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دانشگاه تهران

مجموعه مخزن-پوشس��نگ اغلب ناهمسانیها و نقاط ضعفي از جمله ناپیوس��تگیها ،نواحي خردشده و گسلها دارند .تزریق گاز در مخزن
که عمدتاً با هدف افزایش بهرهبرداری انجام میشود ممكن است از طريق تغییر فشار منفذی سبب تغییر در میدان تنشبرجا ،فعالشدن مجدد
ناپیوس��تگیها ،ایجاد ناپیوس��تگیهای جدید ،وقوع رخدادهای لرزهای القایی و کاهش ظرفیت تراوایی پوشس��نگ گردد .از اینرو شناخت
ویژگیهای زمینشناس��انه و ناپیوس��تگیهای موجود در مجموعه مخزن-پوشس��نگ در تعیین بازه ایمن فشار سیال تزریقی و محل تزریق ،از
اهمیت ویژهای برخودار اس��ت .بهطور کلی تحلیل و بررس��ی مس��ائل و مخاطرات مرتبط با تزریق گاز از ديدگاه ژئومکانیکی شامل دو مرحله
عمده اس��ت؛ نخس��ت تحلیل میزان تغییرات تنشدر اثر تزریق گاز و دوم تحلیل رفتار ش��اخصهای زمینشناس��ی (الیههای س��نگ مخزن و
پوشس��نگ ،شکستگی ،گس��لها و غیره) در اثر تنش القاء ش��ده .در مجموع برای تحلیل و مدلس��ازی این مراحل توسط پژوهشگران سه
رویکرد متفاوت ارائه ش��ده که ش��امل روشهای عددی ،روشهای نیمهتحلیلی و روشهای تحلیلی است .اگرچه برای تخمین تغییرات تنش
در حالت کلی ميتوان از روشهای تحلیلی استفاده كرد اما برای بررسی جزئیات بیشتر تغییرات ناهمسان تنشهای القايی در داخل و اطراف
محدوده تزریق ،بررس��ی ژئومکانیکی عددی مناس��بتر اس��ت .در این مطالعه در ابتدا اثر افزایش فش��ار منفذی ناش��ي از تزریق بر ناپایداری
ناپیوس��تگیهای موجود و امکان فعالیت مجدد آنها در محیط مخزن-پوشس��نگ تشریح شده و در ادامه مراحل مدلسازی رفتار ژئومکانیکی
در ارتباط با فرآیند تزریق برای محیط مخزن-پوشسنگ همراه با ناپیوستگیهای موجود تشریح شده است.
تزریقگاز،پوشسنگ،رفتارژئومکانیکیناپیوستگیها،مدلسازیژئومکانیکی
مقدمه

بهمنظ��ور اطمین��ان از حف��ظ و پای��داری یکپارچگ��ی مرزه��ای ناتراوا
(پوشسنگ ،گسل و غیره) ضروری است در طول عمليات تولید یا تزریق
مخ��زن مطالعات و تحلیله��ای ژئومکانیکی انجام پذي��رد .یکپارچگی
مرزهای ناتراوا ممكن اس��ت در اثر ایجاد شکستگيهای القايی ،فعالیت یا
بازشدگی مجدد گسلها و شکستگیهای موجود در مرزها تهدید شده یا
از بین برود.
پوشس��نگ مخازن هیدروکربوری بهعنوان مهمترین مرز ناتروای مخزن
ممکن است ش��امل ناپیوس��تگیها ،ناهمس��انیها و همچنین دربرگیرنده
نقاطضعفی مانند گس��لها و نواحي شکس��ته باش��ند که میتوانند مسیری
برای مهاجرت س��یال تحت فش��ار فراهم آورند .عالوه بر این ممکن است
افزایش فش��ار منفذی در مجموعه مخزن-پوشسنگ ،تغییرات مکانیکی
غیرقابلبرگش��تی در پوشس��نگ ایجاد کند [ .]1بنابراین ناپیوستگیهای
موجود در مجموعه مخزن-پوشس��نگ ،یکی از مس��یرهای محتمل برای
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نشت گاز تزریق شده است .در عملیات اجرایی باید از درگیر شدن گسلها
یا ناپیوستگیها بهعنوان مسیر نشت گاز تزریق شده جلوگیری بهعمل آيد.
تولید و تزریق س��یال ممکن اس��ت از طريق تغییر فش��ار منفذی و تغییرات
متناظر در میدان تنش ،سبب ایجاد شکست هیدرولیکی ،شکست برشی در
سطوح ترک ،یا فعالیت مجدد ناپیوستگیهای موجود توسط کاهش تنش
مؤثر گردد [ .]2بنابراین تغییر ش��کل زمین ،لرزهه��ای اتفاق افتاده ،فعالیت
مجدد ناپیوستگیها و ظرفیت ناتراوایی سنگهای اطراف مجموعه مخزن-
پوشسنگ از عوامل مهم در اجرای پروژههای دربرگیرنده تزریق گاز در
فضاهای زیرزمینی محسوب میشوند [.]3
روتکویچ و همکاران در س��ال  2012مطالعات جدیدی در خصوص آثار
تزریق گاز در حوزههای رس��وبی عمیق بر تغییرات تنش-کرنش مجموعه
مخزن-پوشس��نگ ،ریزلرزههای القايی ،عملکرد تراوایی پوشس��نگ و
پتانس��یل فعالیت مجدد ناپیوستگیها انجام دادند [ .]4عالوه بر این در چند
مطالع��ه ديگر چگونگی تأثیر تزریق گاز بر زمینلرزههای القایی ،هم روی
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لغزش ،4بهعنوان شاخصی جهت پایداری ناپیوستگی ارائه شده است.

