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حفاری سازندهایی با پتانسیل تولید می تواند سبب ایجاد »اثر پوسته«1 
و آس��یب به س��ازند تولیدی گردد. آس��یب وارده به سازند به ماهیت 
سازند، ترکیب و خواص گل حفاری و شرایط حفاری بستگی دارد. در 
اغلب موارد فشار گل حفاری از فشار سیال درون سازند بیشتر است و 
درنتیجه سبب نفوذ گل حفاری به درون سازند می شود. اغلب مواردی 
که بر نفوذ گل حفاری تأثیر می گذارند به آس��انی قابل کنترل نیستند. 
برای نمونه اختالف فش��ار زیاد بین ستون گل حفاری و سیال سازند 
باید از طرف س��ازند تحمل ش��ود. عملیات خراش دادن سازند توسط 
مته و رشته حفاری نمی تواند حذف شود. کنترل و تنظیم نرخ گردش 
جریان گل درون چاه با محدودیت هایی مواجه هس��ت. از سوی دیگر 
برخ��ی از خواص گل حفاری به منظور جلوگیری از نفوذ گل به درون 
سازند، قابل کنترل اس��ت. جلوگیری از آسیب بیشتر به سازند توسط 
گل حف��اری می تواند با انتخ��اب نوعی از گل حفاری صورت گیرد که 

از ارتباط نامطلوب گل حفاری با س��ازند جلوگیری کند ]1[. در انجام 
عملیات اس��یدکارِی یک منطقه آس��یب دیده در یک سازند شکافدار، 
ع��دم وجود یک معیار اس��تاندارد برای تعیین میزان اس��ید موردنیاز 
جهت تزریق ممکن اس��ت س��بب تزریق بیش  از اندازه اسید به درون 
سازند شود. در سال 1996 »بونیاپالوک و همکاران« طی یک تحقیق 
عنوان نمودند که استفاده از اسید اضافی در حین عملیات اسیدکاری 
ضریب پوس��ته ایجاد ش��ده را کاهش نمی دهد. اسید اضافی به جای 
 کاس��تن از خرابی های ایجاد ش��ده، س��بب تضعی��ف »ماتریس ها«2  

می شود]2[.
ش��عاع آس��یب وارده به سازند3 توس��ط گل حفاری می تواند به عنوان 
معیاری اس��تاندار برای تعیین میزان اس��ید موردنیاز جهت تزریق به 

درون سازند و جریان دادن چاه، مورداستفاده قرار بگیرد.
در این مطالعه با توسعه و استفاده از یک مدل ریاضی، شعاع آسیب و 
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حفاری سازندهای شکافدار به روش فراتعادلی یا overbalanced سبب هرزروی گل حفاری به درون شکاف ها 
می ش��ود. هرزروی گل در هنگام حفاری این نوع س��ازندها، به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از وقوع آن در 
ایران به ش��کل س��نتی، امری متداول و پذیرفته شده است. در اکثر موارد پس از حفاری سازندهای شکاف دار 
و به منظور به دس��ت آوردن جریان چاه، عملیات اسیدکاری انجام می گیرد. در انجام عملیات اسیدکاری هیچ 
معیار اس��تانداری به منظور تعیین حجم اس��ید موردنیاز وجود ندارد. اگر بتوان شعاع آسیب ناشی از هرزروِی 
گل به درون س��ازنِد ش��کافدار را تعیین نمود، می توان میزان اس��ید موردنیاز جهت انجام عملیات اسیدکاری 
را نیز محاس��به کرد. هدف اصلی از این پژوهش به دس��ت آوردن یک مدل ریاضی برای تعیین ش��عاع آسیب 
ناش��ی از هرز روی گل در چاه های حفاری ش��ده در مخازن طبیعی ش��کافدار است. دراین مطالعه فرض شده 
اس��ت که یک ش��کاف عمودی تنها با دهانه چاه به شکل متقارنی برخورد دارد. در حین هرزروی، گل حفاری 
به درون شکاف نفوذ کرده و جایگزین سیال سازند می شود. فرآیند هرزروی گل درون محیط متخلخل مدل 
شده با استفاده از فرآیند انتقال جرم، فرمول بندی می شود. معادالت به دست آمده، غلظت سیال هرز رفته را 
نسبت به زمان و مکان نشان می دهند. فیلتراسیون گل هرزرفته در دیواره-های شکاف که البته بعد از تشکیل 
کیک گل حفاری متوقف می ش��ود، یک تابع نمایی را نش��ان می دهد. یک شبیه ساز با استفاده از معادالت به 
دس��ت آمده در این مطالعه توس��عه داده می شود. در یک زمان مش��خص، پروفایل غلظت در امتداد شکاف و 
پروفایل غلظت درون ماتریس در جهت جانبی ش��کاف رسم می شوند. نمودارها متمایل به شکلی شبیه حرف 
S انگلیسی  هستند. مکانی در شکاف که در آن نمودار غلظت به صفر می رسد نشان دهنده شعاع آسیب ناشی 
از عملیات حفاری است. به طور مشابه، نقطه ای از نمودار در جهت جانبی که در آن غلظت در نمودار به صفر 

می رسد، نفوذ جانبی گل حفاری از درون شکاف به نقطه ی متناظر درون ماتریس سازند را نشان می دهد.
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نفوذ جانبی گل حفاری به درون ماتریس سازند با فرض در نظر گرفتن 
یک محیط متخلخل ش��کافدار که از یک شکاف عمودی تشکیل شده 
است، پیش بینی می شود. فرآیند نفوذ گل حفاری با مکانیسم های زیر 

اتفاق می افتد:
1- انتقال گل حفاری درون سازند براثر هرز روی گل؛
2- انتشار و پراکندگی گل حفاری درون سیال سازند.

هنگامی که س��یال حفاری ب��ه درون محیط متخلخ��ل4 نفوذ کرده و 
در آن پراکن��ده می ش��ود ی��ک منطقه ترکیبی از دو س��یال به وجود 
 Sمی آید که پروفایل غلظت )و یا منحنی انتش��ار( آن به ش��کل حرف
انگلیسی5  است. پراکندگی سیال به چند پدیده فیزیکی شامل انتشار 
مولکولی، اثر پروفایل س��رعت )اثر تیلور(، س��ری سلول های مخلوط 
ش��ونده، پاکت های راکد و تغییرات مس��یرهای جریانی نس��بت داده 
می ش��وند. فرآیند پخش و نفوذ به ش��کل طبیعی از طریق مولکولی و 
درنتیجه برخورد تصادف��ی مولکول ها در محلول صورت می گیرد. اگر 
نرخ های جریانی در یک محیط متخلخل خیلی کم باش��ند )در اعداد 
پکلت کوچک6( مکانیزم اصلی پخش، نفوذ مولکولی است. با این وجود 
در ن��رخ جریان هایی که معموالً در مخازن وج��ود دارد، فرآیند ایجاد 
پراکندگی می تواند در اثر »جریان کلی«7 و یا »پدیده همرفتی«8 نیز 
باشد. به جز انتشار مولکولی بقیه پدیده های فیریکی نامبرده شده تحت 
تاثیر پدیده ی همرفتی و جریان کلی در محیط متخلخل هستند]3[.

