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مطالعات ژئومكانيك، مخازن، استرس، تنش، مدل
مقد مه

 تمركز استرس در اطراف چاه منجر به بروز 
شكســتگي هاي فشاري و يا كششــي در ديواره 
مي شود. شكستگي هاي فشاري ناشي از استرس 
 Breakout هســتند. بــروز Breakout معروف به
در بســياري از چاه ها متداول اســت و اطالعات 
ذي قيمتي از مقدار و جهت اســترس را به همراه 
دارد. البتــه بايد در مــورد Breakout  اين نكته را 
خاطر نشان كرد كه بروز اين شگستگي در ابعاد 
گسترده باعث بوجود آمدن مشكالت ناپايداري 
در چاه مي گردد.  شكســتگي هاي كششــي در 
ديواره نيز يكي از پديده هاي مرسوم ژئومكانيكي 
اســت كه در چاه هــا اتفــاق مي افتــد. اين نوع 
شكستگي تحت عنوان "شكستگي كششي ناشي 
از حفاري1 " شهرت پيدا كرده و اصلي ترين عامل 

هرزروي گل در چاه هاست.[1] 
بسياري از چاه هاي حفر شده در سراسر دنيا 
در صنعت نفت و گاز، يا افقي هستند يا انحرافي، 
به همين علت دانســتن فاكتورهاي كنترل كننده 

شكستگي هاي ناشي از حفاري- چه فشاري و چه 
كششي- در اين چاه ها بسيار حائز اهميت است. با 
تعميم روابطي كه براي چاه هاي عمودي موجود 
است، براي چاه هاي جهت دار و انحرافي، مي توان 
به درك قابل قبولي از وضعيت شكستگي در اين 

نوع چاه ها دست يافت.
يكــي از مــوارد حائز اهميــت در مطالعات 
ژئومكانيك، فشار منفذي2  است. فشار منفذي، 
فشار سيال موجود در حفره سنگ است كه نقش 
به ســزايي در اين مطالعات دارد. به عبارت ديگر 
بايد گفت كه مقادير استرس و مقدار فشار منفذي 
رابطه تنگاتنگي با هم دارند. نكته مهم اين است 
كه فشار منفذي هميشــه از مقدار استرس كمينه 

كمتر است. 
درمورد اهميت مطالعه شكستگي هاي ناشي 
از اســترس در چاه بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
در تهيه نقشــه هاي استرس در سراسر جهان3  كه 
پروژه هايي جهاني هستند، در كنار بررسي فوكال 
مكانيزم، از داده هايي استفاده مي شود كه حاصل 

ارزيابي اين شكستگي ها در چاه هاست.
مطالعــات  انجــام  از  هــدف  آنجا كــه  از 
ژئومكانيــك، درك پاســخ زميــن و از نگاهي 
دقيق تر، پاسخ سازندهاي زمين شناسي به شرايط 
ايجاد شــده در مخــازن هيدروكربني به كمك 
تحليل ژئومكانيكي است، لذا انجام اين مطالعات 
به شــكلي گويا و منســجم، اين هدف را در طي 

زمان بهره برداري از ميدان جوابگو خواهد بود.
اين موضوع كه چه هنگام به دانستن وضعيت 
مكانيكي زمين نياز داريم، بسيار مهم است. طبق 
شكل-1 كه نمايي شماتيك از امتداد مسير حفاري 
يك چاه مي باشد، بايد گفت كه در حين حفاري، 
وارد شدن از سازندي به سازند ديگر مالحظات 
زيــادي را مي طلبد كه نگــرش ژئومكانيكي در 
آن لحظــه نيز حائز اهميت اســت. به عنوان مثال 
مي توان از حفاري از ســازند گچســاران و وارد 
شدن به ســازند آســماري اشــاره كرد؛ چراكه 
مالحظات خاص خــود را مي طلبد. مورد ديگر 
كه در شكل-1 مشخص است، طراحي حفاري 

