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 چكیده 

تمیزکاری چاه شتده برای  فهای صترهای حفاری ناشتی اا امانتقریباً بیستت و نن  درصتد امان انترار نااواستتر در دک 

ستتاای لمایات تمیزکاری چاه و تهیر مدا اا  های کامپیوتری قدرتمند ارآیندهای شتتبیراستتتب با اراریری ستتیستتت 

اا    وری برای اجرا در میتادین لمایتاتی،هاازایش دقتت و بهررستتتترو بوده و این لمت   تتتمن  هتای لمایتاتی رو بتر  چتاه

در نژوهش حا تر تشو شتده تا با استتفاد اا دینامیک ستیا ت   بنمایدهای بستیاری جاوریری میصترف امان و هزینر

سنجی طراحی و صحت  آامایشتگاه حفاری،  1حاقر جریانانجام نذیراتر در  های تجربیمحاستباتی مدلی بر نایر آامایش

ش دقت  و با بررستی مدا حا تر با تعدادی مدا مشتابر و نتای  آامایشتگاهی، بتوان مش بهینر و انر آن بر اازایرردد 

مقایستر مدا تجربی جدید و مدا نیشتین  همچنین با    ستاای را ماالعر نمودبنتای  و همچنین باادهی و سترلت شتبیر

  جتایگیری اروجی جریتانو    و ستتترمتتر  متاننتد اازودن نتااا  چتاهیستتتاای محیر درونبهبودهتای ایزیکی برای شتتتبیتر

طراحی شتتده بهینر و    CFDمدا   این  با  نیز  طراحی شتتده بر استتاس مدا تجربی قدیمی  CFDمشتتاهده و یک مدا  

 بهینر انتخاب ررددب مش  ،امان اجرای هر یکدقت و    با بررسی  و شده  برمبنای مدا تجربی جدید مقایسر  

 های کلیدی:  واژه

 مشاا  استقشا  ،  یحفاری، تمیزکاری چاه، مکانیک سیا ت دوااای، دینامیک سیا ت محاسبات  حم  کنده

 و مطالعات پیشین مقدمه

کر مورد    یاا مو ولات  ی کی  لنوان   بر   کر   هاست مهندسان نفت، ساا  ی ها اا دغدغر  یکی   لنوان بر  ی حفار  ی ها حم  کنده

  ۷۰کر    دهدیم  نشان  کر توسر شرکت آماکو صورت رراتر  ایرماالع  بررددیقرار رراتر است مارح م  یو بررس  قیتحق

بر    رهایر  نیسوم اا ا  کی  و   هاستلولر  ریر   یبر دل  دهند یکر بر صورت نااواستر رخ م  یانترار   ی هادرصد اا امان
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  نی اواهد نمودب ا  جادیرا ا  یچاه مشکشت متعدد  یزکاری[ب لدم تم1]  رردندیم  جادی چاه ا  ی زکاریمشکشت تم   یدل

  ییمایچاه ن  ، یکارمانیمشکشت در س  ، یحفار  اایس ی هرارو  ، یکیمکان  ر یرشتاور ا اار، ر  جادیاند اا امشکشت لبارت

 [ب 4 - 2و کنترا چاه ]

کر    یی[ب اا آنجا 5آغاا شد ]  یحفار   ی هاحم  کنده  نریدر ام  یماالعات تجرب  یشدیم   194۰دهر     ی ابتدا و اا اوا  در

مباحث    یبودند، ماالعات سرچاه  بر نریاارناک و هز  ی ها در مح  چاه امردهانررذار بر حمار کن  ی ماالعر نارامترها

حمار   ی سااریشب یشگاهیآاما یها موجب شده کر دستگاه مرا  نیمحدود بوده است هم اریچاه بس یزکاریمرتبر با تم

ت  متفاو  ر یبستر بر شرا  ی حفار  ی ها ها اازوده شودب لوپروا بر تعداد آنسااتر و روابر  ا یدر سراسر دن  ی حفار  ی هاکننده

  ی تجرب  یمترها نارا  یو بررس   ی شگاهیآاما  ی هااتفاق لمشً دستگاه  ن یبا ا  ب[6]  شوندیوجود دارد سااتر م  ات یکر در لما

  ی، دب[6]  چاه   ر یمانند ااو   باشند یها قاب  کنترا مرونر دستگاه  ن یدر ا  ی متعدد  ی در رأس امور قرار رراتندب نارامترها

 [ 11]  یسرلت چراش رشتر حفار   [،1۰]  ینرخ نفوذ حفار  ،[9]  یحفار  اای، اواص س[8]  هاکندهجنس    ،[۷]  اایس

 [ب15 -12] ندیارا  نی انر امان در ابررسی  یو حت

اول ا   ریماالعات  اواار دهر    نریام  نیدر  اوا  ۷۰در  انتقاا کنده  یشدیم  8۰دهر     یو  با حفاردر مورد  رابار  در    ی ها 

  هایقسمت در   هالدم اه  راتار حرکت کنده    یبر دل  ن ی بر وجود آمده است کر ا  عتی در طب  ی بر صورت تجرب  ی انحراا

