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بابک مرادی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

ِ
ِ
کاهش نرخ تولید از مخزن
کاهش فشار نهتنها باعث
افزایش تولید تجمعی از چاههای گاز میعانی ،افتفشار در این چاهها را بهدنبال دارد .این
میش��ود ،بلکه منجر به پدیدهی مهم دیگری به نام تجمیع مایعات میگردد .در این مطالعه ،پارامترهای مختلف بهینهس��ازی تولید بحث شده و
برای تصمیمگیری ،با استفاده از نرمافزار پایپسیم 1و با ترکیبی از شرایط موثر ،بهترین روش انتخاب میشود .با شبیهسازی سیاالت مخزن و
س��تون چاه ،پارامترهای مختلفی همچون منحنیهای عملکرد درونچاهی ،اندازهی مناس��ب لولهمغزی ،نرخ سرعت خوردگی ستون چاه ،نرخ
بحرانی تجمع مایعات ،نرخ بحرانی س��رعت خوردگی و انتخاب بهترین معادله حالت افتفش��ار ستون چاه محاسبه میگردد .درپایان ،بهترین
نتایج بهدست آمده پس از شبیهسازی ،انتخاب و نتایج حاصله گزارش میگردد.
پارامترهای بهینهسازی تولید ،تجمیع مایعات ، 2منحنیهای عملکرد درونچاهی ،اندازهی مناسب لولهمغزی ،نرخ بحرانی تولید

مقدمه
با توجه به غنی بودن ایران از نظر ذخایر نفت و گاز و توس��عهی این
منابع بهعنوان منبع اصلی درآمد و ارزآوری کش��ور ،لزوم استفاده بیشتر
و بهینهت��ر از این مناب��ع و جلوگیری از هدررفت آن ،از اصول اساس��ی
موردتوجه در سیاس��تهای شرکت ملی نفت ایران است .در این مقاله،
مطالعه موردی بر روی یکی از میادین گاز میعانی ش��رکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در جنوب ایران صورت گرفته اس��ت.
معموالً با حفر چاه در یک مخزن ،هیدروکربورها به طور طبیعی به سطح
زمین جریان مییابند .در اثر تولید از مخزن ،فشار مخزن کم میشود و در
نتیجه ،نرخ جریان تولیدی از چاه ،کم و بهتدریج قطع میگردد .بههمین
دلیل ،جهت تقویت تولید ،از س��ناریوهای مختلفی استفاده میشود[.]1
یکی از مش��کالت عم��ده در میادین گاز میعانی که ب��ا افزایش تولید و
کاهش فش��ار در مخازن رخ میدهد ،تجمی��ع میعانات گازی و آب در
چاه اس��ت .تجمیع مایع��ات در چاه بهتدریج باعث کاه��ش تولید و در
نهایت ،قطع کامل تولید از مخزن میشود[ .]2در این مطالعه ،پارامترهای
مخزنی موردنظر توسط نرمافزار پایپسیم ،شبیهسازی میگردد و بهترین
سناریوی فنی و اقتصادی به منظور بهینهسازی تولید ،پیشنهاد میشود.

حفر اولین چاه اکتش��افی کش��ف گردید .گاز تولیدی این میدان دارای
 H2Sبهمی��زان  500قدم میباش��د .می��زان گاز درجای می��دان درحدود
 750میلی��ارد مت��ر مکعب و میزان گاز قابل اس��تحصال آن 580 ،میلیارد
مترمکعب برآورد میگردد .تولید از این میدان از نیمه دوم س��ال 1373
آغ��از گردی��ده و از ابتدای بهرهبرداری تا پایان س��ال  ،1391نزدیک به
 370میلی��ارد مترمکعب گاز از مخزن تولید ش��ده اس��ت که معادل 63
درصد از بازیافت مخزن میباش��د .طی این مدت 1590 ،پام افتفش��ار
در مخزن حاصل ش��ده اس��ت؛ بهعبارتی 4/3 ،پام افت فشار به ازای هر
میلی��ارد متر مکعب گاز تولیدی .اطالعات چ��اه مورد نظر در جدول1-
ارائه شده است.
با توجه به طول عمر مخزن و میزان گاز تولیدی آن ،بررسی پارامترهای
بهینهس��ازی تولید در ای��ن میدان مورد توجه قرار گرفته اس��ت .بهمنظور
مش��اهده پدیدههای موثر در فرآیند تولید ،مطالعه مواردی همچون میزان
تجمع مایعات و محاس��به نرخ بحرانی آن ،نرخ سرعت خوردگی و نرخ
تولید بحرانی آن ،بررسی نمودارهای عملکرد درونچاهی و لوله مغزی،
بررسی خواص س��یاالت میدان و بهدست آوردن نمودار فازی و انتخاب
بهترین معادله حالت افتفشار ستون چاه ،در دستور کار قرار گرفته است.

