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تاريخ دريافت92/11/20 :

تاريخ پذيرش93/4/8 :

چكيده
ناپايــداري ســازندهای شــیلی ،منشــا اصلــي بســیاری از مشــكالت حفــاري اســت کــه منجــر بــه صــرف هزينههــاي زيــاد و اتــاف
زمــان ميشــود .پيــش از حفــاري ،تنشهــاي مكانيكــي ســازند ،كمتــر از مقاومــت ســنگ بــوده و شــرايط شــيميايي نیــز در حــال
تعــادل اســت .ســنگ تحــت ايــن شــرايط متعــادل ،در حالــت پايــدار قــرار دارد .امــا پــس از عملیــات حفــاري ،نيروهــاي برشــی،
کششــي و تراكمــي ســنگ اطــراف چــاه ،تغییــر مینمايــد .فعــل و انفعالهــاي شــيميايي نيــز در اثــر تمــاس ســازند شــیلی بــا ســيال
حفــاري رخ ميدهــد کــه خــود دلیلــی بــرای ناپایــداری دیــواره چــاه میباشــد .مکانیــزم عمــده ناپایــداری ســازند شــیلی ،انتقــال فشــار
هیدرولیکــی و همچنیــن پدیــده اســمزی اســت .بــه تاخیرانداختــن افزایــش فشــار منفــذی در نزدیــک دیــواره چــاه ،امــری ضــروري
اســت .ایــن امــر میتوانــد بــا افزایــش خاصیــت غشــايی شــیل از طريــق افــزودن نمکهــای مختلــف و انســداد فیزیکــی منافــذ شــیل
بــا اســتفاده از انــواع نانــو ذرات و یــا پلیمرهــا محقــق گــردد .بــراي جلوگیــري و حــل مشــکالت ناشــی از ســازندهاي شــیلی ،شــناخت
و بررســی ویژگیهــاي ســازند و همچنيــن تغییــر و تحــوالت پدیــد آمــده در اثــر واکنشهــاي متقابــل ســنگ و ســیال ،ضــروري بــه
نظــر میآیــد .از ایــن رو در ایــن مقالــه بــا بــه کارگیــری تئــوری پورواالســتیک شــیمیایی خطــی ،معــادالت میدانــی حاکــم بــر مســأله
اســتخراج شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه معــادالت انتشــار بــه صــورت کوپــل کامــل میباشــند ،بــا اســتفاده از روشهــای تحلیلــی و
عــددی ،ایــن معــادالت جداســازی و نهایتــا حــل شــدهاند .نتایــج بهدســت آمــده از ایــن شبیهســازی نشــان میدهــد کــه مــدل ارائــه
شــده ،میتوانــد تســت انتقــال فشــار منفــذی و رفتــار ســازند شــیلی در مجــاورت ســیال حفــاری را بــه خوبــی شــبیه ســازی کنــد.

كلمــات كليــدي :ناپایــداری ســازندهای شــیلی ،فشــار اســمزی ،بازدهــی غشــايی شــیل ،تئــوری
پورواالســتیک شــیمیایی ،روشهــای تحلیلــی و عــددی

از اصلیتریــن چالشهــا ،در صنعــت حفــاري بــوده

مقدمه

ناپایــداري ســازندهاي شــیلی ،دلیــل بســیاري از مشــکالت

حفــاري چاههــاي نفــت و گاز اســت .ایــن مشــکل ،یکــی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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و بخــش عظیمــی از هزینــه و زمــان غیــر تولیــدی را
شــامل میشــود كــه بــرای صنعــت نفــت دنیــا ســاالنه

 1000-500میلیــون دالر هزینــه دارد [ .]1از جملــه ایــن
مشــکالت میتــوان بــه افزایــش میــزان کندههــای شــیل
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در گل ،کاهــش ســرعت گــردش گل درون چــاه ،کاهــش

میــان شــیل و گل آب پایــه ،بســیار حائــز اهمیــت اســت.

متــه حفــاری و حتــی انســداد کامــل چــاه و گیــر کــردن

شــیمیایی در مــدل پورواالســتیک دخالــت داده شــده و

تــوان ســیال حفــاری در تمیــز نمــودن چــاه ،توپــی شــدن
لولههــای حفــاری درون چــاه اشــاره کــرد [ 1و .]2

ناپایــداری دیــواره چــاه در اکثــر ســازندها ،هنگامــی رخ

میدهــد کــه تنــش مؤثــر در ناحیــه اطــراف چــاه ،از
اســتحکام ســنگ تجــاوز نمایــد .امــا در حیــن حفــاری
شــیل ،عوامــل دیگــری نیــز دخالــت دارد .هنگامــی کــه از

ســیال حفــاری پایــه آبــي بــرای حفــاری شــیلها اســتفاده
میشــود ،عــاوه بــر عوامــل پورواالســتیک ،کنــش و

واکنشهــای شــیمیایی میــان شــیل و ســیال حفــاری نيــز
بــه شــدت بــر روی ناپایــداری چــاه مؤثــر اســت [ 3و .]4

بــه علــت اختــاف فشــار هیدرولیکــی و غلظــت شــیمیایی
میــان ســیال حفــاری و ســیال منفــذی شــیل ،آب

و یونهــا بــه درون ســازند نفــوذ میکننــد .ایــن
واکنشهــا باعــث تغییــر در فشــار منفــذی و تنــش موثــر
در دیــواره چــاه میشــود .همچنیــن وقتــی مولکولهــای
آب وارد ســاختار شــیل شــده و در میــان ســاختار الیـهای

آن جــای میگیرنــد ،بــا فاصلــه گرفتــن الیههــا از
یکدیگــر و ضعیــف شــدن پیونــد میــان آنهــا ،اســتحکام
شــیل کاهــش مییابــد .البتــه شــیلهایی دچــار آمــاس