گس��لهای اصلی [ ]5-7و هم روي گس��لهای فرعی [ ]8بررسي شد .در
سال  2003سیبسون نشان داد که برشخوردن مجدد ناپیوستگیهای موجود
 -1اثر فشار منفذی بر پایداری ناپیوستگیها
با چس��بندگی صف��ر و ناپیوس��تگیهای دارای جهتگیری مناس��ب برای
لغزش ،مرز پایینی فرافش��ار را تعیین میکنند .عالوه بر این بیشترین فرافشار بس��یاری از آزمونهای آزمایشگاهی مؤید این امرند که افزایش فشار سیال
قابلتحمل برای پوشسنگ به رژیم تنش برجا (بزرگی و جهت تنشهای منفذی در سنگها و ناپیوستگیهای آنها مقاومت سنگها را کاهش داده
و میتوانند سبب بروز گسیختگی ترد شوند .افزایش فشار سیال منفذی ()Pf
برجا) بستگی دارد [1و.]9
در س��ال  2005روتکویچ و تسانگ نش��ان دادند که در رژیم تنش کششی منجر ب��ه کاهش تنشهای مؤثر  σ'=σ-Pfمیش��ود .تنش مؤثر نرمال مثبت
( )SH =0.7Sفعالیت مجدد ناپیوس��تگیهای بهشدت ش��یبدار ،محتملتر ( )σn–Pfدو قطعه تش��کیلدهنده گسل را به يكدیگر میفشارد و در مقابل
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و کششی جهت طراحی عملکرد تزریق گاز در مجموعه مخزن-پوشسنگ موهر در ش��كل-1-ب تأثیرات افزایش فشار س��یال را بر پایداری گسل به
ﺷﻜﺴﺖ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ]16و.[17
تصویر میکشد.
ضروري است [1و.]10
بررس��ی شکست برشی و کششی با اس��تفاده از روشهای تحلیلی ساده و دای��ره موهر ابزار مناس��بی برای نمایش وضعیت تنش اس��ت ک��ه در واقع
همچنین با استفاده از روشهای عددی پیچیده امکانپذیر است .روشهای تفاض��ل بی��ن تنش اصلی بیش��ینه مؤث��ر ( )σ'1و تنش اصل��ی کمینه مؤثر
تحلیل��ی بر مبنای مطالعه ل��رزهای و اثرات فعالیت مجدد ناپیوس��تگیها بر ( )σ'3را ب��ه تصوی��ر میکش��د .بنابراین قط��ر دایره موهر تن��ش تفاضلی
( )σ1-σ3را نشان میدهد در حالی که اندازه بعد افقی آن به تنشهای مؤثر
ذخیرهس��ازی هیدروکربن توس��عه یافته و بهکار برده شده اما برای ارزیابی
پایداری ناپیوس��تگیها همراه با تزریق گاز نيز مورد اس��تفاده قرار میگیرد ' σ1و ' σ1بستگی دارد.
[ .]11هرچن��د روشه��ای تحلیلی جه��ت ارائه تخمین اولیة بیش��ینه تنش افزایش فش��ار س��یال که تنش نرمال مؤثر را کاهش ميدهد دایره موهر را
قابلتحم��ل تزریق ب��رای تعیین جهت بحرانی گس��ل در مجموعه مخزن -به س��مت پوش شکست گس��ل منتقل میكند .این اندازهگیری معموالً در
پوشسنگ مفید است اما روشهای عددی ژئومکانیکی نشان میدهند که آزمایش��گاه و از طريق تعدادی آزمایش مقاومت برشی انجام میشود .در
میدان تنش برجا طی تزریق ثابت نبوده و تزریق در طول زمان و مکان توسط واقع برخورد دایره موهر با پوش شکس��ت بهمنزله لغزش گسل است و قبل
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ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي
روي ﮔﺴﻞ )ب
ﮔﺴﻞﺗﻨﺶ
ﺷﻜﻞ ):1اﻟﻒ(
فش��ارﺛﺮ
ﮔﺴﻞ ﻣﺆ
ﺑﺮﺷﻲ
ﻧﺮﻣﺎلﺑﺮ و
اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎي
اﺳﺖ (.اﺛﺮﺗﻨﺶ
ﺷﺪه-ب
اﻋﻤﺎل1-
درﻫﺎيﺷﻜﻞ
ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﭘﻮش ﺷﺴﻜﺖ
( 1الف) تنشهای اعمال ش��ده روی گس��ل (ب) اثر افزایش
ناپیوستگیهای مجموعه مخزن-پوشس��نگ همراه با معرفی عامل تمایل
دوگسل
پایداری
منفذی بر
رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻌﺪيزﻳﺮ از
ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺟﻬﺖﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
ﻧﻮﺷﺖ ]:[18
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ
ﺣﺎﻟﺖﺑﻪ
دررا ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﺮايوﮔﺴﻞ
ﮔﺴﻞﻣﺠﺪد
ﭘﻮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
p

f



)(1

]:[18
)(3

f

 cos 2









r 
c    n  p f



دﻫﻨﺪه
اﺳﺖc .
ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ
0.5ﻧﺸﺎن 
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ 
اﺻﻄﻜﺎك  
ﺿﺮﻳﺐsin 2
ﺷﻮدو  &μ
 0.5ﻣﻲ '
ﺑﺎﻋﺚ ' 
ﺑﺮﺷﻲاﺳﺖ 'ﻛﻪ 
ﻛﻪدر آن τrﺗﻨﺶ0.5
3

1

3

1

3

1

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ذاﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﻞﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ
ﺳﻄﻮح زﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ذاﺗﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻟﻐﺰش زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق
ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ]:[18
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ﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روي ﮔﺴﻞ )ب( اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺴﻞ
علمي  -پژوهشی
مقاالت]:[18
ﮔﺴﻞ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻠﻲ زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ

r 
ﮔﺴﻞc
ﭘﺎﻳﺪاري 
ﻣﻨﻔﺬي pﺑﺮ n 
ﺷﻜﻞ ):1اﻟﻒ( ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روي ﮔﺴﻞ )ب( اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر f 

ش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﮔﺴﻞ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻠﻲ زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ]:[18

