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چکیده
مشبککاری با لیزردر استخراج هیدروکربورها در حال تحقیق ميباشد .ازمزايای استفاده از لیزر در مشبککاری
ميتوان به افزايش تراوايي سنگ مخزن به دلیل ايجاد شکستگي اشاره نمود .تعدادی از مخازن هیدروکربوری در ايران
در سازندهای متشکل از اليههای آهکي ميباشد .لذا نمونه مورد بررسي از آهک اليههای نفتي بوده است .بمنظور کامل
کردن مطالعه در سنگها از يک نمونه گرانیت نیز استفاده شده است .در اين تحقیق مدل المان محدود برای مدلسازی
تأثیر نوع اشباع در تنشهای حرارتي و مکانیکي ناشي از سوراخکاری با لیزر  ND:YAGدر نمونه سنگاستفاده شده
است .لذا نرم افزار آباکوس ( )ABAQUSبرای تحلیلهای حرارتي و مکانیکي انتخاب شده و در آن ،خصوصیات حرارتي
سنگ مخزن از قبیل هدايت حرارتي ،چگالي و ظرفیت گرمايي در نظر گرفته شده اند .نتايج تحقیق مشخص نمود که در
نمونه سنگ های آهک و گرانیت ،بیشترين تغییرات حرارت در حالت اشباع از آب ميباشد .در صورتیکه تنش ماکزيمم
ايجاد شده در اثر لیزرکاری در حالت خشک بیشتر از حالتهای اشباع است .تنش ايجاد شده در سنگ با حرارت و
انرژی ويژه حفاری رابطه عکس دارد .همچنین سنگ آهک نسبت به گرانیت حساسیت بیشتری در برابر تغییرات حرارت
از خود نشان ميدهد.

کلمات کلیدی
لیزرکاری ،تنش حرارتي و مکانیکي ،اشباع از آب و نفت ،تحلیل عددی و آباکوس.
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 -4مقدمه
تحقیقات در زمینه مشبککاری با لیزر از سال  1391آغاز شده
و تاکنون نیز ادامه دارد .از جمله مزایای استفاده از لیزر در
مشبککاری میتوان به افزایش تراوایی سنگ مخزن به دلیل
ایجاد شکستگیها اشاره کرد[ .]1شبیهسازی ابزاری کارآمد برای
تحلیلهایی است که انجام آن در شرایط آزمایشگاهی امکانپذیر
نیست .از علل اصلی استفاده از مدلسازی عددی سوراخکاری با
لیزر ،میتوان به عدم دسترسی به فشارهای جانبی باال در شرایط
آزمایشگاهی ،باال رفتن هزینههای سوراخکاری با قطر زیاد و
همچنین اهمیت اثرات ثانویه لیزرکاری در سنگ اشاره کرد.
بنابراین روش مدلسازی عددی برای تحلیل صحیح تنشهای
حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخکاری با لیزر بسیار مهم است
و راه را برای بررسیهای دقیقتر اثرات ثانویه لیزرکاری هموار
کرده است.ییلباس 1و همکاران در سال  2111تنشهای حرارتی
ناشی از حفر سوراخ توسط لیزر در فلز برونز را بررسی کردند[.]2
در این تحقیق ،ایجاد سوراخ برنز با استفاده از لیزر انجام شد و
تنش حرارتی ایجاد شده در مقطع سوراخ با استفاده از روش
المان محدود و نرمافزار  ABAQUSبررسی شد.در سال 2111
ییلباس و همکاران تحقیق دیگری در زمینه تحلیل تنش ناشی
از برش لیزر در ورقه آلیاژ کوالر (فیبر مصنوعی) انجام دادند[.]9
در این بررسی ،برش لیزری ورقه کوالر انجام شد و زمینه
تنشهای حرارتی در منطقه برش با استفاده ازکد المان محدود
و نرمافزار آباکوس پیشبینی شد و این پیشبینی دما ازطریق
دادههای ترموکوپل تأییدشد .در سال  2111تحقیقی در زمینه
اثر نوع اشباع از آب و نفت خام در نمونه سنگ مخزن چاههای
نفتی اهواز و یک نمونه سنگ گرانیتی توسط احمدی و همکاران
انجام شد[ .]1در این تحقیق دو نمونه سنگ مخزن در سه حالت
خشک ،اشباع از آب و اشباع از نفت آماده و بررسی شد .نتایج
آنها نشان داد که نوع اشباع در شرایط یکسان لیزرکاری ،بر
روی عمل سوراخکاری و مقدار پارامتر انرژی ویژه تأثیرگذار
است .به عبارت دیگر نمونههای اشباع نیاز به انرژی بیشتری
برای سوراخکاری نسبت به نمونه خشک دارند.
 -8تحلیل تنش حرارتي و مکانیکي
2

