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پیشبینی تولید ماسه در سنگ مخزن
هیدروکربوری میدان شاه دنیز ،حوضه دریای
خزر با استفاده از نگارهای چاهپیمایی
علی غالمی ویجویه ،1محمد حسنپورصدقی* ،1علی کدخدائی 1و احمد شیرزادی

2

-1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -2شرکت نفت خزر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت97/7/19 :

تاريخ پذيرش98/2/11 :

چكيده
ی حفــاری اســت کــه منجــر بــه
از مشــکالت اساســی موجــود در حفــاری چاههــای نفــت و گاز ناپایداریهــای قابلتوجــه در چــاه در طـ 
شکستهشــدن محــدود ســازندهای احاطــه کننــده چــاه در طــی تولیــد میشــود .ایــن رخــداد کــه تولیــد ماســه نــام دارد از شکســت
قابــل توجــه ســازند ،ط ـی تولیــد در اثــر عملکــرد تنشهــای تکتونیکــی احاطهکننــده در اطــراف چــاه حاصــل میشــود .ایــن پدیــده
منجــر بــه برخ ـی از آســیبها از جملــه فرســایش تجهیــزات درونچاهــی و برونچاهــی شــده و باعــث مهاجــرت ذرات ریــز در محیــط
متخلخــل بهســمت چــاه خواهــد شــد .حفــاری در متــن یــک ســازند ،منجــر بــه تجمــع تنشهــا در اطــراف دیــواره چــاه شــده کــه
میتوانــد منجــر بــه شکســت ســازند شــود .هــدف از ایــن پژوهــش پیشبینــی تولیــد ماســه در چــاه نفتــی  SDX-5میــدان گازی
شــاهدنیز کشــور آذربایجــان بــا اســتفاده از پارامترهــای ژئومکانیکــی ،پتروفیزیکــی ،تکتونیکــی و اطالعــات نمودارهــای چاهپیمایــی
اســت .بدیــن منظــور از نرمافــزار  STABViewجهــت آنالیــز دادههــای ژئومکانیکــی اســتفاده گردیــد .بــا اســتفاده از مؤلفههایــی
همچــون پارامترهــای ســازند ،تنــش و مکانیــک ســنگ و تحلیــل نمودارهــای آزیمــوت ،شــیب ،قطبــی و پروفیلهــای عمــق ،مشــخص
گردیــد کــه بــرای رژیــم تنــش فشارشــی ،آزیمــوت بهینــه حفــاری مــوازی بــا جهــت تنــش افقــی حداکثــر و همچنیــن شــیب بهینــه
حفــاری بهصــورت افقــی بــرای جلوگیــری از تولیــد ماســه ،خواهــد بــود .همچنیــن مقادیــر فشــار فروریــزش بهینــه و نــرخ بهینــه دبــی
تولیــد هیدروکربــن بــرای ســازندها ،بهخصــوص ســازندهای ســنگ مخــزن ،جهــت پیشگیــری از تولیــد ماســه ،تعییــن شــد.
كلمات كليدي :تولید ماسه ،تنش ،نرمافزار  ،STABViewمیدان نفتی ،نگار چاهپیمایی ،معیار شکست

مقدمه

مشــکالت موجــود کــه در حفــاری چاههــای نفــت و

گاز بــه  ۲گــروه کلــی تقســیم میشــوند :جلوگیــری از
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي hassanpour_mhd@tabrizu.ac.ir
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2019.3566.2629( :

ی حفــاری و شکســته
ناپایــداری قابلتوجــه در چــاه در طـ 

شــدن محــدود ســازندهای احاطهکننــده چــاه در طــی

تولیــد .مشــکل دوم تحــت عنــوان تولیــد ماســه (تولیــد
ذرات جامــد) اســت کــه از شکســت قابلتوجــه ســازند در
طــی تولیــد نتیجــه میشــود.
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در ایــن پدیــده دانههــای ماســه بهســمت فشــارهای زیــاد

بــا محاســبه تنشهــای مماســی و محــوری و شــعاعی و

میشــوند .دریــای خــزر بهدلیــل وجــود ذخایــر عظیــم

مدلهــای شکســت برشــی و بررســی تنشهــا ،میتــوان

وارده در جهــت تنــش حداکثــر ،از ســنگ مخــزن جــدا
ی دارد .حوضــه جنوبــی
هیدروکربــوری آن شــهرت فراوان ـ 
خــزر شــامل جنــوب دریــای خــزر ،شــرق آذربایجــان،

غــرب ترکمنســتان و شــمال ایــران اســت [ .]1هــدف ایــن

پژوهــش بررسـی مشــکالت تولیــد ماســه در چــاه SDX-5

بررســی وضعیــت و نــوع شکســتگیهای دیــواره چــاه از
مدلهــای شکســت برشــی چــاه را بهدســت آورد [.]4

روش تحقیق
معیار شکست

میــدان گازی شــاهدنیز واقــع در کشــور آذربایجــان،

معیــار شکســت برشــی بــرای یــک ســنگ یــک تابــع

تکتونیکــی ،الگهــای صوتــی و ســایر الگهــا اســت.

میکنــد کــه در آن شکســت برشــی فشارشــی رخ

پژوهــش پرکینــز و وینگارتــن کــه طــی مقالــهای روش

مطالعــات پیشبینــی تولیــد ماســه ب ـهکار بــرده میشــود

گازی معرفــی کردنــد و نتایــج حاصــل از ایــن روش بــرای

در شــرایط تولیــد ،نیــروی برشــی ســنگ ( )τmohrو تنــش

ســاحلی ،بــهکار بــرده شــد ،کــه ایــن روش از آن زمــان

بهدســت میآیــد:

بــا اســتفاده از اطالعــات پتروفیزیکــی ،ژئومکانیکــی،

ریاضــی اســت کــه میــدان تنــش  3محــوری را تعییــن

از تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینــه میتــوان بــه

میدهــد .معیــار شکســتی کــه در عمــوم حالتهــا بــرای

گراولپــک را بــرای کنتــرل تولیــد ماســه در چاههــای

معیــار خطـی مــور -کولمــب اســت .براســاس ایــن معیــار

 ۱۳میــدان موجــود در خلیــج ایاالتمتحــده در منطقــه

برشــی بــهکار بــرده شــده ( )τmaxاز طریــق رابطــه زیــر
(  )σ + σ

=
C cos ϕ + sin ϕ  1 3 − PW 
 2


τ Mohr

=

τ

بهصــورت گســترده در گســتره جهانــی بــهکار بــرده

()1

پیشبینــی تولیــد ماســه براســاس اندازهگیریهــای

()2

شکســت ســازند و نــرخ تولیــد ماســه و اندازهگیریهــای

شــروع تولیــد ماســه زمانــی رخ میدهــد کــه  τmaxاز

مختلــف پیشبین ـی تولیــد ماســه موردبحــث قرارگرفتــه

میتوانــد رخ دهــد اغلــب شکس ـتهای برشــی هســتند.
شکســت برشــی احتمــاالً در طــول مــدت حفــاری رخ

مــوارد ،یــک توســعه بســیار بــزرگ را بــرای چرخــه

ناحیــه پالســتیک باقــی میگــذارد [ .]5مقاومــت برشــی

صــادق بارونــي زاده و محمــد آبديــده نیــز بــه تحليــل

بیــن دانههــای مجــاور یــا چســبندگی  -2اصطــکاک.

ایــن پژوهــش ،پــس از قرائــت دادههــای پتروفیزیکــی از

مقابــل تنشهــای اعمالشــده از خــود پاســخ ارتجاعــی

ســنگ مخــزن در حالــت دینامیکــی پرداختــه و بعــد از

گســیختگی و شکســت اتفــاق میافتــد ،ذرههــای جامــد

تکمحــوری ســنگ مخــزن پرداختــه و فشــار منفــذی و

شکســت ،رو بــه نابــودی مـیرود .ایــن نــوع شکســت بــا

افقــی حداقــل و حداکثــر) را بهدســت آوردهانــد .درنهایــت

[.]5

شــد ،اشــاره کــرد [ .]2بورتــن و همــکاران ،اقــدام بــه

( )σ 1 − σ 3
2

Max

مغــزه ،آنالیزهــای الگــی و شبیهســازی پیشبینــی

کــه  Cچســبندگی و  φزاویــه اصطــکاک داخل ـی اســت.

