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تحلیل ناپایداری دیواره چاه با استفاده از نمودارهای   DSIو  UBIجهت پیشگیری از
انسداد چاه و لوله جداری در زمان بهرهبرداری و حفاری
محمد صادق شامیر ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران   دکتر خلیل شهبازی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر مستانه حاجی پور* ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ترانه جعفری بهبهانی ،دکترای مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مسئله ناپایداری چاه یکی از مشکالت مهم در عملیات حفاری میباشد که میتواند در اثر عوامل مکانیکی
و یا پارامترهای ش��یمیایی ایجاد ش��ود .ناپایداری چاه ش��امل مجموعهای از رخدادهایی است که در حین
حفاری و یا تولید نفت ایجاد میشود که در تحقیق حاضر به شکستگی سازند حین حفاری یا بعد از آن که
ناشی از تمرکز استرس در اطراف چاه میباشد ،پرداخته میشود .در این مقاله اثرات ناپایداری چاه بر روی
نگارهایی که از یکی از چاههای واقع در غرب ایران برداشت شده مورد بررسی قرار گرفته و روشهایی برای
بدست آوردن خصوصیات قابل اطمینان سازند ،از روی چنین نگارهایی معرفی گردیده است .روش استفاده
شده برای تحلیل ناپایداری دیواره چاه ،نگار تصویرگر صوتی ( )UBI1است که در آن به بررسی دیواره چاه از
لحاظ ریختگی و یا احتمال بروز شکست پرداخته میشود .بررسی نگار چگالی نشان داد که هنگامی که چاه
تحت افزایش قطر شدید است ،تصحیحات متداول کافی نمیباشند و به طور مشابه نگارهای صوتی پردازش
شده نیز در این شرایط منجر به محاسبه سرعتهای نادرستی برای سازند میشوند ،بنابراین از تحلیل نقطه
به نقطه دادههای حاصل از چشمههای تک قطبی و دو قطبی ( )DSIاستفاده گردید.
نتایج این تحقیق نشان داد که در نگارهای مربوط به لیتولوژی ،مانند نگار اشعه گاما ،با تصحیحات مرسوم
درباره قطر چاه و وزن گل میتوان نتایج قابل قبول و صحیحی به دس��ت آورد .با اس��تفاده از نگار تصویرگر
 UBIو با تحلیل جهتگیری شکس��ت در امتداد دیواره چاه و همچنین به کمک شکس��تگیهای کشش��ی
ناشی از حفاری در چاه ،جهت استرس افقی ماکزیمم برای چاه مورد بررسی تعیین شد و با روند کلی حرکت
منطقه مقایسه و همخوانی قابل قبولی حاصل شد.
مقدمه

در س��الهای اخی��ر با توجه ب��ه افزای��ش عملیاتهای حف��اری مخازن
هیدروکربنی در محیطهایی با زمین شناس��ی پیچیده ،بررسی ناپایداری
چاه از حساسیت و اهمیت روزافزونی در مطالعات برخوردار گردیده است.
آنچه در این کار تحقیقاتی مورد بررس��ی قرار گرفت ،شکستگی سازند در
برگیرنده چاه ،حین حفاری و یا بعد از آن به س��بب تمرکز اس��ترس در
اطراف چاه میباش��د [ .]1در شرایط ناپایداری دیواره چاه ،بررسی صحیح
نگارهای چا ه پیمایی با امکان وجود خطای زیادی همراه است .از آنجا که
الگوریتمهای مورد اس��تفاده در اکث��ر ابزارهای متداول چاهپیمایی بر این
فرض استوارند که چاه حالت ایدهآل خود را حفظ کرده است ،بنابراین با
افزای��ش قطر و یا ریختگیهای منطقهای خطای زیادی به نتایج خروجی
این سیس��تمهای اندازهگیری تحمیل خواهد شد .این افزایش قطر ناشی
از ریختگیه��ای پس از حفاری ،س��بب بروز مش��کالتی نظیر موارد ذیل
میگردد:
کاهش عمرتجهیزات حفاری
انسداد و یا گرفتگی مسیر چاه

