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پیشبینی ماسهدهی با استفاده از نگارهای چاه در
یکی از میادین نفتی جنوب ایران
شاهو ملکی* ،1علی مرادزاده ،2رضا قوامی ریابی ،3فرهاد صادقزاده 4و رامین محمدی
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 -1دانشکده مهندسی معدن و متالوژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -3دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 -4شرکت نفت و گاز اروندان ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/8/15 :

تاريخ پذيرش93/10/7 :

چكيده
ماســهدهی در خــال اســتخراج و بهرهبــرداری از چاههــای نفتــی یکــی از مشــکالت بســیار مهــم در بــه تأخیــر انداختــن عملیــات
بهرهبــرداری اســت .روشهــای مختلفــی بــرای پیشبینــی ماســهدهی در درون چاههایــی کــه ســنگ مخــزن آنهــا کربناتــه یــا
ماســه ســنگی اســت ،ارائــه شــده اســت .ایــن روشهــا معمــوالً شــامل آزمایشــات مکانیــک ســنگ (ماننــد آزمایــش مقاومــت تراکمــی
تــک محــوره و یــا ســه محــوره) ،آزمایشــات کانیشناســی و یــا اســتفاده از نگارهــای چــاه اســت .آزمایشــات مکانیــک ســنگ ،آزمایشــات
کانیشناســی و یــا آزمایشــات دیگــری کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل چــاه بــهکار میرونــد نســبت بــه نگارهــای متــداول چاهنــگاری
بســیار وقتگیــر و هزینهبــردار هســتند .از ای ـنرو در مقالــه حاضــر ،از نگارهــای چــاه بــرای پیشبینــی ماس ـهدهی یکــی از چاههــای
نفتــی در جنــوب ایــران اســتفاده شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،بــا در اختیــار داشــتن نگارهــای متــداول پتروفیزیکــی از جملــه نــگار
صوتــی ،ابتــدا مدولهــای االســتیک ســنگ و مقاومــت فشــاری تــک محــوره و ســپس مقــدار فشــار منفــذی نیــز محاســبه شــده اســت
و ایــن مقادیــر بــا مقادیــر واقعــی کالیبــره گردیــد .از آنجایــی کــه تعییــن مقــدار تنشهــای برجــا در اعمــاق زیــاد بــرای پیشبینــی
ماس ـهدهی چــاه مــورد مطالعــه ضــروری بــود بــا در دســت داشــتن مقادیــر بهدســت آمــده از مدولهــای االســتیک ،مقاومــت فشــاری
تــک محــوره و فشــار منفــذی ،تنشهــای برجــای افقــی و تنــش عمــودی محاســبه شــد .در نهایــت بــا اســتفاده از معیــار شکســت
موهر-کلمــب و نــگار کالیپــر ،پنجــره بهینــه گل بــرای پیشبینــی زونهــای دارای پتانســیل ماس ـهدهی ،محاســبه شــده اســت.
كلمات كليدي :ماسهدهی ،نگارهای چاه ،تنش ،معیار شکست ،پنجره بهینه گل

مقدمه

طبــق تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه حــدود  %70از
ســنگ مخزنهــای تشــکیلدهنده مخــازن هیدروکربنــی

در دنیــا تــا حــدودی سســت هســتند و باعــث تولیــد
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Sh.Maleki.Ch@aut.ac.ir

ذرات ریــز جامــد (ماســهدهی) میشــوند [ 1و  .]2ایــن
ســنگها کــه از لحــاظ زمینشناســی معمــوالً جــوان

هســتند ،دلیــل عمــده سســت بودنشــان فرآیندهــای

طبیعــی ســیمانی شــدن دانههــای تشــکیلدهنده
ســنگ و تــه نشــینی مــواد معدنــی ميباشــد كــه بــه

خوبــی انجــام نشــده اســت [.]3
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پدیــده تولیــد ماســه ممکــن اســت در حجــم کــم
تــا حجــم وســیعی اتفــاق بیفتــد .مخصوصــاً بــرای

تنشهــای اصلــی میتــوان بــا اســتفاده از معیارهــای

بــاالی اســتخراج نفــت ،وجــود آب در ســازندهای

مــورد مطالعــه بررســی کــرد و محلهــای دقیــق آنهــا

مخازنــی کــه تغییــرات زیــاد تنشهــای برجــا ،نــرخ

زیرســطحی و یــا پدیــده فروپاشــی دیــواره چاههــای
حفــاری شــده وجــود داشــته باشــد [ .]7-4وقتــی چــاه

رابطــه کــرچ  14را نــام بــرد [ .]16بعــد از محاســبه
شکســت ســنگ ،پدیــده تولیــد ماســه را در چاههــای
را بــرای نصــب پکرهــا پیشبینــی کــرد.

در کل ،تعییــن تنشهــای اصلــی بهصــورت مســتقیم

گاز یــا نفــت در داخــل ســازند غیرمســتحکم  1حفــر

(یعنــی از طریــق آزمایشــات مکانیــک ســنگی) هزینــه بــر،

ذرات ریــز جامــد  3امــری منطقــی بــه نظــر میرســد.

و بــرای عمقهــای خاصــی امکانپذیــر اســت (یعنــی

پکرهــا  4نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد .اگــر پدیــده

بــرای تعــدادی از چاههــای نفتــی و برخــی میادیــن قابــل

تولیــد ماســه نصــب نشــده باشــد ،مشــکالت بــه مــوازات

ایــن تنشهــا بهصــورت غیــر مســتقیم (از نگارهــای

در هنــگام تولیــد ماســه ممکــن اســت بــا آن روبــرو

میباشــد .بــرای ایــن منظــور پنجــره بهینــه گل 15از

میشــود بحــث در مــورد کنتــرل ماســهدهی  2یــا

وقتگیــر ،پــر خطــر و تعــداد ایــن آزمایشــات محــدود

ولــی تصمیمگیــری در مــورد نصــب یــا عــدم نصــب

بهصــورت گسســته بــوده) و همچنیــن ایــن آزمایشــات

تولیــد ماســه رخ دهــد و پکرهایــی جهــت جلوگیــری از

انجــام نیســت .از ایـنرو ،هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن

تولیــد ماســه افزایــش مییابنــد .انــواع مشــکالتی کــه

چــاه) و کاربــرد آنهــا در بررســی ماســهدهی چاههــا

شــویم عبارتنــد از فرســایش تجهیــزات تــه چاهــی ،5

طریــق نگاهــا محاســبه گردیــد و بــا بهکارگیــری آن در

ناپایــداری چــاه  ،6مچالــه شــدن لولــه جــداری  ،7هزینــه

کنــار نــگار کالیپــر 16در چــاه مــورد مطالعــه از میــدان

[ .]8-12بنابرایــن ،پدیــده تولیــد ماســه یکــی از

پیشبینــی شــد.