میدانــی تولیــد ماســه کردنــد .در ایــن مطالعــه روشهــای

 τmohrتجــاوز کنــد .شکســتهایی کــه در تولیــد ماســه

اســت .اســتراتژی موجــود در ایــن مطالعــه ،ایــن موضــوع

را نشــان میدهــد کــه مدیریــت و کنتــرل ماســه و ســایر

میدهــد کــه درنهایــت منطقــه منبســط شــدهای را در

ی نفــت ســنگین شــمال در پــی دارد [ .]3همچنیــن
زندگـ 

شــامل دو قســمت میشــود -1 :پیوندهــای فیزیکــی

پتانســيل توليــد ماســه در مخــزن آســماري پرداختنــد .در

اگــر ســاختار ســنگ مخــزن ســفت و محکــم باشــد ،در

جملــه الگ صوتــی ،بــه محاســبه مدولهــای االســتیک

نشــان میدهــد و اگــر ضعیــف و سســت باشــد وقتــی این

تبدیــل آنهــا بــه حالــت اســتاتیکی بــه محاســبه مقاومــت

کوچــک و بزرگــی تولیــد میشــوند و ســاختار صفحــه

بزرگــی تنشهــای برجــا (تنــش عمــودی و تنشهــای

معیــار شکســت موهــر -کلمــب قابــل پیشبینــی اســت
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ایــن معیــار بیــان میکنــد کــه تنــش برشــی در یــک

و در نهایــت تحلیــل نرمافــزاری اســت .اولیــن قــدم

مشــخص برســد:

از اندازهگیــری الگهــای صوتــی از جملــه زمــان گــذر

صفحــه معیــن در ســنگ بــه یــک مقــدار بحرانــی
()3
τ = C + σ n tanϕ
کــه  τتنــش برشــی C ،مقاومــت چســبندگی σn ،تنــش
عمــود و  φزاویــه اصطــکاک اســت.
تولید ماسه

مشــکل تولیــد ماســه عمدتــاً در ســازندهای سســت

ظاهــر شــده و در ســازندهای عمیقتــر از

m

3500

نیــز محتمــل اســت [ 5و  .]6پیشبینــی تولیــد ماســه
ی میشــود کــه شــامل محاســبه
شــامل ســه بخــش اصل ـ 

پارامترهــای ســازند از جملــه پارامترهــای فیزیکــی
(زاویــه اصطــکاک داخلـی ،تخلخــل و چگالــی) و مکانیکــی
(ســرعت مــوج فشارشــی و برشــی ،نســبت پوآســون،
مدولهــای االســتیک و ،)...محاســبه پارامترهــای تنــش

عمق
()m

مربــوط بــه نرمســازی 1دادههــای اولیــه بهدســت آمــده
امــواج صوتــی برشــی و فشارشــی و دادههــای چگالــی
اســت .نرمســازی دادههــا توســط روش متوســط و بــا

اســتفاده از نرمافــزار  Geolog, 2012انجــام شــد (شــکل
 .)1مرحلــه بعــدی محاســبه ســرعت امــواج فشارشــی و
برشــی اســت .بــرای محاســبه ســرعت مــوج فشارشــی از

رابطــه  4و بــرای محاســبه ســرعت مــوج برشــی بهدلیــل
آنکــه مقــدار زمــان گــذر مــوج برشــی ( )DTsبــرای تمامـی
اعمــاق مــورد نظــر در اختیــار نبــود ،یــک معادلــه تجربــی

براســاس نســبت  Vp/Vsطراحــی شــد کــه مطابــق رابطــه
 5اســت:
()4

()5

304.8
= (V p )km / sec
) ∆t ( µ sec/ ft

= (V s )km / sec
0.7082 ×V p )km / sec( − 0.8092

عمق
()m

عمق
()m

شکل  1نمودار فیلترینگ دادهها .نتایج دادهها ،مربوط به چاه  SDX-5قبل و بعد از اعمال فیلتر توسط نرمافزار ژئوالگ
1. Smoothing
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مرحلــه بعــد محاســبه مقــدار چگالــی بــا اســتفاده از

گ بــاال ،معمــوال تمایــل بــه یــک زاویــه اصطــکاک
یانــ 

ρ = αV pβ

ی بــرای شــیل،
بــرای محاســبه زاویــه اصطــکاک داخلــ 

رابطــه گاردنــر و همــکاران اســت [:]7
()6

داخلــی باالیــی دارد [ .]10بــر ایــن اســاس آقــای الل

کــه در ایــن رابطــه  αو  βمولفههــای ثابــت تجربــی

رابطــه تجربــی فــوق را ارائــه داد کــه بهطــور مســتقیم بــا

 βبرابــر بــا  0/25و  αبســتگی بــه واحــد ســرعت مــوج

V − 1000 
ϕ = sin −1  p

V p + 1000 

بهدســتآمده هســتند کــه براســاس نظریــه گاردنــر،
فشارشــی ( )Vpدارد کــه اگــر  m/sباشــد α ،برابــر بــا 0/23

و اگــر  km/sباشــد α ،برابــر بــا  1/74خواهــد بــود [.]7
چگالــی آب (عمــق صفــر تــا  )550 mبرابــر بــا  1/1در

نظــر گرفتــه شــد [.]8

چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی

اولیــن مرحلــه در ایــن بخــش مربــوط بــه تخمیــن مقــدار
ضریــب چســبندگی اســت کــه بــرای ســازندها تخمیــن
زده شــد .بــا توجــه بــا ایــن مســاله کــه رســوبات موجــود
در دریــای خــزر رســوباتی سســت و نــرم هســتند و رفتــار

مکانیکــی آنهــا از رفتــاری مــا بیــن ســنگ و خــاک پیــروی

خواهــد کــرد و همچنیــن بــا توجــه بــه فقــدان دادههــای

آزمایشهــای مختلــف از جملــه آزمایــش مقاومــت فشــاری

ســه محــوره بــرای محاســبه ضریــب چســبندگی در ایــن
پژوهــش ،مقادیــر ایــن مولفــه براســاس مطالعــات آقــای

زوبــاک کــه میــزان ضریــب چســبندگی را بــرای رســوبات

سســت و نــرم براســاس آزمایشهــای مختلــف بــرآورد شــده
اســت ،تخمیــن زده شــد ]8[ ،کــه مقادیــر وارد نرمافــزار

شــدند و در جــدول  1در معــرض نمایــش قــرار گرفتهانــد.

همچنیــن مقادیــر زاویــه اصطــکاک داخلــی براســاس
مطالعــات الل [ ]9و ویــن گارتــن و پرکینــز محاســبه

شــدند [ ،]2کــه از یکســری روابــط تجربــی بــرای
ی بــا اســتفاده از
محاســبه مقــدار زاویــه اصطــکاک داخل ـ 

اندازهگیــری الگهــای ژئوفیزیکـی ،براســاس نــوع ســنگ،
اســتفاده شــد .همچنیــن بهنــدرت یــک مقــدار خــاص و
مشــخصی از زاویــه اصطــکاک داخلـی بــرای یــک جنس از

ســنگها وجــود دارد ،زیــرا نقــاط مقــاوم بهعنــوان یــک
تابــع از فشــار محــدود کننــده ،معمــوال بهصــورت خط ـی

اســت .بــا ایــن حــال ،برخــی از شــواهد آزمایشــگاهی

نشــان میدهــد کــه بــرای مثــال ســنگ شــیل ،بــا مــدول

ســرعت مــوج فشارشــی در ارتبــاط اســت [:]9
()7

کــه در ایــن رابطــه Vp ،ســرعت مــوج فشــاری برحســب
m/s

اســت .امــا آقایــان وینگارتــن و پرکینــز بــرای

ماسهســنگ رابطــه زیــر را ارائــه دادنــد کــه در ایــن
معادلــه تخلخــل نقــش اساســی را ایفــا میکنــد [:]2

()8
ϕ = 57.8 − 105Φ
کــه در ایــن رابطــه ،تخلخــل اســت کــه از رابطــه زیــر
حاصــل خواهــد شــد:
()9

 ∆t − 55 
Φ =

 189.5 − 55 

کــه در ایــن رابطــه  ∆tزمــان عبــور مــوج فشــاری
برحســب  μs/ftاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه رفتــار
ی ماننــد گلســنگ و ســنگرس در
مکانیکــی ســنگهای 

ی نفــت ،هماننــد رفتــار مکانیکــی شــیل اســت
مهندســ 

ی کــه جنــس آنهــا
[ ،]8بنابرایــن بــرای ســازندهای 
رسســنگ و گلســنگ اســت ،از معادلــهای کــه بــرای

شــیل حاصــل شــده اســت اســتفاده خواهیــم کــرد.

