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چکیده

امکانسنجی حفاری
این مقاله بر کاربرد مدلسازی عددی و تحلیلی بهمنظور امکانسنجی حفاری فروتعادلی در یکی از میادین
فروتعادلی ،پنجره ایمن گل
نفتی مناطق مرکزی ایران و در سازندهای ماسهسنگی که بر تحلیل یک بعدی از نرمافزار ژئوالگ و نرمافزار
حفاری ،ناپایداری چاه نفت،
آباکوس متمرکز شده است .در بخش حل تحلیلی از روابط االستیک و پالستیک همچنین برای پایداری دیواره،
الگ نفتی ،ژئوالگ
از روابط مختلف استفاده شده است .میدان نفتی مناطق مرکزی ایران یکی از میادین بزرگ جنوب غرب ایران
است که همواره با مشکل هرزروی سیال و مشکالت پایداری دیواره چاه همراه است .گزارشات حفاری و الگهای تهیه شده از این میدان نشان
میدهد که در یکی از چاهها فشار وارده گل حفاری به دیواره  ۳۳مگاپاسکال است و با توجه به این میزان فشار گل پایداری چاه در طول مسیر
تا حدودی با ریسک ریزش دیواره ایجاد شده است .شبیهسازی با مدل یک بعدی ژئوالگ و حل تحلیلی انجام شده است که ناپایدارترین الیه
مخزن با توجه به فشار گل استفاده شده را محیط ناامن از لحاظ پایداری نشان میدهد که با استفاده از اصالح فشار گل حفاری و تعیین پنجره
ایمن گل حفاری با معیارهای موهر-کلمب و شاخص تعیین پایداری کلمب به یک پنجره ایمن گل حفاری برای هر دو روش فروتعادلی و فراتعادلی
ممکن کرده است که با توجه به نتایج بدست آمده جهت امکانسنجی حفاری فروتعادلی به تعیین گل بهینه و فشار گل بهینه برای انجام حفاری
فروتعادلی منجر شد که این میزان فشار گل اصالح شده در روش حفاری فراتعادلی  4۳/۹۰مگاپاسکال است که این فشار در بخش حفاری
فروتعادلی ۳7 ،مگاپاسکال است.

 .1پیشگفتار
کاربرد مکانیک سنگ از سالها پیش در بخشهای مختلف
صنعت نفت دنیا و در موضوعاتی چون شکافت هیدرولیکی،
ذخیرهسازی زیرزمینی گاز ،ماسهدهی چاهها ،نشست سطح
زمین یا کف دریا ،فعال شدن گسلها ،تغییر تراوایی ،بهرهدهی
چاهها ،ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین و غیره ،مطرح
شده و پروژههای زیادى در رابطه با آن تعریف گردیده است.
در ایران به رغم ثبت مشکالتی نظیر مچالگی لوله جداری،