حفــاری و یــا اســتخراج و بهرهبــرداری از چاههــای

تعییــن تنشهای برجا از طریق نگارهای چاه

جداســازی ماســه  8و مشــکالت محیطــی زیســتی

9

مهمتریــن مــوارد جهــت بررســی در حیــن عملیــات

نفتــی و یــا گازی میباشــد .بــرای پیشبینــی
ماســهدهی چاههــای هیدروکربــوری ،اولیــن کاری

کــه بایــد انجــام گیــرد تشــریح کامــل میــدان تنشهــا
در زمیــن اســت .بــرای انجــام ایــن کار بایــد مقــدار و

جهــت تنشهــای اصلــی محاســبه گــردد [ 13و .]14
روشهــای متعــددی بــرای ایــن کار وجــود دارد ،اگــر

بخواهیــم جهــت تنشهــای اصلــی را محاســبه کنیــم
میتــوان از روشهــای عــددی و یــا از نگارهــای تصویــری
ماننــد FMSاFMI ،10ا 11و UBIا 12اســتفاده کــرد [.]15
بــرای محاســبه مقــدار تنشهــای اصلــی روشهــای

گوناگونــی وجــود دارد یکــی از ایــن روشهــا اســتفاده
از آزمایشهــای مقاومــت تراکمــی 13تــک محــوره و یــا

ســه محــوره اســت و روش دیگــر اســتفاده از روابــط ارائــه
شــده توســط محققیــن چاهنــگاری و حفــاری براســاس

نگارههــای چــاه میباشــد کــه از ایــن میــان میتــوان

مــورد نظــر مکانهــای مســتعد بــرای ماســهدهی

در روابــط کلــی کــه جهــت تعییــن مقــدار تنشهــای

برجــا اســتفاده میشــود فــرض میکننــد کــه از میــان
تنشهــای موجــود در الیههــای زیرســطحی یکــی از
تنشهــا بهصــورت قائــم و دو تنــش دیگــر بهصــورت

افقــی باشــد .نحــوه تعییــن تنشهــای برجــا در ادامــه
شــرح داده شــده اســت.

1. Unconsolidated
2. Sand production
3. Particulate Solid
4. Packer
5. Wear of Downhole
6. Borehole Instability
7. Casing Collapse
8. Sand Separation Costs
9. Environmental Problems
10. Formation Micro-Scanner
11. Formation Micro Imager
12. Ultrasonic Borehole Imager
13. Compressive Strength
14. Kirch
15. Safe Mud Window
16.Caliper Log
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غیــر مســتقیم از طریــق نگارهــای حاصــل از چاهنــگاری

تعیین تنش عمودی

بــرای تعییــن تنــش روبــاره مقــدار چگالــی ســنگ مــورد

نیــاز اســت .ابــزار چاهنــگاری بــرای تعییــن چگالــی
ســازند ،از ابــزار اشــعه گامــا فعــال برخــوردار اســت .تنــش

قائــم برابــر بــا تنــش روبــاره میباشــد .بــا در نظــر گرفتــن
ایــن شــرایط ،مقــدار تنــش روبــاره یــا تنــش عمــودی ()Sv
توســط انتگرالگيــري چگالــي ســنگها از ســطح تــا عمــق

مــورد نظــر از رابطــه زيــر بهدســت ميآيــد [ 15و .]17
()1

در رابطــه بــاال  Svتنــش روبــاره g ،شــتاب گرانــش،
(zا) ρچگالــي ســنگ در عمــق zا و
الیههــای ســنگی ميباشــد.

ρ

چگالــي متوســط

بنابرایــن میتــوان گفــت کــه انــدازه تنــش قائــم

()Sv

در واقــع برابــر اســت بــا انتگــرال چگالــی ســنگها از
ســطح تــا عمــق مــورد نظــر .از آنجــا کــه نــگار چگالــی
از ســطح تــا عمــق مــد نظــر در دســترس نمیباشــد،

میتــوان بــا اســتفاده از برونیابــی نــگار دانســیته یــا از
طریــق نگارهــای دیگــر مقــدار چگالــی را تعییــن کــرد.

بــرای نواحــی دریایــی براســاس عمــق آب تصحیحــات
الزم انجــام میگیــرد و مقــدار تنــش روبــاره از رابطــه

زیــر تعییــن میگــردد [ 8و .]15

تعیین تنش افقی حداقل

حداقــل تنــش افقــی میتوانــد از طریــق دادههــای لیــک
آف تســت ،1شکســت هیدرولیکــی ،2آزمــون شــکاف

کوچــک 3و دادههــای هــرزروی گل 4بــرای نقــاط خاصــی
از چــاه و بهصــورت گسســته بــه دســت آیــد [.]15

همانطــور کــه ذکــر گردیــد ،اگــر دادههــای حاصــل از

ایــن آزمایشــات محــدود باشــند ،جهــت تعییــن پیوســته
ایــن تنــش میتــوان از روابــط تجربــی اســتفاده نمــود،

بدیــن منظــور روابــط تجربــی مختلفــی جهــت تخمیــن
تنــش افقــی حداقــل ارائــه شــده کــه در ادامــه ذکــر

خواهنــد شــد .بریکلــز و وان ایکلــن بــرای تخمیــن تنــش
افقــی حداقــل رابط ـهای تجربــی ارائــه دادنــد [ .]19ایــن

ت هیدرولیکــی بــوده
رابطــه بــر مبنــای اطالعــات شکس ـ 
و براســاس اطالعــات چندیــن منطقــه مختلــف حاصــل
شــده اســت .رابطــه مذکــور بهصــورت زیــر اســت:
()3
()4