در روش تحلیل عددی مشکل هدایت حرارت در حالت پایا
که شامل پیدا کردن درجه حرارت در هر نقطه در داخل یک
جسم جامد است ،با تعریف شرایط مرزی رفع میشود .قانون
فوریه و معادله الپالس برای محاسبه معادالت میدان دما تحت
شرایط مرزی مناسب در مختصات دکارتی دو بعدی بررسی

میشود[ .]5همچنین روش المان محدود برای محاسبه میدان
دما و مدل انتقال حرارت بهکار گرفته شده است .با توجه به
قانون فوریه ،هدایت گرمایی را میتوان به صورت معادله ()1-2
تعریف نمود:
()4-8

در این معادله شارحرارتتولید شده و عملگرسه بعدی
و
الپالس9است .بااین حال ،دریک حالت دوبعدی مقادیر
رسانایی گرمایی به ترتیب درجهتهای  Xو  Yاست .معادله
حاکم برانتقال حرارت رسانا را میتوان توسط معادله پواسون به
صورت زیر نوشت:
()8-8

و انتقال حرارت رسانایی را از روی معادله الپالس میتوان
نوشت:
()9-8

در نتیجه توزیع دمای ثابت در حالت دو بعدی را میتوان با
برابر با صفر باشد،
و
حل معادله الپالس (اگر
 ).با شرایط مرزی مناسب به دست آورد[.]5
در تحلیلهای گرما ،ضریب حرارت گرمایی با رسانایی
وابسته به دما ،انرژی درونی (شامل تأثیرات گرمای نهان) و
شرایط مرزی انتقال و تابش گرما در نظر گرفته میشود .معادله
انتقال گرمای فوریه برای فرآیند گرمایش لیزرکاری میتواند به
صورت رابطهی ( 2نوشته شود:
()1-8

𝜌

که در آن  Eبازده انرژی بر واحد جرم k ،ضریب هدایت حرارتی
منبع گرمایی یا همان پرتوی لیزر است .همچنین شرایط
و
مرزی تابش و انتقال گرما به عنوان سطح آزاد در نظر گرفته
شده است.
بنابراین شرایط مرزی در سظحی که پرتوی لیزر تابیده شده
است ،عبارت است از:
(5-8

))So=Ioδe−δz(1−rf)e(−((2(x−rSinwt)+2(y−rCoswt))/2a

)

که در آن  hضریب انتقال حرارتی ناشی از انتقال حرارت
طبیعی Ts ،و  Tambبه ترتیب دمای سطحی و دمای پیرامون
آن ε ،قابلیت انتشار و  σثابت استفان بولتزمن1است .در ابتدا
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یعنی قبل از سوراخکاری با لیزر فرض میشود که مقادیر دمای
سطحی و دمای پیرامون آن برابراست[.]9
نرم افزار آباکوس با استفاده از روابط فوق قادر به محاسبه
تنش مکانیکی -حرارتی ناشی از لیزرکاری در سنگ است[ .]7در
این تحقیق به بررسی تأثیر حالتهای مختلف اشباع در مقدار
انرژی ویژه و نرخ نفوذ به صورت عددی بوده ،زیرا در آزمونهای
آزمایشگاهی انجام این موضوع امکانپذیر نیست .از مدل المان
محدود برای شبیهسازی تأثیر حالتهای مختلف اشباع در
تنشهای حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخکاری با لیزر
 ND:YAGدر نمونه سنگ های مخازن هیدروکربوری استفاده
شده تا تاثیر حالت اشباع سنگ در تنش مکانیکی-حرارتی
ارزیابی شود .بنابراین از این نرمافزار برای موضوع تحقیق استفاده
شده است.
ب

الف

شکل -4الف) هندسه مدل و بخشهايي که بايستي سوراخ شود،

 -9مدلسازی المان محدود

ب) نوع مشبندی مدل در نرمافزار آباکوس.