امروزه در بسياري از عمليات حفاري، تكميلي و بهره برداري، عدم آگاهي از وضعيت ژئومكانيكي محيط، خود، به نوعي ريسك بزرگ تلقي مي شود. 
بسط يك مدل ژئومكانيكي پايدار از ميدان مورد مطالعه، ريسك موجود را تا حد قابل قبولي كاهش مي دهد و مزاياي با ارزش ديگري در طي عمر بهينه 

ميدان بوجود مي آورد.
ژئومكانيك مخزن يك دانش ميان رشته اي، در مورد مكانيك سنگ، زمين شناسي ساختماني و مهندسي نفت است و هدف آن شناسايي مشكالت و 

مسائلي است كه در حين اكتشاف و يا استخراج از مخازن نفت و گاز، پيش مي آيد و تحت عنوان مسائل ژئومكانيكي معروف است. 
از يك نقطه نظر خاص، هر چاهي كه حفر مي شود، مي تواند به عنوان يك آزمايش مكانيك سنگي قلمداد گردد. در سراسر زمين مولفه هاي مختلف 
استرس وجود دارند كه در حال اعمال فشار به سنگهاي موجود در زير سطح زمين هستند؛ با حفر يك چاه، وضعيت استرس موجود، دچار برهم ريختگي 
مي شود كه تابعي از مكان و فاصله از ديواره چاه است و پاسخ سازند در برگيرنده چاه به اين آشفتگي وضعيت استرس، تابعي از مقاومت سنگ و توان 
استرس موجود خواهد بود. علم ژئومكانيك سعي بر شناخت استرس هاي موجود در زمين دارد تا معلوم شود كه آيا اين استرس ها در يك حوضه ساده 

قرار دارند يا در منطقه اي كه تقابل صفحات تكتونيكي موجود است.
دانستن عواقب ناشي از فعاليت استرس ها در زمين براي داشتن يك حفاري ايمن، موثر است. استرس هاي زمين همچنين بر جوانب ديگري از ارزيابي و 
تكميل مخزن اثر مي گذارد و البته، جهت و مقدار آنها بر بروز و گسترش شكستگي ها موثر است. در اين مطالعه سعي شده است به  طور خالصه ضمن 

تشريح يك مدل واقعي، به كاربردهاي متنوع علم ژئومكانيك مخزن  اشاره شود.

اهميت مطالعات ژئومكانيك در بخش هاي مختلف صنعت نفت
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چاه هاي جهت دار اســت كه دانســتن وضعيت 
ژئومكانيكي محيط كمك به سزايي در اين گونه 
طراحي هــا دارد، تا بتوان آزيموت و جهت بهينه 

را تعيين كرد. 
 مــورد بعدي زماني اســت كه حفــاري از 
بيــن محيط هايي با اليه بنــدي ضعيف4  صورت 
مي گيرد. تعيين جهت چــاه و طراحي وزن گل 

از جملــه مــواردي هســتند كــه از ارزيابي هاي 
ژئومكانيكي حاصل مي شوند و با تخمين صحيح 
آنها مي توان تا حد امكان ريسك عمليات حفاري 
را كاهــش داد. از ديگر موارد كاربرد اين دانش، 
مواقعي اســت كه به دليل بهره برداري از مخزن و 
كاهش فشار آن، مخزن دچار فرونشست مي شود 
كــه عواقبي چــون توليد شــن و تراكم مخزن و 

مشكالت ديگر را به دنبال خواهد داشت.