همچنیــن بــرای ســازند انیدریتــی ،چــون مقــدار شــیل
غالبتــر اســت و حجــم زیــادی را در ایــن ســازند بــه

خــود اختصــاص داده اســت ،بنابرایــن از معادلــه مربــوط

بــه شــیل ،بــرای محاســبه زاویــه اصطــکاک داخلــی
اســتفاده خواهیــم کــرد .در جــدول  1نتایــج مربــوط بــه

زاویــه اصطــکاک داخلــی بــرای هر ســازند مشــخص شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه دقیقتریــن راه بــرای

بهدســت آوردن مقادیــر چســبندگی و زاویــه اصطــکاک

داخلــی ،انجــام آزمایــش مقاومــت ســهمحوری اســت و
امــا در میــدان شــاهدنیز ایــن آزمایــش انجــام نگرفتــه

اســت و بنابرایــن بــرای بهدســت آوردن ایــن مقادیــر از

روابــط تجربــی کــه بــرای میادیــن و ســنگهای مختلــف
و مشــابه بــا ریولــوژی ســنگهای ســازندهای میــدان

شــاهدنیز ارائــه شــده بودنــد ،بهــره بــرده شــد.

95

شماره  ،106مرداد و شهریور 1398

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Lower Balakhany

Upper Balakhany

Sabunchi Suite

Lower Surakhany

Middle Surakhany

Upper Surakhany

Surakhany Anhydrite

Upper Surakhany

Akchagyl

Absheron

Novo-Caspian

ردیف

سازندها

1/05652

1/20203

1/16157

1/04699

1/10380

1/20112

1/08187

1/20168

1/15718

1/02848

0/77388

گرادیان تنش قائم
برحسب ()psi/ft

1/2452

1/4554

1/4784

1/3036

1/3567

1/3819

1/3846

1/3377

1/4438

1/1186

1/3963

گرادیان تنش
افقی حداکثر
برحسب ()psi/ft

1/155582

1/303689

1/219963

1/182138

1/268650

1/283774

1/229217

1/282964

1/217235

1/073564

1/085120

گرادیان تنش
افقی حداقل
برحسب ()psi/ft

0/5169502

0/4613588

0/8871253

0/7397747

0/6967161

0/5672919

0/6312712

0/8077107

0/5107321

0/6346132

0/5194505

()psi/ft

گرادیان فشار
منفذی برحسب

0/3219

0/3276

0/3538

0/3781

0/3719

0/3800

0/3912

0/4033

0/4034

0/4171

0/4264

نسبت
پوآسون

4/359304

3/930689

2/819292

1/960733

2/08746

1/765684

1/369379

1/012097

1/025213

0/747791

0/609931

E+06 psi

مدول یانگ
برحسب

جدول  1خالصهای از محاسبه تمامی دادههای مورد نیاز برای پیشبینی تولید ماسه

8047/978

7751/218

6553/519

5570/27

5794/642

5498/709

5121/439

4690/288

4687/228

4266/665

3985/888

مقاومت فشاری
تکمحوره
برحسب ()psi

43/09

36/93

32/07

22/49

31/23

21/7

28/55

10/71

26/83

24/74

23/29

1305

1560

590

653

493

508

508

410

235

187

96

زاویه اصطکاک چسبندگی
برحسب ()psi
داخلی ()°
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مدولهای االستیک

فشار منفذی

جزئیــات مکانیکــی ســنگ میتواننــد از دو منبــع مختلــف

روش ـی کــه بــرای پیشبین ـی و محاســبه فشــار منفــذی

 -1اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی ،کــه از اندازهگیریهــای

کــه بــا اســتفاده از دادههــای حاصــل از چاهپیمایــی

حاصل شــوند [:]11

مســتقیم پارامترهــای مقاومــت و رفتار االســتیک اســتاتیک
مغــزه قابــل تعیین هســتند.

 -2اندازهگیریهــای درونچاهــی کــه از طریــق نگارههــای

در ایــن مطالعــه ب ـهکار گرفتــه شــد ،روش ایتــون اســت
ماننــد زمــان ســیر صــوت و مقاومــت ویــژه ســازند،

تعییــن میشــود [:]18
()15

x

∆ 
Ppg =S g − )S g − Png (  tn 
 ∆t 

چاهپیمایــی بــرای تعییــن ثابتهــای دینامیــک االســتیک

کــه در ایــن رابطــه  Ppgگرادیــان فشــار ســازند Sg ،گرادیان

و فشارشــی ،تعییــن میشــوند .روش دوم بهتریــن و

 ∆tزمــان عبــور امــواج صوتــی اندازهگیــری شــده در شــیل

از طریــق اندازهگیریهــای مــداوم ســرعت امــواج برشــی

فشــار روبــاره Png ،گرادین فشــار منفــذی هیدرواســتاتیک،

دقیقتریــن روش بــرای انــدازه گیریهــای مدولهــای

کــه توســط چــاه پیمایــی بهدســت آمــده اســت،

مقادیــر محاســبه شــده ،بــرای محاســبه نســبت پوآســون

نرمــال و  xیــک تــوان ثابــت اســت کــه بهطــور رســمی در

رابطــه  12و مــدول بالــک از رابطــه  13اســتفاده شــد [:]12

عــدد ثابــت نیازمنــد اصــاح در مخــازن غیــر متعــارف و

االســتیک ،بــه حســاب میآیــد .بنابرایــن بــا اســتفاده از

از رابطــه  ،10مــدول یانــگ از رابطــه  ،11مــدول برشــی از
()10

2
2
2
2
1 V p /V s  − 2 1  ∆t s − 2∆t p 
=
 2
2 
2
2
2 V p /V s  − 1 2  ∆t s − ∆t p 

بــرای نمونههــای ماسهســنگ در محــدوده  0/2و بــرای
نمونههــای ســنگآهک در محــدوده  0/3الــی  0/35در
شــرایط دمــا و فشــار مخــزن قــرار دارد [ 8و :]12

()11
()12

()13

زمــان عبــور امــواج صوتــی در شــیل در شــرایط فشــار
مطالعــات ایتــون  ۳در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن

=
ϑ
ـتحکم
مسـ

نســبت پوآســون ،ضریبــی بــدون واحــد بــوده و مقــدار آن

و متراکــم دارد [.]18

زمین شناسی منطقه

دریــای خــزر بهعنــوان یــک منطقــه بــزرگ تولیدکننــده
ثابــت نفــت و گاز بهدلیــل وفــور منابــع نفــت و

گاز طبیعــی در ســرزمینهای روســیه ،قزاقســتان،
آذربایجــان و ترکمنســتان و ایــران ،محســوب مــی شــود.

