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چکیده
سازندهای کربناته مانند سازند آسماری ،ايالم ،سروک و غیره از مهمترين مخازن نفت و گاز ايران محسوب ميشوند .با وجود مشکالت فراوان
ناشي از فرايندهای ژئومکانیکي مانند گیر کردن لوله حفاری ،هرزروی گل و تولید ماسه ،تاکنون مطالعات ژئومکانیکي چنداني برای رفع چنین
مشکالتي انجام نگرفته است .اغلب اطالعات الزم برای ساخت مدل ژئومکانیکي مانند نمودار  ،DSIاطالعات آزمايش ريزشکافت و نتايج
آزمايشهای مکانیک سنگ روی مغزه ها در میادين هیدروکربوری ايران موجود نیست و همین موضوع ساخت مدل ژئومکانیکي را مشکل ساخته
است .در اين مطالعه مدل ژئومکانیکي مخزن بنگستان (در چاه شماره  62میدان کوپال) با استفاده از نمودارهای رانده شده در چاه ،آزمايشات
مکانیک سنگ ،اطالعات  ،RFTفشار هرزروی گل و غیره ساخته ميشود و پنجره وزن گل ايمن برای حفاری پیشنهاد ميشود .در پايان صحت
نتايج مدل با استفاده از مشاهدات هرزروی گل در گزارشات حفاری و اطالعات نمودار کالیپر ،سنجیده ميشود.

کلمات کلیدی
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ساخت و تحلیل مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان در میدان کوپال

به این موضوع که مکان شکست¬های ریزشی در چاه¬های
شیب¬دار تابعی از مسیر چاه و تنش¬های وارده بر دیواره¬ی
چاه است ،با شناسایی مشخصات شکست¬های ریزشی ،مقادیر
تنش¬های برجا ،مقاومت مؤثر سنگ و جهت تنش¬ها در
سازند را مشخص کردند .در این مطالعه با استفاده از
چندضلعی تنش ،برای تنش افقی حداکثر محدوده¬ای از
مقادیر بهدست آمد[.]1

 -4مقدمه
یک مدل جامع ژئومکانیکی مخزن شامل وضعیت تنش و فشار
منفذی به صورت تابعی از عمق ،خصوصیات سنگ از جمله
پارامترهای مرتبط با تغییر شکل سنگ شامل مدولهای
االستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ مانند مقاومت فشاری
تک محوره ،مقاومت کششی و زاویه اصطکاک داخلی سنگ
است .دستیابی به چنین اطالعات کاملی همیشه آسان نیست و
توجه به این نکته الزم است که همواره در اجزای مختلف مدل
ژئومکانیکی ،عدم قطعیت وجود دارد .امروزه تهیه مدل
ژئومکانیکی بهمنظور تحلیل مطالعات پایداری چاه ،بررسی
عملیات شکست هیدرولیکی ،مدیریت تولید ماسه و غیره مهم
است.

در میدانی در عمان ،مطالعه ای برای ساخت مدل ژئومکانیکی
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در تراکم یک سازند کربناته انجام
شد و توسط این مدل ،میزان فرونشست میدان در سال های
آینده پیش بینی شد .در این مطالعه الزم بود که همراه با مدل
ژئومکانیکی ،مدل ساختمانی میدان نیز مورد بحث و تحلیل
قرار گیرد[.]4

در مطالعه ای ارزشمند ،یک الگوریتم ریاضی برای مدلسازی
خواص ژئومکانیکی سازندهای خوف و پری خوف در میدان
قوار عربستان ،ارائه شده است[ .]3این الگوریتم روشی برای
محاسبه روش¬مند خصوصیات مکانیکی سنگ و مقدار تنش
افقی برجا با استفاده از داده¬های نمودارهای صوتی فشاری و
برشی است .مدل با داده¬های آزمایشگاهی و همچنین با نتایج
چندین آزمایش میدانی شکافت کوچک و ریزشکست کالیبره
شده بود .آنها نشان دادند که وجود جزء تکتونیکی معادله¬ی
تخمین تنش افقی حداقل به¬عنوان تابعی از مدول یانگ ،به
دلیل وجود نیروهای تکتونیکی که روی این مخازن عمیق عمل
می¬کنند ،ضروری است[.]3

