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بررسی اثر مشخصات کندههای حفاری بر مقدار هرزروی گل حفاری
حامد نامدار* ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪي ﻣﺎﻧﺪهﻳﺎﺑﻲ 2ﺷﻮد .ﻫﺮزروي در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﺑﻬﺮهدﻫ

] .]2ﻣﻘﺪار ﻫﺮزروي ﮔﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻮع ﺷﻜﺎفﻫﺎي ﺳ

اطالعات
مقالهﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮزروي 1-10
ﻃﻮري
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻮع ﻫﺮزروي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ

هرزروی و ورود گل حفاری بهداخل س��ازند یکی از مش��کالت مرس��وم در چاههای نفت و گاز است که با توجه به

تاریخ ارسال نویسند   ه97/05/20 :

3
ﻫﺮزروي ﺟﺰﺋﻲ 4و ﻫﺮزروي ﺑﻴﺶ
ﺳﺎﻋﺖد را
ﺑﺸﻜﻪ در
معضل -50
ﻫﺮزروي
 10گل
هرزروی
ﺗﺮاوﺷﻲ ،در حل
اهمی��ت آن س��االنه میلیونها دالر جهت مقابله با آن هزینه میش��ود .مهمترین بخ��ش
   اور97/05/23 :
تاریخ ارسال به
تاریخ پذیرش د   اور97/07/13 :
ندرت در
هرزروی
تشخیص درست هرزروی و عوامل مؤثر بر آن باشد .یکی از متغیرهایی که تأثیر ﻫآن بر
ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
مطالعاتﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮزرو ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ].]3
ﻛﻠﻲ ب5هﻣﻲ
ﺮزروي

بررس��ی شده ،مش��خصات کندههای حفاری اس��ت .با توجه به نیروهای اعمالی بر کندهها میتوان گفت که نحوهی
تاحد زیادی به مشخصات کندههای حفاری بستگی دارد .بنابراین
انتقال کندههای حفاری و اثر آنها بر مقدار هرزروی ّ
ﺑﺎ ﺷﻜﺎف اﻟﻘﺎﻳﻲ٩
ي اول ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺳﻪ
.
نمونهگيري صحيح كندههاي حفاري و تفس��ير درس��ت مشخصات و اطالعات آنها میتواند در جلوگيري از مشكالت
اﺛﺮ حفاری
درهای
کنده
مشخصات
مقدار ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد از ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت
شاملﺗﺠﺎوز
اﻓﺰاﻳﺶ و
ﻬﺎرم
هرزروی کمک ش��ایانی باش��د .در این راس��تا در مقالهی حاضر اهمیت اثر ﭼ
قطر ،چگالی و همچنین ش��کل آنها بر هرزروی بررس��ی شده است .نتایج نش��ان میدهد با افزایش مقدار کندههای
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺮزروي ﮔﻞ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺳﺖ ﻫﺮزروي و ﻋﻮاﻣ
حفاری احتمال گرفتگی ش��کاف افزای��ش یافته و هرزروی کاهش مییابد .همچنی��ن افزایش چگالی و قطر کندهها
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺮزروي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻬﻢ
ﺣﻔﺎريمیﻳﻜﻲ
ﻛﻨﺪه
ﻫﺎيها کاهش
شکاف
موجب افزایش وزن کندهها و کاهش انتقال آنها بهسمت باال شده و احتمال گرفتگی
یابد .ازافزایش واژگان کلید ی:
اﺳﺖ.موجب
ی خود
ﺑﺮرﺳﻲبه نوبه
کرویت کندهها موجب کاهش درگ آنها و در نتیجه افزایش انتقال آنها میشود که این
حفاری ،گل
سیال 1،کنده
هرزروی
ﺷﺪه
ﺷﺪه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪه
هایداده
ﻧﺸﺎن
ﺷﻜﻞ-
افزایشﻛﻪ در
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
احتمال گرفتگی شکاف و کاهش هرزروی میگردد.
حفاری ،دینامیک سیاالت محاسباتی

ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ و ﻧﺎﻣﺘﺮاﻛﻢ ،6ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺣﻔﺮهاي و ﻏﺎري ،7ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺎ

مقدمه

ﺷﺪه و از ﻣﻴﺎن ﻓﻀﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻧ
مختلف ﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ
طبیعی ﺣدرﻔﺎري
ﻛﻨﺪهﻫﺎي
حفاری دیده
مناط��ق
ﺗﻌﻠﻴﻖطور
رﺳﻮبیﻳﺎتواند به
اﻧﺘﻘﺎل،ی اول م
یکی از مش��کالت مرس��وم در چاههای نفت و گاز هرزروی گل حفاری ناحی��ه