دﻫﻨﺪه
نتیجه ﻧﺸﺎن
اﺳﺖc .
برای و μ
کهﺷﻮد
استﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ
بین
پیوستگی
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲاست
اﺻﻄﻜﺎكکم ممکن
ﺿﺮﻳﺐ چسبندگی
گسلهایی با
r 
c    n  p f 
ذاتی
مقاومت
چسبندگی کم،
ﻛﻢبرای
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲباشد.
مقابل در گسل
سطوح زبر
برشی ﺑﻴﻦ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎ
ﺢ ﮔﺴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﻞ
تنش
مقاومت برشی
نسبت
میافتد که
اتفاق
اس��ت و لغزش
ناچیز
ﻧﺸﺎنبهاﺗﻔﺎق
زﻣﺎﻧﻲ
ﻟﻐﺰش
اﺳﺖ و
ﺿﺮﻳﺐﻧﺎﭼﻴﺰ
زمانی μذاﺗﻲ
ﺑﺎﻋﺚﻛﻢ،
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﺑﺮاي
دﻫﻨﺪه
اﺳﺖc .
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ
اﺻﻄﻜﺎك
ﺑﺮﺷﻲو
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻣﻲﺷﻮد
ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ
ﺑﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﺶ
ﺴﻞ آن τr
در
نرمال مؤثر برابر با ضریب اصطکاک استاتیکی گسل باشد [:]18
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲﻣﻤﻜﻦ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ
ﺿﺮﻳﺐﻫﺎي ﺑﺎ
ﺑﺮاي ﮔﺴﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻨﺶﺳﻄﺢ
ﺑﺮﺷﻲﺑﻪذاﺗﻲ
ﺖوﻣﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ:[18
ﮔﺴﻞاﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ]
اﺻﻄﻜﺎك
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﮔﺴﻞﻣﺆﺛﺮ
ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺮﺷﻲ

ﻮح زﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ذاﺗﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻟﻐﺰش زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق

r
				
)(2

:
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ
ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ n [18p f] 
			
r

ﺛﺮ
ﺆ
ﻣ
ﺑﺮﺷﻲ
و
ﻧﺮﻣﺎل
ش��یبﻫﺎي
اﺳﺖ.با ﺗﻨﺶ
ﺷﻜﻞ-1-ب
ضری��بﮔﺴﻞ در
ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﭘﻮش ﺷﺴﻜﺖ
در
اس��تاتیکی برابر
اصطکاک
پوش شس��کت  p f 
گس��ل n
مؤثرند
ﻫﺎيگسل
لغزش
برشی که
است.
ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪو ﻣﻲ
زﻳﺮ
رواﺑﻂ
ﺑﻌﺪي-باز
شكل-1-ب و در
ﺑﻮده
ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎﮔﺴﻞ
اﺻﻄﻜﺎك ﺟﻬﺖ
ﺪﻳﺐﺗﺎﺑﻌﻲ از
تابعیﺛﺮ
ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺆ
ﻧﺮﻣﺎل
برﺗﻨﺶ
اﺳﺖ.
نرمال-و1
تنشهایدوﺷﻜﻞ
ﺣﺎﻟﺖ در
ﺷﺴﻜﺖ ﮔﺴﻞ
ﺷﻴﺐ ﭘﻮش
اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
محاس��به
روابط زیر
بعدی از
حالت دو
ب��وده و در
گس��ل
ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
رواﺑﻂ زﻳﺮ
ﺑﻌﺪي از
ﺣﺎﻟﺖ دو
ﺑﻮده و در
جهتیافتگیﮔﺴﻞ
از ﺟﻬﺖﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
ﺑﺮ ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از
میشوند [:]18
:[1
 0.5  1   3  sin 2 & ' 0.5  '1   '3   0.5  1   3  cos 2
( 0.5     sin 2 &  0.5      0.5     cos 2 )3
ﺴﻞ و )σ1ﺷﻜﻞ-1-اﻟﻒ( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ  θواﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦرو

رخدادهای لرزهای اتفاق افتد .بنابراین Tبه عنوان شاخص پایداری در تزریق
سیال درنظر گرفته میشود و مقادیر بیشتر از  0/6بهعنوان حد محتمل لغزش
فرض میشود [2و17و.]19
 -1مراح�ل مختلف مدلس�ازی ژئومکانیک�ی ناپیوس�تگیهای موجود در
پوشسنگ مخازن نفتی

در عملیات تزریق ضروري است فشار بهینه تزریق هم از ديد یکپارچگی
پوشس��نگ و هم از ديدگاه اقتصادی ایمن باشد .تخمین این فشار بهینه و
ایمن عملیاتی به چند عامل کلیدی بستگی دارد که شامل خواص مکانیکی
سنگ ،مقاومت سنگ ،تنشهای برجا و تغییرات در خواص سنگ مخزن
مثل تغییر در تخلخل ،تراوایی ،اش��باع آب و تغییرات تنش ناشی از تزریق
(تنش القايی) است .بهمنظور امکان تخمین دقیق اين عوامل ،دادههای زیر
الزم است [:]20
ﻫﺎي از
ﮔﺴﻞ
ﺑﺮﺟﺎ و
ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎﻧﺴﻮر
ﺳﺖ.بینﺟﻬﺖ
چاهنگارهای صوتی به همراه عوامل ناهمسانگردی موجود و چاهنگارهای
نرمال
تنش
بنابراین
ﺗﻨﺶاست.
(شكل-1-الف)
گسل و σ1
ﮔﺴﻞθﻫﺎزاویه
ﺳﺎﻳﺮدر آن
اي ﻟﻐﺰش ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از که
هس��تند .از اینرو وضعیت بعضی گسلها برای لغزش پتروفیزیکی دیگر
ﺗﻤﺎﻳﻞبرشی
ﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ و
وابستهاﺳﺖ.
ﻟﻐﺰشبه θﮔﺴﻞ
چاهنگارهای تصویری (جهت شناسایی شکستگیها)
مطلوبتر از ساير گسلهاست .جهت نسبی تانسور تنش برجا و گسلهای
6
5
آزمون ریزشکاف یا آزمون نشت( LOTبهدست آوردن فشار شکست
از پیش موجود یکی از عوامل اساسی در تحلیل تمایل لغزش گسل است.
ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ
8
7
عامل تمایل لغزش ( )Tبرای پایداری گسل توسط بسیاری از محققان مورد حداقل و تنش بسته شدن ترک )
نسبت:[2
استفادهﻣﻲازﺷﻮد ]
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺻﻮرتاینزﻳﺮ
ﺑﺮﺷﻲ مﺑﻪ
ﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اندازهگیری فشار سازند
تنش برشی به مقاومت
عامل با
یگیرد.
استفاده قرار
آزمایشهای انجام شده روی مغزههای سنگی (خواص مکانیکی سنگ و
برشی طبق رابطه 4-محاسبه میشود [:]2
مقاومت سنگ ،رابطه دمای زياد با تراوایی در کنار آزمایشهای رایج روی