در سازند های شکافدار، مهم ترین عوامل مؤثر بر جریان از طریق شکاف 
سنگ، چگالی شکاف )تعداد شکاف در واحد حجم سنگ(، جهت گیری9، 
عرض مؤث��ر دیافراگم10 )فاصله میان دو س��طح شکس��تگی( و ماهیت 
ماتریس سنگ11 هستند. چگالی شکاف و جهت گیری، تعیین کننده های 
مهمی در درجه اتصال مجموعه ی شکاف ها هستند که خود یک ویژگی 

مهم مرتبط با هدایت هیدرولیکی سیستم سنگ شکافدار است.
در مدل س��ازی جریان و پدیده پخش در یک مخزن شکافدار طبیعی 

چندین فرضیه در نظر گرفته می شوند:
1- به عن��وان ی��ک قاعده در مدل س��ازی یک مخزن ش��کافدار فرض 
می شود که غلظت سیال در امتداد ابعاد باریک شکاف ثابت می ماند.

2- مباحث این مقاله اغلب مدل هایی را مدنظر قرار می دهد که جریان 
و پدیده پخش را در منطقه اشباع توصیف می کنند. جریان عبوری از 
شکاف در منطقه غیراش��باع می تواند به طور فزآینده ای پیچیده باشد 

که برای مدل سازی نسبت به منطقه اشباع بسیار مشکل تر است.
عموماً و به منظور آس��ان تر کردن مسأله، از جذب و دفع سیاالت روی 
س��طح شکاف و درون ماتریس سنگ صرف نظر می شود. متداول ترین 
تصویر مفهومی از جریان و پدیده پخش در یک محیط ش��کافدار این 

است که جریان عمده سیاالت به طور کامل از میان شکاف ها می گذرد. 
س��یاالت ممکن است به درون یا بیرون از ماتریس سنگ متخلخل در 
جهت عمود برجهت جریان درون شکاف انتشار یابند اما در واقع هیچ 

جریان یا پخش عمده ای درون ماتریس وجود ندارد]4[.
جریان و پدیده پخش در سیس��تم های شکافدار عموماً توسط یک یا 

چند مدل مفهومی زیر شبیه سازی می شود:
محی��ط متخلخل معادل )EPM(12، تخلخل دوگانه، ش��بکه ش��کاف 

گسسته )DFN(13، یا DFN/EPM هیبرید]5[.
مدل EPM برای مدل س��ازی پدیده پخش در ی��ک محیط متخلخل 
ش��کافدار مناس��ب نیس��ت؛ هم چنین مدل DFN به خاطر برخی از 
مشکالت ناشی از تش��کیل »کیک گل حفاری«14 بر روی دیواره های 
شکاف15 به کار گرفته نمی شود]6[. از بین این روش ها، در این مطالعه 
ب��رای شبیه س��ازی نفوذ گل حف��اری درون س��ازند، از روش تخلخل 
دوگان��ه و با به دس��ت آوردن دو معادله مس��تقل ریاضی- یکی برای 
ش��بکه ش��کاف ها و دیگری برای )ماتریس( اس��تفاده می شود. انتشار 
گل حفاری از ش��کاف به درون ماتریس سازند توسط یک تابع انتقال 
ارائه می ش��ود. باگذش��ت زمان و به دلیل تش��کیل کیک گل حفاری 
ب��ر روی دیواره ی »ش��کاف- ماتریس«، انتش��ار و نفوذ گل حفاری به 
درون ماتریس کاهش می یابد. معادالت توس��عه یافته، میزان و غلظت 

هرزروی گل را بر مبنای زمان و مکان نشان می دهند.
در این پروژه فرض بر این اس��ت ک��ه همراه با گل حفاری یک ردیاب 
نیز تزریق می ش��ود و غلظت این ردیاب بیان کننده غلظت گل حفاری 
است؛ بنابراین در متن این پروژه منظور از غلظت سیال ردیاب، همان 

غلظت گل حفاری است.

1- روش کار: مدل سازی ریاضی
به منظور توسعه یک مدل ساده  شده از یک مخزن شکاف دار طبیعی، 
فرض می ش��ود که یک شکاف عمودی به طور متقارن با دهانه چاه در 

 1  شماتیک مدل یک مخزن شکافدار طبیعی
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یک محدوده دایره ای اطراف چاه برخورد دارد. دهانه ش��کاف از دهانه 
چاه ت��ا مرز منطقه ی تخلیه مرتبط با تولید چاه، ثابت در نظر گرفته 
می ش��ود. این شکاف با یک سیستم ماتریسی متخلخل همگن احاطه 

 شده که در شکل-1 نشان داده می شود.
در هنگام هرز روی، سیال حفاری به درون سازند نفوذ کرده و جایگزین 
س��یال درون سازند می شود. نفوذ س��یال حفاری به درون محیط هم 
در جهت ش��کاف و هم عمود برجهت ش��کاف یعن��ی درون ماتریس 

)شکل-2( رخ می دهد.
با توجه به کار »تانگ و همکارانش« ]7[ انتقال جرم می تواند به صورت 
 y یک بعدی و در امتداد ش��کاف باشد یعنی جریان و پخش در جهت
در ش��کاف را می ت��وان نادیده گرفت. به  هرح��ال نفوذ در جهت y در 
مقاطع ش��کاف - ماتریس و هم چنین از طریق ماتریس رخ می دهد؛ 
بنابراین در این مطالعه فرض می شود که انتقال جرم برای شکاف فقط 

در جهت X و برای ماتریس فقط در جهت y رخ می دهد.
 

همان گونه که ذکر ش��د، به دلیل نرخ جریان نسبتاً پایین در ماتریس، 
در قس��مت همرفت ضریب پراکندگی صرف نظر می شود. درنتیجه به  
جای ضریب پخش می توان از ضریب انتش��ار مولکولی برای ماتریس 

استفاده نمود.

1-1- استخراج معادله شکاف
در شکل-3 نیمه سمت راست یک شکاف از دهانه چاه تا مرز منطقه ی 
تخلیه مرتبط با تولید چاه نشان داده شده است؛ یک المان حجمی را 
مطابق این ش��کل در نظر بگیرید. معادله موازنه جرم برای این المان 

حجمی به شکل زیر می تواند نوشته شود. 
معادله-1

(Rate of Mass Inputted(Convection-(Rate of Mass Outputted)Convection+
(Rate of Mass Inputted)Dispersion-(Rate of Mass Outputted)Dispersion-
(Rate of Mass Lost in Matrix)=(Rate of Mass Accumulated)

 دو عب��ارت اول در معادله-1 به نرخ جرم و توده ورودی و خروجی بر 
اساس پدیده همرفت مربوط می شود و به شکل زیر بیان می شوند:

-  Cf.V.ds

)lb mole/ft3( غلظت سیال حفاری درون شکاف :Cf

)ft/hr( سرعت سیال حفاری :V
)ft2( سطح مقطع المان حجمی :S

- می تواند به عبارت انتگرال حجم با  Cf.V.ds عبارت انتگرال س��طحی
تابع تبدیل گاوس تبدیل شود:

.)Cf.V(dτ-

)ft3( حجم المان حجمی=τ

، بیان کننده عامل گرادیان بوده و به  توجه داشته باش��ید که عبارت
شکل زیر تعریف می شود:

