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چكيده
ناپایــداری دیــواره چــاه همــواره یکــی از مهمتریــن مشــکالت در حیــن حفــاری بــوده اســت .بــه طــور معمــول ،تعییــن وزن ســیال حفاری
جهــت پایــداری دیــواره چــاه در حیــن حفــاری ،در شــرایط اولیــه مخــزن انجــام میشــود .در حالیکــه بعــد از تولیــد از مخــزن ،بــا گذشــت
زمــان ،فشــار منفــذی الیــه تولیــدی در صــورت نبــود منبــع فشــار کاهــش مییابــد و باعــث تغییــر در مقــدار و جهــت تنشهــای برجــا
میشــود .در ایــن شــرایط بــه منظــور حفــظ پایــداری دیــواره در حفــاری چاههــای جدیــد الزم اســت کــه اثــر افــت فشــار مخــزن
جهــت تعییــن شــرایط پایــداری و مســیر بهینــه در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن دیگــر عوامــل اثــر گــذار در پایــداری دیــواره چــاه دمــای
ســیال حفــاری و اثــر اســمزی آن میباشــد .در ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی اثــر افــت فشــار مخــزن بــر روی شــرایط پایــداری چــاه
و مســیر بهینــه حفــاری و همچنیــن بررســی اثــر اســمزی و دمــای ســیال حفــاری ،یکــی از مخــازن جنــوب غــرب ایــران کــه دچــار
 11 MPaافــت فشــار شــده اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .در شــرایط اولیــه ایــن مخــزن حداقــل فشــار درون چاهــی مــورد نیــاز
جهــت عــدم ریــزش دیــواره چــاه در محــدوده  34/2 MPa - 28/4بــوده اســت و پایدارتریــن مســیر حفــاری ،حفــر چاهــی بــا زاویــه
˚ 45و در جهــت تنــش افقــی حداقــل میباشــد .پــس از کاهــش  11 MPaفشــار مخــزن ،بــا تغییــر تنشهــای القایــی اطــراف دیــواره
چــاه ،حداقــل فشــار الزم جهــت پایــداری در محــدوده  26/4 MPa-21/7و پایدارتریــن مســیر حفــاری ˚ 10کاهــش ،چاهــی بــا زاویــه
˚ 35میباشــد .همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن اثــر دمــای ســیال حفــاری بــر روی ایــن مقادیــر ،حداقــل فشــار الزم در چــاه بــا مقــداری
کاهــش در محــدوده  26 MPa-21/4میباشــد و همچنیــن بــا اعمــال اثــر شــیمیایی ســیال حفــاری بــر روی محتــوای رســی ســازند
ایــن مقــدار بــا مقــداری افزایــش در محــدوده  26/7 MPa-22میباشــد .نهایتــاً بــا در نظــر گرفتــن همزمــان اثــر اســمزی و دمــای
ســیال بــه دلیــل اثــر معکوســی کــه دارنــد حداقــل فشــار الزم جهــت پایــداری در محــدوده  26/5 MPa-21/8میباشــد .بنابرایــن ،اثــر
افــت فشــار مخــزن تأثیــر قابــل توجهــی بــر روی پایــداری دیــواره چــاه دارد و ســایر مــوارد در مخــزن مــورد مطالعــه تأثیــر کمــی دارنــد.
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اثرات ژئومکانیکی افت ...
مقدمه

ناپایــداری چــاه در حیــن حفــاری یکــی از عوامــل اصلــی
هدررفــت زمــان و هزینــه در عملیــات حفــاری اســت.
ناپایــداری دیــواره چــاه ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش

هزینههــای حفــاری بیــن  10تــا  %15شــود و حتــی
میتوانــد منجــر بــه از دســت رفتــن چــاه شــود [.]3-1
ســالیانه میلیاردهــا دالر ،بــه دلیــل مشــکالت ناپایــداری
چــاه در سراســر دنیــا هزینــه میشــود [ .]4مشــکل

ناپایــداری دیــواره چــاه را میتــوان بــه کمــک معیارهــای
شکســت 1و مدلهایــی کــه تنشهــای اطــراف چــاه را
محاســبه میکننــد ،بررســی نمــود .پیــش از حفــاری،

تنشهــای برجــا در اعمــاق در حــال تعــادل هســتند.
بــا شــروع حفــاری بــار وارد بــر ســنگهای اطــراف

چــاه برداشــته میشــود و باعــث ایجــاد تمرکــز تنــش
در اطــراف دیــواره چــاه میشــود .بــه تنشهــای اطــراف
دیــواره چــاه تنشهــای القایــی گفتــه مــی شــود [.]5

بــرای پایــدار مانــدن دیــواره چــاه الزم اســت کــه وزن گل
در محــدوده مشــخصی حفــظ شــود کــه بــه آن پنجــره

گل ایمــن گفتــه میشــود .اگــر وزن گل مــورد اســتفاده
در چــاه از حــد بــاالی ایــن محــدوده بیشــتر شــود باعــث
شکســت کششــی دیــواره میشــود .بنابرایــن ،دیــواره

چــاه دچــار شکســت شــده و باعــث هــرزروی ســیال
حفــاری و آســیب ســازند میگــردد .از طــرف دیگــر،

اگــر وزن گل از حــد پاییــن پنجــره گل ایمــن کمتــر
باشــد باعــث شکســت برشــی میگــردد و منجــر بــه