در مطالعه ای دیگر ،محققین برای پیش بینی خواص مکانیکی
سنگ در سازند کربناته عرب در میدان قوار عربستان از
نمودارهای کابلی چاه استفاده کردند .چهارصد پالگ نمونه از
مغزه های مخزن ،تحت آزمایش سه محوره قرار گرفتند .از
آنجایی که خواص مکانیکی سنگ نمیتوانند به طور مستقیم از
اطالعات نمودارها تخمین زده شوند ،باید از یک روش
غیرمستقیم استفاده کرد .چنین روشی نمودارهای  Vpرا به
پارامترهای مکانیکی سنگ بهدست آمده از آزمایشگاه مرتبط
می¬سازد و یک سری روابط ایجاد میشوند .به دلیل کمبود
روشهای تئوری ،بیشتر تالش ها برای تخمین خواص مکانیکی
سنگ بر اساس روابط تجربی می¬باشند .نتایج این بررسی
نشان داد که پارامترهای مکانیکی سنگ در درجه اول تابعی از
تخلخل و پس از آن تابعی از کانی شناسی ،بافت سنگ و نوع
تخلخل می¬باشند .این مطالعه منجر به ساخت روابط تجربی
برای بهدست آوردن خواص مکانیکی سنگ از روی تخلخل
شد[.]5

در تحقیقی دیگر ،مدل ژئومکانیکی سه بعدی سازند خوف در
میدان قوار عربستان تهیه شده است[ .]2در این مطالعه در
چاه¬های مورد نظر ،روابطی بین ویژگی های ژئومکانیکی و
زمین شناسی معرفی شده است .این روابط به همراه یک مدل
زمین شناسی ،برای به تصویر کشیدن ویژگی های ژئومکانیکی
سازند در فضای سه بعدی بین چاه¬ها استفاده شده¬اند.
اعمال ویژگی¬های ژئومکانیکی در مدل زمین شناسی بدین
صورت انجام شده است :مدلسازی با استفاده از لرزه نگاری،
مدلسازی با استفاده از نمودارگیری چاه¬ها و مدلسازی با
استفاده از نمودار¬گیری چاه به همراه تخلخل سه بعدی
سازند .در مطالعه¬ای دیگر ،عده¬ای از محققین از مدل
ژئومکانیکی استفاده کرده و بهترین مسیر و جهت حفاری
چاه¬های عمیق گازی در میدانی در عربستان را با در نظر
گرفتن جهت تنش-های برجا ،شناسایی کردند .آنها با توجه

در یک تحقیق ،گروهی از محققان مشکالت ناپایداری چاه به-
وجود آمده در یک مخزن ماسه ای در عربستان را بررسی
کردند .آنها با مجموعه¬ای از آنالیزهای آماری و ساخت مدل
ژئومکانیکی دالیل ناپایداری چاه را شناسایی و پنجره وزن گل
ایمن برای حفاری این سازند را پیش¬بینی کردند[.]6
در یک بررسی دیگر ،محققین ناپایداری چاه در سازند شیلی
نهرعمر در کشور عمان را مطالعه کردند .آنها برای بررسی
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 -طبیعت سازندهای موجود در میادین ایران پیچیده است.

ناپایداری دیواره چاه از مدل جامع ژئومکانیکی استفاده کردند
حداقل وزن گل و مقاومت فشاری تک محوره مورد نیاز برای
جلوگیری از شکست چاه را در آزیموت ها و شیب های مختلف
ارائه دادند[.]7

عالوه بر مسائلی که ذکر شد ،دولتی بودن شرکت های بهره
بردار ،وجود منابع هیدروکربوری زیاد و تولید آسان از این منابع
منجر بی توجهی به مسائل ژئومکانیکی و کاربردهای آن در
صنعت نفت ایران شده است.

در مطالعه ای دیگر ،محققین ناپایداری شیل نهر عمر در میدان
زکوم امارات را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه ،برای
انجام آزمایشهای مکانیکی روی سنگ روش جدیدی معرفی
شد که در آن از ابزار آزمایش برش مستقیم شیبدار برای
نمونه¬های مغزه در اندازه¬های کوچک¬تر استفاده می¬شود.
محققین معتقد بودند که برای آنالیز دقیق این سازند باید از
یک مدل تخلخل دو گانه -تراوایی دو گانه که در آن عامل
زمان ،اثرات شیمیایی و شبکه های شکاف نیز وارد شده باشند،
استفاده کرد[.]8

در این مطالعه سعی برآن است که با استفاده از اطالعات
موجود از چاه شماره  22میدان کوپال ،مدل ژئومکانیکی مخزن
بنگستان ساخته شود و بدینوسیله پنجره وزن گل ایمن برای
حفاری چاه پیشنهاد داده میشود .در این چاه اطالعات نمودار
 DSIوجود دارد و به همین دلیل محاسبه پارامترهای
االستیک سنگ با دقت بیشتری انجام میگیرد .در مطالعاتی
که پیش از این برای ساخت مدل ژئومکانیکی در میادین ایران
انجام شده است ،نمودار سرعت موج برشی توسط روابط
به دست آمده از آزمایشگاه و از نمودار سرعت موج فشاری
بهدست میآمد و همین امر دقت مدلهای ساخته شده را
پایین آورده است.

