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چکیده
تحلیل پايداری چاه روشي برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری است ،بهمنظور جلوگیری از ريزش ديواره چاه ناشي از گسیختگي برشي و شکاف
هیدرولیکي ناشي از شکست کششي ،طراحي فشار گل بايد با دقت انجام شود .بهدلیل کاهش فشار مخزن و کم شدن شاخص بهرهدهي ،عملیات
شکست هیدرولیکي) (Hydraulic Fracturingبرای باال بردن تراوايي و تولید از چاه انجام ميشود .طي اين عملیات سیال بهخصوص با فشار
مورد نیاز بهمنظور ايجاد شکاف در ديواره بدرون چاه تزريق ميشود .در اين مطالعه فشار شکست برشي و کششي با استفاده از پارامترهای
مکانیک سنگي و اطالعات بهدست آمده از نمودارهای چاه پیمايي و همچنین تنش برجای عمودی و افقي حداقل و حداکثر تعیین شده است.
پنجره ايمن گل در محدوده  0/41تا  7/1گرم بر سانتيمتر مکعب تعیین شد .حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشي بین  99/34تا
 37/43و حداکثر آن بین  10/12تا  33/32مگاپاسکال تعیین شد .همچنین حداقل فشار گل الزم بهمنظور ايجاد گسیختگي کششي و در نهايت
شکست هیدرولیکي بین  404/42تا  434/94مگاپاسکال برآورد شد .همچنین تحلیل پايداری چاه نفت در سازند فهلیان در میدان نفتي دارخوين،
با استفاده از نرمافزار عددی  FLAC3Dو اطالعات بهدست آمده از نمودارهای چاهپیمايي برآورد شدهاست ،فشار و وزن گل حفاری در آغاز
حرکت پالستیک ديواره چاه و همچین آغاز گسیختگي برشي در ديواره چاه برای  3متر از سازند سنگ آهک مخزن بهدست آمد .همچنین تحلیل
پايداری چاه در امتداد قائم ،تنش افقي حداقل و تنش افقي حداکثر انجام شدهاست .آغاز حرکت پالستیک و گسیختگي برشي در ديواره چاه در
فشار گل  414/24مگاپاسکال ( 434/19پوند بر فوت مکعب) و  74/44مگاپاسکال (  90/31پوند بر فوت مکعب) اتفاق ميافتد .نتايج نشان ميدهد
حداکثر جابهجايي افقي ديواره چاه در فشار گل  417/6مگاپاسکال در شرايط حفاری عمودی در امتداد تنش افقي حداقل و حداکثر بهترتیب
 4/33*40-3، 40/6*40-3متر بهدست آمد.
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 -4مقدمه
شکاف هیدرولیکی برای اولین بار در سال  1341در ایالت
کانزاس و بهمنظور مقایسه با بازدهی روش اسیدکاری انجام شد.
همچنین شکست هیدرولیکی از رایجترین روشهای اندازهگیری
تنش برجا در دهانه چاه است].[1,2
در صورتیکه تراوایی سنگ مخزن مناسب نباشد با انجام
عملیات شکاف هیدرولیکی میتوان باعث ایجاد شکست کششی
در دیواره چاه شد و سیال را از مخزن به سمت دهانه چاه
هدایت کرد .مخزن فهلیان در میدان نفتی دارخوین واقع در
جنوب غربی ایران دارای بیش از  055متر نهشتههای سنگ
آهک است که با توجه به دارا بودن بیش از  1/21میلیارد بشکه
نفت قابل استحصال ،تخلخل مناسب بین  6تا  %16و تراوایی
نسبتا پایین ،گزینه مناسبی برای انجام عملیات شکاف
هیدرولیکی است].[3
با تعیین پارامترهای ژئومکانیکی مخزن توسط نمودارهای چاه-
پیمایی میتوان مقادیر تنشهای برجای عمودی و افقی حداقل
و حداکثر و همچنین بقیه پارامترهای مکانیک سنگی را در
اعماق مختلف سازند محاسبه و بررسی کرد و با استفاده از آنها
حد باالی فشار مجاز گل در گسیختگی کششی و حد پایین
آنرا در گسیختگی برشی بهدست آورد .همچنین میتوان با
توجه به فشار مجاز گل در شکست کششی ،به فشار الزم برای
ایجاد شکاف هیدرولیکی ،که در جهت تنش افقی حداکثر رخ
میدهد ،دست یافت[.[4-6

