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چکیده

خرج گود
عملیات مشبککاری با خرج گود شامل ايجاد يک سوراخ در لوله جداری ،سیمان پیرامون آن و سازند بهرهده
تنش واقعی زمین
بهمنظور ايجاد ارتباط بین مخزن و چاه نفت است .عوامل متعددی بر کارآيی و عمق نفوذ مشبککاری تأثیرگذار
تنش سه محوره واقعی
است .در اين میان نقش تنش سه محوره واقعی زمین ،نوع بارگذاری و تعداد گلولهها بر روی کارآيی مشبککاری
تنش
تنش سههه محوره رای
بهخوبی بررسی نشده است .بنابراين يک دستگاه بزرگمقیاس جهت مشبککاری نمونههای بلوک تحت شرايط
دومحوره
سه محوره واقعی طراحی و ساخته شد .در اين مطالعه برای بهینهسازی تعداد آزمايشهای بزرگمقیاس ،از
نفوذ
عمق
روش طرح آزمايش تاگوچی بهرهمند شده و سهم هر کدام از تنشهای برجا بر روی عمق نفوذ با استفاده از
ترک کششی
تحلیل آماری نتايج ،معین شد .آزمونهای اين پژوهش ،شرايط مشبککاری در چاههای عمودی و افقی در
حوزههای گسلش به ترتیب امتدادلغز و معکوس را شبیهسازی میکند .نتايج نشان داد که عمق نفوذ در شرايط سطحی حداکثر است .تنش موازی
با محور شلیک کمترين تأثیر را در کاهش عمق نفوذ دارد .عمق نفوذ گلوله در شرايط دوبعدی متناظر از حالت بارگذاری سهبعدی رايج بیشتر و
هر دو آنها عمق نفوذ بیشتری نسبت به حالت بارگذاری سه محوره واقعی بدست میدهند .در مشبککاری با گان ،عمق نفوذ گلوله اول از
گلوله های دوم و سوم با اختالف زيادی کمتر است .شلیک گلوله باعث ايجاد يک سوراخ مشبککاری و تعدادی ترک کششی در اطراف آن
میگردند .الگوی انتشار ترکهای کششی به نوع بارگذاری بستگی دارد .تعداد ترکهای کششی ايجاد شده در اطراف سوراخ مشبککاری در
سنگ آهک نسبت به بتن به مراتب بیشتر است .روند کاهش قطر در سوراخ اول نسبت به دوم متفاوت است.

 .1پیشگفتار
مشبککاری به عنوان مهمترين روش تکمیل چاه شامل ايجاد
ارتباط هیدرولیکی بین اليه تولیدکننده هیدروکربن و فضای
داخل چاه میباشد [ .]1-8روشهای مختلفی برای
سوراخکاری چاه توسعه داده شدهاند .در بین روشهای
مختلف ،استفاده از گلوله خرج گود به جايگاه مناسبی
دستيافته است .گلولهی خرج گود از ديواره خارجی ،آستری،
مواد منفجره اصلی ،فتیله و چاشنی تشکیل میشود (شکل
 .) 1فتیله انفجاری در اثر شوک الکتريکی چاشنی را منفجر
میکند .با انفجار چاشنی مواد منفجره اصلی منفجر میشوند.
درنتیجه آستری فلزی گلوله به حالت ذوب درآمده و در اثر
* پست الکترونیکیP.norozi@gmail.com :

فشار زياد به شکل يک مخروط وارونه به سمت بیرون هدايت
میشود .جت بوجود آمده با سرعت ،فشار و حرارت زياد ،لوله
جداری را سوراخ و سیمان اطراف آن را ذوب کرده و به داخل
سنگ مخزن نفوذ میکند [ .]9-15شارما ( )2009بیان کرد
موج انفجاری ايجاد شده مقاومت سنگ را کاهش داده و ذرات
ريز ناشی از شکست ذرات بزرگتر را در ناحیه اطراف تونل
مشبککاری ايجاد میکند .بهطورکلی دستيابی به عمق نفوذ
باال ،مسیر جريان مؤثرتر و نفوذ در سنگ مخزن بدون ايجاد
صدمه مهمترين اهدافی هستند که در عملیات مشبککاری
دنبال میشود [10و .]25-16
موسسه نفتی آمريکا استاندارد ( API RP 43 )1991را در چهار
قسمت برای ارزيابی عملکرد مشبککاری با گلوله خرج گود
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ارائه نمود .هر چند اين استاندارد بعدها با استاندارد ()2014
 API RP 19Bجايگزين شد .در قسمت دوم و چهارم استاندارد
به ترتیب عملکرد گلوله و کارآيی جريان در شرايط اعمال
تنش محصورکننده دومحوره میپردازد [ 1و .]2