تعدادی از محققین ،ناپایداری چاه و مشکالت حفاری در
میدان¬های شمالی عراق را با توجه به نقش ژئومکانیک در این
مباحث ،بررسی کردند .مدل ژئومکانیکی سازند کلوش با
تخمین خواص مکانیکی سنگ و مقادیر تنش¬های برجا
ساخته شد و در پایان پیش¬بینی مدل در مورد ریزش چاه با
داده های کالیپر مقایسه شد[.]3

 -6میدان کوپال
میدان نفتی کوپال در  62کیلومتری شرق شهرستان اهواز واقع
شده است .وجود نفت در این میدان نفتی در سال  3144با
حفر اولین چاه به اثبات رسید و بهرهبرداری از آن با نصب
تجهیزات فراورش از سال  3143آغاز شد .طول این میدان 62
کیلومتر و عرض آن یک و نیم کیلومتر و شامل دو مخزن
آسماری و بنگستان است .مخزن بنگستان شامل دو سازند
ایالم و سروک است .ایالم و سروک هر دو از کربناته هستند و
پس از سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن های نفتی کشور
میباشند .تاکنون تعداد  48حلقه چاه در این میدان حفاری
شده و در حال حاضر از  12حلقه چاه فعال مجموعاً  34هزار
بشکه در روز نفت تولید میشود .

به علت عدم توجه به جمعآوری اطالعات مکانیک سنگ در
میادین هیدروکربوری ایران ،تحلیل پایداری چاه به دقت انجام
نشده و چاهها با مشکالت زیادی مانند هرزروی گل در حین
حفاری و تولید ماسه در زمان بهرهبرداری مواجه هستند.
مهمترین مشکالتی که برای تهیه مدل ژئومکانیکی در ایران
وجود دارد شامل موارد زیر میشود:
 نمودارهای اندازهگیری سرعت موج برشی در بیشتر چاههایکشور رانده نشدهاند.
 اغلب آزمایشهای مکانیک سنگ روی مغزههای بهدستآمده از چاهها انجام نمی گیرد و همین امر باعث شده است که
بانک اطالعاتی ژئومکانیکی کاملی وجود نداشته باشد.

 -9اطالعات در دسترس
برای ساخت مدل ژئومکانیکی ،از داده های چاه شماره 22
میدان کوپال (مخزن بنگستان) استفاده شد .این چاه یک چاه
عمودی بوده و اطالعات در دسترس شامل نمودارهای چگالی،
نمودار اشعهی گاما ،نمودارهای سرعت موج فشاری و برشی،
نمودار تخلخل و مقاومت و نمودارهای کالیپر به همراه اطالعات
 ،RFTعمق سرسازندها ،اعماق مربوط به هرزروی گل و
اطالعات مغزه است.

 اغلب آزمایشهای شکافت کوچک ،ریزشکست و  LOT3درچاههای میادین ایران انجام نمیشود.
 بیشتر اوقات ،اندازهگیری فشار منفذی تنها در تعداد نقاطاندکی از چاه انجام میگیرد و اطالعاتی از روند تغییرات فشار
سازند موجود نیست.
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 -1روش ساخت مدل ژئومکانیکي

 -4-1تعیین پارامترهای االستیک دينامیکي سنگ

یک مدل ژئومکانیکی شامل مقادیر و جهت تنش به همراه
فشار منفذی و خواص مکانیکی سنگها در اعماق مختلف
است .در بخش های زیر به روش تعیین هر یک از مقادیر باال
پرداخته شده است.

نمودارهای اولیهی مورد نیاز برای محاسبه پارامترهای مکانیکی
مخزن بنگستان شامل نمودارهای اشعه گاما ،چگالی ،تخلخل و
نمودارهای صوتی موج فشاری و برشی است ،که در شکل ()3
نشان داده شدهاند.

شکل  :4نمودارهای بهدست آمده از چاه در مخزن بنگستان

دو نمودار تقریبأ روی یکدیگر منطبق باشند ،جنس سازند از
سنگ آهک است .در این شکل ،به غیر از بازه پایینی دو نمودار
روی یکدیگر قرار گرفتهاند و این مسئله نیز تأیید میکند که
جنس سازند مورد مطالعه از سنگ آهک است.

در ستون اول نمودار اشعه گاما در عمقهای مختلف نشان داده
شده است .اشعه گاما برای سنگشناسی ستون چاه اهمیت
دارد .بهطور کلی جاهایی که این نمودار مقادیر بیشتری داشته
باشد ،میتواند نشاندهنده افزایش میزان شیل باشد .همانطور
که در شکل دیده میشود ،مقادیر این پارامتر در کل بازه عمقی
مورد مطالعه تقریبا ناچیز است و این موضوع با این مطلب که
جنس سازند سروک اغلب از سنگ آهک است همخوانی دارد.