 -1شرایط میدان

 -2مدلسازی ستون چاه

می��دان مورد مطالعه که در جنوب ایران واقع ش��ده در س��ال  1351با
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در نرمافزار پایپس��یم که توسط شرکت ش��لمبرژه ارائه شده است،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺰن و ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي آن ،ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎزي ﺗﻮﻟﻴـﺪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺪان
ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 119دی ماه 1393
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ آن ،ﻧـﺮخ ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮردﮔﻲ و ﻧـﺮخ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ آن ،ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد درونﭼﺎﻫﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﻴﺪان و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻧﻤـﻮدار ﻓـﺎزي و
اﺳﺖ.
مدلﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﺎردوﻗﺮار
دﺳﺘﻮر
ش��دنﭼﺎه،
کش��یدهﺳﺘﻮن
اﻓﺖﻓﺸﺎر
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
نوارابزاره��ای مرتبط با تجهیزات دورنچاهی و اﻧﺘﺨﺎب
سلما و
خوردگی
اس��ت.
ذراتدرجامد
ناش��ی از
در حوزه
س��رچاهی که
اس��تاندار  14Eانجمن نفت آمریکا 4در نرمافزار پایپسیم موجود است.

مهندس��ی بهره برداری قرار میگیرد ،در دس��ترس اس��ت .اين نرمافزار،
شبيهس��ازي جريان چندفازي(در حالت پايدار) براي سيس��تمهاي توليد
 1اطالعات چاه شبیهسازی شده توسط نرم افزار
ﺳﺎزيکردن
ب��راي مدل
ﺳﺘﻮن ﭼﺎه
توان ﻣﺪل
نف��توگاز فراهم ميس��ازد .از اي��ن نرمافزار مي-2
ﻣﺨﺰنآناليزگرهاي ،فرازآوري گاز ،بهينهس��ازي خط لوله و وس��ايل
چاهه��ا،
ﻲ ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت
64
نرخ تولید چاه (میلیون فوت کعب در روز)
عبارتند
افزار
ﻧﺮم نرم
در اين
ﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻠﻤﺒﺮژه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮاراﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات دورنﭼـﺎﻫﻲ
ﭘﺎﻳﭗ
اﻓﺰار
سرچاهي اس��تفاده کرد .مدلهاي قابل بررس��ي در
ﻪﺳﺎزي ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﻪوﻳﮋه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﮔﺎز-ﺗﺮ،
2657
عمق چاه(متر)
اي،
ه
ش��بک
از :خطلول��ه و وس��ايل موجود ،آنالي��ز عملکردو چاه ،آناليز
ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻳـﻦ ﻧـﺮماﻓـﺰار ،ﺷـﺒﻴﻪﺳـﺎزي
در
ﻛﻪ
ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ ﻣﻴﻌﺎﻧـﺎت
2560 - 2480
عمق مشبک کاری(متر)
ﺳﻴﺎﻻتچاههاي چند شاخه.
ميداني و
طراحيدﻗﻴﻖ
توليد،اﻃﻼﻋﺎت
سازيﺻﻮرت،
بهينهدر ﻫﺮ
ﺖ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪﻓﺎزي)در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار( ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖوﮔﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد .از اﻳﻦ ﻧﺮماﻓـﺰار ﻣـﻲﺗـﻮان
ﻣﺨـﺰن
شبیهس��ازی میش��ود .سپس،
ابتدا چاه مطابق ش��کل 1-در نرمافزار،
اندازه لوله
جداری(اینچ)ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 7و وﺳـﺎﻳﻞ ﺳـﺮﭼﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد
ﻓﺮازآوري ﮔﺎز،
ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻛﺮدن ﭼﺎهﻫﺎ ،آﻧﺎﻟﻴﺰﮔﺮهاي،
مقادیر مربوط به هر قسمت تعریف میگردند.ﻛﻤﺘـﺮ در
قائم
حالت چاه

دﺳـﺘﺮس
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﺎه ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪاي
ﻣﺪلﻫﺎي
ﻣﻬﻨـﺪس
0
مقدار انحراف چاه(درجه در هر  100فوت)
ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﭼﺎهﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ.