ریــزش دیــواره میشــود [ .]6ریــزش دیــواره چــاه باعــث

افزایــش فشــار وارده بــه پمــپ هــای گل و در صــورت

عــدم تشــخیص آن ،باعــث گیرکــردن رشــته حفــاری در
چــاه میشــود کــه بــرای آزاد کــردن آن ،بایــد وقــت و
هزینــه فراوانــی صــرف شــود [ .]3 ,1همچنیــن شکســت

کششــی القایــی باعــث هــرزروی ســیال حفــاری بــه درون
ســازند شــده و حتــی در صــورت تشــخیص بــه موقــع،
ســاعتها و یــا حتــی روزهــا وقــت بــرای رفــع آن نیــاز
اســت .ایــن مشــکالت باعــث تحمیــل هزینههــای زیــادی

بــر کارفرمــا میشــود .عــاوه بــر تعییــن پنجــره گل
ایمــن صحیــح ،حفــاری در جهــت پایدارتریــن مســیر نیــز
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میتوانــد باعــث جلوگیــری و یــا کاهــش مشــکالت شــود.

پدیدههایــی کــه ســبب ناپایــداری چــاه میشــوند غالب ـاً

بــه دو دســته مکانیکــی و شــیمیایی تقســیم میشــوند.
از دیــد مکانیکــی بــرای برقــراری تعــادل تنشهــا ،الزم

اســت کــه تمرکــز تنــش در اطــراف دیــواره کاهــش یابــد.

بــه ایــن منظــور بــا اعمــال وزن ســتون ســیال حفــاری این
تمرکــز تنــش کاهــش مییابــد و تعــادل برقــرار میشــود

و دیــواره چــاه پایــدار میشــود .بــه ایــن ترتیــب بــرای
تعییــن محــدوده وزن گل ایمــن بــرای پایــداری چــاه
الزم اســت کــه ابتــدا مــدل مکانیکــی منطقــه شــامل

تنشهــای برجــا ،خــواص االســتیک و فشــار منفــذی
ســاخته شــود و ســپس بــا تعییــن تنشهــای القایــی

برجــای اطــراف چــاه و اســتفاده از یــک معیــار شکســت
وزن گل موردنیــاز بــرای پایــدار مانــدن دیــواره چــاه
تعییــن شــود .از طــرف دیگــر ،هنگامیکــه ســیال

حفــاری در چــاه قــرار میگیــرد ممکــن اســت فعــل
و انفعاالتــی بیــن ســیال و دیــواره چــاه بهوجــود آیــد

بنابرایــن الزم اســت عوامــل شــیمیایی ناپایــداری دیــواره
چــاه نیــز بررســی شــوند .ناپایــداری شــیمیایی بیشــتر بــه

دلیــل وجــود محتــوای شــیلی سنگهاســت کــه بــه دلیــل
واکنشهایــی کــه بــا ســیال حفــاری انجــام میشــود مــی
توانــد باعــث تشــدید ناپایــداری گــردد .از عوامــل مؤثــر

دیگــر در پایــداری دیــواره چــاه دمــای ســیال حفــاری

مــورد اســتفاده در چــاه اســت کــه میتوانــد بــر روی
شــرایط پایــداری دیــواره چــاه تأثیرگــذار باشــد .بنابرایــن،

بــرای تعییــن پنجــره گل ایمــن الزم اســت کــه اثــرات

شــیمیایی و دمایــی ســیال حفــاری درنظــر گرفتــه شــود.

از طــرف دیگــر بــا گذشــت زمــان و تولیــد از مخــزن،
مخــزن دچــار افــت فشــار خواهــد شــد و ایــن افــت
فشــار میتوانــد روی مقادیــر و حتــی جهــت تنشهــای

برجــای افقــی تأثیرگــذار باشــد [ .]9-7تغییــر جهــت و
مقــدار تنشهــای برجــا تأثیــر زیــادی بــر روی شــرایط

پایــداری چــاه دارد .بنابرایــن در چنیــن شــرایطی کــه

فشــار مخــزن کاهــش یافتــه اســت بــرای حفــاری مجــدد
1. Failure Criterion
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در ایــن مخــزن و یــا امتــداد چاههــای قبلــی بــه منظــور
افزایــش بهــرهوری و یــا عبــور از ایــن الیــه بــرای رســیدن

بــه الیههــای پایینــی الزم اســت کــه در تعییــن وزن گل
ایمــن و مســیر بهینــه بــه منظــور حفــاری در شــرایط
پایــدار ،بازنگــری شــود و اثــر افــت فشــار مخــزن نیــز در

نظــر گرفتــه شــود .هــدف ایــن تحقیــق ،در نظــر گرفتــن
اثــرات شــیمیایی و دمایــی ســیال حفــاری و افــت فشــار
مخــزن بــر روی تعییــن پنجــره گل ایمــن در یکــی از
مخــازن جنــوب غــرب ایــران میباشــد.

=
) τ θ z 2 (τ yx cos θ − τ xz sin θ

()10

()11
=τ
=τ
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در معــادالت  7تــا  θ ،11زاویــه اطــراف دیــواره چــاه،
فشــار تــه چــاه و  Pwنســبت پواســن میباشــد .بــرای در

نظــر گرفتــن فشــار منفــذی الزم اســت کــه از معــادالت
پورواالســتیک اســتفاده شــود .بنابرایــن ،فــرم نهایــی