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/05 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/18 :
تاریخ پذیرش د   اور98/06/13 :

واژگان کلید ی:
ناپای��داری دی��واره چاه ،مقاومت س��نگ،
شکست ،نگارهای پتروفیزیکی ،نگارهای
تصویری

سیمانکاری ضعیف
مشکالت نگاربرداری
انحراف از مسیر قبلی
برای اولین بار در سال  1990ابزار  DSIبه منظور مطالعه ناهمسانگردی
س��ازندهای درون چاه تولید ش��د .ای��ن ابزار با دارا بودن دو فرس��تنده و
2
مجموع��های از گیرندههای عمود برهم قادر به اندازهگیری کندش��دگی
موج برش��ی در دو جهت میباش��د .با وجود  8ایس��تگاه دریافت کننده با
آرایش خطی ،یک فرس��تنده تک قطبی و دو فرس��تنده دو قطبی است.
ای��ن ابزار از مدهای متع��ددی در هنگام چاهنگاری و بس��ته به اطالعات
مورد نیاز برخوردار اس��ت [ .]2ابزار  UBIنیز بر اساس ارسال موج صوتی
با یک ارس��ال کننده دورانی (تعداد  180پال��س در هر چرخش و تقریباً
 7/5چرخ��ش در هر ثانیه) به س��مت دیواره چ��اه و در ادامه اندازهگیری
دامن��ه و زمان موج برگش��تی عمل میکند [3و .]4آنگون��ه که از نمودار
تغییرات اس��ترس حلقوی به دور چاه در شکل 1-پیداست با یک افزایش
تمرکز اس��ترس در جهت عمود بر راس��تای اس��ترس افقی بیشینه روبرو
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هس��تیم [ .]1اگر این مقدار استرس از مقاومت سنگ در آن ناحیه بیشتر
باشد ،س��نگ در برگیرنده چاه دچار شکستگی میشود .با توجه به اینکه
حفر یک چاه اس��توانهای ش��کل در جهت عمودی منجر به توزیع متقارن
استرس در دیواره چاه میشود ،بنابراین شکستگیها نیز به شکلی متقارن
بروز خواهند کرد .گسترش این شکستگی تابعی از مقاومت سنگ ،مقادیر
اس��ترس و اختالف فشار منفذی و فشار گل حفاری است [ .]5در صنعت
ب��رای کاهش این نوع شکس��تگی از افزایش فش��ار گل حفاری اس��تفاده
میش��ود که تا حدی منجر به کنترل این پدیده میگردد و البته به سبب
عواق��ب خاصی که در ادامه به دنبال خواهد داش��ت مس��تلزم مالحظات
وی��ژهای نیز میباش��د[ 6و  .]7شکس��تها بزرگ ش��دگیهای قطر چاه
هس��تند که به علت وجود استرس در دو س��مت چاه به طور متقارن و با
فاصله  180درجه از یکدیگر تش��کیل میشوند .همانگونه که در شکل1-
اشاره شد ،به استثناء ش��رایطی که آشفتگیهای میدان استرس ناشی از
لغزش گسلهای فعال و یا ساختارهای نمکی باشند ،در چاههای عمودی
شکست همواره در جهت استرس افقی کمینه تشکیل میگردد [ 8و .]9
 -1مواد و روشها

 -1-1نگار تصویرگر UBI

 1تغییرات اس��ترس حلقوی به دور چاه به ش��عاع  Rکه در آن در امتداد شرقی
غربی عمل میکند .مش��خص اس��ت که به موقعیت دور چاه و فاصله از دیواره
چاه وابسته است []1