2
2
 ρ   3∆t s − 4∆t p 
=
×1.34 ×1010
E ) psi (  2  
2
2 
در
 ∆t s   ∆t s − ∆t p 

ρ

∆tn

ایــن میــان کشــور آذربایجــان یکــی از قدیمیتریــن

= ( G ) psi

مناطــق تولیــد کننــده نفــت و گاز در جهــان محســوب

 1
4 
K ) psi
( ρb  ) 2 ( − ) 2 (  × 1.34 × 1010
=
 ∆t
t s 
∆
p


چهــار ســویه و محــدود در کاســپین جنوبــی اســت

× 1.34 × 1010

∆t s2

میشــود [ .]1شــاهدنیز یــک ســاختار بــزرگ پرشــیب

بــرای محاســبهمیزان مقاومــت فشارشــی تکمحــوره،

[ .]19ســازندهای تشــکیل دهنــده ایــن میــدان شــامل

ماسهســنگ ،دولومیــت ،هماتیــت ،ســرپانتین ،دیابــاز و

تــا کواترنــر میشــود کــه بــه ترتیــب از پاییــن بــه بــاال

بــرای ســنگهای مختلفــی همچــون مــارن ،ســنگآهک،
تــوف معــادالت مختلفــی ارائــه گردیــده [،15 ،14 ،13

 16و  ]17و در ایــن مطالعــه براســاس لیتولــوژی مخــزن
از معادلــه  14اســتفاده شــده اســت:

()14

UCS = 9.95 Vp1.21

در ایــن معادلــه  UCSمقاومــت فشــاری تکمحــوره
( )MPaو  Vpســرعت مــوج فشــاری ( )km/sاســت.

ســریهای مولــد کالســتیک بــا ســن پلیوســن میانــی

شــامل ســازند فاســیال ( ماسهســنگ -پلیوســن میانــی)،
ســازند باالخانــی (ماسهســنگ و ســنگرس -پلیوســن

میانــی) ،ســازند صابونچــی (ماسهســنگ -پلیوســن
باالیــی) ،ســازند ســوراخانی (ماسهســنگ و ســنگرس-

پلیوســن باالیــی) ،ســازند آقچاگیــل (گلســنگ -اواخــر
پلیوســن) ،ســازند آبشــرون (گلســنگ -پلیوستوســن) و
ســازند نــوو -کاســپین (شــیل -کواترنــر) اســت.
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در دهانــه مــوازی محــور تنــش افقــی حداقــل اســت

جهت و بزرگی تنش در منطقه

ی تنشهــای اصلــی حداقــل ،متوســط و حداکثــر
بزرگــ 
( S2 ،S1و)S3

میتواننــد بهصــورت تنــش قائــم

1

(حاصــل از وزن ســنگهای پوشــاننده باالیــی ،رســوبات و
ســیالهای موجــود در آنهــا) ،تنــش افقــی حداکثــر 2و

تنــش افقــی حداقــل 3بیــان شــوند ،کــه توســط اندرســون

ارائــه و مطرحشــده اســت [ .]20جهــت تعییــن بزرگــی
تنشهــای تکتونیکــی برجــای احاطــه کننــده چــاه

از روشهــای مختلفــی میتــوان بهــره بــرد .ازجملــه

ایــن روشهــا میتــوان بــه آزمایــش نشــت ،4آزمایــش

نشــت تمدیــد یافتــه ،5مینــی فراکچــر تســت 6و میکــرو
فراکچــر تســت ،7روابــط پــرو االســتیک و  ...اشــاره نمــود.

[ .]22آنالیــز محورهــای تنــش افقــی حداکثــر یــک
فرکانــس پیــک را در محــدوده  N30°Eارائــه داد [.]22

رونــد دیگــر کــه دارای مشــخصات  N120°Eاســت از
توزیــع محورهــای تنــش افقــی حداکثــر مربــوط بــه

گلفشــانها و نقشــه تنــش جهانــی شناســایی شــده
اســت کــه بیانگــر آزیمــوت تنــش افقــی حداقــل اســت.

بزرگ ـی تنــش قائــم ،در مناطــق دور از ســاحل ،از رابطــه
 16حاصــل میشــود [:]8

(Sv = ρw gz w + ∫ ρ )z ( gdz ≈ρw gz w + ρ g )z − z w ( )16
z

zw

کــه ()zا ،ρیــک دانســیته و بهعنــوان یــک تابــع از عمــق
عمــودی صحیــح ρw ،8دانســیته آب ،و  zwعمــق آب،

g

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن آزمایشهــا بســیار پرهزینــه

شــتاب گرانشــی و  ρ−میانگیــن دانســیته روبــاره اســت
[ 8و  .]24همچنیــن ،بــرای محاســبه مقــدار تنــش افقــی

تنشهــا از روابــط پــرو االســتیک اســتفاده شــد .اســتفاده

معادلــه  18اســتفاده میکنیــم [:]8

عــددی تنــش افقــی حداکثــر اســت [ .]21کنتــرل جهــت

()18

حفــاری ،اســتخراج ،تکمیــل چــاه و بهویــژه در عملیــات

کــه در ایــن رابطــه  αضریــب بایــوت ϑ ،نســبت پوآســون،

هســتند و بهدلیــل عــدم دسترســی بــه مکانیــک ســنگ
میــدان گازی شــاهدنیز آذربایجــان ،بــرای تعییــن بزرگ ـی
از روابــط پرواالســتیک ،رایجتریــن روش محاســبه مقــدار

و مقــدار تنشهــای برجــا از اصلیتریــن عوامــل در
شبیهســازی اســت [ .]8در میــدان گازی شــاهدنیز،

کــه میــدان تنشــی حاکــم ،فشارشــی اســت ،دو گســل
معکــوس شناســایی شــده اســت کــه یکــی از گســلها

بــا ســاز و کار معکــوس در پهلــو ســمت غــرب میــدان و

همچنیــن در قســمت میانــی نیــز یــک تراســت عمیــق در
داخــل ســریهای پیــش از الیگوســن ،موجــود اســت کــه

بــه نظــر نمیرســد ایــن دو گســل بهصــورت مســتقیم
در ارتبــاط باشــند [ .]19بــرای تعییــن جهتهــای
تنشهــای موجــود در منطقــه از مطالعــات بونینــی و

همچنیــن مطالعــات بونینــی و مازارینــی ،اســتفاده شــد
کــه در مــورد چندیــن ســاختار گلفشــان دنیــا از جملــه
گلفشــانهای موجــود در آذربایجــان بهخصــوص در

ســاختار شــاهدنیز مطالعــه کردهانــد [ 22و  .]23جهــت
طویــل شــدگی در دهانــه گلفشــان هــای فعــال مــوازی

بــا محــور تنــش افقــی حداکثــر و جهــت کوتاهشــدگی

حداکثــر از معادلــه  17و مقــدار تنــش افقــی حداقــل از
()17

E ε h ϑE ε H
ϑ
ϑ
+
σν +
α Pp + α Pp +
1−ϑ
1−ϑ
1−ϑ2 1−ϑ2

=σ
H

E ε H ϑE ε h
ϑ
ϑ
+
=σ
σν −
α Pp + α Pp +
h
1−ϑ
1−ϑ
1−ϑ2 1−ϑ2

 Ppفشــار منفــذی εh ،و  εHکرنــش در جهــت تنشهــای
افقــی حداقــل و حداکثــر هســتند .الزم بهذکــر اســت کــه

ضریــب بایــوت نســبت میــزان تغییــر حجم ســیال پر شــده

در تخلخــل ســنگ ،بــه تغییــر حجــم کل ســنگ زمانــی

کــه ســیال بــرای حرکــت و مهاجــرت بهســمت بیــرون
ســنگ آزاد اســت .بهطــور رســمی ،در صــورت فقــدان

نتایــج آزمایشــگاهی ،مقــدار ضریــب بایــوت در مطالعــات
زمینشناســی و بــرای اکثــر محیطهــای رســوبی ،طبــق

قانــون بایــوت [ 25و  ،]26عــدد  ۱در نظــر گرفتــه میشــود

ی تنشهــا و فشــار
[ .]27نتایــج حاصلــه بــرای بزرگــ 
منفــذی بهصــورت شــکل  2ارائــه شــدهاند.