میشــوند کــه درون آنهــا ســیلیکاتهای فعــال وجــود
داشــته باشــد و همــه ســازندهاي شــیلی ،دچــار تــورم

نمیشــوند .تنهــا زمانــی کــه بلــور ســیلیکاتهای
آبدوســت ،در تمــاس مســتقیم بــا آب قــرار میگیــرد،

آب پوشــی شــده و نیروهــای دافعــه بیــن الیههــای

ســیلیکا فعــال میشــود .ایــن فرآیندهــا در نهایــت

منجــر بــه شکســت ســازند شــیلی و ریــزش آن میشــود.
اگرچــه در گذشــته اســتفاده از ســیاالت حفــاری نفــت
پایــه بــرای پایــدار نگــه داشــتن ســازندهای شــیل هنــگام

حفــاری ،راهــی رایــج و مؤثــر بــه حســاب میآمــد ،امــا
اســتفاده از آنهــا بــه علــت هزینــه بــاال و مشــکالت زیســت
محیطــی ممنــوع شــده اســت [ .]6-4بنابرایــن اســتفاده

از ســیاالت حفــاری پایــه آبــی بــا همــه مشــکالتی کــه

دارد ،امــری اجتنابناپذیــر میباشــد .بــه منظــور حــل

ایــن مشــکالت ،شــناخت مکانیــزم حاکــم بــر واکنــش

لــذا تالشهــای زیــادی صــورت گرفتــه تــا اثــر پتانســیل

پیشبینــی رفتــار شــیل در تمــاس بــا ســیال پایــه آبــي
دقیقتــر صــورت گیــرد .تالشهــای بســیار زیــادی بــا

هــدف بررســی برهمکنــش فیزیکــی -شــیمیایی شــیل
در تمــاس بــا ســیال حفــاری آب پایــه ،انجــام شــده کــه
میتــوان آنهــا را در دو دســته کلــی طبقــه بنــدی نمــود.

در واقــع گروهــی از دانشــمندان تــاش کردنــد تــا جهــت
شبیهســازی ایــن رفتــار شــیل ،مدلهایــی تحلیلــی

و عــددی ارائــه دهنــد .از ســوی دیگــر ،دســتهای از

محققیــن ،تــاش خــود را بــر روی بررســی آزمایشــگاهی
خــواص غشــایی شــیل متمرکــز نمــوده انــد.

شــروود [ ]7تئــوری پورواالســتیک خطــی بیــوت []8

را گســترش داد و تأثیــر پتانســیل شــیمیایی یونهــای
موجود در ســیال منفــذی را در مدل وارد نمود .در توســعه

ایــن مــدل ،شــیل بــه صــورت یــک غشــاي ایــدهآل 1فرض
شــده و از نفــوذ یونهــا بــه درون ســازند صــرف نظــر

شــده اســت [ .]9براســاس مبانــی ترمودینامیــک ،هیــداگ

و وونــگ ،اولیــن مــدل کامــل کوپــل پورواالســتیک

شــیمیایی را بــرای بررســی تــورم ســنگهای جــذب

کننــده آب در شــرایط دمــای ثابــت ارائــه نمودنــد [.]10
اســاس ایــن مــدل روابــط پورواالســتیک و معادلــه جریــان
دارســی میباشــد کــه اثــر اســمز شــیمیایی و تــورم شــیل
در آن لحــاظ شــده اســت .یــک معادلــه نفــوذ نیــز بــرای

بررســی نفــوذ یونهــا بــه درون شــیل مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .امــا در ایــن مــدل از حرکــت یونهــا

بــه علــت اختــاف فشــار بــه درون شــیل صــرف نظــر
شــده اســت [ .]10روشــن و رحمــان ،مــدل هیــداگ

ن بــه علــت
و وونــگ را بــه منظــور بررســي انتقــال یــو 
اختــاف فشــار بــرای شــیلهای نســبتا تــراوا توســعه
دادنــد و تغییــرات تنــش و فشــار منفــذی در اطــراف چــاه

را آنالیــز كردنــد [ .]11دانشــمندان دیگــر نیــز بــا در

نظــر گرفتــن تأثيــر دمــا ،واکنشهــای الکتریکــی و
رفتــار مکانیکــی االستوپالســتیک شــیل ،مــدل اولیــه
1. Perfect Membrane
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ارائه شده توسط هیداگ را توسعه دادند [.]15 -12
اســتاورمن نخســتین کســی بــود کــه در مــورد ضریــب

انعــکاس شــیل( 1ضریــب بازدهــی غشــايی) ،تحقیقاتــی
انجــام داد .او نشــان داد فشــار اســمزی اندازهگیــری شــده
بــه شــدت بــه نفوذپذیــری غشــاء نســبت بــه نمکهــای
محلــول بســتگی دارد [ .]16فریتــز و ماریــن تئــوری

اســمزی را بــه عنــوان مبنایــی جهــت توجیــه حرکــت آب

و یونهــا درون شــیل ،ارائــه دادنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه غشــاء شــیلی ایــدهآل نبــوده و یونهــا تــا

حــدودی از آن عبــور میکننــد .میــزان ایدهآلــی غشــاء،

تابعــی از قابلیــت تبــادل کاتیونــی شــیل ،تخلخــل و غلظت

ســیال منفــذی اســت .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

شــیل همچــون یــک غشــاء شــبه تراواســت [.]17

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن خاصیــت شــیل در مســأله
پایــداری دیــواره چــاه و ارائــه مدلهایــی بــه منظــور

حــل ایــن مشــکل ،دانشــمندان بازدهــی غشــاء شــیل
را بــه صــورت كمــي ،بررســي نمودنــد .مــودی و هــال،
آزمایشــاتی طراحــی کردنــد تــا بــا كاربــرد ترکیبــات

