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چکیده

هرزروی سیال حفاری،

هرزروی سیال حفاری به درون سازندهای تحت االرضی ،در مناطق با نفوذپذیری باال ،سازندهای دارای
شکستگیهای طبیعی ،و سازندهای ضعیف یکی از مشکالت رایج در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز است.

روشهای پیشگیری،

برخی تحقیقات نشان میدهد که حدود  20درصد از زمانهای غیر بهرهده در حین عملیات حفاری به دلیل

زمانهای غیر بهرهده،

تکنولوژی قفس تنش،
مشکل هرزروی سیال حفاری است .بهطورکلی روشهای درمانی و پیشگیرانه ،دو رویکرد اصلی مقابله با مشکل
روشهای درمانی
هرزروی سیال حفاری هستند .یکی از روش های پیشگیری از هرزروی سیال حفاری به کار گیری روش قفس
تنش به منظور افزایش فشار شکست سازندهای اطراف چاه میباشد .عوامل متعددی از جمله پارامترهای مکانیکی سنگ ،ویژگیهای مواد پل

زننده ،رژیم تنش ها و ویژگی سیاالت حفاری در میزان اثربخشی این تکن ولوژی موثر است .در این پژوهش تاثیر نسبت رژیم تنشهای افقی بر
میزان اثربخشی تکنولوژی قفس تنش بررسی شده است .بدین منظور ابتدا مدل سهبعدی چاه و با در نظر گرفتن رفتار االستیک سنگ ارائه شده
و سپس تغییرات تنش مماس ی در دو حالت پیش از ا یجاد شکاف و پس از پل زدن شکاف مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که بر
مبنای داده های مورد استفاده ،استفاده از این تکنولوژی باعث افزایش میانگین تنش مماسی به میزان  3618پام در دیواره چاه و در نتیجه افزایش
فشار شکست سازند شد .این امر در سازندهای سست از ایجاد شکستگی های القائی و هرزروی سیال حفاری جلوگیری میکند .همچنین حداکثر
تنش مماسی در موقعیت پل زدن  0/5ای نچی از دهانه شکاف مشاهده شد .از سوی دیگر نتایج نشان داد که اثربخشی قفس تنش به نسبت
تنش های افقی برجا وابسته است .بر مبنای نتایج مدل عددی ،در نسبتهای تنش افقی کمینه به بیشینه بیشتر از  ،0/715کاربرد تکنولوژی
قفس تنش منجر به افزایش تنش مماسی میشود.

 . 1پیشگفتار

و سازندهای ضعیف اتفاق میافتد ،جایی که وجود
1در

کاهش زمانهای غیر بهرهده حفاری چاههای نفت و گاز،
یکی از اهداف مهم برا ی محققین در این حوضه است .یکی از
دالیل اصلی زمانهای غیر بهرهده در عملیات حفاری ،هرزروی
سیال حفار ی به درون سازندهای تحت االرضی است .هرزروی
سیال در مناطق با نفوذپذیر ی باال ،سازندهای طبیعی شکسته،

Non-Productive Time

شکستگیهای طبیعی و القائی شرایط هرزروی را تشدید
میکند .برخی تحقیقات نشان میدهد که حدود  20درصد از
زمانهای غیر بهرهده در حین عملیات حفار ی به دلیل
مشکالت هرزروی سیال حفاری است [ .]6-1
امروزه روشها ی مختلفی برا ی کنترل و مدیریت هرزروی
سیال حفاری در مناطق مختلف جهان ارائه و به کار گرفته
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شده است .بهطورکلی روشهای درمانی  2و پیشگیرانه  ،3دو
رویکرد اصلی برا ی مقابله با مشکل هرزروی سیال حفاری
هستند .رویکرد استفاده از روشها ی درمانی بهگونهای است

تکنولوژی قفس تنش ،منجر به افزایش فشار شکست سازند و
در نتیجه پهنای پنجره وزن سیال حفاری میگردد [ -12 ,1
.]16