تولید ماسه ،بهرهدهی چاهها در مخازن شکافدار ،مشکالت
آینده ذخیرهسازی گاز و غیره ،مطالعات ژئومکانیکی مورد
توجه جدی قرار نگرفته است .به همین دلیل اطالعات ناچیزی
در مورد خواص مکانیکی سنگ مخزن و پوشسنگ میادین
هیدروکربونی موجود است .در بسیاری از میادین تولیدی
کشور ،هیچگونه آزمایش مکانیک سنگ انجام نشده و بانک
اطالعاتی در اینباره تهیه نگردیده است .در اکثر شرکتهای
نفتی ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای دنیا ،ژئومکانیک نفت
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مورد توجه ویژه قرار گرفته است .در برخی از این شرکتها
بخش ویژهای به این عنوان تشکیل شده است؛ این بخش بر
تحقیق و اجرای پروژههای مربوط به موضوع یاد شده تمرکز
دارد [ .]1تکنولوژی حفاری در طول سالهای متمادی توسعه
یافته .از دالیل اصلی برای پیشرفت در این تکنولوژی افزایش
دائمی درخواست انرژی بوده است ،به عنوان مثال نفت ،گاز و
همچنین افزایش قیمت انرژی .این دالیل پیش برنده صنعت
نفت برای حفاری در مناطقی هستند که در گذشته
محدودیتهای تکنولوژیکی و اقتصادی داشتند .یکی از این
روشها حفاری فروتعادلی میباشد که در حال کمک به صنعت
و باعث ایجاد افقهای جدید در زمینه اکتشاف و تولید نفت و
گاز است .حفاری فروتعادلی به عنوان یک مفهوم جدید در
صنعت نیست بلکه به قدمت حفاری است .در واقع این
تکنولوژی به عنوان یک روش خطرناک برای سالمتی و امنیت
پرسنل شاغل در محوطه در نظر گرفته میشد .این روش در
بخشهای امنیت و تکنولوژی کم و بیش در صد سال گذشته
رشد کرده است .بهمنظور شکوفا نگهداشتن این تکنولوژی ،نیاز
مداوم به نوآوری و گسترش تکنولوژی موجود میباشد که
باعث باال رفتن اعتبار و ارزش افزوده صنعت خواهد بود [.]۲
محققان زیادی در مورد عوامل مؤثر بر پایداری و مسائل
مرتبط با ناپایداری چاه نفت تحقیق کردهاند که میتوان به
مواردی اشاره کرد .عجمی و زیمرمان [ ]۳پایداری چاههای
نفت در سه رژیم تنش گسل نرمال ،گسل معکوس و گسل
امتدادلغز را مورد بررسی قرار دادند .ایشان نتیجه گرفتند
هرچه چاه نسبت به حالت قائم زاویهدارتر ،یعنی هرچه افقیتر
باشد ناپایداری در رژیم تنش نرمال بیشتر و با افزایش زاویه
جهت شیب نسبت به تنش افقی بزرگ پایداری بهتر میشود.
در رژیم تنش امتدادلغز چاه افقی نسبت به چاه قائم پایدارتر
و افزایش زاویه جهت شیب موجب ناپایدارترشدن چاه میشود.
در رژیم تنش معکوس وابسته به جهت حفاری پایداری در
زوایای شیب مختلف فرق میکند و کال افزایش جهت شیب
ناپایداری را بیشتر میکند .در مورد انتخاب معیار شکست نیز
ایشان استفاده از معیار موگی-کلمب در مقایسه با موهر-
کلمب را پیشنهاد دادند .فن و همکاران [ ]4با روش تحلیلی
و در مخزن گازی به تحلیل خواص پتروفیزیکی پرداختند .با
استفاده از این روش تخلخل و نفوذپذیری مخازن گازی به
صورت پویا بدست میآید که میتواند یک مبنای زمان واقعی
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برای ارزیابی بیشتر خواص فیزیکی مخازن گازی فراهم کند.
رابطهی بین افت فشار چاه و نشت گاز مخزن در هنگام حفاری
بر اساس اصل جمع آثار تعیین شد و معادله نفوذپذیری مخزن
گاز بدست آمد .واحدهای تشکیل باید به طور نامحدودی
تقسیم شوند تا راندمان باالیی داشته باشند .از این رو
محاسبات مخازن مکمل از این محاسبات به دور است.
همچنین ژانگ و همکاران [ ]5با روش تحلیلی و عددی و با
نوع سازند سنگ ضعیف بررسی کردند .هر دو مدل تحلیلی و
مدل عددی نشان میدهد که تنش فشاری در حالت فرا
تعادلی به شرایط فروتعادلی در تنش کششی تبدیل میشود.
زون شکست در حفاری فروتعادلی در اعماق زیاد است (علت
نرخ نفوذ باالی حفاری فروتعادلی نسبت به فراتعادلی) .تغییر
شکل در نتیجه تخلیه فشارهای سنگی ایجاد میشود که در
حفاری فرو تعادلی بیشتر از حفاری فراتعادلی است .پایین نگه
داشتن دمای مایع حفاری به تنشهای منطقه تأثیر گذار بوده
و فشار کمی برای شکست سنگ الزم است .وانگ و همکاران
[ ]6نیز در ادامه این بررسیها با استفاده از روش تحلیلی و
عددی و با نوع مخزن گازی به تحلیل پرداختند .با افزایش
هوادهی در حین حفاری فروتعادلی بهصورت افقی ،تأثیر نشت
جریان در پایداری چاه افزایش مییابد و تنش شعاعی در
دیواره چاه کاهش و مقدار هوادهی افزایش مییابد ،که این
افزایش با افزایش فاصله از چاه است و تنش مماسی نیز
افزایش مییابد .آنالیز حساسیت نشان میدهد که پایداری چاه
و نگهداری بهتر در حین حفاری فروتعادلی بهصورت افقی
است .برای همین چاه اغلب پایدار بوده و فشارمنفذی کم و
زاویه اصطکاک و چسبندگی زیاد هستند .خزری و همکاران
[ ]7با استفاده از روش عددی جریان عملیات حفاری
فروتعادلی با مدل دو سیال جریان دو فازی را شبیهسازی
کردند .برای یک نرخ جریان گاز مشخص و پیش فرض،
محدودیتی برای سرعت جریان مایع وجود دارد ،پس از آن
شرایط شرط نمیتواند برقرار شود .از طرف دیگر ،با توجه به
سرعت جریان مایع و فشار ،یک جریان خاص جریان گاز وجود
دارد که به حداقل فشار ته چاه میرسد ،پس از آن فشار ته
چاه دوباره افزایش مییابد .با افزایش سرعت جریان مایع،
میزان جریان گاز بحرانی کاهش مییابد .سرانجام ،مشخص
میشود که برای نگه داشتن چاه در شرایط حفاری فروتعادلی،
حد باالیی برای فشار وجود دارد .دانیالی و همکاران [ ]8نیز
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با روش تحلیلی آباکوس و با نوع سازند سنگ مخزن آسماری
میدان نفتی موضوع را بررسی کردند .با استفاده از نرمافزار
اجزای محدود آباکوس ،به تحلیل استاتیکی و بررسی پایداری
دیواره چاه در عملیات حفاری فروتعادلی در سنگ مخزن
آسماری میدان نفتی پرداخته شده است .اگر فشار گل اعمال
شده به این چاه اگر کمتر از  ۲۲مگاپاسکال باشد چاه وارد
ناحیه پالستیک شده و دیواره چاه ریزش میکند .در حفاری
فروتعادلی وزن گل را تا آنجا که میتوان باید کاهش داد که
خطر ناپایدار شدن دیواره چاه وجود نداشته باشد .با افزایش
فشار گل حفاری ،میزان تنش فون مایزس که بیانگر خرابی
جداره است افزایش داشته است .کرنش لگاریتمی با شیب
یکسان با سایر پارامترها با افزایش فشار گل حفاری افزایش
داشته است .فشار گل حفاری  ۲۰مگا پاسکال حد پایداری
دیواره چاه در حفاری فروتعادلی در میدان مورد مطالعه
میباشد .در فلوچارت شکل  1متدولوژی تحقیق و مراحل
تحلیل مسئله آورده شده است.
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی میدان مناطق مرکزی ایران []9

 .3خالصه گزارش حفاری یکی از میادین نفتی
مناطق مرکزی ایران
ساختار زمینشناسی این میدان در افق آسماری ۲8/5
کیلومتر طول و  4/5کیلومتر عرض دارد و در جهت شمال
غربی و جنوب شرقی گسترده شده است .سنگ مخزن از نوع
آسماری است و هدف از حفر چاه تولید نفت از مخزن آسماری
است .موقعیت دقیق چاه مورد مطالعه در شکل  ۳مشخص
است [.]1۰