1-نياز هاي يك تحليل ژئومكانيكي جامع
داده هاي مورد نياز براي مطالعه ژئومكانيكي، 
به دو بخش عمده و بنيادي تقسيم مي گردد. اين 
داده ها در يك ديد كلي عبارتند از: گروه داده هاي 
مربوط به تنش ها و گروه مربوط به خصوصيات 
ژئومكانيكي ســازند. همان طور كه در شكل-2 
مي توان ديد، هنگامي كه پاره اي از سنگ تحت 
فشــار از دو طرف قرار دارد، يكنواختي خاصي 
در سراســر ســازند وجود دارد. ولي هنگامي كه 
درسازند حفره اي ايجاد شــود، يكنواختي قبلي 
برهــم مي ريزد و يك تمركز خــاص در اطراف 
فضاي خالي شــكل مي گيرد. البته شعاع و سطح 

مقطع نيز در محاسبات تأثير گذار هستند. [1]
 

2-وضعيت استرس در زمين
به بيان ســاده، اســترس يعني نيرويي كه بر 
يك سطح مشــخص وارد مي شــود. پس اساساً 
با فشــارهم عرض اســت؛ با اين تفاوت كه فشار 
اســكالر اســت و اســترس در قالب يك تانسور 
ظاهــر مي گردد. يــكاي آن در واحد انگليســي 
پام5  و در سيســتم SI مگاپاسكال MPa مي باشد. 

(145psi=1MPa)
به بيان دقيق، اســترس، تانســوري است كه 
تراكــم تمام نيرو هاي وارد بر تمام ســطوح يك 
نقطه خاص را توصيف مي كند. استرس هاي وارد 
به يك ساختار همگن و همسانگرد در عمق تحت 
عنوان تانسور با رتبه دو با 9 مولفه به صورت زير 

تعريف مي شود.
                                          (1)

اين تانسور را در تانسور تبديل ضرب كرده 
تــا دوران پيدا كند و تبديل بــه يك ماتريس به 
مولفه هاي عمود بر هم بر سه راستا گردد. در نتيجه 

خواهيم داشت:

                                          (2)

در اين تانســور مقدار S1  از دو مولفه ديگر بيشتر 
است، فارغ از اينكه در چه راستايي قرار دارد كه 
به آن اســترس حداكثري مي گويند. مقدار S3 از 
ديگر مولفه ها كمتر است و آن را استرس كمينه 

مي نامند و مقدار S2 حد واسط اين دومي باشد.   3    دسته بندي اندرسون به همراه راهنماي فوكال مكانيزم

  1   شماتيك مواقعي كه نياز به مطالعات مكانيك سنگي مي باشد

  2    تاثير تنش و البته خصوصيات سنگ بر تقابل بوجود آمده بر اثر استرس و فشار.
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اســترس هاي موجــود در زير زميــن را در 
ســه راســتاي اصلي طبقه بنــدي مي كنند. يك 
مولفه ي اســترِس عمودي و دو مولفه ي استرِس 
افقي كه بسته به روند ها و وضعيت هاي مختلف 
زمين شناســي، مقاديــر هريك ممكن اســت از 
ديگري كمتر يا بيشتر باشد. راستاي اين سه مولفه 
استرس بر هم عمود هستند هرچند كه شايد لزوماً 

هم جهت با جهات اصلي مكاني نباشند.
طبق دســته بندي اندرســون، جدول-1 ارائه 

شده است.
همانگونه كه در اين جدول مالحظه مي شود، 
مثالً در محيط نرمال،S2 از دو مولفه ديگر استرس 
افقي بيشتر است و الي آخر. در شكل-3 اين مسأله 
به طور كامل در كنــار راهنماي فوكال مكانيزم 

متناسب با آن مشخص گرديده است.
 