پس از وارد کردن اطالعات ورودی که همان نمودارهای رانده
شده در چاه میباشند ،در قدم اول باید پروفایل خواص
االستیک دینامیک سنگ در عمق را بهدست آورد .به این
منظور ،فرمولهای موجود برای محاسبهی پارامترهای االستیک
به نرمافزار داده میشوند .مدول یانگ دینامیک و نسبت پواسن
با استفاده از اطالعات نمودار چگالی و نمودارهای زمان عبور
امواج صوتی محاسبه شده و دیگر مدول های االستیک (مدول
برشی و مدول بالک) توسط مدول یانگ و نسبت پواسن

در قسمت بعدی دو نمودار چگالی تودهای و نوترون آورده
شدهاند .بهطور کلی میتوان گفت ،زمانی که نمودار چگالی
بالک در سمت راست نمودار نوترون قرار بگیرد جنس سنگ از
دولومیت است .وقتی نمودار چگالی در سمت چپ نمودار
نوترون قرار بگیرد ،سازند ماسه سنگی است و هنگامی که این
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بهدست می آیند .روابط  3تا  4برای محاسبه مدول های
االستیک دینامیک مورد استفاده قرار گرفت [:]32

y = 0.731x - 2.3371
R² = 0.9938

50
45

()3

40

()2

35

()1

مدول یانگ استاتیک ()GPa

55

30
80

()4

70

60

50

40

مدول یانگ دینامیک )(GPa

که در آنها  Edضریب یانگ دینامیک d ،نسبت پواسون
دینامیک Gd ،ضریب برشی دینامیک Kd ،ضریب حجمی
دینامیک  ،چگالی سنگ tp ،زمان سیر امواج فشاری و ts
زمان سیر امواج برشی می باشد .از مقادیری که در آزمایشگاه
برای ضریب یانگ دینامیک و استاتیک در آزمایش سه محوره
بهدست آمده است ،میتوان در ساخت یک رابطه تجربی برای
بهدست آوردن ضریب یانگ استاتیک  Esاز دینامیک در مخزن
بنگستان استفاده کرد ((معادله  )5و شکل .)2

شکل  :6نمودار ارتباط تجربي بین مدول يانگ دينامیک و استاتیک

دیگر مدولهای االستیک استاتیکی ( Gsو  Ksبه ترتیب ضریب
برشی و ضریب حجمیاستاتیک) نیز با داشتن مدول یانگ
استاتیک و توسط رابطه های  6و  7محاسبه میشوند[:]32
()6
()7

()5

در شکل  1نمودارهای پارامترهای االستیک بهدست آمده برای
مخزن بنگستان نشان داده شدهاند.
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شکل  :9نمودار های بهدست آمده برای مدول های االستیک سنگ مخزن بنگستان ،میدان کوپال
جدول  :4مقادير ماکزيمم ،میانگین و مینیمم پارامترهای االستیک سنگ مخزن بنگستان در میدان کوپال

ضرائب

ماکزیمم

میانگین

مینیمم

ضریب یانگ دینامیک)(*106psi

31/16

3/54

4/32

ضریب یانگ استاتیک)(*106psi

3/41

6/61

2/66

نسبت پواسون

2/17

2/12

2/33

ضریب برشی دینامیک)(*106psi

5/28

1/64

3/58

ضریب برشی استاتیک)(*106psi

1/71

2/51

3/22

ضریب حجمی دینامیک)(*106psi

33/22

8/18

1/11

ضریب حجمی استاتیک)(*106psi

7/84

5/81

2/38
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به کار می رود و توسط پالمب( 1معادله  )3بهدست آمده است،
استفاده میشود[.]33

 -6-1محاسبه پارامترهای مقاومتي سنگ

در مرحله بعدی باید پروفایل مربوط به خواص مقاومتی سنگ
را نسبت به عمق بهدست آورد .پارامترهای مقاومتی سنگ
شامل مقاومت فشاری تکمحوره ،مقاومت کششی و زاویه
اصطکاک داخلی سنگ میباشند .برای بهدست آوردن پروفایل
پیوستهای از مقاومت فشاری تکمحوره نیز باید از یک رابطهی
تجربی بهدست آمده از آزمایشگاه استفاده کرد .این رابطه
میتواند از رسم منحنی مربوط به مقادیر  UCS2در مقابل
تخلخل یا مدول یانگ استاتیک ایجاد شده باشد.