1. Sv
2. Shmax
3. Shmin
4. Leak of Test
5. XLOT
6. Mini Fracture Test
7. Micro Fracture Test
8. True Vertical Depth
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مقادیر فشار منفذی ،تنش قائم ،تنش افقی حداکثر ،تنش افقی حداکثر ()psi
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شکل  2نمودار عمق ( )mدر برابر تنشهای افقی حداکثر و حداقل و تنش قائم و فشار منفذی ()psi

طبــق شــکل ،از عمــق صفــر تــا ( 550 mعمــق آب)

ماســه از ســنگ مخــزن و حرکــت آن بهســمت چــاه

منفــذی اســت و دلیــل آن وجــود فشــار ناشــی از ســتون

فروریــزش در متــن یــک ســازند کــم باشــد ،بنابرایــن

بزرگــی تنــش قائــم و تنشهــای افقــی برابــر فشــار
ســیال اســت .مقادیــر تنشهــا نیــز بیانگــر ســاز و کار
تنــش فشارشــی منطقــه و تبعیــت از قانــون اندرســون

اســت .جــدول  ،1خالصــه محاســبات دادههــای مــورد

نیــاز نرمافــزار اســت.
بحث و نتایج

ی تولیــد و ورود هیدروکربــن از ســنگ مخــزن
دلیــل اصلـ 

بــه چــاه ،اختــاف فشــار بیــن فشــار مخــزن( 1ســازند) و
فشــار تــه چــاه 2اســت کــه منجــر بــه مهاجــرت و انتقــال

هیدروکربــن از ســنگ مخــزن بــه چــاه خواهــد شــد .امــا
مهندســین اجــازه نخواهنــد داد کــه فشــار تــه چــاه صفــر

بمانــد و آن را افزایــش میدهنــد تــا اختــاف فشــار
بیــن تــه چــاه و مخــزن زیــاد نشــود ،بــا ایــن اســتدالل،
ی تولیــد ،فشــار تــه چــاه اســت کــه بهصــورت
عامــل اصلـ 

اختــاف فشــار بیــن مخــزن و چــاه تعریــف میشــود.
فشــار فروریــزش ،3افــت فشــار بحرانــی تولیــد هیدروکربن

بــه داخــل چــاه اســت .در حقیقــت فشــار فروریــزش،
فشــار بحرانــی الزم بــرای تولیــد هیدروکربــن ،بــدون
تولیــد ماســه اســت و بــا افزایــش فشــار تولیــد و تجــاوز

نفــت ،بههمــراه هیدروکربــن خواهــد شــد .اگــر فشــار
فشــار تولیــد نیــز بــرای پیشــگیری از تولیــد ماســه کــم

خواهــد بــود و بــا افزایــش انــدک در میــزان فشــار تولیــد،
ماســه نیــز ســریعا تولیــد خواهــد شــد ،امــا بــا زیــاد بــودن

فشــار فروریــزش ،بــه همــان میــزان نیــز میتــوان فشــار

تولیــد را بــدون تولیــد ماســه افزایــش داد و پتانســیل
تولیــد ماســه نیــز در ایــن حالــت کــم خواهــد بــود .الزم

بــه ذکــر اســت کــه فشــار فروریــزش معمــوال بیــن فشــار
منفــذی ســازندها و تنــش افقــی حداکثــر ،متغیــر اســت.

همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه فشــار فروریــزش همــان
فشــار ریــزش دیــواره چــاه بــوده و تولیــد ماســه بهمیــزان

جریــان ســیال و ویســکوزیته آن نیــز بســتگی دارد .در

نرمافــزار  STABViewجهــت پیشبینــی تولیــد ماســه،

چهــار نمــودار تحــت عناویــن پروفیــل عمــق  ،نمــودار
5

آزیمــوت  ،نمــودار شــیب و نمــودار قطبــی  ،حاصــل
6

7

8

شــدند [ .]28تمامــی نمودارهــای مربــوط بــه پیشبینــی

تولیــد ماســه بــرای ســازند باالخانــی حاصــل شــدند .الزم

بهذکــر اســت کــه ایــن ســازند از مهمتریــن ســازندهای

مخزنــی چــاه  SDX-5میــدان گازی شــاهدنیز محســوب
میشــود و در عمــق  4879/23تــا  5769/5 mقــرار دارد.

آن از مقــدار فشــار بحرانــی فروریــزش ،ماســه نیــز بــه

درون چــاه تولیــد خواهــد شــد .بــا افزایــش فشــار تولیــد
و عبــور آن از مــرز فشــار فروریــزش یــا  ،4 MSFDDPبــا

وجــود افزایــش تولیــد هیدروکربــن ،ماســه نیــز تولیــد

خواهــد شــد و فشــار زیــاد تولیــد باعــث کنــده شــدن

1. Formation Pressure
2. Drawdown Pressure
3. Collapse Pressure
4. MSFDDP: Maximum Sand Free
5. Depth Profile
6. Azimuth Plot
7. Inclination Plot
8. Polar Plot
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آزیموتــی ،پتانســیل تولیــد ماســه در بیشــترین حــد خــود

نمودار آزیموت و نمودار شیب

نمــودار آزیمــوت بــرای نمایــش پتانســیل تولیــد ماســه
در آزیموتهــای مختلــف بــهکار بــرده میشــود .شــکل

-3الــف ،نمــودار آزیمــوت چــاه را بــرای ســازند باالخانــی
زیریــن (بــا سنگشناســی عمدتــا ماسهســنگی) در

عمــق عمــودی صحیــح  ،18825 ftرا نشــان میدهــد.

بــا توجــه بــه نمــودار ،در آزیمــوت  ۱۲۰°و ( ۳۰۰°مــوازی
بــا تنــش افقــی حداقــل) مقــدار فشــار فروریــزش در

کمتریــن حــد خــود ( )25825 psiبــوده و در ایــن بــازه

قــرار دارد .امــا در آزیموتهــای  ۳۰°و ( ۲۱۰°مــوازی بــا
جهــت تنــش افقــی حداکثــر) مقــدار فشــار فروریــزش در

بیشــترین مقــدار خــود ( )26500 psiقــرار دارد ،بنابرایــن
احتمــال و پتانســیل تولیــد ماســه در ایــن آزیموتهــا

بســیار کــم اســت .در نتیجــه ،آزیمــوت بهینــه حفــاری
مربــوط بــه آزیمــوت  ۳۰و ( ۲۱۰مــوازی بــا جهــت
°

°

تنــش افقــی حداکثــر) اســت .شــکل ب ،3-نمــودار شــیب

را بــرای ســازند باالخانــی زیریــن بــه نمایــش گــذارده
اســت.

الف
26600
فشار فروریزش ()psi

26400
26200
26000

25800
0 30 60 90 120 160 180210 240 270 300 330 360
آزیموت چاه ()°

ب
29000
28500
27500
27000
26500
26000
10 20

0

25500

30 40 50 60 70 80 90
شیب چاه ()°
شکل  3الف -آزیموت الف) و ب -شیب برای سازند باالخانی زیرین

فشار فروریزش ()psi

28000
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محــور افقــی ایــن نمــودار نشــانگر مقادیــر زاویــه انحــراف

از صفــر تــا  ۹۰°اس��ت و زاوی��ه صف��ر درج��ه ،بیانگــر مقــدار

خطــرات تولیــد ماســه خواهــد بــود.
نمودار قطبی برای فشار فروریزش و فشار ته چاه

زاویــه نســبت بــه حالــت قائــم چــاه (چــاه قائــم) و زاویــه

نمودارهــای قطبــی بــرای نمایــش دادههــای فشــار

افقــی) اســت .همچنیــن ،محــور عمــودی ایــن نمــودار

ریســک محاســبه شــده بــرای مســیرهای مختلــف چــاه

میگــذارد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تمامــی

از حالــت عمــودی چــاه اســت کــه شــیب چــاه در ایــن

صحیــح اســت .براســاس شــکل -3ب ،بــرای ســازند

امــا از مرکــز نمــودار بــه بیــرون ،هــر یــک از حلقههــا

از حالــت عمــودی باشــد (چــاه قائــم) ،فشــار فروریــزش

نمودارهــای قطبــی بــرای تمــام ســازندهای موجــود

ی آن پتانســیل تولیــد ماســه بیشــتر خواهــد بــود ،امــا
پـ 

فروریــزش و شــکل  4ب بــرای فشــار تــه چــاه ،در ســازند

افقــی) ،مقــدار فشــار فروریــزش در بیشــترین حــد خــود

بــا جهــت تنــش افقــی حداقــل) چــاه بــا زاویــه انحنــای 0

ماســه نیــز کاهــش خواهــد یافــت .بنابرایــن ،چــاه بــا

حقیقــی  45تــا  ،)90°دارای کمتریــن فشــار فروریــزش

 ۹۰°نشــاندهنده  ۹۰°انحــراف از حالــت قائــم چــاه (چــاه

فروریــزش بهصــورت منحنیهــای تبایــن یــا میــزان

مقادیــر فشــار فروریــزش را بــر حســب  psiبــه نمایــش

اس�تـ .مرکــز نموــدار بیانگ��ر صف��ر درج��ه زاویــه انحــراف

نمودارهــای شــیب ،عمــق مــورد نظــر ،عمــق عمــودی

نقطــه  90°و آزیمــوت براب��ر بـ�ا صفـ�ر درج��ه اســت.