بر    مؤنر  ی شد و ااکتورها   ده یحرکت کامشً اهم  یکر الگو  ی و امان  8۰چاه بودب در اواار دهر    ی انحراا  ژه یمختاف بر و 

ااکتورهای مؤنر بر تمیزکاری    ب[16]  دیه  شروع ررد  یکیمکان  هایشد توسعر مدا  یچاه بر طور کام  بررس   یزکاریتم

ی ر  و نرخ نفوذ  رو رران، اندااه ذرات کنده، چگالی ر ،  دالیزیهای رئولوژی ر ، دبی سیاا در اضای  بندیدر دستر

های انجام شده در این امینر  بر تمیزکاری چاه، نژوهش  ررذاریتأنبا توجر بر تفکیک ااکتورهای    باندشدهحفاری بررسی  

معتقدند ررانروی ک  سیاا بالث تمیزکاری    3و چوک وو    2حسین و همکاران، نیگوت و بشوادی   توان بیان نمودبرا نیز می

[ و  21ر ]و همکاران ررانروی ایاد را بالث تمیزکاری بهتر دانست  4[ در حالی کر سیفرمن 24،  23،  22شود ]بهتر می

سیفرمن و همکاران و نیگوت بر اشف حسین و همکاران    [ب2۰بر تمیزکاری ندارد ]  یر یتأنمعتقد است ررانروی    5ایدلر

و همکاران،    8بیاگسو  [ب31،  24،  23،  21دانند ]می  دالیزی جریان آرام را بالث تمیزکاری بهتر اضای    ۷و اسکالر   6و م  

و همکاران، مارتین و همکاران و حاجی نور معتقدند دبی با  تمیزکاری بهتر و جدایش ذرات کنده بهتری را بر   ودار ده 

این مورد ا اار   و سیفرمن و همکاران این    کنندیمهمراه دارد، بشوادی و چوک وو چراش رشتر حفاری را نیز بر 
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  [ب3۰ ،28 ، 25 ،22 -  19رسد توصیف کردند ]بر نبات می اازایش بااده تمیزکاری را اازایشی ازاینده کر نس اا مدتی 

  کنده کوچک را بالث تمیزکاری بهتر   نوریحاجو    و همکاران  اگسوی ب،  و اسکالر  م ،  1۰یو ل  9واکر ،  و چوک وو   یبشواد 

 [ب 31  -   28،  23،  22اند ] اما سیفرمن و همکاران اندااه ذرات را دارای انری متوسر بر تمیزکاری لنوان کرده  دانندیم

نیز   آار  اوکرانج  12آذر،  و همکاران  11برگی سدر  اسکالر   م و    13ی و  را موجب  بر اشف حاجی  و  نایین  ررانروی  نور 

تمیزکاری چاه و نارامترهای مرتبر    CFDاا میان اارادی کر بر آنالیز    [ب32  -  3۰،  2۷،  26تمیزکاری بهتر چاه دانستند ]

جامد در مدلی با کون  دینامیک  -کنش سیاابا بررسی بره   آاشیک و همکاران   لشوه بر نتای  م  و اسکالر،  نردااتند، 

    یرابار مستق  حفاری، های مختاف ورود سیاا و اوایای لولر  ساای سرلتسیا ت محاسباتی و روو المان مجزا، با شبیر

کاربرد    برتری   کر  یرد امو  خچریتار با ارائر    و همکاران نیز  14[ب بیرن3۰را نتیجر ررات ]  چاه  ریبا ااو   یزکاریسرلت تم

بر این نتیجر    ،دهدینشان م    یو تکم  ی مختاف حفار  یها و روو  ا ت یس  برسااند را    بی آس  یو ابتکار   قی دق  یساامدا

های واقعی است  ه  ارا با آامایشنیز   CFDهای انجام شده با ساایدقت شبیر  ساای،لشوه بر مزایای شبیر  رسیدند کر 

را محدوده    درجر  55تا    3۰  رذار بر تمیزکاری، محدوده ااویر  ر یتأنو همکاران با بررسی نارامترهای    ودارده [ و  29]

کر معرای  تمیزکاری  برای  ]بحرانی  شده[23دند  تشو  حا ر  نژوهش  در  آامایشگاه  است  ب  دستگاه  بهبود  و    یبا 

دینامیک  مدا  در  بر وجود آمده    ی جریانی آامایشگاهی تغییراتی کر در حاقر  شرایر درون چاهی،   ترساای مناسبتشبیر

این تغییرات شام  ا اار شدن سرمتر حفاری بر همراه چهار نااا بر جای    بجدیدی بر روا شود  سیا ت محاسباتی

ساای بهتر  و همچنین تغییر در جانمایی اروجی جریان سیاا بر دلی  شبیر  قبای  اروجی سیاا در مدا  چهار روانر

ای نیشین برای  ه، نتای  حاص  را با مدادر سایزهای رونارون  ساای شبیربر روی مدا  انی  با مش  استب   اضای دالیزی 

ساای مشخص شود؛  مش و سایز بهینر آن بر سرلت و نتای  شبیر  و اجرای   مسئار مشابر بررسی نموده تا انر طراحی 

های تجربی انجام شده برای هر یک نیز ارائر و مقایسر  سنجی نتای  بر دست آمده، نتای  آامایشهمچنین برای صحت