شکل  .1متدولوژی تحقیق و مراحل تحلیل مسئله

 .2مطالعه موردی و زمینشناسی منطقه
میدان مناطق مرکزی ایران در منتهی الیه شمالی فروافتادگی
دزفول در نزدیکی مرز جنوبی ناحیه لرستان و در فاصله حدود
 18۰کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد شکل  .۲اولین چاه
در این میدان در سال  1۳45حفر شد که به دلیل بروز
مشکالت فنی متروکه اعالم گردید .در سال  1۳46وجود نفت
در چاه  ۲میدان و در مخزن آسماری به اثبات رسید [.]۹

شکل  .3موقعیت دقیق یکی از چاههای نفتی مناطق مرکزی
[]10

عمق حفاری شده در این چاه تا  ۳76۳متر است که چاه
بهصورت تلسکوپی با روش فراتعادلی حفر شده است و در سال
 1۳۹5عملیات حفاری به پایان رسیده است .عملیات حفاری
این چاه با برپایی دکل  NDC -115در تاریخ 1۳۹5/1۲/17
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آغاز و حفاری به صورت عمودی از سطح زمین (سازند
آغاجاری) تا عمق  ۲8۳5متری ( گچساران )4 -انجام شد.
سپس حفاری چاه به صورت انحرافی از عمق  ۲8۳5متری تا
عمق  ۳5۰7متری انجام شد .بهدلیل گیرکردن لولهها و عدم
موفقیت جهت آزاد سازی لولهها ،چاه بسته شد و تصمیم
گرفته شد که چاه از عمق  ۲5۲6متری (نقطه شروع کنار
گذر ،1 -درون گچساران )7-5 -تا  ۲546متری کج گردد.
ادامه حفاری به صورت انحرافی از عمق  ۲546متری تا عمق
 ۳76۳/5متری (عمق نهایی -درون سازند آسماری) انجام
گردید.]1۰[ .
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االستیک استاتیکی رابطه ( )6برای لیتولوژیهای مختلف است
که در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  .1محاسبه مدول االستیک استاتیکی برای
لیتولوژیهای مختلف

 .4ساخت مدل ژئومکانیکی یکبعدی چاه
در این شرایط باید داده مذکور مورد تحلیل قرار گیرد تا
دادههای پوچ و پرت در صورت امکان با کمک رگرسیون توسط
دیگر پارامتر درونیابی شوند و در غیر این صورت از لیست
دادهها حذف شود .در یکی از چاههای نفتی مناطق مرکزی
ایران تنها از عمق  ۳48۳تا  ۳764متر (بخش مخزن ،بازه
عمقی  ۲81متر) کلیه پارامترهای مورد نیاز همگی باهم و با
گامهای برداشت متفاوت وجود دارند .ابتدا دادههای پوچ
شناسایی شده و با کمک رگرسیون (خطی و غیرخطی) توسط
دیگر پارامترهای صحیح موجود در نرمافزار متلب و اکسل
درونیابی شدند .سپس برای کاهش خطاها ،پارامترها به ازای
هر نیم متر میانگینگیری شدند.
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Vc − Vs2
(0.00030482 ) × 102

6

ماسهسنگ

𝑛𝑦𝑑𝐸 × 𝐸𝑠 = 0.0293 × (𝐸𝑑𝑦𝑛)2 + 0.4533

7

ماسهسنگ

8

ماسهسنگ

2

𝑆𝑇𝐷
1 (𝐷𝑇𝐶 ) − 1
(
)
2 𝐷𝑇𝑆 2
(
) −1
𝐶𝑇𝐷

= 𝑛𝑦𝑑𝜐

𝑛𝑦𝑑𝑣𝑣𝑠 = 0.8

شکل  4نتایج بهدست آمده از محاسبه پارامترهای االستیک
یکی از را نمایش میدهد .در شکل  4ستون اول و دوم از
سمت چپ به ترتیب شامل عمق و مقادیر اشعه گاما ،ستون
سوم بیانگر جرم مخصوص ،ستون چهارم ،پنجم و ششم به
ترتیب مقادیر استاتیکی و دینامیکی مدولهای بالک ،برشی و
یانگ و درنهایت ستون هفتم نسبت پواسون استاتیکی و
دینامیکی در اعماق موردنظر یکی از چاههای نفتی ایران است.

 .5پارامترهای االستیک سنگ
خواص االستیک سنگ را میتوان شامل مدول االستیک رابطه
( ،)1نسبت پواسون رابطه ( ،)۲مدول برشی رابطه ( )۳و مدول
حجمی رابطه ( )4که در جدول ( )1آورده شده است دانست
[ .]11که در آن 𝑥𝜎 و 𝑥 εتنش و کرنش تکمحوری هستند.
نسبت پواسون برابر با نسبت کرنش جانبی (𝜀𝑑) به کرنش
محوری (𝜀𝑎) سنگ است محاسبه میشود [ ]1۲در روابط
فوق Edyn ،و  𝜈dynبه ترتیب مدول یانگ و فشاری و برشی،
و زمان انتقال موج فشاری و برشی و نگار چگالی نسبت
پواسون دینامیکی رابطه ( )7و نسبت پواسون استاتیکی از
رابطه ( VC ،)8و  VSسرعت موج است بدست میآیند .برای به
دست آوردن مدول االستیک سنگ برای یکی از چاههای نفتی
مناطق مرکزی ایران استفاده شده است .برای محاسبه مدول

شکل  .4نتایج تغییرات پارامترهای االستیک استاتیکی و
دینامیکی سنگ در یکی از چاههای نفتی مناطق مرکزی ایران
حاصل از مدلسازی
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 .6پارامترهای مقاومتی سنگ
مقاومت فشاری تکمحوری یکی از پارامترهای مهم در تعیین
محدوده تغییرات تنشهای اصلی افقی است .بهطور معمول
این پارامتر از طریق آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری
اندازهگیری میشود ،هرچند دسترسی به مغزههای حفاری
بهخصوص در صنعت نفت کار آسانی نیست؛ به همین منظور
روابط تجربی متعددی جهت محاسبه مقاومت فشاری
تکمحوری با استفاده از نگارههای پتروفیزیکی برای شرایط و
جنس مختلف سازند ارائه شده است1۳[ .و.]14
جدول .2محاسبه مقاومت فشاری تکمحوری در سازندهای