شکل  .1اجزای اصلی تشکیلدهنده خرج گود []3

در مطالعات گذشته عوامل مؤثر بر عمق نفوذ و کارآيی جريان
در مشبککاری بهصورت آزمايشگاهی و نظری مورد بررسی
قرار گرفتند .بنابر نتايج بدست آمده ،عوامل مؤثر بر عمق نفوذ
گلوله در دو دسته کلی خواص ذاتی سنگ و عوامل عملیاتی
دستهبندی میگردند .خواص ذاتی سنگ نظیر مقاومت فشاری
سازند ،دانسیته بالک ،سرعت صوت در سازند ،مدول بالک
دينامیکی ،اندازه دانههای سازند ،لیتولوژی سنگ ،درصد
اشباعیت و نوع سیال موجود در سازند ،ناهمسانگردی هدف،
فشار منفذی ،تنشهای برجا ،تنش مؤثر و عوامل عملیاتی
کارآيی شامل ضخامت لوله جداری ،کیفیت جت ،فشار چاه،
کیفیت سیمان اطراف لوله جداری ،موقعیت گان و گلوله
کارآيی مشبککاری و عمق نفوذ گلوله خرج گود را کنترل
میکنند [.]18-33
تامسون ( )1962آزمايشاتی را به روش قسمت دوم استاندارد
 API RP 43بر روی  4نوع سنگ با  5نوع خرج مختلف انجام
داد و نشان داد که يک روند کاهشی شبهلگاريتمی بین افزايش
مقاومت سنگ و کاهش عمق نفوذ در سنگ وجود دارد .آت و
بل ( )1994يک رابطه بین عمق نفوذ سطحی و درون چاهی
ارائه نمودند .سوشیر و لندس ( )1978به روش استاندارد API
 RP 43و به منظور ارائه مدل جديد درونچاهی ،تأثیر
تنشهای محصورکننده دوبعدی را بر روی عمق نفوذ و کارآيی
جريان در مغزههای ماسهسنگ بريا ،سنگآهک آستین و
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دولومیت واسون مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که
عمق نفوذ گلوله با افزايش تنش محصورکننده کاهش میيابد.
روند کاهش عمق نفوذ در سنگها متفاوت گزارش شد .بر
طبق مطالعه هالک و همکاران ( ،)1988عمق نفوذ گلوله خرج
گود در ماسهسنگ بريا تحت تنش محصورکننده 20/7
مگاپاسکال ،تا  %50کاهش میيابد .بنابراين تنش
محصورکننده از مهمترين پارامترهای کنترلکننده کارآيی
گلوله محسوب میگردد .در مطالعات فوق فشارهای
محصورکننده بصورت يکنواخت و يکسان بر روی نمونههای
مغزه اعمال شده است و عمق نفوذ گلولههای خرج گود در
شرايط بارگذاری دومحوره بررسی شده است.
تنش برجا در زمین به صورت دومحوره و يکنواخت نیست.
بنابراين مشبککاری در شرايط بارگذاری استاندارد API RP
 19Bحالت تنش واقعی در زمین را احراز نمیکند .هالک و
همکاران ( )1988بلوکهای مکعبی ماسهسنگ بريا و
سنگآهک بدفورد به ابعاد  0/75 × 0/75 × 0/9متر را با
استفاده از دستگاه سه محوره واقعی شلمبرژه مشبککاری
نمودند .نتايج آنها نشان داد که حساسیت عمق نفوذ به تنش
محصورکننده در ماسهسنگ بريا بیشتر از سنگآهک بدفورد
است .در اين مطالعه تأثیر جداگانه هر کدام از تنشهای
محصورکننده بر روی عمق نفوذ بررسی نشده است.
پاکنل و همکاران ( )1991در يک مطالعه آزمايشگاهی به
بررسی الگوی شکستگیها در مشبککاری برای نمونههای به
قطر  4اينچ با گلولههای  6/5 ،3/2و  22گرم تحت بارگذاری
دومحوره پرداختند .شکل الگوی شکستگیها در اطراف سوراخ
ايجاد شده را نشان میدهد .آنها بیان کردند که در اثر شلیک
گلوله ،شکستگیهای مارپیچی و شعاعی در اطراف سوراخ
انتشار میيابند.

شکل .2الگوی شکستگیها در اطراف سوارخ مشبککاری [.]4

تا جايی که ما میدانیم ،مطالعهی جامع و کامل ديگری در
خصوص بررسی تنش برجا بر کارآيی مشبککاری و الگوی
شکست ناشی از آن گزارش نشده است .بنابراين اين مطالعه با
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هدف بررسی اثر تنشهای برجا ،نوع بارگذاری و تعداد گلوله
بر روی عمق نفوذ طراحی و انجام شد .برای همین منظور يک
دستگاه سه محوره واقعی طراحی و آزمايشهای مشبککاری
در شرايط واقعی تنش زمین بر روی نمونهها سنگآهک و بتن
در ابعاد  0/3 × 0/3 ×0/4متر انجام گرفت .نمونههای
سنگآهک در راستای عمود بر اليهبندی مشبککاری شدند.
روش تاگوچی يک روش استاندارد طراحی آزمايش میباشد
که توسط دکتر جنیچی تاگوچی برای مطالعه اثرات چندين
متغیر بهطور همزمان برای تعیین نتیجه بهینه توسعهيافته
است .در واقع تاگوچی بر اين باور بود که بهترين راه بهبود
کیفیت ،طراحی و ايجاد آن در خود محصول است .برای
رسیدن به کیفیت مطلوب با استفاده از طراحی ،روش تاگوچی
فرآيند سه مرحلهای طراحی سیستمها ،پارامترها و تلورانس
را پیشنهاد کرد .روش تاگوچی با استفاده از آرايههای متعامد
تعداد آزمايشها را بسیار کاهش داده است .اين آرايهها با
ويژگیهای خاصی از بین تعداد کل آزمايشها در روش
فاکتوريل کامل انتخاب میشوند .آرايههای متعامد را بصورت
) Ln(xyنشان میدهند که  Lحرف اول کلمه Latin squares
(آرايهای که در طراحی آزمايشها بکار میرود و خصوصیات
ويژهای دارد) n ،تعداد آزمايشها x ،تعداد سطوح فاکتور و y
حداکثر تعداد فاکتورهايی است که با آرايه مورد نظر قابل
بررسی است .فاکتورهای نامحدودی در اين روش قابل بررسی
هستند اما گاهی امکان بررسی کلیه اثرات متقابل وجود ندارد.

مگاپاسکال را دارد .نتايج واسنجی نشان داد که جکهای
هیدرولیک دارای راندمان  %95میباشند .اين جکها به
صورت متعامد و در جهت محورهای مختصات محلی  xyzبر
روی نمونه مکعبی و در داخل اتاقک فشار 1قرار میگیرند
(شکل  .)2جکهای  2 ،1و  3به ترتیب نیروهای عمود بر
محور و موازی با محور شلیک را در جهت محورهای مختصات
 y ،xو zو به صفحات  xz ،yzو  xyاز نمونههای مکعبی اعمال
میکنند .اتاقک تنش بهگونهای طراحی شد که جکهای  1و
 2بهصورت ثابت و جک  3بهصورت متحرک و بیرون از آن
قرار میگیرد .نمونه بلوکی در امتداد محور تالقی سه جک و
در يک گوشه از اتاقک تنش قرارگرفته و نیروهای سه محوره
به آن وارد میگردند .قسمت تحتانی جکهای افقی بهوسیله
دو صفحه بارگذاری ضخیم به ديواره اتاقک فشار ثابت شدند.
قسمت تحتانی جک عمودی بهوسیله يک صفحهی بارگذاری
به يک تیر افقی صلب و متحرک متصل شد (شکل .)2
نیروهای سه محوره از طريق سه جک هیدرولیکی به ظرفیت
 355تن با ماکزيمم فشار روغن  700بار تأمین میگردد .از
سه پمپ هیدرولیک دستی مجزا مجهز به  3عدد فشارسنج
جهت تأمین فشار هیدرولیکی استفاده شد.