این دس��تگاه جز نس��ل جدی��د ابزارهای تصویرگر اس��ت که بر اس��اس
تکنول��وژی تصویرب��رداری ماورای صوت��ی در صنع��ت چاهپیمایی عمل
میکند .تصویر حاصل از این دس��تگاه ما را قادر به تحلیل شکس��تگیها،
استرس و مطالعات پایداری در چاه میسازد و همچنین امکان تفسیرهای
س��اختاری از نواحی که تحت تاثیر گل ق��رار نگرفتهاند را فراهم میآورد.
در کنار تصویر س��ازی پیش��رفته و کاربردهای تحلیل استرس ،اطالعات
ناپایداری چاه و شکس��ت نیز به کمک س��طوح مقط��ع تصویربرداری به
ط��ور دقیق حاصل میگردند .ب��رای چاههای باز (ب��دون لوله جداری) و
برای اندازه گیریهای هندس��ی داخلی در چاههای با لوله جداری ،مبدل
دستگاه قادر به ایجاد تصویرهایی با قابلیت تفکیکپذیری باال است [.]10
 -1-1-1اصول اولیه دستگاه UBI

س��وند دستگاه شامل یک مبدل است که تقریباً در انتهای دستگاه تعبیه
ش��ده و در اندازههای مختلف در دس��ترس است که در شکل 2-میتوان
آنها را مشاهده کرد .جهت چرخش دستگاه در نحوه دادهبرداری آن موثر
اس��ت .چرخش پادساعتگرد حالت اس��تاندارد داده برداری از دیواره چاه
اس��ت و در حالت س��اعتگرد از یک صفحه بازتابن��ده مقابل مبدل جهت
اندازهگیری از خصوصیات گل استفاده می گردد.
انتخاب مناس��بترین مبدل برای کاهش میرایی در سیالهای سنگین و
باال بردن نسبت سیگنال به نویز بسیار حائز اهمیت است و میتوان فاصله
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 2نمایی از دستگاه  UBIو اندازههای مختلف مبدل که با توجه به قطر چاه انتخاب
میگردد []10
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طی ش��ده بین پالسها را در سیال چاه بهینه س��اخت .مبدل هم شامل
فرس��تنده و هم ش��امل گیرنده بوده و وزن و نوع گل بر انتخاب فرکانس
دستگاه موثر است [.]10
 -2-1-1اندازهگیری ابزار

 -3-1-1آماده سازی تصاویر

یک تصویر  UBIمعمولی شامل یک تصویر دامنه در چپ و یک تصویری
از شعاع دیواره در راست اس��ت .حالت نرمالسازی دینامیک در بازه یک
متری معموالً به هر دو تصویر اعمال میگردد تا عارضههای دیوار را بهتر
مشخص سازد .رنگ تیره در این تصاویر نشانگر دامنه پایین و شعاع باالتر
اس��ت که میتواند بیانگر وجود ناهمگنی بیشتر در سطح دیواره ،افزایش
قطر و یا محیطی میرا باش��د .همواره عالوه بر تصویرها سه منحنی وجود
دارند که نشانگر کمینه ،میانگین و بیشینه مقدار اندازهگیری شده در چاه
هس��تند .این منحنیها برای شناسایی سریع فواصلی که در آنها ریختگی
وجود دارد کاربرد گس��تردهای دارد .باید به این نکته نیز اش��اره کرد که
تصاویر را میتوان بر حس��ب اینکه در جهت ش��مال ق��رار بگیرند و یا بر
حسب قسمت باالیی دیواره (در چاههای جهت دار) چرخاند (شکل.)3 -