 ها انجام شده استب ساایبا شبیر

 کار روش اسی و شنشیوه  

های حفاری در مقایسر با ماالعاتی کر مهندسان  جا کر ماالعات دینامیک سیا ت محاسباتی در حواه حم  کندهاا آن

هایی کر در این رشتر  اند ک  است، سعی شده تمام محیرانجام داده  دالیزیهای مشابر با اضای  شیمی بر روی محیر

ها کر با نام کای »بسترهای  ترین این محیررد ماالعر قرار ریرندب اا جمار مه اند نیز موبوده  دالیزی شبیر بر اضای  

 [ 4سیاا« مارح است در ماالعات ایادی مورد توجر قرار رراتر استب ]
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- جامد هستند و ماالعات جامد-اهای حاوی راهای اوق اکثراً برای محیربسترهای سیاا مورد استفاده در دستگاه

،  3ب ]اندها دارند؛ در بعضی ه  چندین جامد در یک ااا نیوستر مورد ماالعر قرار رراتربین آنمایع سه  کمی را در  

-حرکت جامد  ، یحفار  ی هالوپ  یکر در اضا   شودنتیجر می  و ماالعات رذشتر   یشگاهیآاما   یبا مشاهده نتا   [۷،  4

  یاستب مدا مخاوط برا  کینزد  اری بس  یاریاو - یاریموارد بر نگاه او   ریبر صورت مخاوط و در بق  یدر حالت لمود  عیام

ه  نفوذکننده در نرر رراتر شده و معاد ت    در  وستةین  ریمح  ک یشده استب اااها بر لنوان    یطراح  شتریب  ایدو ااا  

برا اا سرلت  یمومنتوم  و  شودب جهت مدا کردن  ینراکنده استفاده م  یاااها   ح یجهت تشر  ی نسب  یهامخاوط ح  

مخاوط    ی مدا ررانرو  ن ینراکنده را در نرر نگراتب در ا ی اااها یتوان سرلت نسبیم کنواات، ی  ی چند ااا   ی هاانیجر

 [ب1۷] دادقرار   رمورد توج دی را با
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ب  ماندیدر طوا امان نابت م  ستتت یکر جرم ستت دشتتویم داده  نشتتان( کر اا معاد ت نیوستتتگی استتت،  1در معادلر )

  نانویر  یاااها اا  یک  هر  برای معادلر  این  ح ب  شتودیالماا م ستت یحج  ست  یرابار با ، رو کر  دقت شتود   نیهمچن

 بباشد یک  برابر حجمی  یکسرها مجموع کر  است  شرایر  این  با همراه

ااا    یهاب تنشکندیم  یاندک  راتییمومنتوم تغ ر( معادلعیما  ای)راا    اایحرکت ذرات جامد توستر ست  یستااریشتب  یبرا

راا   کیها در مولکوا  یذره و حرکت حرارت -ذره   یاا براوردها  یذرات ناش  یحرکت تصادا انیتشابر م  جادیجامد با ا

 ی راا، شتتدت نوستتانات ستترلت ذره  کیب همانند  ندآییم دستتتبر    ایبودن ااا دانر  کیا ستتت  ریو در نرر رراتن غ

ترم شتبر    کیهمراه با نوستانات سترلت ذره با  یجنبشت  یو اشتار جامد استتب انرژ  تریستکوایتنش، و   یکنندهنییتع

مومنتوم  معادلر ذرات استتب  یکر متناستب با مربع متوستر حرکت تصتادا شتودینشتان داده م  ،یادانر  یدما  ای   ییدما

 است:  ریصورت اام برsااا    یجامد برا  اایس
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ب این ارتباط بر نوع ردیریمارتباط این معاد ت نیوستتگی و مومنتوم، اا طریق اشتار و  ترایب تبادا بین ااای صتورت  

، اواص با  ایدانر  یهاانیجرنامیدب برای    ایدانرجریان    توانمیجامد را   -مایع  یهاانیجر  ااآنجاکراااها بستتگی داردب 

رااها بر دستتت  کینتیکر با استتتفاده اا ستت  یمعادلر انتقال[ب  31، 18]  ندیآیمتئوری ستتینتیک بر دستتت    یریکارربر

 :  لبارت اواهد بود اا دیآیم
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 [23حاک  استب ] (4ر )نیز معادل  حاقر جریانهای موجود در برای کنده
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ریری چاه بوده و نارامترهای نیروهای برآ و نستا نیز بر آن ذرات و هندستر و جهت  کر بر و توح تابع چگالی کنده، قار

وجود دارد   (5) ها نیز معادلرتش و دوران کندهستترلت  ام برای غا محاستتبر  برایبر طریق مشتتابر ب وارد شتتده استتت

 ب[23]
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 مدل تجربی

  ب ستاای محیر درون چاهی داا  مناطق لمایاتی را بر لهده دارددر آامایشتگاه حفاری وییفر شتبیر حاقر جریانیک  

  )چاه(  یرونیقار لولر ب، cm22۰طوا ک   با ابعاد  AUT-PET 01با نام   حاقر جریان ستاایمدا  اا طریق،  حا تر ماالعر

cm9 ،متر  قار cm3 /6    (ی)رشتتر حفار یلولر درون  قارو  cm3 /4   کر مدا بهبود یااتر دستتگاه مورد ماالعر انجام شتده

