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 چكيده 

مواد   از  درصدي  و  نگرفته  قرار  استفاده  مورد  تنهايي  به  نفت  چاه  جداري  لوله  پشت  در  استفاده  مورد  حفاري  سيمان  همواره 
نوين ارزيابي بندش    هاي باشد. همچنين يكي از روشترين مواد افزودني، بنتونايت ميشود. يكي از مهممختلف به آن افزوده مي

سازي عددي  به منظور  بين سيمان و لوله نيز استفاده از ابزار نمودارگيري همزمان با حفاري است. در اين پژوهش از يك شبيه
شده فراصوتي استفاده شده است. سيمان مورد استفاده در  بررسي  بندش بين سيمان و لوله جداري با استفاده از امواج هدايت

باشد. دو تركيب ديگر  مي  Gها سيمان حفاري خالص كالس  ي شامل سه درصد اختالط مختلف است. يكي از آن سازاين مدل
ترتيب   به  شامل  كدام  هر  فركانس    10و    5نيز  شش  از  نيز  ارزيابي  براي  است.  سيمان  همان  به  شده  اضافه  بنتونايت  درصد 

سازي، نمودارهاي فشار  ست. پس از اجراي عمليات شبيه كيلوهرتز استفاده شده ا  300و    250،  200،  150،  120،  50تحريك  
حس شده توسط حسگر استخراج شده و در يك بازه زماني مشخص، مقادير بيشترين دامنه براي هر تركيب سيمان به مقادير  

سازي ه آن براي سيمان خالص، تقسيم شده و نتايج به ازاي افزايش درصد بنتونايت روي نمودار آورده شده است. نتايج شبي
مي مينشان  افزايش  بنتونايت  درصد  مشخص  فركانس  يك  در  چه  هر  به  دهد،  اين  و  يافته  افزايش  دامنه  كاهش  مقدار  يابد، 

باشد.  باشد. بنابراين استفاده از بنتونايت روش مناسبي براي افزايش چسبندگي مي معني افزايش چسبندگي سيمان به لوله مي 
يابد، دقت تشخيص در دهد كه هر چه فركانس تحريك افزايش ميدر ارزيابي نشان ميهاي مختلف  همچنين مقايسه فركانس

مقدار   به  بنتونايت  درصد  افزايش  در  نمونه  عنوان  به  است.  افزايشي  تحريك  10چسبندگي  فركانس  زمانيكه  كيلوهرتز    300، 
بين شش فركانس انتخدرصد مي  94است، مقدار كاهش دامنه به بيش از   بنابراين  ابي بهترين فركانس تشخيص براي رسد. 
 باشد. كيلوهرتز مي 300ارزيابي بندش سيمان و لوله، فركانس 

  .شده فراصوتيامواج هدايت؛ روش اجزاء محدود؛ بنتونايت؛ سيمان حفاري :  كلمات كليدي



 ايران - تهران  –دانشگاه صنعتي اميركبير  - 1401آذر ماه   –كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات  دوازدهمين
 

 
2 

 مقدمه  - ١

- پس از عمليات حفاري مي  ترين اقدامهاي نفت و گاز، مهمدرون چاه  3و سازند  2بين لوله جداري  1كاري فضاي حلقويسيمان
هاي زيرزميني اشاره  توان به عايق كردن لوله جداري و جلوگيري از خورده شدن آن توسط آب ريزي ميترين داليل سيمان از مهم  باشد.
مواد افزودني مختلفي اعم از تركيبات شيميايي، مصنوعي،    باگاه سيمان به تنهايي مورد استفاده قرار نگرفته و همواره  اما هيچ  ] 1[كرد.

 ... و  نانو  مواد  مختلفي  طبيعي،  داليل  مي   به  و    گردد.تركيب  دمايي  و  الكتريكي  هدايت  افزايش  دليل  به  نانو  مواد  از  مثال  عنوان  به 
نفوذپ كاهش  ميهمچنين  استفاده  تخلخل  يا  و  حفاري   ] 2[شود. ذيري  با  همزمان  نمودارگيري  ابزار  از  استفاده  به   4همچنين  مجهز 
هاي باشد. اين روش در سالارزيابي بندش بين سيمان و لوله و يا سيمان با سازند ميهاي مرسوم  ، يكي از روشسيستم امواج فراصوتي

  ] 3[ گيري داشته است.ماخير از نظر تئوري و عملي رشد چش
مواد افزودني قابل تركيب با    دارگيري همزمان با حفاري وارزيابي سيمان با نمو  هاي اخير، مطالعات متعددي در زمينهدر سال