ابزار  UBIبا دقت باال دامنه و زمان رس��یدن م��وج صوتی را اندازهگیری
میکند .تکنیک پردازش��گر دس��تگاه دقت مورد نی��از را فراهم میآورد.
دستگاه در دو فرکانس قادر به کار میباشد ( 250کیلو هرتز یا  500کیلو
هرت��ز) فرکانس باال تصویری با تفکیکپذی��ری باالتری را فراهم میآورد،
در حالیکه فرکان��س پایینتر امکان اندازهگیری عارضهای بیش��تر را در
حالتهای با سیال پاشنده فراهم میسازد .حالت تفکیکپذیری بر حسب
محیط نگاربرداری و یا نیاز به درجه رزولوش��ن مطلوب انتخاب میش��ود.
البته تفکیکپذیری اس��تاندارد در حال��ت  250کیلوهرتز نیز از وضعیت
مطلوبی برخوردار است .رزولوشن باالتر در سرعتهای نگارگیری پایینتر  -2-2نگار گاما
مورد نظر قرار میگیرد دستگاه قیدی برای در مرکز چاه قرارگرفتن دارد ،نگار گاما بیانگر رادیواکتیویته طبیعی س��ازند میباش��د .به واس��طه
حتی در چاههای جهتدار سیستم مرکز گرای دستگاه قابل اعتماد است واپاشی برخی هستههای رادیواکتیو ،تابش گاما گسیل میشود و در
ادامه این پرتوها با اس��تفاده از آشکارس��ازهای هستهای که عمدتاً از
و باعث میشود تا دستگاه تصاویر واضحی را فراهم آورد.
نوع سوسوزن میباشند مورد شمارش قرار میگیرند .این تابشها در
گستره فرکانسی  1019تا  1021هرتز از طیف امواج الکترومغناطیس
دستهبندی میش��وند [ .]12در سنگهای رسوبی ،نگار گاما معموالً
پاس��خی از حجم رس 3موجود در س��ازند اس��ت و دلیل آن تمرکز
عناصر رادیو اکتیو در این نوع خاک میباش��د .البته این به اس��تثناء
مواردی اس��ت ک��ه در گل حف��اری از برخی نمکه��ای رادیواکتیو
استفاده میشود .عمق بررسی این نگار در حدود  1فوت یا  30ساتی
متر میباش��د [ .]13در مورد نگار طیف س��نجی گاما ،باید گفت که
ای��ن نگار قادر به اندازهگی��ری رادیواکتیویته مربوط به انواع مختلف
چش��مههای رادیواکتیو گامازا نظیر منابع پتاس��یم ،توریم و اورانیوم
میباش��د که بیشترین مقدار تابشهای رادیواکتیو نیز مربوط به این
عناصر هس��تند .در کنار اینکه نگار گاما کاربرد مرس��وم در تفس��یر
لیتولوژی سازند دارد ،این امکان را نیز فراهم میآورد که بین رس و
نمکهای پتاسیم تمایز ایجاد کرده و همچنین انواع کانیهای موجود
در سنگ و درصد آنها را مشخص سازد .محاسبه دقیقتر حجم رس،
تشخیص س��ریهای کربناته ،آشکارسازی ناپیوستگیها و در برخی
مواقع شناسایی شکستگیها و دیگر کاربردهای رسوبشناسی مانند
تشخیص محیطهای رسوبی و مرحله دیاژنز از دیگر قابلیتهای نگار
طیف س��نجی گاما ( )4 NGSاست [ .]12در شکل 4-نمونه یک نگار
 3تصوی��ر حاص��ل از  UBIپردازش نش��ده مربوط به عم��ق  3450تا  3475متری
تصویر چپ مربوط به دامنه و تصویر راس��ت مربوط به زمان رسیدن موج صوتی گاما و حجم رس محاسبه شده نشان داده شده است.
میباشد.

25

مقاالت پژوهشی

 -3-1نگار چگالی

واضح اس��ت که نگار چگالی یا همان الگ دانس��یته تا حدی تحت تأثیر
ش��رایط چاه اس��ت چرا که منحنی این نگار تقریب��اً در بعضی فواصل به
کالیپر دس��تگاه اندازهگیری کام ً
ال وابسته اس��ت .عموماً نگارهای چگالی
از پدی��ده پراکندگ��ی کمپتون 5به��ره میبرند .در واقع آهنگ ش��مارش
پرتوهای پراکنده ش��ده از سازند ارتباطی مشخص با چگالی الکترونی آن
خواهند داش��ت که در این نگار مورد اس��تفاده قرار میگیرد .نگار حاصل
نگار گاما-گاما نیز نامیده میش��ود .تابش گاما پس از گس��یل از چش��مه
رادیواکتیو ،که معموالً  Cs137اس��ت ،توس��ط س��ازند پراکنده ش��ده و با
انرژی کمتری به سمت آشکارساز بازتابیده و شمارش خواهد شد .به ازای
شمارش هر فوتون گامای ورودی به آشکارساز ،یک پالس الکتریکی ایجاد
میگردد .در سازندهای با چگالی بیشتر سهم بیشتری از پرتوهای گاما به
سمت آشکارس��ازها پراکنده میشود که منجر به افزایش آهنگ شمارش
آشکارساز میگردد در شکل 5-نمایی از یگ دستگاه برداشت نگار چگالی
نشان داده شده است.
این سیستم اندازهگیری دارای یک بازوی مکانیکی است که آن را محکم
به دیواره میچس��باند (هم چش��مه و هم دو آشکار س��از) .به این ترتیب

