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ارائه الگوریتمی برای بهبود مدلسازی رخنه گل
حفاری با استفاده از وارونسازی نمودارهای
مقاومت الکتریکی
فرهاد خوشبخت* ،علی شکاریفرد و محمدرضا رسایی
انستیتو مهندسی نفت ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/2/31 :

تاريخ پذيرش95/10/15 :

چكيده
رخنــه گل حفــاری بهدلیــل اختــاف فشــار گل موجــود در حفــره چــاه و فشــار ســازند رخ داده و طــی آن بخــش مایــع گل حفــاری در
مخــزن رخنــه کــرده و ذرات جامــد آن در دیــواره چــاه تشــکیلکیــک گل را میدهــد. مقــدار و هندســه رخنــه توســط خصوصیــات گل
حفــاری ،ویژگیهــای ســازند و اختــاف فشــار بیــن گل و مخــزن کنتــرل میشــود .رخنــه گل حفــاری باعــث آســیب دیدگــی محــزن،
کاهــش کیفیــت مخزنــی و کاهــش تــوان تولیــد بخشــی از ســازند کــه تحــت تاثیــر ایــن فرآینــد قــرار گرفتــه ،میشــود .همچنیــن
رخنــه گل حفــاری ،دادههــای برداشــت شــده از مخــازن ،نظیــر نمودارهــای چــاه پیمایــی ،دادههــای الیــه آزمایــی ،نمونههــای ســنگ
و ســیال را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .مدلهــای ریاضــی و آزمایشــگاهی متعــددی بــرای شبیهســازی رخنــه گل حفــاری وجــود
دارد کــه هــر یــک بــه ابعــاد خاصــی از ایــن فرآینــد میپردازنــد .اســتفاده از ایــن مدلهــا در مخــازن واقعــی نتایــج رضایــت بخشــی
نداشــته و نیازمنــد بهینهســازی هســتند .در ایــن مطالعــه الگوریتمــی بــر پایــه وارونســازی نمودارهــای مقاومــت ارائــه شــده اســت تــا
عوامــل اصلــی تعییــن کننــده رخنــه گل حفــاری از جملــه تراوایــی کیــک گل بهینــه شــده و مدلســازی توزیــع گل حفــاری در مخــزن
بهبــود یابــد .نتایــج ایــن مطالعــه در تفســیر دادههــای الیــه آزمایــی و نمودارهــای چــاه پیمایــی قابــل اســتفاده اســت .در ایــن مطالعــه
بــرای بهینهســازی رخنــه گل حفــاری از طریــق وارونســازی نمودارهــای مقاومــت القایــی ،برنامــه کامپیوتــری بــه شــکل چرخــه کار
در نرمافــزار پتــرل تهیــه شــد .مقــدار خطــای انطبــاق نمودارهــای مقاومــت بازســازی شــده بــا نمودارهــای مقاومــت واقعــی بــه عنــوان
کمــی بهبــود توزیــع رخنــه گل حفــاری در مخــزن حاکــی از بهبــود چشــمگیر مدلســازی رخنــه گل حفــاری بــا بهینــه ســازی
معیــار ّ

خصوصیــات کیــک گل میباشــد.

كلمات كليدي :رخنه گل حفاری ،نمودار مقاومت ،مدلسازی ،وارونسازی و مخزن.

مخــزن ایجــاد میشــود .طــی ایــن فرآینــد بخــش مایــع

مقدمه

حیــن حفــاری چاههــای نفــت و گاز ،رخنــه 1گل حفــاری
در ســازندهای متخلخــل و تــراوا اتفــاق مــی افتــد .ایــن

پدیــده بهدلیــل اختــاف فشــار گل حفــاری و ســیال
*مسؤول مكاتبات
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گل حفــاری در مخــزن رخنــه کــرده و ذرات جامــد آن
در دیــواره چــاه تشــکیلکیــک گل را میدهــد. میــزان،
هندســه ،حجــم رخنــه توســط خصوصیــات گل حفــاری،

ویژگیهــای ســازند مخزنــی و اختــاف فشــار بیــن گل و
1. Invasion
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مخــزن کنتــرل میشــود .گرانــروی ،مقــدار و انــدازه

و چنــورت از شــاخص تریــن مطالعــات آزمایشــگاهی

کــه روی فرآینــد رخنــه موثــر هســتند .تخلخــل ،تراوایــی،

اســتماتیکس و تیــن و ســیوان انجــام شــده اســت.

ذرات جامــد گل ،خصوصیاتــی از گل حفــاری هســتند

هســتند .مطالعــات تئــوری ابتــدا توســط عثمــان،

لیتولــوژی و فشــار ســیال مخزنــی نیــز عوامــل کنتــرل

ســیوان مدلــی ریاضــی بــر پایــه فرآینــد انتقال-جابهجایــی

رخنــه گل حفــاری بــه ســازند مخزنــی ،تعــادل ســیالها

گل حفــاری و تشــکیل کیــک گل را شبیهســازی

در آن میشــود ایــن ناهنجــاری تحــت عنــوان آســیب

نظیــر ورود ذرات جامــد بــه ســازند و تراکمپذیــری کیــک

کننــده رخنــه میباشــند.