3-تمركز استرس در اطراف چاه
حفر يك چاه استوانه اي شكل باعث مي شود 

تا مسير هاي اســترس خم شود؛ به خاطر برداشت 
مــواد از چــاه به عنوان محيطي كه اســترس هاي 
موجود را تحمل مي كرد، تمركز استرس به دور 

چاه در شكل-4 ارائه شده است.
 بــه كمــك روابــط تئــوري و اســتفاده از 
مدل ســازي مي توان گفت كه درصورت وجود 
شكســتگي هايي در يــك آزيموت مشــخص، 
جهت اســترس هاي افقي به چه شــكل هستند. 
شكل-6 مثالي را نشان مي دهد كه در آن روابط 
تئــوري با در نظر گرفتن مقاديــر مربوطه، به طور 
گرافيكي در اطراف ديواره چاه مورد ارزيابي قرار 

گرفته اند. [2]
روابطي كه به كمــك آن مي توان وضعيت 

استرس را در اطراف چاه نشان داد، عبارتند از:

     (3)

          
                         (4)

كــه در آن θ زاويــه اندازه گيري شــده  در 
ماكزيمم استرس،   اختالف فشار بين وزن گل و 
فشار منفذي و   استرس حرارتي ناشي از اخالف 

دما بين دماي ِگل و دماي سازند است.
شكل- 7 مربوط به حالتي است كه وزن گل 
حفاري افزايش يافته و محاسبات، يك بار ديگر 
انجام شــده اند؛ تمام مقادير در نظر گرفته شــده، 
همان مقادير شــكل-2 اســت، غير از وزن گل 

حفاري كه افزايش پيدا كرده است.
مطابق شــكل-7 واضح است كه در مقايسه 
بــا شــكل-6(كه وزن گل همــان مقدار فشــار 
منفذي بوده اســت)، مقدار شكســتگي فشاري 
كاهــش پيدا كرده اســت؛ پس مي تــوان از اين 
روش بــراي كم كــردن پهنــاي Breakout  بهره 
بــرد؛ اما نكتــه اي كه در اينجا مطــرح مي گردد 
بــروز مناطقــي اســت كــه بــا رنگ ســفيد در 
شكل-7 مشخص اســت كه نشان دهنده كشش 
در اين مناطق است و باعث بروز شكستگي هاي 
كششي مي شــود. بروز اين شكســتگي عواقبي 
همچــون هــرزروي گل را به دنبــال دارد. پس، 
افزايــش وزن گل نيازمنــد مالحظــات خاص 
مي باشد به گونه اي كه باعث هرزروي گل نشود. 
اين مالحظات تحت عنوان طراحي پنجره ايمن 

  4    خم شدن مسير استرس هنگام حفر چاه در اطراف ديواره

1 | دسته بندي اندسون

  5    نحوه ايجاد استرس حلقوي و شعاعي به دور چاه بر حسب فاصله از مركز چاه.

استرس
ديواره چاه

 Sθ استرس حلقوى

 Sr استرس شعاعى

 S استرس عمودى

فشار چاهفاصله از مركز چاه
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گل دسته بندي مي شود. 

4-استرس روباره و استرس موثر
مقــدار Sv برابر با انتگرال چگالي ســنگ از 
سطح تا عمق مطلوبي است كه در آن قرار است 
اندازه گيري انجام شود. به عبارت ديگر معادله-5 

در دسترس است:
                                                  (5)

 كــه در آن g ثابــت گرانــش و ρ چگالــي 
مي باشد. در مناطق داخل دريا كه يك ستون آب 

نيز به رواليه اضافه مي شود، داريم:

  (6)

كــه در آن ρw  چگالي آب و Zw  عمق آب 
اســت. طبق دو رابطه فوق، مشــخص است كه 
بــا افزايش عمق مقــدار Sv افزايش پيدا مي كند. 
بايد به اين نكته اشــاره كــرد كه چگالي از روي 
نگار چگالي(دانســيته) به دســت مي آيد كه آن 
خــود نيز نيازمند رعايت مالحظاتي اســت؛ مثًال 
هنگامي كه ديواره چاه يكنواخت نيســت، نگار 
چگالي مقداري كمتر از آنچــه كه وجود دارد، 
حاصل مي كند.استرس موثر همان اختالف مقدار 
مولفه اســترس اصلي و ضريبي از فشــار منفذي 
است(شــكل-8). اين ضريب، مربــوط به ثابت 
بايوت اســت كه معموالً مقــدار آن برابر واحد 
مي باشد و بسته به روابط مدول بالك، ماتريكس 

سنگ و سنگ متخلخل است.