 4نگار گاما و  CGRبه همراه حجم رس محاسبه شده []13
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گامای تولید ش��ده از چش��مه فقط وارد سازند میش��ود و از طرف دیگر
آش��کار س��از فقط گاماهای پراکنده شده از س��ازند را آشکار خواهد کرد.
استفاده از دو آشکار ساز همزمان در این سیستم بدین خاطر است که اثر
7
ضخامت کیک گل 6خنثی شود ،که به همین خاطر به این دستگاه FDC
گفته میش��ود [ .]14عملکرد آشکار س��از دوم عالوه بر خنثی کردن اثر
کیک گل از بین بردن اثرات غیر یکنواختی س��طحی دیواره نیز میباشد.
این کار بدین ش��کل انجام میگیرد که وقتی تماس بین دستگاه و دیواره
به طور کامل اتفاق نیفتد ،ش��مارش مربوط به آش��کار س��از دوم تغییری
را خواهد داش��ت که منجر به محاس��به یک ضریب تصحیح برای اعمال
بر ش��مارشهای گامای پراکنده از س��ازند خواهد شد .البته به این دلیل
که عمق بررس��ی ،وابس��ته به چگالی س��ازند و در حدود  4اینچ اس��ت،
محدودیت��ی نیز در تصویربرداری با اس��تفاده از نگارگاما به وجود میآید.
دس��تگاه به کمک بازوی مکانیکی که در پشت دستگاه و بالشتکها قرار
دارد ،محکم به دیواره چاه میچسبد .این فاصله در حین نگاربرداری خود
ب��ه عنوان کالیپر نیز عمل میکند [ .]14مق��دار واقعی چگالی بالک،ρb ،
متناس��ب با چگالی الکترونی سازند اس��ت که خود به کمک یک ضریب
وابسته به عدد اتمی و جرمی عناصر موجود در سازند میباشد .این ضریب

 5نمای شماتیک از دستگاه نگار بردار چگالی دو فاصلهای ]11[ FDC
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در عمده مواقع مقداری نزدیک به واحد را خواهد داشت که سبب میشود که در آن  ρMچگالی ماتریس سنگ ρf ،چگالی سیال سازند است .زمانی
که سازندها ماسه سنگ ،سنگ آهک یا دولومیت باشد  ρaتقریباً با  ρbبرابر
 ρbهمان  ρeقلمداد گردد.
یک��ی از کاربردهای نگاربرداری چگالی بدس��ت آوردن تخلخل اس��ت که است .اگر س��نگها حاوی گاز ،زغال ،انیدریت و یا هر چیز دیگری باشد،
مطابق رابطه زیر محاسبه میشود:
تصحیحاتی بر اس��اس نتایج آزمایش��گاه صورت میگیرد .چگالی ماتریس
φ
=
)
−
(
/
)
−
(
ً
()1
س��نگ معموال طبق س��ازند ،محیط و دیگر خصوصی��ات منطقه انتخاب
ρ m ρ a ρ m ρ af
میگردد .به علت نفوذ کم این دس��تگاه به داخل س��ازند ،س��یال موجود
در فضای متخلخل س��نگ احتماالً گل پاالیه باش��د و معموالً چگالی بین
 0/9تا  1/1گرم بر س��انتی متر مکعب برای چگالی س��یال در نظر گرفته
میش��ود .منحنی چگالی بالک از قبل توس��ط اختالف ثبت ش��ده توسط
آش��کار ساز دوم که قب ً
ال معرفی ش��د ،اصالح گردیده است .بررسی نتایج
بدس��ت آمده از نگار چگالی نش��ان میدهد که چگالی در عمقهایی که
افزایش قطر چاه دیده میش��ود بس��یار پایین است و با مقدار قابل انتظار
برای انواع س��نگهای واقعی متناسب نیس��ت .بنابراین میتوان گفت که
نگار چگالی چندان قابل اعتماد نیس��ت و یک راه پیشنهادی برای بدست
 6موقعیت چاه مورد بررسی در جنوب استان ایالم
آوردن مقادیر چگالی از سرعت امواج صوتی میباشد.
 -2نتایج مربوط به نگار تصویرگر UBI