باالخانــی زیری��ن ،اگ��ر چ��اه دارای صفــر درجـ�ه انحنــا

یــک تغییــر  ۳۰°را در شــیب چــاه ،نشــان میدهــد.

در کمتریــن حــد خــود قــرار دارد ( )25525 psiو در

تهیــه شــدند .براســاس شــکل  4الــف بــرای فشــار

اگــر چــاه دارای  ۹۰°انحنــا از حالــت عمــودی باشــد(چاه

باالخانــی زیریــن ،در آزیموتهــای  ۱۲۰و ( ۳۰۰°مــوازی

ی آن پتانســیل تولیــد
خواهــد بــود ( )28500 psiو در پ ـ 

تــا  45°نســبت بهحالــت عمــودی چــاه (چــاه بــا شــیب

ش��یب صفــر درجـ�ه ،شــیب بهینــه حفــاری بــرای کاهــش

خواهــد بــود (بیشــترین احتمــال تولیــد ماســه).

ب

الف

د

ج

شکل  4نمودارهای قطبی فشار فروریزش و فشار ته چاه برای سازندهای باالخانی باالیی و باالخانی زیرین
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همچنیــن در آزیمــوت  ۳۰°و  ۲۱۰°نیــز (مــوازی بــا جهــت

هیدروکربــن رخ خواهــد داد .در حالــت افقــی چــاه نیــز

 15°نســبت بــه حالــت عمــودی چــاه نفتــی (چــاه با شــیب

 33305بــرای

تنــش افقــی حداکثــر ( ))N30Eچــاه بــا زاویــه انحنــای  0تا

حقیقــی  75تــا  ،)90°دارای کمتریــن فشــار فروریــزش

حداکثــر فشــار تولیــد بــدون تولیــد ماســه29177 psi ،

بــرای ســازند باالخانــی زیریــن و

psi

باالخانــی باالیــی اســت .تفــاوت نمودارهــای قطبــی بــرای

و بیشــترین احتمــال تولیــد ماســه خواهــد بــود .بنابرایــن،

فشــار تــه چــاه بــا نمودارهــای قطبــی بــرای حالــت فشــار

شــیب چــاه نزدیــک بــه قائــم یــا قائــم باشــد (مرکــز

ی هســتند و
بــرای حالــت فشــار تــه چــاه بهصــورت منف ـ 

ماســه نیــز زیــاد اســت .در بحــث آزیمــوت ،امنتریــن

مقــدار از فشــار مخــزن کمتــر باشــد تــا ســیال از ســازند به

مشــاهده میشــود کــه در هــر آزیموتــی کــه باشــد اگــر
نمــودار) ،فشــار فروریــزش کــم بــوده و احتمــال تولیــد

آزیمــوت بــرای پیشگیــری از خطــرات تولیــد ماســه

فروریــزش در ایــن اســت که مقادیر فشــار نشــان داده شــده

ایــن ارقــام نشــانگر ایــن اســت کــه فشــار تــه چــاه بــه چــه
داخــل چــاه جریــان یابــد .بــرای ســازند باالخانــی زیریــن،

آزیمــوت  N30Eاســت زیــرا در آزیمــوت  30°نســبت بــه

اگــر چــاه در حالــت عمــودی باشــد ،فشــار تــه چــاه بایــد

احتمــال تولیــد ماســه در آزیمــوت  30°کمتــر اســت .در

ســازند بهداخــل چــاه جریــان یابــد (شــکل -4ب) .در

آزیمــوت  ،120°فشــار فروریــزش بیشــتر بــوده و در نتیجــه

 ،15795 psiاز فشــار مخــزن کمتــر باشــد تــا ســیال از

کل ،بــا توجــه بــه اینکــه بیضــوی ســیاه رنــگ مرکــزی

حالــت افقــی چــاه نیــز فشــار چــاه بایــد  19365 psiاز

حداقــل اســت بنابرایــن ایــن آزیمــوت از نظــر تولیــد ماســه

چــاه جریــان یابــد .در شــکل -4ج بــرای فشــار فروریــزش

بهینــه حفــاری در راســتای آزیمــوت  30°بــرای کاهــش

ســازند باالخانــی باالیــی اســت ،در آزیموتهــای  ۱۲۰و

(مقــدار فشــار فروریــزش کــم) در جهــت تنــش افقــی

بیشــترین اســتعداد را خواهــد داشــت .بنابرایــن ،آزیمــوت

فشــار مخــزن کمتــر باشــد تــا ســیال از ســازند بهداخــل
و شــکل -4د بــرای فشــار تــه چــاه نیــز کــه مربــوط بــه

خطــرات تولیــد ماســه ،اســت .طبــق ایــن نمــودار اگــر چــاه

( ۳۰۰°مــوازی بــا جهــت تنــش افقــی حداقــل) چــاه بــا

ی آن کمتریــن
فشــار فروریــزش را خواهیــم داشــت و در پـ 

(چــاه بــا شــیب حقیقــی  40تــا  ،)90°دارای کمتریــن

بهصــورت افقــی باشــد ،در اکثــر آزیموتهــا ،بیشــترین
احتمــال تولیــد ماســه را شــاهد خواهیــم بــود .بنابرایــن،

زاویــه انحنــای  0تــا  50°نســبت بــه حالــت عمــودی چــاه
فشــار فروریــزش اســت (بیشــترین احتمــال تولیــد ماســه).

مناطقــی کــه بــا تبایــن تیــره بهصــورت چهارگانــه

همچنیــن در آزیمــوت  ۳۰°و  ۲۱۰°نیــز (مــوازی بــا جهــت

فشــار فروریــزش (در حــدود  29177 psiبــرای ســازند

 15°نســبت بــه حالــت عمــودی چــاه نفتــی (چــاه با شــیب

حاشــیهای دیــده میشــوند دارای بیشــترین مقــدار

باالخانــی زیریــن و  33305 psiبــرای باالخانــی باالیــی)
و کمتریــن اســتعداد بــرای تولیــد ماســه در ایــن عمــق،

تنــش افقــی حداکثــر ( ))N30Eچــاه بــا زاویــه انحنــای  0تا

حقیقــی  75تــا  ،)90°دارای کمتریــن فشــار فروریــزش

و بیشــترین احتمــال تولیــد ماســه خواهــد بــود .بنابرایــن،

ی هــر نقطــه از نمــودار قطبــی برای
هســتند .در حالــت کلـ 

آزیمــوت بهینــه حفــاری در راســتای آزیمــوت  30°بــرای

میشــود کــه در ایــن ســازند ،اگــر چــاه در حالــت

قطبــی بــرای حالــت فشــار تــه چــاه بــرای ایــن ســازند ،در

تحلیــل پتانســیل تولیــد ماســه ،فشــار بحرانــی محســوب

عمــودی باشــد کمتریــن فشــار فروریــزش و بیشــترین
احتمــال تولیــد ماســه را شــاهد خواهیــم بــود .همچنیــن
اگــر چــاه قائــم باشــد ،حداکثــر مقــدار فشــار تولیــد