5-مكانيزم شكستگي
اصوالً به خاطر اعمال استرس، شكستگي هايي 
با ويژگي هاي خاص و در امتدادهاي معين به دور 
ديواره چاه شكل مي گيرند كه در ادامه به معرفي 

آنها پرداخته مي شود.
 مي توان شكســتگي هايي كــه زير مجموعه 
عارضه هاي ژئومكانيكي در چاه هستند را به سه 

دسته تقسيم بندي كرد:
الف- Breakout: اين نوع شكستگي، كه تا 
بدين جا كم و بيش به آن اشاراتي شد، ريزش هاي 
متقارن ديواره چاه در جهت استرس افقي مينيمم 
است و مي توان گفت كه بروز اين نوع شكستگي 
در چــاه غير قابل اجتناب اســت. فقــط ابعاد آن 
متفاوت اســت. اســترس فشــاري باعث تمركز 
استرس در اطراف چاه مي شود، به گونه اي كه در 
بخش قبل، مكانيزم آنها معرفي شد، هر جا كه اين 
تمركز استرس از توان مقاومتي سنگ باالتر رود، 
سنگ دچار شكستگي مي شود. اغلب هنگامي كه 
در حفاري از وزن گل پايين اســتفاده شده است 
و اختالف زيادي بين مولفه هاي اســترس وجود 
داشته باشد، با اين نوع شكستگي روبرو هستيم كه 

به بيضي شدگي نيز معروف است.
 Breakout به نوعي گسترش : Washout -ب
در تمام جهات است كه نوعي افزايش قطر ناميده 

مي شود. [3]
ج-دسته سوم شكستگي هاي كششي ناشي    7   مقدار استرس در اطراف چاه با توجه به جهات استرس هاي افقي در يك نمونه شكل شماره 6 

با افزايش وزن گل

  6      مقدار استرس در اطراف چاه با توجه به جهات استرس هاي افقي در يك نمونه واقعي
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از حفاري هستند(شــكل-11). به اين علت آنها 
را ناشــي از حفــاري مي نامنــد، زيــرا بر خالف 
شكســتگي هاي طبيعي، اين دسته شكستگي ها 
قبل از حفاري در سازند وجود نداشته، بلكه بعد 
از حفاري ايجاد مي شوند كه البته با Breakout ها 
از اين نظر مشتركند. شكستگي هاي كششي ناشي 
از حفــاري عموماً به خاطر وزن گل حفاري زياد 
ايجاد مي شوند و در جهت ماكزيمم استرس افقي، 
شكسته، گسترش يافته و مي توانند باعث هرزروي 
گل به داخل ســازند گردند كه بايد به طور همه 

جانبه بررسي شود.
 يكــي از كاربردي ترين راه هاي شناســايي 
 (Breakout)شكستگي هاي كششــي و فشــاري
ناشــي از حفــاري در چاه، اســتفاده از نگارهاي 
تصويرگر همچون UBI و FMI است(شكل-12).