گل به
ﻛﻪ وارد از
نیروهای
افزایش و
ناحیهی
ش��ود اما
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي
تجاوز) (
ﺷﻨﺎوري
چهارم (درواثرﻧﻴﺮوي
ﮔﺮاوﻳﺘﻪ )
ﻧﻴﺮوي
اس��ت .بهطور کلی هرزروی گل زمانی رخ میدهد که تراوایی سازند به 

اندازهی کافی زیاد باش��د یا حفرهها و شکستگیهای سازند چنان بزرگ
باشند که توس��ط مواد جامد موجود در گل مسدود نشوند [ .]1یکی 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 منفذی)1ش��ده و میتواند منجر به فوران گ��ردد .عالوه بر این
هرزروی گل حفاری به داخل س��ازند ،هزینههای گل را بهشدت افزایش
خواه��د داد .همچنین هر قدر برگش��ت گل حفاری با کندههای حفاری
به س��طح کاهش یابد اطالعات س��ازندی که حفاری میش��ود ناقصتر
خواهد بود .از سوی دیگر در هرزروی احتمال گیر افتادن لولهها بهدلیل
اختالف فش��ار بین ستون گل و سازند زیاد است و ممکن است منجر به
عملیات بسیار پرهزینهی ماندهیابی 2شود .هرزروی در الیههای تولیدی،
بهرهدهی را بهش��دت کاهش میدهد [ .]2مقدار هرزروی گل بر حسب
سرعت تزریق آن به سازند و نوع شکافهای آن مقادیر متفاوتی دارد که
بر اس��اس آن نوع هرزروی تعریف میشود؛ بهطوری که معموالً هرزروی
 1-10بش��که در ساعت را هرزروی تراوشی ،3هرزروی  10-50بشکه در
س��اعت را هرزروی جزئی 4و هرزروی بیش از  500بش��که در ساعت را
هرزروی کلی 5مینامند [ .]3مناطق هرزرو شامل بخشهای زیر هستند:
س��ازندهای نفوذپذی��ر و نامتراک��م ،6س��ازندهای حف��رهای و غ��اری،7
س��ازندهایی با شکافهای طبیعی 8و س��ازندهایی با شکاف القایی .9سه
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()h_namdar@sut.ac.ir

سازند و در خالل عملیات حفاری به وجود میآید [ .]4مهمترین بخش
ﺟﺮﻳﺎن
تشخیص ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و رﺑﻄﻲ
معضلوارد ﻣﻲ
اﻃﺮاف آن
ﻧﺪارﻧﺪ .مؤثر
ﺳﻴﺎلو عوامل
هرزروی
درست
هرزروی گل،
جهت حل
11
 ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ10
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨ
یکی )از مه(مﻛﻪ ﻧ
ﺑﺮﻧﺪه
های ﺑﺎﻻ
کنده ( و
بر آنس��ت .مشخصات )
ﻴﺮوﻫﺎيمؤثر بر
ترین عوامل
حفاری
ﺷﻮد .مطالعات بهندرت اثر آن بررسی شده است .همانطور که
ﻣﻲکه در
آنس��ت
در ش��کل 1-نشان داده ش��ده ،هنگامي که کندهها توسط مته از سازند
 ﻧﻴﺮوي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ واﻧﺪرواﻟﺲ12
ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻦ
س��مت)باال ( ﻛﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي متحمل
حرک��ت ميکنند
کنده ش��ده و از فضاي حلقوي به
دارﻧﺪ.يشوند که مکانيزم انتقال و رسوب يا تعليق کندههاي
مختلفي م
بارهايوﺟﻮد
حفاري توسط این نیروها تعيين ميگردد .اين نیروها عبارتند از [:]5

