگرچه شبيه سازي 
اين اثر توس��ط روش اويلري نيز امکان پذير است اما به دلیل پیوسته در 
نظر گرفت��ن ذرات، این روش برخورد ذرات با یکدیگر و دیواره را لحاظ 
نخواهد کرد. مقادير قطر کنده هاي شبيه س��ازي شده و نتايج حاصل از 

آن در جدول-4 ارائه شده است.
بر اس��اس نتایج جدول-4 مي توان ديد ک��ه با افزايش قطر کنده ها 
انتقال آنها )س��رعت خروجی گل حفاری( کاه��ش مي يابد و متعاقب 
آن ش��کل-6 دیده می شود نرخ هرزروي افزايش مي يابد. افزايش وزن 
کل��ي کنده ها )به دليل افزايش حجم ذرات و ثابت ماندن چگالی آنها( 
و درگ باعث خواهد ش��د تع��داد انتقال ه��ا و جابجايي ذرات کاهش 
یافته و کنده های کمتری به س��مت باال منتقل شوند. با کاهش انتقال 
کنده ها به س��مت باال احتمال گرفتگی ش��کاف توسط کنده ها کاهش 
می یاب��د. بنابراین ب��ا افزایش قطر کنده ها، ه��رزروی افزایش می یابد. 
همچنین می توان گفت با افزايش قطر کنده ها، به دليل لزجت زیاد گل 
حفاري و همچنين افزايش وزن کنده ها، فشار در امتداد چاه حفاري و 
درون فضای حلقوی افزايش بيشتري خواهد یافت. در نتيجه با ایجاد 
اختالف بیشتِر بین فش��ار فضای حلقوی با فشار مقطع هرزروي، نرخ 

هرزروي افزايش مي يابد.

3-3- اثر چگالی کنده ها
اين اثر نیز بر اس��اس روش الگرانژي بررسي ش��ده است. پيش بيني 
مي ش��ود اين اثر مش��ابه تأثير افزايش قطر کنده ها باش��د. با این تفاوت 
که در این حالت به دلیل ثابت ماندن قطر کنده ها، درگ هندس��ی تغییر 
نک��رده و ثابت خواهد ماند. بر اين اس��اس قبل از انجام شبيه س��ازي ها 
)جدول-5( پيش بيني مي ش��ود اثرات تغيير اين متغیر، مشابه اثر تغيير 

قطر کنده ها )به ازاي ثابت ماندن چگالی( خواهد بود.
طبق جدول-5 اثر تغيير چگالی کنده ها بر انتقال کنده ها، مش��ابه اثر 
افزاي��ش قطر کنده هاس��ت و با افزايش چگالی کنده ه��ا به دلیل افزایش 
وزن آنه��ا، نیروی گراویتی وارد بر آنها نیز افزایش یافته و انتقال کنده ها 

 5  نتایج شبیه سازي عددي حالت هاي مختلف جهت بررسي اثر چگالی کنده ها

)ft/sec( سرعت خروجي گل حفاري و کنده ها)gr/cc( چگالی کنده ها

1.1797152.65
1.161362.71
1.154562.84
1.148123

 6  نتایج شبیه سازي عددي حالت هاي مختلف جهت بررسي اثر چگالی کنده ها

شکل کنده ها

ضریب کرویت10.9390.910.8460.8060.671

1.180481.179941.179741.179361.178891.17126)ft/sec( سرعت خروجي گل حفاري و کنده ها
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پانویس هاپانویس ها
1. Pore Pressure
2. Fisshing
3. Seepage loss
4. Partial loss
5. Complete loss
6. Very Permeable Unconsolidated Formation
7. Vugular and Cavernous Formation
8. Faulted. Jointed. and Fissured )natural) Formation
9. Induced Faulted. Jointed , and Fissured Formation
10. Drag

11. Lift
12. Van der Waals Dispersion 
13. Tetrahedron
14. Apparent Viscosity
15. Viscosity Consistency
16. Shear Stress Rate
17. Power Law Index
18. Steady State
19. Validation
20. Rate of Penetration
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به س��مت باال کاهش می یابد. بنابراین احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط 
کنده ها کاهش یافته و هرزروی افزایش می یابد )شکل-7(.