T
)c   ( n  P p
برایازس��نگ مخزن و پوشس��نگ و مقاومت برش��ی پوشسنگ از
مغزه)
			
()4
ﭘﻮشﺳﻨﮓ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﭘﻮشﺳﻨﮓ ﻳﻜﻲ
ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻛﻨﺎر آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي راﻳﺞ روي ﻣﻐﺰه( ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن و
عوامل مهم مورد نیاز است.
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد
آﻳﺪ .وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي ﻃﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﻓﺰاﻳﺶ
دﺳﺖﻧﻴﺎزﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ل در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻞ از راﺑﻄﻪ3-
ه��ای ﺑﺎحاصل از ای��ن منابع جهت تخمین تنشه��ای القایی و تغییرات
ﺗﻐﻴﻴﺮاتمی
رابطه 3-بوهدست
گسل
ﺟﻬﺖسطح
نرمال در
ﺣﺎﺻﻞو ازتنش
تنشﻫﺎيبرشی
دادهﺗﺰرﻳﻖ(
وقتی )ﻧﺎﺷﻲ از
آید .ﺳﻨﮓ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﻨﺶازﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ
ﺗﺨﻤﻴﻦ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
داده
ﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻟﻐﺰش ) (Tاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  9Tاز ﻳﻚ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﻟﻐﺰش ﺑﺮﺷﻲ
ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﻮأم
طیژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺳﺎزي
ﻫﺎي ﻣﺪل
داده
ﺷﻜﺴﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺖو ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در
یاب��د،ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ادﻏﺎم ﻣﻲ
س��نگ (ناش��ی از تزریق) با دادههای مدلس��ازی ژئومکانیکی-
مقاومت
کاهش
مقاومت لغزش
افزایشومی
تزری��ق-گاز
منفذی
فش��ار
ﺑﻪ
ادﻏﺎم T
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻓﺘﺪ.
اﺗﻔﺎق
اي
ﻟﺮزه
ﻫﺎي
رﺧﺪاد
اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
و
ﮔﻴﺮد
داده
ﺑﺮاي
ﻛﺎﻣﻞ
روﻧﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻨﮓ
ﭘﻮش
در
ﻛﺸﺸﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
ﻳﺎ
ﺑﺮﺷﻲ
ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 9
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﻐﺰش ﻗﺮار ﻣﻲ عامل تمایل لغزش افزایش مییابد .اگر مقدار  Tاز یک تجاوز کند لغزش مخزنی توأم و ادغام میشوند .این تغییرات در نهایت برای تعیین شکست
ﺷﻜﻞﻫﺎي2-و 3آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻐﺰش
ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺣﺪ
آس��تانه 0ﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از /6
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ر ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
است برشی یا شکست کششی در پوشسنگ استفاده ميشوند .روند کامل برای
ممکن
گیرد و
ﻋﻨﻮان می
لغزش قرار
گسل در
ﺷﻮدیودهد یا
ﻣﻲرخ م
برش��ی
ادغام دادهها از منابع مختلف در شكلهاي2-و 3ارائه شده است .این روند
[.
طراحی تصویرهای
3

1

3

'

'
1

'

3

سطحی

تفسیر و تطبیق نگارها

1

واردکردن داده ها

مدل سازی گسل ها و
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮشﺳﻨﮓ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﺳﺎزي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
شکستگی ها

بررسی پیشینه ای

داده های تصحیح کننده

داده های چاه نگاری

داده های حفاری

داده های لرزه ای

میکروفرکXLOT ،
آزمایش مغزه ها
فشار کل

مقاومت عمقی
گاما ری
کلیپرهای چندبازویی جهت دار
چگالی ظاهری

گزارش های چاه اکتشافی
بررسی جهت داری
منحنی های عمق-زمان
وزن گل ،سیال حفاری

مقاطع عرضی دوبعدی
تفسیر ساختاری
نقشه های
روابط عمق و زمان

ي اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻢ از دﻳﺪ ﻳﻚﭘﺎرﭼﮕﻲ ﭘﻮشﺳﻨﮓ و ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي

ﺸﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻳﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

اﺷﺒﺎع آب و
ﺗﺮاواﻳﻲ،
سه بعدی
ﺶﻫﺎي ﺑﺮﺟﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ ،شبیه سازی

مدل مکانیکی زمین
جهت تنش

جریان ،شیمیای و

دﻗﻴﻖسه بعدی
مدل
ژئومکانیکیﻫﺎي زﻳﺮ ﻻزم
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،داده
اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﺰرﻳﻖ )ﺗﻨﺶ اﻟﻘﺎﻳﻲ( اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اختصاص خواص
سفره ها و مخزن

زمین شناسی

ﺷﻜﻞ  :2روﻧﺪ ﻣﺪلﺳﺎزي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺰن-ﭘﻮشﺳﻨﮓ ][21

 2روند مدلسازی ژئومکانیکی مجموعه مخزن-پوشسنگ []21

ﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﮔﺮدي ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﺎهﻧﮕﺎرﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ

ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ(
ﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
82

ن ﻧﺸﺖ) 6LOTﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 7و ﺗﻨﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮك(8

وضعیت شناسی

فشار منفذی

مشخصات
مقاومتی سنگ

گسل مرز
سازندها

خواص االستیک

تحلیل مدل و بررسی نتایج

ﺷﻜﻞ  :3دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺟﺰاي ﻻزم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺰن-ﭘﻮشﺳﻨﮓ][22-25

 3دس��تهبندی اجزای الزم در فرآیند س��اخت یک مدل ژئومکانیکی
مخزن-پوشسنگ []22-25
مجموعه ﻳﻚﺑﻌﺪي
 -1-1ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪدﺳﺖ آوردن دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻗﺪم اول ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﻚ

ﺑﻌﺪي10

ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﺎه

ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ .ﻣﺪل  1-D MEMﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺿﺮوري ﺳﻨﮓ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮓ و ﺗﻨﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ
ﻧﻴﻤﺮخ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﭼﺎه و ﺑﺎ وﺿﻮح ﻣﻘﻴﺎس ﭼﺎهﻧﮕﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ] .[21ﭼﺎهﻧﮕﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ،آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر
ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﺎ آزﻣﻮن ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ،ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻐﺰه ﺑﺮاي
 MEMﺿﺮوري اﺳﺖ.
 -2-1ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻳﻚﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه11

ﻛﺮدن ﻣﺪل 1-D
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در ادامه بهطور خالصه تشریح میشود.

 -3-1توأمسازی 13مدل ژئومکانیک – مخزنی

ل مکانیکی یکبعدی
 -1-1ساخت مد 

بع��د از بهدس��ت آوردن دادهه��ای مربوط��ه ،قدم اول س��اختن یک مدل
مکانیک��ی یک بعدی 10برای حداقل س��ه چاه خارج از مرکز اس��ت .مدل
 1-D MEMخواص مکانیکی ضروری س��نگ ،مقاومت سنگ و تنشها
را ب��ه صورت یک نیمرخ در امتداد محور چاه و با وضوح مقیاس چاهنگار
ارائه میدهد [ .]21چاهنگارهای تصویری ،آزمون فشار شکست حداقل یا
آزمون شکست هیدرولیکی ،فشار سازند و آزمایشهای مغزه برای کالیبره
کردن 11مدل  1-D MEMضروری است.
 -2-1توسعه مدل یکبعدی به مدل سهبعدی ژئومکانیکی

بعد از یک بارهمبس��ته کردن مدل  ،1-D MEMدر صورت در دس��ترس
بودن سرعت صوت س��ه بعدي ،خواص سنگ در یک مدل زمینشناسی
برای کل محدوده مورد مطالعه توزیع میشود .این مدل شامل ویژگیهای
ساختاری زمینشناسی و همه شکستگیها و گسلهای موجود در این منطقه
اس��ت [ .]21سپس یک مدل سه بعدی مکانیکی زمین ،12کل منطقهای که
پروژه در آن انجام میش��ود را میپوشاند .این مدل سه بعدی شامل مخزن،
روباره تا س��طح زمین ،الیههای زیرین مخزن و سنگهای اطراف تا فاصله
مناس��ب (برای حذف تأثیر مرزها) است .بررس��ی تنشها برای مدل اولیه
ساخته ش��ده بر مبنای تنشهای برجای دستنخورده انجام میگیرد (مدل
قبل از هر برداش��ت و تزریق) .این مدل تنش با اس��تفاده از نیمرخ تنش در
مدل یکبعدی ( ،)1-D MEMدر طول مسیر هر چاه خارج از مرکز کالیبره
میشود [.]21
FLAC3D
ایجاد شبکه بندی

بهمنظور بررس��ی تغییرات ک ّم��ی تنشهای برجای ناش��ی از تزریق باید
از مدلس��ازی ژئومکانیکی-مخزنی توأم ش��ده اس��تفاده كرد .برای هر
سناریوی تزریق ،تغییرات دما ( ) ΔTو فشار (  )ΔPدر یکی از نرمافزارهای
شبیهساز مخزن مانند  ECLIPSEيا  TOUGH2Dمحاسبه میشود .متناظر با
هر تغییر در فشار و دمای مخزن ،تغییرات در تنشها (  )Δσو کرنشهای
حجمی ( ،) ΔЄتخلخل ( ) ΔØو تراوایی ( )ΔKدر یک نرمافزار شبیهساز
ژئومکانیکی مانند VISAGEکه مبتنی بر المان محدود س��ه بعدی است
یا  ABAQUSو  FLACمحاسبه میشوند .مقادیر  ΔØو  Δkبرای محاسبه
) بازگشت داده
و
 ΔPوΔTجدید به نرمافزار شبیهساز مخزن (
میش��وند .توأمس��ازی مدل ژئومکانیک–مخزن برای شبیهساز همزمان
 TOUGH-FLACدر شکل 4 -نشان داده شده است [20و.]14
در مرحله نخس��ت برای انجام طرح تزریق پیش��نهادی معموالً مدلسازی
ژئومکانیکی-مخزنی توأمان انجام میشود .در مرحله بعد حالت تنشهای
جدید بهدست آمده و با معیارهای شکست کششی ،برشی و دیگر حاالت
شکست ترکیبی مقایسه میشود .از مسیر تنش و کرنشهای محاسبه شده،
برای تخمین امکان وقوع و محل شکستهای مکانیکی در پوشسنگ اولیه
استفاده میکنند و در صورتی که هر نوع گسل اصلی نیز در منطقه موجود
باشد امکان فعالیت مجدد آن در این مرحله بررسی میشود [20و.]14
14
اعتبارسنجیﻫﺎيمدل
برای
لرزهای
اﻧﺪرﻛﻨﺶدادههای
است که
شایان
ﮔﺴﺘﺮده و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
چهاربعدیﻛﺮﻧﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﺶ-
ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و
ذکرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺰن-ﭘﻮشﺳﻨﮓ
طیﺷﺪه ﺗﺎ
اﻧﺠﺎم
روي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰي
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲاست.
زمان مفید
ژئومکانیک-مخزن
توأمان
ECLIPSE