را در مخــزن بــه هــم ریختــه و باعــث ایجــاد ناهنجــاری

دیدگــی ســازند 2نامگــذاری میشــود .آســیب دیدگــی
شــامل فرآیندهــای شــیمیایی و فیزیکــی اســت کــه در

اثــر رخنــه گل حفــاری حــادث شــده و باعــث کاهــش

کیفیــت مخزنــی و کاهــش تــوان تولیــد مخــزن میشــود.

همچنیــن رخنــه گل حفــاری دادههــای برداشــت شــده از
مخــازن نظیــر نمودارهــای چاهپیمایــی ،دادههــای الیــه
آزمایــی ،نمونههــای ســنگ و ســیال را تحــت تاثیــر قــرار

میدهــد .لــذا بــرای تحلیــل ایــن دادههــا ،مالحظــات

رخنــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود [.]1

مدلهــای ریاضــی و آزمایشــگاهی متعــددی بــرای شــبیه

ســازی رخنــه گل حفــاری وجــود دارد کــه هــر یــک بــه

ابعــاد خاصــی از ایــن فرآینــد میپردازنــد .اســتفاده از
ایــن مدلهــا در مخــازن واقعــی نتایــج رضایــت بخشــی

نداشــته و نیازمنــد بهینهســازی میباشــند .در ایــن

مطالعــه الگوریتمــی بــر پایــه وارونســازی نمودارهــای
مقاومــت الکتریکــی ارائــه شــده اســت تــا عوامــل اصلــی
تعییــن کننــده رخنــه گل حفــاری از جملــه تراوایــی

کیــک گل بهینــه شــود .نتایــج ایــن مطالعــه در تفســیر
دادههــای الیــه آزمایــی و نمودارهــای چــاه پیمایــی قابــل
اســتفاده اســت.
پیشینه تحقیق

بهدلیــل اهمیــت فرآینــد رخنــه گل حفــاری ،مطالعــات

زیــادی در طــی چنــد دهــه اخیــر انجــام شــده اســت .ایــن
مطالعــات در دو دســته کلــی مطالعــات آزمایشــگاهیو
شــبیه ســازی عــددی تقســیمبندی مــی شــوند .فرگوســن

و کلوتــز ،بزمــر و هاوانــر ،فوردهــام و همــکاران و دیــوان

ارائــه کــرد .ایــن مــدل چنــد ترکیبــی 2و دو فــازی رخنــه
میکــرد [ .]3وی جنبــه هــای دیگــر رخنــه گل حفــاری
گل را نیــز مــد نظــر قــرار داد .پــارن آنــورک و انگلــر بــا
ترکیــب معادلــه موازنــه جــرم (بــرای تشــکیل کیــک گل)

و معادلــه دارســی (بــرای مدلســازی رخنــه گل حفــاری)
مدلــی بــرای شــبیه ســازی فرآینــد رخنــه گل حفــاری
در چاههــای افقــی ارائــه کردنــد [ .]4چاههــای افقــی

بدلیــل داشــتن شــعاع زهکشــی 3بســیار وســیعتر و طــول

بزرگتــر ،ســطح تمــاس بزرگتــری بــا مخــزن دارنــد لــذا
پدیــده رخنــه اثــر چشــمگیری روی کاهــش تولیــد از ایــن

چــاه هــا داشــته و شــناخت مکانیســمهای رخنــه گل
حفــاری نقــش مهمــی در کاهــش ریســک حفــاری در این
چاههــا دارد.یــو و و همــکاران ،الگوریتــم ترکیبــی بــرای
تشــکیل شــعاعی کیــک گل و شبیهســازی رخنــه گل

حفــاری ارائــه دادنــد .رخنــه گل حفــاری شــعاعی توســط
جریــان دو فــازی غیــر امتزاجــی (معادلــه دارســی) بــا
شــرایط مــرزی مــدل میشــود .ایــن محققــان بــرای
محاســبه نــرخ رخنــه گل حفــاری ،معــادالتمشــتقات

ضمنــی تغییــرات فشــار و اشــباع را بــا هــم ترکیــب کــرده

و بهصــورت تکــرار در بازههــای زمانــی حــلکردنــد [6].

مــدل آزمایشــگاهی دیــوان و چنــورت بــرای رخنــه
گل حفــاری

در مطالعــات آزمایشــگاهی ،شــرایط چــاه در مقیــاس
ســانتی متــر مــدل شــده و بــا کنتــرل خصوصیــات جریــان

و گل حفــاری ،حجــم رخنــه ،ســرعت تشــکیل و ضخامــت

کیــک گل تعییــن مــی گــردد .دیــوان و چنــورت ،طــی 8
1. Formation
2. Multi-species
3. Drainage Area
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ســال ،مطالعــات آزمایشــگاهی مبســوطی بــر روی

نمونههــای مختلــف گل حفــاری انجــام دادنــد تــا مدلــی

مدلسازی فرآیند رخنه گل حفاری

بــرای پیــش بینــی رفتــار کیــک گل و مکانیســمهای

بــرای مدلســازی فرآینــد رخنــه گل حفــاری ،دادههــای

میــزان جریــان عبــوری از کیــک گل را ارائــه کردنــد

تــا مراحــل مدلســازی و بهینهســازی رخنــه در آن انجــام

مغــزه ( )cmو  :kmcتراوایــی کیــک گل ( )mDاســت.