3-4- اثر شکل کنده ها
يكي از ش��اخص هاي تعيين ش��كل كنده، ضريب ُكَرويت )Ψ( )مقدار 
شباهت كنده به ُكره( است. هر چه شکل کنده از ُكره دورتر باشد ضریب 
کرویت کمتر است. ضریب کرویت، نسبت مساحت کره ی هم حجم کنده 
)Ss( به مساحت واقعی کنده )SC( است و از رابطه ی-2 محاسبه می شود.
Ψ = Ss

SC
                                                        )2(

ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده جهت بررس��ی اثر ش��کل کنده ها بر 
هرزروی، طبق جدول-6 چندین شکل با ضریب کرویت متفاوت درنظر 

گرفته و نتایج مربوطه بررسی شد.
طبق نتایج ج��دول-6 افزايش ضریب کرویت کنده ها موجب افزایش 
انتقال کنده ها شده که در مطالعات دیگر هم نتایج مشابهی گرفته شده 
است ]7[. با افزایش ضریب کرویت، گردشدگی ذرات بیشتر شده، درگ 
کاهش می یابد و ذرات راحت تر روی هم لغزیده و به س��مت باال منتقل 
می ش��وند. از طرفی طبق ش��کل-8 با افزایش انتقال کنده ها به س��مت 
باال احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط کنده های حفاری افزایش یافته و 

هرزروی کاهش می یابد.

نتیجه گیری
 با افزاي��ش درصد حجمي کنده ها، با وجود کاه��ش انتقال کنده های 

حفاری به س��مت باال، به دلیل افزایش حضور کنده های حفاری در فضای 
حلق��وی چاه، احتمال گرفتگی دهانه ی ش��کاف کمی افزایش می یابد و 
به همین دلیل ه��رزروی کمی کاهش می یابد. متعاق��ب آن نیز به دلیل 
کاهش هرزروی، س��رعت خروج س��یال از دهانه ی چ��اه، کمی افزایش 

می یابد.
 با افزايش قطر کنده ها، انتقال آنها )سرعت خروج گل حفاری( کاهش 
و ن��رخ ه��رزروي افزايش مي ياب��د. افزايش وزن کل��ي کنده ها )به دليل 
افزاي��ش حجم کنده ها و ثابت مان��دن چگالی آنها( و درگ باعث خواهد 
ش��د انتقال و جابجايي ذرات کاهش یافته و کنده های کمتری به سمت 
باال منتقل ش��وند. با کاهش انتقال کنده ها به سمت باال احتمال گرفتگی 
ش��کاف توسط کنده های حفاری کاهش می یابد. بنابراین با افزایش قطر 

کنده ها، هرزروی افزایش می یابد.
 اث��ر تغيي��ر چگال��ی کنده ها ب��ر انتقال آنها مش��ابه اث��ر افزايش قطر 
کنده هاس��ت. به طوري که ب��ا افزايش چگالی کنده ها، وزن و اينرس��ي 
آنها افزایش یافته و انتقال کنده ها به س��مت باال کاهش می یابد. بنابراین 
احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط کنده های حفاری نی��ز کاهش یافته و 

هرزروی افزایش می یابد.
 افزايش ضریب کرویت کنده ها موجب افزایش انتقال آنها ش��ده است. 
با افزایش ضریب کرویت، گردشدگی ذرات بیشتر شده، در نتیجه      درگ 
کاه��ش می یابد و ذرات راحت تر روی هم لغزیده و به س��مت باال منتقل 
می شوند. با افزایش انتقال کنده ها به سمت باال، احتمال گرفتگی شکاف 

توسط کنده های حفاری افزایش و هرزروی کاهش می یابد.