يكي از مشكالت تشخيص داده شده    هاي مختلف فيزيكي، شيميايي و ... پرداخته شده است. ها بر كميتهاي حفاري و تأثير آنسيمان
 درجه سلسيوس   104حدود    انيهاي نفت و گاز، كاهش بيش از حد استحكام سيمان با افزايش دماي بيش از مقدار دماي بحردر چاه
سال    ساندرزاست.   در  همكاران  سيمان  1954و  درباره  مطالعه  متفاوت  به  افزودني  مواد  و  مختلف  دليلهاي  مشكل   به  اين  بر  غلبه 

استفاده از مواد نانو در سيمان به داليل مختلف با تمركز بر نقش به مطالعه موردي از    2012در سال    و همكاران  سانترا  ]4[پرداختند.
كينوشيتا و همكاران در سال    ]2[.ون سيمان حفاري پرداختنديستاراربني، نانو سيليكا و نانو آلومينا در هيداستفاده از مواد نانولوله ك

  به امكان سنجي استفاده از دستگاه نمودارگيري همزمان با حفاري مجهز به ارسال امواج صوتي براي ارزيابي سيمان پرداختند.   2013
روشآن از  مطالعه  اين  در  دامنههاها  ارزيابي  به  و  كرده  استفاده  نيز  عددي  سيگنال ي  موج  هاي  ارسال  از  ناشي  دريافتي  هاي 

هاي ديگر به مطالعه درباره تأثير مواد شيميايي بر سيمان به مانند پژوهش  2016همچنين حبيب و همكاران در سال    ]5[پرداختند.
به مطالعه درباره فوايد استفاده از مواد معدني به عنوان ماده افزودني بر سيمان حفاري   2018در سال    مارشدي   ]6[حفاري پرداختند.

فشار   هاي نفت و گاز در شرايط دما وهاي مختلف بر خواص سيمان چاهبه تأثير افزودني  2021كين و همكاران در سال    ]7[پرداخت.
استفاده كردند، آن است كه درصد    به سيمان  افزودني  ماده  ه عنوانسيليكا ب  ازها كه  هاي تجربي آنيكي از نتايج فعاليت  باال پرداختند.

 % 60دهد، نمونه حاوي  ها نشان ميبه عنوان نمونه نتايج آن  افزودن سيليكا تأثير مستقيمي بر خواص مكانيكي سيمان سفت شده دارد.
  ] 8[شود.مي سيمان استحكام فشاري  %400آن، باعث افزايش بيش از  %40نسبت به نمونه حاوي   سيليكا

باشد. به دليل اهميت باالي اين ماده، استفاده از پودر بنتونايت مينوان افزودني به سيمان حفاري،  يكي از مواد پركاربرد به ع
به عنوان نمونه گرنت و همكاران در سال    هاي مختلفي در اين زمينه با هدف بررسي تأثير آن بر سيمان نيز انجام شده است. پژوهش
آن  1990 پرداختند.  زمينه  اين  در  مطالعه  ازبه  كه    ها  خود  دوساله  حدود  نتايج  و  كرده  استفاده  مختلف  سيمان  نوع  صورت چند  به 

كردند.و    يآزمايشگاهمطالعات   بيان  را  بوده  سال    ]9[ميداني  در  همكاران  و  بنت  2017كرمينفسكي  تأثير  درباره  مطالعه  بر  به  ونايت 
توان به تأثير ها ميترين آن يج مختلفي از اين پژوهش دريافتند كه از مهماها نت آن  هاي مالت سيمان تازه و سفت شده پرداختند.كميت

روز    28هاي كم و همچنين كاهش استحكام فشاري در پخت سيمان بيش از  بنتونايت به كاهش چگالي مالت در نسبت آب به سيمان
  ] 10[ درجه سلسيوس و يا افزايش چسبندگي سيمان به لوله اشاره كرد.  30- 50شده بين  در دماي تهيه 

است كه يك چاه نفت مدل سازي شده    شده  بهره گرفته   سازي عددي پژوهش از يك شبيهاين    درن شده،  امطابق با مطالب بي
سيما به  بنتونايت  از  مختلفي  درصدهاي  آن  در  به    است.  شده  اضافهها  نكه  مجهز  حفاري  با  همزمان  نمودارگيري  ابزار  از  همچنين 