کــه حــاوی نفــت بــا دانســیته  24درجــه  APIمیباشــد.

رخنــه ارائــه کننــد .ایشــان معادلــهای بــرای محاســبه

یــک چــاه از یــک میــدان نفتــی در ایــران انتخــاب گردیــد

(رابطــه  ،)1کــه در آن  :µویســکوزیته ( :Tmc ،(cpضخامــت

شــود .ایــن مــدل مربــوط بــه ســازند مخزنــی ســروک اســت

= ) q (t

ســازند ســروک متشــکل از الیههــای آهکــی بــا مقادیــر

()1

P − Pmc (t) K mc 1 1
][cm 3 / sec
14.7 1000 µ T mc

بــا شــروع رخنــه کــه ضخامــت کیــک گل صفــر اســت،

کمــی شــیل بــوده و میــزان تخلخــل آن بیــن  0تــا 20

()Pmc

ســروک از  5زون تشــکیل شــده اســت کــه زونهــای  6 ،4و

مقــدار جریــان عبــوری ( )qtحداکثــر اســت و بــا گذشــت

درصــد تغییــر میکنــد .در میــدان مــورد مطالعــه ســازند

افزایــش یافتــه و مقــدار جریــان عبــوری کاهــش مــی

 7زونهــای مخزنــی و زونهــای  5و  8زونهــای غیرمخزنــی

قابــل محاســبه اســت .کــه در آن  :Tmcضخامــت کیــک گل

 6 ،4و  7زونهــای نفتــی و زونهــای  8زون آبــی اســت.

q (t) Tmc (t) µ
Pmc (t) = 14700
][psi
)K mc (t

مخــزن را کاندیــد خوبــی بــرای مطالعــه رخنه گل حفــاری و

زمــان و گســترش کیــک گل ،فشــار کیــک گل

یابــد .مقــدار افــت فشــار در طــول کیــک گل از (رابطــه )2

و  :Kmcتراوایــی کیــک گل اســت.
()2

تخلخل کیک گل

با گسترش کیک گل مقدار تخلخل کیک گل نیز تغییر می

محســوب میشــوند (شــکل  .)1بــه بیــان دیگــر زونهــای

وجــود زونهــای نفتــی و آبــی و همگنــی ســازند ســروک ،این
مدلســازی نمودارهــای مقاومــت میکنــد.

مدل سه بعدی

کند که میزان این تغییرات از (رابطه  )3قابل محاسبه است.
ϕ
ϕ mc (t) = δνmc 0
()3
)p mc (t
در ایــن معادلــه  δضریبــی اســت کــه از رابطــه تخلخــل-

واقــع بینانــه آن نیــاز بــه مــدل ســه بعــدی از مخــزن

روی نمونــه کیــک گل اســت ،بهدســت مــی آیــد و :v

و دینامیــک اســت .بــرای ایــن منظــور ،مــدل قطاعــی 1از

تراوایی کیک گل

برشــی از مــدل اشــباع در شــکل  2نمایــش داده شــده

فرآینــد رخنــه گل حفــاری بهصــورت ســه بعــدی در
اطــراف چــاه اتفــاق میافتــد کــه بــرای شبیهســازی

تراوایــی کیــک گل کــه حاصــل آزمایــش هــای اســتاندارد

میباشــد .ایــن مــدل شــامل مــدل ســه بعــدی اســتاتیک

ضریــب تراکــم پذیــری مــی باشــد.

مــدل کل میــدان مــورد مطالعــه انتخــاب شــد .مقطــع

کاهــش تراوایــی کیــک گل حفــاری کــه بــا گســترش

اســت .ابعــاد اولیــه ســلولها  100 m ×100اســت کــه

کیــک گل رخ مــی دهــد از (رابطــه  )4قابــل محاســبه
اســت.
()4

k
]k mc (t) = νmc 0 [mD
)Pmc (t

بــرای اهــداف ایــن مطالعــه کــه در ابعــاد اطراف چاه اســت

بســیار بــزرگ میباشــد .لــذا بــرای بهینهســازی تعــداد
ســلولها و جلوگیــری از زمــان بــر بــودن شبیهســازی،

کــه در آن  :kmcتراوایــی کیــک گل :kmc0 ،تراوایــی مرجــع

ریزســازی محلــی ســلولها در محــل چــاه انجــام شــد.

کــه بهطــور معمــول بیــن  0/4تــا  0/9اســت .مقــدار

شــده اســت کــه در ریزتریــن رده ،ســلولهای متصــل بــه

در فشــار تفاضلــی  1پــام و  :νتــوان تراکمپذیــری اســت

صفــر بــرای  νنشــان دهنــده کیــک گل غیرقابــل تراکــم
و مقــدار  1نشــان دهنــده کیــک گل کامــا تراکمپذیــر
اســت .جزییــات محاســبه  φmcو  kmcدر مقالــه دیــوان و

چنــورت تشــریح شــده اســت.