()3
که در آن  تخلخل NPHI ،تخلخل نوترون و  Vshaleحجم
شیل است .متغیرهای موجود در این معادله ،مقدار تخلخل
خوانده شده توسط نمودار نوترون و همچنین حجم شیل می-
باشند .حجم شیل نیز با استفاده از نمودار اشعه گاما )(SGR4
و طبق رابطه  32بدست میآید[:]33

با استفاده از مقادیری که برای پارامترهای مدول یانگ
استاتیک و مقاومت فشاری تکمحوره در آزمایشگاه بهدست
آمده است ،میتوان یک رابطه تجربی بین این دو پارامتر ایجاد
کرد و از آن برای تخمین  UCSدر مخزن بنگستان استفاده
کرد.

()32
که در آن  GRمقدار اشعه گاما GRmin ،برابر با حداقل مقدار
اشعه گاما و  GRmaxبرابر با حداکثر مقدار اشعه گاما است.
مقاومت کششی سنگ T0 ،نیز بر اساس نوع سازند از

نمودار و رابطه تجربی بهدست آمده از ارتباط پارامترهای مدول
یانگ استاتیک و  UCSدر آزمایشگاه ،مطابق با شکل  4به-
دست میآید.

تا

تغییرپذیر است که برای سازندهای کربناته شکافدار از
کمترین مقدار استفاده میشود (رابطه :]3[ )33
()33

()8

نمودارهای خواص مقاومتی سنگ مخزن بنگستان در شکل ()5
نشان داده شدهاند.

70
65
60
55

y = 1.192x + 6.7874
R² = 0.9854

50
45
40

60

40
50
مدول یانگ استاتیک ()GPa

مقاومت فشاری تک محوره
()MPa

75

همانگونه که در شکل  5دیده میشود ،در عمق هایی از
سازند که مقدار چگالی بالک افزایش پیدا کرده مقاومت تک
محوره سنگ نیز زیاد شده است و این موضوع را میتوان با
تطابق مقادیر حداکثر در این نمودارها تأیید کرد .همچنین از
آنجایی که زاویه اصطکاک داخلی سنگ میزان ارتباط و
همبستگی بین دانهها در سنگ را نشان میدهد ،با زیاد شدن
شیل ،میزان زاویه اصطکاک داخلی کمتر میشود .در جدول 2
مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین پارامترهای مقاومتی سنگ
مخزن بنگستان نشان داده شده است.

30

شکل  :1نمودار و فرمول تجربي بهدست آمده برای مقاومت فشاری
تکمحوره در مقابل مدول يانگ استاتیک حاصل از اطالعات
آزمايش روی مغزه

برای محاسبه زاویه اصطکاک داخلی سنگ از یک رابطه تجربی
متداول در مکانیک سنگ که برای ماسه سنگها و کربناتها
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شکل  :2نمودارهای بهدست آمده برای خواص مقاومتي سنگ در مخزن بنگستان ،میدان کوپال

 -9-1محاسبه تنش های برجا و فشار منفذی

جدول :6مقادير ماکزيمم ،مینیمم و میانگین خواص مقاومتي سنگ
مخزن بنگستان در میدان کوپال

پارامتر

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

مقاومت
فشاری تک
محوره )(psi

32215/35

4363/62

8838/51

مقاومت
کششی )(psi

3233/53

146/8

743/54

زاویه
اصطکاک
داخلی )(deg

52/73

22/86

42/12

در مرحله بعد ،باید مقادیر تنش های اصلی تخمین زده شود.
تنش عمودی از رابطه زیر و با استفاده از نمودار چگالی بالک
بهدست میآید (معادله :]32[ )32
()32
که در آن  Svتنش قائم g ،شتاب جاذبه و  zعمق از سطح مبنا
است .با توجه به اینکه نمودار چگالی بالک اغلب در بخش
مخزنی رانده میشود ،باید رگرسیون این نمودار تا سطح زمین
و با داشتن چگالی سنگهای سطح زمین بهدست آید (شکل
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 )6گرادیان تنش عمودی در این سازند در حدود kPa/m 24/3

بهدست میآید.

()31

همانطور که در شکل  6نیز نشان داده شده است ،در عمق
هایی از چاه ،چگالی بالک به شدت کاهش یافته است و با
توجه به اینکه جنس سازند در تمامی بازه عمقی مورد مطالعه
غالبا از سنگ آهک است و تغییر نکرده ،میتوان گفت که در
این نقاط تخلخل افزایش یافته و در نتیجه فشار منفذی نیز
بیشتر شده است .فشار منفذی سازند با توجه به مقدار گرادیان-
های فشاری که از مخزن بنگستان در مراجع و منابع وجود دارد
و همچنین توسط اطالعات  RFTو با استفاده از رابطه عکس
مقدار فشار منفذی و مقدار چگالی بالک در بازه های مختلف
عمقی تعریف میشود[32و  .]31اندازهگیریها نشان میدهند
که گرادیان فشار منفذی در طول مخزن از  3تا kPa/m 32
تغییر میکند .گرادیان های اندازهگیری شده توسط  RFTدر
این چاه نیز برای کالیبره کردن نمودار فشار منفذی استفاده
میشوند.