تنشهــای القایــی اطــراف دیــواره چــاه بهصــورت

پورواالســتیک بــه ایــن صــورت خواهنــد بــود:
()12

σ r = Pw

σ θ = (σ x + σ y ) − 2 (σ x − σ y ) cos2θ − 4τ xy sin 2θ

روش انجام تحقیق و معرفی منطقه

()13

بــرای تعییــن پنجــره گل ایمــن و مســیر بهینــه ،ابتــدا

(σ z = σ z (car ) − ν 2 (σ x − σ y ) cos2θ + 4τ xy sin 2θ  + η ( Pw − Pf ) )14

الزم اســت تنشهــای برجــا در مختصــات کارتزیــن در

اطــراف دیــواره چــاه محاســبه شــوند .تنشهــای القایــی

اطــراف دیــواره بهصــورت تابعــی از جهــت و شــیب چــاه

بهصــورت زیــر میباشــند [:]5
()1

2

= σx
)σ H cos α + σ h sin 2α (cos 2i + σv sin 2i

)

− Pw + η ( Pw − Pf

=
) τ θ z 2 (τ yx cos θ − τ xz sin θ

()15

1 − 2ν
=η
α
) 2 (1 − ν

()16

کــه  Pfفشــار منفــذی و  αعــدد بایــوت میباشــد .بــا

=توجــه بــه اینکــه در اطــراف دیــواره چــاه تنــش شــعاعی
σ y )σ H sin α + σ hcos α (cos i
()2
2
2
2
2
تنــش اصلــی حداقــل ( )σ3میباشــد ،تنــش اصلــی
= ) σ z (car
()σ H cos α + σ h sin α (sin i + σ v cos i )3
= حداکثــر و تنــش اصلــی حداقــل از رابطــه زیــر محاســبه
()4
τ xy 0.5 (σ h − σ H ) sin 2α cos i
میشــوند [:]5
()5
=τ
0.5)σ H cos 2α + σ h sin 2α − σv (sin 2i
2
xz
σ
+
σ
(
 σθ − σ z 
θ
)z
2
= ()17
=σ
± σθz + 
()6
τ yz 0.5 (σ h − σ H ) sin 2α sin i
1,3

2

2

2

در معــادالت  1تــا  i 6زاویــه چــاه اســت α ،زاویــه
آزیمــوت نســبت بــه جهــت تنــش افقــی ماکزیمــم،

σν

تنــش عمــودی کــه ناشــی از وزن الیههــای باالیــی
اســت σH ،تنــش افقــی حداکثــر و  σhتنــش افقــی حداقــل

اســت .بــرای تعییــن شــرایط پایــداری دیــواره چــاه الزم

اســت کــه تنشهــای القایــی در اطــراف دیــواره چــاه و

در مختصــات اســتوانه ای محاســبه شــوند .بــا توجــه بــه
شــکل چــاه و بــا فــرض کرنــش صفحــهای تنشهــای

القایــی در مختصــات اســتوانهایی بــه ایــن صــورت

میباشــند:



4



2

ســپس تنشهــای اصلــی محاســبه شــده جهــت آنالیــز
پایــداری دیــواره چــاه بایــد در یــک معیــار شکســت قــرار

بگیرنــد .معیــار شکســت ســه بعــدی موگــی کلمــب بــرای
ایــن مطالعــه اســتفاده شــده اســت .ایــن معیــار شکســت

بهصــورت زیــر بیــان میشــود [:]10
()18

که:

=F
a + b (σ m ,2 ) − τ oct

()19

1
)σ 1 − σ 3 (2 + )σ 1 − σ 2 (2 + )σ 2 − σ 3 (2
=τ oct
3

()20

2 2
=a
C cos ϕ
3
2 2
sin ϕ
=b
3

()7

σ r = Pw

(σ θ = (σ x + σ y ) − 2 (σ x − σ y ) cos2θ − 4τ xy sin 2θ − Pw )8

()21

()9

= σz
σ z (car ) − ν  2 (σ x − σ y ) cos 2θ + 4τ xy sin 2θ 

()22

σ1 + σ 3
2

= σ m ,2

اثرات ژئومکانیکی افت ...
در معــادالت  18تــا  τoct 22تنــش برشــی اوکتاهــدرال،

79
C

چســبندگی ســنگ φ ،زاویــه اصطــکاک داخلــی ســنگ

و  σ1,2تنــش میانــی اســت .در ایــن معیــار شکســت

هنگامیکــه

F<=0

گــردد ،ســنگ دچــار شکســت

 11 MPaافــت فشــار گردیــده و فشــار آن بــه MPa

کاهــش یافتــه اســت .شــکل  1الیههــای عبــوری چــاه
مــورد مطالعــه را نشــان میدهــد .چــاه مــورد مطالعــه در

ایــن تحقیــق بهصــورت افقــی در داخــل مخــزن حفــاری

میشــود.

شــده اســت.

در ایــن تحقیــق بــرای محاســبه حداقــل وزن گل ریــزش

طراحی پنجره گل ایمن در شرایط اولیه

و تعییــن مســیر بهینــه حفــاری از نرمافــزار ژئومکانیکــی
 Stabviewحداقــل فشــار الزم در چــاه جهــت عــدم

ریــزش دیــواره در تمــام زاویههــا و آزیموتهــای چــاه

بهدســت میآیــد .مختصاتــی کــه کمتریــن حداقــل وزن

گل ریــزش را ارائــه میکننــد بهعنــوان مســیر بهینــه یــا
پایدارتریــن مســیر شــناخته میشــود.