TOUGH2D

را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺷﻜﻞﻫﺎي3-و 4ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﻗﻴﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاص ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺑﺮﺟﺎ در ﻣﺨﺰن-ﭘﻮشﺳﻨﮓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي

های
گسل
سازی
 -4-1مدل
منطقهﺗﻨﺶﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮﺟﺎ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﻋﺪدي ،ﻓﺸﺎر آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ را
آزﻣﻮنﻫﺎي
ﻻگ،
آﻧﺎﻟﻴﺰ
ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ،
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

خاکﺗﻌﻴﻴﻦ
ساختارهایﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺷﻮد .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ
اثراتﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪبهاﻃﻤﻴﻨﺎن
مس��ائل ﻳﻚﭘﺎرﭼﮕﻲ ﺳﺮ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺸﺨﺺ
متقابل
اﺳﺮيمربوط
ژئومکانیکی
اغلب

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و اﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ :آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺗﻚﻣﺤﻮره و ﺳﻪﻣﺤﻮره،

(نظیر مباحث تحلیل پایداری) با المانهای مش��ترک انجام میش��ود.
نسبی
جایی
ﺑﺮﺷﻲجابه
استفاده از
اﻣﻮاجمثال
ﺳﺮﻋﺖبرای
عنوانﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎيبهﺑﺎ درزه
روي ﻣﻐﺰه
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
[ ]27و آزﻣﺎﻳﺶ
همکارانﻣﻘﺎوﻣﺖ
و ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ
قابوسی در
ﺑﺮﺷﻲ و ﻓﺸﺎري
ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻳﻚلﻣﺪل
ﺿﺮوري ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻫﺎ
ي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
درجه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺎزيدرزه
سازی
جهتدرمد
مشترک
سطح
ﺳﻨﮕﻲدر المان
مس��تقل
آزادی

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺧﻮاص اﻻﺳﺘﻴﻚ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﻓﺬ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ و

TOUGH
ایجاد شبکه بندی

ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد در ﺷﻜﻞ 4-آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[28

وارد کردن داده های FLAC
(خواص ،مرزیندی و شرایط اولیه)

اجرا کردن شبیه سازی  FLACبدون TOUGH

وارد کردن داده های TOUGH

زمینشناسی ،لرزهای ژئومکانیک ،نگارها ،فرآیند بازیافت ثانویه( ،)EORثبتهای چاه

(خواص ،مرزیندی و شرایط اولیه)

پارامترهای کلیدی :نفوذ پذیری ،فشار آستانه ،پارامترهای مقاومتی و االستیک
اجرا کردن شبیه سازی  TOUGHبدون FLAC

آماده کردن شبیه ساز همزمان TOUGH- FLAC
اجرا کردن شبیه ساز همزمان TOUGH- FLAC
دادهای خروجی FLAC3D

دادهای خروجی TOUGH

ﺗﻮأمﺳﺎزي ﻣﺪل ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ–ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز [26] TOUGH-FLAC
ﺷﻜﻞ  :4ﻧﻤﺎﻳﻲ از 4

آزمونهای آزمایشگاهی

فشار سازند ،تنش های برجا(نگارها ،تست های تزریق) ،ناپیوستگی ها ،نگاربرداری

ویژگیهای برجا

پیش بینی رفتار پوش سنگ و مخزن مانند اتساع برشی ،گسترش حجمی ،و یا نشست

مدل سازی عددی

مقایسه ،یکبارچگی پوش سنگ ،فعالیت مجدد ناپیوستگی ها ،مدیریت ریسک

بررسی و تفسیر

مقایسه واقعی برای پیش بینی ها ،روش های به روز ،فرآیند بهینه تزریق

کنترل سطحی و برجا

نمای��ی از توأمس��ازی م��دل ژئومکانیک–مخزن برای شبیهس��از
]26[ TOUGH-FLAC

 -4-1ﻣﺪلﺳﺎزي ﮔﺴﻞﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ

مرور مطالب

ﺷﻜﻞ  :5ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ][28

 5فرآیند ساخت یک مدل ژئومکانیکی []28

 -2دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻫﺎ

ﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎك )ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري(

ﻣﺪل ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪلﺳﺎزي اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ دادهﻫﺎي در
ﺑﺎﺳﺎﺧﺖ
اﻟﻤﺎنﻳﻚﻫﺎي
دﺳﺘﺮس ﺑﻪاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖﺗﺮي از

ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻮﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ] [27اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان درﺟﻪ آزادي

ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻟﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي درزه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﺪه و ﺷﺎرﻣﺎ

] [27اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺻﻠﺒﻲ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ ،ﻟﻐﺰش و ﭼﺮﺧﺶ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺧﻄﻲ را
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س��نگ با بهرهگيري از فرمولبندی که توسط پانده و شارما ارائه شده
بود را تأیید کردند [ .]27بلوکهای صلبی که اجازه بازشدگی ،لغزش
و چرخش لبه به لبه خطی را میدهن��د برای تحلیل پایداری مغارهای
حفرش��ده در س��نگهای درزهدار (محلی که جابجاییهای سنگ در
مقایس��ه با جابجایی درزهها قابلاغماض است) پیشنهاد میشوند .برای
شبیهس��ازی اندرکنش س��ازه-خاک در آغاز المانه��ای الیه نازک
 1دادههای استفاده شده برای ساخت یک مدل و تعدیل کردن
آن [.]25-22
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اطالعات عمومی
خواص