  += +∂
∂xi ∂

∂yj ∂
∂zk معادله-2                         

به عنوان یک خاصیت عامل گرادیان:
.(Cf.V)=V. Cf+Cf. V معادله-3       
-Cf.V(dτ(. می تواند به شکل زیر گسترش یابد:  بنابراین عبارت 

- [V. Cf+Cf. V]dτ

اگر سیاالت درون شکاف غیرقابل تراکم فرض شوند،  V برابر با صفر 
خواهد بود و عبارت قبلی 

به شکل زیر درمی آید:
- V. Cf dτ

که در آن:

 2  فرآیند پخش در مدل

 3  یک المان حجم در شکاف
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Vx

∂CfV.Cf= + +∂x Vy
∂Cf
∂y Vz

∂Cf

∂z                                                      4 -معادله
با در نظر گرفتن انتقال جرم به صورت تک بعدی در شکاف، جریان در 
  V.  Cf dτ- جه��ت y و z قاب��ل صرف نظر کردن ب��وده، بنابراین 

عبارت می تواند به شکل زیر بیان شود:

- dτVx

∂Cf
∂x
به عالوه معادله سرعت میانگین در شکاف به صورت زیر است:

Vx=  معادله-5                                                             
'Q: نرخ هرزروی گل حفاری در ش��کاف)ft3/hr( و A: محدوده س��طح 

.)ft2(مقطع شکاف
اگر نرخ هرزروی گل در هر دونیمه شکاف یکسان در نظر گرفته شود، 

آنگاه هرزروی کلی برابراست با:
Q=2Q'                                 6-معادله

با ترکیب معادله های )5( و )6( معادله زیر به دست می آید:
 

.∇   3-معادله ���. �� = �.∇�� � ��. ∇� 
∭− عبارت بنابراين  ∇. ���. ����	

  يابد: گسترش زير شكل به تواندمي�

−���. ∇�� � ��. ∇����
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	 قبلي عبارت و بود خواهد صفر با برابر ��� شوند، فرض تراكم غيرقابل شكاف درون سياالت اگر
  :ديآيدرم زير شكل به

−��.∇����
	

�
 

  آن: در كه

.�                                                            4 -معادله ∇�� = �� ����� � �� ���
�� � �� �����  

 كردن نظرصرف قابل zو  y جهت در جريان شكاف، در يبعدتك صورتبه جرم انتقال گرفتن در نظر با
∭− عبارت بنابراين بوده، �.������	

  شود: بيان زير شكل به تواندمي�

−���
���
��

	

�
�� 

  است: زير صورتبه شكاف در ميانگين سرعت معادله عالوهبه
��                                                                                                       5-معادله  = ��

� 
 نرخ اگر )2ft(: محدوده سطح مقطع شكافAو      )hr/3ft(: نرخ هرزروي گل حفاري در شكاف��
  با: برابراست كلي هرزروي آنگاه ،شود گرفته نظر در يكسان شكاف مهيدون هر در گل هرزروي
�                                   6-معادله  = ��� 
  آيد:مي به دست زير معادله )6و ( )5( هايمعادله تركيب با

��                               7 -معادله = �
��                       

 شكاف مقطع سطح مساحت )،3-شكل( كنديم بيان را شكاف از نيمي عرض كه w گرفتن در نظر با
  :بنابراين هست شكاف ارتفاع h آن در كه ��� با برابر است

��                                                                                              8 -معادله  = �
���                        

∭−و عبارت  �� ������   شود:مي تبديل زير شكل به��

−� �
��� .

���
��

�
�� 

 به كه شودمي مربوط پخشي  پديده توسط خروجي و ورودي توده نرخ به 1 -معادله در دوم عبارت دو
  شود:مي بيان زير شكل

−��
�

. �� 

معادله- 7                                                         
 ب��ا در نظ��ر گرفت��ن w که ع��رض نیمی از ش��کاف را بی��ان می کند 
)ش��کل-3(، مساحت سطح مقطع شکاف برابر است با 2wh که در آن 

h ارتفاع شکاف هست بنابراین:

.∇   3-معادله ���. �� = �.∇�� � ��. ∇� 
∭− عبارت بنابراين  ∇. ���. ����	

  يابد: گسترش زير شكل به تواندمي�

−���. ∇�� � ��. ∇����
	

�
 

	 قبلي عبارت و بود خواهد صفر با برابر ��� شوند، فرض تراكم غيرقابل شكاف درون سياالت اگر
  :ديآيدرم زير شكل به

−��.∇����
	

�
 

  آن: در كه

.�                                                            4 -معادله ∇�� = �� ����� � �� ���
�� � �� �����  

 كردن نظرصرف قابل zو  y جهت در جريان شكاف، در يبعدتك صورتبه جرم انتقال گرفتن در نظر با
∭− عبارت بنابراين بوده، �.������	

  شود: بيان زير شكل به تواندمي�

−���
���
��

	

�
�� 

  است: زير صورتبه شكاف در ميانگين سرعت معادله عالوهبه
��                                                                                                       5-معادله  = ��

� 
 نرخ اگر )2ft(: محدوده سطح مقطع شكافAو      )hr/3ft(: نرخ هرزروي گل حفاري در شكاف��
  با: برابراست كلي هرزروي آنگاه ،شود گرفته نظر در يكسان شكاف مهيدون هر در گل هرزروي
�                                   6-معادله  = ��� 
  آيد:مي به دست زير معادله )6و ( )5( هايمعادله تركيب با

��                               7 -معادله = �
��                       

 شكاف مقطع سطح مساحت )،3-شكل( كنديم بيان را شكاف از نيمي عرض كه w گرفتن در نظر با
  :بنابراين هست شكاف ارتفاع h آن در كه ��� با برابر است

��                                                                                              8 -معادله  = �
���                        

∭−و عبارت  �� ������   شود:مي تبديل زير شكل به��

−� �
��� .

���
��

�
�� 

 به كه شودمي مربوط پخشي  پديده توسط خروجي و ورودي توده نرخ به 1 -معادله در دوم عبارت دو
  شود:مي بيان زير شكل

−��
�

. �� 

 معادله- 8                                                     
 به شکل زیر تبدیل می شود:

.∇   3-معادله ���. �� = �.∇�� � ��. ∇� 
∭− عبارت بنابراين  ∇. ���. ����	

  يابد: گسترش زير شكل به تواندمي�

−���. ∇�� � ��. ∇����
	

�
 

	 قبلي عبارت و بود خواهد صفر با برابر ��� شوند، فرض تراكم غيرقابل شكاف درون سياالت اگر
  :ديآيدرم زير شكل به

−��.∇����
	

�
 

  آن: در كه

.�                                                            4 -معادله ∇�� = �� ����� � �� ���
�� � �� �����  

 كردن نظرصرف قابل zو  y جهت در جريان شكاف، در يبعدتك صورتبه جرم انتقال گرفتن در نظر با
∭− عبارت بنابراين بوده، �.������	

  شود: بيان زير شكل به تواندمي�

−���
���
��

	

�
�� 

  است: زير صورتبه شكاف در ميانگين سرعت معادله عالوهبه
��                                                                                                       5-معادله  = ��

� 
 نرخ اگر )2ft(: محدوده سطح مقطع شكافAو      )hr/3ft(: نرخ هرزروي گل حفاري در شكاف��
  با: برابراست كلي هرزروي آنگاه ،شود گرفته نظر در يكسان شكاف مهيدون هر در گل هرزروي
�                                   6-معادله  = ��� 
  آيد:مي به دست زير معادله )6و ( )5( هايمعادله تركيب با

��                               7 -معادله = �
��                       

 شكاف مقطع سطح مساحت )،3-شكل( كنديم بيان را شكاف از نيمي عرض كه w گرفتن در نظر با
  :بنابراين هست شكاف ارتفاع h آن در كه ��� با برابر است

��                                                                                              8 -معادله  = �
���                        

∭−و عبارت  �� ������   شود:مي تبديل زير شكل به��

−� �
��� .