 .2دستگاه مشبککاری سه محوره
حالت واقعی تنش در زمین بهصورت سه محوره واقعی است.
بنابراين در اين مطالعه يک دستگاه مشبککاری سه محوره
طراحی و ساخته شد .دستگاه آزمايشگاهی جديد توانايی
مشبککاری بلوکهای بزرگ مقیاس در ابعاد مختلف و
حداکثر  60×60×60سانتیمتر تحت تنش سه محوره را دارد.
در اين مطالعه دستگاه برای نمونه به طول ،عرض و ارتفاع به
ترتیب  30 ،30و  40سانتیمتر سازگار شد .اسکلت اصلی
اتاقک تنش از بتن مسلح ساخته شد .اين دستگاه با
بهکارگیری سه جک هیدرولیکی به ظرفیت اسمی  355تن،
قابلیت اعمال تنشهای عمود بر محور شلیک ( )σx , σyتا 29/6
مگاپاسکال و تنش موازی با محور شلیک ( )σzتا 22

 -1اتاقک فشار
 -2چارچوب اصلی
 -3تیر اصلی فلزی برای جک j3
 -4تیر صلب عمودی
 -5جک هیدرولیک j1
 -6جک هیدرولیک j2
 -7جک هیدرولیک j3

 -8صفحه بارگذاری
 -9صفحات صلب پرکننده
 -10درپوش گان
 -11نمونه بلوکی هدف
 -12گان
 -13صفحه بارگذاری

شکل  .2شماتیک دستگاه مشبککاری سه محوره

 .1.2طراحی آزمایشات
در اين مطالعه تأثیر مقدار تنش برجا ،نوع بارگذاری و

1 - Pressure Chamber
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فاصلهداری گلولهها بر روی عمق نفوذ و الگوی شکست هدف
بررسی میگردد .گلولههای خرج گود در امتداد محور  zاز
دستگاه مختصات محلی شلیک شدند .بنابراين  σy ،σxو  σzبه
ترتیب تنشهای عمود بر محور و موازی با محور شلیک گلوله
هستند .با توجه به مقادير هر کدام از تنشهای برجا ،تأثیر سه

تعداد آزمايشات بدون کاهش کیفیت محصوالت استفاده
میگردد [ .]29 ،21 ،13بهتازگی ،اين روش بهطور گسترده و
موفقیتآمیزی در زمینههای مختلف بهکار گرفته شده است
[ ]31-43 ،37 ،29 ،21نويسندگان در اين قسمت ،از يک
طرح شانزده تايی با در نظر گرفتن سه عامل تنش برجا و چهار
سطح برای هر کدام از آنها ،نقش تنش برجا بر روی عمق نفوذ
گلولهی خرج گود را بهصورت آماری بررسی نمودهاند .طرح
آزمايش ارائه شده به روش تاگوچی در جدول  2آورده شده
است.
ب -طراحی آزمايشات برای بررسی نوع بارگذاری
تأثیر شرايط بارگذاری بر روی عمق نفوذ گلوله و مکانیزم
خرابی در دسته ديگری از آزمايشهای مشبککاری بررسی
شد .در اين دسته از آزمايشها ،نمونههای سنگآهک تحت
شرايط سطحی (بدون اعمال تنش محصورکننده) و سه نوع
بارگذاری سه محوره واقعی ،رايج و دومحوره مشبککاری
شدند .برای اينکه نتايج آزمايشها قابل مقايسه باشند ،دو
حالت متناظر با بارگذاری سه محوره واقعی (سه محوره رايج
و دومحوره) در نظر گرفته شد.
تنشهای عمود بر محور شلیک در حالت بارگذاری متناظر
دومحوره و سه محوره رايج ( σyو  )σxبرابر با میانگین تنشهای
عمود بر محور شلیک گلوله در حالت بارگذاری سه محوره
واقعی ( )σmean = (σx + σy)/2در نظر گرفته شد .تنش موازی
محور شلیک ( )σzدر حالت بارگذاری سه محوره واقعی و رايج
باهم برابر است و مقدار آن در حالت تنش دومحوره ،صفر در
نظر گرفته شد .طرح آزمايش برای بارگذاریهای سه محوره
واقعی ،رايج و دومحوره در جدول  3آورده شده است.
ج -طراحی آزمايش برای بررسی تأثیر تعداد گلولهها
برای بررسی تعداد گلولهها بر روی عمق نفوذ ،سه آزمايش سه
محوره واقعی با يک ،دو و سه گلوله تحت فاصلهداری  6گلوله
در فوت ( 20گلوله در متر) انجام شد .سطوح تنش و شرايط
اين دسته از آزمايشها در جدول  4آورده شده است.