بندش كيفيت  در تشخيص    5شده امواج فراصوتي هدايتسيستم امواج فراصوت استفاده شده كه هدف از آن بررسي قابليت استفاده از  

 
1 Anulus 
2 Casing 
3 Formation 
4 Logging While Drilling (LWD) 
5 Ultrasonic Guided Waves 
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مي لوله  و  سيمان  ب  باشد.بين  تا  شده  استفاده  تحريك  مختلف  فركانس  شش  از  پژوهش  اين  در  آنتهمچنين  بين  از  فركانس  وان  ها، 
 تشخيص اين مهم را يافت.  با قابليت بيشترين دقت در مناسب

 تعريف مسئله - ٢

 مشخص همانطور كه در شكل    استفاده شده است.   ) 1شكل    ش از يك چاه نفت مطابق با سازي در اين پژوهبراي انجام شبيه 
تر است،  هدايتاشده  فراصوت  موج  ارسال  به  اقدام  از    كردهشده  گذار  فوتي  سه  فاصله  در  كه  حسگر  بازگشتي   آنو  موج  گرفته  قرار 

بين لوله جداري و سازند را دريافت كرده و نتايج به صورت برخط به سطح زمين منتقل شده و پس از  حاصل از برخورد به مرز اتصال  
  بيان شده است.  )1جدول  ود. همچنين اطالعات هندسي مربوط درشها مشخص مينتايج سيگنالها، انجام پردازش روي آن

  

 
  يك چاه نفت. شمات1شكل 

 . مشخصات هندسي شماتيك چاه نفت1جدول 

  ) mmه (انداز مشخصه هندسي
 102.3 چاهداخلي قطر 

 6 ضخامت لوله جداري
 20  ضخامت سيمان 

 100  ضخامت سازند كربناتي
 20  ها قطر پروب

 914.4 فاصله تراگذار و حسگر

  شبيه سازي  - ٣

براي اين منظور كليه مراحل   استفاده شده است.  7از نرم افزار كاربردي آباكوس  6اجزاء محدود وش  سازي به ربراي انجام شبيه 
پسپيش و  است.پردازش  شده  اجرا  برنامه  درون  و  شده  نويسي  كد  پايتون  نويسي  برنامه  زبان  با  بخش  پردازش  ادامه  مختلف در  هاي 

  سازي بيان گرديده است. انجام شبيه 
 

6 Finite Element Method (FEM) 
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  تعريف مواد  ١-٣
شبيه   براي  اين  مي انجام  ماده  سه  تعريف  به  نياز  ادامه سازي  در  سازند.  و  حفاري  سيمان  جداري،  لوله  از:  عبارتند  كه  باشد 

 مشخصات هر كدام از مواد انتخاب شده به صورت جداگانه بيان گرديده است. 

 تعريف مشخصات سيمان حفاري ١-١- ٣
استفاده شده است. درصد اختالط اول سيمان    Gاري كالس  براي انجام اين پژوهش از سه نوع درصد اختالط براي سيمان حف 

همراه    حفاري  به  حفاري  سيمان  شامل  دوم  اختالط  درصد  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  خالص  صورت  به  و   %5كه  بوده  بنتونايت 
ان به صورت االستيك الزم به ذكر است رفتار ماده سيم  .استبنتونايت    %10درصد اختالط سوم نيز شامل سيمان حفاري به همراه  

استفاده   )2جدول    سازي، ابتدا از فرضيات مندرج دربراي تعيين ضريب االستيسيته هر سيمان براي انجام شبيه  خطي فرض شده است. 
نتايج سرعت موج طولي و ضرايب االستيسيته براي    يده است.دها مشخص گرنتايج آن  ]11[،)2(  و  )1(  شده و سپس با استفاده از روابط

ن استحكام فشاري و سرعت موج فراصوت ) بيان شده است. همچنين ضرايب مربوط به رابطه بي3جدول  سه نوع تركيب سيمان در  
  ) ذكر شده است. 4جدول  در ،طولي براي هر تركيب سيمان كه در روابط بيان گرديده

 . خواص مفروض تركيبات سيمان 2جدول 

/𝝆(Kg  نوع تركيب سيمان m3)UCS(MPa)𝝂 
 G 2038.8 20.1 0.2كالس  سيمان خالص

 1945.113.640.2  بنتونايت G    +5%كالس سيمان
 1862.511.80.2 بنتونايت G    +10%كالس سيمان

( )
( )L

L L

UCSLnUCSbV aUCS ae Ln bV Lne V
a b

    
   )1(  

2 (1 )(1 2 )
(1 )