[ ]5ﺣﻔﺎري ][5
ﻛﻨﺪهي
ﺷﻜﻞ  :1ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻳﻚ ذره
 1نيروهاي وارد بر يک ذرهی کندهی حفاري
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نيروي گراويته ( )Fgو نيروي ش��ناوري ( )Fbکه نيروهاي اس��تاتيکي
هستند و بهدلیل خواص ذرات و سيال اطراف آن وارد ميشوند و ربطي
به جريان سيال ندارند.
11
ني��روي کش��ش )ED( 10و نی��روی ب��اال برن��ده ( )ELک��ه نيروهاي
هيدروديناميکي هستند و توسط جريان سيال وارد ميشوند.
نيروي پراکندگي واندروالس )Fvan( 12که نيروهاي کلوئيدي هس��تند و
بين هر کدام از ذرات همسايه وجود دارند.
ب��ا توجه به نیروه��ای اعمالی بر کندهها میت��وان پیشبینی کرد که
نح��وهی انتق��ال کندههای حف��اری و اثر آنها بر مقدار ه��رزروی تا حد
زیادی به مش��خصات آنها حفاری بس��تگی دارد .بنابرای��ن نمونهگيري
صحيح كندههاي حفاري و تفس��ير درست مشخصات و اطالعات مربوط
به آنها میتواند در پیش��گيري از مش��كالت ه��رزروی و بهبود عمليات
حفاري کمک ش��ایانی باش��د .بهطور کلی در حال حاضر نمونهگيري از
كندهها توسط زمينشناس��ان ،گلشناسان و كارشناسان محيط زيست
 1خصوصيات هندسي و شرايط جريان چاه حفاري مورد بحث
متغیرها

مقدار

قطر لولهی حفاري
قطر چاه

127 mm

قطر کندههای حفاری
طول مدل درنظر گرفته شده
مقدار بازشدگي شکاف
نرخ گل حفاري
مقدار هرزروي گل حفاري
فشار ته چاه
فشار سازند در ناحیهی هرزروی
فشار خروجی
کسر حجمی ذرات کندهها
سرعت چرخش لوله

311.15 mm
0.1 inch
1000 mm
0.65 mm
430 GPM
2500 bbl/day
4310 psi
3087 psi
4000 psi
0.5
180 rpm

 2سادهسازی ریاضیاتی-مکانیکی فرآیند انتقال کندههای حفاری

انجام ميش��ود اما هيچيك از كارشناسان به مش��خصات كندهها توجه
نميکن��د .بنابرای��ن در مقالهی حاضر اهمیت اثر مش��خصات کندههای
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 میتوان
از مطالعات آزمایش��گاهی و شبیهس��ازی بهره جس��ت .اما ب��ا توجه به
زیادی هزینههای تجهیزات آزمایش��گاهی و محدودیت استفاده از انواع
دس��تگاههای اندازهگیری ،امروزه تمایل به استفاده از روشهای عددی
و شبیهس��ازی کامپیوتری بیش از پیش ش��ده اس��ت .و یکی از ابزارها
جهت اینکار روش عددی دینامیک س��یاالت محاسباتی ( )CFDاست.
بههمین منظور در نوش��تار حاضر یکی از قویترین نرمافزارهای موجود
بهن��ام  ANSYS CFXکه برای انجام محاس��بات از این روش اس��تفاده
میکند بهکار رفته است.
 -1روش انجام کار

جهت انجام مطالعات ،مش��خصات واقعی یکی از چاههای شرکت ملی
حف��اری ایران که بهدلیل وجود ش��کاف در دیوارهی چاه دچار هرزروی
ش��ده بهکار رفته اس��ت .جدول 1-خصوصیات هندسی چاه مورد نظر و
جریان آنرا نش��ان میدهد .در ادامه بهکمک این اطالعات ،شبیهس��ازی
عددی این چاه انجام ش��ده و پس از اعتبارس��نجی مدل با مقدار واقعی
هرزروی در چاه ،سناریوهای مختلف اثر مشخصات کندههای حفاری بر
هرزروی بررسی شده است.
 -2شبیهسازی عددی

بر اساس مشخصات هندسي و فيزيکي (اعم از شرايط مرزي و نيز اجزاي
تش��کيلدهندهی گل حفاري) نمون��هی عملي ،در اين بخش و در ادامه
چگونگی انجام شبيهس��ازي توسط بستهی نرمافزاري  ANSYSمشتمل
بر  ANSYS WorkBench، ANSYS ICEMو در نهايت ANSYS CFX
بههمراه نرمافزار مدلسازي هندسي  SOLIDWORKSبررسی ميشود.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺶﻫﺎ
تعداد مﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﻲ بهﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺷﻜﻞ 3 :3آﻧﺎﻟﻴﺰ
شها
وابستگی نتایج
آنالیزﺣحساسیت