بایــد  25549 psiبــرای باالخانــی زیریــن و 28719 psi

بــرای باالخانــی باالیــی باشــد ،اگــر فشــار تولیــد از ایــن

مقــدار افزایــش یابــد ،تولیــد ماســه همزمــان بــا تولیــد

کاهــش خطــرات تولیــد ماســه ،اســت .امــا در نمودارهــای

حالــت عمــودی چــاه فشــار تــه چــاه بایــد  ،20825 psiاز

فشــار مخــزن کمتــر باشــد تــا ســیال از ســازند بهداخــل

چــاه جریــان یابــد (شــکل  4د) .در حالــت افقــی چــاه نیــز
فشــار چــاه بایــد  25334 psiاز فشــار مخــزن کمتــر باشــد
تــا ســیال از ســازند بهداخــل چــاه جریــان یابــد.
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ســوراخانی انیدریــت و ســوراخانی باالیــی ،میــل چــاه تــا

نمودار پروفیل عمق

نمودارهــای پروفیــل عمــق یــک نمایــش تصویــری از
دادههــای فشــار در طــول یــک بازبینــی چــاه براســاس
عمــق عمــودی صحیــح و عمــق اندازهگیــری شــده،1

ارائــه میدهنــد .براســاس شــکل  ،5در بســتر رســوبی
دریــای خــزر مقادیــر تنشهــا بایســتی ،برابــر بــا مقــدار

فشــار منفــذی باشــد .زیــرا در ایــن نقطــه ،فشــارهای
ناشــی ،مربــوط بــه فشــار ســتون ســیال اســت .فشــار

ســازند نیــز (منحنــی  )Aبهطــور طبیعــی کمتــر از

بزرگــی تنــش عمــودی (منحنــی  )Bبــوده و تنــش افقــی
حداقــل (منحنــی  )Cبیشــتر از تنــش عمــودی و همچنین

مقــدار تنــش افقــی حداکثــر (منحنــی  )Dنیــز بیشــتر

از تنــش افقــی حداقــل اســت کــه نشــانگر رژیــم تنــش
فشارشــی اســت .بــا توجــه بــه منحنــی فشــار فروریــزش،

اگــر فشــار تولیــد هیدروکربــن در زیــر ایــن منحنــی باشــد
تولیــد هیدروکربــن بــدون تولیــد ماســه انجــام خواهــد
شــد ،امــا اگــر فشــار تولیــد از مــرز فشــار فروریــزش عبــور

کنــد ،تولیــد هیدروکربــن بههمــراه تولیــد ماســه خواهــد

ل در چــاه
بــود .همچنیــن ،مقادیــر تغییــرات می ـ 

SDX-5

نشــان داده شــده اســت کــه در مــرز بیــن ســازندهای

 ۳۴°نیــز متغیــر اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه فشــار
فروریــزش بحرانــی در ارتبــاط بــا معیــار شکســت موهــر-

کولمــب از نظــر تئــوری بــا اســتفاده از رابطــه فــوق
حاصــل میشــود [:]29

()19

1
1
1

τ = )σ 1′ − σ 3′ ( cos ϕ =τ 0 +  )σ 1′ + σ 3′ ( − )σ 1′ − σ 3′ (sin ϕ  tan ϕ
2
2
2



کــه در ایــن رابطــه φ ،زاویــه اصطــکاک داخلــی و  σ′1و ،σ′3
تنشهــای اصلــی موثــر هســتند کــه از طریــق روابــط

زیــر حاصــل میشــوند:

′ σ 1 − Pp
=σ
1

()20

()21

′ σ 3 − Pp
=σ
3

کــه در روابــط فــوق  σ1و  σ3تنشهــای اصلــی و  Ppنیــز
فشــار منفــذی اســت .نــوع دیگــری از نمــودار پروفیــل

عمــق ،بــه نــام نمــودار فشــار لحظـهای 1اســت .ایــن فشــار
مربــوط بــه افــت فشــار لحظــهای بــرای تولیــد ماســه

ی بســته
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،زمانیکــه چــاه نفتــ 

اســت و متخصصیــن قصــد تولیــد هیدروکربــن را دارنــد،

بایســتی افزایــش فشــار جریاندهــی بــه آهســتگی انجــام

گیــرد (بــا فشــار کمتــری انجــام یابــد).

پیشینه تنش افقی
فشار مچالگی دهانه چاه

فشار فروریزش برای تولید ماسه ()psi

فشار سازند
تنش عمودی روباره
کمینه تنش افقی

عمق عمودی صحیح ()ft

شکل  5نمودار پروفیل عمق برای حالت فشار فروریزش (عمق عمودی صحیح) برای تمامی سازندها
1. Measured Depth
2. Instantaneous Drawdown
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در شــکل  6منحنــی فشــار لحظـهای تولیــد ماســه نشــان

جریاندهــی و یــا افــت فشــار جریانــی را بــه آهســتگی

بایســتی بــا توجــه بهمیــزان فشــار لحظــهای ،فشــار

زیــاد اســت.

داده شــده اســت (منحنــی  )Bو مهندســین بهرهبــرداری

افزایــش دهنــد .زیــرا احتمــال تولیــد ماســه در ایــن فشــار

پیشینه تنش افقی
فشار مچالگی دهانه چاه

فشار بحرانی تولید ماسه برای حالت فشار لحظهای ته چاه ()psi

فشار سازند
تنش عمودی روباره
کمینه تنش افقی

عمق عمودی صحیح ()ft

شکل  6نمودار پروفیل عمق برای حالت فشار لحظهای ته چاه (عمق عمودی صحیح) برای تمامی سازندها

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه نمودارهــای حاصلــه از نرمافــزار

 ،STABViewآزیمــوت بهینــه حفــاری جهــت پیشگیــری
از تولیــد ماســه ،آزیمــوت مــوازی بــا تنــش افقــی حداکثــر

تعییــن شــد کــه آزیمــوت  30 °اســت و شــیب بهینــه

حفــاری نیــز بــرای پیشگیــری از تولیــد ماســه براســاس
نمودارهــای قطبــی حاصــل شــده ،بــرای ســازندها،
شــیب افقــی اســت .بــا توجــه بــه نمودارهــای قطبــی در
حالــت فشــار تــه چــاه ( ،)MSFDDPمقادیــر فشــارهای

تــه چــاه بــرای هــر یــک از ســازندها بهصــورت مقادیــر

عــددی منفــی ،مشــخص شــد .در نمــودار پروفیــل عمــق

نشــان داده شــد کــه بــا توجــه بــه ترتیــب قرارگیــری
نمودارهــای تنش ـيهای مختلــف ،منطقــه مــورد مطالعــه

از رژیــم تنشــی فشارشــی تبعیــت میکنــد .همچنیــن

در ایــن نمــودار مقــدار فشــار فروریــزش و فشــار تــه
چــاه ( )MSFDDPبــرای هــر یــک از ســازندها مشــخص
شــد و نــرخ دبــی بهینــه بــرای هــر یــک از ســازندها،

جهــت پیشگیــری از تولیــد ماســه ،تعییــن شــد و

مشــخص شــد کــه فشــار جریاندهــی کــه تحــت کنتــرل

مهندســین بهرهبــرداری اســت ،نبایــد از مقادیــر فشــار

روی نمــودار  Collapse Pressureتجــاوز کنــد .در نمــودار

پروفیــل عمــق ،در حالــت

Instantaneous Drawdown

افــت فشــار لحظـهای بــرای تولیــد ماســه بــرای هــر یــک

از ســازندها مشــخص شــد و بــر ایــن اســاس در هنــگام

تولیــد هیدروکربــن ،افزایــش فشــار حاصــل از تولیــد بایــد

بهصــورت آهســته صــورت پذیــرد.
تشکر و قدردانی

از شــرکت نفــت خــزر و بهخصــوص از مســاعدتها

و راهنماییهــای گــروه مهندســی مخــازن عملیــات،
مطالعــات و سیســتمهای شــرکت نفــت خــزر ،در انجــام
ایــن مطالعــه کمــال ســپاس را داریــم.
عالئم و نشانهها