2 - Polyaxial Loading Condition
3 - Conventional Triaxial Loading Condition

4 - Biaxial Loading Condition
5 - Taguchi's Orthogonal Scheme

نوع بارگذاری (سه محوره واقعی ،2سه محوره رايج 3و
دومحوره )4و در شرايط سطحی (بدون اعمال تنش
محصورکننده) بر عمق نفوذ گلولهها بررسی میشود .از
نمونههای بلوکی با ابعاد طول ،عرض و ارتفاع به ترتیب ×0/3
 0/4 × 0/3متر برای آزمايشهای سه محوره و دومحوره و از
نمونههای مغزه با قطر و ارتفاع به ترتیب  0/15و  0/5متر برای
آزمايشها در شرايط سطحی استفاده شده است .در شکل 3
مشخصات هر کدام از انواع بارگذاری ،شماتیک نمونههای
هدف و راستای شلیک نسبت به محورهای مختصات نشان
داده شده است .بنابراين آزمايشهای آزمايشگاهی در
گروههای سهگانه زير طراحی و انجام شدند.
الف -طراحی آزمايشها برای بررسی تأثیر مقدار تنشهای
برجا
در اين گروه از آزمايشات چهار سطح تنش موازی و عمود بر
محور شلیک ،مطابق با جدول 1در نظر گرفته شد .در تمام
آزمايشها مقادير تنشهای عمود بر محور شلیک از تنش
موازی محور شلیک بیشتر است .بنابراين نتايج اين آزمايشها،
چاه عمودی و افقی ،به ترتیب در حوزه گسلش امتدادلغز و
معکوس را شبیهسازی میکند [ .]45بر طبق طرح آزمايش
کامل فاکتوريل ،درمجموع بايستی تعداد  )43( 64آزمايش
انجام شود .انجام اين تعداد آزمايشِ مشبککاری در مقیاس
بزرگ ،مستلزم صرف هزينه بسیار زياد خواهد بود .در میان
رويکردهای مختلف برای کاهش تعداد آزمايشها ،طرح
متعامد تاگوچی 5بسیار پرکاربرد است [.]13
تاگوچی اين روش تجربی را برای بهبود کیفیت کاالهای
صنعتی توسعه داد .در اين روش از مفهوم متعامد برای کاهش
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شکل  . 3شرایط مختلف بارگذاری( ،الف) سه محوره واقعی( ،ب) سه محوره رای ( ،ج) دومحوره و (چ) شرایط سطحی
جدول  .1پارامترهای تنش برجا و سطوح آنها
تنش برجا

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

تنش عمودی ) (MPa) (σZ

4

6

8

10

تنش افقی )(MPa) (σx

10

14

18

20

تنش افقی )(MPa) (σy

10

14

18

20

جدول  .2طرح آزمایش تاگوچی برای بررسی تأثیر تنشهای برجا بر عملکرد گلوله
آزمایش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

σx
)(MPa
10
14
18
20
10
14
18
20
10
14
18
20
10
14
18
20

σy
)(MPa
10
14
18
20
14
10
20
18
18
20
10
14
20
18
14
10

σz
)(MPa
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
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عمق نفوذ
)(cm
15.7
12.3
8.1
6.6
13.1
12.8
6.7
6.0
11.2
7.8
10.2
7.1
8.3
7.6
8.4
7.9

شرایط بارگذاری
سه محوره رايج
سه محوره رايج
سه محوره رايج
سه محوره رايج
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
سه محوره واقعی
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جدول  .3طرح آزمایش برای بررسی تأثیر شرایط بارگذاری بر عملکرد گلوله
σx

σy

σz

σmean

عمق نفوذ

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(cm

17
18
19
20
21
22
23
24
25

10
7
7
14
10
20
8.5
10.5
15

7
10
14
7
20
10
8.5
10.5
15

6
6
8
8
10
10
6
8
10

8.5
8.5
10.5
10.5
15
15
8.5
10.5
15

16.8
16.7
15.0
15.2
8.2
8.3
17.7
16.5
9.5

سهمحوره واقعی
سهمحوره واقعی
سهمحوره واقعی
سهمحوره واقعی
سهمحوره واقعی
سهمحوره واقعی
سهمحوره رايج
سهمحوره رايج
سهمحوره رايج

26
27
28
29

8.5
10.5
15
0

8.5
10.5
15
0

0
0
0
0

8.5
10.5
15
0

19.1
18.3
12.4
23

دومحوره
دومحوره
دومحوره
سطحی

آزمایش

شرایط بارگذاری

جدول  .4طراحی آزمایش برای بررسی تأثیر تعداد گلولهها
آزمایش

σx
)(MPa

σy
)(MPa

σz
)(MPa

30
31
32

20
20
20

10
10
10

4
4
4

 2..2مشبککاری
در اين مطالعه از نمونههای بلوکی و مغزه سنگآهک و بتن با
طرح اختالط و روش عملآوری ارائه شده در استاندارد API
) RP 19B (2014استفاده شده است .نمونههای سنگآهک در
ابعاد ارتفاع ،طول و عرض به ترتیب  0/3 ،0/4و  0/3متر و
نمونههای مغزه به ارتفاع و قطر به ترتیب  0/5و  0/15متر
تهیه شدند .نمونههای سنگآهک در امتداد عمود بر صفحات
اليهبندی مشبککاری شدند و بصورت کامالً صاف و صیقلی
بريده شدند تا از بروز تمرکز تنش در آنها در حین بارگذاری
جلوگیری شود .خواص مکانیکی و فیزيکی مصالح در جدول
 5آورده شده است .برای مشبککاری نمونهها از خرجهای 14
گرم  HMXبا قطر خارجی  2-1/8اينچ استفاده شد .برای
شبیهسازی لوله جداری ،جلوگیری از پرتاب قطعات بدنهی
گلوله و جلوگیری از خروج گازهای انفجار از گان استفاده شد.
گلولهها بر روی ريل نصب و در داخل گان نصب میشوند .گان

تعداد

عمق نفوذ

عمق نفوذ

عمق نفوذ

گلوله

گلوله اول

گلوله دوم

گلوله سوم

1
2
3

12.2
12.1
12.2

-16.2
16.3

--16.5

در واقع يک لوله مغزی  L-80با جرم ويژه  18پوند بر فوت
( 26/8کیلوگرم بر متر) ،قطر خارجی  5اينچ (12/7
سانتیمتر) و قطر داخلی  4/276اينچ ( 10/9سانتیمتر) است
(شکل  .)4قبل از بارگذاری گلوله ،انتهای گان با جوش دادن
يک صفحه فلزی نشت بندی شده و پس از بارگذاری گلوله
ابتدای آن با پیچاندن يک درپوش کامالً نشت بندی میگردد.
تنها راه ارتباطی بین داخل و خارج گان ،يک سوراخ به قطر
 0/75میلیمتر جهت خروج سیمهای نازک برق بهمنظور
برقراری جريان الکتريسیته و انفجار چاشنی میباشد .قطر اين
سوراخ در مقايسه با ابعاد گان بسیار ريز تلقی میشود و خروج
گازهای ناشی از انفجار از اين منفذ را میتوان ناديده انگاشت.