 [ب19، 18باشد ]ودار و همکاران میدر نژوهش ده

 

 [18 ،19] (AUT-PET 01) حلقه جریاننمای فنی و بیرونی  1شكل 



 

 

 

   ب(       الف( 

  حلقه جریاندر   های سر مته از زوایای مختلفنمای نازلهای خروجی سیال در مدل پیشین و ب( مقایسه الف( نمای روزنه 2شكل 

AUT-PET 01  

 

های چهاررانر بر  برای مجموع نااا  gpm84 /22ستتاای اا ستتیاا آب با دبی جریانی  آامایش انتخاب شتتده برای مدا

هتا، برابر بتا ستتترلتی در حتد  دهتانتر هر یتک اا نتااا  mm8بردب این دبی جریتانی بتا توجتر بتر قار  هره میلنوان ورودی ب

m/s1566 /۷  باشدببرای سیاا اروجی اا هر نااا می 

  gr5۰۰های تر چاهی در نرر رراتر شتتتد، مقدار  بر لنوان کنده  حاقر جریانای کر در انتهای  لشوه بر این مقدار کنده

داشتتتر و میانگین قار ذرات    3kg/m28۰۰( بوده استتتب ذرات کربناتر چگالی حدود  3CaCOبناتر )اا جنس ستتنک کر

 در نرر رراتر شده استب   mm1برابر با  

 زنیمشو  حلقه جریانسازی کامپیوتری دستگاه  مدل

و مقدار    Intel Core i7 2794HQو بر روی ستیستتمی با نرداانده   ANSYS Workbench 19.1  در اولین قدم در نرم اازار

GB12    ،رراتر استبانی آن صورت  ساای با ابعاد واقعی طراحی و مشمحیر شبیرحاارر رم 

 

 Design modelerدر نزم افزار  حلقه جریانمدل طراحی شده از   3شكل 



 

 

 

 

)سمت راست(،   Aبرای مش نوع  X-Yاز سطح مقطع  زنیمش نمای   Error! No text of specified style in document.4شكل 

 )سمت چپ(  C)وسط( و نوع   Bنوع 

   انواع مش تولید شده برای مدا و مشخصات هر یک تو یح داده شده استب  1جدوا  در 

 شده بر مدلمشخصات انواع مش اعمال 1جدول 

 Cمش نوع  Bمش نوع  Aمش نوع  فاکتور 

 چهار وجهی وجهیچهار   چهار وجهی نوع مش 

 5۰1,86۷ 196,9۰۰ 1۰8,۷۰2 ها تعداد المان 

 1۰6۷/۰ 1۰6۷/۰ 5 هاسایز المان 

 8846/1 8۷83/1 86۷6/1 )میانگین(   15نسبت ابعاد 

 98۰۷/۰ 8439/۰ 8499/۰ )حداکثر(   16چولگی 

 1928/۰ 1561/۰ 15۰1/۰ )حداق (   1۷کیفیت متعامد 

 824۰/۰ 8293/۰ 8361/۰ ها )میانگین( کیفیت المان 

 ایر  ایر  ایر  18 یر مرای 

استتب   مشدامنر ح  و نمایش لدم وابستتگی نتای  بر این   مشبر بیان ستاده لبارت اا بررستی تعداد    مشاستتقشا اا 

های مختاف ح  لددی صتتورت ریرد و نشتتان داده شتتود کر این ح   مشبرای دامنر ح  با تعداد    دبای  بیان دیگربر  

ب این ارآیند با در نرر  وابستتتتگی ندارد  مشها جوابی یکستتتان و نزدیک دارد و ح  مورد نرر بر تعداد شمبرای تمام 

 

15 Aspect ratio 

16 Skewness 

17 Orthogonal quality 

18 Boundary Layer 



 

 

 

در این نژوهش صتورت رراتر استت و تو تیحات بیشتتر در بخش نتای  ذکر رردیده    Cو    A ،Bرراتن ستر نوع مش  

 استب

 CFDسازی مدل کامپیوتری با شبیه

ها و  مدا ایزیکی، ارآیند ورود مشتخصتات اااهای ستیاا و تعیین نقش دیواره انیمشنس اا اتمام ارآیند طراحی و  

 نذیردب  روو ح  محاسبات انجام می

 فازهای سیال مشخصات  2جدول 

 کلسیم کربنات  آب  خواص

 2/998 28۰۰ ( 3kg/mچگالی )

 - ۰۰1۰۰3/۰ ( kg.m/s)  گرانروی

 1 - ( mm)  قطر ذرات 

 

 هانتایج و تحلیل آن

 جدید ربینتایج آزمایش تج

دستتتگاه   یورودو ستتر ااای را داردب   های دوااایقابایت اجرای آامایش تر ذکر شتتد،مدا تجربی با ابعادی کر نیش

امر    نیا ؛کنده بر درون دستتگاه را بر لهده دارد  قیتزر  فریبخش آن وی  کیاستت کر شتده  یاا دو بخش تشتک  ستااریشتب