نگارهای مرجع

دیگر منابع

ساختار مکانیکی

اشعه گاما ،چگالی،
مقاومت ویژه ،سرعت
موج فشاری ()vp

ریزه حفاریها،
ساختمان دنبال الیه

فشار منفذی ()pp

 ،Vpمقاومت ویژه

آزمونیکپارچگی
سازند ،آزمون ،RFT1
MDT3 ،DST2

فشار روباره ()σv

چگالی بالک

خرده برشها

جهت تنش

قطرسنجی4
چندبازویی ،نگارهای
تصویری

نقشههای ساختاری،
دادههای لرزهای
سهبعدی

تنش افقی حداقل ()σh

 ،Vpسرعت موج
برشی ( ،)vsابزار
تنشسنجی

 ،Ppتست ، LOT5
تست گسترشی ،LOT
میکرو شکاف ،تست
 ،HFT6دادههای
محلی ،گزارش حفاری
روزانه

تنش افقی
حداکثر()σH

نگارهای چاه

 ،Pp، σhمقاومت
سنگ ،دادههای میدان،
مدل تنش چاه

متغيرهاي االستیک
(مدول یانگ (،)E
مدول برشی (،)G
ضریب پواسون ())ν

 ،VP، VSچگالی بالک

دادههای میدان،
آزمونهای
آزمایشگاهی روی
مغزهها

متغيرهاي مقاومتی
سنگ (تنش فشاری
غیرمحصور (،)UCS
زاویه اصطکاک))

 ،VP، VSچگالی بالك،
ساختار مکانیکی

دادههای میدان،
آزمونهای
آزمایشگاهی روی
مغزهها ،حفرها

مکانیسمهای شکست

تصاویر چاه ،کلیپرهای
چند بازویی

گزارشهای روزانه

خواص ناپیوستگیها
(سختی نرمال (،)Kn
سختی برشی (،)KS
زاویه اصطکاک(،)θ
زاویه اتساع(،)ψ
چسبندگی()C

 ، VP، VSدادههای
لرزهای سهبعدی

آزمونهای
آزمایشگاهی روی
مغزههای گرفته
شده از ناپیوستگیها،
مدلسازی
ناپیوستگیها

پیش��نهاد شد که بعدا ً توسط محققان دیگر با المانهای بدون ضخامت
جایگزین گرديد .اخیرا ً با هدف تعدیل تنش روی سطح مشترک ،یک
رویکرد تماس��ی مرکب برای گسلهای کمعمق (در حالی که هر دو
عامل تنش و جابجایی از يكديگر مجزا میش��وند) توس��عه داده شده
است [.]27
قوانین بنیادی بهکار رفته در بررس��ی رفتار مکانیکی س��طح مشترک
به طبیعت تماس و مقیاس فرآیند بس��تگی دارد .مدلهای پالستیسیته
پیچی��ده ش��امل زبری ،اتس��اع ،سختش��دگی و نرمش��دگی برای
شبیهس��ازی نزدیک به واقعیت درزههای سنگی در مقیاس کوچک
ارائه ش��دهاند .در حالی که در مقیاس ب��زرگ عموماً معیار مقاومت
موهر-کولمب جهت تعریف تنش برشی بیشینه ترجیح داده میشود
[.]27
بهمنظور بررس��ی و مطالعه اندرکنش ژئومکانیکی و تعیین تغییرات تنش-
کرن��ش تحقیقات و فعالیتهای گس��ترده و متمرک��زي روی فرآیندهای
ژئومکانیکی انجام شد تا پیوستگی تغییرات ژئومکانیکی مجموعه مخزن-
پوشسنگ را تأيید نمايد .شكلهاي3-و 4نمایی کلی از مراحل الزم جهت
یک بررس��ی ژئومکانیکی دقیق را نش��ان میدهند .در این راس��تا خواص
ژئومکانیکی و تنشهای برجا در مخزن-پوشسنگ تعیین میشود .همچنین
آزمونهای آزمایشگاهی ژئومکانیکی ،آنالیز الگ ،آزمونهای تنشسنجی
برجا و مدلس��ازی عددی ،فش��ار آستانه تزریق را مش��خص میکنند تا از
یکپارچگی سراس��ری مجموعه اطمینان حاصل ش��ود .آزمایشهايی که
برای تعیین متغيرهاي مقاومتی و االستیکي الزم است میتواند شامل آزمایش
مقاومت فشاری تکمحوره و س��همحوره ،آزمایشهای خواص االستیک
استاتیکی و دینامیکی ،قابلیت تراکمپذیری منافذ ،نفوذپذیری وابسته به تنش
و سرعت امواج برشی و فش��اری در سطح تنش مقاومت و آزمایش برشی
مستقیم روی مغزههای با درزه طبیعی جهت تعیین متغيرهاي مکانیک سنگی
ناپیوستگیها باشد .مراحل ضروری که در یک مدلسازی ژئومکانیکی باید
رعایت شوند در شكل 5-آورده شدهاند [.]28
 -2دادههای مورد نیاز برای مدلسازی ژئومکانیکی ناپیوستگیها

س��اخت یک مدل ژئومکانیکی دقی��ق نیازمند دادهه��ای واقعی از محیط
مدلس��ازی است .همچنین اگر دادههای در دس��ترس بهاندازه کافی برای
ساخت مدل ژئومکانیکی موجود باشند میتوان نتایج دقیقتری از مدلسازی
ژئومکانیکی بهدس��ت آورد .عالوه بر این میتوان نتایج مدلس��ازی انجام
ش��ده را با دادههای واقعی گزارش شده مقایس��ه کرد و اصالحات الزم را
مدلسازی انجام داد .از این رو فهرست دادههای مورد نیاز برای انجام یک
مدلسازی دقیق در جدول 1-ارائه شده است.
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 -3نرم افزارهای مورد استفاده در مدلسازی ژئومکانیکی