در ایــن تحقیــق ،تأثیــر تغییــر تنشهــای برجــا بهصــورت

اســتاتیک بررســی گردیــد و هــدف ایــن مطالعــه ،بررســی
تأثیــر افــت فشــار بــر روی شــرایط پایــداری چــاه در دو

مقطــع زمانــی (شــرایط اولیــه و پــس از افــت فشــار)

بــوده اســت .بدیــن منظــور ،ابتــدا مــدل مکانیکــی

زمیــن در شــرایط اولیــه ســاخته شــد و حداقــل وزن گل
ریــزش و پایدارتریــن مســیر محاســبه شــد (طراحــی در
شــرایط اولیــه) .ســپس ،بــا در نظــر گرفتــن افــت فشــار
ایجــاد شــده بــر اثــر تولیــد و اثــر آن بــر روی وضعیــت

تنشهــای برجــا ،مــدل مکانیکــی جدیــد ســاخته شــده

و حداقــل وزن گل ریــزش و پایدارتریــن مســیر تعییــن
میشــود (طراحــی پــس از افــت فشــار) .در حالــت ســوم،

اثــر اســمزی و دمــای ســیال حفــاری هرکــدام بهطــور
جداگانــه بــر روی شــرایط پایــداری در نظــر گرفتــه

میشــوند و در حالــت چهــارم همــه عوامــل بــا هــم و

بهطــور همزمــان اعمــال میگردنــد.

ایــن تحقیــق بــر روی ســازند مخزنــی یکــی از میادیــن

جنــوب غــرب ایــران انجــام شــده اســت .ســازند مخزنــی
ایــن میــدان ســروک میباشــد کــه از جنــس کربناتــه و

همــراه بــا محتــوای شــیلی میباشــد و در ســال 1377
مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت .فشــار اولیــه ایــن
مخــزن  32/6 MPaمیباشــد .پــس از  20ســال تولید دچار

21/6

ســاخت مــدل مکانیکــی زمیــن نیازمنــد تخمیــن
تنشهــای برجــا و پارامترهــای مکانیــک ســنگی شــامل

خــواص االســتیک ،مقاومــت ســنگ و فشــار منفــذی
میباشــد .بــرای ســاخت مــدل مکانیکــی زمیــن از

دادههــای مختلفــی اســتفاده میشــود .در ایــن تحقیــق

بــرای بــه دســت آوردن تنــش عمــودی از نــگاره چگالــی

و بــرای محاســبه تنشهــای افقــی از روشهــای چنــد
ظلعــی تنــش و آزمایــش شکســت ارائــه شــده توســط

زوبــک اســتفاده شــده اســت [.]11

بــه منظــور محاســبه پارامترهــای ژئومکانیکــی ،از نگارهای
چــاه پیمایــی از جملــه نــگار صوتــی و چگالــی بهدســت
آمــده در چــاه مــورد نظــر اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه

بــه نــگار فتوالکتریــک ،جنــس ســنگ آهــک میباشــد

و روابــط فیزیــک ســنگی متناســب بــا ایــن نــوع ســنگ
بــرای محاســبه پارامترهــای
Angle ،Young’s Module

و

UCS ،Internal Friction

Cohesion

اســتفاده شــده

اســت .ایــن پارامترهــا بــر حســب عمــق در تمــام طــول

مخــزن رســم شــدند .ســپس بــا توجــه بــه اینکــه مخــزن

بصــورت چنــد الیــه اســت و خــواص ژئومکانیکــی آن
متفــاوت میباشــند ،بــه منظــور بررســی و مقایســه

نتایــج حاصــل از تأثیــر افــت فشــار ،دمــا و اســمز بــر
روی پایــداری دیــواره چــاه ،یکــی از الیههــای تولیــدی

در عمــق حفــاری

m

 3492چــاه انتخــاب گردیــد.

پارامترهــای مــدل مکانیکــی محاســبه شــده بــرای ایــن
الیــه از مخــزن کربناتــه در جــدول  1آورده شــده اســت.
ابتــدا در شــرایط اولیــه مخــزن حداقــل وزن گل ریــزش به

عنــوان تابعــی از زاویــه و آزیمــوت در نرمافــزار محاســبه
گردیــد و نتایــج آن در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.
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ضخامت（）m

عمق حفاری تا

آسماری
پابده

180

2305

60

2485

160

2545

مارل ،شیل و سنگ آهک

108

2705

ایالم

شیل و سنگ آهک

13

2813

الفان

شیل و سنگ آهک

1224

2826

سروک

-

4050

عمق حفاری نهایی

سازند
گورپی
گورپی

پایینی

تاربور

باالیی

Upper

Cretaceous

سنگ آهک ،شیل و مارل

U.Paleocene-L.
Oligocene

Mesozoic

باالی سازند ()m

گچساران

سنگ آهک ،شیل و مارل

140

2165

سن سنگ

ماسه سنگ ،سنگ آهک،
سنگ رس و مارل

350

1815

Oligocene-Miocene

Tertiary

انیدیریت و ژیپس ،سنگ
رس ،مارل ،سنگ آهک
و نمک

561

1254

M. Miocene

دوران

ماسه سنگ ،سنگ رس،
ژیپس و انیدریت

1240

14

آغاجاری

 MiocenePliocene

Cenozoic

سنگشناسی

توصیف سنگ

عصر

شکل  1ضخامت و جنس الیههای منطقه

جدول  1پارامترهای ژئومکانیکی منطقه
زاویه
ضریب نسبت اصطکاک چسبندگی
()MPa
بایوت پواسن
داخلی
0/9

0/3

34/06

11/2

مقاومت فشارشی
تک محوره

فشار سازند
()MPa

تنش افقی
حداقل
()MPa

تنش افقی
حداکثر
()MPa

43

32/6

47

64

()MPa

تنش عمودی

عمق
عمودی

عمق
حفاری

68/5

2834

3492

()MPa

()m

()m
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شکل  2حداقل فشار الزم جهت پایداری دیواره چاه در شرایط اولیه

در شــرایط اولیــه مخــزن حداقــل فشــار الزم در چــاه برای

بــا توجــه بــه ایــن الگ (شــکل  )3دیــواره چــاه دچــار

آمــد و در چــاه مــورد بررســی 33/2 MPa ،میباشــد.