ریزســازی محلــی ســلولها از محــل چــاه بــا  3رده انجــام

چــاه ، 30 cm ،در رده دوم  1/8 mو در رده ســوم 14 m

میباشــد کــه در نهایــت بــه ســلولهای اصلــی بــا ابعــاد
 100 mمتصــل میشــوند.

1. Sector Model
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شکل  1وضعیت نمودارهای چاهپیمایی و خصوصیات پتروفیزیکی سازند سروک در چاه مورد مطالعه.

شکل  2برش قائم از مدل اشباع آب در محل چاه.

پــس از ســاخت مــدل اســتاتیک مخــزن ،بــا تغییــر ضرایب
تراوایــی و منحنیهــای تراوایــی نســبی ،تاریخچــه تولیــد

بــا نتایــج مــدل بــرای یــک دوره تولیــد  20ســاله تطبیــق

داده شــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه مــدل ســاخته
شــده میتوانــد نماینــده واقعــی مخــزن باشــد.
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رخنــه گل حفــاری بــا لحــاظ کــردن تشــکیل کیــک

شــکل -4ب در ســلولهای نزدیــک چــاه کــه ســیال

بــرای شبیهســازی واقــع بینانــه فرآینــد رخنــه گل

شــوری ســیال صفــر اســت در حالــی کــه در ســلولهای

گل و تغییــرات شــوری

حفــاری ،ســه خصوصیــت اصلــی کنتــرل کننــده رخنــه
شــامل اختــاف فشــار گل و مخــزن ،تشــکیل کیــک گل

در دیــواره چــاه و اختــاط دو ســیال بــا درجــه شــوری
مختلــف در نظــر گرفتــه شــد  .نفــوذ گل حفــاری بــه
مخــزن باعــث میشــود کــه دو نــوع ســیال بــا درجــه

شــوری متفــاوت در کنــار هــم قــرار گیــرد .پدیــده رخنــه
از یــک طــرف باعــث جابهجایــی آب ســازند توســط

گل حفــاری شــده و از طــرف دیگــر بــه دلیــل اختــاف
شــوری دو ســیال ،پدیــده انتشــار باعــث تغییــر غلظــت

نمــک در نزدیکــی جبهــه رخنــه میگــردد .بــه بیــان
دیگــر تغییــرات شــوری هــم بــه دلیــل تغییــر اشــباع

ســیاالت و هــم در اثــر اختــاط دو ســیال رخ میدهــد.

مخــزن کامــا توســط گل حفــاری جابهجــا شــده اســت

نزدیــک جبهــه رخنــه ،بــه تدریــج درصــد شــوری افزایــش
مییابــد تــا بــه شــوری اولیــه مخــزن برســد.

تبدیل مکعب اشباع و شوری به مقاومت

پــس از مــدل کــردن رخنــه گل ،نمــودار مقاومــت از مــدل
ســه بعــدی اشــباع و مــدل شــوری بازســازی شــد .مرحلــه

اول ایــن فرآینــد ،تبدیــل مــدل اشــباع بــه مــدل ســه

بعــدی مقاومــت الکتریکــی اســت کــه بــرای نیــل بــه ایــن
مهــم ،از معادلــه آرچــی اســتفاده شــد (رابطــه  .)5علــت

اســتفاده از ایــن معادلــه وجــود مقادیــر ناچیــز شــیل در
مخــزن مــورد مطالعــه اســت [.]7

پارامترهــای  a ،m ،nثوابــت ایــن معادلــه اســت کــه در

بــرای شبیهســازی کامــل رخنــه گل ،از شــبیه ســاز

مخــزن ســروک  2 ،1و  2میباشــند و تخلخــل (،)ᵩ

شــوری حاصــل رخنــه گل حفــاری را شبیهســازی کنــد.

رخنــه هســتند کــه در انتهــای بــازه شبیهســازی ،از مــدل

اکلیپــس اســتفاده شــد تــا تغییــرات فشــار ،اشــباع و

فشــار مخــزن ســروک  5500پــام و فشــار تــه چاهــی

 6000پــام میباشــد بــا ایــن اختــاف فشــار ،گل حفــاری
در مخــزن رخنــه میکنــد .در شــکل  3منحنــی تغییــرات
فشــار مخــزن و نــرخ رخنــه گل حفــاری نشــان داده شــده

اشــباع ( )Swو شــوری ( )Rwحاصــل شبیهســازی فرآینــد
دینامیــک اســتخراج شــدهاند .بــرای ایــن تبدیــل برنامــه

کامپیوتــری بــه شــکل چرخــه کار (شــکل  )5در نــرم
1

افــزار پتــرل نوشــته شــد تــا مقاومــت الکتریکــی ( )Rtرا از
تخلخــل ،اشــباع ،شــوری محاســبه کنــد.