خــاص در ســیال حفــاری ،غشــايی بــا بازدهــی بــاال در
دیــواره چــاه بــه وجــود آورنــد .نتایــج آنهــا نشــان مـیداد

کــه بازدهــی غشــايی شــیل ،هنگامــی کــه در ارتبــاط بــا
ســیال حفــاری پایهآبــی قــرار میگیــرد ،کــم بــوده و بــه

نــدرت از  %10تجــاوز میکنــد .ضمــن اینکــه بــه کمــک
یــک ســری ترکیبــات در ســیال حفــاری ،میتــوان بــه

بازدهــی غشــايی حــدود  %80رســید .آنهــا معتقــد
بودنــد بــه کمــک کاهــش فشــار منفــذی شــیل ،میتــوان

دیــواره چــاه را پایــدار نمــود [.]18
استخراج معادالت میدانی

اندازهگیــری بازدهــی غشــايی شــیل در تمــاس بــا
ســیال حفــاری ،بــا اســتفاده از روش آزمایشــگاهی مرجــع
"تســت انتقــال فشــار منفــذی" معــروف بــه ،PPTT

انجــام ميگيــرد .در ایــن تســت نمونــه اســتوانهای،

بــا یــک ســیال تحــت فشــار و غلظــت اولیــه مشــخص،

اشــباع شــده و ســپس بــه ترتیــب تحــت بارگــذاری
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هیدرولیکــی و شــیمیایی قــرار میگیــرد .در مرحلــه
بارگــذاری هیدرولیکــی ،باالدســت نمونــه ،2در تمــاس بــا
ســیالی اســت کــه بــه عنــوان فــاز اشــباع کننــده بــه کار

رفتــه اســت؛ ولــی فشــار آن بیشــتر بــوده و ســبب اعمــال
اختــاف فشــار هیدرولیکــی میشــود .در نتیجــه فشــار در

پاییــن دســت 3نمونــه (ســیال منفــذی) بــاال رفتــه و ثبــت
میگــردد .امــا در فــاز بارگــذاری شــیمیایی ،باالدســت

نمونــه در تمــاس بــا محلولــی قــرار میگیــرد کــه غلظــت
نمــک آن باالتــر اســت و فشــار هیدرولیکــی آن بــا مرحلــه
قبــل برابــر میباشــد (شــکل  .)1ایــن اختــاف غلظــت
شــیمیایی ســبب اعمــال اختــاف فشــار اســمزی شــده و

منجــر بــه حرکــت آب و یونهــا میشــود [ 19 ،4و .]20

تئــوری پورواالســتیک شــیمیایی معرفــی شــده در ایــن

مقالــه ،کرنــش حجمــی و تغییــر در میــزان آب را کــه

بــه دلیــل تغییــرات غلظــت نمــک بــه وجــود ميآيــد،
تحــت شــرایط تنــش و فشــار منفــذی ثابــت ،محاســبه

میکنــد .بــه ایــن منظــور ،در ابتــدا الزم اســت معــادالت

ســاختاری 4پورواالســتیک ،بــر حســب پارامترهــای زیــر
فرمولــه شــوند :کرنــش حجمــی فضــای متخلخــل ،ε

تنــش میانگیــن کوشــی ( ،)σافزایــش جرمــی ( > ) m <k

کــه بیانگــر مــول بــر واحــد حجــم فضــای متخلخــل
اســت) و همچنیــن پتانســیل شــیمیایی جــزء kام
محلــول اشــباع کننــده ( >  .) π <kدر اینجــا محلــول
شــامل  2جــزء اســت کــه جــزء اول آن حــال (آب) و

جــزء دیگــر حلشــونده (انــواع نمکهــا ،مثــا  KClو

 )NaClميباشــد .حــال میتــوان تمــام متغیرهــای
تعریــف شــده را در دو گــروه اصلــی تنــش {S={σ, μw, μs

و کرنــش

{E={ε, mw, ms

قــرار داد .پــس از آن ،بــه

کمــک مفاهیــم ترمودینامیکــی ،معــادالت ســاختاری بــر
حســب بردارهــای جدیــد { S'={σ, p, πو

{, ,E'={ε, ζ, θ

نوشــته ميشــود کــه در آن  pفشــار منفــذی و  πفشــار
اســمزی میباشــد .طبــق رابطــه وانــت هــاف،π=RTcs ،

برقــرار ميباشــد.

)1. Reflection Coefficient (Membrane Efficiency Coefficient
2. Upstream
3. Downstream
4. Constitutive Equation
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شکل  -1شرایط تست انتقال فشار (]19[ )PPTT

در ايــن رابطــه

R

ثابــت جهانــی گاز

(،T (J/mol.K

دمــای مطلــق ( )Kو  csغلظــت مولــی نمــک

θ

نشــاندهنده مقــدار نمــک اســت.

و ســیال منفــذی ،میتــوان بــه کمــک مفاهیــم انــرژی

آزاد هلمهولتــز ،انــرژی آزاد گیبــس و مفهــوم پتانســیل

شــیمیایی ،رابطــه زیــر را بــرای جــزء حجمــی انــرژی آزاد

گیبــس نوشــت [ 7و .]21

= −dGvsolid
ε d σ + mw d µw + m s d µs = E .dS
()1

بــا توجــه بــه اینکــه  dGvsolidدیفرانســیل کامــل میباشــد،

بــا نوشــتن روابــط ماکســول بــرای معادلــه  ،1رابطــه زیــر

میآینــد .در واقــع ایــن ضرایــب نــه تنهــا بــه ترکیــب

شــیمیایی و خــواص فیزیکــی ســنگ و ســیال وابســتهاند،

بلکــه تخلخــل و توزیــع آن نیــز بــر آنهــا تاثیــر دارد [ .]7از
ایــن رو ،ســعی میشــود تــا بــه کمــک یــک ســری روابــط