 .3نتای
اين مطالعه با هدف دستيابی به سه هدف کلی زير انجام
گرديد:
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 -1بررسی نقش مقدار تنشهای برجا بر عملکرد مشبککاری
 -2بررسی نقش شرايط بارگذاری بر عملکرد مشبککاری و
الگوی شکست ناشی از آن.
 -3بررسی نقش تعداد گلوله بر عملکرد مشبککاری.
در ادامه به ترتیب به بررسی نقش هر کدام از پارامترهای
ارائهشده در باال پرداخته شده است.
جدول  .5خواص مکانیکی و فیزیکی سنگآهک و بتن
خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح

سنگ آهک

مقاومت فشاری تک محوری )(MPa
مدول االستیسیته )(GPa
سرعت موج طولی )(m/s
سرعت موج عرضی )(m/s
دانسیته )(Kg/m3
تخلخل )(%

68.6
20
5160
2740
2450
8/5

بتن
37.8
12/2
4020
2360
2380
16/7

نظر گرفتن مقادير ثابت ضخامت لوله جداری و فاصلهداری
گلوله از لوله جداری اندازهگیری و نتايج آن در جدول  2آورده
شده است .نتايج نشان میدهند که با افزايش مؤلفههای تنش
برجا ،عمق نفوذ بصورت غیريکنواخت کاهش میيابد .در واقع
تأثیر تنشهای عمود بر محور و موازی با محور شلیک با
يکديگر برابر نیستند .بنابراين يک تحلیل واريانس برای پارامتر
هدف (عمق نفوذ) و پارامترهای تأثیرگذار (مؤلفههای تنش
برجا) انجام گرفت .تحلیل  ANOVAيک تکنیک محاسباتی
برای برآورد سهم نسبی هر يک از عوامل کنترلی و اثرات
متقابل بین آنهاست [ .]13شکل  5نقش هر کدام از تنشهای
برجا را بر روی کاهش عمق نفوذ گلولهها نشان میدهد .با
افزايش سطح تنش برجا از سطح يک به چهار ،عمق نفوذ
کاهش میيابد .تأثیر تنشهای عمود بر محور شلیک (σx ,
) σyمشابه روند ارائه شده در مطالعات پیشین نظیر هالک و
بهرمن ( )1990و هالک ( )1988است .هرچند که در مطالعات
پیشین به بررسی تأثیر تنش موازی با محور شلیک ()σz
پرداخته نشده است.
14
12
10
σz

6

σy

4

σx

2

)DoP (cm

8

0
25
شکل  .4گان مشبککاری و درپوش آن

شکل  .5تأثیر پارامترهای تنش برجا بر روی عمق نفوذ

 .1 .3نقش مقدار تنشهای برجا بر روی عملکرد
مشبککاری
در اين قسمت از طرح آزمايش تاگوچی برای دستيابی به
تعداد آزمايشات بهینه و از تحلیل واريانس ) (ANOVAبرای
بدست آوردن سهم هر کدام از تنشهای برجا بر روی عملکرد
مشبککاری استفاده شد .به همین منظور چهار سطح تنش
موازی با محور و عمود بر محور شلیک به ترتیب برابر با ،6 ،4
 10 ،8مگاپاسکال و  18 ،14 ،10و  20مگاپاسکال بر روی
نمونههای سنگآهک اعمال شد .عمق نفوذ گلوله بدون در

5
10
15
20
)in situ stress levels (MPa

0

گلولهی خرج گود

بر اساس نتايج  ANOVAبا افزايش هر کدام از مؤلفههای تنش
برجا يعنی  σy ،σxو  σzعمق نفوذ گلولههای خرج گود به
ترتیب  39% ، 49%و  12%کاهش میيابد .بنابراين تنش موازی
با محور شلیک ( )σzکمترين تأثیر در کاهش عمق نفوذ
گلولهها را داشته است.

 .2.3نقش نوع بارگذاری بر روی عمق نفوذ و الگوی
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انتشار شکستگی

 𝜎y=10MPaو  )𝜎z=4MPaرا نشان میدهد .در اين شرايط
بارگذاری ،تعدادی ترک کششی در اطراف سوراخ مشبککاری
در امتداد و يا با زاويه  30درجه نسبت به تنش بیشینه عمود