ﺷﻜﻞ  :2ﺳﺎدهﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻲ-ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺪهﻫﺎي ﺣﻔﺎري
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در ابتدا جهت پيادهس��ازي توپولوژي اين پدي��دهی فيزيکي در نرمافزار
شبيهسازي عددي باید سادهسازي رياضياتي-مکانيکي روی اين فرآيند
انجام ش��ود .بدین منظور متهی حفاري حذفش��ده و در نهايت تمرکز
تنها روی فضای حلقوی چاه حفاري بههمراه جريان سياالت گل حفاري
و ذرات کندههاي��ي ک��ه بهص��ورت مخلوط از پایین وارد آن ش��ده قرار
خواهد گرفت (ش��کل .)2-همچنین فرض می گردد که بهدلیل تشکیل
کیک گل روی دیوارهی چاه ،سیالی از آن عبور نمیکند و تنها خروجی
جریان ،شکاف روی دیوارهی چاه و دهانهی خروجی خود چاه است.
در اين تحقیق مدلسازي هندسي توسط نرمافزار طراحي سهبُعدي
 Solidworksانجام شده است .پس از مدلسازي هندسي جهت ورود
ب��ه مراحل حل عددي در نرمافزار  ANSYSباید هندس��هی حاصل از
نرمافزار  Solidworksوارد بخش طراحي هندسهی نرمافزار ANSYS
( WorkBenchماژول  )DesignModelerش��ود .سپس در صورت عدم
وجود مشکل ،به مرحلهی مشزني میرسیم .جهت مشبندي ناحيهی
دامنهی حل عددي نيز از نرمافزار  Meshingموجود در ماژول ANSYS
 Workbenchاس��تفاده شد .روال کلي مشبندي در اين نرمافزار بدين
صورت اس��ت که ابتدا س��طوح مختلف دامنهی حل عددي ،بهعنوان
شرط مرزي موردنظر تعريف ميگردد .بر اين اساس براي ناحيهی حل
عددي اين تحقیق ،شرط مرزيهاي Well Outlet، Screw Wallside،
 Cutting Inlet، Well Outside Wallو  Fractureتعريف و درنظر گرفته
شده است .در اين شبيهسازي از مشبندي غيرسازمان يافته و نامنظم
 2خصوصيات هندسي و شرايط جريان چاه حفاري مورد بحث
متغیر
چگالي
دماي سيال درون چاه
گرانروی گل حفاري
سرعت گل حفاري در مقطع ورودي فضاي حلقوي
تنش تسليم
ضريب
توانيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺶﻫﺎ
واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺷﻜﻞ  :3آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
سازگاری گرانروی

مقدار
69 lb/ft

3

57.22 C
32 cp
0.428244 m/s

اس��تفاده ش��د .در اين صورت المانهاي شبکهبندي مورد استفاده در
اين فرآيند از نوع هرمي سهگوشه يا چهارگوشه 13هستند که بهصورت
اتفاق��ي و غيرمنظم ،تمامی دامنهی حل عددي را پوش��ش ميدهند.
بايد درنظر داش��ت که براي دس��تيابي به نتاي��ج دقیقتر در ناحیهی
اطراف ش��کاف و افزایش وضوح تغيي��رات خصوصيات جريان در اين
ناحيه ضروري است که در نزديکي شکاف ،مشبندي بهاندازهی کافي
ريز باش��د .بدین منظور در ماژول مشبندی س��طح ش��کاف انتخاب
ش��ده و عدد کوچکتری جهت ریزکردن مشبن��دی برای آن درنظر
گرفته میش��ود .در شکل 3-نتایج آنالیز حساسیت روی تعداد مشها
نش��ان داده شده و در نهایت در جهت کاهش زمان محاسبات حداقل
تعداد مشهایی که در آنها نتایج ،مس��تقل از تعداد مشهاست ،تعداد
 254667مش بود (شکل.)4-
در ادامه جهت تعريف مس��أله ،حل آن و مش��اهدهی نتایج از ماژول
 ANSYS CFXاس��تفاده میش��ود .طراح��ي نرماف��زار ANSYS CFX
بهصورتي اس��ت که سه بخش اصلي و اساسي داردCFX-Pre ، CFX- :
 Solverو  .CFX-Postه��ر ي��ک از اي��ن بخشها جهت انج��ام يکي از
مراحل اصلي شبيهسازي عددي استفاده ميشود .بخش  CFX-Preبراي
تعريف اوليهی مس��أله ،بخش  CFX-Solverبراي انجام حل عددي روي
تنظيماتي ک��ه در بخش  CFX-Preتعريف ش��ده خواهد بود .در نهايت
بخ��ش  CFX-Postنيز براي نمايش نتايج حاصل از شبيهس��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
مدله��ای دیگر ،از این مدل جهت مدلس��ازي رياضياتي-عددي حالت
فيزيکي س��يال غيرنيوتني گل حفاري اس��تفاده ش��د که بهصورت کلي
معادلهی 1-اس��ت که در آن گرانروی ظاهري K ،14مقدار س��ازگاری
گران��روي γ ،15نرخ تنش برش��ي λ ،16ثابت نرمالي��زه کردن n ،ضريب
تواني 17و در نهايت toتنش تسليم است.