 7نمایی از بروز شکست مربوط به عمقهای  3444متری و  3491متری

 8تصاویری از بروز شکست مربوط به فواصل مختلف از چاه

در این بخش نتایج به دس��ت آمده از نگارهای برداش��ت ش��ده از یکی از
چاههای واقع در جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار میگیرد .همان طور
که در شکل 6-نشان داده شده است ،چاه الف در جنوب استان ایالم ،در
قسمت چین خوردگی زاگرس واقع شده است .در این قسمت از زاگرس،
مخازن هیدروکربنی س��ازند آسماری واقع شدهاند .دادههای چاه از عمق
 3445تا  3770متری مورد آنالیز قرار گرفته است.
نگار تصویرگر  UBIاز عمق  3435تا  3765متری در چاه الف رانده شده
است .اصلیترین دلیل نگار برداری  UBIشناسایی خصوصیات ساختاری
در قس��مت مورد نظر بوده اس��ت .هم��ان گونه که بیان ش��د نگار UBI
برای مفس��ر این امکان را فراهم میآورد تا چاه را از نظر شکس��تگیهای
باز و غیره تفس��یر نماید و نتایج��ی در این خصوص حاصل نماید ،ولی از
آنجا که هدف مالحظات مربوط به پایداری چاه میباش��د ،تمرکز خود را
فقط بر تحلیل شکس��ت یا هر گونه شکس��تگی ناش��ی از حفاری در چاه
معطوف میکنیم و از بیان تحلیلهای مربوط به شکس��تگیها ،که بیانگر
پتانس��یلهای مخزن میباشد میگذریم .با تحلیل جهتگیری شکستها
به نتایج با ارزش��ی در خصوص جهتگیری استرس افقی ماکزیم در عمق
دس��ت پیدا میکنیم همچنین درک بس��یار باالیی از وضعیت ریختگیها
در چاه که باعث میش��ود تا چاه در مس��یر ناپایداری قرار گیرد را ممکن
میس��ازد .پس از انجام یک آنالیز جامع از وضعیت شکست توسط UBI
نتایج با ارزشی حاصل میگردد (شکل .)7 -جدول 1 -فواصلی که در آن
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شکستها دیده شده است را نشان میدهد.
عموماً و در یک دید کلی جهت بیضی شدگی چاه در جهت E-Wمیباشد
که این خود گویای جهتگیری  E-Wبرای استرس افقی کمینه و جهتی
در راس��تای  N-Sبرای استرس افقی بیشینه میباشد .در شکل 8-برخی
تصاویر  UBIدر برخی عمقها نشان داده شده است.
یکی از قابلیتهایی که توس��ط تصاویر  UBIام��کان آن فراهم میگردد،
نمایش وضعیت دیواره چاه به طور س��ه بعدی میباش��د .این حالت درک
باالی��ی از موقعیت شکس��تگیها در اس��توانه چاه فراه��م میکند و برای
تحلیلهای س��ریع بصری کارب��رد دارد ،همچنین میتوان به عمق برخی
شکس��تگیها و گس��ترش آنها در سازند پی برد .در ش��کل 9-حالتی که