که پس از تشخیص هرزروی سیال حفاری از آن استفاده
میشود .در این روش با بهکارگیری موادی از جمله مواد
کنترل هرزروی  4به رفع مشکل پرداخته میشود .روشهای
درمانی در سطوح پایین شامل استفاده از مواد کنترل هرزروی
و در سطوح باالتر هرزروی شامل تزریق تحتفشار سیمان

در سال  ،2004اولین مدل فیزیکی دوبعدی بر پایه رفتار
االستیک خطی و المان محدود توسط آقای آلبرتی  8و
همکاران ارائه شد .در نتیجه بررسی این مدل ،پژوهشگران
بیان داشتند که اثربخشی تکنولوژی قفس تنش تابع مواردی
ازجمله خواص سیاالت حفار ی ،نوع سازند و هندسه شکاف و

برای کنترل هرزروی سیال میباشد [ .]7
روشهای پیشگیرانه  ،همان گونه از که از نام آنها مشخص
است ،پیش از وقوع هرزرو ی سیال حفاری به کار گرفته

چاه است [.]13
گیل  9و همکاران ( )2006بر اثربخشی کم فناوری قفس تنش
در سنگهای دارای نفوذپذی ری کم مانند شیلها تاکید کرده

میشود .بدین صورت که با شناسایی نقاط و الیههای مستعد
هرزروی سیال قبل از آغاز عملیات حفاری  ،یکی از روشهای

و روش جدید ی را برای کاربرد این فناوری در چنین
سازندهایی پیشنهاد کردند .این روش شامل پیش خنککردن

پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع هرزروی اجرا میگردد.
مقاومسازی دیواره چاه بهعنوان یکی از روشهای پیشگیرانه
هرزروی سیال حفاری مطرح شده است .رویکردهای

سازند برای کاهش تنش حلقه اول و سپس دنبالکردن مراحل
تکنولوژی قفس تنش معمولی بود .در نتیجه این پژوهش،
نویسندگان حساسیت شیلها به تغییرات دما و کاربرد روش

مقاومسازی دی واره چاه باتوجهبه یکی از روشهای مکانیکی،
دمایی و شیمیایی بهصورت تکی یا در تکمیل یکدیگر استفاده

پیشنهادی را در افزایش اثربخشی قفس تنش در سنگهای
دارای نفوذپذی ری کم بیان داشتند [.]17

میشوند [.]11 -8 ,4
اَستون  5و همکاران در سال  2004مفهوم تکنولوژی قفس
تنش را بهعنوان یکی از روشهای مکانیکی مقاومساز ی دیواره

در سال  ،2007وانگ  10و همکاران مدل عددی خود را برای
بررسی مبانی مشکل هرزروی سیال حفاری و اثربخشی
فناوری قفس تنش در تقویت مخازن تخلیه شده ارائه کردند.

چاه برای اولینبار مطرح نمودند .در تکنولوژی قفس تنش،
ایجاد شکافهای قابلکنترل القایی یا مصنوعی بر روی دیواره

آنها نشان دادند که خواص هندسی چاه ،پارامترهای مکانیکی
و فیزیکی سنگ ،از جمله ناهمسانگردی تنش ،شعاع چاه ،طول

چاه و باز نگهداشتن آنها با استفاده از ذرات پل زننده نزدیک
به دهانهی شکاف ،باعث تغییر در رژیم تنشهای القایی در
اطراف چاه میشود .بزرگی تغییرات ایجاد شده باعث افزایش

و عرض شکاف ،محل پل زدن ،مدول یانگ و نسبت پوآسون
اثرات قابلتوجهی بر نتایج استفاده از تکنولوژی قفس تنش
دارند [ .]19 ,18

تنش حلقهای  6یا مماسی  7در دیواره چاه میشود که این امر
در نهایت افزایش فشار شکست سنگ در دیواره چاه را در پی
دارد .این تکنولوژی در حفاری سازندهای سست کاربرد دارد.