 -4-9هندسه مدل و نوع مش بندی المان ها

مدلسازی تنشهای حرارتی و مکانیکی ناشی از لیزرکاری
با نرم افزار آباکوس انجام گرفت .با توجه به اینکه نمونه تحت
بارگذاری با تقارن محوری است ،هندسه مدل به صورت
اکسسیمتریک 5یا تقارن محوری ایجاد شد .ابعاد نمونهها به
صورت استوانهای با قطر  51و ارتفاع  51میلیمتر ساخته شد.
هم چنین ابعادی از نمونه که برای انجام عمل سوراخ شدن
بایستی حفر شود ،در قسمت ایجاد جزءبندی9به اجزا
کوچکتری تقسیم شد .هندسه مدل و بخشهایی از مدل که
باید سوراخ شود در شکل -1الف نشان داده شده است.
بعد از ساخت هندسهی مدل باید نوع المان و مشبندی
انتخاب شود .با توجه به مشسنجیهای صورت گرفته به این
نتیجه رسیده شد که بهترین نوع مش برای مدلهای تقارن
محوری ،استفاده از المانهای مستطیلی چهار گرهای است .از
اینرو مدل به  2112المان از نوع  CAX4Tتقسیم شد .در
شکل -1ب نمایی از نوع مشبندی مدل نشان داده شده است.
همچنین در شکل  2نمایی از هندسه مدل ،محل اثابت اشعه
لیزر ومحل مختصات نقطه مبدأ نمایش داده شده است.
مشخصات لیزر بکار رفته در مدل در جدول  1ارائه شده است .از
آنجاکه در این تحقیق بررسی اثرات ثانویه لیزرکاری مدنظر بوده،
برای مدل کردن لیزرکاری ،مقدار نرخ حفاری از آزمایشات
احمدی و همکاران ][1در نظر گرفته شده است.

شکل  -8نمايي از هندسه نمونه مدل و محل فرضي اشعه لیزر.
جدول  -4مشخصات لیزر بکار رفته در مدل ][7
مشخصات لیزر
فرکانس
()HZ
91

9

طول موج
()nm
1191

عرض پالس
()ms
2

گاز دمنده
نیتروژن

فشار گاز
(بار)
9
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 -1بحث و بررسي

 -8-9خصوصیات مواد
تعدادی از مخازن هیدروکربوری در ایران در سازندهای
متشکل از الیههای آهکی است بنابراین نمونه مورد بررسی از
آهک الیههای نفتی بوده است .بهمنظورِ کامل کردن مطالعه در
سنگها از یک نمونه گرانیت نیز استفاده شده است .پس از
ایجاد هندسه مدل ،خصوصیات مکانیکی و حرارتی دو نمونه
سنگآهک و گرانیت در نرمافزار تعریف شد .انتخاب خصوصیات
مواد تأثیر زیادی بر روی صحت مدل اجزا محدود دارد.
خصوصیات مکانیکی مورد نیاز برای نمونه سنگآهک و گرانیت
در جدول  2آورده شده است.

برای بررسی و صحت سنجی توزیع حرارت ناشی از
لیزرکاری در نرمافزار آباکوس با توزیع حررات در شرایط واقعی،
گرمای  1211درجه به نمونه اعمال شده و دادههای بهدست
آمده آن با دادههای آزمایشگاهی مقایسه شد .مقایسه توزیع
حرارت لیزرکاری در مدل عددی و شرایط آزمایشگاهی در شکل
 9نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود تطابق خوبی
بین نتایج عددی و نتایج آزمایشگاهی گاهان و همکاران []3
وجود دارد.
1200
مدلسازی عددی
مدل آزمایشگاهی

جدول  -8خصوصیات مکانیکي نمونهها [.]4

1000
دما (سانتیگراد)

پارامتر

سنگآهک

گرانیت

800

مدول االستیسیته ()Pa

19e3

55e3

600

نسبت پواسون ( )

1/25

1/2

چگالي ()Kg/m3

400

2251

2991

200
0

تأثیر نوع اشباع دو نمونه سنگ از نفت و آب بررسی شده است،
بنابراین با داشتن پارامترهای حرارتی آب و نفت اشباع،
پارامترهای حرارتی سنگآهک و گرانیت در حاالت اشباع،
محاسبه گردید که در جدول  9و 1ارائه شده است.