اســت .گل حفــاری بــا شــوری صفــر و درجــه شــوری آب

در شــکل  ،6نمــودار مقاومــت الکتریکــی محاســبه شــده

تغییــرات اشــباع و شــوری ناشــی از رخنــه گل حفــاری،

اول از راســت) .در ایــن شــکل در ســتوم دوم از راســت

در شــکل -4ب میــزان شــوری ســیال از صفــر در نزدیــک

شــده اســت کــه نشــاندهنده همخوانــی روندهــای ایــن

نخــورده تغییــر میکنــد .در زون هــای بــاالی ســطح

دو نمــودار در کــراس پــات شــکل  7نشــان داده شــده

ســازندی  100/000 ppmلحــاظ شــد .مقاطــع برشــی از

از مــدل ســه بعــدی نشــان داده شــده اســت (ســتون

در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

نمودارهــای مقاومــت واقعــی در ایــن چــاه نشــان داده

چــاه تــا  100/000پــی پــی ام در بخــش هــای دســت
تمــاس ،مقطــع برشــی اشــباع (شــکل -4الــف) بــا مقطــع

برشــی شــوری آب (شــکل -4ب) یکســان اســت ولــی
در زونهــای پاییــن ســطح تمــاس ســیاالت ()3550 m

ایــن دو مقطــع برشــی کامــا متفــاوت هســتند چــرا

کــه در مقطــع شــوری بــا ثابــت بــودن درصــد اشــباع
ســیال ،درصــد شــوری ســیاالت تغییــر کــرده اســت .در

دو نمــودار میباشــد .از نظــر کمــی نیــز مقادیــر ایــن
اســت کــه حاکــی از آن اســت کــه مــدل کارکــرد مناســبی
داشــت و تــا حــد زیــادی نمــودار مقاومــت بازســازی شــده

بــا نمــودار مقاومــت واقعــی در ایــن چــاه همخوانــی دارد.
()5

1. Workflow
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زمان (روز)
شکل  3منحنی نرخ رخنه گل حفاری و تغییرات فشار در چاه مورد مطالعه.

الف

ب
شکل  4مقطع برشی از تغییرات اشباع (الف) و درجه شوری (ب) مدل در انتهای فرآیند رخنه.
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شکل  5چرخه کار پترل که برای تبدیل درصد شوری مدل به مقاومت الکتریکی استفاده شد.

در شــکل  ،6نمــودار مقاومــت الکتریکــی محاســبه شــده

ساخت نمودارهای مقاومت واقعی

از مــدل ســه بعــدی نشــان داده شــده اســت (ســتون

در مرحلــه قبــل مــدل ســه بعــدی اشــباع و شــوری

نمودارهــای مقاومــت واقعــی در ایــن چــاه نشــان داده

بازســازی نمودارهــای مقاومــت ،خصوصیــات دســتگاه

دو نمــودار میباشــد .از نظــر کمــی نیــز مقادیــر ایــن

الکترونیکــی قطعــات آن بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه

اســت کــه حاکــی از آن اســت کــه مــدل کارکــرد مناســبی

فاکتــور هندســی نشــان میدهــد کــه ســیگنال دریافتــی

اول از راســت) .در ایــن شــکل در ســتوم دوم از راســت

تبدیــل بــه مکعــب مقاومــت الکتریکــی شــد .بــرای

شــده اســت کــه نشــاندهنده همخوانــی روندهــای ایــن

نظیــر فاصلــه گیرنده–فرســتنده ،فرکانــس و خــواص

دو نمــودار در کــراس پــات شــکل  7نشــان داده شــده

ایــن خصوصیــات در فاکتــور هندســی تعریــف میشــود.

داشــت و تــا حــد زیــادی نمــودار مقاومــت بازســازی شــده

دســتگاه از چــه فضایــی متاثــر میباشــد [.]6

بــا نمــودار مقاومــت واقعــی در ایــن چــاه همخوانــی دارد.

شکل  6مقاومت الکتریکی محاسبه شده از مدل بعد از رخنه گل حفاری (ستون راست) و نمودار مقاومت واقعی (ستون دوم از راست).
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شکل  7مقاومت محاسبه شده از مدل رخنه (محور قائم) در مقابل نمودار مقاومت واقعی عمیق در محل چاه.
0/4

0/8 1/2

مقاومت محاسبه شده از مدل رخنه

400

400

فاکتــور هندســی دســتگاه القایــی برداشــت شــده در ایــن

نوشــته شــد (شــکل  )9کــه نمودارهــای مقاومــت را در

بــه ذکــر اســت کــه نحــوه محاســبه اثــر هندســی در مقاله

کار ،مــدل ســه بعــدی مقاومــت الکتریکــی ،منحنیهــای

محــل چــاه بازســازی میکنــد .ورودی هــای ایــن چرخــه

چــاه بــا مدلســازی آن بهدســت آمــد (شــکل  .)8الزم

فاکتــور هندســی هــر یــک از نمودارهــای مقاومــت و

دیگــری ارائــه شــده اســت .بــرای بازســازی نمودارهــای

مشــخصات چــاه (مســیر) میباشــد .ایــن الگوریتــم در

مقاومــت ،عــاوه بــر مقاومــت الکتریکــی ســلولها ،مــی

مســیر چــاه در فواصــل منظــم نمونــه بــرداری ،مقــدار

بایســت اثــر آرایــش دســتگاه نیــز لحــاظ شــود کــه ایــن

نمــودار را محاســبه کــرده و نهایتــا نمودارهــای الکتریکــی

در فاکتــور هندســی تعریــف میشــود.