 6-وزن گل و شكستگي
طبق توضيحات بيان شــده در قســمت قبل 
ديديم كه بروز انواع و اقسام شكستگي ها در حين 
حفاري رابطه مستقيمي با وزن گل دارد و كم بودن 
يا زياد بودن آن تأثير زيادي بر بروز شكستگي و 
نوع آن در چاه دارد. به همين علت، در شكل-13 
مي توان اين وابستگي را به طور شماتيك بررسي 
كرد. همانگونه كه ديده مي شــود، وزن كم گل 
، توان اســتقامت ديواره چاه را نداشته و به شدت 
چاه، باعث ناپايداري چاه گرديده است. با افزايش 
وزن گل، چاه پايدارتر مي شــود تا جايي كه هيچ 
شكســتگي در آن ديده نمي شود. ولي اين نكته 
در اينجا مطرح مي شــود كه آيا مجاز به افزايش 
وزن گل بدون هيچ مالحظه اي هســتيم يا خير؟ 
همان طور كه مي توان ديــد، با افزايش وزن گل، 
ســنگ دچار شكستگي مي شــود و نهايتاً پديده 
هرزروي و شكستگي هيدروليكي اتفاق مي افتد. 
در نظر گرفتــن اين موارد در بررســي ها، تحت 
عنوان يافتن پنجره ايمن گل حفاري شهرت پيدا 
كرده است و بدين معني است كه يك حد آستانه 
و يك حد بيشــينه براي وزن گل حفاري در نظر 

گرفته مي شود.
 

7-مدل مكانيكي زمين
در شــكل-14 مفهوم مدل مكانيكي زمين 
مشخص شده است. اولين گام براي ساخت يك 
مدل مكانيكي زمين MEM، فهم زمين شناســي 
منطقه اي است. چينه شناسي كه در آن جزئيات 

  8   نمايي از استرس روباره و تاثير فشار منفذي براي محاسبه استرس موثر

10    بروز Breakout بر ديواره چاه.

  9    جهت گيري شكستگي ها بر ديواره چاه نسبت به جهت اعمال استرس هاي افقي.
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الزم منظور گرديده است، اطالعات با ارزشي 
را در مــورد انــواع رخســاره ها و مكانيزم هاي 
دگرشــكلي منطقه اي فراهم مــي آورد. از اين 
تحليل دقيق، اطالعات االستيكي سنگ حاصل 
مي شــود. اســتفاده از اين پارامترهــا به منظور 
پيش بيني فشــار منفذي و اســترس هاي افقي و 

عمودي اســت. تعيين جهت استرس هاي افقي 
نيز براي حفاري و عمليات تكميلي بســيار مهم 

است. [1]
بايد به اين نكته توجه داشت كه فعاليت هاي 
حفاري و توليدي، استرس هاي منطقه اي را تغيير 
مي دهند و برخي مواقع باعث آســيب هاي جدي 

به فعاليت هــاي بهره برداري از مخازن مي شــود. 
حفــاري باعث تغييــر اســترس هاي نزديك چاه 
مي شود. حفاري هاي با فشار زياد و كم به تر تيب 
باعث كاهش فشار و افزايش فشارمنفذي مي شود. 
اين تغييرات ممكن است باعث دشواري يا راحتي 
در حفاري شــود كه وابسته به شــرايط منطقه اي 
است. دانستن اينكه كدام شرايط به وقوع خواهد 
پيوســت، بسيار مهم اســت. افزايش فشار در چاه 
ممكن اســت اســترس منطقــه اي را تغيير دهد و 
منجر به شكستن سنگ در برگيرنده چاه شود. البته 
اگر برنامه، شكســت هيدروليكي باشد اين خود 
مي تواند مناسب باشد. توليد از چاه، باعث كاهش 
فشارمنفذي مي شود كه نتيجه آن كاهش تراوايي يا 
تراكم سازند است. اين اثرات ناشي از تقليل، حتي 
با افزايش فشارمنفذي پس از تزريق گاز، ممكن 
است برگشــت ناپذير باشد. اگر وضعيت استرس 
شناخته شده باشــد، مي توان نتايج منفي يا مثبت 
پيش رو را پيش بيني كــرد. مدل مكانيكي، يك 
گردآوري منطقي از اطالعات مناســب در مورد 
استرس و خصوصيات مكانيك سنگي در منطقه 
اســت و ما را قادر مي ســازد تا آن را با اطالعات 
حاصل شده ارتقا داده، نقشه مناسبي براي حفاري 
بدســت آوريــم. داده هــاي ورودي يــك مدل 
مكانيكي زمين، شامل اطالعات ژئوفيزيكي، زمين 
شناســي و مدل هاي مهندسي مخزن است. عامل 
ارجحيت يك مدل مكانيكي زمين، فراهم آوردن 
يك نگاه يكپارچه از خصوصيات مكانيك سنگي 

در منطقه است.