بر محور شلیک منتشر میشوند.
25
20
15
10

دو محوره
سه محوره رای
سه محوره واقعی

16

14

12

6
8 10
تنش میانه )(MPa

4

5

عمق نفوذ ()cm

عملکرد گلولهها و الگوی انتشار شکستگی در شرايط بارگذاری
سه محوره واقعی ،رايج و دومحوره برای نمونههای بلوکی و
شرايط سطحی (بدون اعمال تنش محصورکننده) برای
نمونههای مغزه بررسی شد .در حالت متناظر دو و سهبعدی
مقدار تنشهای عمود بر محور شلیک برابر با تنش میانه در
حالت سه محوره واقعی در نظر گرفته شد .تنش عمودی در
حالت دوبعدی صفر و در بارگذاری سه محوره رايج برابر با
حالت بارگذاری سه محوره واقعی اعمال شد و درنهايت مقادير
عمق نفوذ بدست آمده با مقدار آن در شرايط سطحی مقايسه
شد .مشخصات آزمايشات و عمق نفوذ بدست آمده در جدول
 3آورده شده است .در شکل  6عمق نفوذ در انواع مختلف
بارگذاریها نسبت به مقدار تنش میانه آورده شده است .نتايج
بهوضوح نشان میدهد که عمق نفوذ در شرايط سطحی
بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده است .با افزايش تنش
میانه عمق نفوذ با روند مختلف برای انواع مختلف بارگذاری،
کاهش يافته است .در تنش میانه ثابت ،عمق نفوذ گلوله در
شرايط بارگذاری دومحوره بیشتر است و حالت بارگذاری سه
محوره واقعی ،مقدار کمینه عمق نفوذ را بدست میدهد.
بنابراين مدلسازی شرايط دومحوره يا سه محوره رايج به جای
سه محوره واقعی در آزمايشگاه مشبککاری ،عمق نفوذ
بیشتری بدست میدهد.
نتايج آزمايشها نشان داد که شرايط بارگذاری بر روی الگوی
شکست در اطراف سوارخ مشبککاری تأثیرگذار است .در
اطراف سوراخ مشبککاری ترکهای کششی منتشر میشوند.
الگوی شکستگی به نسبت تنش بیشینه به کمینه عمود بر
محور شلیک گلوله ) (k = 𝜎H/𝜎hوابسته است .شکل  7تصوير
سنگآهک مشبککاری شده در شرايط بارگذاری
 𝜎y=10MPa ،𝜎x=20MPaو  (k=2) 𝜎z=4MPaرا نشان
میدهد .در اين شرايط بارگذاری ،دو ترک کششی از ديواره
سوراخ مشبککاری در راستای تنش بیشینه عمود بر محور
شلیک بیشینه ) (σHگسترش میيابند.
شکل  8تصوير سنگآهک مشبککاری شده در شرايط
بارگذاری سه محوره واقعی و ، 𝜎x=14MPa( k=1.4
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0
2

0

شکل  .6عمق نفوذ گلوله در شرایط مختلف بارگذاری

شکل  .7انتشار دو ترک کششی در اطراف سوراخ
مشبککاری در شرایط بارگذاری سه محوره واقعی و .k=2

شکل  .8انتشار دو ترک کششی در اطراف سوراخ
مشبککاری در شرایط بارگذاری سه محوره واقعی و .k=1.4

در شکل  9الف ،ب و ج تصوير نمونههای سنگآهک
مشبککاری شده ،به ترتیب در شرايط سه محوره رايج
 𝜎y=10MPa ،𝜎x=10MPaو  ،(k=1.0) 𝜎z=4MPaدومحوره
 𝜎y=10MPa ،𝜎x=10MPaو  (k=1.0) 𝜎z=0و سطحی (بدون
اعمال تنش محصورکننده) آورده شده است .ترکهای کششی
بهصورت شعاعی و در تمام جهات نسبت به مرکز سوراخ
مشبککاری و با بیشینهی زاويه  30درجه نسبت به يکديگر
منتشر شدهاند .بنابراين الگوی انتشار ترک در اطراف سوراخ
مشبککاری در بارگذاری سه محوره رايج و دومحوره مشابه
به حالت بدون بارگذاری (سطحی) میباشد .با اين تفاوت که
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در شرايط سطحی تعداد ترکهای مشاهده شده در اطراف
سوراخ مشبککاری بهمراتب بیشتر از دو حالت بارگذاری ديگر
است.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .9انتشار ترکهای کششی در اطراف سوراخ
مشبککاری در شرایط بارگذاری (الف) سه محوره واقعی
و ( ،k=1.0ب) دومحوره و  k=1.0و (ج) شرایط سطحی.

 .3 .3نقش تعداد گلوله بر عمق نفوذ گلوله خرج
گود
برای بررسی تأثیر تعداد گلوله بر عمق نفوذ گلوله در
فاصلهداری ثابت ( 6گلوله در فوت) ،آزمايشهای مشبککاری

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 4؛ بهار 1401

ديگری بر روی نمونههای بتن  B ،Aو  Cبه ترتیب با يک ،دو و
سه گلوله مطابق با جدول  4انجام گرفت .در شکل عمق نفوذ
برحسب تعداد گلوله آورده شده است .عمق نفوذ برای
گلولههای اول در نمونههای  B ،Aو  Cاختالف ناچیز در حد
 1±میلیمتر داشته است .عمق نفوذ برای گلوله دوم در
نمونههای  Bو  Cنسبت به گلوله اول در تمام نمونه افزايش
چشمگیر  4/1±0/1سانتیمتر داشته است .اين در حالی است
که عمق نفوذ گلوله سوم در نمونه  Cنسبت به گلوله دوم در
نمونههای  Bو  Cبه ترتیب  3و  2میلیمتر افزايش يافته است.
بنابراين عمق نفوذ گلولههای دوم و سوم نسبت به گلوله اول
افزايش چشمگیر نشان داده است و عمق نفوذ گلوله سوم
نسبت به گلوله دوم افزايش چشمگیری نداشته است.
برشی عرضی نمونه بتنی  Bدر عمقهای  10و 14/5
سانتیمتری از سطح نمونه در شکل ( 10الف) و (ب) آورده
شده است همانطور که مشاهده میشود ،در عمق 10
سانتیمتری سوراخهای گلوله اول و دوم بهوضوح قابل مشاهده
است (شکل ( 10الف)) .نکته قابل تأمل در اين شکل بیشتر
بودن قطر سوراخ دوم نسبت به سوارخ اول است .در اين مقطع
عرضی قطر سوراخ اول و دوم به ترتیب  4و  6میلیمتر و
مقادير در سطح نمونه به ترتیب  1/1و  1/2سانتیمتر
اندازهگیری شد .در عمق  14/5سانتیمتری از سطح نمونه
تنها سوراخ گلوله دوم قابل مشاهده است.
قطر سوراخ دوم در اين مقطع  3میلیمتر اندازهگیری شد.
بنابراين قطر سوراخ مشبککاری در امتداد محور شلیک
کاسته شده تا اينکه در انتهای سوراخ مشبککاری قطر آن به
صفر میرسد .ضمن اينکه روند کاهش قطر در امتداد محور
شلیک برای سوراخ اول نسبت به سوراخ دوم بیشتر است.
بررسی دقیقتر شکل ( 10الف) نشان میدهد که يک ترک
کششی در امتداد تنش بیشینه عمود بر محور شلیک در اثر
مشبککاری گسترش يافته است.
برای بررسی اثر تعداد گلوله بر عمق نفوذ در سنگآهک،
آزمايش ديگری در شرايط بارگذاری يکسان و با دو گلولهی
مشابه انجام شد .در اين آزمايش عمق نفوذ گلوله اول و دوم
به ترتیب  9.0و  13.5سانتیمتر به دست آمد .برشی عرضی
نمونه سنگآهک در عمق  8.5سانتیمتری از سطح نمونه در
شکل  11آورده شده است .قطر سوراخ دوم نسبت به سوراخ
اول بیشتر و ترکهای کششی در اطراف نمونه و در امتداد
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تنش بیشینه عمود بر محور شلیک انتشار يافتهاند.
18