 -3بررسی خواص سیاالت مخزن
ﺮداري اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ

شبیهس��ازی خواص سیاالت مخزن معموالً دقیقترین روش بهویژه در

دمای تهچاهی(فارنهایت)

210

متو سط فشار ته چاه(پام)

1706

فشار استاتیک مخزن(پام)

2120

اﻳـﻦﭼﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 1-در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻲﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ ،ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ
ﻧﻔـﺖ ادرﺑﺘﺪا
1380
متو سط فشار سر چاه(پام)
هر ،صورت،
در
بود.
سیس��تمهای گاز-تر ،میعانات و نفت فرار خواه��د ﻣﻴـﺪان
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
مهندس بهرهاﻃﻼﻋـﺎت
برداری
اطالعات دقیق س��یاالت مخزن کمتر در دس��ترس

پژوهش��گاهآن ،آﻧﺎﻟﻴﺰ
توسطﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
مطالعاتﻧﻔﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻖ ﺳﻴﺎﻻت آن در اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻤﻮداردر این
صنعت نفت
ﻗﺮارش��ده
انجام
اس��ت .در
ﻓـﺎزي
می��دان ،اطالعات دقیق س��یاالت آن در اختیار ش��رکت مل��ی نفت قرار
ﺖ آﻣﺪه
ﻛـﻪ ﺑ گرفته اس��ت .با اس��تفاده از آن ،آنالی��ز نمودار فازی بهدس��ت آمده که
ﺑﺮرﺳﻲمشخص
میعان سیال
ﺎﻛﻤـﻚ
ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن
باکمکآن،آن ،ش��رایط کنونی میدان و نقطه حباب و-3
گردد(شکل.]3[)2-
می
ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻛﻨـﻮﻧﻲ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﻪوﻳﮋه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﮔﺎز-ﺗﺮ ،ﻣﻴﻌﺎﻧـﺎت
ﺷﻜﻞ  -2ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻧﻤﻮدار ﻓﺎزي ﺳﻴﺎل ﻣﺨﺰن
ﻣﻴـﺪان و
 -4بررسی قابلیت تولید چاه
و ﻧﻔﺖ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨـﺰن ﻛﻤﺘـﺮ در دﺳـﺘﺮس ﻣﻬﻨـﺪس
ﻧﻘﻄـﻪ
ﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎه
های
تعدادوزی��ادی چاه
برپای��ه تحلیل اطالعات س��یال ک��ه از
گازیاﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺪان ،اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﺮداري
ﺑﻬﺮه
ﺣﺒـﺎب
گاز و فشار
آﻣﺪهنرخ
رابطه 1-بین
ﻫﺎي1936
س��ال
است ،در
به
اﺳﺖ ،در
ﮔﺎزي ﺑﻪدﺳﺖ
زﻳﺎدي ﭼﺎه
آمدهﺗﻌﺪاد
دس��تﻛﻪ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎل
ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻴﺎﻻت آن در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮدار ﻓـﺎزي
سیالدﻗﻴﻖ
ﻣﻴﻌـﺎن
ﺳـﻴﺎلﺳـﺎل 1936
ارائه گردید:
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛـﻪ ﺑﺎﻛﻤـﻚ آن ،ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻴـﺪان و ﻧﻘﻄـﻪ ﺣﺒـﺎب و ﻣﻴﻌـﺎن ﺳـﻴﺎل ﻣﺸـﺨﺺ

ﻪ 1-ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻴﺎل ﮔﺎز و ﻓﺸﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:

ﺮدد)ﺷﻜﻞ.[3](2-



n

ﻣﺸـﺨﺺ

)ﺷﻜﻞ.[3](2-
P 2  P 2ﻣﻲ
ﮔﺮدد Q
C

wf

R

SC

اساس��اً ای��ن آزمایشها ش��امل چاهه��ای جریانی با دو ن��رخ تولید و
ﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ دو ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
اندازهگی��ری فش��ار جریانی تهچاهی بهعن��وان تابعی از زمان میباش��د.
ﺗـﻪ
ِ
تعیین پتانس��یل
اطالعات ثبت ش��ده
زمانیکه
ﮔﺮدد.بهدردرس��تی آنالیز گردید،ﭼـﺎﻫﻲ
3ﭼﺎه ﮔﺎزي اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
3
امکانپذیر
سیال و ایجاد روابط نمودار عملکرد درو
چاهیِ چاه گازی ﺑـﻪ
ﺷـﻜﻞن3-
ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤـﻮدارداش��تن فش��ار و نرخ
میگردد .در ش��کل 3-نمودار عملکرد این چاه با
ﮔﺮدﻳﺪ ،cﺗﻌﻴﻴﻦ
شدهﺑﻪودرﺳﺘﻲ
دادهﺷﺪه
نشان ﺛﺒﺖ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻠﻜـﺮد
آﻧﺎﻟﻴﺰ  nو
پارامترهای
ﻲﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﻲﻛﻪتولید
محاسبه گردیده است[.]4
ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ اﻳـﻦ
ﺳـﻴﺎل
 -5پیشبینی خوردگی و انتخاب لولهمغزی بهینه