D<3500 m
D>3500 m

)σh=0.0053D 1.145+0.46(pf-pfn
)σh=0.0264D-31.7+0.46(pf-pfn

در روابــط بــاال D ،عمــق بــر حســب متــر pf ،فشــار منفذی

بــر حســب مــگا پاســکال pfn ،فشــار منفــذی نرمــال و

σh

مقــدار تنــش افقــی حداقــل بــر حســب مــگا پاســکال

()2

در رابطــه بــاال  Svتنــش روبــارهw( ،ا )ρچگالــی آب،

محاســبه میشــوند.

wاZ

عمــق آب Z ،مــورد نظــر و  gشــتاب گرانــش اســت.
تعیین تنشهای افقی

بــرای محاســبه ماســهدهی چــاه ،تعییــن دقیــق مقــدار
تنشهــای افقــی ضــروری خواهــد بــود .از طریــق تخمیــن
دقیــق ایــن تنشهــا میتــوان از بــه وجــود آمــدن تــرک

یــا شکســتگی دیــواره چــاه پیشــگیری نمــود .تخمیــن
تنشهــای افقــی بــه مراتــب ســختتر از تعییــن تنــش
قائــم اســت [ .]18تنشهــای افقــی شــامل دو تنــش

افقــی حداکثــر (H maxا )σو حداقــل (h minا )σمیباشــند.

تعییــن تنشهــای افقــی بــه دو روش مســتقیم و غیــر
مســتقیم امکانپذیــر اســت .در روش مســتقیم تنشهــای

افقــی از طریــق آزمایشــات مکانیــک ســنگی و در روش

هســتند .از آنجایــی کــه ســنگهاي رســوبي متخلخــل
و حــاوي ســيال ميباشــند ،فشــار منفــذي نرمــال در
عمــق  Hبرابــر وزن ســتون ســيال بااليــی در همــان عمــق
خواهــد بــود .بنابرایــن ،فشــار منفــذي نرمــال ( )Pfnاز
طریــق رابطــه  5تعییــن میگــردد.
()5

یکــی از روابــط بســیار رایــج و پرکاربــرد برای محاســبه مقدار

تنــش افقــی حداقــل ،رابطــه پورواالســتیک 5میباشــد .در

ایــن رابطــه از فشــار روبــاره ،فشــار منفذی ،نســبت پواســون
و کرنشهــای تکتونیکــی اســتفاده میشــود [.]20

1. Leak off Test
2. Hydraulic Fracturing
3. Mini-Fracture Test
4. Mud Loss
5. Poroelastic

پیشبینی ماسهدهی با استفاده ...

51

شکســتگیهای برشــی در چــاه یــا روابــط تجربــی

()6
در رابطــه بــاال  σhتنــش افقــی حداقــل α ،ضریــب بایــوت،

پورواالســتیک بهدســت آیــد .روابــط پورواالســتیک جــز
روابطــی هســتند کــه عمومـاً جهــت تخمیــن مقــدار تنش

جهــت تنشهــای افقــی حداکثــر و حداقــل میباشــند.

براســاس فشــار روبــاره ،فشــار منفــذی ،نســبت پواســون

 νنســبت پواســون Pp ،فشــار منفــذی εH ،و  εhکرنــش در

افقــی حداکثــر اســتفاده میشــوند .رابطــه پورواالســتیک

ماتیــوس و کیلــی فرمولــی بــرای تعییــن تنــش افقــی

و کرنشهــای تکتونیکــی بــرای تعییــن تنــش افقــی

حداقــل بــا اســتفاده از فشــار منفــذی ارائــه دادنــد[:]21

()7

S h min= Ki (Sv-Pp)+Pp

در رابطــه بــاال  Kiتابعــی از عمــق میباشــد .ایــن رابطــه

براســاس دادههــای ســاحل خلیــج لویزیانــا 1و خلیــج
تگــزاس 2بهدســت آمــده اســت .ایتــون رابطــهای را

براســاس مقــدار نســبت پواســون ،تنــش روبــاره و فشــار

منفــذی بــرای تعییــن مقــدار حداقــل تنــش افقــی ارائــه

کــرده اســت کــه بهصــورت زیــر اســت [:]22
()8

 ν 
=
S h min 
 (S v − PP ) + PP
 1 −ν 

در میــان روابــط ذکــر شــده ،رابطــه پورواالســتیک

بیشــترین کاربــرد را بــرای تعییــن حداقــل تنــش افقــی

دارد .البتــه اســتفاده از ایــن رابطــه بــه معنــای صحیــح
بــودن مقــدار حداقــل تنــش افقــی بهدســت آمــده

نیســت و مقادیــر بایــد از طریــق دادههــای لیــک آف
تســت ،مینــی فراکچــر تســت و  ...کالیبــره گــردد .در ایــن
تحقیــق از دادههــای هــرزروی گل جهــت کالیبراســیون

اســتفاده شــده اســت .بدیــن منظــور ،بــرای نواحــی کــه

هــرزروی گل اتفــاق افتــاده بــود ،وزن گل بــه فشــار گل
تبدیــل شــد (رابطــه  )9و جهــت کالیبراســیون مقــدار

تنــش حداقــل افقــی اســتفاده شــد.
()9

MP=MW.g.h

در رابطــه بــاال  MPفشــار گل (مــگا پاســکال) MW ،وزن
گل(مــگا پاســکال) g ،شــتاب گرانــش زمیــن (متــر بــر
مجذورثانیــه) و  hعمــق مــورد نظــر بــر حســب متــر

میباشــد.