8.6 Pa
0.848
0.2176 Pa.sec

ﭼﺎه ﺣﻔﺎري
ﻋﺪدي
حل ﺣﻞ
ﻧﺎﺣﻴﻪي
غيرسازمانﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻏﻴﺮﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺪي
حفاري
عددي چاه
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢناحيهی
يافتهوو نامنظم
بندي
ﻣﺶ مش
ﺷﻜﻞ 4 :4

کندهها
حجمي ذرات
در درصد
ويمقابل
هرزروي در
ﺣﺠﻤﻲ ذرات ﻛﻨﺪهﻫﺎ
درﺻﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻜﻞ 5 :5ﻧﺮخنرخﻫﺮزر

در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺣﻞ آن و ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻣﺎژول  ANSYS CFXاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻃﺮاﺣﻲ

CFX-Solverﻗﻄﺮ ﻛﻨﺪهﻫﺎ
، CFX-Preﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
ﻧﺮماﻓﺰار  ANSYS CFXﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ دارد-3-2 :

و  .CFX-Postﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻗﻄﺮ ﻛﻨﺪهﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه اوﻳﻠﺮي ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎي ﻋﺪد
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ
ﺟﻬﺖﻋﺪدي روي
ﺑﺨﺶ  CFX-Preﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻴﻪي ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺨﺶ  CFX-Solverﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﻞ

مقاالت علمی پژوهشی

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ا
ﺟﺪول  :5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ميت��وان حل عددي را انج��ام داد .جهت تأیید 19مدلس��ازی ،مقدار

				
()1
= K(λγ)n-1 +to(λγ)-1
روي ﮔﻞ ﺣﻔﺎري
ﺧﺮوﺟﻲ
ﺳﺮﻋﺖ
انجام ش��ده
جزئيات اطالعات مربوط به گل حفاري مورد اس��تفاده بر اساس مدل شبيهس��ازي ش��ده با مقدار اندازهگيريهاي عملي
موجود هرزروی چاه
چاه حفاري نمونه مقایس��ه می گردد .تنها دادهی
هرشل-بالکلي در جدول 2-ارائه شده است.
ﻛﻨﺪهﻫﺎ
همچنین جهت مدلس��ازی آش��فتگی و اغتش��اش جریان از مدل مورد نظر  2500 bbl/dayدر س��رعت چرخ��ش لولهی حفاري180 ،
مقطعﻛﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ﻫ
اﺛﺮاينﺷﻜﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
ft/sec
سازی در
دومعادلهای اس��تفاده ش��ده اس��ت .ق��درت ،اقتصادی ب��ودن و دقت دور بر دقيقه اس��ت .نرخ هرزروي حاصل از شبیه
1.179715
3
2515 bbl/day
تبدي��لوواحد
اس��ت6که پس
0/277685
قابلقب��ول برای طیف وس��یعی از جریانات آش��فته ،ای��ن مدل را به /min
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
درﻧﻈﺮاز ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺪول-
ﻣﺘﻔﺎوتmرا ﻃﺒﻖ
1.16136
مدل��ی رایج در مدلس��ازیهای صنعتی تبدیل کرده اس��ت .در میان خواهد بود .این مقدار در مقایسه با مقدار واقعی  0/6درصد خطا دارد
1.15456اندازهگيري
مدله��ای دومعادلهای ،مدل  K-ωبهدلیل فهم آس��ان و اس��تفادهی که نشاندهندهی انطباق بسيار خوب نتايج با مقادير عملي
1.14812
بيني رفتار
ﺣﺎﻟﺖش
ﻋﺪديبراي پي
گذاری ش��ده
ﻧﺘﺎﻳﺞمدل صح
ﺟﺪول ادامه
اس��ت .در
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
ﻫﺎي
ﺷﺒﻴﻪهﺳﺎزي
ش��ده :6
س��اده در برنامهنویس��ی ،معروفتری��ن مدل دومعادلهای اس��ت و در ﺟﺪول
مطالعهی حاضر هم این مدل بهکار رفته اس��ت .نوع تحلیل بهصورت جري��ان س��ياالت در درون دامنهی حل عددي چاه حفاري اس��تفاده
اﻧﺘﻘﺎل چگالی
مقدار ،قطر،
(شامل
ﺗﻐﻴﻴﺮههای
مشخصات کند
شود و اثر
پایدار 18د ر نظر گرفته ش��ده اس��ت .ب��ا اتمام فرآيند تعريف مس��أله ،می
ﻛﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ،
ﻫﺎ ﺑﺮ
حفاریﻛﻨﺪه
ﭼﮕﺎﻟﻲ
ﺟﺪول 5-اﺛﺮ
ﻃﺒﻖ
و شکل آنها) بر مقدار هرزروی بررسی میگردد.
ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن آﻧﻬﺎ ،ﻧﻴﺮوي ﮔﺮاوﻳﺘﻲ وارد ﺑﺮ
 3نتايج شبيهسازي عددي حالتهاي مختلف جهت بررسي اثر درصد