IPR
وﭼـﺎه

ﺳﺎزي ﺳﺘﻮن ﭼﺎه
ﻛﻠﻲ از
ﻧﻤﺎي
ﺷﺒﻴﻪچاه
ستون
سازی
ﺷﻜﻞاز-1شبیه
 1نمای کلی

3

اﻳﺠـﺎد
ﺑـﺎ

یکی از سرچشمههای
درونﻧﺸﺎن خوردگی مدت زمان زیادی است که به عنوان
ﭼﺎﻫﻲِداده ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  nو  cﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ].[4
ﻤﻠﻜﺮدﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺮخ
بُروز مش��کالت در سیس��تمهای تولید نفت و گاز ش��ناخته ش��ده است.
خوردگ��ی میتواند در س��یاالت با ذرات جامد اتف��اق بیفتد ،اما معموالً

ﻣﺨﺰن
سیالﺳﻴﺎل
ﻧﻤﻮدار ﻓﺎزي
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي
ﺷﻜﻞه-2
مخزن
نمودار فازی
سازی
 2شبی
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ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎل ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺳـﺎل 1936
راﺑﻄﻪ 1-ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻴﺎل ﮔﺎز و ﻓﺸﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:

مقاالت علمي  -پژوهشی

شبیهس��ازی نرخ سرعت خوردگی در لوله مغزی با اندازههای مختلف و کوچکت��ر ،بهدلیل کاه��ش نرخ تولی��د ،از دیدگاه اقتص��ادی عم ً
ال
بر مبنای عمق صورت گرفته است(شکل .)4-با توجه به اینکه این پدیده امکانپذیر نخواهد بود[.]6
برای مقادیر نرخ س��رعت خوردگیِ بزرگتر از یک وجود دارد ،براساس
تحلی��ل صورت گرفت��ه ،در لوله مغزی با قطر داخل��ی  3/958اینچ و در  -6بررسی پدیده انباشت مایعات
فواصلِ باالییِ ستون ،وجود این پدیده کام ً
چاهه��ای گازی معموالً ب��ه همراه گاز ،آب و میعان��ات گازی را به
ال مشهود است[.]5
نرخ تولید بحرانیِ ستون چاه در لوله مغزی با قطر داخلی  6/184اینچ ،ش��کل غبارآلود تولید میکنند .هنگامیکه سرعت جریان گاز در چاه
برابر ب��ا  70میلیون فوت مکعب بهدس��ت آمد(ش��کل .)5-بنابراین ،در بهدلیل کاهش فش��ار مخزن افت میکند ،توانایی حرکت گاز کاهش
ِ
افزایش نرخ تولید ،نرخ س��رعت خوردگی به مرز خود رسیده و مییابد .زمانیکه س��رعت گاز به یک س��طح بحران��ی افت پیدا کرد،
صورت
مایعات در چاه ش��روع به تجمع میکنند که پدی��ده تجمع مایعات نام
ذرات جامد ،تأثیر منفی خود را بر سیستم نمایان میسازند.
ِ
مغزی س��تون چ��اه ،از نمودار دارد .این واکنش ،فش��ار تهچاهی را افزایش و نرخ تولید گاز را پایین
ب��رای انتخ��اب اندازه مناس��ب لوله
عملکرد لوله مغزی اس��تفاده شده است(ش��کل .)6-مطابق شکل ،از میآورد .نرخ تولید پایین گاز منجر به کاهش س��رعت گاز خواهد شد
ارزیابی نموداره��ای عملکرد درونچاهی و لولهمغ��زی ،اندازه بهینه و در نهایت ،تولید چاه را متوقف میکند[.]7
در اکث��ر چاههای گازی ،رژیم  annular-mistجریان دارد و میعانات
مشخص میگردد.
در این ش��کل ،نقطه بهینه در تالقی دو نمودار مش��خص میگردد؛ در بهعن��وان اجزای منحصربهفرد در هس��ته گاز و بهعنوان یک الیهی مایع
صورت تولید با نرخ باالتر از چاه ،فشار متوسط مخزن کاهش مییابد که در طول لوله مغزی چاه در جریان هس��تند .با آنالیز تعداد زیادی از منابع
این موضوع ،بهویژه در میدانهای نفتی در راستای مدیریت و صیانت از اطالعاتیِ چاههای تولیدی گاز ،آقای ترنر متوجه ش��د که با اس��تفاده از
ی��ک تعادل نیرو که بر روی قطرات اعمال میش��ود ،میتواند پیشبینی
مخازن بسیار حائز اهمیت است.
اما در چاهه��ای گازی ،بهدلیل ضریب بازیافت ب��اال ،این دیدگاه تا کند که مایعات به س��مت ب��اال یا پایین جریان دارند؛ اگر س��رعت گاز
ح��دی نادیده گرفته میش��ود و انتخاب لوله مغزی ب��ا اندازهی داخلی باالی س��رعت بحرانی باشد ،نیروی کشش ،قطرات را باال میبرد ،درغیر
ﺷﻜﻞ  3ﻧﻤﻮدار  IPRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار

ﺷﻜﻞ  5ﻧﻤﻮدار ﻧﺮخ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز
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ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰيِ ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ،از ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷـﻜﻞ.(6-
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت در
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد درونﭼﺎﻫﻲ و ﻟﻮﻟﻪﻣﻐﺰي ،اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲﮔـﺮدد .در اﻳـﻦ
ﻫﺎيارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﻜﻞ ،از
ﻣﻄﺎﺑﻖ
دو ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد؛ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺎه ،ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ
در ﺗﻼﻗﻲ
و ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،اﻣﺎﺷﻜﻞ،
ﻛﺸﻴﺪه
ﺑﻬﻴﻨﻪ از
ﻧﻘﻄﻪﻧﺎﺷﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺳـﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ در راﺳـﺘﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺻـﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺨـﺎزن
ﭘﺎﻳـﭗﻛﻪ اﻳﻦ
اﻓـﺰارﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺨﺰنﻧﺮمﻛﺎﻫﺶ
ﺷﺪن ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .دو ﻣﺪل ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻠﻤﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار  14Eاﻧﺠﻤﻦ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ 4در
ﺻـﻮرت ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻ ،اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻋﻤـﻖاﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻣﺒﻨـﺎياﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ
وﺟـﻮد اﻧﺪازه ي داﺧﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤـﻼً
ﻳـﻚ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ
و
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(4-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮردﮔﻲِ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از
ﺷﻜﻞ  5ﻧﻤﻮدار ﻧﺮخ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز
.
][6
ﺑﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ
ﺳـﺘﻮن،
دارد ،ﺑﺮاﺳﺎس از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  3.958اﻳﻨﭻ و در ﻓﻮاﺻـﻞِ ﺑـﺎﻻﻳﻲِ 5
نمودار نرخ بحرانی سرعت خوردگی با نرخ تولید  70میلیون فوت
نرمﻧﺮماﻓﺰار
ﺗﻮﺳﻂ
شدهﺷﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﻤﻮدار IPR
 3ﺷﻜﻞ
افزار
توسط
محاسبه
نمودارIPR 3
وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ].[5
مکعب در روز

ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰيِ ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ،از ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷـﻜﻞ(6-
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد درونﭼﺎﻫﻲ و ﻟﻮﻟﻪﻣﻐﺰي ،اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲﮔـﺮدد .در اﻳـﻦ
ﻧﻔﺖدو ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد؛ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺎه ،ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺗﻼﻗﻲ
ﺑﻬﻴﻨﻪ در
ﺷﻜﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت در
ﻣﺨﺰن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ در راﺳـﺘﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺻـﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺨـﺎزن
ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻴﺪه
4ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻ ،اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪن ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .دو ﻣﺪل ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻠﻤﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار  14Eاﻧﺠﻤﻦ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻧﺮماﻓـﺰار ﭘﺎﻳـﭗﺳـﻴﻢ
ﻣﻲﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ اﻧﺪازه ي داﺧﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤـﻼ
ﺻـﻮرت
ﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻋﻤـﻖ
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد].[6

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(4-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮردﮔﻲِ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻳـﻚ وﺟـﻮد
دارد ،ﺑﺮاﺳﺎس از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  3.958اﻳﻨﭻ و در ﻓﻮاﺻـﻞِ ﺑـﺎﻻﻳﻲِ ﺳـﺘﻮن،
و
ﺷﻜﻞ  -6ﻧﻤﻮدار
ﺷﻜﻞ  -4ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮن ﭼﺎه
ﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.[5]4
 6نمودار  IPRو  TPRستون چاه
نمودار میزان سرعت خوردگی در لوله مغزیهای مختلف ستون چاه
IPR

ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲِ ﺳﺘﻮن ﭼﺎه در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  6.184اﻳﻨﭻ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ .(5-ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶِ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﺮخ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و
78
ذرات ﺟﺎﻣﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.
API 14E
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این صورت ،قطرات سقوط میکنند[ .]8ارزیابی پدیدهی تجمع مایعات 5شد(شکل.]9[)9-
در ش��کل 9-از محاس��به چهار معادله حالت Duns & Ros، Beggs
در ستون چاه ،در شکل 7-نشان داده شده است.
در محاسبهی وجود این پدیده ،مقادیر بزرگتر از عدد یک در محور  & Brill، Gray xو معادل��ه  Hagedorn & Brownجهت انتخاب بهترین
نمایانگر انباشت مایعات در ستون چاه می باشد و همانطوری که مشاهده مقدار فش��ار تهچاهی استفاده شده اس��ت .همانطور که از بررسی مقادیر
میشود ،درشرایط کنونی ،اثری از این پدیده در ستون چاه وجود ندارد .فش��ارهای میدانی با مقادیر گزارش ش��ده از نرمافزار مش��خص گردید،
لذا ،محاس��به نرخ تولید بحرانی برای تجمع مایعات در ستون چاه با نرخ معادله حالت  Grayنزدیکترین مقدار به مقادیر واقعی را محاسبه کرده
ﺷﻜﻞ  -8ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز
تولید مربوطه در ش��کل 8-نش��ان داده شده و میزان نرخ تولید بحرانی از است.
 -6ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت
ش��کل 10-نیز با محاس��به چهار معادله حالت Duns & Ros، Beggs
این چاه به میزان ده میلیون فوت مکعب در روز بهدست آمده است .این
ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎز ،آب و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺒـﺎرآﻟﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ .ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲﻛـﻪ
ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب
عدد نش��اندهنده آن اس��ت که تولید با کمتر از این نرخ ،منجر به7
ﭼﺎه جه��ت انتخ��اب بهترین مقدار
Hagedorn
& Brown
ﻣﻌﺎدﻟﻪ& و
Brill،
Gray
ﮔـﺎز-ایجاد
ﻳﺎﺑـﺪ.
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز در ﭼﺎه ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن اﻓﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛـﺖ
ﺑﺴـﻴﺎري اراﺋـﻪ
مقادیرﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
ﺧﻄﻮطکهﻟﻮﻟﻪازﻫﺎي
ﻓﺎزي در
ﺟﺮﻳﺎن
اﻓﺖبهﻓﺸﺎرِ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
فشارهای
بررسی
همانطور
آمدهﻫﺎياست.
دست
سرچاهی
اﺻﻮلفشار
چاه م
گازی
ﭘﺪﻳـﺪه
گردد.ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﭼﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ
ی ﻛﺮد،
ﭘﻴﺪا
ستون اﻓﺖ
درﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﺳﻄﺢ
میعانات ﻳﻚ
زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ
ترین و ﺳـﺮﭼﺎﻫﻲ
کﭼـﺎﻫﻲ
نزدیﺗـﻪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در
ﻣﻬﻤﻲ
ﻧﻘﺶ
،
ﻣﻤﻜﻦ
ﺖ