پیوســته را بازســازی میکنــد .در شــکل  10نمودارهــای

بــرای تبدیــل مکعــب اشــباع و شــوری بــه نمودارهــای

مقاومــت کــم عمــق ،عمــق متوســط و عمیــق بازســازی

مقاومــت بــا عمــق نفــوذ متفــاوت ،چرخــه کاری در پتــرل

شــده و نمودارهــای واقعــی بــا هــم مقایســه شــدهاند.
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شکل  8فاکتور هندسی آرایشهای کم عمق ( ،)ILSعمق متوسط ( )ILMو عمیق ( )ILDدستگاه مقاومت القایی.
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شکل  9چرخه کار مورد استفاده برای بازسازی نمودارهای مقاومت الکتریکی از مدل سه بعدی مقاومت الکتریکی.
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شکل  10نمودار های مقاومت استخراج شده از مدل و مقاومت الکتریکی مدل در محل چاه.

در زونهــای بــاالی مخــزن کــه غالبــا نفتــی هســتند

منظــور بهبــود ایــن انطبــاق ،مخــزن مــورد مطالعــه بــه 6

نمــودار مقاومــت واقعــی وجــود دارد ولــی در زونهــای

ســپس چرخــه کاری تهیــه شــد تــا در هــر یــک از ایــن

تطابــق نســبتا خوبــی بیــن نمــودار بازســازی شــده و

پاییــن تــر اختــاف ایــن دو نمــودار زیادتــر میشــود

علــت اصلــی ایــن اختــاف خطــای مــدل رخنــه اســت

کــه ناشــی از عــدم قطعیــت پارامترهــای کیــک گل اســت.
از ایــن رو نیــاز اســت کــه خصوصیــت اصلــی کیــک گل

یعنــی تراوایــی آن بهینــه شــود.
بهینهسازی تراوایی کیک گل

بخــش همگــن (از نظــر تخلخــل و تراوایــی) تقســیم شــد.
بخشــها ،ضریــب  0/1تــا  10را بــر تراوایــی کیــک گل

اعمــال کــرده و خطــای انطبــاق نمودارهــای مقاومــت را
محاســبه کنــد .منحنیهــای تراوایــی کیــک گل بــرای

الیــه شــماره ( 2بــه عنــوان نمونــه) در شــکل  11نشــان

داده شــده اســت.

در ایــن شــکل ،محــور افقــی زمــان (بــر حســب ســاعت)

بــرای بهبــود مدلســازی رخنــه ،پارامتــر تعییــن کننــده

و محــور قائــم تراوایــی کیــک گل اســت کــه بصــورت

شــود .تراوایــی کیــک گل کــه در مــدل پایــه اســتفاده

تراوایــی کیــک گل بــا نــام " "Kmc-L2-Baseمیباشــد

آزمایشــگاهی دیــوان و چنــورت اســت ،محاســبه گردیــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ضریــب تعدیــل بــرای تــک تــک

انطبــاق قابــل قبولــی بیــن نمودارهــای مقاومــت بازســازی

شــده بــرای زونهــای مختلــف ،متفــاوت اســت.

توزیــع رخنــه یعنــی تراوایــی کیــک گل بایــد بهینــه

لگاریتمــی نمایــش داده شــده اســت .منحنــی اصلــی

شــد بوســیله شــبیه ســاز کیــک گل کــه مبتنــی بــر مــدل

کــه ضرایــب  0/1تــا  10بــر روی آن اعمــال شــده اســت.

پــس از اســتفاده در شــبیه ســاز رخنــه گل حفــاری،

زونهــا اعمــال شــده اســت .لــذا مقادیــر نهایــی انتخــاب

شــده و نمودارهــای مقاومــت واقعــی حاصــل نشــد .بــه

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

82

1

1

0/1

0/1

0/01

0/01

0/001

0/001
8 8/8 9/6

5/6 6/4 7/2

4/8

زمان ()h

ضریب تعدیل تراوایی

10

10

0 0/8 1/6 2/4 3/2 4

شکل  11منحنیهایتراوایی کیک گل که در چرخه بهینهسازی تراوایی کیک گل استفاده شد.

علــت اینکــه ضریــب تعدیــل در محــدوده  0/1تــا 10

گل حفــاری ،خــواص ســیال مخــزن و مشــخصات

تغییــر داده میشــود ایــن اســت کــه تراوایــی کیــک گل

پتروفیزیکــی مخــزن بــا شــرایط آزمایشــگاه اســت .ضریــب

شبیهســاز بــا دادههــای آزمایشــگاهی بهینهســازی شــده

نمــودار مقاومــت کــم عمــق ،عمــق متوســط و عمیــق

از شبیهســاز کیــک گل بهدســت آمــده اســت کــه ایــن
اســت لــذا اختــاف زیــادی بــا واقعیــت نــدارد .ناهمخوانــی

مشــاهده شــده در چــاه مــورد مطالعــه بهدلیــل تفــاوت
شــرایط چــاه نظیــر فشــار هیدرواســتاتیک ،دمــا ،خــواص

تعدیــل اعمالــی ســعی در تصحیــح ایــن ناهمخوانــی دارد.