صالحی  11و همکاران در سال  2010با درنظرگرفتن رفتار
االستیک خطی سنگ ،از یک مدل شکست المان محدود
سهبعدی برای مطالعه اثر نفوذپذیر ی سنگ بر رشد

این گونه سازندها عموماً در حفاری سازندهای آبهای عمیق
و مخازن تخلیه شده مشاهده میگردند .در واقع استفاده از

شکست های القائی ایجاد شده ،استفاده کردند .نتایج
شبیهسازی در این پژوهش نشان داد که در سنگهای با
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نفوذپذیری باال ،شکافهای القائی با عرض وسیعتری گسترش
پیدا میکنند [.]20
فنگ 12و همکاران در سال  2014از مدلهای االستیک و

نیز بررسی و مورد استفاده قرار گرفته است .در این پژوهش،
از یک کد عددی المان مرزی به منظور شبیه سازی فرآیند
شکست دیواره چاه استفاده شده است .نتایج مطالعه نشان داد

پورو-االستیک دوبعدی برای ارزیابی وضعیت تنش در ناحیه
نزدیک چاه قبل از شروع شکستگی ،در طول انتشار شکستگی
و پس از پل زدن شکستگی با مواد پل زننده استفاده کردند.
در نتیجه پژوهش ،نویسندگان شرح مفصلی از مکانیسم تقویت
چاه و پارامترهای مؤثر ارائه کرده و اثربخشی این تکنولوژی را

که روش عددی ارائه شده عملکرد قابل قبولی در شبیه سازی
شکست دیواره دارد ].[25
همانگونه که مشخص است در تحقیقات گذشته ،تاثیر عوامل
مختلف بر میزان اثربخشی تکنولوژی قفس تنش مورد بررسی
قرار گرفته است اما تاثیر ناهمسانگردی تنشهای افقی کمتر

در هر سه حالت فوق بررسی نمودند [ .]21
شهری  13و همکاران در سال  2015یک مدل نیمه تحلیلی
برای پیشبینی توزیع عرض شکست و فشار شروع مجدد

مورد بررسی قرار گرفته است .در معدود بررسیهای انجام
گرفته (] )[24 ،21 ،19 ،18نیز نتیجه گیری کلی بدین صورت
ارائه شده است که با افزایش شدت ناهمسانگردی در تنشهای

شکست با درنظرگرفتن توزیع تنش اطراف چاه ،ناهمسانگردی
تنش برجا و مسیر انحرافی چاه ارائه کردند .با استفاده از نتایج

افقی برجا ،میزان افزایش تنش مماسی در دیواره چاه بیشتر
خواهد بود.

مدل پیشنهادی ،نویسندگان اثر پارامترهای مختلف را بر روی
اثربخشی مواد در مقابله با هرزروی سیال حفاری بررسی
کردند [.]22

اما در این پژوهش با بررسی تاثیر ناهمسانگردی تنشهای
افقی ،کمترین نسبت تنشهای برجای افقی به منظور
اثربخشی کامل روش قفس تنش ارائه شده است .بدین منظور

ژانگ 14و همکاران در سال  2017یک مدل ریاضی برای
تقویت چاه در چاههای جهتدار ارائه کردند .برخی از پارامترها

ابتدا مدل سهبعدی االستیک ارائه و سپس تنش مماسی در
سه حالت پیش از ایجاد شکاف ،پس از ایجاد شکاف و پس از

مانند سرعت تزریق ،ویسکوزیته سیال ،شعاع حفره چاه ،شیب
چاه ،عرض پالگ شکستگی ،و عملکرد بهینه تقویت چاه در
این مطالعه بررسی شدند [.]23

پل زدن شکاف مورد بررسی قرار گرفته است.

 .2روش انجام پژوهش

در سال  ،2019لیو  15و همکاران یک مدل عددی کامل را ارائه
کردند که شامل تغییر شکل االستیک سنگ ،جریان سیال و

در این بخش روش انجام پژوهش شامل ساخت مدل سهبعدی ،
معادالت تحلیلی جهت صحت سنجی نتایج عددی به دست

مکانیسم مسدودساز ی بود .خروجی مدل ،تنشهای نزدیک
دیوار چاه ،بازشدگی شکاف و فشار داخل شکاف در شرایط
قبل و بعد از پل زدن بود [.]24

آمده و دادههای مورداستفاده ،ارائه خواهند شد.