کنده در   قیتزر  تیدستتتگاه قابا  نیب اردیریاستتت صتتورت مشتتدهدستتتگاه قرار داده  ریمکنده کر در ا  کی  اریبر وستت

 مختاف را داردب  یهایدب

  یمجمولر دستتتگاه براشتتده و ستتپس اا آب نر    یتریل 3۰۰مخزن شتتود کر ابتدا  این آامایش بدین صتتورت انجام می

  قینمپ مکنده جهت تزرریختر شتتده و  ها  ررم کنده در مخزن کنده 5۰۰در مرحار بعد   بشتتودیباا م  بستتتن نااا ها

اعاا و   هاو ابزار نبت داده  نیدورب،  زیدال  یها در اضتاشتدن کنده  دارینانس اا    بررددیروشتن م زیدال  یکنده ها بر اضتا

اا مرکز جهت    زیروشن کردن نمپ ررو    یروشن کردن موتور ررداننده رشتر حفارررددب در این امان نیز با مستقر می

ها و  اشتتک کردن کندهی شتتده و با آورجمع  مورد نرر  یامان  یهابا توجر بر بااه  یها در اروجکنده،  آب نمپ کردن

 شودبهای اارج شده رزارو میمیزان کنده هاوان کردن آن

ریری شتده برای هر مرحار اروج  ، امان اندااه3CaCOبا توجر بر مشتخصتات ستیاا حفاری آب و ذرات ستنک کربناتر  

   آمده استب 5شک  و نمودار   3جدوا  در   حاقر جریانها اا  کنده

 سیستم بر حسب زمان در مدل تجربی مانده در باقی   3CaCOجرم  3جدول 

 [s]زمان  [kg]مانده باقی 3CaCOجرم 



 

 

 

5۰۰۰۰/۰ ۰ 

5۰۰۰۰/۰ 2 

5۰۰۰۰/۰ 4 

5۰۰۰۰/۰ 5 

5۰۰۰۰/۰ 6 

21228/۰ 32/11 

۰5856/۰ 34/13 

۰2۰84/۰ 91/14 

۰۰553/۰ 92/15 

۰۰221/۰ 31/1۷ 

۰۰۰98/۰ 69/18 

 

 

 موجود در سیستم بر حسب زمان در آزمایش تجربی  3CaCOنمودار تغییرات جرم  5شكل 

 CFDسازی  نتایج شبیه

نیز نمودارهایی مشتابر بخش تجربی بر دست آمد کر   Cو    Bو    Aهای نوع ستاای برای هر یک اا مشنس اا انجام شتبیر

 باشدببا امان در سیست  می  3CaCOهای  دهنده تغییرات جرم کندهنشان

 Aمانده در سیستم بر حسب زمان در مش نوع باقی  3CaCOجرم  4جدول 

 [s]زمان  [kg]مانده باقی 3CaCOجرم 

5۰۰۰۰/۰ ۰ 



 

 

 

5۰۰۰۰/۰ 2 

5۰۰۰۰/۰ 4 

5۰۰۰۰/۰ 5 

5۰۰۰۰/۰ 6 

48649/۰ 41/11 

434۰2/۰ 26/13 

33991/۰ 15/15 

29948/۰ 92/15 

24۰68/۰ 29/1۷ 

18115/۰ ۷۷/18 

ها  ترین امانهای دقیق و منابق بر آامایش تجربی در این مش، نزدیک* با توجر بر در دستتترس نبودن مقادیر امان

 باندبر لنوان مرجع انتخاب شده

 

 Aهای مدل تجربی در مش نوع سیستم بر حسب زمان موجود در  3CaCOنمودار تغییرات جرم   6شكل 

 Bمانده در سیستم بر حسب زمان در مش نوع باقی  3CaCOجرم  5جدول 

 [s]زمان  [kg]مانده باقی 3CaCOجرم 

5۰۰۰۰/۰ ۰ 

5۰۰۰۰/۰ 2 

5۰۰۰۰/۰ 4 

5۰۰۰۰/۰ 5 



 

 

 

5۰۰۰۰/۰ 6 

241۰8/۰ 32/11 

۰64۰۷/۰ 34/13 

۰19۷۷/۰ 91/14 

۰۰5۰۷/۰ 92/15 

۰۰۰16/۰ 31/1۷ 

۰۰۰۰1/۰ 69/18 

 

 Bهای مدل تجربی در مش نوع موجود در سیستم بر حسب زمان  3CaCOنمودار تغییرات جرم  7شكل 

 Cمانده در سیستم بر حسب زمان در مش نوع باقی  3CaCOجرم  6جدول 

 [s]زمان  [kg]مانده باقی 3CaCOجرم 

5۰۰۰۰/۰ ۰ 

5۰۰۰۰/۰ 2 

5۰۰۰۰/۰ 4 

5۰۰۰۰/۰ 5 

5۰۰۰۰/۰ 6 

11434/۰ 32/11 

۰2512/۰ 34/13 

۰۰۰13/۰ 91/14 

۰۰۰۰1/۰ 92/15 



 

 

 

۰۰۰۰۰/۰ 31/1۷ 

۰۰۰۰۰/۰ 69/18 

 