بازســازی شــده پــس از بهینهســازی تراوایــی کیــک گل
در شــکل  12نشــان داده شــده اســت.

شکل  12نمودار مقاومت واقعی (مشکی) ،نمودار مقاومت بازسازی شده (خط چین) و نمودار مقاومت بازسازی شده پس از بهینهسازی
تراوایی کیک گل (خط پر).

ارائه الگوریتمی برای بهبود...
بحث و نتایج

بــرای راســتی آزمایــی مــدل رخنــه بهدســت آمــده،

نمودارهــای مقاومــت القایــی آرایــهای کــه تغییــرات
شــعاعی مقاومــت الکتریکــی مــدل را اندازهگیــری مــی
کننــد ،بازســازی شــد .مقایســه نمودارهــای مقاومــت
واقعــی بــا نمودارهــای مقاومــت بازســازی شــده در

مــدل اولیــه رخنــه گل حفــاری نشــان داد کــه اختــاف
ایــن دو نســبتا زیــاد اســت کــه ناشــی از عــدم تطابــق
مــدل رخنــه بهدســت آمــده بــا واقعیــت اســت .طبــق
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مقاومــت واقعــی بهبــود چشــمگیری یافــت و تراوایــی کیــک

گل کــه در مــدل قبلــی تنهــا بــر اســاس مــدل آزمایشــگاهی
لحــاظ شــده بــود بــا افــزودن نتایــج شبیهســازی ســه بعدی

بهبــود یافــت .در نتیجــه تلفیــق مــدل تجربــی بــا نتایــج
شبیهســازی منجــر بــه بهبــود مدلســازی فرآینــد رخنــه

و مقطــع برشــی اشــباع و فشــار گردیــد .میــزان حاصلجمــع

خطــای هــر شبیهســازی کــه در واقــع اختــاف بیــن نمــودار
مقاومــت واقعــی و نمــودار مقاومت بازســازی شــده اســت در

شــکل  13نشــان داده شــده اســت.

بررســیهای انجــام شــده برمبنــای آنالیــز حساســیت،

منحنیهــای خطــای نمودارهــای بازســازی شــده (شــکل

خــواص کیــک گل اســت بدیــن معنــی کــه افــت تراوایــی

مقاومــت کــم عمــق نســبت بــه نمــودار مقاومــت عمیــق

بــود تنهــا مبتنــی بــر یــک مــدل آزمایشــگاهی اســت کــه

بــه ترتیــب  35 ،50و  23 Ωmمیباشــد بــا توجــه بــه

ثابــت در نظــر گرفتــه شــده و تراکــم پذیــری کیــک گل

بازســازی نمــودار مقاومــت کــم عمــق در حــد یــک

بهدســت آمــده نیازمنــد کالیبراســیون بــا داده واقعــی

میشــود لــذا کوچکتریــن خطــا در محاســبه میــزان

رخنــه بــا وارونســازی نمودارهــای مقاومــت تعدیــل شــد.

بازســازی نمــودار مقاومــت میشــود در حالیکــه بــرای

ریزتــری کــه خــواص مخزنــی ثابتــی دارنــد تقســیم شــد

امتــداد شــعاعی میانگینگیــری میشــود کــه بخشــی

بــازه هــا بــا وارونســازی نمودارهــای مقاومــت و مقایســه

تــا ســلولهای عمیقتــر پیشــروی نکــرده اســت و در

بــازه بهینــه شــود .پــس از پیادهســازی ایــن الگوریتــم،

نزدیــک چــاه ،ایــن خطــا بــا میانگینگیــری ســلولهای
دورتــر بهصــورت نســبی کاهــش مییابــد.

علــت ایــن عــدم تطابــق عــدم قطعیــت بــاال در تعییــن

 )13نشــان میدهــد کــه میــزان خطــا بــرای نمــودار

کیــک گل بــا گذشــت زمــان کــه در مــدل لحــاظ شــده

افزایــش مییابــد .میانگیــن خطــا بــرای ایــن ســه نمــودار

بــا فرضیاتــی ارائــه شــده اســت بــه عنــوان مثــال دمــا

ابعــاد ســلولهای مــدل کــه در حــد  30 cmاســت و

در نظــر گرفتــه نشــده اســت .در نتیجــه ،مــدل رخنــه

یــا حداکثــر  2ســلول در امتــداد شــعاعی چــاه انجــام

(نمودارهــای مقاومــت القایــی) اســت لــذا مــدل اولیــه

اشــباع در ایــن ســلولها منجــر بــه خطــای باالیــی در

بــرای ایــن منظــور زون مخزنــی بــه بــازه هــای عمقــی

بازســازی نمــودار مقاومــت عمیــق تــا  10ســلول در

و چرخــه کاری طراحــی شــد تــا در هــر یــک از ایــن

از ایــن ســلولها دارای اشــباع اولیــه بــوده و رخنــه

بــا نمــودار مقاومــت واقعــی ،تراوایــی کیــک گل بــرای آن

صــورت بــروز خطــا در محاســبه اشــباع ســلولهای

تطابــق نمودارهــای مقاومــت بازســازی شــده بــا نمودارهای
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چنیــن رفتــاری در پاســخ نمودارهــای واقعــی نیــز دیــده

فرآینــد را در نظــر میگیرنــد قــادر بــه مــدل کــردن

نظیــر نمودارهــای مقاومــت کــم عمــق ،بیشــتر تحــت

مقاومــت القایــی کــه مســتقیما متاثــر از توزیــع رخنــه گل

میشــود و نمودارهایــی کــه عمــق نفــوذ کمــی دارنــد
تاثیــر شــرایط چــاه قــرار میگیرنــد و میــزان عــدم

قطعیــت ایــن نمودارهــا بــه نســبت باالتــر از نمودارهــای

بــا عمــق نفــوذ زیــاد اســت.