مــورد بررســی ،وزن گل اســتفاده شــده در چــاه

عــدم ریــزش در محــدوده  28/4 -34/2 MPaبهدســت

ریــزش نشــده اســت .براســاس گزارشــات حفــاری چــاه
PPG

همچنیــن ،مســیر بهینــه در زاویــه ˚ 45و آزیمــوت ˚135

 10/5بــوده اســت کــه در عمــق مــورد بررســی فشــاری

بــه منظــور راســتی آزمایــی نتایــج حداقــل فشــار الزم

فشــار پیشبینــی شــده جهــت ریــزش دیــواره بیشــتر

اســت (شــکل.)2

جهــت پایــداری دیــواره چــاه کــه در شــرایط اولیــه
بهدســت آمــد ،از الگ قطرســنجی اســتفاده شــده اســت.
10

9

8

6 7

معــادل  35 MPaایجــاد میکنــد کــه ایــن مقــدار از

بــوده اســت کــه میتوانــد نشــان از درســتی فشــار
ریــزش محاســبه شــده باشــد.

5

4

3

2900 2
3100
3300
3500
3700
3900

اندازه مته

الگ قطرسنج

شکل  3نمودار قطرسنج چاه مورد مطالعه

4100
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دیــواره چــاه میگــردد (شــکل  .)4بــر اثــر ایــن تغییــرات

طراحی پنجره گل ایمن پس از افت فشار مخزن

بــا تولیــد از مخــزن در طــول ســالیان و در صــورت نبــود
برنامــه تزریقــی جهــت کنتــرل فشــار ،فشــار مخــزن
معمــوالً دچــار کاهــش میشــود .براســاس معادلــه ،23

کاهــش فشــار مخــزن میتوانــد باعــث تغییــر در مقــدار
و جهــت تنشهــای برجــای افقــی گــردد [ .]12 ،3بــا

توجــه بــه معادلههــای  ،6 -1تغییــر در جهــت و مقــدار
تنشهــای برجــای افقــی میتوانــد باعــث تغییــر در

مقادیــر تنشهــای القایــی اطــراف دیــواره چــاه گــردد.

تغییــرات تنشهــای القایــی اطــراف چــاه بــر اثــر افــت
فشــار در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .تغییــر

تنشهــای القایــی اطــراف دیــواره چــاه ،شــرایط پایــداری
دیــواره چــاه و مســیر بهینــه حفــاری را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .بنابرایــن بــرای حفــر چاههــای جدیــد از

ایــن مخــزن و یــا جهــت رســیدن بــه مخــازن پایینتــر،
الزم اســت کــه اثــر افــت فشــار مخــزن جهــت ارزیابــی

شــرایط پایــداری دیــواره و مســیر بهینــه مــورد بررســی

قــرار گیــرد .بــرای پیشبینــی تغییــرات تنــش در اثــر
افــت فشــار مخــزن از معــادالت پرواالســتیک اســتفاده
شــد [:]11

در وضعیــت تنشهــا ،حداقــل شــرایط پایــداری و مســیر

بهینــه بــرای حفــاری در ایــن الیــه جهــت رســیدن بــه
مخــازن پایینتــر تغییــر میکنــد .بهطوریکــه حداقــل

فشــار موردنیــاز جدیــد در چــاه جهــت حفــاری در ایــن

الیــه بــه محــدوده  21/7 – 26/4 MPaو در چــاه مــورد

مطالعــه بــه

MPa

 26تغییــر میکنــد و پایدارتریــن

مســیر حفــاری جدیــد در زاویــه ˚ 35و آزیمــوت 135
قــرار دارد (شــکل  .)5همچنیــن شــکل  6تغییــرات
حداقــل فشــار الزم جهــت پایــداری دیــواره برحســب

زاویــه چــاه در حالــت قبــل از افــت فشــار و پــس از افــت
فشــار ،در جهــت مســیر آزیمــوت چــاه مــورد مطالعــه
(آزیمــوت  )143را نشــان میدهــد بــه طوریکــه

زاویــهای کــه بــه کمتریــن فشــار الزم جهــت پایــداری
نیــاز دارد از ˚ 45بــه ˚ 35کاهــش مییابــد و همچنیــن

پــس از افــت فشــار مخــزن حفــاری چــاه عمــودی نســبت

بــه چــاه افقــی پایدارتــر اســت .همچنیــن در شــکل 7
میانگیــن شــعاع ریــزش نرماالیــز شــده بــر حســب فشــار

درون چــاه نشــان داده شــده اســت بهطوریکــه بــا کاهــش
فشــار تــه چــاه ،شــعاع بیشــتری از دیــواره چــاه بــه درون

=∆σ
α
Hor

چــاه فــرو میریــزد .پــس از تولیــد و افــت فشــار مخــزن،

در ایــن رابطــه  ∆σHorتغییــرات تنشهــای افقی کــه متناظر

مقــدار  21 MPaمیباشــد .بــه محــض رســیدن فشــار تــه

()23

(1 − 2ν ) ∆P
(1 − ν ) p

بــا  σH maxو  σH minاســت ∆pp ،تغییــرات فشــار منفــذی بــرای

اثــر تولیــد v ،نســبت پواســن و  αعــدد بایــوت میباشــد.