14

نمونه A
نمونه B
نمونه C
3

12

عمق نفوذ )(cm

16

10
1

2

تعداد گلوله

شکل .11عمق نفوذ نسبت به تعداد گلوله خرج گود.

گلولهها در آزمايشهای فوق يکسان بوده است .يکی از عواملی
که به نظر میرسد باعث بروز اختالف عمق نفوذ در گلوله اول
و دوم میگردد ،اختالف زمان بین شلیک دو گلوله است.
گلولهها بهصورت سری و با فتیله انفجاری به يکديگر متصل
میشوند .بنابراين ابتدا گلوله اول و پس از فاصله زمانی بسیار
کوتاه گلوله دوم و نهايتاً گلوله سوم شلیک میشود .در اثر
عبور جريان الکتريسیته از چاشنی ،فتیله انفجاری منفجرشده
و سبب شلیک اولین گلوله میگردد .درنتیجه مواد منفجره

اصلی به همراه ذرات موجود در آن با سرعت و فشار زيادی به
سمت جداره تفنگ (لوله جداری) و نهايتاً هدف شلیک
میگردد .در تمام آزمايشها ،محل قرار گرفتن گلولهها (گان)
نشت بندی شده است .بنابراين قبل از شلیک گلوله اول
مسیری برای خروج گازهای ناشی از انفجار وجود ندارد،
بنابراين فشار گاز موجود در تفنگ بهطور ناگهانی افزايش
میيابد .در ادامه گلوله دوم با فاصله زمانی بسیار اندک (زمان
رسیدن انفجار در فتیله انفجاری از گلوله اول به دوم) شلیک
میگردد.
در حین شلیک گلوله دوم فشار گاز موجود در تفنگ بیشتر از
زمان شلیک گلوله اول است .درنتیجه ذرات با سرعت و فشار
بیشتری نسبت به گلوله اول به سمت هدف پرتاب خواهند
شد .بنابراين پروفايل دو سوراخ ايجاد شده با يکديگر مشابه
نیستند .اما اختالف ناچیز در عمق نفوذ گلوله دوم و سوم نشان
میدهد که فشار گاز در داخل گان در حین شلیک گلوله سوم
و دوم تفاوت چندانی نداشته است .در غیر اين صورت عمق
نفوذ گلوله سوم افزايش يا کاهش زيادی نسبت به گلوله دوم
داشت.

(ب)

(الف)

شکل  .10مقطع عرضی نمونه بتن مشبککاری شده با دو گلوله در عمق (الف)  10سانتیمتر و (ب)  14سانتیمتر.

عامل ديگر اختالف محسوس بین عمق نفوذ گلوله اول و دوم
ايجاد شکستگیهای شعاعی در مسیر عبور گلولهها است .در
فاصلهداری  6گلوله در فوت فاصله مرکز تا مرکز گلولهها
بهصورت اسمی  6.1سانتیمتر است .بنابراين احتمال عبور
گلوله دوم از شعاع تأثیر گلوله اول وجود دارد .ازآنجاکه شلیک
گلوله اول باعث کاهش مقاومت سنگ در ناحیه تأثیر خود
میگردد ،درنتیجه انرژی مورد نیاز برای پیمايش مسیر در
گلوله دوم کاهش میيابد و گلوله دوم عمق نفوذ بیشتری دارد.

وجود باقیماندههای شلیک گلوله به رنگ سیاه در اطراف
سوراخهای ناشی از گلوله اول و دوم شاهدی بر مدعا است.
مقايسه تعداد ترکها در واحد سطح در اطراف سوراخ
مشبککاری در سنگآهک و بتن نشان میدهد تعداد
ترکهای کششی ايجاد شده در اطراف سنگآهک بهمراتب
بیشتر از بتن است که احتماالً به شکنندهتر بودن سنگآهک
نسبت به بتن ارتباط دارد.
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عمودی و افقی به ترتیب در حوزه گسلش امتدادلغز و معکوس
کاربرد دارد .در ادامه بهاختصار برخی نتايج بهدستآمده از اين
تحقیق ارائه شده است.
 عمق نفوذ گلوله خرج گود با افزايش تنشهای برجا
کاهش میيابد .نرخ کاهش عمق نفوذ برای مؤلفههای
تنشهای برجا متفاوت است.
 تحلیل آماری عمق نفوذ گلولههای خرج گود تحت
شرايط سه محوره واقعی نشان داد که افزايش تنشهای عمود
بر محور شلیک گلوله نقش بسیار بیشتری در کاهش عمق

نفوذ گلوله نسبت به تنش همسو با محور شلیک دارند.
شکل  .11برش عرضی از  8.5سانتیمتری مسیر شلیک
گلولهها ازآنجاکه تمام عوامل دخیل در بارگذاری و شلیک