مقاومت کششی سازند یکی از چاههای نفتی مناطق مرکزی
از رابطه ( )1۳استفاده میشود .چسبندگی سنگ را میتوان
بهعنوان مقاومت برشی سنگ درحالیکه تنش نرمالی بر سنگ
اعمال نمیشود ،تعریف نمود [ .]17زاویه اصطکاک داخلی
برابر با شیب خط معیار شکست موهر-کولمب در نمودار تنش
نرمال-تنش برشی است [ .]17روابط ارائه شده جهت به دست
آوردن زاویه اصطکاک داخلی با استفاده از خصوصیات
پتروفیزیکی بسیار محدود است .ازاین رو از محدود روابط
تجربی ارائه شده میتوان استفاده نمود که برخی از این روابط
در جدول  4قابل مشاهده است [.]1۳
جدول  .4روابط مربوط به زاویه اصطکاک داخلی

مختلف
شماره

سنگ

۹

ماسهسنگ دریای
شمال

1۰

هرنوع سنگ

رابطه
 𝑈𝐶𝑆 =1(2.48E - 6 × (DT)2.35) 23.87
3
)𝜙( −
1

)𝜙 𝛼 = 1 − (1 −

جدول  .3روابط مربوط به مقاومت کششی
شماره

انواع سنگ

11

انواع سنگ

)𝑐𝜎(𝜎𝑡 = 0.1

1۲

کربناته جنوب غربی ایران

𝛷𝜎𝑡 = 3.846𝜌 - 0.528

1۳

کربناته جنوب غربی ایران

 𝜎𝑡 = 0.001(𝜎𝑐)20.024(𝜎𝑐) + 7.238

14

15

خرد شونده

16

در این روابط  UCSمقاومت فشاری تکمحوری برحسب
مگاپاسکال Es ،مدول االستیک استاتیکی و  Edynمدول
االستیک دینامیکی سنگ برحسب گیگاپاسکال  Φ ،تخلخل
و  αضریب بایوت است تعداد روابط ارائه ¬شده برای محاسبه
مقاومت فشاری تک-محوری برای سازندهای مختلف بسیار
زیاد است .در این مطالعه با توجه به اینکه رابطه عاصف بر
اساس سازندهای کربناته ایران بهدست آمده ،برای به دست
آوردن مقاومت فشاری سازند یکی از از رابطه ( )۹جدول ()۲
استفاده میشود .مقاومت کششی در سنگ بکر که با اختصار
با  Toیا 𝑡𝜎 نمایش داده میشود ،در مقایسه با مقاومت فشاری
ناچیز است.]15[ .

هر نوع سنگ

شماره

سنگ

رابطه

𝜑
) 2 × 𝑡𝑎𝑛( 45 +
2
𝑆𝐶𝑈

=𝐶

در روابط فوق 𝑡𝜎 مقاومت کششی برحسب مگا پاسکال𝜎𝑐 ،

مقاومت فشاری تکمحوری برحسب مگاپاسکال و  Φتخلخل
است .در این مطالعه با توجه به اینکه رابطه پیشنهادی []16
بر اساس سازندهای کربناته ایران است ،برای به دست آوردن

ماسه سنگ

17

رابطه

)𝑒𝑙𝑎𝜑 = 26.5 - 37.4 × (1 - 𝛷 - 𝑉𝑆ℎ
+ 62.1 × (1 - 𝛷 - 𝑉𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒)2
𝛷 × 𝜑 = 57.8 - 105
𝑛𝑖𝑚𝑅𝐺 𝐺𝑅 −
=
𝑥𝑎𝑚𝑛𝑖𝑚𝑅𝐺

𝑒𝑙𝑎𝑉𝑠ℎ

در روابط فوق Vshale ،حجم شیل برحسب درصد،
پرتوگاما و  Φتخلخل سنگ برحسب درصد است .میتوان از
رابطه زیر نیز برای محاسبه مقدار حجم شیل استفاده نمود
[ .]18در این روابط  GRminو  GRmaxبه ترتیب قرائت نگار
پرتوگاما در نواحی بدون شیل و در شیل است .در این مطالعه
با توجه به سازند ماسهسنگی قسمت موردنظر یکی از چاههای
نفتی مناطق مرکزی رابطه ( )16برای به دست آوردن زاویه
اصطکاک داخلی استفاده میشود .شکل  5خصوصیات
مقاومتی سنگ بستر چاه مورد مطالعه را نمایش می¬دهد .در
این شکل ستون اول از سمت چپ شامل عمق ،ستون دوم
بیانگر مقدار مقاومت فشاری تکمحوری ،ستون سوم مقاومت
کششی ،ستون چهارم نشاندهنده ضریب اصطکاک داخلی و
درنهایت ستون پنجم و ششم ضریب بایوت و تخلخل در اعماق
موردنظر چاه مورد مطالعه است.
GR

 .7فشارمنفذی
فشار منفذی ،به فشار سیال موجود در تخلخل سنگ اطالق
میشود که با میزان نفوذپذیری و تخلخل سنگ ،در ارتباط
است .در برخی مواقع به دلیل لیتولوژی و یا تکتونیک ،میزان
فشار منفذی از حالت هیدروستاتیک خارج شده و شرایط
غیرطبیعی اتفاق میافتد .همچنین اگر فشار سیال مخزن به