 9تصاویر سه بعدی از چاه حاصل از نتایج UBI

شکست وجود دارد نمایش داده شده است.
یک��ی از وضعیتهایی ک��ه در حین ناپای��داری امکان دارد ایجاد ش��ود،
حالتی اس��ت که افزایش قطر در تمام جهات رخ دهد که اصطالحاً به آن
ش��وییدگی 8میگویند .یکی از دالیل بروز این پدیده وجود رس میباشد
ولی در سنگهای دیگر نیز که فشار هیدروستاتیک داخل چاه پایین است
و همزمان اعمال فشار از طرف استرسهای افقی نیز باال باشد ،این پدیده
اتفاق میافتد که در ش��کل 10 -نمایی س��ه بعدی از این وضعیت تشریح
شده را نشان میدهد.
یکی دیگر از انواع شکس��تگیها که در حین حفاری ممکن اس��ت ایجاد
شود ،شکس��تگیهای کششی ناشی از حفاری 9هستند .اصلی ترین دلیل
ب��روز این نوع شکس��تگی در چاه به خاطر فش��ار باالی هیدروس��تاتیکی
میباش��د .هنگامی که حفار برای جلوگیری از بروز شکس��ت فشار گل را
بیش��تر میکند ،افزایش گل باعث فشار به دیواره و شکستن آن میگردد.
پر واضح اس��ت امتداد شکست در جهتی خواهد بود که دیواره چاه در آن
قس��مت کمترین فشار را متحمل اس��ت .به علت اینکه این شکستگیها
به ط��ور خطی و در امتدادی مش��خص به ط��ور  180درجه اختالف در
دی��واره ظاهر میگردند ،لذا بهترین نش��انگر برای مش��خص کردن جهت

 10نمایی سه بعدی از  washoutدر عمق  3583متری و  3710متری چاه

 1فواصلی که در آن شکست دیده شده است
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فواصل (متر)

شماره

3445-3530

1

3535-3547

2

3548-3552

3

3562-3567

4

3582-3586

5

3668-3672

6

3674-3675

7

3706-3738

8

3764-3765

9

 11شکستگیهای کششی ناشی از حفاری در  3544متری تا  3546متری چاه
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استرسهای افقی در عمق هستند و گاهاً به کمک آنالیز شکست میآیند،
تا تحلیل دقیقتری از وضعیت جهتگیری اس��ترسهای افقی در عمق به
دست آید .شکل 11-عمقی را نشان میدهد که در آن این نوع شکستگی
در چاه دیده شده است.
پس از تحلیلهای گس��ترده نمودار گلس��رخی ک��ه بیانگر جهت گیری
شکس��ت در چاه مورد بررسی میباشد ،تهیه گردیده است .به کمک این
نمودار میتوان به نتایج با ارزش��ی در خصوص جهت گیری استرسهای
افق��ی در عمق پی برد .در ش��کل 12-نم��ودار مربوط ب��ه امتداد جهت
گیریهای شکست مشخص شده است.

رابطه جهت گیری شکستگیهای ناشی از حفاری به گونهای است که در
شکل 13-مشخص شده است.
با توجه به شکل 13-میتوان اشاره کرد که جهت استرس افقی ماکزیمم،
شمال -جنوب است .اما بر اس��اس مطالعات ( Zoback (2007باید گفت
که بیان جهت استرس تنها بر اساس جهت گیری شکست با دقت باالیی
همراه نیس��ت .لذا بهترین راهکار ارزیابی شکس��تگیهای کشش��ی ناشی
از حفاری در چاه اس��ت ت��ا بتوان خطای احتمالی را برطرف س��اخت .با
تحلیل این نوع شکس��تگیها که تعدادش��ان هم در ای��ن چاه خیلی کم
میباشد ،میتوان نظر نهایی را در مورد جهت استرسهاس افقی در عمق،
روش��ن نمود .با استفاده از نمودار گلس��رخی تهیه شده در مورد این نوع
شکس��تگی که در شکل 14-مشخص گردیده است ،جهت نهایی استرس
افقی حداکثر  N25E – S25Wارزیابی میگردد.
با در نظر داش��تن روند کلی حرکات صفحهای میتوان گفت که نتایج از
صحت باالیی برخوردار هس��تند .شکل 15-مربوط به مطالعهای در مورد
امتداد و روند فشارهای منطقهای ناشی از صفحه عربی میباشد که همان
گونه که در ش��کل هم مشهود است نتایج مطابقت خوبی با این تصویر در
منطقه دارند.
نتیجهگیری