1

کندههای حفاری
سرعت خروجي گل حفاري و کندهها ()ft/sec

کسر حجمي ذرات کندهها

1.179715

0.5

1.1801

0.6

1.18046

0.7

1.18062

0.8

1.18094

0.9

 4نتايج شبيهسازي عددي حالتهاي مختلف جهت بررسي اثر قطر کندهها

0.939

0.91

0.846

0.806

1

ﺑﻪ-3
نتایج ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﻜﺎف ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻤﺖ
پس از انجام تحليلهاي مربوطه بر اس��اس سناريوهاي مختلف ،نتايج
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ )ﺷﻜﻞ.(7-
صورت
ه
ب
ها
ت
حال
از
يک
هر
نتايج
ادامه
در
که
گردید
استخراج
موردنظر
6 1.17889 1.17936 1.17974 1.17994
1.18048
جداگانه بررسي و آناليز خواهد شد.

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 6-ﻣﻲﺗﻮان دﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻳﺖ ﻛﻨﺪهﻫﺎ

ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺪهﻫﺎي ﺣﻔﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳ

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻳﺖ ﮔﺮدﺷﺪﮔﻲ ذرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،درگ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ذ

سرعت خروجي گل حفاري و کندهها ()ft/sec

قطر کندهها ()Inch

1.179715

0.1

1.177667

0.175

1.168832

0.275

1.163999

0.375

اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮزروي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺪهﻫﺎي ﺣﻔﺎري
چگالی

1.160066

0.475

 7نرخ هرزروي در مقابل چگالی کنده
ﻣﻘﺎﺑﻞهاﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪهﻫﺎ
ﺷﻜﻞ  :7ﻧﺮخ ﻫﺮزروي در

ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 8-ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺪه

 -4-3اﺛﺮ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺪهﻫﺎ

ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺪه ،ﺿﺮﻳﺐ ﻛُﺮَوﻳﺖ ) ( اﺳﺖ .اﻳﻦ

ﺑﻪ ﻛﺮه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺪه از ﻛﺮه دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻳﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺮهي ﻫﻢﺣﺠﻢ ﻛﻨﺪه ) ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ واﻗﻌﻲ ﻛﻨﺪه ) ( از ر
)(2

مقابل قطر کنده
نرخ هرزروي در
ﻣﻘﺎﺑﻞهاﻗﻄﺮ ﻛﻨﺪهﻫﺎ
ﻫﺮزروي در
ﺷﻜﻞ 6 :6ﻧﺮخ
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 8نرخ هرزروي در مقابل ضریب کرویت

ﺷﻜﻞ  :8ﻧﺮخ ﻫﺮزروي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻳﺖ

اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ )ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 4-ﻣﻲﺗﻮان دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻛﻨﺪه
ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎﮔﻴﺮي
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 6-دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺮخ ﻫﺮزروي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 162
ماهنامه 