۳8
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 48تا  ۹5درصد وزن روباره برسد ،شرایط فشار لیتواستاتیک
اتفاق میافتد [ .]1۹بهطورکلی فشار منفذی به دلیل ایجاد
تنش مؤثر و کاستن مقاومت کششی و فشاری سنگ ،یک
پارامتر کلیدی در یک عملیات حفاری موفق ،شناخت
ویژگیهای مخزن و درنتیجه تولید بهینه بهحساب میآید.
بهمنظور دستیابی به اطالعات قابل اطمینان از فشار منفذی
در شرایطی که وضعیت فشار منفذی بسیار متغیر و باعث
مشکل است ،استفاده از نگارهگیری کابلی الزم است .روشهای
اندازهگیری میدانی فشار منفذی ،همچون روش  MDTو یا
 DSTپرهزینه و زمانبر هستند .از دیگر محدودیتهای این
روشها میتوان به محدود بودن تعداد آزمایشها در نقاطی از
چاه و عدم پیوستگی اطالعات اشاره نمود [ .]۲۰رابطه رایج با
( )18استفاده از زمان انتقال موج فشاری و چگالی توده سنگ
برای محاسبه گرادیان فشار منفذی استفاده میشود:
()18

NCT 3
)
DTC

موردنظر قابل مشاهده است [.]1۲

() Pp = OBG − (OBG − Pg

شکل  .5خصوصیات مقاومتی سنگ بستر یکی از مناطق

در اینجا  Ppگرادیان فشار منفذی  ،OBGگرادیان تنش روباره

مرکزی ایران

 Pgو  DTCزمان انتقال موج فشاری و  NCTزمان انتقال موج
فشاری نرمال شده است .مقدار موج فشاری نرمال شده با
استفاده از برازش منحنی خطی و یا غیرخطی بر روی نمودار
انتقال موج فشاری به دست میآید .همچنین برای محاسبه
فشار منفذی نرمال شده ،چگالی آب از سطح زمین تا عمق
 ۹۰متری معادل چگالی آب شرب و چگالی آب پایینتر از آن
معادل چگالی شوراب در نظر گرفته میشود [ .]۲1در این
پروژه به دلیل اطالعات موجود از رابطه رایج ایتون []۲۰
استفاده میشود .نفوذپذیری ذاتی سنگ نیز طبق پیشنهاد
[ ]۲۲از رابطه زیر محاسبه میشود
()1۹

300
𝑤 𝜙
) (×
4
𝑤
𝑆

√=𝜅

که در آن  κنفوذپذیری ذاتی سنگ S ،درجه اشباعΦ ،

تخلخل و  wضریب بافت سنگ است [ .]۲۲در شکل  6در
ستون اول از سمت چپ فشار هیدروستاتیک به رنگ آبی،
فشار منفذی به رنگ سبز و فشار گل حفاری به رنگ بنفش و
در ستون دوم نفوذپذیری ذاتی سنگ مخزن در اعماق

شکل  .6تغییرات فشار هیدرواستاتیک ،فشار منفذی و
فشار گل حفاری چاه مورد مطالعه مناطق مرکزی ایران

۳۹
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 .8تنشهای برجا
تنش قائم در هر نقطه از چاه معادل وزن روباره است؛ بنابراین

تنش عمودی از تنش افقی حداکثر و حداقل شرایط تکتونیک
منطقه گسل نرمال پیشبینی میشود.

انتگرال چگالی الیههای باالیی در نقطه موردنظر تنش قائم را
تعیین میکند (رابطه .)۲۰
()۲۰

ℎ

)) 𝑤𝑆𝜐 = 𝜌𝑤 𝑔ℎ𝑤 ∫ 𝜌(𝑧)𝑔𝑑ℎ ≈ 𝜌𝑤 𝑔(ℎ𝑤 + (ℎ − ℎ
𝑤ℎ

که در آن  ρwجرم مخصوص آب hw ،ارتفاع آب برای شرایطی
که نقطه موردنظر زیر سطح آب قرار داشته باشد ρh ،جرم
مخصوص سنگ در هر عمق h ،عمق نقطه موردنظر از سطح
زمین و  gشتاب جاذبه زمین است .چگالی ماتریکس سنگ
در هر عمق از روی نگار چگالی قرائت میشود.]1۳[ .

 .9کرنش و تنشهای افقی
یکی از روشهای پرکاربرد در این زمینه ،مدلسازی
شکستگیهای برشی و کششی ناشی از تنش با کمک تخمین
مقادیر تنش از روابط پرواالستیک است (رابطه  ۲1و رابطه
 .]۲4[ )۲۲بر طبق این روابط ،تنش افقی حداقل و حداکثر
برابر هستند با:
()۲1

υ
E
υE
(σ − αPp) + αPp +
ε +
ε
1−υ υ
1 − υ2 H 1 − υ2 h

= σH

()۲۲

υ
E
υE
(σ − αPp ) + αPp +
ε +
ε
1−υ υ
1 − υ2 h 1 − υ2 H

= σh

در این روابط  νنسبت پواسون PP ،فشار منفذی و  Eمدول
یانگ است [ .]۲5در روابط باال  αضریب بایوت است .همچنین
 εhو  εHبه ترتیب مقادیر کرنش تکتونیکی در جهت محورهای
تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر هستند که میتوانند

شکل  .7مقادیر تنشهای عمودی و افقی در چاه مورد
مطالعه نفت مناطق مرکزی ایران

 .10مدلسازی عددی
در این مقاله از حالت دو بعدی نرمافزار المان محدود آباکوس
استفاده شده است که با توجه به این موضوع که در دید از
روبهروی مدل و دیدن شرایط حفاری چاه از حالت تقارن
محوری برای مدلسازی استفاده شده است که نصف مدل
مورد بررسی قرار گرفته است .نمایی از مدل در شکل  8آورده
شده است.