()34
در این روابط  hو  Hبه ترتیب تنش های افقی حداقل و
حداکثر میباشند .نماد نشاندهنده ضریب تنش مؤثر یا
ضریب بایوت است که اغلب برای سنگهای مخزنی بین  2.7تا
 3تغییر میکند و یا بهصورت تابعی از تخلخل بیان میشود.
این ضریب به صورت رابطه ذیل تعریف میشود:
()35
که در آن  kbضریب حجمی توده سنگ و  kgضریب حجمی
دانه های سنگ است .در این تحقیق مقدار محافظه کارانه این
و
ضریب برابر با  3در نظر گرفته میشود .همچنین
کرنشهای افقی به ترتیب در جهت تنش افقی حداقل و
تنش افقی حداکثر هستند .در مورد میادینی که تحت تأثیر
نیروهای تکتونیکی قرار دارند (از جمله میادین کشورهای حوزه
خلیج فارس و ایران) در نظر گرفتن این پارامترها برای کالیبره
کردن نمودار تنش افقی حداقل ضروری است .در حالت ایدهآل
مقدار تنش افقی حداقل را باید با مقادیر بهدست آمده از
آزمایش شکافت کوچک یا  LOTکالیبره کرد.

در مرحله بعد باید تنشهای افقی حداقل و حداکثر تعیین
شوند .از آنجا که در چاه مورد نظر آزمایشات  LOTیا مشابه
آن انجام نشده است ،برای تعیین مقادیر تنش افقی از روشی
مبتنی بر روابط پورواالستیک ( 31و  )34استفاده میشود .در
این روابط تنش های افقی از جمع اثرات پواسون ،فشار منفذی
و تکتونیک بهدست میآیند:]3[ .

شکل  :2رگر سیون نمودار چگالي بالک تا سطح زمین برای محاسبه تنش برجا

63

نشریه علمی پژوهشی – مهندسی معدن

ساخت و تحلیل مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان در میدان کوپال

منطقه و نقشه جهانی تنش معادل  N50E-S50Wدر نظر
گرفته میشود.

محاسبه پروفایل تنشهای افقی برجا به سادگی میسر نیست،
زیرا اطالعات  LOTیا نظایر آن برای کالیبره کردن نمودار
تنش افقی حداقل موجود نیست .تنها اطالعاتی که وجود دارد
مقدار فشار هرزروی گل است که چون مخزن بنگستان یک
سازند کربناته شکافدار است ،مقدار آن میتواند به مقدار تنش
افقی حداقل نزدیک باشد .فشار هرزروی سیال در این مخزن
در حدود  32/42kPa/mاست .بنابراین با بررسی حاالت
های مختلف) در یک فرایند تکرار،
مختلف ( اعمال
حالتی که در آن نتیجه ی مدل با رویدادهای مشاهده شده در
چاه مطابقت داشته باشد و گرادیان تنش افقی حداقل تا حد
امکان به مقدار فشار هرزروی گل نزدیک باشد ،انتخاب
میشود .شکل  7نمودارهای تنشهای بهدست آمده از این
فرایند در سازندهای مختلف را نمایش میدهد.

 -2محاسبه وزن گل در انواع حاالت ناپايداری چاه
در قدم بعدی باید وزن و فشار گل در چهار حالت ناپایداری
شامل ریزش چاه ،جریان سیال سازندی به چاه ،5هرزروی
سیال حفاری 6و فروشکست کششی 7تخمین زده شود.
آستانه وزن گل برای هرزروی معادل شیب شکست است که
اغلب با تنش اصلی حداقل برابر فرض میشود .برای تخمین
وزن گلی که سبب ایجاد هرزروی گل در سازند میشود از
رابطه ( )36استفاده میشود[:]32
()36
که در آن  gشتاب جاذبه و  Dعمق است.
تنشهای مماسی مؤثر در دیواره چاه برای بررسی انواع حاالت
ناپایداری اهمیت دارند و معادالت کرش 8برای تخمین این
تنشها استفاده میشوند .وقتی تنش مماسی در دیواره چاه
کششی شود و از مقاومت کششی سنگ تجاوز کند ،شکست
کششی رخ میدهد (شکل  .)8این موضوع میتواند در اثر زیاد
شدن فشار چاه اتفاق بیفتد .بدین ترتیب روابط ( )37و ()38
بهعنوان معیار ایجاد شکست کششی به نرم افزار داده میشوند:
()37
()38
که در آن  PBDفشار آستانه فروشکست کششی و MWBD

وزن گل آستانه فروشکست کششی است.