 -1-3بررسي درصد کندههای حفاری

افزایش ن��رخ نفوذ ( )ROP20موجب افزای��ش درصد کندههای حفاری
در دهانهی چاه میش��ود .بنابراین میتوان اث��ر افزایش درصد کندههای
تولی��دی و  ROPرا بهنوعی مع��ادل یکدیگر دانس��ت .از آنجا که يکي از
مزيته��اي اصلي روشهاي شبيهس��ازي عددي اويلري ،بررس��ي توزيع
حجمي ذرات بههم پيوس��تهی فازهاي مختلف جريان است در اين بخش
بهازاي درصد های حجمي کندهها در مقطع ورودي ،اثر کلي اين حالت بر
نرخ هرزروي و سرعت انتقال کندهها بررسي ميشود .در اين راستا مقادير
مختل��ف اين درصدها طبق جدول 3-شبيهس��ازي ش��ده و نتايج آن در
نمودار ش��کل 5-ارائه گردیده است .مطالعات نشان میدهد که با افزایش
ن��رخ نفوذ و درصد کندههای حفاری ،انتقال کندهها بهس��مت باال کاهش
مییاب��د [ ]6و انتظ��ار میرود هرزروی افزایش یاب��د .اما نتایج جدول3-
عکس این قضیه را نش��ان میدهد و با توجه به ش��کل 5-هرزروی کمی
کاه��ش یافته اس��ت .با توجه به مطالب گذش��ته نمیتوان گفت گرفتگی
دهانهی ش��کاف و کاهش هرزروی بهدلیل افزایش انتقال کندهها بهسمت
باال بوده و تنها وجود کندههای حفاریِ بیش��تر در فضای حلقوی اس��ت
که احتمال گرفتگی ش��کاف را تا حد کمی افزایش داده است .بنابراین با
وجود کاهش انتقال کندهها بهسمت باال ،بهدلیل افزایش احتمال گرفتگی
دهانهی ش��کاف در اثر وجود کندههای بیشتر در فضای حلقوی ،هرزروی
کمی کاهش یافته و در نتیجه سرعت خروجی گل افزایش مییابد.
 -2-3بررسي اثر قطر کندهها

جهت مدلسازي درگ و مومنتوم ذرات با خودشان و همچنين با ديواره،
بای��د در نرمافزار  ANSYS-CFXديدگاه الگرانژي ب��هکار رود .بنابراین
جه��ت شبيهس��ازي اثر قطر کندهه��ا ،در اين بخش از م��دل الگرانژي
استفاده شد تا بتوان به نتايج دقيقتري دست يافت .اگرچه شبيهسازي
اين اثر توس��ط روش اويلري نيز امکانپذير است اما به دلیل پیوسته در
نظر گرفت��ن ذرات ،این روش برخورد ذرات با یکدیگر و دیواره را لحاظ
نخواهد کرد .مقادير قطر کندههاي شبيهس��ازي شده و نتايج حاصل از
آن در جدول 4-ارائه شده است.
بر اس��اس نتایج جدول 4-ميتوان ديد ک��ه با افزايش قطر کندهها
انتقال آنها (س��رعت خروجی گل حفاری) کاه��ش مييابد و متعاقب
آن ش��کل 6-دیده میشود نرخ هرزروي افزايش مييابد .افزايش وزن
کل��ي کندهها (بهدليل 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 کندههای کمتری بهس��مت باال منتقل شوند .با کاهش انتقال
کندهها بهس��مت باال احتمال گرفتگی ش��کاف توسط کندهها کاهش
مییاب��د .بنابراین ب��ا افزایش قطر کنده ها ،ه��رزروی افزایش مییابد.
همچنین میتوان گفت با افزايش قطر کندهها ،بهدليل لزجت زیاد گل
حفاري و همچنين افزايش وزن کندهها ،فشار در امتداد چاه حفاري و
درون فضای حلقوی افزايش بيشتري خواهد یافت .در نتيجه با ایجاد
اختالف بیشت ِر بین فش��ار فضای حلقوی با فشار مقطع هرزروي ،نرخ
هرزروي افزايش مييابد.

بررس��ي اثر قطر کندهها در دیدگاه اويلري و توسط روشهاي عددي
محدوديتهايی مواجهس��ت .بنابراین جهت بررس��ی این اثر معموالً از
اين اثر نیز بر اس��اس روش الگرانژي بررسي ش��ده است .پيشبيني
روشهاي عددي ترکيبي الگرانژي-اويلري استفاده ميشود .در اين راستا ميش��ود اين اثر مش��ابه تأثير افزايش قطر کندهها باش��د .با این تفاوت
که در این حالت بهدلیل ثابت ماندن قطر کندهها ،درگ هندس��ی تغییر
 5نتايج شبيهسازي عددي حالتهاي مختلف جهت بررسي اثر چگالیکندهها
نک��رده و ثابت خواهد ماند .بر اين اس��اس قبل از انجام شبيهس��ازيها
چگالی کندهها ()gr/cc
سرعت خروجي گل حفاري و کندهها ()ft/sec
(جدول )5-پيشبيني ميش��ود اثرات تغيير اين متغیر ،مشابه اثر تغيير
2.65
1.179715
قطر کندهها (بهازاي ثابت ماندن چگالی) خواهد بود.
2.71
1.16136
طبق جدول 5-اثر تغيير چگالی کندهها بر انتقال کندهها ،مش��ابه اثر
2.84
1.15456
افزاي��ش قطر کندههاس��ت و با افزايش چگالی کندهه��ا بهدلیل افزایش
3
1.14812
وزن آنه��ا ،نیروی گراویتی وارد بر آنها نیز افزایش یافته و انتقال کندهها
 -3-3اثر چگالی کندهها