در معادلــه  23فــرض شــده اســت کــه مخــزن همگــن و

کمینــه مقــداری کــه میتــوان فشــار چــاه را کاهــش داد
چاهــی بــه ایــن فشــار ،بــه یکبــاره دیــواره چــاه دچــار
ریــزش زیــادی میشــود.

اثر دمای سیال حفاری بر روی پنجره گل ایمن

عــدم کرنــش در جهــت جانبــی میباشــد .همچنیــن در

دمــای ســیال حفــاری روی تنشهــای القایــی در اطــراف

تأثیــری بــر روی مقــدار تنــش عمــودی نــدارد و تنهــا

گرمایــی میشــود کــه اثــر نامطلوبــی روی پایــداری

در الیــه مخزنــی مــورد مطالعــه بعــد از تولیــد از مخــزن

کاهــش تمرکــز تنــش در اطــراف دیــواره چــاه میشــود.

ایــن مطالعــه فــرض شــده اســت کــه افــت فشــار مخــزن

چــاه مؤثــر اســت .دمــای بــاال باعــث افزایــش تمرکــز

تنــش عمــودی مؤثــر تغییــر میکنــد.

دیــوارهچــاهدارد [ .]13کاهــش دمــای گل حفــاری باعــث

در طــول  20ســال ،فشــار مخــزن  11 MPaکاهــش یافتــه

اســت .بــر اثــر ایــن افــت فشــار ،مقــدار تنشهــای برجــا

طبــق معادلــه  23تغییــر میکننــد و ایــن تغییــرات

باعــث تغییــر در مقــدار تنشهــای القایــی در اطــراف

بهطوریکــه از رســیدن تنــش بــه محــدوده مقاومــت
ســنگ جلوگیــری میکنــد .اگرچــه گرادیــان دمــا نســبت

بــه عمــق از ناحی ـهای بــه ناحیــه دیگــر متفــاوت اســت
ولــی در حالــت کلــی ،ســازند در عمــق مــورد نظــر

حفــاری ،گرمتــر از ســیال حفــاری اســت.
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شکل  4تنشهای القایی در اطراف دیواره چاه در جهت آزیموت چاه( .الف) شرایط اولیه (ب)پس از کاهش فشار مخزن

شکل  5حداقل فشار الزم در چاه جهت پایداری دیواره چاه
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شکل  7اثر افت فشار مخزن بر شعاع ریزش دیواره نسبت به فشار ته چاه

ســیال حفــاری خنکتــر تنــش مماســی را کاهــش

شــود و یــا اینکــه بر اســاس شــیب زمیــن گرمایی بهدســت

خنکتــر بــودن گل حفــاری باعــث بهبــود پایــداری

شــیب زمیــن گرمایــی و عمــق عمــودی واقعــی  110 °Cو

بــا اســتفاده از روابــط ارائــه شــده توســط آدنــوی و

حفــار  3492 mمقــدار  60 °Cمیباشــد .همچنیــن ،مقــدار

میدهــد و درنتیجــه ،ســبب پایــداری بیشــتر میشــود.

آیــد .در ایــن تحقیــق دمــای ســازند مــورد حفاری براســاس

دیــواره چــاه میشــود [.]14 ،12 ،11 ،5

دمــای ســیال حفــاری نیــز براســاس نمودارگیــری در عمــق

لویــه ارائــه شــده ،تنــش دمایــی القایــی ناشــی از دمــای

چرخــش ســیال توســط زوبــک بهصــورت زیــر میباشــد
[:]11
()24

) a × Ε × ( Τ − Τ0
σT = m
1 −ν

کــه  vو  Eبــه ترتیــب نســبت پواســن و مــدول یانــگ
میباشــند αm .ضریــب انبســاط دمایــی ســنگ اســت و بــر

حســب  K-1میباشــد T .دمــای گــردش ســیال و  T0دمــای

ســازند بــر حســب کلویــن میباشــد .ایــن مقــدار تنــش کــه
ناشــی از دمــا اســت بــه تنشهــای مماســی و محــوری در

دیــواره چــاه اضافــه میشــود و تنشهــای القایــی جدیــد در
اطــراف دیــواره چــاه بــه صــورت زیــر میباشــند:

()25
()26

σ r = PW

σ θ = (σ x + σ y ) − 2 (σ x − σ y ) cos2θ − 4τ xy sin 2θ −
) am × Ε × ( Τ − Τ 0
1 −ν

Pw + η ( Pw − Pf ) +

= σz
σ z (car ) − ν  2 (σ x − σ y ) cos 2θ + 4τ xy sin 2θ  +

()27

) am × Ε × ( Τ − Τ 0
1 −ν

η ( Pw − Pf ) +

دمــای ســازند میتوانــد توســط نمودارگیــری مشــخص

ضریــب انبســاط حجمــی بــرای ســنگ آهــک در دماهــای

مختلــف توســط روزنهلتــز و همــکاران داده شــده اســت که

بــرای شــرایط موردنظــر ایــن تحقیــق  °Cا

 24×10میباشــد

-6

[ .]15بــا در نظــر گرفتــن اثــر دمــای ســیال حفــاری و

افــت فشــار مخــزن حــد پاییــن پنجــره گل بــه محــدوده
 26 - 21/4 MPaتغییــر یافــت کــه نشــان میدهــد دمــای

کمتــر گل حفــاری نســبت بــه ســازند باعــث کاهــش وزن
گل مــورد نیــاز مــورد نیــاز بــرای پایــداری دیــواره چــاه

میشــود (شــکل .)8

اعمال اثر اسمزی بر روی پنجره گل

فعــل و انفعــال ســیال حفــاری بــا ســازند معمــوالً باعــث
تــورم و نــرم شــدگی ســنگ در اطــراف دیــواره چــاه و