و خطــی ســازیها ،ایــن ضرایــب بــر حســب پارامترهــای

مکانیــک ســنگی و خــواص شــیمیایی ســنگ نوشــته شــود.
فرمولبندی جدید معادالت ساختاری

طبــق روابــط ترمودینامیکــی ،چنانچــه محلــول ایــدهآل
فــرض شــود ،تحــت شــرایط ایزوترمــال و بــا اســتفاده

∂ε ∂m i ∂m i ∂m j
=از معادلــه گیبــس دوهــام ،فــرم دیفرانســیلی پتانســیل
,
=
∂µi ∂σ ∂µ j ∂µi

()2

 .)i, j) بــا توجــه بــه اینکــه رونــد

حــل ،خطــی اســت ،هــدف یافتــن روابــط تنش-کرنــش

االستیســیته میباشــد .از ایــن رو ،هــر یــک از مشــتقهای
جزئــی ،بــا یــک ســری ثابــت مرتبــط شــده و بــه کمــک
آنهــا ،تنــش و کرنــش بــه هــم مرتبــط میشــوند.

بنابرایــن ســه معادلــه ســاختاری بــرای مرتبــط کــردن
تنــش و کرنــش

= ms
Q s σ + R sw µw + R ss µs

اســاس تحقيقــات شــروود ،از طریــق آزمایــش بهدســت

بــرای یــک سیســتم ايزوترمــال ،متشــکل از بخــش ســنگ

کــه در

()3

= mw
Qw σ + Rww µw + Rws µs

ایــن ثابتهــا بــر پایــه مفاهیــم ترمودینامیکــی بــوده و بــر

معادالت ساختاری حاکم بر مسأله

آن{{w, s

=ε
C σ + Qw µw + Q s µs

()mol/m3

ميباشــد .پارامتــر  ζبیانگــر مقــدار ســیال و پارامتــر

بهدســت میآیــد.

بــه شــکل زیــر بــه دســت ميآيــد.

{μ w, μ s

= {σ,

S

و {،E= {ε, mw, ms

شــیمیایی یــک مــول نمــک و پتانســیل شــیمیایی حــال
(آب) ،از رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:
()4

کــه در آن νw ،بیانگــر حجــم مولــی آب و  cwغلظــت
مولــی آب میباشــد [.]21

بــا قــرار دادن رابطــه  4در معادلــه انــرژی آزاد گیبــس ( )1و
بــا توجــه بــه رابطــه  π = RTcsمعادلــه زیــر حاصــل میشــود:

شبيهسازي نيمه تحليلي ...
∆m s ∆mw
)d π
−
cs
cw
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( −dGv=s ε d σ + (νw ∆mw +ν s ∆m s )dp +
= ε d σ + ζ dp + θ d π = E ′.dS ′

)(5

که در آن دو پارامتر  ζو  θبه شکل زیر تعریف میشوند:
∆m s
∆mw
−
cs
cw

= ζ = ν w ∆mw + ν s ∆m s ,θ

بــه کمــک ماتریــس متقــارن  ،Cمیتــوان ' Sو ' Eرا بــه

طــور کامــل یــک پارامتــر شــیمیایی محســوب میشــود

و از رابطــه زیــر محاســبه میگــردد کــه در آن بیانگــر
تخلخــل مؤثــر اســت [.]20

()9

معادالت انتقال و قوانین تعادل

φ

1
= γ
c s (1 − c sν s ) RT

طبــق اصــول ترمودینامیکــی ،ثابــت شــده کــه بــرای
فرآیندهــای آهســته نزدیــک بــه تعــادل ،جریانهــا بــه

هــم مرتبــط کــرد .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه متقــارن

صــورت خطــی بــا نیروهــای متناظــر خــود در ارتبــاط

ماتریــس ،تنهــا کافــی اســت بــه جــای پنــج پارامتــر ،ســه

وجــود آمــده درون ســنگ ،بــه علــت وجــود گرادیــان

بــودن ماتریــس  ،Cبــرای کامــل شــدن درایههــای
پارامتــر معرفــی شــود .ایــن پارامترهــا عبارتنــد از β ،α ،و .γ

در نتیجــه ماتریــس  Cبــه شــکل زیــر خواهــد بــود [:]20
−αβC 

−β S σ 
γ 

()7

bC
Sσ
−β S σ

C



C=  bC


 −αβC


فــرم نهایــی معــادالت ســاختاری کــه مقادیــر دوگانــه ' Eو
' Sرا بــه هــم مرتبــط میکنــد ،بــه شــکل زیــر میباشــد
()8-1

) ε = C ∆σ + bc ( ∆p − α∆π

) ζ = bC ∆σ + S σ ( ∆p − β∆π

()8-2

θ =−αbC ∆σ − β S σ ∆p + γ∆π

()8-3

بــه طــور کلــی ،پارامترهــای ماتریــس  Cرا میتــوان
بــه ســه گــروه تقســیم کــرد .اولیــن گــروه ،پارامترهــای

پورواالســتیک کالســیک میباشــد کــه تراکمپذیــری
االســتیک در حالــت تخلیـهای( C 1معکــوس مــدول بالــک

تخلیـهای) ،2ضریــب بیــوت b 3ا(≥ b ≥ 1ا ،)0ضریــب ذخیره

ویــژه نامحــدود( Sσ 4

bC
B

=

σ

 ) Sاز ایــن جملــه میباشــند

کــه در آن B ،ضریــب اســکمپتون (≥ B ≥ 1ا)0نــام دارد.