شکل  :2نمودار تنش در در مخزن بنگستان

شکل  :2نمايي از تنش مماسي کششي مؤثر در ديواره چاه

با توجه به نمودارهای تنش در شکل  ،7رژیم تنش نرمال است.
در رژیم تنش نرمال ،تنش عمودی بزرگترین مقدار و تنش
افقی حداقل ،کمترین مقدار را دارد .جهت تنش افقی حداکثر
در این مطالعه با استفاده از جهتگیری غالب تنش در این

شکست برشی در سنگ زمانی اتفاق میافتد که تنش مماسی
مؤثر در دیواره چاه ،فشاری شود و از مقاومت برشی سنگ
تجاوز نماید (شکل  .)3این حالت زمانی اتفاق می افتد که وزن
گل مورد استفاده در چاه کمتر از حد مورد نیاز باشد .معیار
92

نشریه علمی پژوهشی – مهندسی معدن

شهرزاد سید سجادی ،محمدعلی عقیقی

موهر – کلمب ( معادالت  33و  )22برای بهدست آوردن رابطه
ی مربوط به شکست برشی استفاده میشود.

()25
که درآن  MWkickوزن گل آستانه جریان سیال سازندی به
درون چاه است.

()33
()22

نتايج مدلسازی ژئومکانیکي و اعتبار سنجي آن

که در آن  1و  3تنشهای اصلی حداکثر و حداقلUCS ،

مدل ژئومکانیکی در سه بخش ایجاد میشود .در بخش اول
نمودار تنش ها و فشار منفذی ،در بخش دوم نمودار مقادیر
وزن گل برای چهار حالت ذکر شده و در بخش سوم مقادیر
نمودار کالیپر برای صحت سنجی نتایج دو بخش اول ،آورده
میشود .بدین ترتیب مدل ژئومکانیکی یک بعدی آماده
میشود .در شکل ( )32مدل ژئومکانیکی نهایی بهدست آمده
برای مخزن بنگستان در میدان کوپال نشان داده شده است.

مقاومت فشاری تکمحوره N ،ضریب زاویه پوش معیار
شکست کلمب در صفحه تنشهای اصلی حداقل و حداکثر و 
زاویه اصطکاک داخلی برای سنگ مورد نظر است.

وزن گلی که بین مقدار شکست ریزشی و هرزروی یعنی به
ترتیب  MWBOو  MWlossقرار می گیرد ،محدوده وزن گل ایمن
برای حفاری را معین میکند .بدیهی است که اگر وزن گلی
کمتر از حد پایینی وزن گل ایمن استفاده شود ،چاه دچار
شکست برشی (ریزشی) و در نهایت فروپاشی 3میشود.
همچنین اگر وزن گلی بیشتر از پنجره وزن گل ایمن استفاده
گردد ،هرزروی گل و در نهایت شکست کششی در دیواره چاه
بهوجود میآید .در اعماقی که نمودار وزن گل مورد استفاده ،از
ناحیهی شکست ریزشی یا جریان سازندی به داخل چاه
گذشته باشد ،نمودار کالیپر نیز باید مقادیر بیشتری را نمایش
دهد و در اعماقی که نمودار وزن گل ناحیه ی هرزروی یا
فروشکست را قطع میکند ،باید در گزارشات حفاری ،زمین
شناسی و تصاویر چاه به هرزروی گل یا ایجاد شکست های
کششی اشاره شده باشد .بنابراین ،صحت مدل ژئومکانیکی
توسط گزارشات حفاری و اطالعات کالیپرها بررسی میشود.

شکل  :3نمايي از تنش مماسي فشاری مؤثر در ديواره چاه

()23
()22
با جایگزینی معادالت ( )23و ( )22در معادله ( ،)33فشار و
وزن گل معادل با ایجاد شکست ریزشی (برشی) مطابق با
معادالت  21و  24بهدست می آیند:

()21

توجه به این نکته الزم است که هرچه تست های آزمایشگاهی
و میدانی بیشتری برای کالیبره کردن مدل در دسترس باشند،
نتایج مدل قابلیت اطمینان بیشتری خواهند داشت.

()24
که در آن  PBOفشار آستانه شکست ریزشی و  MWBOوزن
گل آستانه شکست ریزشی است.