( )2مدول بالک دینامیکی :

)(psi
( )3مدول برشی دینامیکی :
)(psi
( )4ضریب پوآسون:

در این روابط زمان گذر موج فشاری و برشی برحسب میکرو
ثانیه بر فوت ،چگالی بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب است.
پارامترهای ورودی به نرمافزار پارامترهای استاتیکی هستند و
به همین دلیل از رابطه تجربی زیر برای تبدیل مدول یانگ
دینامیکی به استاتیکی و بدین ترتیب بقیه پارامترها استفاده
میکنیم.
()0

 -7تعیین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از داده-
های نمودارگیری
پارامترهای ژئومکانیکی مخزن حاصل از بررسیهای
دینامیکی با استفاده از الگ صوتی (که شامل زمان گذر موج
فشاری و برشی) و الگ چگالی بهدست میآیند .با اندازهگیری
خواص یاد شده پارامترهای ژئومیکانیکی سازند به شرح زیر
محاسبه میشوند:

مقادیر تنش افقی حداقل برجا را میتوان با استفاده از روش-
های مختلفی از جمله آزمایش نشت 1تعیین کردد].[7
تنشهای برجای عمودی و افقی حداقل و حداکثر با استفاده از
ضریب پوآسون و کرنشهای افقی و فشار سیال بهصورت زیر
محاسبه میشوند:
( )6تنش عمودی برجا:

( )1مدول یانگ دینامیکی:
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متری سازند فهلیان رژیم تنش حاکم بهصورت گسل نرمال
است.
بهمنظور تعیین محدوده فشار در شکست کششی و برشی باید
تنشهای القایی مماسی ،محوری و شعاعی ،که بعد از حفر چاه
در اثر تمرکز تنش در توده سنگ بهوجود میآیند ،را طبق
روابط زیر محاسبه کرد:
( )3تنش القایی مماسی حداکثر

( )1تنش افقی حداقل برجا :

( )8تنش افقی حداکثر برجا:

()15تنش القایی مماسی حداقل
( )11تنش القایی محوری حداکثر
()12تنش القایی محوری حداقل
در روابط باال

چگالی،

ضخامت الیه

ام و

()13تنش القایی شعاعی

 ،ضریب

بهترتیب مدولهای سنگ
و
بایوت 2است .پارامترهای
متخلخل و سنگ بکر هستند .ضریب بایوت برای سنگهای بکر
صفر و برای سنگهایی با تخلخل باال یک در نظر گرفته می-
شود].[8
اندرسون در سال  1301توصیفی را برای رژیم تنشهای برجا
بر اساس مقادیر نسبی بین تنشهای افقی و عمودی منطقه
ارائه کرد .او پیشنهاد داد که رژیم تنشها در گسل نرمال یا
و در گسل معکوس
کششی بهصورت
و در امتداد لغز بهصورت
بهصورت
است].[9,10