ﺣﺎﻟ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﻴـﺪبا مقادیر نمودار مشخص گردید ،معادله حالت Gray
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎم دارد .اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ،ﻓﺸﺎر ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز را ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲآورد .ﻧـﺮخمیدانی
اﻳﻔﺎ].[7
چاه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ستونﭼﺎه را
فشارﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
حالت در
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
انتخابﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﺸﺎر ﺳـﺮﭼﺎﻫﻲ و
اﻧﺘﺨﺎب
راﺳﺘﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻨﺠﻲِ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻟﺬا،
ِ
ﻣﻘﺎدﻳﺮچاه،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ستون
محاسبات
پس در
است.
محاسبه نموده
واقعی را
مقادیر
مقدار به
افت
بهترینﮔﺎزمعادله
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺎز ﻣﻨﺠﺮ-7
)ﺷﻜﻞ(9-
ﻫﺴـﺘﻪﺷﺪ
اﻧﺠﺎم
ﺗﻪ
اﺟﺰايدر ﻓﺸﺎر
].[9در راستای میزان افت فشار استفاده گردید.
حالت
معادلهی
ﭼﺎﻫﻲدراز این
ف��ازی
های
فش��او ِر جریا
رژﻳﻢ اصول
مطاب��ق با
خطوطﻓﺮد
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎتنﺑﻪ
افت دارد
محاس��باتﺟﺮﻳﺎن
annular-mist
در اﻛﺜﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي،
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟـﺖ  Gray ،Beggs & Brill ،Duns & Rosو ﻣﻌﺎدﻟـﻪ & Hagedorn
زﻳـﺎديازازﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﻜﻞ9-
آﻧـﺎﻟﻴﺰکه در
انتخاب
اس��ت
ارائه ش��ده
بس��یاری
معادالت
نفت و
ﮔﺎز و ﺑﻪﻋﻨﻮان لول
ﺗﻌـﺪاد
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻐﺰي ﭼﺎه در
گاز ،ﻟﻮﻟﻪ
در ﻃﻮل
ه��ای ﻣﺎﻳﻊ
ﻳﻚه ﻻﻳﻪ ي
ﻗﻄـﺮات
ﺑـﺮ روي
ﻧﻴـﺮوهﻛـﻪ
محاس��به ﺗﻌـﺎدل
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ
حالت ﺗﺮﻧﺮ
آﻗﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲِ ﭼﺎهﻫﺎي
معادلهﮔﺎزِ ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺗـﻪﭼـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
اﻧﺘﺨﺎب
Brown
چاهی
فشارهای ت
مهمی در
نقش
ممکن،
بهترین
گیری
ﺟﻬﺖنتیجه
ﺳﺮﻋﺖ ﮔـﺎز
حالت اﮔﺮ
ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ.
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ
ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد،وﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑـﺎﻻي
س��نجیِﭘﺎﻳﻴﻦ ِ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑـﻪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ
مطالع��هاز ﻧﺮم
ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
مختلف
معادالت
حساسیت
کند .لذا،
ﺑﻴﻨﻲمی
ﭘﻴﺶایفا
س��رچاهی
ﻧﺰدﻳﻚدر
Grayمیعانی
ﺣﺎﻟﺖگاز
ه��ای
در چاه
س��ازی
اﻓﺰاربهینه
ب��رای
ﻣﻘﺎدﻳﺮای��ن
نتای��ج
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ،ﻗﻄﺮات را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد ،درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ،ﻗﻄـﺮات ﺳـﻘﻮط ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ].[8
ِ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده
انجامواﻗﻌﻲ را
انتخاب بهترین مقادیر فشار سرچاهی و فشار تهچاهیﻣﻘﺎدﻳﺮ
در راس��تای
ب��رداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی
اﺳﺖ.ش��رکت بهره
میادی��ن
یک��ی از
5
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺪﻳﺪهي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ،در ﺷﻜﻞ 7-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي
ﺷﻜﻞ  -7ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺘﻮن ﭼﺎهﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Grayﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌـﻲ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
9
ﭼﺎﻫﻲارزیابی
مبنای
چاه بر
ستون
انتخاب
 7نمودار میزان نرخ سرعت تجمع مایعات در لوله مغزی با اندازههای
ﻓﺸﺎر ﺗﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ
در ﻣﺒﻨﺎي
حالتﭼﺎه ﺑﺮ
معادلهﺳﺘﻮن
بهترین ﺣﺎﻟﺖ در
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
نموداراﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻜﻞ  -9ﻧﻤﻮدار
چاهی از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺣﺎﻟﺖ در راﺳﺘﺎي ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺘﻮن ﭼﺎه،
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
فشار ته
متفاوت
ستون ازچاهﻋﺪد ﻳﻚ در ﻣﺤﻮر  xﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﺳﺘﻮن ﭼـﺎه
درﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Gray ،Beggs & Brill ،Duns & Rosو Hagedorn & Brown
ﺑﺎ
ﻧﻴﺰ
10
ﺷﻜﻞ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،اﺛﺮي از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﺘﻮن ﭼـﺎه وﺟـﻮد ﻧـﺪارد.
ﻟﺬا ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻜﻞ 8-ﻧﺸـﺎن داده
ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز ﺑﻪدﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .اﻳـﻦ
ﻋﺪد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﺮخ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي در ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ﻣﻲﮔﺮدد.