دومیــن گــروه اعــداد  αو  βمیباشــند کــه بــه ترتیــب،

هســتند .در ایــن مطالعــه ،جریــان آب و نمــک بــه

هیدرولیکــی و شــیمیایی میباشــد .همچنیــن جریــان
نفــوذ مولکولــی ناشــی از اختــاف پتانســیل شــیمیایی،
توســط قانــون فیــک و جریــان ســیال ناشــی از اختــاف

پتانســیل هیدرولیکــی ،توســط قانــون دارســی بیــان
میگــردد .امــا یــک جریــان میتوانــد ناشــی از یــک

نیــروی متناظــر و چنــد نیــروی غیرمتناظــر باشــد .مطابــق
جــدول  ،1فرآینــد مســتقیم نفــوذ فشــار درون ســنگ،
توســط رابطــه دارســی و فرآینــد مســتقیم نفــوذ یونهــا

بــه وســیله رابطــه فیــک تعریــف میشــود .در مقابــل،
فرآینــد غیرمســتقیم در نفــوذ ســیال ،پدیــده اســمز اســت

کــه مخصــوص مــواد بــا خاصیــت غشــایی میباشــد.
چنانچــه اختــاف پتانســیل شــیمیایی در دو طــرف غشــاء

وجــود داشــته باشــد ،آب از ســمتي كــه غلظــت کمتــري
دارد ،بــه طــرف بــا غلظــت بیشــتر نفــوذ میکنــد .از طــرف
دیگــر ،فرآینــد غیرمســتقیم انتقــال یونهــا ،پدیــده نفــوذ
مولکولــی فشــار 5اســت کــه اثــر گرادیــان فشــار بــر روی

انتقــال نمــک و یونهــا را بررســی میکنــد [.]1

کوپــل شــیمیایی-مکانیکی و کوپل شــیمیایی-هیدرولیکی

اکنــون دو متغیــر ســرعت  qكــه بیانگــر تخلیــه ویــژه

گونــهای معرفــی شــدهاند کــه در محــدوده ( 0تــا )1

بــه صــورت زیــر تعریــف میشــود:
I s Iw
q =+
= νw I w ν s I s , r
−
()10
c s cw

کمــی میکننــد .بــرای ســهولت ،ایــن اعــداد بــه
را ّ
قــرار گیرنــد .حــد پاییــن صفــر ،در شــرایط عــدم فعــل

و انفعــال شــیمیایی اســت کــه ترکیــب ســیال منفــذی،

تغییــری نمیکنــد (پورواالســتیک کالســیک) .حــد

بــاالی  ،1مربــوط بــه حالتــی اســت کــه یونهــای نمــک
درون شــیل بــه دام افتــاده باشــند (مــدل غشــاء ایــدهآل
یونــی) .آخریــن پارامتــر ،عــدد  γاســت .ایــن عــدد بــه

محلــول 1و  rكــه بیانگــر شــار نســبی نمــک 2ميباشــد،

1. Drained elastic Volumetric Compliance
2. Drained Bulk Modulus
3. Biot Stress Coefficient
4. Unconstrained Speciﬁc Storage Coeffcient
5. Advection
6. Discharge of Solution
6. Relative Flux
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جدول  -1فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم در جریان سیال و یونها []1
گرادیان هیدرولیکی

گرادیان شیمیایی
پدیده اسمزی
قانون فیک

سیال

قانون دارسی
نفوذ مولکولی

 Isو  Iwشــار جرمــی آب و نمــک بــوده و بیانگــر تعــداد

یون

فشار ()Advection

ارائه شکل نهایی معادالت میدانی

مولهــای عبــوری از واحــد ســطح فضــای متخلخــل در

در آخریــن مرحلــه ،تمامــی معــادالت حاکــم بــر مســأله،

مفهمــوم تابــع اتــاف و اصــول انســاگر ،1معــادالت کوپــل

تعــادل ،بــا هــم ترکیــب شــده و معــادالت میدانی بهدســت

()11

دو معادلــه انتشــار 4کوپــل شــده میباشــد کــه در نهایــت

کــه در آن  ،kضریــب تحــرک (نســبت نفوذپذیــری ذاتی k

ناویــر بهدســت آورد .ضمــن اینکــه فشــار هیدرولیکــی و

واحــد زمــان اســت .بــا اســتفاده از قوانیــن فیک و دارســی،

یعنــی معــادالت ســاختاری ،معــادالت انتقــال و معــادالت

انتقــال بــه شــکل زیــر در میآیــد [:]20

میآیــد .معــادالت میدانــی شــامل یــک معادلــه ناویــر و
میتــوان کرنــش اعمالــی بــر نمونــه شــیلی را از معادلــه

بــه ویســکوزیته  ،)μو ( N (N=RT/vمعــرف تنش میباشــد.

فشــار اســمزی از معــادالت انتشــار ،محاســبه ميگــردد.

ترمودینامیکــی شــیمیایی و هیدرولیکــی ،يــك پارامتــر

در آن  ηضریــب تنــش پورواالســتیک بــوده و در محــدوده

بــه منظــور برقــراري ارتبــاط بیــن نیروهــای رانشــی

شــکل نهایــی معادلــه ناویــر بــه صــورت زیــر اســت کــه

بیبعــد بــه نــام ضریــب انعکاســی شــیل  ،Rتعریــف

[ ]0.5 ,0تعریــف میشــود:

میشــود

([[0, 1

 .)Rپارامتــر  Rنشــان دهنــده توانایــی

η

()14

=ε

) (∆ p − α∆π
G
) b (1 − 2ν
=η
) 2(1 −ν

غشــاء در جلوگیــری از نفــوذ یونهــا بــه درون غشــاء

()15

غشــاء کامــا ایــدهآل و عــدد صفــر نشــاندهنده عــدم

حــال بــا قــرار دادن دو معادلــه ( )1-8و ( )14در روابــط

و نمــک ،تفاوتــی قائــل نیســت (ســنگ از لحاظ شــیمیایی

()16

شــیمیایی Ds 2نیــز تعریــف شــود .فرآینــد نفــوذ مولکولــی

در نهایــت بــا ادغــام ایــن روابــط در معــادالت انتقــال

گرادیــان غلظــت شــیمیایی روي ميدهــد .ایــن فرآینــد

شــکل زیــر حاصــل ميشــود:

میباشــد .بــه ایــن صــورت کــه عــدد یــک نشــاندهنده

وجــود هرگونــه خاصیــت غشــایی اســت کــه در عبــور آب

( )8-2و ( )8-3عبــارات زیــر بهدســت خواهنــد آمــد:

خنثــی اســت) [ .]16همچنیــن الزم اســت ضریــب انتشــار

()17

شــیمیایی انتقــال یونهــا درون یــک محیــط ،بــه علــت

و معــادالت تعــادل ،معــادالت انتشــار کوپــل شــده بــه

بــا اســتفاده از ضریــب نفــوذ  Dsکمیســازی میشــود

()18

بــا جایگــذاری رابطــه  11در معادلــه قانــون پایســتگی

ضرایب معادالت باال ،به صورت زیر تعریف میشود:

[.]22

()19

جــرم ،قوانیــن تعــادل جرمــی بــر حســب دو متغیــر  qو ،r

بهدســت میآیــد:
()12

∇.r = −∆θ

= D h ∇ 2 p + Acc D h ∇ 2π
π

ch

A

()20

∇.q = −∆ζ ,

همچنیــن قانــون تعــادل مکانیکــی 3بــه شــکل زیر نوشــته
ميشــود:
()13

= D h ∇ 2 p + A hc D h ∇ 2π
p

hh

A

∇.∆σ =0

1. Onsager Principle
2. Chemical Diffusion Coefficient
3. Equilibrium Equation
4. Diffusion Equation
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در معادالت باال Dh ،ضریب انتشار هیدرولیکی 1بر حسب
[ ]L2/Tو  Sضریب ذخیره ویژه تک محوره( 2اُدیومتریک)3

) (1
∆
=
∆π (1 ) 0
= σ ∗(1 ) H (t ) ,
 p
, at z = 0
) (2
()24
=
∆p (2) 0
= σ ∗(2) H (t ) ,
∆π

زیر محاسبه میشود [:]20

(بارگذاری هیدرولیکی و شیمیایی) ،مقادیر  pو  πرا با یک

میباشد که به همراه سایر اعداد تعریف شده در باال ،به شکل
k
µφc

= Dh

برای راحتی کار میتوان در هر کدام از حالتهای بارگذاری
تغییر مقیاس ،بی بعد کرد که در آن  iحالت بارگذاری
میباشد .ضمن اینکه زمان بی بعد  τو مختصات بی بعد ،ζ
نیز به صورت زیر تعریف میشود:

)∆π (i

()21

()25

ارائــه یــک روش تحلیلــی -عــددی بــرای حــل

()26

مدل ریاضی حاکم بر شرایط آزمایشگاه

شــکل زیــر خالصــه میشــود.

معــادالت میدانــی

در اینجــا ،طــول نمونــه  ،Lســطح مقطــع آن  Aو معــادالت

بــه صــورت یــک بعــدی و در راســتای  zنوشــته میشــود.
در واقــع مطابــق شــکل  z = 0 ،1باالدســت نمونــه و

z= 1

بیانگــر محلــی اســت کــه بــه حجــم مخــزن ( )Vdمتصــل
اســت .شــرایط مرزی در باالدســت نمونــه ( )z=0در هریک

از حــاالت بارگــذاری هیدرولیکــی (حالت اول) و شــیمیایی

(حالــت دوم) بــه شــکل زيــر اســت کــه در آن ،تابــع

(H(t

تابــع پلــه بوده 4و تنشهــا برابــر  σ*)1( =pm-p0و σ*)2( =πm-π0

میباشــد.

)σ *(i

= ,
)Π (i

(i
)

∆p

(i
)
*

=
)P (i

σ

tD h
z
=
,
τ
L
L2

=
ς

در واقــع ،معــادالت حاکــم بــر فشــار ( P(ς, τو ( Π (ς, τبــه
P 
=0 < ς
< 1, Χ   ,
Π 

()27

()28

1 
0 
Χ ho =  , Χco =  ,
0 
1 

∂ 2 Χ h ,c ∂Χ h ,c
=
A
,
∂ς 2
∂τ

Χc =Χco H (t ) , ς =0 ,

Χ h =Χ ho H (t ) ,

∂Χ h ,c
, ς 1
=
∂τ

()29

 B hh B hc 


 B ch B cc 

()30

∂Χ h ,c
B
=
∂ς

 A hh A hc 
=A 
=
 ,B
 Ach Acc 

حل معادالت

بــه منظــور حــل مســأله ،الزم اســت مراحــل زیــر انجــام
شــود:

=  -قطریســازی ماتریــس  Aو جــدا کــردن 5معــادالت
= ∆p (1 ) σ (1 ) H (t ) ,
∆π (1 ) 0
, at z = 0
) (2
= انتشــار کوپــل شــده
()22
∆p (2) 0
= σ (2) H (t ) ,
∆π
 جــدا کــردن معــادالت حاکــم بــر شــرایط مــرزی درچنانچــه حجــم  Vdمخــزن در زیــر نمونــه ( ،)z ≥ Lثابــت
∗

∗

در نظــر گرفتــه شــود ،هــر نــوع انتقــال ســیال بــه آن

پاییــن دســت نمونــه بــا قطریســازی ماتریــس

انجــام یــک ســری محاســبات جبــری ،شــرایط مــرزی در

روش تبدیــل الپــاس و بــر حســب توابــع ویــژه

باعــث افزایــش فشــار مخــزن میگــردد .از ایــن رو بــا
پاییــن دســت نمونــه ( ،)z = 1برحســب تغییــرات فشــار

هیدرولیکــی و اســمزی ،بــه شــکل زیــر خواهــد بــود.
()23

کــه در آن ،ضرایــب  Bch ،Bhc ،Bhhو  ،Bccخطــی بــوده و

و بــا درنظــر گرفتــن  c sغلظــت مولــی متوســط و π
فشــار اســمزی متناظــر بــا آن ،بــه شــکل زیــر تعریــف
میشــود [:]20

B

 حــل کــردن هــر يــك از معــادالت انتشــار مجــزا بــه6

)i

(Φ1

و ) ( . Φایــن توابــع ویــژه ،خــود ترکیــب خطــی از توابــع
i
2

بیبعــد

(P(i

و

(Π(i

میباشــند.