تعییــن تنــش افقــی حداکثــر ( )SH maxبــا اســتفاده از
نگارهــای چــاه

براســاس آنچــه کــه بیــان شــد ،اگــر مقادیــر تنشهــای

 SVو  Sh minتعييــن شــده باشــند ،مقــدار  SH maxمیتوانــد از
طریــق تئــوري گســلش آندرســون و اســتفاده از عــرض

حداکثــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــکل کلــی
ایــن رابطــه بهصــورت زیــر اســت [.]20

E ε ν E εh
ν
ν
σV −
α PP + α PP + H2 +
1 −ν
1 −ν
1 −ν 1 −ν 2

=σ
H

()10

در رابطــه بــاال  σHتنــش افقــی حداکثــر α ،ضریــب بایــوت،

 νنســبت پواســون Pp ،فشــار منفــذی εH ،و  εhکرنــش در

جهــت تنشهــای افقــی حداکثــر و حداقــل میباشــند.
مطالعه موردی
زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

چــاه مــورد مطالعــه در یکــی میــدان نفتــی جنــوب ،در
اســتان خوزســتان و در نزدیکــی مــرز ایــران و عــراق قــرار

گرفتــه اســت .ایــن میــدان تاقدیســی مالیــم بــا جهــت
شــمالی -جنوبــی اســت کــه در فــرو افتادگــی دزفــول
قــرار گرفتــه و در هنــگام بســته شــدن دریــای نئوتتیــس ،
3

در ســومین فــاز کــوه زایــی زاگــرس تشــکیل گردیــده

اســت .ســاختار فــرو افتادگــی دزفــول شــامل تاقدیســی

طوالنــی بــا جهــت شــمال غربــی -جنــوب شــرقی اســت
کــه از خطــوط فــرا زمیــن (هــرگاه قطعــهای از پوســته

زمیــن ،بــر اثــر دو گســل نرمــال بــا لغــزش از یکدیگــر
جــدا شــده و یکــی باالتــر از دیگــری قــرار گیــرد ،ســاختی

بــه نــام فــرا زمیــن را ایجــاد میکنــد) حوضــه پیــروی
میکنــد .مخــزن نفتــی در میــدان مــورد مطالعــه ،در

ســازند فهلیــان قــرار گرفتــه اســت .بــا بررســی ســازند
فهلیــان میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تــه نشســت
ایــن ســازند در دوران بریازیــن -واالنژینیــن 4و در خــال

یــک فــاز دینامیکــی کــم اثــر اتفــاق افتــاده اســت [.]23
1. Louisiana Gulf
2. Texas Gulf
3. Neo-Tethys sea
4. Berriasian- Valanginian
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آبهــای کربناتــه کــم عمــق مربــوط بــه ایــن دوران

نشــان میدهــد کــه طبقــات ایــن ســازند بــا ســازندهای

، Yamamaا، Minagisا Habshanو  Raydaمتشــابه اســت.
ایــن تشــابه گویــای آن اســت کــه بخشهــای قابــل
مالحظ ـهای از ســازند فهلیــان در اثــر گســترش قســمت
شــرقی صفحــه عربســتان بــه وجــود آمدهانــد .ســازندهای

منطقــه مــورد مطالعــه از جدیــد بــه قدیــم بــه ترتیــب

شــامل ســازندهای آســماری ،جهــرم ،پابــده ،گورپــی،
ایــام ،ســروک ،کژدمــی ،داریــان ،گــدوان ،فهلیــان ،گــرو

و گوتنیــان میباشــند.

در روابــط بــاال VP ،و  VSســرعت مــوج فشــاری و برشــی
( ایــن مقادیــر بــرای ایــن مطالعــه از نــگار  DSIمحاســبه

گردیــد) υ ،نســبت پواســونdyn ،ا Eمــدول یانــگ،

dynاG

مــدول برشــیdyn ،ا λمــدول المــه و dynا Kمــدول بالــک

دینامیکــی اســت.

هــدف از تعییــن مدولهــای االســتیک ســنگ در ایــن
وارد بــر دیــواره چــاه میباشــد .امــا طبــق مطالعــات

دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق متعلــق بــه
چــاه نفتــی

()15

مقالــه ،اســتفاده از آنهــا جهــت محاســبه تنشهــای

دادههای چاهنگاری و مغزه
B

()14

در میــدان مــورد مطالعــه میباشــد.

انجــام گرفتــه مدولهــای دینامیکــی اختــاف زیــادی بــا
مدولهــای اســتاتیکی دارنــد [ 8و  15و .]24

دادههــای ایــن چــاه شــامل نگارهــای پتروفیزیکــی

جامبونیســن رابطــه زیــر را بــرای ســنگهای کربناتــه

صوتــی ( ،)DTمقاومــت ویــژه ( ،)RTگامــا ( ،)GRنــگار

()16

دادههــای  2 MDTو دادههــای مغــزه میباشــد .نگارهــای

یانــگ دینامیکــی بــه اســتاتیکی تبدیــل شــد و از طریــق

بیــن  4050تــا  4555 mمیباشــد .عــاوه بــر آن ،نــگار

کرنــش حاصــل از آزمایــش مقاومــت فشــاری تــک محوره)

مــورد مطالعــه تنهــا بــرای اعمــاق  4295تــا 4555 m

تعیین فشار منفذی

ماننــد چگالــی ( ،)RHOZتخلخــل نوترونــی (،)NPHI
تصویــری صوتــی دوقطبــی ( ،1)DSIکالیپــر (،)CAL

ماننــد ســنگ آهــک ارائــه داد [.]24

EStatic= 1.43 E dyn-32

بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از رابطــه  16مــدول

چــاه محــدود بــه عمــق قرارگیــری مخــزن در فواصــل

دادههــای مغــزه آزمایــش شــده (شــیب نمــودار تنــش-

تصویــری صوتــی دوقطبــی برداشــت شــده بــرای چــاه

کالیبــره گردیــد (شــکل .)1

موجــود بــود ،بنابرایــن بیشــتر تمرکــز مطالعــه حاضــر در

فشــار منفــذی در حوضههــای عمیــق رســوبی تنهــا از نوع

بــازه ایــن نــگار انجــام شــده اســت.

هیدرواســتاتیکی نخواهــد بــود ،بلکــه میتوانــد بــه فشــار

تعیین مدولهای االستیک

ایــن فشــار تــا دو برابــر فشــار هیــدرو اســتاتیک نیــز

لیتواســتاتیک نیــز نزدیــک شــود ،بهطــوری کــه گاهــی

براســاس روابــط االســتیکی دینامیکــی در صــورت داشــتن

میرســد .عبــور از مــرز فشــار هیدرواســتاتیک در عمــق
عمومـاً فشــار زمیــن نامیــده میشــود [ .]25علت فشــارهای

االســتیک ســنگ را تعییــن نمــود [ 8و  .]15بــر ایــن

ســنگینتر بــه هیدروکربنهــای ســبکتر ،مهاجــرت و

طریــق روابــط زیــر تعییــن گردنــد.