���
��

�
�� 

 به كه شودمي مربوط پخشي  پديده توسط خروجي و ورودي توده نرخ به 1 -معادله در دوم عبارت دو
  شود:مي بيان زير شكل

−��
�

. �� 

و عبارت 

.∇   3-معادله ���. �� = �.∇�� � ��. ∇� 
∭− عبارت بنابراين  ∇. ���. ����	

  يابد: گسترش زير شكل به تواندمي�

−���. ∇�� � ��. ∇����
	

�
 

	 قبلي عبارت و بود خواهد صفر با برابر ��� شوند، فرض تراكم غيرقابل شكاف درون سياالت اگر
  :ديآيدرم زير شكل به

−��.∇����
	

�
 

  آن: در كه

.�                                                            4 -معادله ∇�� = �� ����� � �� ���
�� � �� �����  

 كردن نظرصرف قابل zو  y جهت در جريان شكاف، در يبعدتك صورتبه جرم انتقال گرفتن در نظر با
∭− عبارت بنابراين بوده، �.������	

  شود: بيان زير شكل به تواندمي�

−���
���
��

	

�
�� 

  است: زير صورتبه شكاف در ميانگين سرعت معادله عالوهبه
��                                                                                                       5-معادله  = ��

� 
 نرخ اگر )2ft(: محدوده سطح مقطع شكافAو      )hr/3ft(: نرخ هرزروي گل حفاري در شكاف��
  با: برابراست كلي هرزروي آنگاه ،شود گرفته نظر در يكسان شكاف مهيدون هر در گل هرزروي
�                                   6-معادله  = ��� 
  آيد:مي به دست زير معادله )6و ( )5( هايمعادله تركيب با

��                               7 -معادله = �
��                       

 شكاف مقطع سطح مساحت )،3-شكل( كنديم بيان را شكاف از نيمي عرض كه w گرفتن در نظر با
  :بنابراين هست شكاف ارتفاع h آن در كه ��� با برابر است

��                                                                                              8 -معادله  = �
���                        

∭−و عبارت  �� ������   شود:مي تبديل زير شكل به��

−� �
��� .

���
��

�
�� 

 به كه شودمي مربوط پخشي  پديده توسط خروجي و ورودي توده نرخ به 1 -معادله در دوم عبارت دو
  شود:مي بيان زير شكل

−��
�

. �� 

دو عب��ارت دوم در معادل��ه-1 به نرخ توده ورودی و خروجی توس��ط 
پدیده ی پخش مربوط می شود که به شکل زیر بیان می شود:

.∇   3-معادله ���. �� = �.∇�� � ��. ∇� 
∭− عبارت بنابراين  ∇. ���. ����	

  يابد: گسترش زير شكل به تواندمي�

−���. ∇�� � ��. ∇����
	

�
 

	 قبلي عبارت و بود خواهد صفر با برابر ��� شوند، فرض تراكم غيرقابل شكاف درون سياالت اگر
  :ديآيدرم زير شكل به

−��.∇����
	

�
 

  آن: در كه

.�                                                            4 -معادله ∇�� = �� ����� � �� ���
�� � �� �����  

 كردن نظرصرف قابل zو  y جهت در جريان شكاف، در يبعدتك صورتبه جرم انتقال گرفتن در نظر با
∭− عبارت بنابراين بوده، �.������	

  شود: بيان زير شكل به تواندمي�

−���
���
��

	

�
�� 

  است: زير صورتبه شكاف در ميانگين سرعت معادله عالوهبه
��                                                                                                       5-معادله  = ��

� 
 نرخ اگر )2ft(: محدوده سطح مقطع شكافAو      )hr/3ft(: نرخ هرزروي گل حفاري در شكاف��
  با: برابراست كلي هرزروي آنگاه ،شود گرفته نظر در يكسان شكاف مهيدون هر در گل هرزروي
�                                   6-معادله  = ��� 
  آيد:مي به دست زير معادله )6و ( )5( هايمعادله تركيب با

��                               7 -معادله = �
��                       

 شكاف مقطع سطح مساحت )،3-شكل( كنديم بيان را شكاف از نيمي عرض كه w گرفتن در نظر با
  :بنابراين هست شكاف ارتفاع h آن در كه ��� با برابر است

��                                                                                              8 -معادله  = �
���                        

∭−و عبارت  �� ������   شود:مي تبديل زير شكل به��

−� �
��� .

���
��

�
�� 

 به كه شودمي مربوط پخشي  پديده توسط خروجي و ورودي توده نرخ به 1 -معادله در دوم عبارت دو
  شود:مي بيان زير شكل

−��
�

. �� 

J: شار جریان )lb mole/ft2.hr( و
)ft2(سطح مقطع المان حجمی :S

ه��م چنین با توجه ب��ه تابع تبدیل گاوس عب��ارت به صورت زیر بیان 
می شود:

)ft3( حجم عنصر حجمی:τ

Jانيجر : شار ).hr2mole/ft lb(                     وS: المان حجمي مقطع سطح)2ft(  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه چنين هم �� �   شود:مي بيان زير صورتبه ��

  )3ft( حجمي عنصر حجم : 

−�∇�� ��
	

�
 

� فيك، قانون به با توجه چنين هم = −��  hr/2ft واحد با شكاف پخش ضريب Dآن  در كه (��∇�
   .شود فاكتورگيري گراديان از تواندمي است، ثابت هميشه D اينكه به با توجه .است

+���∇�����
�

 

  شود:مي بيان آن فرمول زير شكل و به است الپالس تبديل تابع ���∇
���∇               9 -معادله = ����

��� +
����
��� +

����
���                                                                  

 بنابراين ،شودمي فرض يبعدكي شكاف در جرم انتقال شد بحث قبالً كه گونههمان
∭+عبارت   شود:مي تبديل زير عبارت به ������∇��

����
����
��� ��

�
 

  ) hr/2ft( جهت در شكاف پخش ضريب :xfD كه
 با توجه .است ماتريس درون به شكاف از هرزروي جرمي نرخ دهندهنشان 1-معادله چپ سمت عبارت آخرين

��∭−در  T انتقال تابع، »و همكاران تانك« هايگفته به  نفوذي شارجرم qآن  در كه q/w با است برابر ���
  :شودمي بيان زير صورتبه »فيك قانون« توسط شار اين گذرد.مي شكاف–ماتريس تقاطع از كه است

�                                                                                    10 -معادله = −���� ������ �� 

ymDجهت  در ماتريس نفوذ : ضريبy )hr/2ft( (نسبت) ماتريس : تخلخل� و 
  شود:مي تبديل زير عبارت به 1-معادله جهيدرنت

+�����
� � ������ ��

��
�

 

������گراديان  هايگفته به با توجه .است ماتريس–شكاف تقاطع غلظت گراديان به مربوط ،��
 در باشد داشته زمان به نسبت نمايي شيب يك كه شودمي فرض گراديان اين ، [8] »همكاران و دونالدسون«

tزمان =  با و را داشته خود مقدار بيشترين گراديان اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كهيهنگام و 	0
 كامل تشكيل زمان در كه جايي تا ؛كندمي كاهش به شروع تدريجي صورتبه و حفاري گل كيك تشكيل شروع
������ گراديان چنين هم كند.مي ميل صفر سمت به حفاري گل كيك  سيال غلظت به مستقيم طوربه ��

  شود: يبندفرمول زير شكل به تواندمي گراديان اين بنابراين؛ دارد بستگي شكاف درون حفاري

).J= -D که در آن D ضریب  Cf(  ،ه��م چنین با توجه به قانون فیک
پخش ش��کاف با واحد ft2/hr است و با توجه به اینکه D همیشه ثابت 

است، می تواند از گرادیان فاکتورگیری شود. 