LVE   


 
      )2(  

 مان يس بيهر ترك يبرا  تهيسياالست بي ضرا سرعت موج طولي و .3جدول 

 VL(m/s)E(GPa) نوع تركيب سيمان
 G 3272.219.6كالس  سيمان خالص

 276713.4 بنتونايت G    +5%كالس  سيمان
 2522.710.7 بنتونايت G    +10%كالس  سيمان

 . ضرايب رابطه بين استحكام فشاري و سرعت موج طولي براي هر تركيب سيمان 4جدول 

 ab يماننوع تركيب س
 G 0.04010.0019كالس  سيمان خالص

 0.0018 0.0937  بنتونايت G    +5%كالس  سيمان
 0.0024 0.0277  بنتونايت G    +10%كالس  سيمان

 تعريف مشخصات لوله جداري و سازند ٢-١- ٣
ي فرض شده  براي تعريف مشخصات لوله جداري و سازند در انجام اين پژوهش، رفتار هر دو نوع ماده به صورت االستيك خط

  بيان گرديده است.  )5جدول   است. خواص هر دو نوع ماده در

 
7 Abaqus 
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 . خواص لوله جداري و سازند5جدول 

/𝝆(Kg  نوع ماده  m3)E(GPa)  𝝂  
  0.3  210 7800  لوله جداري 

  0.35  60 2500  سازند

  شبكه بنديو بارگذاري گام زماني،  ٢-٣
شبيه   براي  مسئله  بازه زماني  حل  يك  نظر، از  مورد  ديناميكي  ميكروثانيه  400سازي  به روش  نيز  نوع حل  و  شده  اي استفاده 

براي ايجاد موج فراصوتي نيز از تحريك تون برست پنج سيكل استفاده شده و تحريك كه در محل تراگذار به صورت   باشد.مي   8صريح
همچنين    گردد.موج فراصوتي توليد مي 9كه فقط حالت نامتقارن   گرددايجاد ميكيلوپاسكال است، به نحوي    100  اعمال فشار به بزرگي

براي   كيلوهرتز استفاده شده است.  300و    250،  200،  150،  120،  50براي تحريك تراگذار از شش مقدار فركانس مختلف به بزرگي  
و بخشي از سازند به صورت المان محدود در نظر گرفته شده و فقط يك سيمان    ،سازي شده، لوله جداري بندي چاه نفت مدلشبكه
است.ميلي شده  گرفته  نظر  در  نامحدود  المان  صورت  به  نيز  چاه  مركز  از  فاصله  دورترين  در  سازند  ضخامت  از  پيكر   متر  اندازه  مقدار 

  باشد. مي  223966ها برابر با  داد المانعمتر فرض شده و تميلي  0.75بندي معادل  

 نتايج  - ٤

  400پس از اجراي برنامه كدنويسي شده در نرم افزار آباكوس، نتايج فشار حس شده موج فراصوتي توسط حسگر در بازه زماني  
ديگر همانطور كه مشخص است، نتايج براي سه تركيب مختلف سيمان روي يك  باشد.مي   )2شكل    ميكروثانيه استخراج شده كه همانند

 اند. قرار گرفته

 
  كيلوهرتز براي هر سه تركيب سيمان  120بر حسب زمان براي فركانس  فراصوتي  . نمودار فشار موج 2شكل 

  بازه بدين منظور    براي بررسي ميزان چسبندگي سيمان و لوله جداري، الزم است از يك محدوده زماني مشخصي استفاده گردد.
به   شده است. اين محدوده، زماني است كه  مشخصبا بيضي سياه رنگ    )2شكل  در  انتخاب شده است كه    ميكروثانيه  320- 360زماني  

 
8 Dynamic Explicit 
9 Antisymmetric Mode 
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  0Tزمان    )3شكل    در  وجود دارد.  توانايي دريافت فشار حس شده رسيده و  به حسگر    ارسال شده از تراگذار  طور تقريبي موج فراصوتي
موج به  حدود زماني را كه    2Tكمي پس از شروع تحريك بوده و زمان    1Tرا كه هنوز تحريك شروع نشده نشان داده، زمان    ايلحظه

  دهد. حسگر رسيده نشان مي

 
  . محدوده زماني رسيدن موج فراصوتي به حسگر 3شكل 

نشان كيلوهرتز    150ميكروثانيه براي فركانس    300- 355  نمودار فشار نرماليزه شده در محدوده زماني  )4شكل    نين درهمچ
 است. استفاده شده  داده شده است. براي نرماليزه شدن فشار نيز، از نسبت بيشترين دامنه فشار هر تركيب سيمان به سيمان خالص