تودهس��نگ اغل��ب بهش��كل ناهمگ��ن و دربرگیرن��ده بدن��ه س��نگ و
ناپیوستگیهاست .تودهسنگها ممکن است در محیطهای پیچیده 15مانند
محیطهای مکانیکی ،هیدرولیکی و میدانهای حرارتی و حالت توأمان آنها
باشند .مطالعه فرآیند همزمان گرمایی-هیدرولیکی-مکانیکی ( )THMکلید
اصلي درک رفتار فیزیکی پیچیده در تودهسنگهاست .در دهههای گذشته
پیشرفت چشمگیری در زمینه فرآیند همزمان  THMدر محیط زمینشناسی
توسط برنامههای کامپیوتری رخ داده است .براساس تئوری بایوت ،چندین
شبیهساز مانند ( THAMESاهنیشی و همکاران  ( MOTIF ،)1996گواناسن
و چ��ان ( FRACON ،)1995نگوی��ن )1996و ( ROCMASنوریش��د و
همکاران  )1984توسعه داده ش��د .شبیهسازهای دیگر مانند ( FEMHباور
( FRACTure ،)1990کوه��ل ( GeoSys/Rockflow ،)1995وان��گ
( GEOCRACK،) 2007سئونس��ون  )1997نی��ز عموم��اً در زمینه انرژی
زمینگرمای��ی سنگ-خش��ک-گرم کاربرد دارند .بعض��ی کدهای رایج
مانند ( ABAQUSبرگس��ون ( FLAC،)1996ایسرالسون UDEC ،)1996
(ایسرالس��ون  )1996در مکانیک خاک و س��نگ کارب��رد دارند .در زمینه
مکانیک خاک ( COMOASSتوماس  )1995و ( CODE-BRIGHTالیوال
 )1994برای شبیهسازی همزمان جریان سیال دوفازی (گاز و سیال) و رفتار
ترمومکانیکی در خاک تقریباً اشباع شده و سیال چندفازی ایزوترمال آب
ش��ور و گاز در محیطهای نمکی بهکار میروند TOUGH2 .که در س��ال
 1999توسط پروس و همکاران توسعه داده شد یک روش عددی مناسب
برای شبیهس��ازی شرایط غیرایزوترمال جریان چندفازی است .روتکویچ و
تسانگ ( )2002و روتکویچ و همکاران ( )2002پیشگامان این روش توسط
همزمانسازی  TOUGH2و  FLAC3Dبرای مدلسازی جریان سیال ،انتقال
حرارت و ژئومکانیک بودند [.]29
کدها و روشهای عددی ذکر شده در باال برای مدلسازی همزمان فرآیند
 THMهس��تند .در هر حال توانایی مدلسازی رفتار ناپیوستگی و غیرخطی
در تودهس��نگ ش��امل گس��ترش ترک تحت جریان چندفازی و شرایط
غیرایزوترم��ال ،هنوز نیاز بهتقویت دارد .تودهس��نگهای ناهمس��انگرد
اغل��ب دربرگیرنده مواد مختل��ف ،درزهها و شکستگیهاس��ت .در چنین
شرایطی رفتار تودهسنگ میتواند با همزمان کردن فرآیند  THMناپیوسته

و غیرخطی باشد .بنابراین نیاز به یک مدل عددی مناسب که بتواند بهاندازه
کافی نش��اندهنده ناهمسانی و رفتار ناپیوسته سنگ بوده و فرآیند شکست
را تحت همزمانسازی شرایط  THMشبیهسازی کند ،ضروری است [.]29
نتیجهگیری

تزریق گاز در مخزن باعث تغییر در فشار منفذی محیط تزریق میشود
که اين امر میتواند س��بب تغییر در میدان تنش برجا ،فعالشدن مجدد
ناپیوس��تگیها ،ایجاد ناپیوستگیهای جدید ،وقوع رخدادهای لرزهای
و کاهش ظرفیت تراوایی پوشس��نگ ش��ود .وقتی فش��ار منفذی طی
تزریق گاز افزایش مییابد مقاومت لغزش كاهش و عامل تمایل لغزش
( )Tافزایش مییابد .اگر مقدار  Tاز یک تجاوز کند لغزش برشی رخ
میدهد یا گسل در آستانه لغزش قرار گرفته و ممکن است رخدادهای
لرزهای اتفاق بيافت��د .بنابراین  Tبهعنوان ش��اخص پایداری در تزریق
س��یال در نظر نمی گیرن��د و مقادیر بیش��تر از  0/6بهعنوان حد محتمل
لغزش فرض میشود .اگر چه روشهای تحلیلی برای تخمین تغییرات
تنش در حالت کلی مفید اس��ت اما یک بررس��ی ژئومکانیکی عددی
ممکن اس��ت برای بررسی جزئیات بیش��تر تغییرات ناهمسان تنش رخ
داده در داخل و اطراف محدوده تزریق مناسب باشد .فشار بهینه تزریق
در عملیات تزریق باید از دیدگاه یکپارچگی پوشسنگ و همچنين
از نظر اقتصادی ایمن باش��د .تخمین این فشار بهینه و ایمن عملیاتی به
چندین عامل کلیدی از جمله خواص مکانیکی سنگ ،مقاومت سنگ،
تنشهای برجا و تغییرات در خواص س��نگ مخزن (تخلخل ،تراوایی،
اش��باع آب) و تغیی��رات تن��ش القايی ناش��ی از تزریق بس��تگی دارد.
ساخت یک مدل ژئومکانیکی ،دقیق نیازمند دادههای واقعی از محیط
مدلسازی است .همچنین توأمسازی مدلسازی مخزنی-ژئومکانیکی،
معادالت االس��تیک منفذی و دینامیک س��یال را بهطور هم زمان برای
تعیین مقادیر مجهول فش��ار منفذی و جابجایی محیط بهکار میگیرد.
همچنین اگر دادههای کافی برای س��اخت م��دل ژئومکانیکی موجود
باشد نتایج دقیقتری از مدلس��ازی ژئومکانیکی بهدست خواهد آمد.
عالوه بر این میتوان نتایج مدلس��ازی را ب��ا دادههای واقعی گزارش
شده مقایسه کرده و اصالحات الزم را روی مدلسازی انجام داد.
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