 .4نتیجهگیری
مشبککاری يکی از مهمترين قسمتهای تکمیل چاه
محسوب میشود .موسسه نفتی آمريکا استاندارد API RP
 19Bرا برای ارزيابی عملکرد مشبککاری ارائه کرده است .در
اين استاندارد گلولهها در شرايط بارگذاری سطحی و دومحوره
شلیک و عملکرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد .درحالیکه
در شرايط واقعی مخزن ،گلوله تحت بارگذاری سه محوره
واقعی شلیک میگردند .بنابراين در اين مطالعه يک دستگاه
بزرگمقیاس برای مشبککاری سه محوره واقعی طراحی و
ساخته شد .تعدادی نمونهی بلوکی از جنس بتن با طرح
اختالط استاندارد فوق و سنگآهک تهیه شد .آزمايشهای
مشبککاری تحت بارگذاری سه محوره واقعی و بدون در نظر
گرفتن فشار منفذی و چاه انجام گرفت .بر اساس نتايج اين
آزمايشها ،سهم هرکدام از مؤلفههای تنش برجا ،تأثیر شرايط
بارگذاری (سه محوره واقعی ،رايج ،دومحوره و سطحی) بر
عمق نفوذ و الگوی انتشار شکستگی بررسی شد .ضمن اينکه
تأثیر تعداد نمونه بر روی عمق نفوذ گلولهها تحت بارگذاری
سه محوره واقعی مطالعه شد .اين مطالعه برای بهینهسازی
تعداد آزمايشهای بزرگمقیاس از روش طرح آزمايش
تاگوچی بهرهمند شده و سهم هرکدام از تنشهای برجا بر
روی عمق نفوذ با استفاده از تحلیل واريانس نتايج معین شد.
نتايج اين مطالعه برای بهینهسازی مشبککاری در چاههای

 عمق نفوذ گلولهها در شرايط بارگذاری دومحوره از
شرايط بارگذاری سه محوره رايج و واقعی بیشتر است .در
حالت بارگذاری سه و دومحوره متناظر تنش موازی با محور
شلیک گلوله در هر دو حالت با يکديگر برابر است .تنش
عمودی در حالت سه محوره متناظر باحالت سه محوره واقعی
يکسان در نظر گرفته شده و در حالت دومحوره تنش عمودی
اعمال نشده است.
 الگوی انتشار شکستگیها به نسبت تنش بیشینه به
کمینه عمود بر محور شلیک گلوله ارتباط دارد.
 الگوی انتشار ترکها در شرايط بارگذاری سه محوره
رايج ،دومحوره و شرايط سطحی مشابه میباشد.
 حالت بارگذاری سه محوره متناظر عمق نفوذ بیشتری
نسبت به حالت بارگذاری سه محوره واقعی بدست میدهد.
بنابراين در مدلسازی عددی و آزمايشگاهی مشبککاری،
شرايط واقعی تنش زمین بايد اعمال شود.
 در مشبککاری با گان ،عمق نفوذ گلوله اول و دوم با
يکديگر متفاوت است.
 عمق نفوذ گلوله دوم با اختالف زيادی از گلوله اول
بیشتر است .اين در حالی است که عمق نفوذ گلوله سوم
افزايش چشمگیری نسبت به گلوله دوم نشان نداده است.
 در مشبککاری نمونههای بتن و سنگآهک در حالت
بارگذاری سه محوره واقعی تعدادی ترک کششی در امتداد
تنش بیشینه عمود بر محور شلیک انتشار يافتهاند.
 مقاطع عرضی در محل سوراخ مشبککاری نشان داده
است که گازهای ناشی از شلیک گلوله در ترکهای کششی
اطراف سوراخ مشبککاری انتشار يافته و مقداری از مواد بجای
مانده از خرج اصلی گلوله در داخل اين شکستگیها انتقال

78

1401 ؛ بهار4 ؛ شماره5 نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره

... تأثیر شرایط بارگذاری و تعداد گلوله

org/10.2118/18243-MS.
[6] Bird, K., and Blok, R.H.J. (1996). Perforating
in Tight Sandstones: Effect of Pore Fluid and
Underbalance. Presented at the SPE European
Petroleum Conference, Milan, Italy, 22-24
October.SPE-36860-MS.
https://doi.org
/10.2118/ 36860-MS.
[7] Brooks, J.E., Yang, W., and Behrmann. L.A.
(1998). Effect of Sand-Grain Size on Perforator
Performance. Presented at the SPE Formation
Damage
Control
Conference,
Lafayette,
Louisiana, 18-19 February. SPE-39457-MS.
https://doi.org/ 10.2118/39457-MS.
[8] Casero, A., Nicolaysen A., Rylance M., et al.
(2017). The Importance of Being Well
Connected-High Rate Fracs in Horizontals.
Presented at the SPE Hydraulic Fracturing
Technology Conference and Exhibition,The
Woodlands, Texas, USA, 24–26 January. SPE184813-MS. https://doi.org/10. 2118/184813MS.
[9] Deisman, N., Soderberg, H., Lang, P. et al.
(2013). Cased Wellbore Tools for Sampling and
In-Situ Testing of Cement/Formation Flow
Properties. International Journal of Greenhouse
Gas
Control.16:
62-69.
https://doi.org/10.1016/j.ijggc. 2013.02.004.
[10] Elshenawy, T., and Li, Q.M. (2013).
Influences of Target Strength and Confinement on
the Penetration Depth of an Oil Well Perforator.
International Journal of Impact Engineering 54:
130-137.https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2 012.
10 .010.
[11] Gladkikh, M., LeCompte, B., Harvey, W. et
al.(2009). Combining the Prediction of
Penetration Depth of Downhole Perforators with
the Depth of Invasion. Presented at the SPE
European Formation Damage Conference,
Scheveningen, Netherlands, 27-29 May. SPE122319-MS. https://doi.org/10.2118/122319-MS.
[12] Grove, B., Heiland, J., Walton, I. et al.
(2008). New Effective Stress Law for Predicting
Perforation Depth at Downhole Conditions. SPE
International Symposium and Exhibition on
Formation Damage Control. Lafayette, Louisiana,
13-15 February. SPE 111778-MS.https://doi.
org/10.2118/111778-MS.
[13] Gupta, V., Pandey P.M., Mohinder P.G. et al.
(2014). Minimization of Kerf Taper Angle and

79
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 تعداد ترکهای کششی ايجادشده در اطراف سوراخ
.مشبککاری در سنگآهک نسبت به بتن بهمراتب بیشتر است
 قطر سوراخ مشبککاری در امتداد محور شلیک
کاهشيافته بهگونهای که سوراخ مشبککاری را زا لحاظ
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