8-كاربردهاي تحليل  ژئومكانيكي در اكتشـاف و 
توسعه مخازن هيدروكربني 

اگر بخواهيم فهرســتي از موضوعاتي كه با 
ارزيابي هاي ژئومكانيكي مي توان به تحليل آنها 
پرداخت را تهيه كنيم، مي توان به طور خالصه به 

اين موارد اشاره كرد:

8-1-كاربردهاي حفاري
 بهينه سازي طراحي و نصب لوله جداري در چاه ها
 انتخاب مناسب سيال حفاري و سيال تكميلي

 بهينه سازي خصوصيات شيميايي گل به منظور 
جلوگيري از آماس رس

 جلوگيري از گير لوله 
 كاهش زمان پاكسازي و زمان افزايش قطر چاه

 جلوگيري از فرســايش و شكستگي ابزار هاي 

  11    شكستگي هاي كششي ناشي از حفاري

12  نگارهــاي تصويرگــر (يكي از ميادين نفتي جنوب ايران) ابزاري مناســب بــراي آناليز و مطالعه 
شكستگي ها بر روي ديواره.

13    تاثير وزن گل بر شكستگي ها در چاه.
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حفاري
 كاهش ريسك هرزروي گل 

 كنترل جهت بهينه
UBD ارزيابي شرايط مناسب براي 

 مدل ســازي هيدروليكي با در نظر داشــتن قطر 
واقعي چاه

 تفسير تست هاي نشتي Leak-off و آزمون هاي 
استرس در جا

 پيش بيني رفتار دگر شكلي چاه
 پيش بيني افزايش قطر چاه در مناطق سردسير

8-2-كاربرد هاي كنترل چاه
 ارزيابي استرس در نزديكي چاه و شرايط فشار منفذي

شكســتگي هاي  مختلــف  حالت هــاي  بررســي   
هيدروليكي به منظور تقسيم بندي سيال چاه

8-3-كاربردهاي بررسي سازند
 جلوگيري از گير كردن و آسيب رسيدن به ابزار 

نگاربرداري
 جلوگيري از مشــكالت تفســير الگ ناشي از 

بيضي شكل شدن چاه

OBM جلوگيري از محدوديت هاي نگاربرداري در 
 تحليل هاي كمكي استرس هاي در جا و فشار منفذي