 -بازگشت به فرم ( P(iو ( Π(iدر محیط الپالس

 -بازگشــت بــه حیطــه زمــان بــه کمــک الپــاس معکوس

عددی بــه روش استیفســت]23[ 7

1. Hydraulic Diffusivity Coefficient
2. Uniaxial Specific Storage Coefficient
3. Oedometric Test
4. Heaviside Function
5. Uncouple
6. Eigen Function
7. Stehfest’s Method

شماره  ،85-2زمستان 94

50

بــرای انجــام ایــن مراحــل ،الزم اســت مقادیــر ویــژه و

بردارهــای ویــژه ماتریــس  ،Aطبــق روابــط زیــر بهدســت
آیــد .در ایــن روابــط  λ1و  λ2مقادیــر ویــژه و

بردارهــای ویــژه میباشــند.
()31

 ξ1و ξ2

1
A hh + Acc ± (A hh − Acc ) 2 + 4 A hc Ach 

2

= λ1
,2

زمـان از الگوریتـم عددی استیفسـت اسـتفاده میشـود که

کارایی آن در مسـائل پورواالسـتیک اثبات شده است [.]23
نتایج مدلسازی

عمومــا در تســت نفــوذ فشــار  ،PPTTپــس از اعمــال

بارگذاریهــای شــیمیایی و هیدرولیکــی مــورد نظــر،

()32

تغییــرات فشــار هیدرولیکــی در پاییــن دســت نمونــه

بــا ضــرب ماتریــس بردارهــای ویــژه  ξTiدر دو طــرف

عملکــرد و صحــت راه حــل ارائــه شــده ،بــا در نظــر گرفتن

اســتفاده از مفاهیــم هندســی و مفهــوم توابــع ویــژه ،بــه

و مکانیکــی ســنگ و ســیال ،فشــارهای بیبعــد ( Pو ،)Π

()33

∂ 2X
∂X
ξiT A
= ξiT
2
∂ς
∂τ

بــه ذکــر اســت كــه معــادالت در نرمافــزار  Matlabحــل

()34

∂ 2Φ i ∂Φ i
=λ
& Φ i ξiT X
=
i
∂ς 2
∂τ

رابطــه  ،27معادلــه زيــر بهدســت میآیــد کــه بــا

شــکل معادلــه  34جداســازی ميگــردد.

)
 Φ (iبــا فــرض {1, 2}2
چنانچــه الپـ
ـاس j

) (i
Φ
j

) ،)i, jبه صورت

نشــان داده شــود ،میتــوان معــادالت انتشــار جــدا

شــده را بــه روش الپــاس حــل کــرد .بــا در نظــر گرفتــن
معادلــه  37بــه عنــوان یــک معادلــه s ،ODEبــه عنــوان

پارامتــر الپــاس و شــرایط اولیــه همگــن ،عبــارت زیــر
بهدســت خواهــد آمــد:


∂ Φ
i

λi
= s ∂Φ
i
∂ς 2
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بــا حــل معادلــه دیفرانســیل ،شــکل عمومــی جــواب
معادلــه بــرای هــر یــک از حالتهــای بارگــذاری بــه

شــکل زیــر خواهــد بــود:
()36

,

− s /λ j ς

+ bij e

s /λ j ς

 (i) a e
=
Φ
j
ij

بــا قــرار دادن شــرایط مــرزی در معادلــه  ،36ضرایــب

aij

و  ،bijبهدســت میآیــد .در واقــع پــس از حــل معــادالت

بــاال ،فشــارهای بیبعــد در دامنــه الپــاس بــه شــکل زیــر
حاصــل ميشــود:
()37

)  ، Ρ(1,τثبــت و تحلیــل میشــود .بــه منظــور بررســی

یــک ســری پارامتــر معلــوم بــه عنــوان خــواص شــیمیایی
محاســبه گرديــد و نمودارهــای مربوطــه رســم شــد .الزم

شــده اســت .پارامترهــای مــورد نظــر جهــت اجــرای کــد

نوشــته شــده در جــدول  2ارائــه گرديــده اســت.
پروفایل فشار در پایین دست نمونه بر حسب زمان

همانگونــه کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود ،در
مرحلــه بارگــذاری هیدرولیکــی ،بــه دلیــل اختــاف فشــار

بیــن باالدســت و پايیــن دســت نمونــه ،ســیال بــه ســنگ
نفــوذ کــرده و بــا گذشــت زمــان ،فشــار در پاییندســت

افزایــش مییابــد ،تــا اینکــه فشــار در دو ســمت برابــر

شــود .امــا در مرحلــه بارگــذاری شــیمیایی ،بــا توجــه بــه

اینکــه غلظــت نمــک در باالدســت بیشــتر اســت ،آب از
محیــط بــا شــوری کمتــر ،بــه محیــط بــا شــوری بیشــتر

حرکــت میکنــد تــا غلظتهــا بــه تعــادل برســد.