 :Vpسرعت موج فشارشی برحسب
 :Ppgگرادیان فشار سازند

()km/s
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) نسبت پوآسون (ضریبی بدون واحد:v

)km/s(

 شتاب گرانشی زمین:g

)psi(

 مدول یانگ استاتیکی برحسب:E
 میانگین چگالی روباره:ρ¯

)psi(

 مدول برشی برحسب:G

 ضریب بایوت:α

)psi(
)MPa(

 مدول بالک برحسب:K

 سرعت موج برشی برحسب:Vs
 گرادیان فشار روباره:Sg

)μs/ft(

 زمان عبور موج فشارشی برحسب:Δtp

 گرادین فشار منفذی هیدرواستاتیک:Png
)μs/ft(

 زمان عبور موج برشی برحسب:Δts

)psi(  تنش قائم برحسب:Sv
)g/cm3(

 چگالی برحسب:ρ

 فشار منفذی:Pp

 چگالی و تابعی از عمق عمودی صحیح:ρ(z(

ش افقی حداکثر
  کرنش در جهت تن:εH

 دانسیته آب:ρw

 مقاومت فشاری تکمحوره برحسب:UCS

ش افقی حداقل
  کرنش در جهت تن:εh

1/74  عدد ثابت در رابطه گاردنر برابر با:α
0/25  عدد ثابت در رابطه گاردنر برابر با:β
 عمق آب:Zw
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INTRODUCTION

compressional and shear wave velocities, density,

Sand production is one of the major problems in

elastic modulus such as static young’s modulus,

oil and gas wells which is arising from formation

shear and bulk modulus, poisson ratio, uniaxial

significant failure during production due to the

compressional strength (UCS) and pore pressure

accumulation of stresses around the borehole.

were calculated based on well logging data.

In this phenomenon, sand grains are detaching

In order to determine the directions of the stresses

from the reservoir rocks and emigrating toward

in the region, we used World Stress Map as well

covering excessive pressures at the direction of

as Bonini (2012) and Bonini and Mazzarini (2010)

maximum stress [1]. The modeling and prediction

studies that have studied about mud volcanoes in

of sand production in the SDX-5 well of ShahDeniz

Shah Deniz structure [2,3]. Mud calderas elongate

gas field consist of calculation of three main parts

parallel to the fold axis and local SH, and the

including physical and mechanical parameters of

shortening in caldera is parallel with local Sh [3].

the formation, calculation of stress parameters

The cumulative analysis of SH axes yields a main

and, finally, software analysis for all existing

preferential orientation in the interval N20°–40°E

formations.

with a main frequency peak trending around
N30°E, and a secondary peak striking ca. N120°E

METHODOLOGY

(Sh). This statistical distribution is basically similar

ESTIMATION OF FORMATION MECHANICAL

to that obtained from the World Stress Map SH

PARAMETERS AND STRESSES

axes situated on the onshore Greater Caucasus

In this study, mechanical properties including

[4]. The magnitude of stresses were also achieved
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of the plot), collapse pressure will be low and the
probability of sand production will be high. About

RESULTS AND DISCUSSION

the azimuth, the safest azimuth in order to avoid

Collapse pressure is a critical point of sand

the hazards of the sand production is N30E azimuth.

production. If the amount of drawdown pressure

Because in the azimuth of 30 degrees relative to

exceeds the amount of collapse pressure,

the azimuth of 120 degrees, collapse pressure is

hydrocarbon production will be with the sand

higher, and therefore thus the probability of sand

production and the high pressure of drawdown

production at the azimuth of 30 degrees is lower.

will lead to detaching of the sand grains from

Consequently, as respects central grey elliptical (the

the reservoir rock and it’s moving toward the oil

amount of low collapse pressure) is in the direction

well with hydrocarbon. In STABView Software

of minimum horizontal stress so this azimuth will

for numerical modeling of sand production, four

has the most talent concerning to sand production.

main outputs were obtained. The results include

Therefore, drilling optimum azimuth to reduce

depth profile, azimuth plot, inclination plot and

the risks of sand production is the azimuth of 30

polar plot [5] for the calculted collapse pressures.

degrees. In general, the marginal gray parts have

All plots were achieved for the Lower Balakhany

the highest collapse pressure (about 29177 Psi)

Formation which has been considered as one of

and the lowest potential for sand production at

the most important reservoir rock formations in

this depth. In this formation, if the well is vertical,

the SDX-5 well of Shah Deniz gas field.

the maximum production pressure value should be

POLAR

COLLAPSE

25549 Psi, if the production pressure exceeds this

PRESSURE AND COLLAPSE DRAWDOWN

value, sand will be produced simultaneously with

PRESSURE

the production of hydrocarbons. In the horizontal

Based on Fig. 1A (collapse pressure) and Fig. 1B

state of the well, the maximum production pressure

(collapse drawdown pressure), at the azimuths of

without sand production is 29177 Psi. Therefore,

120° and 300° (parallel with minimum horizontal

drilling optimum inclination is a horizontal

stress), the well with a deviation angle of 0° to 45°

inclination. The pressure values in the polar plots of

relative to the vertical position of the well (the well

collapse drawdown pressure have been indicated

with an actual inclination of 45° to 90°), will have

with the negative numbers, and these numbers

the lowest collapse pressure (most probability of

express that how much the drawdown pressure

sand production). At the azimuth of 30 degrees and

should low relative to formation pressure that fluid

210 degrees (parallel with maximum horizontal

and hydrocarbon flows into the well. For the Lower

stress (N30E)), the well with a deviation angle of 0°

Balakhany Formation, if the well is in a vertical

to 15° relative to the vertical position of the oil well

position, the drawdown pressure should be 15795

(the well with an actual inclination of 75° to 90°),

Psi less than the pressure of the reservoir which

will have the lowest collapse pressure and most

fluid flows into the well (Fig. 1B). In well horizontal

likely of sand production. Therefore, it can be seen

condition, the drawdown pressure should be 19365

that in every azimuth, if the inclination of the well

Psi less than the pressure of the reservoir which

be close to the vertical or perpendicular (center

fluid flows into the well.

PLOTS

FOR
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Figure 1: Collapse Pressure polar plot (A) and Collapse Drawdown Pressure and (B) Lower Balakhany
Formation.

DEPTH PROFILE

hydrocarbons will produce with sand. Another

Based on Fig. 2 and with consideration of the

type of depth profile graph is the instantaneous

collapse pressure curve (E), if the hydrocarbon

Drawdown (Fig. 3). According to this plot, during

production pressure has situated below of

hydrocarbon production, increasing production

this curve, hydrocarbon production will be

pressure should be slowly (done with less

performed without the production of sand;

pressure). Because the probability of sand

however, if the production pressure exceeds the

production is high.

boundary of collapse pressure, the production of

Figure 2: Depth profiles for collapse pressure (true vertical depth) for all formations.

Figure 3: Depth profiles for instantaneous Drawdown (true vertical depth) for all formations.
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CONCLUSIONS

J., Kurfeb D. and Müller B., “The World Stress

According to the azimuth plots, inclination

Map Database Release 2008, ” Available online

and polar plots of STABView software, drilling

at www.world-stress-map.org , doi: 10.1594/

optimum azimuth is parallel with the maximum

GFZ.WSM.Rel2008, 2008.

horizontal stress (30° azimuth), and drilling

[5]. STABView version 3.8 User›s manual, STAB-

optimum inclination to prevent sand production,

View., Weatherford Advanced Geotechnology,

for all formations, specially, for Lower Balakhany

2008.

reservoir formation, is a horizontal inclination.
Therefore, with respect to polar plots of collapse
drawdown pressure, the drawdown pressure
values for each of the formations have been
demonstrated by the negative numbers and
these numbers express that how much the
drawdown pressure should low relative to
formation pressure that fluid flows into the well.
In the depth profiles diagram, it was shown that
the study area follows the compressional stress
regime, and also the optimum discharge rate of
hydrocarbon production was determined for each
of the formations to prevent the production of
sand. In addition to in instantaneous Drawdown
depth profile graph, it was determined that
during

hydrocarbon

production,

increasing

production pressure should be gradually.
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