میــزان انطبــاق نمــودار مقاومــت بازســازی شــده بــا

نمودارهــای مقاومــت واقعــی در زونهــای باالیــی مخــزن

مــورد مطالعــه بســیار خــوب میباشــد ولــی در بخــش

پایینــی زون  7و زون  8ایــن درصــد انطبــاق کاهــش
مییابــد بــه نظــر میرســد کــه ایــن عــدم انطبــاق

ناشــی از حضــور کانیهــای رســی در ایــن بخــش
باشــد .در تبدیــل مکعــب اشــباع بــه مکعــب مقاومــت

الکتریکــی از رابطــه آرچــی اســتفاده شــد .ایــن معادلــه
بــرای الیههــای عــاری از شــیل کاربــرد مناســبی دارد
ولــی بــرای محاســبه اشــباع در الیههــای شــیلی دارای

خطــای زیــادی میباشــد لــذا در الیــه هــای باالیــی ایــن
مخــزن کــه درصــد شــیل تقریبــا صفــر اســت مقــدار

مقاومــت الکتریکــی الیههــا بــا دقــت باالیــی محاســبه

شــده اســت در حالیکــه در الیههــای پایینــی حضــور
شــیل باعــث خطــا در محاســبه مکعــب مقاومــت الکتریکی
شــده کــه بهدنبــال آن نمــودار مقاومــت بازســازی شــده

نیــز بــا خطــای باالیــی همــراه شــده اســت .در الیههــای

پاییــن مخــزن ،اشــباع آب بــاال میباشــد در حالیکــه
الیههــای باالیــی تقریبــا اشــباع از نفــت میباشــند .بــا

عنایــت بــه اینکــه گل حفــاری تزریقــی ،آب شــیرین بــا
مقاومــت الکتریکــی بــاال میباشــد لــذا همســانی رفتــار

الکتریکــی ایــن دو ســیال کــه در زونهــای باالیــی مجــاور
هــم قــرار میگیرنــد منجــر بــه تطابــق بهتــر نســبت بــه
زونهــای پاییــن شــده اســت.

نتیجهگیری

مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه رخنــه گل حفــاری،

فرآینــدی پیچیــده اســت کــه متاثــر از خصوصیــات

مخــزن ،شــرایط محیــط چــاه و گل حفــاری اســت لــذا
مدلهــای آزمایشــگاهی کــه تنهــا جوانــب اصلــی ایــن

کامــل ایــن پدیــده نیســتد .در ایــن مطالعــه از نمودارهــای
حفــاری هســتند ،اســتفاده شــد تــا عامــل کنتــرل کننــده
رخنــه گل حفــاری (تراوایــی کیــک گل) بهینــه شــود.
بهینهســازی رخنــه گل حفــاری از طریــق وارونســازی

نمودارهــای مقاومــت القایــی انجــام شــد کــه ایــن
فرآینــد توســط برنامــه کامپیوتــری بــه شــکل چرخــه کار
در نرمافــزار پتــرل انجــام گردیــد .در غالــب مطالعــات
مشــابه وارونســازی نمــودار مقاومــت صرفــا بــا دادههــای

مــدل ســه بعــدی انجــام شــده و خصوصیــات دســتگاه

نمودارگیــری در آن لحــاظ نمیشــود .در پژوهــش حاضــر
بهدلیــل اهمیــت خصوصیــات دســتگاه در افزایــش صحــت
و دقــت بازســازی نمودارهــای مقاومــت ،ابتــدا بــر اســاس

آرایــش واقعــی دســتگاههای مقاومــت ،ایــن دســتگاهها
طراحــی و کالیبــره شــده و فاکتــور هندســی بــرای ســه

نمــودار اصلــی مقاومــت بهدســت آمــد .فاکتــور هندســی

کــه بهصــورت ضریــب وزنــی در مــدل ســه بعــدی لحــاظ
شــد تــا نمودارهــای مقاومــت بازســازی شــده منطبــق بــر

واقعیــت گــردد .مقدار خطــای انطبــاق نمودارهــای مقاومت

بازســازی شــده بــا نمودارهــای مقاومــت واقعــی بــه عنــوان
معیــار کمــی بهبــود توزیــع رخنــه گل حفــاری در مخــزن

حاکــی از بهبــود چشــمگیر مدلســازی رخنــه گل حفــاری
بــا بهینهســازی خصوصیــات کیــک گل میباشــد.
عالئم و نشانهها
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