 .1.2مدل سهبعدی االستیک
مدل ارائه شده سهبعدی و با استفاده از تجزیهوتحلیل المان

میرعباسی  16و همکاران در سال  2020یک مدل تحلیلی
ترمو-پورو-االستیک برای مطالعه اثرات خواص مکانیکی،
هندسه چاه و ویژگیهای مکانیکی سنگ بر اثربخشی

محدود و کرنش صفحهای در نرمافزار آباکوس ساخته شده
است .همچنین تنها یکچهارم از چاه با فرض تقارن مدلسازی

مقاومسازی دیواره چاه ایجاد کردند .نویسندگان همچنین
ضریب شدت تنش را به عنوان تمرکز تنش در نوک شکست

شده است .هندسه مدل مورد مطالعه ،در شکل 1
نشانداده شده است.

برای ارزیابی عملیات مقاومساز ی دیواره چاه ارائه کردند [.]14
ضریب شدت تنش در پژوهش یوسفیان و همکاران ( ) 2018
12

Liu
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Feng
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14 Zhang
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شکل  .2شرایط مرزی و اعمال تنشهای میدانی مدل
شکل  .1هندسه مدل سهبعدی االستیک.

سهبعدی.

در گام بعدی تنشهای برجای سازندی به هندسه مدل اعمال
میشود و همچنین برای نشاندادن شرایط مرزی متقارن،
محورهای  y ،xو  zبه ترتیب در سمت چپ ،روبرو و پایین
مدل ثابت فرض میشود تا در اثر اعمال نیرو ،شکل جابهجا
نشود .در شکل  2نحوه اعمال شرایط مرزی و اعمال تنشهای

در معادلهی فوق  Pbفشار شکست سنگ 𝜎H ،و  𝜎hبه ترتیب
تنش افقی بیشینه وکمینه Pp ،فشار منفذی میباشد.
همچنین  T.مقاومت کششی سنگ میباشد که با توجه به

میدانی نشاندادهشده است.
تنش روباره در صفحه عمودی است ،در حالی که دو تنش
اصلی دیگر در صفحه افقی هستند .چاه و سازند اطراف آن در
شرایط کرنش صفحه قرار دارند .شرایط مرزی مقادیر متغیرها
در گره های خاص هستند .از آنجایی که چرخش در مدل

مقدار کم از آن صرف نظر میشود.
برای مدل سهبعدی االستیک ارائه شده از مشبندی مکعبی
استفاده شده است .بهمنظور راحتی و کاهش زمان محاسبات
هندسه مدل به شعاع  15اینچ از مرکز چاه جداسازی شده
است .در ادامه مشبندی با سای ز  0٫1تا شعاع  15اینچ از مرکز

مجاز نیست ،تنها بارهای جابجایی یا تنش را می توان در
عناصر مرزی مشخص کرد .حداقل تنش افقی و حداکثر تنش
افقی سازند بر روی مرز بیرونی یک چهارم چاه اعمال میشود

چاه اعمال میشود .برای مشبندی سایر نقاط در هندسه چاه
از مشبندی با تراکم  1اینچ استفاده شده است .در شکل 3
تعداد و نوع مش مورداستفاده در مدل نشاندادهشده است.

و از سویی دیگر فشار چاه به دی واره داخلی چاه اعمال میشود.
در انتها باز شدگی شکاف ایجاد شده در مدل در راستای محور

شکستگی ایجاد شده با استفاده از مواد پل زننده غیر قابل نفوذ
در نزدیکی دهانه شکستگی مسدود میشود .این امر ،باعث

 xو عمود بر راستای انتشار شکاف (محور  )yمیباشد.