از روابط زیر محاسبه شوند [.]۲6
()۲۳
()۲4

υ
1
( × εh = συ
)− 1
E
1−υ
υ
υ2
εH = συ × (1 −
)
E
1−υ

روش کار به این صورت است که برای اعماق موردنظر
کرنشهای تکتونیک به دست میآیند و در نهایت
میانگینگیری میشوند εh .و  εHبرای چاه مورد مطالعه
تخمین زده شده است .شکل  7نتایج بهدست آمده برای
مقادیر تنش را نشان میدهد که در آن خطوط مشکی ،بنفش
و سبز به ترتیب تنش عمودی ،افقی حداقل و حداکثر است.
همانطور که در شکل نیز مشخص است ،به دلیل بیشتر بودن

شکل  .8نمایی از ابعاد و نما از روبهروی چاه شماره  Aدر
نرمافزار اتوکد

 .1.10خواص مواد
با توجه به جدول  5خواص مواد در شرایط چاه مورد نظر آورده
شده است و بعد از اعمال این خواص در نرمافزار و با توجه به

4۰
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تئوری حل مورد نظر نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .5خواص مواد مورد نظر در چاه شماره A
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گل حفاری است .فشار بحرانی فشاری است که در آن شکست
دیواره ( )Pwfو یا ریزش چاه ( )Pwcاتفاق میافتد و موجب
گسیختگی چاه میشود .بنابراین هدف از تحلیل پایداری پی
بردن به فشارهای ریزش و شکست چاه است و در نهایت
دستیابی به یک فشار گل بهینه و پنجره ایمن گل حفاری
برای حفاری و پایداری چاه [.]1

پارامتر

مقدار

مدول یانگ

5۲ GPa

ضریب پواسون

۰/۳1

مقاومت فشاری

4۰ MPa

مقاومت کششی

6/1 MPa

 .1.11فشار شکست چاه

فشار منفذی

55 MPa

ریزش دیواره چاه یک گسیختگی مکانیکی است که در صورت
پایین بودن فشار داخل چاه اتفاق میافتد .همانطور که در
فشارهای باالی چاه ،شکست کششی در دیوارهی چاه رخ
میدهد ،اگر فشار چاه کاهش یابد پدیدهای به نام ریزش دیواره
چاه به وقوع میپیوندد .تحت این شرایط اگر روند کاهش فشار
درون چاه ادامه یابد ،به همان نسبت تنش شعاعی کم شده و
تنش محیطی رفته رفته بزرگتر میشود ،در نتیجه اختالف
قابل مالحظه بین تنشهای شعاعی و محیطی یک تنش برشی
بزرگ بوجود خواهد آمد .چنانچه این تنش برشی بهوجود آمده
از تنش بحرانی بیشتر باشد ،چاه دچار ریزش میشود.]1[ .
فشار بحرانی چاه در نقطهی شکست را میتوان بهصورت زیر
بیان کرد.

۰

تخلخل

۲6/1

زاویه اصطکاک

۳8/45۰

زاویه شکست

65/۹۰

چگالی

۲8۰۰ Kg/m3

تنش عمودی

۹1 MPa

تنش افقی حداقل

۲8 MPa

تنش افقی حداکثر

4۹ MPa

چسبندگی

1۹ MPa

ضریب گذردهی

1e-8

تراکمپذیری

۰/۳

با توجه به مشخصات جدول  ،5مشخصات مکانیکی و
هیدرولیکی مشخص است و با توجه به اینکه مقطع مورد
بررسی از خاک سفت تشکیل شده است .فرآیند توامان
هیدرومکانیک با استفاده از نرمافزار آباکوس در مرحله ,step
از حالت  soilاستفاده شده است که نتایج با توجه به اطالعات
واقعی همپوشانی الزم را دارد و این تحلیل با کمترین خطا
قابل قبول است.

()۲5

σwf = 3σx − σy − P0 − σt

در این رابطه 𝑓𝑤𝜎 فشار بحرانی شکست است و  𝑃0فشار
منفذی و 𝑡𝜎 تنش کششی است.

 .2.11فشار ریزش چاه
ریزش دیواره چاه یک گسیختگی مکانیکی است که در صورت
پایین بودن فشار داخل چاه اتفاق میافتد .همانطور که در

 .2.10تحلیل نتایج

فشارهای باالی چاه ،شکست کششی در دیوارهی چاه رخ

با توجه به جدول  6تحلیل نتایج  1و جدول  7تحلیل نتایج ۲
حاصل از نرم افزار المان محدود آباکوس آورده شده است.

میدهد ،اگر فشار چاه کاهش یابد پدیدهای به نام ریزش دیواره

 .11مراحل آنالیز پایداری چاه نفت و تعیین
دامنه گل حفاری
در این بخش به منظور تعیین تنشهای وارده بر دیواره چاه یا
وضعیت تنشها در سازندهای مختلف استفاده شده است.
معموال در این مرحله ،فشار چاه ،فشار گل حفاری ،نامشخص
است .هدف اصلی ،تعیین فشار بحرانی و سپس پنجره ایمن

چاه به وقوع میپیوندد .تحت این شرایط اگر روند کاهش فشار
درون چاه ادامه یابد ،به همان نسبت تنش شعاعی کم شده و
تنش محیطی رفته رفته بزرگتر میشود ،در نتیجه اختالف
قابل مالحظه بین تنشهای شعاعی و محیطی یک تنش برشی
بزرگ بوجود خواهد آمد .چنانچه این تنش برشی بهوجود آمده
از تنش بحرانی بیشتر باشد ،چاه دچار ریزش میشود.]1[ .
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جدول  .6تحلیل نتایج 1
حالت فروتعادلی

حالت فراتعادلی

تنش افقی

مقدار بیشینه تنش افقی  ۹۰مگاپاسکال است که در نقاط پایانی چاه

مقدار تنش افقی در ابتدا چاه کمتر از انتهای چاه است که در انتها به ۹4

در عمق  ۳48۲متری اتفاق افتاده است.

مگاپاسکال رسیده است.

تنش
عمودی

میزان تنش عمودی در ابتدای چاه حالت نوسانی دارد ولی در نهایت

میزان تنش عمودی در ابنتدای چاه کمترین مقدار و در انتهای چاه بیشترین

با افزایش عمق افزایش مییابد.

مقدار را دارد.

جابهجایی

میزان جابهجایی در عمق  ۳481متری بیشینه است.