همانطور که در شکل ( )32دیده میشود ،در عمقهایی که
وزن گل استفاده شده ناحیه شکست ریزشی را قطع کرده
است ،ریزش دیواره چاه رخ داده است و بزرگ شدن مقادیر
نمودار کالیپر ،درستی این مسئله را تصدیق میکنند .همچنین
در برخی از اعماق چاه با توجه به وزن گل استفاده شده،

اگر فشار گل کمتر از فشار سازند شود ،جریان سازندی اتفاق
میافتد و رابطه ( )25که بر همین اساس برقرار است به عنوان
آخرین فرمول به نرم افزار داده میشود:
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مورد نظر نامناسبتر است و از بهوجود آمدن آن حالت پرهیز
نماید .برای مثال اگر هرزروی گل مشکل اساسی ایجاد میکند،
باید وزن گل را کاهش داد و ریسک ایجاد شکست برشی در
چاه را پذیرفت.

شکست کششی در دیواره چاه رخ می دهد ،که این مسئله نیز
با گزارش هرزروی کامل گل حفاری در اعماق  4183متر،
 4423متر 4482 ،متر 4562 ،متر و  4722متر در گزارشات
حفاری تأیید میشود.
در برخی از اعماق چاه نیز ،مرز مشخصی بین شکست برشی و
کششی وجود ندارد .در چنین موقعیتی ،مهندس حفار باید با
توجه به شرایط انتخاب کند که کدام وضعیت شکست در عمق

شکل  :42مدل ژئومکانیکي ساخته شده برای مخزن بنگستان در میدان کوپال
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شهرزاد سید سجادی ،محمدعلی عقیقی

مدل ژئومکانیکی ساخته شده ،بخشهایی از چاه که در آنجا
شکست ریزشی رخ داده است با نمودارهای کالیپر تطابق دارند.
پنجره وزن گل ایمن بهدست آمده در چاه شماره  22میدان
کوپال برای مخزن بنگستان باریک است و همین امر کار
مهندسین حفار در انتخاب وزن گل مناسب را دشوار میسازد.

 -2نتیجه گیری
وجود نمودار سرعت موج برشی از مخزن بنگستان در چاه
شماره  22میدان کوپال ،امکان ساخت مدل ژئومکانیکی با
دقت بیشتری را در میدان کوپال فراهم کرده است.خواص
ژئومکانیکی مخزن بنگستان را میتوان بر اساس یک الگوریتم
ریاضی محاسبه کرد .انجام آزمایشهای مکانیک سنگ بر روی
مغزه ،برای آنالیز مسائل ژئومکانیکی مخازن ایران به شدت
مورد نیاز است .از نتایج مطالعات آزمایشگاهی میتوان برای
ساخت روابط تجربی در تخمین پروفایل پیوستهای از
پارامترهای االستیک استاتیک و خصوصیات مقاومتی سنگ
استفاده کرد.

تشکر و قدرداني
از شرکت مناطق نفت خیز جنوب به دلیل حمایت از انجام این
تحقیق و اجازه انتشار اطالعات تشکر و قدردانی میشود.
همچنین نویسندگان مقاله مایلند از کمک های آقایان مهندس
حسین طالبی و مهندس مسعود نعمت الهی قدردانی نمایند.

مقدار میانگین برای ضریب یانگ دینامیک ،ضریب یانگ
استاتیک و نسبت پواسن در مخزن بنگستان به ترتیب برابر با
 3/54 326پام 6/61 326 ،پام و  2/1بهدست میآید .مقدار
میانگین برای مقاومت فشاری تکمحوره ،مقاومت کششی و
زاویه اصطکاک داخلی سنگ مخزن بنگستان به ترتیب برابر با
 8838/51پام 743/54 ،پام و  42.1درجه بهدست میآید.
گرادیان تنش عمودی در مخزن بنگستان میدان کوپال توسط
رسم رگراسیون نمودار چگالی بالک تا سطح زمین ،برابر با
 24/3 kPa/mبهدست میآید.گرادیان فشار منفذی در مخزن
بنگستان توسط اطالعات تست  RFTاندازهگیری شده است و
از  3تا  kPa/m 32تغییر پذیر است .با رسم رگراسیون نمودار
چگالی از مخزن تا سطح زمین ،نقاط فرافشار در این مخزن
قابل تشخیص هستند .آزمایشهایی مانند نشت و شکافت
کوچک برای کالیبراسیون مدل تنش برجا ارزشمند هستند و
اجرای عملیات هایی نظیر آن برای باال بردن دقت مدلهای
ژئومکانیکی در ایران مورد نیاز است .برای سازندهای کربناته
شکافدار از جمله مخازن گروه بنگستان ،میتوان گفت مقدار
فشار افقی حداقل نزدیک به فشار هرزروی گل خواهد بود.
فشار هرزروی گل در این مخزن حدود  32/4 kPa/mاست.
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Leak Off Test 3
Unconfined Compressive Strength 2
Plumb 1
Spectral Gamma Ray 4
kick 5
mudloss 6
breakdown 7
Kirsch 8
collapse 3
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