حیــن حفــاری چاههــای نفتــی فشــار منفــذی در عمــق

ســرعت امــواج فشــاری و برشــی و در اختیــار داشــتن

چگالــی الیههــای زیــر ســطحی میتــوان پارامترهــای

منفــذی غیــر عــادی میتوانــد تبدیــل هیدروکربنهــای

اســاس ،پارامترهــای االســتیک ســنگ میتواننــد از

انبســاط ســیاالت و شــرایط تکتونیکــی باشــد [ .]26در

()11
()12

()13

G dyn= ρVs2
- 2ρVs2اλ dyn= ρVs2
K dyn= ρVp2-

از طریــق دادههــای  MDTاندازهگیــری میشــود.

)1. Dipole Sonic Imager (DSI
)2. Modular Formation Dynamics Tester (MDT
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عمق ()m
شکل  -1پارامترهای االستیکی محاسبه شده از نگارهای چاه  Bو کالیبراسیون رابطه جامبونیسن با نمونه مغزه

اندازهگیــری دادههــای  MDTمربــوط بــه چنــد عمــق

اســت .البتــه اســتفاده از ایــن رابطــه بــه معنــای صحیــح

بــه روشهایــی اســت کــه بتوانــد مقادیــر فشــار منفــذی

نیازمنــد بــه کالیبــره شــدن بــا دادههــای تســت فشــار

خــاص (بهصــورت گسســته) میباشــد ،بنابرایــن نیــاز

را بهصــورت پیوســته ارائــه نمایــد .روشهــای مختلفــی

بــودن مقــدار فشــار منفــذی بهدســت آمــده نیســت و
منفــذی واقعــی ســازند اســت کــه بــا ابــزار

MDT

جهــت محاســبه فشــار منفــذی ارائــه شــده اســت کــه
عمومــاً شــامل روشهــای تجربــی میشــوند [ .]27در

تعییــن فشــار منفــذی از طریــق نــگار صوتــی اســتفاده

مطالعــه نیــز بــهکار گرفتــه شــده اســت ،معرفــی شــده

دادههــای  MDTکالیبــره گردیــد .شــکل  2مقــدار فشــار

زیــر یکــی از روابــط پرکاربــرد و متــداول کــه در ایــن
اســت .ایتــون رابطــه تجربــی زیــر را بــرای پیشبینــی

گرادیــان فشــار منفــذی از طریــق زمــان عبــور مــوج
فشــاری ارائــه داد [:]28

()17

در رابطــه بــاال  Ppgگرادیــان فشــار منفــذی ســازند
(،)psiا  OBGگرادیــان تنــش روبــاره (،)psiا  Pngگرادیــان
فشــار منفــذی هیــدرو اســتاتیک (کــه معمــوالً برابــر بــا

0.45psi/ft

میباشــد)،

tnاΔ

زمــان عبــور مــوج یــا

کندشــدگی در فشــار نرمــال ( )μs/ftو tnا Δزمــان عبور موج
بهدســت آمــده از نــگار صوتــی چــاه (بــر حســب )μs/ft

بهدســت میآیــد .بنابرایــن ،از رابطــه ایتــون بــرای
شــد و مقادیــر فشــار منفــذی بــه دســت آمــده بــا

منفــذی و گرادیــان فشــار منفــذی پیشبینــی شــده
از رابطــه ایتــون اســت کــه بــا اســتفاده از نــگار صوتــی

بــه دســت آمــده اســت .در ایــن شــکل مــدل حاصــل
از نــگار صوتــی

()DT

نرماالیــز شــده

()NCT-Son

و

مقــدار فشــار منفــذی پیشبینــی شــده از رابطــه ایتــون

( )PP-Sonنشــان داده شــده اســت .بعــد از کالیبراســیون

نــگار فشــار منفــذی بــا اســتفاده از دادههــای

MDT

میتــوان گفــت کــه رابطــه ایتــون در پیشبینــی فشــار

منفــذی بــا اســتفاده از نــگار صوتــی ( )DTعملکــرد
مناســبی داشــته اســت.
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عمق ()m
شکل  -2فشار منفذی به دست آمده از رابطه ایتون با استفاده از نگار  DTدر چاه مورد مطالعه (در این شکل ستون اول عمق و ستون
سوم نگار گاما ،ستون چهارم مدل حاصل از نگار صوتی ( )DTنرماالیز شده ())NCT-Son

زیــرا مقادیــر فشــار منفــذی پیشبینــی شــده در ایــن

چــاه بــه مقادیــر فشــار منفــذی واقعــی بســیار نزدیــک

در جهــت عکــس آن میباشــد.
تعیین زاویه اصطکاک

1

اســت .در ایــن رابطــه مقــدار گرادیــان تنــش روبــاره از

در بیشــتر مخــازن نفتــی بــه دلیــل ضعیــف بــودن ســنگ

تعیین تنشهای برجا

زاویــه اصطــکاک داخلــی و شکســتگیهای مکانیکــی

رابطــه  1حاصــل شــده اســت.

مخــزن تغییــرات زاویــه داخلــی بســیار بــاال اســت و بیــن

در ایــن مطالعــه ،از روابطــی کــه در بخــش دوم معرفــی

بســیار ریــز ســنگها (ســفتی ســنگ مخــزن بــه طــور

بــرای بحــث پیشبینــی تولیــد ماســه کــه تعییــن پنجــره

دارد) ارتبــاط بســیار پیچیــدهای وجــود دارد .از ایــنرو،

شــده اســت مقــدار تنشهــای برجــا را محاســبه نمــوده و

بهینــه گل مــد نظــر اســت ،بــهکار گرفتــه میشــود .در

ایــن راســتا ،بــرای تعییــن تنــش برجــای عمــودی از رابطــه

 1و بــرای تعییــن تنشهــای افقــی حداکثــر و حداقــل از

گســتردهای بــه ســیمانی شــدن و تخلخــل آن بســتگی

روابــط بســیار کمــی بــرای تعییــن زاویــه اصطــکاک
داخلــی از طریــق اندازهگیریهــای ژئوفیزیکــی ارائــه
شــده اســت .یکــی از روابــط متــداول و پرکاربــرد بــرای

روابــط پورواالســتیک (روابــط  6و  )10اســتفاده شــد و

تعییــن زاویــه اصطــکاک داخلــی از طریــق نگارهــای چــاه

شــکل ( 3بخــش  )4نشــان داده شــده اســت.