 
  كيلوهرتز  150. نمودار فشار نرماليزه شده بر حسب زمان براي هر تركيب سيمان در فركانس 4شكل 

نسبت بيشترين مقدار دامنه    درصد  هاي مختلف در سنجش ميزان چسبندگي سيمان و لوله جداري،براي بررسي تأثير فركانس
استخراج شده است. سپس نمودار براي سيمان خالص در بازه زماني محاسبه فشار نرماليزه شده  براي هر سيمان به بيشترين مقدار آن  

شده   رسم  بنتونايت  درصد  افزايش  ازاي  به  مقادير  مي  نمودار  )5شكل    است. اين  نشان  را  مقادير  اين  شده  در   دهد.ترسيم   همچنين 
    دهد.محاسبه شده را نشان مي هاي دادهمقادير شيب و عرض ازمبدأ براي خطوط برازش شده به  )6جدول 
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  هاي مختلفبه ازاي افزايش درصد بنتونايت براي فركانس هر سيمان به سيمان خالص دامنه نسبتدرصد . مقادير 5شكل 

 5شكل  و عرض از مبدأ خطوط برازش شده به  بيش  ر يمقاد . 6جدول 

  عرض از مبدأ   شيب (KHz)فركانس 
50  4.69-101.77 
120  6.48-95.66 
150  6.94-92.92 
200  9.23-100.74 
250  9.35-96.35 
300  9.7-90.18 

گيري ، با افزايش درصد بنتونايت در تركيب سيمان، دامنه موج فراصوتي به مقدار چشمتاسمشخص    )4شكل  كه در    همانطور 
- حضور ماده ثانويه پشت لوله بوده و بيان  شديد انرژي موج دريافتي است كه اين امر بيان كننده  كاهشكاهش پيدا كرده كه نشان از  

هاي مختلف، مشاهده روند نزولي خطوط برازش شده  يسه فركانسهمچنين براي مقا  باشد. له ميوان به لمافزايش چسبندگي سي  كننده
  تر شده است، دهد كه هر چه مقدار فركانس تحريك بزرگ، نشان مي)6جدول  و بررسي شيب مقادير اين خطوط مطابق با    )5شكل  در  

ك پيدا  كاهش  بيشتري  مقدار  با  خطوط  يعنيشيب  موضوع  اين  و  نسب   رده  نسب   تكاهش  بيشتري  مقدار  با  درصد    تدامنه  افزايش  به 
 هاي باالتر است.ميزان چسبندگي سيمان و لوله جداري در فركانس قدرت تشخيص بنتونايت همراه بوده و اين مهم بيانگر افزايش

 جمع بندي و نتيجه گيري  - ٥

سازي شده در نرم افزار آباكوس با استفاده از امواج هدايت  ه نفت مدلين سيمان حفاري و لوله جداري چاباز ارزيابي بندش  
  شده فراصوتي دو نتيجه كلي حاصل شده است كه عبارتند از: 

افزودني  افزودنبا   - ١ ماده  عنوان  به  سيمان  مالت  به  جداري  بنتونايت  لوله  و  حفاري  سيمان  بين  چسبندگي  افزايش  ، 
فرا شده  هدايت  امواج  از  استفاده  و  مقدار يافته  چه  هر  همچنين  است.  مهم  اين  تشخيص  براي  مناسبي  راه  صوتي 

 شود.يابد، چسبندگي نيز تقويت مي درصد بنتونايت در تركيب مالت سيمان افزايش مي

مي - ٢ افزايش  شده  توليد  فراصوتي  موج  تحريك  فركانس  مقدار  چه  بين هر  چسبندگي  ارزيابي  تشخيص  قدرت  يابد، 
، درصد كاهش دامنه فشار ونايت به مالت سيمانتبن   %10ود. به عنوان نمونه با افزودن  شسيمان و لوله نيز بيشتر مي

فركانس   در  خالص  سيمان  مالت  تركيب  به  نسبت  شده  مقدار   ،باشدمي  46.83  كيلوهرتز  50حس  اين  حاليكه  در 
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فركانس   از    300براي  بيش  به  مي  93كيلوهرتز  مناسب  رسد.درصد  تشخيص  بنابراين  فركانس  براي ترين  بندش 
 باشد. كيلوهرتز مي  300اطالعات بيان شده در اين پژوهش، فركانس 
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