Jانيجر : شار ).hr2mole/ft lb(                     وS: المان حجمي مقطع سطح)2ft(  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه چنين هم �� �   شود:مي بيان زير صورتبه ��

  )3ft( حجمي عنصر حجم : 

−�∇�� ��
	

�
 

� فيك، قانون به با توجه چنين هم = −��  hr/2ft واحد با شكاف پخش ضريب Dآن  در كه (��∇�
   .شود فاكتورگيري گراديان از تواندمي است، ثابت هميشه D اينكه به با توجه .است

+���∇�����
�

 

  شود:مي بيان آن فرمول زير شكل و به است الپالس تبديل تابع ���∇
���∇               9 -معادله = ����

��� +
����
��� +

����
���                                                                  

 بنابراين ،شودمي فرض يبعدكي شكاف در جرم انتقال شد بحث قبالً كه گونههمان
∭+عبارت   شود:مي تبديل زير عبارت به ������∇��

����
����
��� ��

�
 

  ) hr/2ft( جهت در شكاف پخش ضريب :xfD كه
 با توجه .است ماتريس درون به شكاف از هرزروي جرمي نرخ دهندهنشان 1-معادله چپ سمت عبارت آخرين

��∭−در  T انتقال تابع، »و همكاران تانك« هايگفته به  نفوذي شارجرم qآن  در كه q/w با است برابر ���
  :شودمي بيان زير صورتبه »فيك قانون« توسط شار اين گذرد.مي شكاف–ماتريس تقاطع از كه است

�                                                                                    10 -معادله = −���� ������ �� 

ymDجهت  در ماتريس نفوذ : ضريبy )hr/2ft( (نسبت) ماتريس : تخلخل� و 
  شود:مي تبديل زير عبارت به 1-معادله جهيدرنت

+�����
� � ������ ��

��
�

 

������گراديان  هايگفته به با توجه .است ماتريس–شكاف تقاطع غلظت گراديان به مربوط ،��
 در باشد داشته زمان به نسبت نمايي شيب يك كه شودمي فرض گراديان اين ، [8] »همكاران و دونالدسون«

tزمان =  با و را داشته خود مقدار بيشترين گراديان اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كهيهنگام و 	0
 كامل تشكيل زمان در كه جايي تا ؛كندمي كاهش به شروع تدريجي صورتبه و حفاري گل كيك تشكيل شروع
������ گراديان چنين هم كند.مي ميل صفر سمت به حفاري گل كيك  سيال غلظت به مستقيم طوربه ��

  شود: يبندفرمول زير شكل به تواندمي گراديان اين بنابراين؛ دارد بستگي شكاف درون حفاري

 Cf  تابع تبدیل الپالس است و به شکل زیر فرمول آن بیان می شود:

 

Jانيجر : شار ).hr2mole/ft lb(                     وS: المان حجمي مقطع سطح)2ft(  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه چنين هم �� �   شود:مي بيان زير صورتبه ��

  )3ft( حجمي عنصر حجم : 

−�∇�� ��
	

�
 

� فيك، قانون به با توجه چنين هم = −��  hr/2ft واحد با شكاف پخش ضريب Dآن  در كه (��∇�
   .شود فاكتورگيري گراديان از تواندمي است، ثابت هميشه D اينكه به با توجه .است

+���∇�����
�

 

  شود:مي بيان آن فرمول زير شكل و به است الپالس تبديل تابع ���∇
���∇               9 -معادله = ����

��� +
����
��� +

����
���                                                                  

 بنابراين ،شودمي فرض يبعدكي شكاف در جرم انتقال شد بحث قبالً كه گونههمان
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��∭−در  T انتقال تابع، »و همكاران تانك« هايگفته به  نفوذي شارجرم qآن  در كه q/w با است برابر ���
  :شودمي بيان زير صورتبه »فيك قانون« توسط شار اين گذرد.مي شكاف–ماتريس تقاطع از كه است
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  شود: يبندفرمول زير شكل به تواندمي گراديان اين بنابراين؛ دارد بستگي شكاف درون حفاري
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عبارت تجمعی سمت راست معادله-1 به شکل زیر نوشته می شود.
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که در آن t زمان هرزروی برحسب ساعت است.
ب��ا توجه به توضیح��ات باال و با جایگذاری این عب��ارات در معادله-1 

معادله زیر به دست می آید:

معادله-12

������                                                                                 11 -معادله �� = �. ��. ���� 

a  وb شكل به سنگي خواص هر و خاص سيال هر براي تجربي شكل به بايد و هستند ثابت 11 معادله در 
������ مقدار بيشترين شد، داده نشان 4-شكل در كه گونههمان شود. تعيين متفاوت tزمان  در �� =  است 0
.�	 با و برابر   .است نمودار اين شيب b ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر شکاف تقاطع در غلظت انيگراد -۴شکل

  

∭+ در عبارت 11 -معادله جايگذاري با ����
� . ������ ��  -معادله چپ سمت عبارت آخرين  ���

  صورت زير تبديل مي شود: به11

������
� . ��. ������

�
 

  شود.مي نوشته زير به شكل 1-معادله راست سمت تجمعي عبارت

����
�� ��

�
 

  .است ساعت برحسب هرزروي زمان tآن  در كه
  آيد:مي به دست زير معادله 1 معادله در عبارات اين جايگذاري و با باال توضيحات به با توجه
  12-معادله

−∭ �
���� . ����� �� +∭ ���. �

���
���� �� +∭ �����

� . ��. ������ =� ∭ ���
�� ���  

 
 
 

  آيد.درمي زير معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه
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  شود: نوشته زير صورتبهو  بعد بدون شكل به تواندمي غلظت متغير
 14 -معادله
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  )3mole/ft lb( است چاه دهانه در حفاري سيال غلظت 0C كه
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������ مقدار بيشترين شد، داده نشان 4-شكل در كه گونههمان شود. تعيين متفاوت tزمان  در �� =  است 0
.�	 با و برابر   .است نمودار اين شيب b ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر شکاف تقاطع در غلظت انيگراد -۴شکل
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معادله- 14            

)lb mole/ft3( غلظت سیال حفاری در دهانه چاه است C0 که

Cf=CDf.C0                  15-معادله
با جایگزینی CD.C0 برای C در معادله- 13، معادله ی زیر به دست می آید:

معادله- 16       

  
 
.�� جايگزينيبا    مي آيد: به دست زير را معادله ،13 -معادله در c براي ��
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  مي آيد: به دستزير  معادله معادله، سمت دو هر براي �Cيسازسادهبا 
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  .است چاه دهانه در معادله اين براي اوليه مرزي شرايط
���                                              18 -معادله = �   ؛ 1 = ���� �� � 0                     

  
  گيرد.مي قرار توليدي چاه با مرتبط تخليه محيط مرز در ثانويه مرزي و شرايط

���                                           19 -معادله = 0  � = ���� �� � 0 
wr: ه            و             چا دهانه شعاعer خارجي : شعاع  

��  براي � � �   گيرد:مي قرار زير اوليه شرايط معرض در 17 -معادله  t=0و زمان  ��
���                                     20 -معادله = 0  �� � � � ���� � = 0  

 
  ماتريس معادله استخراج -2-2

در  شده داده نشان سيستم جهت در يعني يابدمي ادامه برشكاف عمود جهت در ماتريس طريق از نفوذ فرآيند
   :شودمي نوشته زير صورتبه ،شكل اين حجمي المان روي جرم موازنه معادله-5شكل

  21 -معادله
(���������������������)��������� − (����������������������)���������

= (������������������������) 
 

 
  يسدر ماتر یحجم المان کي -۵شکل

  
 كه هستند نفوذ پديده براثر ،ماتريس به خروجي و ورودي جرم نرخ به مربوط 21-معادله چپ سمت عبارت دو
  شوند.مي يبندفرمولصورت زير به
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 كه هستند نفوذ پديده براثر ،ماتريس به خروجي و ورودي جرم نرخ به مربوط 21-معادله چپ سمت عبارت دو
  شوند.مي يبندفرمولصورت زير به

−��
�

. �� 

شرایط مرزی اولیه برای این معادله در دهانه چاه است.
 x=rw; t>0 ؛ CDf=1                           18 -معادله
و شرایط مرزی ثانویه در مرز محیط تخلیه مرتبط با چاه تولیدی قرار 

می گیرد.
x=re ; t>0          CDf=0                   19 -معادله

rw: شعاع دهانه چاه

re: شعاع خارجی
برای  rw<x<re  و زمانt=0  معادله- 17 در معرض ش��رایط اولیه زیر 

قرار می گیرد:
rw<x<re  ;       t=0      CDf=0         20 -معادله

1-2- استخراج معادله ماتریس
فرآیند نفوذ از طریق ماتریس در جهت عمود برش��کاف ادامه می یابد 
یعنی در جهت سیس��تم نشان داده  شده در ش��کل-5، معادله موازنه 

جرم روی المان حجمی این شکل، به صورت زیر نوشته می شود: 
معادله- 21

(Rate of Mass Inputted)Diffusion-(Rate of Mass Outputted)Diffusion

=(Rate of Mass Accumulated)

دو عبارت سمت چپ معادله-21 مربوط به نرخ جرم ورودی و خروجی به 
ماتریس، براثر پدیده نفوذ هستند که به صورت زیرفرمول بندی می شوند:
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  يسدر ماتر یحجم المان کي -۵شکل

  
 كه هستند نفوذ پديده براثر ،ماتريس به خروجي و ورودي جرم نرخ به مربوط 21-معادله چپ سمت عبارت دو
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)lb mole/ft2.hr( شار جرمی :J
S: مساحت المان حجمی

 به شکل زیر تبدیل می شود:
J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  

∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
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  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 
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  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �
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  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �
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   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
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�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

 5  یک المان حجمی در ماتریس
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 Dym ک��ه در آن J= -Dym.) Cm ( مج��دداً و ب��ا توجه به قانون فی��ک
 

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

 ضری��ب نف��وذ در جه��ت y اس��ت. اگ��ر در رابط��ه 
(.Dym به جای J اس��تفاده ش��ود و فاکتور گرفته شود  Cm  ( از عبارت

عبارت باال به عبارت زیر تبدیل می شود:

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

چون فقط در جهت y جریان وجود دارد:

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

 عبارت تجمعی سمت راست معادله-21 به شکل زیر است:

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

بنابرای��ن معادله مربوط به نفوذ س��یال حفاری ب��ه درون ماتریس به 
شکل زیر است:

                                                            

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

معادله-22          
همه عبارات از انتگرال خارج شده و به شکل معادله زیر درمی آیند:

 

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

معادله-23                                                                                       
با نوش��تن متغیر غلظت به ش��کل بدون بعد، معادله-23 به شکل زیر 

نوشته می شود. 
                                                                     

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
� 

معادله-24                         
اولین ش��رط مرزی این معادله مربوط به تقاطع شکاف-ماتریس یعنی 
y=w در منطق��ه ای دورتر از کیک گل حفاری اس��ت؛ همان گونه که 
در ش��کل-6 نش��ان داده شده است در س��طح تقاطع شکاف-ماتریس 
ی��ک افت ناگهانی در غلظت به دلیل حض��ور کیک گل حفاری اتفاق 
می افتد. بنابراین، غلظت س��یال حف��اری در امتداد کیک گل حفاری 
دارای یک کاهش غلظت مس��اوی با ش��رایط مرزی اولیه معادله- 24 

در نظر گرفته می  شود.

Cm y=w =Cf-∆C                                     25-معادله
در زمانt=0 هنگامی که کیک گل حفاری تش��کیل نش��ده باش��د این 
اختالف غلظت برابر با صفر در نظر گرفته می شود و تشکیل کیک گل 
حفاری س��بب افزایش تدریجی C∆ می شود تا جایی که این مقدار به 
بیش��ترین مقدار پایدار خود در زمان تشکیل کیک کامل گل حفاری 
می رس��د. هم چنین C∆ به طور مستقیم به غلظت سیال حفاری درون 
ش��کاف بستگی دارد. با توجه به این توضیحات C∆ می تواند به شکل 

زیر فرمول بندی شود:

J :يشار جرم ).hr2mole/ft lb(         Sحجمي المان : مساحت  
∯− عبارت گاوس تبديل تابع به با توجه �� .   شود.مي تبديل روبرو شكل به ��

−�∇�. ��
�

 

� فيك قانون به هتوج و با مجدداً = −���.  .است y جهت در نفوذ ضريب ��� در آن كه (��∇�
∭− رابطه در اگر ∇�. .���−عبارت از ���  عبارت شود گرفته فاكتور و شود استفاده J يجابه  (��∇�
  شود:مي تبديل روبرو عبارت به باال

+����. ∇�����
�

 

  :جريان وجود دارد y چون فقط در جهت

+����.
����
��� ��

�
 

  :است زير به شكل 21-معادله راست سمت تجمعي عبارت 

����
�� ��

�
 

  :است زير شكل به ماتريس درون به حفاري سيال نفوذ به مربوط معادله بنابراين
∭                                                                 22-معادله  ���. �

���
���� �� =∭ ���

�� ��� 
  آيند:زير درمي معادله شكل و به شدهخارج انتگرال از عبارات همه

���                                                                                          23-معادله
�� = ���. �

���
��� 

   شود.ميبه شكل زير نوشته  23، معادلهبعد بدون شكل به غلظت متغير نوشتن با
����                                                                                     24-معادله          