 Cهای مدل تجربی در مش نوع موجود در سیستم بر حسب زمان  3CaCOنمودار تغییرات جرم   8شكل 

با توجر بر لدم دقت کاای مدا، در   Aقاب  مقایستر استت، در مش نوع  9شتک   طور کر رفتر شتد و در نمودار  همان

 181)  %36حدود    اندموجود در ستتیستتت  را اارج کرده  3CaCOتقریباً تمام   Cو    Bامانی کر مدا تجربی و مش نوع 

 ت  باقیستبررم( اا ذرات کنده همچنان در سیس

 های تجربیسازی با دادهسنجی مدلصحت

و مدا تجربی نیز بر لنوان ااای محاسبر در   CFDبا مدا تجربی مقدار تفا   مقادیر مدا   Bبرای مقایسر مش نوع 

 آمده استب ۷جدوا  هر نقار تهیر رردیده کر در 

 هانو تفاضل آ  Bنوع   CFDمانده در سیستم در مدل تجربی و مدل باقی 3CaCOمقایسه مقادیر  7جدول 

از مدل   CFDتفاضل مدل 

 تجربی 

مانده در مدل  باقی 3CaCOجرم 

CFD  نوعB [kg]   

مانده در مدل  باقی 3CaCOجرم 

 [kg]تجربی 

 [s]زمان 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ ۰ 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 2 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 4 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 6 

۰2881/۰ 241۰8/۰ 21228/۰ 32/11 

۰۰551/۰ ۰64۰۷/۰ ۰5856/۰ 34/13 



 

 

 

۰۰1۰۷/۰- ۰19۷۷/۰ ۰2۰84/۰ 91/14 

۰۰۰46/۰- ۰۰5۰۷/۰ ۰۰553/۰ 92/15 

۰۰2۰5/۰- ۰۰۰16/۰ ۰۰221/۰ 31/1۷ 

۰۰۰۰2/۰ ۰۰۰۰1/۰ ۰۰۰98/۰ 69/18 

 مقایسه نتایج و ارائه تحلیل

ها نستبت بر یکدیگر رزارو شتده استتب همان طور  با یکدیگر مقایستر و تفاوت مقادیر آن  Cو    Bی  مدا نتا  8جدوا  در 

( در ستتایر  11/ 32ها با ترین تفاوت را دارند )نانیر  شتتود مقادیر بر غیر اا یک نقار کر در تمام امانکر مشتتاهده می

هدف نژوهش در بخش بررستتی استتتقشا  و بر اوبی بر    اندنستتبت بر یکدیگر قرار رراتر ۰/ ۰4نقاط با تفاوتی کمتر اا  

 هزار دست یااتر ای ب 5۰۰هزار بر  2۰۰مش اا  

 هاتفاضل آن  Cو  Bنوع  CFDهای مانده در سیستم در مدل باقی 3CaCOمقایسه مقادیر  8جدول 

نوع   CFDتفاضل مدل 

B  وC 

مانده در مدل  باقی 3CaCOجرم 

CFD  نوعC [kg]   

مانده در مدل  باقی 3CaCOجرم 

CFD  نوعB [kg] 

 [s]زمان 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ ۰ 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 2 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 4 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5 

۰۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 5۰۰۰۰/۰ 6 

126۷4/۰ 11434/۰ 241۰8/۰ 32/11 

۰3895/۰ ۰2512/۰ ۰64۰۷/۰ 34/13 

۰196۷/۰ ۰۰۰13/۰ ۰19۷۷/۰ 91/14 

۰۰5۰6/۰ ۰۰۰۰1/۰ ۰۰5۰۷/۰ 92/15 

۰۰۰16/۰ ۰۰۰۰۰/۰ ۰۰۰16/۰ 31/1۷ 

۰۰۰۰1/۰ ۰۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰1/۰ 69/18 

ر صتورت  های لددی بدر این نمودار نیز داده آمده استتب 9 شتک نمودارهای همر موارد نیز در یک نمودار تجمعی در  

ریری در بخش متدا تجربی کتر تعتداد نقتاط کمی ارائتر  و بتر غیر اا ااتای انتدااه  انتدرراایکی در کنتار یکتدیگر قرار رراتتر

 سویی با نتای  آامایشگاهی ارائر داده استببر اوبی نتای  هم  CFDداده شده، مدا 



 

 

 

 

 C و نوع B، نوع Aنوع  CFDمانده در سیستم بر حسب زمان برای مدل تجربی، مدل باقی 3CaCOنمودار تجمعی  9شكل 

 

  Aدر مش نوع  t=8s زمان   در به عنوان پایلوت  الگوی خروج آنمانده در مدل و باقی 3CaCOمقایسه غلظت  10شكل   

 )سمت چپ(  C)وسط( و نوع  B)سمت راست(، نوع 

ستاای  الف( بر مدا-2ار و همکارانش، با انجام ارایندی مشتابر بر روی مدا تجربی قدیمی )شتک   دو ده 2۰19در ستاا  

را بر لنوان مش بهینر    E2-475های جدوا ایر مش  دینامیک ستتیا ت محاستتباتی مدا مذکور نردااتر و اا بین مش

 [ب19انتخاب نمودند ]