6

شکل  -9مقايسه توزيع حرارت لیزرکاری در مدل عددی و شرايط
آزمايشگاهي برای نمونه سنگآهک.

جدول  -9پارامترهای حرارتي سنگآهک
پارامتر حرارتي

خشک

ضريب انبساط

8e-9

اشباع از

اشباع از

آب

نفت

8/1e-5

9/1e-5

اثر اشباع در نمونههای سنگآهک و گرانیت بر روی انرژی
ویژه ی حفاری به صورت آزمایشگاهی توسط احمدی و همکاران
انجام شده است[ .]1نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که به
ترتیب برای لیزرکاری در نمونههای اشباع از آب ،اشباع از نفت و
خشک نیاز به انرژی ویژهی بیشتری وجود دارد .در شکل 1
تأثیر حالت اشباع برای نمونههای سنگآهک و گرانیت در واحد
زمان نشان داده شده است.
برای بررسی تأثیر نوع اشباع نمونهها بر روی تنشهای
مکانیکی و حرارتی ناشی از لیزر ،پارامترهای حرارتی در
حالتهای خشک ،اشباع از آب و اشباع از نفت در مدل عددی

تعریف شد .در شکل  5تنش حداکثر در حالتهای خشک،
اشباع از آّب و اشباع از نفت برای سنگآهک و گرانیت نشان
داده شده است .همانگونه که دیده میشود ،تنش ماکزیمم
ناشی از لیزرکاری در حالت خشک بیشترین مقدار و در حالت
اشباع از آب کمترین مقدار را دارد .با مقایسه دادههای حاصل از
کارهای آزمایشگاهی و مدل عددی میتوان به این نتیجه رسید
که مقدار تنش ایجاد شده در فرآیند سوراخکاری لیزری با مقدار
انرژی ویژهی حفاری رابطه عکس دارد .یعنی با افزایش انرژی
ویژه ،تنش حرارتی و مکانیکی در سنگ کاهش مییابد.
مقدار تنشهای مکانیکی در اطراف سوراخ نسبت به

حرارتي ()m/m K
318

ظرفیت گرمايي

877

872

ويژه ()J/Kg K
1/21

ضريب انتقال

1/27

1/29

حرارت ()W/m K
چگالي ()Kg/m3

2215

2225

2212

جدول  -1پارامترهای حرارتي گرانیت
پارامتر حرارتي

خشک

ضريب انبساط حرارتي

7/3e-9

اشباع

اشباع از

از آب

نفت

5e-5

2/2e-5

()m/m K
ظرفیت گرمايي ويژه

811

789

789

()J/Kg K
ضريب انتقال حرارت

9/92

9/1

9/97

()W/m K
چگالي ()Kg/m3

2991

2991

4

زمان (ثانیه)

2

0

2999

1
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حفاری ،میتوان به این نتیجه رسید که حرارت ناشی از
لیزرکاری با انرژی ویژه رابطهای مستقیم دارد .یعنی با افزایش
حرارت ،انرژی ویژه افزایش مییابد .حال با مقایسهی دمای
حداکثر در دو نوع نمونهسنگ ،مشاهده میشود که اختالف دما
در حالت اشباع و خشک در سنگآهک تقریباً برابر با  8درجه و
در نمونهسنگ گرانیت  1درجه است .این نشاندهندهی این
است که سنگآهک به دلیل تخلخل باالتر نسبتبه گرانیت،
حساسیت بیشتری به اشباع شدن دارد.

تنشهای حرارتی بسیار بیشتر است و چون این تنش تحت تأثیر
فشار جانبی است ،بنابراین میتوان اظهار داشت که تنش در هر
دو نمونه سنگ بایستی نزدیک به هم باشد و تفاوت در کرنش
ایجاد شده در دو نمونه سنگ خواهد بود .همانطور که شکل 9
مشاهده میشود ،مقدار کرنش در نمونهی سنگآهک بسیار
بیشتر از گرانیت است و باال بودن مقدار کرنش در سنگآهک به
خاطر ایجاد ترک و شکستگی در آن است.