کلــی ایــن رابطــه بهصــورت زیــر میباشــد:

ســپس مدلســازی گردیــد .نتایــج ایــن مدلســازی در

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مطالعــه با توجــه به گزارشــات

زمینشناســی جهــت تنشهــای اصلــی حداقــل بهصــورت
شــمال غربــی -جنــوب شــرقی و تنشهــای اصلــی حداکثر

در ســال  1994توســط پلــوم ارائــه شــد [ .]29شــکل
× φ=26.5-37.6× (1- NPHI- V shale ) + 62. 1
(1)18

) NHPI-V shaleا)1 -

2

1. Friction Angel
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عمق ()m
شکل  -3نمایی شماتیک از نگار کالیپر ،فشار هیدرو استاتیکی ،فشار منفذی ،تنش روباره ،تنش حداقل افقی و تنش حداکثر افقی
بهدست آمده از رابطه پورواالستیک برای چاه مورد مطالعه (در این شکل ستون اول عمق ،ستون دوم فشار منفذی ،ستون سوم فشار هیدر
استاتیکی ،ستون چهارم تنش های اصلی و ستون پنجم نگار کالیپر می باشد)

در رابطــه ذکــر شــده  φزاویــه اصطــکاک داخلــی،

NHPI

بیــن ببــرد .ایــن امــر از طریــق دادههــای چاهنــگاری و

تخلخ�لـ حاص��ل از ن��گار نوترون��ی ( )%و  Vshaleحجــم

محاســبه پنجــره بهینــه گل بــا اســتفاده از معیارهــای

میآیــد.

امکانپذیــر اســت .یعنــی ایــن مشــکل میتوانــد از

شــیل(بدون بعــد) اســت کــه از رابطــه زیــر بــه دســت

()19

شکســت ســنگ و مقایســه آنهــا بــا نــگار کالیپــر
طریــق انتخــاب یــک معیــار شکســت مناســب که شــرایط

تنشهــای بــه دســت آمــده را بــه خوبــی مدلســازی

در ایــن مطالعــه زاویــه اصطــکاک داخلــی از طریــق رابطــه

میکنــد ،برطــرف گــردد .در ادامــه معیــار شکســت
موهر-کلمــب کــه عمومـاً در مســائل مربــوط بــه پایــداری

معیارهای شکست

مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت.

 18محاســبه و در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

پیشبینــی تولیــد ماســه در خــال اســتخراج و
بهرهبــرداری یکــی از مهمتریــن چالشهایــی اســت

کــه در بحــث تولیــد مطــرح میشــود .زیــرا پیشبینــی

بــه موقــع و نســب پکرهــا در بخشهایــی از مخــزن کــه
اســتعداد تولیــد ماســه را دارنــد ،میتوانــد مشــکالتی کــه
در اثــر ماســهدهی بــه وجــود میآیــد را میتوانــد از

چــاه و انتخــاب پنجــره بهینــه گل اســتفاده میشــوند،
تعیین پنجره گل براساس معيار موهر -کلمب

تنشهــاي اطــراف دیــواره چــاه عبارتنــد از تنشهــای
مماســي ( ،)σθتنــش شــعاعي ( )σrو تنــش محــوري

( .)σzتغییــرات تنــش شــعاعي و مماســي را میتــوان بــا

تغییــر فشــار گل ( )Pmبــه نوعــی کنتــرل نمــود ،امــا ایــن
در مــورد تنــش محــوري درســت نیســت.
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عمق ()m
شکل  -4پنجره وزن بهینه گل حفاری براساس معیار موهر -کلمب -در ستون  3زاویه اصطکاک داخلی ،در ستون  4این شکل وزن گل
با خط سیاه ( ،)MWکیک سازند با رنگ آبی ( ،)Kickشکستگی برشی با رنگ سبز ( ،)BO-MWهرز روی گل با رنگ قرمز (Mud Loss-
 ،)MWشکستگی کششی با رنگ قهوهای ( )BD-MWو در ستون  5نگار کالیپر مدل شده است.

بنابرايــن هــر گونــه تغييــري در فشــار گل فقــط روي تنــش
مماســي و شــعاعي تأثيرگــذار خواهــد بــود .دو نــوع از
ناپايــداري عموم ـاً در ديــواره چــاه بــه وجــود ميآيــد [.]30

بــاالي فشــار گل را تعييــن میکننــد.
σr ≥ σθ ≥ σz -1
σr ≥ σz ≥ σθ-2

حالــت اول σθ :ا≥  σrکــه مرتبــط بــا شکســتگی برشــی اســت.

σz ≥ σr ≥ σr-3

یشــود.
شکســتگی برشــی در دیــواره چــاه م 

اســت و شکســت کششــی در جهــت σHگســترش مييابــد و

یعنــی افزایــش بیــش از انــدازه تنــش مماســی باعــث

یهای کششــي
حالــت دوم σr ≥ σθ:مرتبــط بــا شکســتگ 

اســت .یعنــی افزایــش بیــش از حــد تنــش شــعاعی باعــث
یشــود.
شکســتگیهای کششــي دیــواره چــاه م 

بــا افزايــش فشــار هیدرواســتاتیک گل حفــاری ( ،)Pmتنــش
شــعاعی ( )σrافزایــش مییابــد و مقــدار تنــش مماســی

( )σθبــه ســمت مقاومــت کششــي ســنگ کاهــش پيــدا
ميکنــد .بنابرايــن حــد بــاالي فشــار گل (fا )P mدر ارتبــاط

بــا شکســتگي کششــی بــوده طــوري کــه بايــد کمتــر از
مقــدار  σθباشــد .بــا توجــه بــه شــرایط بیان شــده ســه حالت

زی�رـ ب��راي تنشهــاي اصلــي ( )σz،σθ،σوجــود دارد کــه حــد

در راســتای  θ =0يــا  π =0مقــدار تنــش مماســي حداقــل

متناســب بــا آن ســه تنــش اصلــي در ديــواره چــاه بهصــورت

زيــر خواهنــد بــود [:]30
()20

σr=Pm , σθ=D-Pm , σz=E

در رابطه باال مقادير  Dو  Eبرابرند با:
()21

(D=3σh- σH , E=σv- 2υ (σH-σh

وقتــي کــه مقــدار  Pmکــم شــود ،مقــدار  σθبــه ســمت

مقاومــت فشــاري حداکثــر افزايــش مييابــد .بنابرايــن حــد

پاييــن فشــار مجــاز گل ( )Pmbدر ارتبــاط بــا شکســتگی
برشــی دیــواره چــاه اســت .ماننــد قبــل ،ســه حالــت وجــود
دارد کــه بایــد بــراي تعييــن حــد پاییــن فشــار مجــاز گل

وجــود دارد مــد نظــر قــرار گیــرد:

پیشبینی ماسهدهی با استفاده ...
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بیــان شــده در جــدول  2بهدســت میآینــد.