 [ 19و همكارانش ] ودارده تجربی قدیمی توسط   مدل یدر نظر گرفته شده برا یهاانواع مش  ات یخصوص 9جدول 

 E1-800 E2-475 E3-157 M3-160 M2-560 فاکتور 

 چهار وجهی چهار وجهی چهار وجهی چهار وجهی چهار وجهی نوع مش 

 560,000 160,000 157,000 475,000 800,000 ها تعداد المان 



 

 

 

 14.53 25.95 25.95 15.24 15.99 )میانگین(   19نسبت ابعاد 

 0.721 0.832 0.832 0.710 0.755 )حداکثر(   2۰چولگی 

 0.225 0.640 0.641 0.250 0.18 )حداق (   21کیفیت متعامد 

 ایر  ایر  بار بار بار 22 یر مرای 

 

 های مدا مذکور بر نمایش رذاشتر شده استبای بین اندااه و چینش مشنیز مقایسر 11در شک   

E3-157 E2-475 E1-800 

   
M3-160 M2-560 M1-1592 

   

 XY  [19 ]و همكارانش از صفحه  ودارده CFDهای مدل مقایسه نمایش مش   11شكل 

  CFDستاای  های حاصت  اا شتبیرستنجی دادهاستتقشا اا مش و صتحت 12با استتفاده اا نمودارهای رست  شتده در شتک   

 ب[19]  انجام رراتر است  قدیمی تجربی  مدا با نتای  حاص  اا آامایشاوق  

 

19 Aspect ratio 

20 Skewness 

21 Orthogonal quality 

22 Boundary Layer 



 

 

 

 

 CFD هایمدلقدیمی و    یمدل تجرب ی بر حسب زمان برا ستم یدر س ماندهی باق 3CaCO ینمودار تجمع  12شكل 

 [ 19]  ودار و همكارانشده

های آامایش تجربی قدیمی بر  بینی نزدیک بر دادهبر دلی  نیش  E2-475کر مدا دینامیک ستتیا ت محاستتباتی   حاا

های سترمتر جدید در بر لنوان مش بهینر در شترایای کر نااا  Bبا انتخاب مش    لنوان مش بهینر انتخاب شتده استت؛

 اا نحوه   CFDبینی مدا  های موجود در نیشای اواهی  داشتتت تا تفاوتر رراتر شتتده باشتتد، مقایستترمدا تجربی کا

 های حفاری اا اضای دالیزی بر اوبی مشاهده شودبتخایر کنده
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 E2  [19 ]-475 برای مدل t=30sدر زمان   ستمیدر س ماندهیباق 3CaCO مقدارنمودار   13شكل 

(  1ناشتی اا دو لام  اصتای   صترااً  هاشتده توستر مدابینیهای نیشهای موجود در داده ام بر ذکر استت، کر تفاوت

های  ( تفاوت2ساای و  های حفاری ااتصاص داده شده بر اضای دالیزی در امان اولیر شروع شبیرتفاوت در جرم کنده

 ساای قدیمی و جدید بوده استبسااتاری لماکرد نااا سرمتر در دو مدا تجربی و شبیر

 با نتالیج تجربی متناظر  E2-475و  Bنوع  CFDهای مانده در سیستم در مدل باقی 3OCaC درصدمقایسه  10جدول 

  3CaCO درصد

مانده در مدل  باقی

 قدیمی تجربی  

  3CaCO درصد

مانده در مدل  باقی

CFD E2-475 

  3CaCO درصد

مانده در مدل  باقی

 تجربی جدید 

  3CaCO درصد

مانده در مدل  باقی

CFD  نوعB 

 [s]زمان 

1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ ۰ 

1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 2 

1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 4 

1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 5 

1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 6 

1۰۰ 1۰۰ 4۷/94 ۷۰/9۷ ۰8/۷ 

1۰۰ 1۰۰ ۰۰/۷8 83/۷۷ 82/8 

1۰۰ 1۰۰ ۰6/53 9۰/53 1۰ 

1۰۰ 1۰۰ 46/42 22/48 32/11 

1۰۰ 93/99 ۷1/11 81/12 34/13 

1۰۰ 9۰/99 1۷/4 95/3 91/14 

1۰۰ 8۷/99 11/1 ۰1/1 92/15 

34/86 46/91 44/۰ ۰3/۰ 31/1۷ 

۷6/83 11/8۷ 19/۰ ۰۰/۰ 69/18 

۰۰/56 8۷/49 ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۰/25 

۷3/1۷ 83/16 ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۰/35 

6۰/13 15/4 ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۰/45 

4۷/9 - ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۰/55 

33/۷ - ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۰/65 



 

 

 

مانده در ستتیستتت  را بر حستتب امان برای هر دو  توان نمودار رراایکی درصتتد جرم مواد جامد باقیکای میکر بر طور  

رردد بر دلی  تفاوت  مجدد یادآوری میبر نمایش رذاشتتب  14در شتک   های تجربی متنایرشتان  مش بهینر و آامایش

متفتاوت بوده کتر در نمودار بتا تبتدیت  جرم   هتابنتدی اروج کنتده، امتاندر ستتتااتتار لولتر جریتان آامتایش جتدیتد بتا قتدیمی