از ایــن رو بــا خــروج ســیال از نمونــه ،فشــار در

پاییندســت نمونــه تــا رســيدن بــه تعــادل ،كاهــش

مييابد.شــکل  3نتایــج حاصــل از تســت انتقــال فشــار را

بــرای یــک نمونــه شــیل در شــرایط آزمایشــگاهی نشــان
میدهــد .ایــن شــیل متعلــق بــه ســازند قــم بــوده و از
رخنمــون کوههــای اطــراف ســمنان تهیــه شــده اســت

کــه در آزمایشــگاه مکانیــک ســنگ دانشــگاه صنعتــی

 (i) + ξ Φ
) (i
P (i) =Φ
1
21
2
(i
)
(i
)



)Π = ξ Φ + Φ (i
2

1

12

بـرای برگردانـدن ایـن جوابهـا از دامنـ ه الپالس بـه دامنه

امیرکبیــر مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت [ 24و .]25
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،رونــد تغییــرات

فشــار در باالدســت نمونــه در نمونــه آزمایشــگاهی ،بــه
خوبــی مشــابه رونــد مــدل شبیهســازی میباشــد.
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جدول  -2پارامترهای معلوم جهت بررسی راه حل ارائه شده
ویژگی سیال

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

 KCl3.6% wtسیال اشباع
کننده

 m3ا4×10 -6

Vd

0/3

R

0/78 GPa

E

%29

φ

2/3 GPa

Kf

-9

10

Dh

0/83

ν

5×10 m2

A

1

b

0/01

ω

0/83 GPa

G

2/5×10-2 m

L

1

β

0/9

α

0/9

B

295/65 K

T

NaCl
15% wt

سیال تست

الف

-4

0
-0/05

ب

1
فشار (بيبعد)

-0/8
-0/6

فشار (بيبعد)

-0/1

-0/15
-0/2

-0/4
-0/2

-0/25
-0/3
-0/36
0

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10
زمان بيبعد
زمان بيبعد
شکل  -2تغییرات فشار هیدرولیکی در پایین دست نمونه براي حالت الف) بارگذاری هیدرولیکی و ب) بارگذاری شیمیایی
3

البتــه ابعــاد محورهــای دو شــکل یکســان نبوده و براســاس
روابــط  25و  26قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر ميباشــد.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،محورهــای شــکل ،2
زمــان و فشــار بــی بعــد و محورهــای شــکل  ،3زمــان و
فشــار میباشــد .در واقــع پــس از فــاز اشــباع ،در مرحلــه
بارگــذاری هیدرولیکــی ،فشــار در باالدســت نمونــه رونــد
افزایشــی و ســپس در فــاز بارگــذاری شــیمیایی ،رونــد

1 2

پروفایل فشار در طول نمونه

شــکل  ،4نشــاندهند ه جبهــه انتشــار فشــار از باالدســت

نمونــه بــه ســمت پاییــن دســت میباشــد .همانگونــه
کــه دیــده میشــود در بارگــذاری هیدرولیکــی ،در
زمانهــای اولیــه ،فشــار در باالدســت بیشــترین حالــت و

در پاییــن دســت ،تقریبــا برابــر بــا صفــر میباشــد.

کاهشــی دارد.

40

فشار محصور كننده

35

بارگذاري شيميايي

25

فشار پايين دست

20

15

10/1

10/06

دما

10/02

12
9

9/98

6

9/94

15
10

مرحله اشباع

18

3
50

40

30

زمان ()hrs

20

10

0

شکل  -3نتایج حاصل از تست  PPTTبر روی نمونه سنگ سازند قم [ 24و ]25

0

فشار سيال ()MPa

30

فشار باالدست

بارگذاري
هيدروليكي
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الف)

τ=0.1

-0/2

فشار (بيبعد)

τ=1

-0/15
-0/25
-0/3

τ=0.1

τ=1
τ=100
τ=10

-0/1
-0/15
-0/2

-0/25

فشار (بيبعد)

τ=100
τ=10

0
-0/05
-0/1

ب)

0
-0/05

-0/3
-0/35
0 0/10/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
مكان بيبعد ()ς

-0/35
0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
مكان بيبعد ()ς
شکل  -4نيمرخ فشار هیدرولیکی در طول نمونه ( ،P (ζ, τتحت بارگذاریهای الف) فیزیکی و ب) شیمیایی در زمانهای مختلف

امــا بــا گذشــت زمــان ،پــس از رســیدن مــوج فشــاری بــه

رفتــار پورواالســتیک شــیمیایی شــیل در تمــاس با ســیال

در تمــام طــول نمونــه بــه تعــادل رســیده اســت .همچنین

آمــده از شبیهســازی و دادههــای آزمایشــگاهی تســت

انتهــای نمونــه ،فشــار در باالدســت نیــز افزایــش داشــته و
ایــن شــکل ،تاثیــر برعکــس بارگــذاری شــیمیایی ،نســبت

بــه بارگــذاری هیدرولیکــی در پروفایــل فشــار هیدرولیکــی
را بــه تصویــر کشــیده اســت.

حفــاری ،شبیهســازی گرديــد .مقایســه نتایــج بهدســت

نفــوذ فشــار ،نشــان میدهــد کــه نتایــج شبیهســازی
تطابــق خوبــی بــا نتایــج فشــار واقعــی حاصــل از

آزمایــش دارد .در واقــع ایــن مــدل بــه خوبــی میتوانــد

برهمکنــش شــیمیایی -فیزیکــی شــیلهای حســاس بــه
آب را شبیهســازی نمايــد .در نتیجــه بــا تغییــر خــواص

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه بــا بهکارگیری تئــوری خطی پورواالســتیک

شــیمیایی ،معــادالت میدانــی حاکــم بــر مســأله اســتخراج

شــد .بــا توجــه بــه کوپــل بــودن معــادالت انتشــار ،ضمــن

ســیال حفــاری ،میتــوان رفتــار شــیل در مجــاورت آن

را شبیهســازی نمــود و بهتریــن ترکیــب ســیال حفــاری

جهــت کاهــش مشــکالت و هزینههــا را پیشــنهاد کــرد.
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