ایزوله سازی فشار داخل شکستگی میشود و از جریان

برای ایجاد شکاف  ،فشار چاه که در ابتدا کمتر از فشار شکست
سنگ بود ،به میزان  300پام باالتر فشار شکست سنگ افزایش

احتمالی سیال حفاری از طرف چاه به شکاف جلوگیری
میکند .همچنین رفتار سنگ برای ساده کردن محاسبات،

داده میشود .الزم به ذکر است که برای محاسبه فشار شکست
سنگ ،از مدل تحلیلی هایمسون و فیرهرست  17استفاده شده

االستیک در نظر گرفته میشود.

است [:]26

() 1

P𝑏 = 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 − 𝑃𝑝 + 𝑇0

جدول  1پارامترهای مورد استفاده در مدل سازی شامل
پارامترهای هندسی ،خواص مکانیکی سنگ و بزرگی تنشهای
برجا را نشان میدهد .این داده ها برای ساخت مدل و مطالعه
تکنولوژی قفس تنش استفاده میشود .هدف نهایی این تحقیق

Haimson and Fairhurst

17
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ایجاد رابطه بین اثربخشی قفس تنش و وضعیت تنشهای برجا
میباشد.

بررسی می شود .به منظور اعتبارسنجی نتایج به دست آمده
از مدل عددی  ،از معادالت تحلیلی  2و  3استفاده شده است.
از معادله  2برای محاسبه تنش مماسی اطراف دیواره چاه بر
اساس مدل تحلیلی کیرچ  18استفاده میشود [:]27
2
𝜎𝐻 + 𝜎ℎ
𝑤𝑅
𝜎𝐻 − 𝜎ℎ
(1 + 2 ) −
2
𝑟
2

() 2

= 𝛳𝜎

4
2
𝑤𝑅
𝑤𝑅
(1 + 3 4 ) 𝑐𝑜𝑠2𝛳 − 𝑃𝑤 2
𝑟
𝑟

در معادلهی فوق  𝜎Ѳتنش مماسی یا تنش حلقه در دیواره
چاه Rw ،شعاع چاه r ،شعاع مورد بررسی Ѳ ،زاویه چرخش در
جهت عقربه های ساعت روی دیواره چاه نسبت به تنش افقی
بیشینه و  Pwبرابر با فشار هیدرواستاتیک ستون سیال داخل
چاه میباشد.
با جایگذاری مقادیر  R w=rدر معادله  2مقدار تنش مماسی

شکل  .3تراکم و نوع مش استفاده شده در مدل سهبعدی

بر روی دیواره چاه محاسبه میشود:

االستیک.

() 3

جدول  .1مقادیر ورودی مدل سهبعدی االستیک.

𝜎𝛳 = 𝜎𝐻 + 𝜎ℎ − 𝑃𝑤 −
𝛳2(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ )𝑐𝑜𝑠2𝛳 − 4𝜏𝑥𝑦 𝑠𝑖𝑛2

پارامتر

مقدار

واحد

طول مدل

42 /5

اینچ

عرض مدل

42 /5

اینچ

ارتفاع مدل

42 /5

اینچ

 . 3نتایج و بحث

شعاع چاه

4 /25

اینچ

طول شکاف

6

اینچ

مدول یانگ

1200000

پام

شکل  4تغییرات تنش مماسی در دیواره چاه را در مراحل قبل
از ایجاد شکاف نشان میدهد .نتایج مدل عددی و رابطه
تحلیلی کیرچ در این شکل ارائه شده است.

ضریب پوآسون

0 /3

-

تنش افقی بیشینه

4700

پام

تنش افقی کمینه

3360 /5

پام

تنش عمودی

5700

پام

فشار چاه پیش از ایجاد
شکاف

5381 /5

پام

فشار شکست سازند

5381 /5

پام

پس از اعمال تنش ها ،تغییرات تنش مماسی در ناحیه نزدیک
دیواره چاه در دو مرحله قبل از ایجاد شکاف و بعد از پل زدن
Kirsch

در معادله  τxy ،3تنش برشی در دیواره چاه را نشان میدهد
که در محاسبات برای سادهسازی از آن صرفنظر شده است.