σz ≥ σθ ≥ σr -1
σθ ≥ σz ≥ σr-2

بــا توجــه بــه روابــط بــاال اگــر فشــار چــاه کمتــر از

σθ ≥ σr ≥ σz-3

در ايــن حالــت بــرای ایجــاد شکســتگی برشــی کــه در
راســتای π/2ا θ= ±ایجــاد خواهــد شــد ،مقادیــر تنــش
مماســی و شــعاعی و محــوری در ديــواره چــاه بهصــورت

زیــر محاســبه خواهنــد شــد.
()22

σr=Pm, σθ=A-Pm, σz=B

در رابطه باال  Aو  Bبرابرند با:
بــا جایگزینــی معــادالت ( )20و ( )21در معيــار موهــر-
کلمــب ،1حــد پاییــن فشــار گل در ســه حالــت ذکر شــده،
مطابــق بــا روابــط ذکــر شــده در جــدول  1بهدســت
میآینــد.

در جــدول  1نحــوه محاســبه مقادیــر  Aو  Bاز رابطــه 23

بهدســت میآینــد c .و  qنیــز از رابطــه موهــر -کلمــب
حاصــل میشــوند .اگــر فشــار چــاه بــه بیشــتر از

برســد

باشــد ( ،)Pm ≥ Pmشکســتگیها کششــي در چــاه رخ

ميدهــد [.]30

معیــار شکســت موهــر -کلمــب یــک معیــار دو بعــدی

اســت کــه تنهــا براســاس تنــش اصلــی حداکثــر و حداقــل

بیــان میشــود .در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن بــازه
پنجــره بهینــه گل از ایــن معیــار اســتفاده شــده اســت.

بــرای اســتفاده از ایــن معیــار ابتــدا میبایســت مقــدار

()23

( )Pm ≤ Pmb

Pmf

Pmb

شکســتگی برشــی در دیــواره رخ

خواهــد داد .بنابرايــن ،میتــوان گفــت کــه خردشــدگي

تنشهــای اصلــی حداقــل و حداکثــر محاســبه گــردد

کــه در بخشهــای قبلــی محاســبه گردیدنــد .ســپس

رابطــه دوم از جــدول  1و  2کــه بدتریــن حالــت بــرای
حــد پاییــن و حــد بــاالی فشــار گل میباشــند بــرای
تعییــن وزن مجــاز گل اســتفاده شــدند .بــرای تعییــن

زاویــه اصطــکاک داخلــی نیــز از معــادالت  18اســتفاده

شــده اســت .بــرای تعییــن کیــک ســازند و هــرزروی گل

نیــز از رابطــه زیــر اســتفاده شــد:
()24

P= ρgh

در ایــن حالــت بــرای تعییــن کیــک ســازند مقــدار  Pرا

در چــاه بــا توجــه بــه معیــار موهــر -کلمــب زمانــي

برابــر فشــار منفــذی ،و بــرای تعییــن مقــدار هــرز روی

بیفتــد .بــراي شکســت کششــي نيــز بــا جايگــذاري

میگیرنــد.

اتفــاق ميافتــد کــه يکــي از ســه حالــت فــوق اتفــاق
معــادالت ( )22و ( )23در معيــار موهــر -کلمــب روابــط

گل مقــدار  Pرا برابــر حداقــل تنــش افقــی در نظــر

جدول  -1تعيين حد پایین فشار گل ( )Pmbبا استفاده از معيار موهر -کلمب []30
شکست زمانی اتفاق میافتد که  Pm ≤ Pmbباشد Pmb .برابر است با:

σ1 ≥ σ2 ≥ σ3

حالت

P mb1= (B- C)/ q

σz ≥ σθ ≥ σr

1

P mb3= A- C-q B

σθ ≥ σz ≥ σr

2

P mb3= A- C-q B

σθ ≥ σr ≥ σz

3

جدول  -2تعيين حد باالي فشار گل ( )Pmfبا استفاده از معيار موهر -کلمب []30

شکست زمانی اتفاق میافتد که  Pm ≥ Pmfباشد Pmf .برابر است با:

σ1 ≥ σ2 ≥ σ3

حالت

Pmf1= C+q E

σr ≥ σθ ≥ σz

1

(qاPmf2= (C- qD)/ (1+

σr ≥ σz ≥ σθ

2

σz ≥ σr ≥ σr

3

(DاPmf3= (C- E)/ (q+

1. Mohr– Coulomb failure criterion
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در نهایــت بــرای تعییــن پنجــره گل تمــام واحدهــا

عبــور کنــد .پــس از مطالعــات تجربــی بــر روی ایــن

3

رســید کــه هــرزروی گل ناشــی از شکســتگیهای

ب ـهکار گرفتــه در حالــت شکســتگی برشــی ،1شکســتگی
کششــی ،2کیــک ســازند (دامنــه گرادیــان فشــار منفذی)

میــدان و چــاه مــورد نظــر میتــوان بــه ایــن نتیجــه

و همچنیــن واحــد هــرزروی گل بایــد هماننــد واحــد

کششــی اتفــاق افتــاده اســت .از ایــنرو ،بــه مطالعــه

مدلســازی بــرای بررســی پایــداری دیــواره چــاه مــورد

ایــن یکــی از ضعفهــای معیــار مــورد نظــر اســت کــه

چگالــی برحســب  gr/cm3نوشــته شــود .در نهایــت نتایــج
مطالعــه بــا اســتفاده از معیــار موهر-کلمــب بهصــورت