تغییرات جابه جایی در ابتدای چاه بیشترین مقدار را دارد و رفته رفته کاهش
مییابد و در نهایت در انتهای چاه یک حالت بیشینه نیز دارد.

فشار
منفذی

میزان فشار منفذی در ابتدای چاه کمینه است و رفته رفته افزایش

مقدار فشار منفذی از ابتدا تا انتهای چاه افزایشی است تغییرات آن بیشتر از

مییابد.

حالت مقابل است.

4۲
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جدول  .7تحلیل نتایج 2
حالت فروتعادلی

حالت فراتعادلی

تنش افقی

مقدار بیشینه تنش افی  ۹۰مگاپاسکال است که در نقاط پایانی

مقدار تنش افقی در ابتدا چاه کمتر از انتهای چاه است که در

چاه در عمق  ۳48۲متری اتفاق افتاده است.

انتها به  ۹4مگاپاسکال رسیده است.

تنش
عمودی

میزان تنش عمودی در ابتدای چاه حالت نوسانی دارد ولی در

میزان تنش عمودی در ابنتدای چاه کمترین مقدار و در انتهای

نهایت با افزایش عمق افزایش مییابد.

چاه بیشترین مقدار را دارد.

جابهجایی

تغییرات جابهجایی در ابتدای چاه بیشترین مقدار را دارد و رفته
رفته کاهش میابد و در نهایت در انتهای چاه یک حالت بیشینه

میزان جابهجایی در عمق  ۳481متری بیشینه است.

نیز دارد.

فشار
منفذی

میزان فشار منفذی در ابتدای چاه کمینه است و رفته رفته افزایش

مقدار فشار منفذی از ابتدا تا انتهای چاه افزایشی است تغییرات

مییابد.

آن بیشتر از حالت مقابل است.

4۳
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جدول  .8تعیین پنجره ایمن گل حفاری چاه مورد مطالعه در
حالت فراتعادلی

شکل  .9طرح شماتیک فشار شکست دیواره چاه از
شکلگیری شکستگی تا هرزروی گل به دلیل شکست
هیدرولیکی []1

پارامتر

مقدار واقعی استفاده شده

فشار بحرانی شکست-
Pwf
فشار بحرانی ریزش-
Pwc
مقداری طراحی شده و
منطقی فشار گل
حفاریPw -

58/۳5 MPa

48/۳4 MPa

۳6/۹6 MPa

۳۹/46 MPa

۳۳/۹5 MPa

-

-

۳۹/46 >> 48/۳4

مقدار واقعی استفاده
شده فشارگل حفاری-

مقدار طراحی شده

Pw

شکل  .10مراحل ریزش چاه از شستهشدگی اولیه تا ورقه
ورقه شدن دیواره ،تغییر شکل و ریزش چاه []1

با توجه به جدول  8مقدار واقعی فشار گل استفاده شده در
حفاری فراتعادلی انجام شده در چاه مورد مطالعه حدود
 ۳۳/۹5مگاپاسکال است .این در حالی است که مقدار بدست
آمده گل حفاری بر اساس شبیهسازی عددی و حل تحلیلی
در بازه  ۳۹/46 >> 48/۳4مگاپاسکال باید باشد.

فشار بحرانی چاه در نقطهی ریزش را میتوان بهصورت زیر
بیان کرد.
()۲6

جدول  .9تعیین پنجره ایمن گل حفاری چاه مورد مطالعه
در حالت فروتعادلی

1
𝜑𝑛𝑖𝑠 𝜎𝑤𝑐 = (3𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 )(1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑) − 𝐶𝐶𝑜𝑠𝜑 + 𝑃0
2

پارامتر

در این رابطه 𝑐𝑤𝜎 فشار بحرانی ریزش است و  Cمیزان
چسبندگی سنگ و 𝜑 زاویه اصطکاک سنگ است .با توجه به
توضیحات داده شده برای محاسبه و رسیدن به پنجره ایمن
گل حفاری و حد باال و پایین پنچره گل حفاری از معیار موهر-
کلمب و حل تحلیلی در ارتباط با فشار ریزش و شکست
استفاده شده است.

 .3.11محاسبه وزن ایمن گل حفاری با استفاده از
مدل عددی و تحلیلی
با توجه به توضیحات داده شده در بخش  ،11در مورد میزان
فشار گل حفاری برای پایداری دیواره و تعیین پنجره گل
حفاری ،مقدار دقیق گل حفاری باید در بازه بین فشار شکست
دیواره چاه و فشار ریزش دیواره چاه باشد که دیوار به دلیل
فشار باالی گل باعث شکست چاه نشود و همینطور کم بودن
فشار گل حفاری باعث ریزش دیواره چاه نشود .با توجه به
محاسبات انجام شده از رابطه ( ۲5و  )۲6میزان فشار شکست
و ریزش چاه برای یکی از در جدول ( 7و  )8و برای حالتهای
فراتعادلی و فروتعادلی آورده شده است.

فشار بحرانی شکست-
Pwf
فشار بحرانی ریزشPwc -
مقداری طراحی شده و
منطقی فشار گل حفاری-
Pw
مقدار واقعی استفاده شده
فشارگل حفاریPw -

مقدار واقعی استفاده
شده

مقدار طراحی شده

-

47/46 MPa

-

۳6/54 MPa

-

-

-

۳6/54 >> 47/46

با توجه به جدول  ۹مقدار واقعی فشار گل پیشبینی شده در
حفاری فروتعادلی در یکی از مقدار بدست آمده گل حفاری بر
اساس شبیهسازی عددی و حل تحلیلی در بازه >> 47/46
 ۳6/54مگاپاسکال باید باشد.