تغییــر مقاومــت آن میشــود .اهمیــت ایــن پدیــده بســتگی
بــه فاکتورهــای زیــادی ماننــد نــوع کانیهــای ســنگ،

مقاومــت ســازند ،نــوع ســیال حفــاری ،فشــار منفــذی ،دما،

انــدازهتنــش برجــا و وجــودکیــک گل بــر روی دیــواره
چــاهو ترکیــب شــیمیایی ســیال حفــاری دارد [.]17 ،16
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شکل  8حداقل فشار الزم جهت پایداری در چاه پس از کاهش فشار مخزن و با اعمال اثر دمای سیال حفاری

فعــل و انفعــاالت شــیمیایی بیــن ســیال و ســازند بــه

در فعالیــت آب شــیل و فعالیــت ســیال حفــاری میتوانــد

متخلخــل ســنگ و ترکیــب شــیمیایی ســیال حفــاری

شــود [.]21

دلیــل متفــاوت بــودن ترکیــب شــیمیایی آب درون فضــای
میباشــد .ایــن واکنشهــای شــیمیایی هنگامــی کــه

ســیال در مقابــل ســازندهای شــیلی قــرار بگیــرد بســیار

بحرانیتــر میشــوند [ .]18درصورتــی کــه ســازند در

حــال حفــاری حــاوی کانیهــای متــورم شــونده رســی
باشــد ،ایــن ســازند از نظــر شــیمیایی فعــال اســت و

بــرای بــه حداقــل رســاندن واکنشهــای شــیمیایی

بایــد در انتخــاب نــوع گل دقــت نمــود .تشــکیل کیــک
گل باعــث جلوگیــری از واکنشهــای فیزیکــی شــیمیایی
بیــن ســیال حفــاری و ســازند میشــود .بنابرایــن بــه

دلیــل عــدم تشــکیل کیــک گل مناســب در ســازندهای
حــاوی شــیل ،آب میتوانــد بــه محتــوای شــیلی ســازند

نفــوذ کنــد و فشــار منفــذی را افزایــش دهــد [.]20 ,19
هنگامیکــه فشــار منفــذی افزایــش یابــد ،تنشهــای

ایجــاد شــده میتوانــد باعــث ریــزش قســمتهای شــیل

شــود [ .]18اگــر وزن گل اســتفاده شــده بــه انــدازه کافــی

بــرای مقابلــه بــا فشــار ســیال ســازند بــاال نباشــد ،شــیل
بــه درون چــاه ریــزش میکنــد و مســئله ناپایــداری چــاه
مطــرح میشــود .بنابرایــن جهــت تعییــن فرموالســیون

گل و بهینهســازی وزن گل الزم اســت کــه اثــرات
فیزیکــی و شــیمیایی گل بــرای آنالیــز پایــداری چــاه در

نظــر گرفتــه شــود [ .]3اثــر شــیمیایی ناشــی از اختــاف

بعنــوان یــک معــادل پتانســیل هیدرولیکــی شــناخته
محاســبات فشــار اســمزی میتوانــد در تعییــن اثــر

واکنــش شــیمیایی روی تغییــر تنــش در دیــواره کمــک

کننــده باشــد .معــادالت عــددی بــرای فشــار اســمزی و
اثــر آن روی تنــش هــای مؤثــر در دیــواره چــاه بهصــورت

زیــر میباشــند [:]22

()28

()29

()30

σ r' = 0

( )1 − 2ν
∏∆
( )1 − ν

=
σ θ' α

( )1 − 2ν
∏∆
( )1 − ν

σ z' α
=

در ایــن معــادالت  σrو  σθو  σzمقادیــر تنشهــای شــعاعی،
مماســی و محــوری ناشــی از فشــار اســمزی میباشــند.

همچنیــن  αعــدد بایــوت v ،نســبت پواســن و  ΔΠفشــار
اســمزی اســت کــه بهصــورت زیــر تعریــف میشــود
[:]22
()31

 RT 0  aw ,df
∆ ∏ = Ιm * 
 ln
 VW  aw ,sh

کــه در ایــن معادلــه  Imضریــب غشــایی اســت و بــدون

بعــد اســت و براســاس نــوع کانــی رســی مقــداری از 0
تــا  1دارد R .ثابــت جهانــی گازهــا میباشــد و  T0دمــای

مطلــق گل و بــر حســب  Kمیباشــد .همچنیــن حجــم
مولــی آب میباشــد و پارامترهــای  Vwو  αw,dfبــه
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ترتیــب واکنشپذیــری شــیمیایی آب ســازندی و ســیال

بــا توجــه بــه اینکــه ســیال حفــاری در ایــن تحقیــق حاوی

بــرای آبهــای شــور کمتــر از  1اســت [.]23

واکنشهــای یونــی بیــن ســیال حفــاری و محتوای شــیلی

حفــاری میباشــد .واکنشپذیــری آب شــیرین 1 ،و

بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن اثــر دمــا و ســیال حفــاری
روی تنشهــای القایــی دیــواره چــاه ایــن تنشهــا بــه

صــورت زیــر بازنویســی میشــوند:

()32

σ r = PW

σ θ = (σ x + σ y ) − 2 (σ x − σ y ) cos 2θ − 4τ xy sin 2θ − Pw +

()33

) a × Ε × ( Τ − Τ0
( )1 − 2ν
∆∏+ m
( )1 − ν
1 −ν

η ( Pw − Pf ) + α

= σz
σ z (car ) − ν  2 (σ x − σ y ) cos2θ + 4τ xy sin 2θ  +

()34

) a × Ε × ( Τ − Τ0
( )1 − 2ν
∆∏+ m
( )1 − ν
1 −ν

η ( Pw − Pf ) + α

عموم ـاً ضریــب غشــایی شــیل ،واکنشپذیــری شــیمیایی

ســیال حفــاری و آب ســازندی از اندازهگیریهــای
آزمایشــگاهی بهدســت میآینــد .ســیال حفــاری اســتفاده