در روابط باال ،فشار گل اعمالی به چاه تنها با داشتن وزن گل و
عمق در اعماق مختلف قابل محاسبه است .بر اساس تنشهای
القایی محوری و مماسی حداکثر و حداقل و همچنین تنش
القایی شعاعی ،مدل شکستگی برشی در دیواره چاه ،مدل
 3SSKOو  4SWBOتشخیص داده شد .بنابراین در عمق
مورد بررسی از سنگ مخزن ،بر اساس مدل مشخص شده،
حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی و در
نهایت جلوگیری از ریزش دیواره چاه بین محدوده  33/01تا
 02/83مگاپاسکال و حداکثر فشار مجاز گل در جلوگیری از
ریزش دیواره چاه بین محدوده  45/41تا  00/31مگاپاسکال
تعیین شد.
همچنین حداقل فشار گل الزم بهمنظور ایجاد گسیختگی
کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی ،مابین  158/81تا
 101/38مگاپاسکال تعیین شد (شکل شماره.)2
در ادامه تحلیل ژئومیکانیکی میتوان بر اساس مقادیر تنش افق
حداقل و فشار منفذی بهدست آمده از روابط باال در اعماق
مختلف حفاری ،پنجره ایمن گل 0را نیز بهدست آورد .این
محدوده از فشار گل به ما این امکان را میدهد که از ریزش
دیواره چاه و همچنین شکست هیدرولیکی در کل عمق حفاری
جلوگیری کرد بهعالوه با این توجه به این محدوده از فشار گل
از ورود سیال سازند به دیواره چاه و همچنین از هرزروی گل
حفاری به سازند جلوگیری میکنیم و در نهایت میتوان از

میدان نفتی دارخوین در جنوب غربی ایران در مختصات
جغرافیایی  48درجه شرق درجه 30شمال ،در  35کیلومتری
شمال خرمشهر واقع است و سازند فهلیان یکی از سنگهای
مخزن نفتی این میدان که دربر دارنده بیش از  055متر
نهشتههای کربناته در این میدان است .بر اساس دادههای
منطقه و الگ قطر سنج ،تحلیل  3بعدی پایداری دیواره چاه در
 0متر از سازند سنگ آهک انجام شده است .با محاسبه مقادیر
تنش عمودی برجا و تنشهای افقی حداقل و حداکثر برجا و
رسم آنها برحسب عمق میتوان به رژیم تنش حاکم پی برد.
همانطور که در شکل مالحظه میشود از عمق  4205تا 4605
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در جدول  1نتایج کلی تحلیل در حد باالی فشار مجاز گل و
حد پایین آن آورده شده است.

6

مشکالت ناشی از ناپایداری دیواره چاه از قبیل گیر لولهها
عملیات ماندهیابی ،1یکنواختسازی دیواره چاه ،8سیمانکاری
ضعیف ، 3کنارگذر ،15ممانعت کرد].[11, 12
اولین مرحله برای مدل کردن تغییر شکل دیواره چاه به کمک
روشهای عددی تقسیم کردن محیط به اجزای کوچک است.
برای این کار محیط مورد نظر به کمک المانه و گرهها به
قسمتهای کوچکی تقسیم میشود که در اصطالح به آن مش-
بندی میگویند .ابعاد مدل سه بعدی بهصورت 1/0 ،متر در
جهت  1/0 ، Xمتر در جهت  Yو  0متر در جهت ( Zدر
امتداد عمق چاه) ساخته شد .شعاع چاه با توجه به ریزش 1/16
سانتیمتر در نظر گرفته شد .برای بهدست آوردن وزن گل بهینه
از فشار گل باالتر از فشار منفذی سازند تحلیل را شروع کرده و
برای رسیدن به آغاز حرکت پالستیک در دیواره چاه فشار گل-
های مختلفی را آزمایش میکنیم .پس از تحلیلهای صورت
گرفته در فشار گلهای مختلف ،آغاز حرکت پالستیک و ایجاد
شکاف در دیواره چاه در جهت تنش افقی حداکثر و در فشار
اتفاق می-
گل  141/712Mpaو در وزن گل
افتد (شکل شماره.)4
در این فشار حداکثر جابجایی در امتداد محور ،Y
متر ،و حداکثر جابجایی در امتداد محور ،X
متر است .جایجایی در جهت محور  Zو در
امتداد تنش القایی عمودی بسیار ناچیز است .همچنین مقادیر
تنش القایی افقی حداقل ،حداکثر و تنش القایی عمودی بر اثر
تمرکز تنش ایجاد شده در این فشار در شکلهای  0و  6آورده
شده است.
در ادامه ،تحلیل مدل در امتدادهای مختلف در سازند سنگ
 21/81انجام شد .در شکل
آهک مخزن با فشار گل پایین
 1حداکثر جابجایی در جهت افقی نشان داده شده است .در این
متر،
فشار حداکثر جابجایی در امتداد محور ،Y
متر
و حداکثر جابجایی در امتداد محور ،X
است .در این فشار آستانه ریزش دیواره چاه را داریم و فروریزی
دیواره در جهت تنش افقی حداقل اتفاق میافتد .نحوه توزیع
تنشهای القایی افقی حداقل و حداکثر و همچنین تنش القایی
عمودی در این فشار ،بترتیب در شکلهای  8و  3نشان داده
شده است.
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شکل  :4نمودار مربوط به فشار منفذی ،تنش عمودی و افقي حداقل و حداکثر برجا بر حسب عمق
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شکل  :7نمودار مربوط به فشار حداقل و حداکثر بمنظور ايجاد شکست برشي و کششي بر حسب عمق
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 محدوه وزن گل برای جلوگیری از ورود سیال سازند به چاه و جلوگیری از هرزروی گل حفاری، پنجره ايمن گل:9 شکل
FLAC3D 3.00