 .12مقایسه سه روش تحلیلی ،عددی و
دادههای واقعی
در نمودارهای زیر به بررسی و نتایج کلی خروجیهای حل
تحلیلی و عددی و دادههای واقعی گرفته شده از چاه آورده
شده است که به مقایسه هر یک از این نمودارها با پارامتر فشار
منفذی و فشار گل حفاری پرداخته شده است.
با توجه به شکل  11مقایسه بین فشارمنفذی در حالت حل
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عددی ،تحلیلی و اطالعات واقعی بدست آمده از چاه مورد
مطالعه آورده شده است که همانطور که در نمودار مشخص
است بیشترین اختالف در اعداد بدست آمده در حل تحلیلی
است که مقدار فشارمنفذی در این حالت بیشتر از حالتهای
دیگر است و فشارمنفذی در اطالعات واقعی بین  5۰تا 6۰
مگاپاسکال تغییر میکند که این تغییرات در حل تحلیلی از
 6۰تا  75مگاپاسکال و در حل عددی این تغییرات از  5۰تا
 7۰مگاپاسکال است .که این مقادیر در عمق  ۳47۲متر تا
 ۳48۳متر در ابتدای مخزن چاه مورد مطالعه است.

Pw- Real
60
50
40
30
20
10
0

P0R-.MPa

3472/5864
3473/5008
3474/4152
3475/3296
3476/244
3477/1584
3478/0728
3478/9872
3479/9016
3480/816
3481/7304
3482/6448
3483/5592

POR- Analytical

Pw- Numerical

…3472/58
…3473/50
…3474/41
…3475/32
3476/244
…3477/15
…3478/07
…3478/98
…3479/90
3480/816
…3481/73
…3482/64
…3483/55

80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  .11نمودار مقایسه خروجیهای فشارمنفذی با حل
تحلیلی ،عددی و اطالعات واقعی چاه مورد مطالعه در حالت
فراتعادلی

با توجه به شکل  1۲مقایسه بین فشار گل حفاری در حالت
حل عددی ،تحلیلی و اطالعات واقعی بدست آمده از چاه مورد
مطالعه آورده شده است که همانطور که در نمودار مشخص
است بیشترین مقدار فشار گل حفاری در اعداد بدست آمده
در حل عددی و تحلیلی است که مقدار فشار گل حفاری در
این حالتها بیشتر از حالت واقعی است و فشار گل حفاری در
اطالعات واقعی بین  ۳۰تا  4۰مگاپاسکال تغییر میکند که
این تغییرات در حل عددی از  4۰تا  5۰مگاپاسکال و در حل
تحلیلی این تغییرات در بازه  45تا  5۰مگا پاسکال رخ میدهد.
که این مقادیر در عمق  ۳47۲متر تا  ۳48۳متر در ابتدای
مخزن چاه مورد مطالعه است.

Pw- Analytical

Pw- MPa

POR (MPa)- Depth (M)-23 OBD

Pw (MPa)- Depth (M)- 23 OBD

شکل  .12نمودار مقایسه خروجیهای فشار گل حفاری با
حل تحلیلی ،عددی و اطالعات واقعی چاه مورد مطالعه در
حالت فراتعادلی

 .13نتیجهگیری
 -1در این پروژه سعی شده است با استفاده از نرم افزار المان
محدود و دادههای چاه مورود مطالعه میدان نفتی مناطق
مرکزی ایران در بخش مخزن ،پنجره ایمن گلحفاری و
نیز فشار بهینه مناسبی از دادههای موجود از چاهها بدست
آید .با توجه به مقاطعی که در بخش مخزن در نظر گرفته
شد ،در چاه مورد مطالعه محدوده پنجره ایمن گل حفاری
در حالت فراتعادلی ،حد باال و پایین پنجره گل حفاری
بهترتیب  48/۳4و  ۳۹/46مگاپاسکال و در امکانسنجی
حالت حفاری فروتعادلی بهترتیب  47/46و ۳6/54
مگاپاسکال است .اگر فشار گل حفاری به اندازهای نباشد
که تنشهای برشی در دیواره چاه را زیر مقاومت برشی
نگه دارد شکست فشاری رخ خواهد داد .مقدار فشار به
وجود آورنده شکست کششی (هیدرولیکی) حد باالی
فشار گل و مقدار فشاری که باعث شکست فشاری میشود
حد پایین فشار گل نامیده میشود.
 -۲در چاه قائم ،تنشهای افقی ایزوتروپ و دیواره چاه نفوذ
ناپذیر در سنگی که رفتار االستیک خطی دارد بزرگترین
اختالف تنش در دیواره چاه رخ میدهد بنابراین انتظار
میرود شکست چاه در این منطقه صورت پذیرد.
سادهترین مثال ،چاه قائم با فشار منفذی ثابت و میدان
تنشهای افقی ایزوتروپ است اگر فرض شود چاه با یک
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 به این معنی که فشار،کیک کامل گل پوشیده شده است
 با این فرضیات.منفذی از فشار چاه تاثیر نمیپذیرد
.تنشهای اصلی کل در دیوارههای چاه اتفاق افتاده است
با توجه به تغییرات پارامترهای در روش تحلیلی و روش
یک بعدی با نرمافزار ژئوالگ و صحتسنجیهای انجام
شده میتوان به این نتیجه رسید که نتایج تعیین پنجره
.گل حفاری دقیق است
مقادیر عددی و مقادیر تحلیلی نسبت به واقعیت با مقادیر
قابل توجهی در هر یک از پارامترها باهم اختالف دارند
که از دید مهندسی این تغییر به دلیل تحلیل کوپل
هیدرومکانیک است که باعث شده دقت پارامترهای
.عددی و تحلیلی بسیار باال باشد
بهمنظور بررسی و صحت سنجی دقیق باید در اینگونه از
.پروژهها از چندین معیار استفاده نمود
با توجه به روش عددی و تحلیلی و پنجره ایمن گل
حفاری استفاده از روش فروتعادلی در اینگونه سازندها
.پیشنهاد میشود
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 تشکر و قدردانی.14
از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای در اختیار قرار دادن
اطالعات چاه نفتی واقع در میدان مناطق مرکزی ایران و
حمایتهای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشکر و قدردانی
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