 بررسي تراواترين شكستگي هاي طبيعي

8-4-كاربردهاي تكميلي چاه
 تعيين شرايط مختلف براي چاه هاي باز

 كاهش نصب لوله هاي جداري غير ضروري
 جلوگيري از سيمان كاري ضعيف

 حذف ريسك ناشي از سيمان كاري هاي ضعيف
 جلوگيري از بروز درز و شكاف در سيمان كاري

 بهينه سازي سوراخ كاري لوله جداري
 افزايش عمق نفوذ در سوراخ كاري لوله جداري

 حذف كنترل هاي غير ضروري
 بررسي دگر شــكلي و شكستگي لوله جداري 

ناشي از حركت سازند
 طراحــي حفره  هاي تكميلي براي چاه هاي گاز 

متان با بستر هاي ذغال سنگي

8-5-كاربردهاي تحريكي
 تعيين مقدار ماكزيمم مجاز فشار براي تحريك 

ماتريكس سنگ
 بررسي اثرات انحراف مسير چاه بر شكستگي هاي 

ناشي از حفاري
شكســتگي هاي  اتصــال  پتانســيل  بررســي   

هيدروليكي به يكديگر
 تخميــن فشــار مــورد نيــاز بــراي بررســي 

شكستگي هاي طبيعي 

8-6-كاربردهاي مهندسـي بهره برداري كاهش 
توليد شن

 جلوگيــري از ريــزش چاه هــاي باز ناشــي از 
فرو نشست

 بهينه سازي فرآوري براي جلوگيري از توليد شن 
ناشي از سوراخ كاري

 بررسي ريسك آسيب هاي مكانيكي سازند
 درك وضعيــت توليــد شــد در مخــازن بــا 

نفت سنگين
 كاهش توليد آب از شكستگي هاي هيدروليكي

 محاسبه ماكزيمم فشار تزريق براي جلو گيري از 
شكست هاي هيدروليكي 

8-7-كاربردهاي نوين
 طراحي چاه هاي تزريق گازي با در نظر گرفتن 

مالحظات گازهاي گلخانه اي

14    مدل مكانيكي زمين

15  بدســت آوردن پنجره ايمن گل حفاري، تصوير ســمت راست مربوط به زاويه انحراف چاه در هر 
بازه را نشان مي دهد.

16  تعيين جهت و آزيموت حفاري بر حسب فشار شكستن سازند. رنگ آبي يعني كه اگر حفاري در اين 
جهت و آزيموت صورت پذيرد نياز به وزن گلي در حدود 9750 پام براي شكستن سازند داريم.
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9-ارائه چند مثال كاربردي
طبق توضيحات ارائه شــده در بخش هاي 
قبلي، در اين بخش به چند مثال كه با استفاده از 
تحليل هاي ژئومكانيكي حاصل گرديده است، 
مي پردازيم. به عنوان مثال(شكل-15)، با توجه به 
ورودي هاي داده شــده به نرم افزار، پنجره ايمن 
گل حفاري در فواصل مربوطه محاسبه گرديده 
اســت كه كمك با ارزشي در طراحي عمليات 
حفاري دارد. بخش سمت راست شكل، مقدار 

انحراف چاه را در هر بازه نشان مي دهد.
 در شكل-16كه مي توان آن را به عنوان يك 
نقشه مسير حفاري قلمداد كرد، با توجه به متغير مورد 
نظر مي تــوان آزيموت و مقدار انحراف حفاري را 
به دست آورد. در اين شكل، بر حسب تابعي از فشار 
كه در آن، سازند دچار شكستگي مي شود محاسبات 
صورت گرفته و دياگرامي شــبيه شكل-16 تهيه 
مي گردد.  در مثالي ديگر(شكل-17)، مي توان ديد 
كه اســترس هاي حلقوي در عمــق خاصي از چاه 
برحسب فاصله از ديواره چگونه هستند. با توجه به 
شكل-18 و در يك تحليل سه بعدي از امتداد مسير 
حفاري و محاسبه وزن گل براي پايدار نگه داشتن 
ديواره چاه به عنوان متغير، مي توان نتايج را ارزيابي 
كرد. شكل-19 نيز مربوط به محاسبات شكل-18 
و تعيين پنجره ايمن گل حفاري و انحراف چاه است.

 
نتيجه گيري

با توجه به مطالب گفته شده مي توان دريافت 
كه تحليل هاي ژئومكانيكي، شايد امروزه به عنوان 
حلقه اي مفقود در مطالعات باالدستي صنعت نفت 
مطرح باشد كه با به كارگيري آن، صرفه جويي هاي 
ارزي و ريالي گسترده اي مي توان در صنعت نفت 
شــاهد بود. بنابراين، انتظار مي رود با ايجاد ساز و 
كار مناســب همچــون تشــكيل اداره مطالعات 
ژئومكانيك در تمام شــركت هاي توليدي تابعه 
شركت ملي نفت ايران، شاهد گسترش بيش از 
پيش اين علم نوين بوده و اثرات آن را در افزايش 
راندمان بخش هاي مختلف صنعت نفت كشور 

نظاره گر باشيم.
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