در این مقاله ،تحلیلی کیفی و تا حدی کمی از چند نگار برداشت شده از
چاهی که در برخی فواصل ،در شرایط ناپایداری قرار گرفته بود انجام شد.
با بررس��ی اثرات خارج شدن ش��کل مقطع چاه ،از حالت دایرهای شکل-

 12نمودار گلسرخی حاصل از دسته بندی امتداد شکست در چاه

 13رابطه شکستگیهای ناشی از حفاری و جهات استرسهای افقی در چاه []15

 14نمودار گلسرخی حاصل از بررسی امتداد شکستگیهای کششی در چاه
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.گسترش شکستگیهای کششی ناشی از حفاری را نیز به دنبال دارد
 نگار چندان، نگار چگالی برای استفاده در ارزیابیهای مورد نظر از چاه-3
 چرا که طراحی ابزار اندازهگیری چگالی به گونهای،قابل اطمینانی نیست
اس��ت که تحت شرایط دیواره چاه قرار میگیرد و تصحیح آشکارساز دوم
 تحت چنین شرایطی نیز قابل اطمینان،که در این ابزار تعبیه شده است
 به کار گرفتن نگارهای صوتی یک راه قابل اطمینان برای بدست.نیس��ت
.آوردن چگالی فراهم میآورد
 فواصلی که چ��اه دچار ریختگیUBI  ب��ا اس��تفاده از نگار تصویرگ��ر-4
.ش��ده و یا احتمال بروز شکس��ت در امتداد چاه وجود داشت تعیین شد
 فواصلی از چاه که در آن ها لزوم بررس��یهای،به کم��ک تصاویر حاصل
 در این خصوص.بیشتر از نقطه نظر ناپایداری وجود داشت مشخص شدند
 با تحلیل جهتگیری شکست در.از تصاویر س��ه بعدی نیز استفاده ش��د
امتداد دیواره چاه و همچنین به کمک شکس��تگیهای کشش��ی ناشی از
SHmax  جهت. جهت استرس افقی ماکزیمم تعیین شد،حفاری در چاه
 محاس��به ش��د که با روند کلی حرکت منطقهN25E – S25W به صورت
.همخوانی دارد
 در فواصلی که افزایش قطر درDSI  در حالت داده برداری تک قطبی-5
 لزوماً تخمین س��رعت امواج صوتی دستخوش تغییر،چاه ایجاد میش��ود
 اما ب��ه این نکته باید توجه داش��ت که اس��تفاده از روشهای،نمیش��ود
.اتوماتیک برای تعیین سرعت روش صحیحی نیست

. نتایج زیر بدست آمد-ناشی از شکست یا ریختگی
 با تصحیحات، مانند نگار اش��عه گاما، در نگارهای مربوط به لیتولوژی-1
مرس��وم درب��اره قطر چاه و وزن گل میتوان نتای��ج صحیح و قابل قبولی
 مانند، خصوصیاتی از سازند که حاصل از این نگارها هستند.بدست آورد
.حجم رس نتایج قابل اطمینانی هستند
 میت��وان از بروز و، ب��ا اس��تفاده از س��یال حفاری با وزن گل بیش��تر-2
، اقدام ب��ه انجام این کار، با این حال.گس��ترش شکس��ت جلوگیری کرد
عملی��ات را تا ح��دی کندتر میکن��د و عواقب دیگری مانن��د ایجاد و یا

]24[  وضعیت حرکات صفحهای در منطقه15

پانویس ها
1. Ultrasonic Borehole Imager
2. slowness
3. Shale
4. Natural Gamma Ray Spectrometry
5. Campton scattering phenomena

6. Mud cake
7. Compensated Formation Density
8. Washout
9. Drilling tensile induced fracture
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