شــکل  4رســم گردیــد .در ایــن شــکل ،وزن گل بــرای

کیــک و هــرزروی گل همانطــور کــه ذکــر گردیــد از
طریــق مقادیــر بهدســت آمــده بــرای فشــار منفــذی و
تنــش حداقــل افقــی محاســبه شــده اســت .شــکل 4

کاملتــر ایــن معیــار پرداختــه و دیــده میشــود کــه
بــه دلیــل نادیــده گرفتــن تنشهــای میانــی اتفــاق
افتــاده اســت .یعنــی معیارهــای دو بعــدی فقــط تنــش
اصلــی حداقــل و حداکثــر را در نظــر میگیرنــد و ایــن

باعــث میشــود کــه محافظــه کارانهتــر عمــل کننــد.
همانطــور کــه در مــدل رســم شــده توســط معیــار

حــد بــاال و پاییــن وزن گل ،کیــک ســازند و هــرز روی گل

موهــر -کلمــب در شــکل  4مشــاهده میشــود (توجــه

وزن گل بــا خــط ســیاه نشــان داده شــده اســت ،کیــک

از چــاه رخ داده اســت کــه ایــن مطابــق بــا نتایــج

را در کنــار نــگار کالیبــر نشــان میدهــد .در ایــن شــکل
ســازند ( )Kickبــا رنــگ آبــی (شــکل  4ســتون  )4ارائــه

شــده اســت ،مقــدار هــرزروی گل ( )Mud Loss-MWبــا

رنــگ قرمــز (شــکل  4ســتون  )4نشــان داده شــده اســت
و شکســتگی برشــی ( )BO-MWبــا رنــگ ســبز (شــکل

 4ســتون  )4ارائــه شــده اســت و در نهایــت شکســتگی

کششــی ( )BD-MWبــا رنــگ قهــوهای (شــکل  4ســتون
 )4نشــان داده شــده اســت.

بــرای مخــازن ماســه ســنگی یــا آهکــی دو نــوع
شکســتگی داریــم ،یکــی شکســتگی بــر اثــر شــکاف

ســنگ (شکســتگی کششــی) و دیگــری خــرد شــدن
ســنگ (شکســتگی برشــی) میباشــد هــر دو حالــت

شکستگی(شکســتگی برشــی و شکســتگی کششــی)

پتانســیل تولیــد ماســه را دارنــد .در ایــن تحقیــق
همانطــور کــه در شــکل  4نشــان داده شــده اســت

بــرای پیشبینــی شکســتگیهای برشــی و کششــی
از معیــار موهر-کلمــب اســتفاده نمــوده و پنجــره
بهینــه گل را بــرای اطمینــان از دقــت ایــن معیــار

مــدل شــده اســت .براســاس نتایــج ایــن مــدل از معیــار

موهر-کلمــب در ایــن چــاه شکســتگیهای کششــی

در چنــد قســمت بهصــورت جزئــی رخ داده اســت.
مقادیــر هــرزروی گل (قهــوهای رنــگ) از خــط ســیاه

کــه همــان وزن بهینــه گل ب ـهکار رفتــه در چــاه بــوده،

بــه رنــگ ســبز) ،شکســتگی برشــی در اعمــاق مختلفــی
حاصــل از گزارشــات اســت .نــگار کالیبــر نیــز ایــن
مــدل را تأییــد مینمایــد .البتــه از روی نــگار کالیپــر

میتــوان فهمیــد کــه ایــن معیــار در بســیاری مــوارد

اعمــاق شکســتگی برشــی را بــه خوبــی پیشبینــی
کــرده اســت (مقادیــر ســبز رنــگ از خــط ســیاه کــه

همــان وزن بهینــه گل بــهکار رفتــه در چــاه بــوده
عبــور کــرده اســت) .در حالــت کلــی میتــوان محــل

شکســتگیهای برشــی و کششــی را کــه از تعییــن
پنجــره بهینــه گل حاصــل شــده ،بــه عنــوان نقــاط
مســتعد بــرای قابلیــت تولیــد ماســه در نظــر گرفــت.

در ایــن تحقیــق نقاطــی را کــه ایــن پیشبینــی بــرای
تعییــن شکســتگیها نشــان داده بــود ،بهطــور تجربــی
در چــاه مــورد نظــر بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج

مشــاهدات نشــان داد کــه در ایــن چــاه ،بــرای نقــاط

پیشبینــی شــده در شکســتگیهای برشــی گســترده،
خــرده ســنگهای تولیــد شــده یعنــی ماســهدهی
اتفــاق افتــاده بــود و در محــل ایــن شکســتگیها

پکرهــا بــرای جلوگیــری از تولیــد ماســه نســب شــده
بودنــد.

1. Breakout
2. Breakdown
3. Magnitude of the pore pressure gradient

... دهی با استفادهپیشبینی ماسه
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.)4 (شــکل

 بــه دلیــل، معیارهــای دو بعــدی بــرای پیشبینــی-2

نبــودن تأثیــر تنــش میانــی در بحــث پیشبینــی

شکســتگیهای کششــی ضعیفتــر عمــل میکننــد
و ایــن میتوانــد در پیشبینــی تولیــد ماســه
.محافظهکارانهتــر عمــل کنــد

، دلیــل اصلــی تولیــد ماســه در مخــزن مــورد مطالعــه-3

بــا توجــه بــه فشــار منفــذی پیشبینــی شــده در شــکل
. میتوانــد دبــی بــاالی ســیاالت درون مخــزن باشــد2

نتیجهگیری

 شکســتگیهای برشــی و،از طریــق نگارهــای چــاه

کلمــب بــرای-کششــی بــا اســتفاده از معیــار موهر
 نتایــج ایــن.پیشبینــی تولیــد ماســه محاســبه گردیــد
محاســبات در کنــار نــگار کالیپــر بــرای بــازه مشــخصی

 براســاس. موجــود بــود مدلســازی گردیــدDSI کــه نــگار
مدلســازیهای انجــام شــده در ایــن مطالعــه نتایــج
:زیــر بهدســت آمــده اســت

 دو مکانیــزم شکســتگی( برشــی و کششــی) دلیــل-1
اصلــی تولیــد ماســه در چــاه مــورد مطالعــه میباشــد
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