نمونه خشک
اشباع از آب
اشباع از نفت

5۶8718۰۰

Point A:
x = 1.5 mm
y= 50 mm

5۶89۶7۰۰

گرانیت

5۶8581۰۰

تنش حداکثر (پاسکال)
نمونه خشک
اشباع از آب
اشباع از نفت

5۶8911۰۰

Point A:
x = 1.5 mm
y= 50 mm

5۶434۰۰۰

سنگ آهگ

5۶8۰8۶۰۰

شکل  -1انرژی ويژهی حفاری در واحد زمان برای نمونههای
گرانیت ( )aو سنگآهک ( )bدر حالتهای خشک ،اشباع از آب و

تنش حداکثر (پاسکال)

اشباع از نفت [.]1

شکل  -5نمودار ماکزيمم تنش ايجاد شده در نمونه های
سنگآهک و گرانیت در حالت های خشک ،اشباع از آب و اشباع از
نفت.

در شکل  7حرارت حداکثر در هر سه حالت برای نمونههای
سنگآهک و گرانیت ارائه شده است .مطابق با شکل بیشترین
درجه حرارت مربوط به حالت اشباع از آب و کمترین آن در
حالت خشک است .علت این امر را میتوان تفاوت در پارامترهای
حرارتی سنگ در حالتهای مختلف اشباع و مواد اشباع شده در
آن دانست .با مقایسه نتایج مدلسازی عددی اثر اشباع بر روی
حرارت و نتایج آزمایشگاهی اثر اشباع بر روی انرژی ویژه

5

بررسی تأثیر نوع اشباع در تنشهای حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخکاری با لیزر..

نمونه خشک
اشباع از آب

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

Point A:
x = 1.5 mm , y= 50 mm

اشباع از نفت

نمونه خشک
اشباع از آب

۰.۰۰۰14۶5۶

اشباع از نفت

گرانیت

۰.۰۰۰1491۶

4185
4181

کرنش
نمونه خشک

دمای ماکزيمم (سانتیگراد)

Point A:
x = 1.5 mm , y= 50 mm

نمونه خشک

اشباع از آب

اشباع از آب

۰.۰۰48۰۶7۶

اشباع از نفت

4187

گرانیت

۰.۰۰۰14188

Point A:
x = 1.5 mm , y= 50
mm

اشباع از نفت

سنگ آهگ

۰.۰۰447592

4۰85

4۰84
4۰47

کرنش

گرانیت

۰.۰۰442517

Point A:
x = 1.5 mm , y= 50 mm

دمای ماکزيمم (سانتیگراد)

شکل  -۶نمودار کرنش ايجاد شده در نمونه های گرانیت خشک،

شکل  -7نمودار ماکزيمم حرارت ايجاد شده در نمونه های

اشباع از آب و اشباع از نفت.

گرانیت خشک ،اشباع از آب و اشباع از نفت.

 -5نتیجهگیری
مدلسازی اثر لیزرکاری در سنگ برای بررسی اثر نوع اشباع
در توزیع تنش حرارتی-مکانیکی و کرنش ناشی از آن انجام
شد .نتایج مدلسازی نشان داد که در نمونه سنگهای آهک
و گرانیت ،بیشترین تغییرات حرارت در حالت اشباع از آب و
کمترین تغییرات حرارت برای نمونهی سنگ خشک است.
در صورتیکه تنش ماکزیمم ایجاد شده در اثر لیزرکاری در
حالت خشک بیشتر از حالتهای اشباع است .با توجه به
نتایج آزمایشگاهی مطالعات قبلی ،میتوان نتیجه گرفت که
تنش ایجاد شده در سنگ با حرارت و انرژی ویژه حفاری
رابطه عکس دارد .همچنین سنگآهک نسبت به گرانیت
حساسیت بیشتری در برابر تغییرات حرارت از خود نشان
میدهد و این به دلیل تفاوت در خصوصیات حرارتی دو
نمونه سنگ است.
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1 B.S. Yilbas
2steady state
3 Laplace operator
4Stefan–Boltzmann

5Axisymmetric
6create partition
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