Liquid Loading

ﺷﻜﻞ  -8ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ
مایعاتدر باروزنرخ
 8نمودار میزان نرخ تولید بحرانی در پدیده انباش��ت
 10میلیون فوت مکعب در روز

 -7اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﭼﺎه

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
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ﺷﻜﻞ  -10ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﺘﻮن ﭼﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺸﺎر
ﭼﺎﻫﻲبر مبنای
س��تونﺳﺮچ��اه
 10نم��ودار انتخ��اب بهترین معادله حالت در
ارزیابی فشار سرچاهی

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻓﺖ ﻓﺸﺎرِ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻓﺎزي در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺴـﻴﺎري اراﺋـﻪ
79
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي در ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداريِ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗـﻪﭼـﺎﻫﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳـﺮﭼﺎﻫﻲ
زاﮔﺮس وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻓﺸﺎرو ﮔﺎز
اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺳﻨﺠﻲِ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻧﻔﺖ
ﺳـﺮﭼﺎﻫﻲ
ﻓﺸﺎر ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ.[9](9-

مقاالت علمي  -پژوهشی

عبارت است از:
* در فرآیند انتخاب بهترین معادله حالت منطبق بر پارامترهای مخزن،
علیرغم پیش��نهاد شرکت ش��لمبرژه 6مبنی بر اس��تفاده از معادله حالت
 Duns & Rosدر چاههای گازی ،مطالعات انجام شده بر روی اطالعات
چند چاه نشان از دقت پایین محاسبهی این معادلهی حالت داشت و پس
از بررس��ی انجام ش��ده بر روی چند چاه ،معادله حال��ت  Grayبهعنوان
نزدیکتری��ن حالت به مقادیر واقعیِ فش��ار س��رچاهی و تهچاهی و نرخ
تولید انتخاب گردید.
* در ای��ن تحقی��ق ،بهکمک شبیهس��ازی ،اندازه بهین��ه قطر داخلیِ
لول��ه مغزی ،با بررس��ی نمودارهای  IPRو  ،TPRبه می��زان 4/892اینچ
محاس��به گردید که در کنار جنبههای فنی ،الزم اس��ت مسائل اقتصادی
نیز موردتوجه قرار گیرد ،زیرا ب��ا تغییر قطر داخلیِ لوله مغزی ،عالوهبر
اعمال هزینهه��ای جایگزین ،با کاهش نرخ تولید مواجه میش��ویم که
با توجه به سیاس��تهای ش��رکت بهرهبرداری در تولید با حداکثر توان
مخزن و میزان باالی ضریب برداش��ت مخازن گازی ،تغییر در س��اختا ِر
تکمی��ل چاه ،در مدیریت و صیانت از این مخزن تأثیر ناچیزی دارد .لذا
در مجموع ،تغییر س��اختار رشته تکمیلی پیش��نهاد نمیشود و تنها عامل
منفی در راس��تای اتخاذ این تصمیم ،افت فشار س��رچاهی و تهچاهی و

بهموازات آن ،فش��ار متوسط مخزن در جهت ثابت نگهداشتن نرخ تولید
از چاه است.
ِ
ِ
س��رعت خوردگی در این چاه ،نتایج،
نرخ
* در شبیه
س��ازی پارامتر ِ
نش��اندهنده وجود این پدیده در باالی س��تون چاه و نزدیک به س��طح
میباش��د که در لوله مغزی با قطر داخلیِ  3/958اینچ ،کام ً
ال وجود این
پدیده مش��هود بوده و بههیچ عنوان از این اندازه نباید در رش��ته تکمیلی
چاه اس��تفاده شود .در مطالعهی انجام شده ،نرخ تولید بحرانی در جهت
پدیده خوردگی به میزان  70میلیون فوت مکعب در روز محاسبه گردید
ک��ه درصورت افزایش نرخ تولید ،الزم اس��ت مطالعات تکمیلی جهت
جلوگیری از پدیده خوردگی انجام گردد.
* پدیده تجمع مایعات که مانعی مهم در مس��یر تولید تلقی میش��ود،
بهعنوان یکی از پارامترهای مهم در این شبیهس��ازی مورد بررس��ی قرار
گرف��ت که در نتیجهی حاصل ش��ده ،حضور این پدیده در س��تون چاه
مش��اهده نگردید .یکی از دالیل این امر ،میزان باالی نرخ تولید از چاه
است .محدودهی نرخ تولید بحرانی به میزان  10میلیون فوت مکعب در
روز برای این چاه محاسبه گردید.
* نتیج��هی تصمیمگیری برای میادی��ن و چاههای دیگر این میدان ،با
توجه به خصوصیات آنها ممکن است تغییر کند.
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