�� = ���. �
����
��� 

 گل كيك از دورتر ايمنطقه در y=w يعني ماتريس-شكاف تقاطع به مربوط معادله اين مرزي شرط اولين
 ناگهاني افت يك ماتريس-شكاف تقاطع سطح در است شدهداده ننشا-5شكلدر  كه گونههمان ؛است حفاري

 گل كيك امتداد در حفاري سيال غلظت افتد. بنابراين،مي اتفاق حفاري گل كيك حضور دليل به غلظت در
  شود.مي گرفته نظر در 24 -معادله اوليه مرزي شرايط با مساوي غلظت كاهش يك داراي حفاري
�����                                                                                        25-معادله  = �� − ∆�	

tزمان در =  گرفته نظر در صفر با برابر غلظت اختالف اين باشد نشده تشكيل حفاري گل كيك كههنگامي 0
 مقدار بيشترين به مقدار اين كه جايي تا شودمي c∆ تدريجي افزايش سبب حفاري گل كيك و تشكيل شودمي

 سيال غلظت به مستقيم طوربه c∆ همچنين رسد.مي حفاري گل كامل كيك تشكيل زمان در خود پايدار
  شود: بنديفرمول زير شكل به تواندمي c∆ توضيحات اين به توجه با دارد. بستگي شكاف درون حفاري

�∆                                                                                                    26-معادله = ��. ��. ��
��
معادله-26                                       �

در معادله-26 ضرایب ' a و'b ثابت هس��تند و برای هرس��یال خاص و 
خواص س��نگ خاص به شکل تجربی باید تعیین شوند. همان گونه که 
در ش��کل-6 نشان داده شد، مقدار ماکزیمم ∆c در t=∞ اتفاق می افتد 

که برابر a'.Cf است. ثابت K، شیب این نمودار است.
 با ترکیب معادالت-25 و 26 شرایط مرزی اولیه معادله- 24 به شکل 

زیر به دست می آید:

 بايد تجربي شكل به خاص سنگ خواص و خاص يالهرس براي و هستند ثابت 'bو 'a ضرايب 26-معادله در
�	در c∆ ماكزيمم مقدار شد، داده نشان 6-شكلدر  كه گونههمان شوند. تعيين =  برابر كه افتدمي اتفاق�
���   .است نمودار اين شيب ،K ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر– شکاف تقاطع در غلظت افت -۶شکل

  
  آيد:مي دست به زير شكل به 24 معادله اوليه مرزي شرايط 26 و 25-معادالت تركيب با

��                                                                                  27-معادله = �� � ���� ��� ��
��
� � 

  ، به معادله زير تبديل مي شود:عدب بدون حالت در و

���                                    28-معادله = ��� � ���� ���� ��
��
� �             � = �	� 	� � 0 

 نشان 7شكلدر  كه گونههمان است. توليدي چاه با مرتبط تخليه منطقه مرز به مربوط ثانويه مرزي شرايط
 با تواندمي )yجهت  در (فاصله مرز اين و شكاف ميان عمودي فاصله شكاف، حجمي المان هر براي ،شدهداده

  گردد. تعيين فيثاغورث تئوري

 
  مدل یھندس شينما -٧شکل

  .است زير شكل به ثانويه مرزي شرايط بنابراين،
���                                   29-معادله = 0        � = ���� � ��	� 	� � 0 
  دارد: را زير اوليه شرايط 24 معادله باال، در ذكرشده ثانويه و اوليه مرزي شرايط براي

���                                  30-معادله = 0           � � � � ���� � ��	� 	� = 0  
 

  نتايج و بحث -3

معادله-27                                        

 6  افت غلظت در تقاطع شکاف –ماتریس برحسب زمان

 7  نمایش هندسی مدل

 1    اطالعات مربوط به خواص سنگ و سیال

داده عددی مربوطهاطالعات مربوط به خواص سنگ و سیالردیف

0/15تخلل ماتریس1

40 فوتارتفاع شکاف2

500 فوتشعاع خارجی3

4- 10 ×3/28 فوتعرض شکاف4

0/5 فوتشعاع دهانه چاه5

6xضریب پخش شکاف در جهت

7y ضریب نفوذ ماتریس درجهت 

  4/04×10 -6  

  4/4×10 -6  
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و در حالت بدون بُعد، به معادله زیر تبدیل می شود:

 بايد تجربي شكل به خاص سنگ خواص و خاص يالهرس براي و هستند ثابت 'bو 'a ضرايب 26-معادله در
�	در c∆ ماكزيمم مقدار شد، داده نشان 6-شكلدر  كه گونههمان شوند. تعيين =  برابر كه افتدمي اتفاق�
���   .است نمودار اين شيب ،K ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر– شکاف تقاطع در غلظت افت -۶شکل

  
  آيد:مي دست به زير شكل به 24 معادله اوليه مرزي شرايط 26 و 25-معادالت تركيب با

��                                                                                  27-معادله = �� � ���� ��� ��
��
� � 

  ، به معادله زير تبديل مي شود:عدب بدون حالت در و

���                                    28-معادله = ��� � ���� ���� ��
��
� �             � = �	� 	� � 0 

 نشان 7شكلدر  كه گونههمان است. توليدي چاه با مرتبط تخليه منطقه مرز به مربوط ثانويه مرزي شرايط
 با تواندمي )yجهت  در (فاصله مرز اين و شكاف ميان عمودي فاصله شكاف، حجمي المان هر براي ،شدهداده

  گردد. تعيين فيثاغورث تئوري

 
  مدل یھندس شينما -٧شکل

  .است زير شكل به ثانويه مرزي شرايط بنابراين،
���                                   29-معادله = 0        � = ���� � ��	� 	� � 0 
  دارد: را زير اوليه شرايط 24 معادله باال، در ذكرشده ثانويه و اوليه مرزي شرايط براي

���                                  30-معادله = 0           � � � � ���� � ��	� 	� = 0  
 

  نتايج و بحث -3

معادله-28                                    
شرایط مرزی ثانویه مربوط به مرز منطقه تخلیه مرتبط با چاه تولیدی 
اس��ت. همان گونه که در ش��کل-7 نش��ان داده ش��ده، برای هر المان 
حجمی ش��کاف، فاصله عمودی میان ش��کاف و این م��رز )فاصله در 

جهت y( می تواند با تئوری فیثاغورث تعیین گردد.
بنابراین، شرایط مرزی ثانویه به شکل زیر است.