دادههای شکل  4نشان میدهد که نتایج مدلهای عددی و
تحلیلی با هم مطابقت دارند .این موضوع قابل اطمینان بودن
مدل عدد ی ساخته شده و نتایج به دست آمده از آن را نشان
میدهد.
شکل  5تغییرات تنش مماسی را پس از پل زدن شکاف ایجاد
شده نشان میدهد .موقعیت مواد پل زننده در  2 ،1 ،0/5و 3
اینچی ازدهانه شکاف تغییر داده شده است .بدیت صورت تاثیر
موقعیت پل زدن بر اثربخشی قفس تنش بررسی میگردد.

18
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1000
0

)θ (°
شکل  .4تغییرات تنش مماسی در دیواره چاه در مراحل قبل
از ایجاد شکاف.

محل پل زدن= فاصله  2اینچ از دهانه شکاف

پس از ایجاد شکست برا ی هر مورد بررسی شد .شکل 7
میانگین افزایش تنش مماسی در دیواره چاه در زوایای  Ѳبین
𝜎
صفر تا نود درجه و در نسبت های مختلف (  )𝜎ℎرا نشان
𝐻

11000

میدهد.

10000

محل پل زدن= فاصله  3اینچ از دهانه شکاف

8000
7000

6235

6000

تنش مماسی)(psi

9000

7000

5000
4000
2617

2000

6000

1000
0

5000

بعد از پل زدن شکاف

4000

زدن شکاف

نتایج نشان میدهد که پس از پل زدن شکاف ،تنش مماسی
افزایش مییابد .این موضوع پایه و اساس فناوری قفس تنش
میباشد ،یعنی افزایش تنش مماسی منجر به افزایش مقاومت
شکست سازند میشود .افزایش تنش مماسی در سازندهای
ضعیف بسیار ضروری میباشد ،جایی که شکستگی های القایی
نقش اصلی را در هرزروی سیال حفاری دارد.
همچنین در شکل  5مشهود است که حداکثر تنش مماسی
در موقعیت پل زدن  0/5اینچی از دهانه شکاف مشاهده شده
است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هر چه محل پل به
دهانه شکاف نزدیکتر باشد ،تنش مماسی افزایش بیشتری
خواهد داشت.

قبل ایجاد شکاف

شکل  .6میانگین تنش مماسی در دیواره چاه.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

)θ (°
شکل  .5تغییرات تنش مماسی در دیواره چاه پس از پل

3000

میانگین تنش مماسی )(psi

محل پل زدن= فاصله  1اینچ از دهانه شکاف

اجرای قفس تنش ،مقدار تنش مماسی متوسط  3618پام
افزایش یافته است.
به منظور بررسی رژیم تنشهای برجا بر میزان اثربخشی قفس
𝜎
تنش ،نسبتهای مختلف (  )𝜎ℎانتخاب شده و تنش مماسی
𝐻

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

محل پل زدن= فاصله  0.5اینچ از دهانه شکاف

شکل  6میانگین تنش مماسی در دیواره چاه را قبل از ایجاد
شکاف و بعد از پل زدن شکاف در موقعیت  0/5اینچ از دهانه
شکاف را نشان میدهد  .همانطور که مشخص است پس از

نتایجهای شکل  7نشان میدهد که ایجاد شکاف در دیواره
چاه همیشه منجر به افزایش تنش مماسی نمیشود .برای
𝜎
 ،𝜎ℎ ≤ 0/58ایجاد شکاف برعکس عمل میکند .به این
𝐻

ترتیب که در این وضعیت ،تنش مماسی متوسط در مقایسه با

شرایط اولیه پیش از ایجاد شکاف کاهش یافته است .برای
بررسی دقیق تر این موضوع ،سه نسبت  0/715 ،0/7و
𝜎
 0/73از (  )𝜎ℎانتخاب و تغییرات تنش مماسی قبل و بعد
𝐻

از ایجاد شکاف بررسی شد .شکلهای 8-10تغییرات
تنش مماسی را در دیواره چاه در نسبتهای ،0/7
 0/715و  0/73از (  )𝜎𝜎ℎنشان میدهند.
𝐻
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6000
5000