شــده در چــاه مــورد تحقیــق حــاوی  20درصــد حجمــی

نمــک پتاســیم کلریــد بــوده کــه براســاس مطالعــات انجام
شــده مقادیــر واکنشپذیــری محتــوای شــیل ســازند و

واکنشپذیــری شــیمیایی ســیال حفــاری بــه ترتیــب

 0/90و  0/92میباشــد .همچنیــن ،بــرای ضریــب غشــایی

نیــز بــرای ســیاالت حفــاری حــاوی نمــک در حــدود 0/1
مــی باشــد [.]26-22

نمــک اســت ،مقــدار اثــرات اســمزی پاییــن بــوده و اثــرات
ســازند ناچیــز میباشــد .لــذا ،حداقــل فشــار موردنیــاز

در چــاه جهــت پایــدار مانــدن دیــواره چــاه مقــدار کمــی
افزایــش مییابــد و بیــن  22- 26/7 MPaمیباشــد در

حالیکــه درصــورت اســتفاده از ســیال حفــاری پایــه آبــی
شــیرین ایــن اثــر شــدیدتر میبــود (شــکل.)9

اثـر همزمـان اسـمز و دمـای سـیال بـه همـراه افت فشـار
مخـزن بـر روی پنجـره گل سـیال حفـاری

همانطــور کــه بحــث شــد ،کمتــر بــودن دمــای ســیال

حفــاری نســبت بــه دمــای ســیال باعــث پایدارتــر شــدن
دیــواره و کاهــش فشــار مــورد نیــاز در چــاه جهــت
پایــداری میشــود و از طــرف دیگــر ،اثــر اســمزی

ســیال حفــاری باعــث افزایــش فشــار مــورد نیــاز جهــت
پایــداری میشــود .در صورتیکــه هــر دو عوامــل بــه

طــور همزمــان باهــم در نظــر گرفتــه شــوند میتواننــد
تــا حــدی اثــر همدیگــر را خنثــی کننــد .در مخــزن مــورد

مطالعــه در ایــن تحقیــق ،حداقــل فشــار الزم پایــداری

در چــاه بــا در نظــر گرفتــن ایــن دو عامــل در محــدوده
 26/5 MPa- 21/8میباشــد کــه تغییــر ناچیــزی نســبت

بــه شــرایط بــدون در نظــر گرفتــن ایــن دو اثــر نشــان
میدهــد (شــکل .)10

شکل  9حداقل فشار الزم جهت پایداری در چاه پس از کاهش فشار مخزن و با اعمال اثر اسمزی
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شکل  10حداقل فشار الزم جهت پایداری در چاه پس از کاهش فشار مخزن و با اعمال اثر اسمزی و دمای سیال حفاری

از تخلیــه کاهــش مییابــد و همچنیــن پایدارتریــن زاویــه

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق اثــر افــت فشــار مخــزن ناشــی از تولیــد با
اســتفاده از معیــار شکســت موگــی کلمــب بــرروی حداقل
فشــار الزم جهــت پایــداری دیــواره چــاه مــورد بررســی

قــرار گرفــت و همچنیــن ،اثــرات اســمزی و دمــای ســیال

حفــاری بهصــورت جداگانــه و همزمــان بررســی گردیدنــد.
در مخــزن مــورد مطالعــه ،پــس از  11 MPaافــت فشــار

مخــزن ،تنشهــای مؤثــر برجــا تغییــر کــرده و بــه ســبب

آن تنشهــای القایــی در اطــراف دیــواره نیــز تغییــر کردند

کــه باعــث کاهــش قابــل توجــه محــدوده حداقــل فشــار
الزم جهــت حفــاری پایــدار چــاه گردیــد بهطوریکــه

ایــن مقــدار در تمــام مختصــات از 34/2 MPa-28/4

بــه محــدوده  26/4 MPa-21/7کاهــش یافــت .همچنیــن

در چــاه مــورد بررســی ،حداقــل فشــار الزم بــا 7/2 MPa

چــاه جهــت حفــاری در ایــن منطقــه پــس از افــت فشــار،

˚ 10کاهــش یافــت بهطوریکــه افــت فشــار الیــه باعــث
پایدارتــر شــدن چــاه عمــودی نســبت بــه چــاه افقــی
میشــود .تأثیــر دمــای کمتــر ســیال حفــاری نســبت

بــه دمــای مخــزن باعــث میشــود تــا حــدودی دیــواره
چــاه از نظــر ریــزش پایدارتــر شــود بهطوریکــه در ایــن
مخــزن باعــث کاهــش حــدود  0/4 MPaدر مقــدار فشــار

الزم جهــت پایــداری گردیــده اســت .عــاوه بــر آن ،اثــر

اســمزی باعــث ناپایدارتــر شــدن دیــواره میگــردد و در

ایــن تحقیــق باعــث افزایــش  0/3 MPaدر حداقــل فشــار
الزم جهــت پایــداری گردیــده اســت .بررســی توأمــان دو

اثــر ســبب خنثــی کــردن تأثیــر آنهــا در ایــن مخــزن
شــده اســت.

کاهــش از  33/2 MPaدر شــرایط اولیــه بــه 26 MPaپــس
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