همچنین برای   نرر شتتده استتتبستتیستتت  صتترفمانده اا ااتشف جرم اولیر موجود در مانده بر درصتتد جرم باقیباقی

نانیر    46/ 8۷ن برای این مدا و آارین امامحاستبر نشتده    E2-475مانده در مش  ، درصتد جرم باقی65و   55های  نانیر

 ای درج نشده استبهداد  است؛ بنابراین

 

 های بهینه بر حسب زمان برای مش  ستمیدر س ماندهی باق 3CaCO درصد جرمی مقدار مقایسه نمودار  14شكل 

 

 بندیجمع

هایی بر  با ا تاار نمودن نااا –روارستانی یک مدا آامایشتگاهی و تجربی  لشوه بر بردر نژوهش حا تر تشو شتد تا  

  CFDودار و همکاران نیز متنایر با مدا تجربی، اا طریق مدا مدا دینامیک ستیا ت محاستباتی قدیمی ده –سترمتر 

 چاهی استبساای بهتر آرایش و شرایر تجهیزات درونروارسانی، شبیرروا ررددب یکی اا نتای  این بربر  جدیدی

توانایی  ام برای    Aمدا نوع مشخص شد  انجام نذیرات،    Cو    A  ،Bهای  ستاای مدانس اا بررستی کر بین نتای  شتبیر

اجرای   ای با یی نستبت بر آامایش تجربی همراه بودبها را نداشتت و مقادیر آن با ااستاای لمایات انتقاا کندهشتبیر

انجام  هزار مش  5۰۰با بیش اا    Cاا مدا  تر  تر و بهینربستیار ستریعهزار مش  2۰۰با حدود    Bستاای در مدا نوع شتبیر

نیز    Cو    B مدا  نتای  حاصتت  اا  کر تفاوت میان  مشتتخص شتتدمش   اا  استتتقشامعتبرستتاای و  ارآیند  در   نذیرد و می

ستالت   22در برابر    Cستالت برای مدا   6۰ستاای )حدود  ؛ اما با توجر بر امان  ام برای اجرای شتبیرنیستت چشتمگیر

 بمناقی اواهد بود  B( قاعاً استفاده اا مدا Bبرای مدا  



 

 

 

ودار و همکارانش بر مقایستر تانیر مشتخصتات مش کر توستر ده  2۰19ای بر ستاا  در مقالر اا نتای  موجود  لشوه بر این

هایی  رغ  تفاوتنیز استتفاده شتد، تا لای بود  شتده  ستاای مدا تجربی قدیمی نردااتربر روی شتبیر   CFDهای  مدا

بتا متدا بهینتر    Bر متدا نوع  بینی راتتاهتا، لماکرد نیشهتای ایزیکی متداهتای موجود در متدا و تفتاوتچون جرم کنتده

و ااای نستتتبی کمتر در مقایستتتر با مدا تجربی   نیز مقتایستتتر رردد کر اا لحتاا تعتداد مش کمتر  E2-475انتختابی  

 در این مقایسر نیز بر لنوان مدا بهینر انتخاب شدب  Bمتنایر، مدا  

  ااویر چاه 

  ااویر بستر کنده 

 سیاا   چگالی 

p کنده   چگالی 

sq ای در دیواره چاه دمای دانر 

sp  اشار جامد 

pd  قار کنده 

s
K ای ریب انتشار برای انرژی دانر 

g  تابع توایع شعالی 

S ایدمای دانر 

s
 شده در براوردانرژی تاف 

s  امان آسایش 

ls  تبادا انرژی بین ااای 

/p s  کنده/سیاا  کسر حجمی 

lsK  ریب تبادا بین ااای  

s  کرنش -تانسور تنش 

vmsF  نیروی جرم مجاای 

y  نقار واروی سیاا حفاری 

  تنش برشی 



 

 

 

c  چگالی جریانی معادا 

xv  سرلت سیاا در جهت جریان 

DragC  کشش  ریب 

liftC ریب برآ  
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Abstract 

1- The first and most important task of drilling fluid is to help clean the borehole and transport drilling 

cuttings to the surface. In addition, approximately twenty-five percent of unwanted waiting time on drilling 

rigs is due to time spent on well cleaning. With the acquisition of powerful computer systems, the processes 

of simulating well-cleaning operations and preparing models of operational wells are expanding, and this 

practice, while increasing accuracy and productivity for implementation in operational fields, avoids spending 

a lot of time and money. In the present research, an attempt has been made to design and validate a model 

based on experimental tests conducted in the flow loop of the drilling laboratory by using computational fluid 

dynamics, and by examining the current model with a number of similar CFD models and laboratory results, 

the optimal mesh and its effect on increasing the accuracy of the results have been studied as well as the 

efficiency and speed of the simulation. Also, by comparing the new experimental model and the previous 

experimental model, physical improvements for simulating the wellbore environment, such as adding a nozzle 

and bit and replacing the flow output is observed, and a CFD model designed based on the old experimental 

model and this optimized CFD model designed based on the new experimental model has also been compared. 

and by checking the accuracy and execution time of each one, the optimal mesh is selected. 

2- Key Words: Cutting transport, borehole cleaning, Two-phase fluid mechanics, Computational fluid 

dynamics, Mesh independancy. 

 