3000

شکاف )(psi

4000

2000
1000

0
0.7

0.8

0.5

0.6

میانگین تغییر تنش مماسی بعد از ایجاد

7000

می توان گفت که بر اساس این مطالعه و برای مجموعه
دادههای ورودی استفاده شده ،اثربخشی کامل قفس تنش در
𝜎
 𝜎ℎ ≥ 0.715مشاهده شده است.
𝐻

الزم به ذکر است که نتایج اصلی این پژوهش ،شامل افزایش
تنش مماسی بعد از پل زدن ،تاثیر موقعیت پل زدن نسبت به
دهانه چاه و تاثیر ناهمسانگردی در تنشهای افقی بر اثربخشی
قفس تنش با نتایج مطالعات پیشین همخوانی دارد ]،19 ،18
.[24 ،21

-1000
-2000

𝐻𝜎𝜎ℎ/

شکل  .7میانگین افزایش تنش مماسی دیواره چاه در

نسبتهای مختلف ( )𝜎𝜎ℎ
𝐻

قبل از ایجاد شکاف
بعد از ایجاد شکاف

7000

5000
4000

3000
2000

تنش مماسی)(psi

6000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

)θ (°

شکل  .9تغییرات تنش مماسی در .𝝈𝝈𝒉 = 0.715
𝑯

قبل از ایجاد شکاف
بعد از ایجاد شکاف

7000

6000

0

)θ (°

5000

0

4000
𝒉𝝈

3000

شکل  .8تغییرات تنش مماسی در .𝝈 = 0.7
𝑯

2000

از شکل  8میتوان دریافت که پس از ایجاد شکاف ،تنش
مماسی افزایش یافته است .با این حال ،این مورد برای زوایای

1000
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 Ѳباالتر از  76درجه صادق نیست .در این زوایا تنش مماسی
پس از ایجاد شکاف نسبت به حالت پیش از ایجاد آن کاهش
یافته است.
از داده های شکل های  9و  10میتوان نتیجه گرفت که در
𝜎
نسبت  0/715و  0/73از (  ،)𝜎ℎتنش مماسی پس از ایجاد
𝐻

شکاف برای همه زوایای  Ѳافزایش یافته است .با این حال،
𝜎
باید توجه داشت که حداقل نسبت (  )𝜎ℎبرای اثربخشی قفس
𝜎

𝐻

تنش کامل نسبت  )𝜎ℎ ( =0/715است .بنابراین ،میتوان گفت
𝜎

𝐻

که در نسبت (  )𝜎ℎکمتر از  ،0 /715تنش مماسی پس از ایجاد
𝐻

شکاف برا ی تمام زوایای  Ѳافزایش نمییابد .در نتیجه گیری

تنش مماسی)(psi

1000
10 20 30 40 50 60 70 80 90

تنش مماسی)(psi

قبل از ایجاد شکاف
بعد از ایجاد شکاف

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0

)θ (°

شکل  .10تغییرات تنش مماسی در .𝝈𝝈𝒉 = 0.73
𝑯

 . 4نتیجهگیری
یکی از روش های جلوگیری از هرزروی سیال حفاری،
مقاومسازی دیواره چاه می باشد .تکنولوژی قفس تنش یکی از
روشهای مقاومسازی دیواره چاه است که در آن با افزایش
تنش مماسی در دیواره چاه ،فشار شکست سازند افزایش پیدا
میکند .در این مطالعه با استفاده از ساخت یک مدلسه بعدی
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.مماسی افزایش بیشتری خواهد داشت
 اثربخشی قفس استرس به وضعیت تنشهای برجا بستگی-3
𝜎
 ایجاد شکاف در دیواره، بر این اساس.)𝜎ℎ (  یعنی نسبت،دارد
𝐻

𝜎

)𝜎ℎ ( چاه منجر به افزایش تنش مماسی برای همه نسبتهای
𝐻

𝜎

𝜎) باید برای کاربرد عملیℎ (  حداقل نسبت، بنابراین.نمیشود
𝐻

.قفس تنش تعیین شود
 در نتیجه تحقیقات انجام شده و بر مبنای دادههای مورد-3
𝜎
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𝐻
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