 بايد تجربي شكل به خاص سنگ خواص و خاص يالهرس براي و هستند ثابت 'bو 'a ضرايب 26-معادله در
�	در c∆ ماكزيمم مقدار شد، داده نشان 6-شكلدر  كه گونههمان شوند. تعيين =  برابر كه افتدمي اتفاق�
���   .است نمودار اين شيب ،K ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر– شکاف تقاطع در غلظت افت -۶شکل

  
  آيد:مي دست به زير شكل به 24 معادله اوليه مرزي شرايط 26 و 25-معادالت تركيب با

��                                                                                  27-معادله = �� � ���� ��� ��
��
� � 

  ، به معادله زير تبديل مي شود:عدب بدون حالت در و

���                                    28-معادله = ��� � ���� ���� ��
��
� �             � = �	� 	� � 0 

 نشان 7شكلدر  كه گونههمان است. توليدي چاه با مرتبط تخليه منطقه مرز به مربوط ثانويه مرزي شرايط
 با تواندمي )yجهت  در (فاصله مرز اين و شكاف ميان عمودي فاصله شكاف، حجمي المان هر براي ،شدهداده

  گردد. تعيين فيثاغورث تئوري

 
  مدل یھندس شينما -٧شکل

  .است زير شكل به ثانويه مرزي شرايط بنابراين،
���                                   29-معادله = 0        � = ���� � ��	� 	� � 0 
  دارد: را زير اوليه شرايط 24 معادله باال، در ذكرشده ثانويه و اوليه مرزي شرايط براي

���                                  30-معادله = 0           � � � � ���� � ��	� 	� = 0  
 

  نتايج و بحث -3

معادله-29                                  
برای ش��رایط مرزی اولیه و ثانویه ذکرشده در باال، معادله 24 شرایط 

اولیه زیر را دارد:

 بايد تجربي شكل به خاص سنگ خواص و خاص يالهرس براي و هستند ثابت 'bو 'a ضرايب 26-معادله در
�	در c∆ ماكزيمم مقدار شد، داده نشان 6-شكلدر  كه گونههمان شوند. تعيين =  برابر كه افتدمي اتفاق�
���   .است نمودار اين شيب ،K ثابت .است ��

 
  زمان برحسب سيماتر– شکاف تقاطع در غلظت افت -۶شکل

  
  آيد:مي دست به زير شكل به 24 معادله اوليه مرزي شرايط 26 و 25-معادالت تركيب با

��                                                                                  27-معادله = �� � ���� ��� ��
��
� � 

  ، به معادله زير تبديل مي شود:عدب بدون حالت در و

���                                    28-معادله = ��� � ���� ���� ��
��
� �             � = �	� 	� � 0 

 نشان 7شكلدر  كه گونههمان است. توليدي چاه با مرتبط تخليه منطقه مرز به مربوط ثانويه مرزي شرايط
 با تواندمي )yجهت  در (فاصله مرز اين و شكاف ميان عمودي فاصله شكاف، حجمي المان هر براي ،شدهداده

  گردد. تعيين فيثاغورث تئوري

 
  مدل یھندس شينما -٧شکل

  .است زير شكل به ثانويه مرزي شرايط بنابراين،
���                                   29-معادله = 0        � = ���� � ��	� 	� � 0 
  دارد: را زير اوليه شرايط 24 معادله باال، در ذكرشده ثانويه و اوليه مرزي شرايط براي

���                                  30-معادله = 0           � � � � ���� � ��	� 	� = 0  
 

  نتايج و بحث -3

معادله-30                                  

2- نتایج و بحث
معادالت-17 و 24 به روش عددی و با استفاده از کاربرد روش اختالف 
محدود ضمنی حل ش��دند و به این منظور اطالعات جدول-1 مربوط 

به خواص سنگ و سیال مورداستفاده قرارگرفته است:
نرخ هرزروی سیال حفاری برابر با 14/4 بشکه در روز برای تک شکاف 

فرض شده مورد استفاده قرار می گیرد.
 b' و a' در معادل��ه-17 و همچنی��ن ثابت ه��ای  b و a ثابت ه��ای
در معادل��ه-28 نش��ان دهنده نرخ تش��کیل کی��ک گل حفاری در 
دیواره های شکاف هستند و بنابراین تابعی از خواص سیال و سنگ 
می باش��ند و این ثابت ها برای هر سیس��تم سنگ و سیال، مجزا و 
تح��ت مطالعه به ش��کل تجربی تعیین می ش��وند. در این تحقیق 
مقادی��ر a، b و'a'، b همگ��ی معادل 0/5 در نظر گرفته می ش��وند. 
به منظ��ور تعیی��ن مقادیر بهین��ه بازه های زمان��ی t∆، تعداد نقاط 

 11  غلظت نس��بی س��یال حفاری برحس��ب فاصله از مح��ور y در ماتریس در نقطه 
x=111/1275 فوت

 9  تأثیر تعداد نقاط ش��بکه متغیر در جهت y بر روی غلظت نس��بی سیال حفاری در 
ماتریس در x =111/1275 فوت

 10  تأثیر بازه های زمانی متغیر بر روی غلظت نسبی سیال حفاری در شکاف
 8   تأثیر تعداد نقاط شبکه متغیر در جهت x بر روی غلظت نسبی سیال حفاری در شکاف
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شبکه در جهت x و در جهت y، یک مطالعه پارامتری انجام شده و 
 x درنتیجه   به عنوان بازه زمانی بهینه، تعداد نقاط در جهت
برابر با 150 و تعداد نقاط در جهت y برابر با 1400 در نظر گرفته 

شد )شکل های 8 تا 10(.
ش��کل های-11 و 12 نتایج داده های ذکر ش��ده را برای یک ساعت هرزروی 
 x نش��ان می دهند. غلظت نس��بی س��یال حفاری برحس��ب فاصل��ه از محور
)پروفایل غلظت در امتداد شکاف( در شکل-12 رسم شده است. نقطه ای که 
در آن غلظت س��یال حفاری به صفر می رس��د می تواند به عنوان شعاع آسیب 

س��ازند در نظر گرفته ش��ود. در این مورد ش��عاع آسیب س��ازند معادل 170 
فوت در نظر گرفته  ش��ده و  نفوذ جانبی سیال حفاری در هر نقطه در امتداد 
ش��کاف می تواند با رس��م غلظت نسبی برحسب مس��احت از محور y در آن 
نقطه به دس��ت آید. به عنوان نمونه، در نقطه اختیاری x=111/1275 ft فوت، 
نف��وذ جانب��ی برابر با 3/5 ف��وت از این نمودار و با روش توصیف ش��ده در باال 

به دست آمده است.
 

نتیجه گیری
بر اساس این مطالعه نتایج زیر به دست آمد:

1- یک مدل ریاضی به منظور پیش بینی ش��عاع آس��یب سیال حفاری به یک 
سازند شکافدار طبیعی توسعه داده شد.

2- ش��عاع نفوذ س��یال حفاری به درون شکاف فرض ش��ده برای مدت زمان 
یک س��اعت هرزروی با استفاده از مدل توسعه داده شده برابر با 170 فوت به 

دست آمد.
3- نفوذ جانبی س��یال حفاری در امتداد جریان ش��کاف به درون ماتریس در 
نقطه اختیاری x=111/1265 فوت از چاه معادل 3/5 فوت شبیه سازی شد.

4- نفوذ جانبی س��یال حفاری از ش��کاف به درون ماتریس در امتداد جریان 
درون شکاف کاهش یافت.

5- تأثیر پدیده همرفت بر روی نفوذ س��یاالت به درون شکاف خیلی 
بیشتر از تأثیر پدیده ی پخش است.  12  غلظت نسبی سیال حفاری برحسب فاصله از محور x در شکاف
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پانویس هاپانویس ها
1. Skin effect
2. matrix
3. Radius of skin
4. Porous media
5. S-shaped
6. Low Peclet number
7. Bulk flow
8. Convective phenomena

9. Orientation
10. Diafragm
11. Rock matrix
12. Equivalent porous medium
13. Discrete fracture network
14. Mud cake
15. Fractures