FLAC3D 3.00

Step 1684 Model Perspective
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Step 1684 Model Perspective
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Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -1.890e+000
Dist: 1.533e+001

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -1.890e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 11.6
Ang.: 22.500

Block State
None
shear-n shear-p
shear-p

Axes
Linestyle

Block State

Y

Z

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 11.6
Ang.: 22.500

None
shear-n shear-p
shear-p
X

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of X-Displacement

Contour of Y-Displacement

Magfac = 0.000e+000
-1.0497e-004 to -1.0000e-004
-1.0000e-004 to -7.5000e-005
-7.5000e-005 to -5.0000e-005
-5.0000e-005 to -2.5000e-005
-2.5000e-005 to 0.0000e+000
0.0000e+000 to 2.5000e-005
2.5000e-005 to 5.0000e-005
5.0000e-005 to 7.5000e-005
7.5000e-005 to 1.0000e-004
1.0000e-004 to 1.0499e-004
Interval = 2.5e-005

Magfac = 0.000e+000
-9.8354e-005 to -8.0000e-005
-8.0000e-005 to -6.0000e-005
-6.0000e-005 to -4.0000e-005
-4.0000e-005 to -2.0000e-005
-2.0000e-005 to 0.0000e+000
0.0000e+000 to 2.0000e-005
2.0000e-005 to 4.0000e-005
4.0000e-005 to 6.0000e-005
6.0000e-005 to 8.0000e-005
8.0000e-005 to 9.8364e-005
Interval = 2.0e-005

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

Y

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

 (شکل راست) و آغاز حرکت پالستیک دیواره چاه در فشار گلy (شکل چپ) وx  جابجایی در جهت تنش افقی در امتداد:4 شکل
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FLAC3D 3.00

FLAC3D 3.00

Step 1684 Model Perspective
16:03:32 Mon Jun 18 2012

Step 1684 Model Perspective
16:07:13 Mon Jun 18 2012

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -1.890e+000
Dist: 1.533e+001

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -1.890e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 11.6
Ang.: 22.500

Block State

Block State

Y

None
shear-n shear-p
shear-p

Axes

Z

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 11.6
Ang.: 22.500

Y

None
shear-n shear-p
shear-p
X

Linestyle

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of SXX

Contour of SYY

Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.3833e+008 to -1.3000e+008
-1.3000e+008 to -1.2000e+008
-1.2000e+008 to -1.1000e+008
-1.1000e+008 to -1.0000e+008
-1.0000e+008 to -9.0000e+007
-9.0000e+007 to -8.0000e+007
-8.0000e+007 to -7.0000e+007
-7.0000e+007 to -6.0000e+007
-6.0000e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007

Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.3799e+008 to -1.3000e+008
-1.3000e+008 to -1.2000e+008
-1.2000e+008 to -1.1000e+008
-1.1000e+008 to -1.0000e+008
-1.0000e+008 to -9.0000e+007
-9.0000e+007 to -8.0000e+007
-8.0000e+007 to -7.0000e+007
-7.0000e+007 to -6.0000e+007
-6.0000e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

 توزیع تنش در جهت تنش القایی افقی حداقل (شکل چپ) و حداکثر (شکل راست) و آغاز گسیختگی کششی دیواره چاه در:0 شکل
فشار گل

FLAC3D 3.00
Step 1684 Model Perspective
16:09:27 Mon Jun 18 2012
Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -1.890e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 11.6
Ang.: 22.500

Block State

Y

None
shear-n shear-p
shear-p

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of SZZ
Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.1572e+008 to -1.1550e+008
-1.1550e+008 to -1.1525e+008
-1.1525e+008 to -1.1500e+008
-1.1500e+008 to -1.1475e+008
-1.1475e+008 to -1.1450e+008
-1.1450e+008 to -1.1425e+008
-1.1425e+008 to -1.1400e+008
-1.1400e+008 to -1.1375e+008
-1.1375e+008 to -1.1350e+008
-1.1350e+008 to -1.1325e+008
Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

 توزیع تنش در جهت تنش القایی عمودی و آغاز گسیختگی کششی دیواره چاه در فشار گل:6 شکل

FLAC3D 3.00

FLAC3D 3.00
Step 1715 Model Perspective
16:44:50 Mon Jun 18 2012

Step 1715 Model Perspective
16:47:52 Mon Jun 18 2012

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -2.500e+000
Dist: 1.533e+001

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -2.500e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 18.2
Ang.: 22.500

Block State
None
shear-n shear-p
shear-p

Axes
Linestyle

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 18.2
Ang.: 22.500

Block State
Y

Z

None
shear-n shear-p
shear-p
X

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of X-Displacement

Contour of Y-Displacement

Magfac = 0.000e+000
-1.1680e-004 to -1.0000e-004
-1.0000e-004 to -7.5000e-005
-7.5000e-005 to -5.0000e-005
-5.0000e-005 to -2.5000e-005
-2.5000e-005 to 0.0000e+000
0.0000e+000 to 2.5000e-005
2.5000e-005 to 5.0000e-005
5.0000e-005 to 7.5000e-005
7.5000e-005 to 1.0000e-004
1.0000e-004 to 1.1672e-004
Interval = 2.5e-005

Magfac = 0.000e+000
-1.2332e-004 to -1.0000e-004
-1.0000e-004 to -7.5000e-005
-7.5000e-005 to -5.0000e-005
-5.0000e-005 to -2.5000e-005
-2.5000e-005 to 0.0000e+000
0.0000e+000 to 2.5000e-005
2.5000e-005 to 5.0000e-005
5.0000e-005 to 7.5000e-005
7.5000e-005 to 1.0000e-004
1.0000e-004 to 1.2333e-004
Interval = 2.5e-005

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

Y

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

 (شکل راست) و آغاز حرکت پالستیک دیواره چاه در فشار گلy (شکل چپ) وx  جابجایی در جهت تنش افقی در امتداد:1 شکل
21/81
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FLAC3D 3.00

FLAC3D 3.00

Step 1715 Model Perspective
16:59:46 Mon Jun 18 2012

Step 1715 Model Perspective
17:00:45 Mon Jun 18 2012

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -2.500e+000
Dist: 1.533e+001

Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -2.500e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 14.6
Ang.: 22.500

Block State

Block State

Y

None
shear-n shear-p
shear-p

Y

None
shear-n shear-p
shear-p

Axes

Z

X

Linestyle

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of SXX

Contour of SYY

Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.3537e+008 to -1.3000e+008
-1.3000e+008 to -1.2000e+008
-1.2000e+008 to -1.1000e+008
-1.1000e+008 to -1.0000e+008
-1.0000e+008 to -9.0000e+007
-9.0000e+007 to -8.0000e+007
-8.0000e+007 to -7.0000e+007
-7.0000e+007 to -6.0000e+007
-6.0000e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007

Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.4203e+008 to -1.4000e+008
-1.4000e+008 to -1.2000e+008
-1.2000e+008 to -1.0000e+008
-1.0000e+008 to -8.0000e+007
-8.0000e+007 to -6.0000e+007
-6.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -2.1480e+007
Interval = 2.0e+007

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

21/81

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 14.6
Ang.: 22.500

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

 توزیع تنش در جهت تنش افقی حداقل و حداکثر و آغاز گسیختگی برشی دیواره چاه در فشار گل:8 شکل
FLAC3D 3.00
Step 1715 Model Perspective
17:03:10 Mon Jun 18 2012
Center:
X: -4.441e-016
Y: -2.220e-016
Z: -2.500e+000
Dist: 1.533e+001

Rotation:
X: 90.000
Y: 0.000
Z: 0.000
Mag.: 14.6
Ang.: 22.500

Block State

Y

None
shear-n shear-p
shear-p

Axes

Z

X

Linestyle

Contour of SZZ
Magfac = 0.000e+000
Gradient Calculation
-1.1459e+008 to -1.1400e+008
-1.1400e+008 to -1.1300e+008
-1.1300e+008 to -1.1200e+008
-1.1200e+008 to -1.1100e+008
-1.1100e+008 to -1.1000e+008
-1.1000e+008 to -1.0900e+008
-1.0900e+008 to -1.0800e+008
-1.0800e+008 to -1.0700e+008
-1.0700e+008 to -1.0600e+008
-1.0600e+008 to -1.0500e+008
Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN USA

21/81

 توزیع تنش در جهت تنش القایی عمودی و آغاز گسیختگی برشی دیواره چاه در فشار گل-3 شکل

 مقادیر حداکثر جابجایی در جهت افقی و حداکثر تنشهای القایی-1 جدول
فشار گل
) (

حداکثر جابجایی
در جهت تنش
افقی ماکزیمم
) (

حداکثر
جابجایی در
جهت تنش
افقی مینیمم
) (

حداکثر تنش
القایی افقی
ماکزیمم
) (

حداکثر تنش
القایی افقی
ماکزیمم
) (

حداکثر تنش
القایی عمودی
) (
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 نتیجهگیری-3
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علمی-پژوهشی مهندسی معدن

تحلیل ژئومکانیکی و پایداری چاه در میدان نفتی دارخوین با هدف عملیات آبشکافت

پس از تحلیل و انجام محاسبات نتایج زیر برای سنگ
مخزن فهلیان بهدست آمد:


برای این سنگ مخزن رژیم تنش حاکم بهصورت
است.
گسل نرمال



پنجره ایمن گل در محدوده بین  5/84تا  2/4گرم بر
سانتیمتر مکعب تعیین شد .بر این اساس فشار ناشی
از گل حفاری باید در محدوده باالتر از فشار منفذی
سازند مخزن و پایینتر از تنش افقی حداقل قرار گیرد
تا بدین ترتیب از ورود سیال سازند به داخل چاه و
همچنین هرزروی گل به سازند ،جلوگیری شود.



حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی
و در نهایت جلوگیری از ریزش دیواره چاه بین
محدوده  33/01تا  02/83مگاپاسکال و حداکثر فشار
مجاز گل در جلوگیری از ریزش دیواره چاه بین
محدوده  45/41تا  00/31مگاپاسکال تعیین شد.



حداقل فشار گل الزم بهمنظور ایجاد گسیختگی
کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی ،مابین
 158/81تا  101/38مگاپاسکال تعیین شد.





منجر به فروریزی دیواره چاه در جهت تنش افقی
حداقل میشود ،اتفاق میافتد.


بهطور کلی میتوان بیان داشت که چاههای قائم به
نسبت چاههای افقی پایداری بیشتری دارد.
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