 6نتايج شبيهسازي عددي حالتهاي مختلف جهت بررسي اثر چگالیکندهها
شکل کندهها

1

0.939

0.91

0.846

0.806

0.671

ضریب کرویت

1.18048

1.17994

1.17974

1.17936

1.17889

1.17126

سرعت خروجي گل حفاري و کندهها ()ft/sec
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مقاالت علمی پژوهشی

بهس��مت باال کاهش مییابد .بنابراین احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط
کندهها کاهش یافته و هرزروی افزایش مییابد (شکل.)7-
 -4-3اثر شکل کندهها

يكي از ش��اخصهاي تعيين ش��كل كنده ،ضريب ُك َرويت (( )Ψمقدار
شباهت كنده به ُكره) است .هر چه شکل کنده از ُكره دورتر باشد ضریب
کرویت کمتر است .ضریب کرویت ،نسبت مساحت کرهی همحجم کنده
( )Ssبه مساحت واقعی کنده ( )SCاست و از رابطهی 2-محاسبه میشود.
()2
Ψ = SSs
C
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده جهت بررس��ی اثر ش��کل کندهها 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 کندهها موجب افزایش
انتقال کندهها شده که در مطالعات دیگر هم نتایج مشابهی گرفته شده
است [ .]7با افزایش ضریب کرویت ،گردشدگی ذرات بیشتر شده ،درگ
کاهش مییابد و ذرات راحت تر روی هم لغزیده و بهس��مت باال منتقل
میش��وند .از طرفی طبق ش��کل 8-با افزایش انتقال کندهها بهس��مت
باال احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط کندههای حفاری افزایش یافته و
هرزروی کاهش می یابد.
نتیجهگیری

با افزاي��ش درصد حجمي کندهها ،با وجود کاه��ش انتقال کندههای

پانویس ها

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

حفاری بهس��مت باال ،بهدلیل افزایش حضور کندههای حفاری در فضای
حلق��وی چاه ،احتمال گرفتگی دهانهی ش��کاف کمی افزایش مییابد و
بههمین دلیل ه��رزروی کمی کاهش مییابد .متعاق��ب آن نیز بهدلیل
کاهش هرزروی ،س��رعت خروج س��یال از دهانهی چ��اه ،کمی افزایش
مییابد.
با افزايش قطر کندهها ،انتقال آنها (سرعت خروج گل حفاری) کاهش
و ن��رخ ه��رزروي افزايش ميياب��د .افزايش وزن کل��ي کندهها (بهدليل
افزاي��ش حجم کندهها و ثابت مان��دن چگالی آنها) و درگ باعث خواهد
ش��د انتقال و جابجايي ذرات کاهش یافته و کندههای کمتری بهسمت
باال منتقل ش��وند .با کاهش انتقال کندهها بهسمت باال احتمال گرفتگی
ش��کاف توسط کندههای حفاری کاهش مییابد .بنابراین با افزایش قطر
کنده ها ،هرزروی افزایش مییابد.
اث��ر تغيي��ر چگال��ی کندهها ب��ر انتقال آنها مش��ابه اث��ر افزايش قطر
کندههاس��ت .بهطوري که ب��ا افزايش چگالی کندهها ،وزن و اينرس��ي
آنها افزایش یافته و انتقال کندهها بهس��مت باال کاهش مییابد .بنابراین
احتمال گرفتگی ش��کاف توس��ط کندههای حفاری نی��ز کاهش یافته و
هرزروی افزایش مییابد.
افزايش ضریب کرویت کندهها موجب افزایش انتقال آنها ش��ده است.
با افزایش ضریب کرویت ،گردشدگی ذرات بیشتر شده ،در نتیجه درگ
کاه��ش مییابد و ذرات راحتتر روی هم لغزیده و بهس��مت باال منتقل
میشوند .با افزایش انتقال کندهها بهسمت باال ،احتمال گرفتگی شکاف
توسط کندههای حفاری افزایش و هرزروی کاهش مییابد.
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
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