تخمین نرخ جريان و تخصيص توليد در چاههاي يكي از ميادين
گازميعاني كشور در حوزهی خليج فارس با استفاده از شیرهای
كنترلي چند اريفيسي
محسن جاويدنيا* ،علی اکبر سبزی ،1مهدي قاسمي زانياني ،2شرکت نفت و گاز پارس

كنتـرل نـرخ توليـد از چاههـا در هـر مخـزن هيدروكربنـي متناسـب بـا سياسـتگذاريهاي توليـد
3
از اهميـت زیـادي برخـوردار اسـت .جهـت تنظيـم نـرخ جريـان توليـد معمـوالً از صفحـات كاهنـده
اسـتفاده ميشـود .امـروزه در چاههـاي برخـي مياديـن از جملـه پـارس جنوبـی بـرای کنتـرل جریـان
از شـیرهای كنترلـي چنـد اریفیسـي )MOV( 4اسـتفاده میشـود کـه میـزان بـاز یا بسـته شـدن آنها (از
صفـر تـا صـد درصـد) از طریـق سیسـتم کنتـرل گسـترده ( )DCSتنظیـم میگـردد .رابطـهی عملکرد
صفحـات کاهنـده ی معمـول از روابـط تجربـی بهدسـت میآیـد امـا رابطـهی فشـار و نـرخ جریان در
شـیرهای كنترلـي چنـد اریفیسـي از طریـق ضریـب جریـان شـیر ( )Cvحاصـل میشـود .ایـن ضریب،
میـزان جریـان عبـوری از شـیر را به افت فشـار داخـل آن مرتبط میکنـد .برای تعيين شـرايط عملکرد
شـیر بایـد ایـن ضریـب متناظـر بـا درصد بازشـدگی مـورد نظـر تعیین گـردد .رابطـهی ضریـب  Cvو
درصـد بازشـدگی شـیر ،نمـودار مشـخصهی شـیر نامیـده میشـود كـه ميتوانـد خطـي يـا غيرخطـي
باشـد .در ایـن مقالـه سـاختار شـیر کاهنـدهی سـرچاهی چند اریفیسـی ،توصيـف روابـط و چگونگي
عملکـرد آن در تخمیـن نـرخ توليـد چاههـا و تسـهيم توليـد سـكو بـه هـر چـاه در چاههـای يكـي از
مياديـن گازمیعانـی كشـور در بخش دريا بررسـی می شـود .بدین منظور نمودار مشـخصهی شـيرهاي
كاهنـده بـا اسـتفاده از دادههـای آزمايشهـای سـرچاهی ترسـیم میشـود .سـپس بـا مشـخص شـدن
روابـط حاكـم بـر  Cvو درصـد بازشـدگی شـیر ،رابطـهی فشـار سـرچاهي و نـرخ جریـان مشـخص
میگـردد .روش مذکـور بـرای بـرآورد نـرخ جریـان خروجـی سـکو و چاههـای مختلـف ،حتی پس
از عملیـات مشـبکكاري و اسـیدکاری نیـز قابلاسـتفاده اسـت .نتایـج نشـان ميدهـد در حالـی کـه
خطـای رابطـهی عملکـرد سـرچاهی بـه مـرور زمـان افزایـش مییابـد یـا زمانـی کـه پـس از عملیـات
مشـبکكاري و اسـیدکاری و تغییـر متغیرهـای چـاه ،بـرآورد نـرخ جریـان چـاه امکانپذیـر نیسـت،
رابطـه ی عملکـرد ارائـه شـده بـرای شـیرهای کاهنـدهی چنـد اریفیسـی بهخوبـی نـرخ جریـان چـاه و
سـکو را در موقعیتهـای مختلـف تخمیـن میزنـد .همچنیـن نتايـج ایـن مطالعـه نشـان ميدهـد کـه
بـرای بهدسـت آوردن رابطـهی عملکـرد شـیر کنتـرل در ایـن میـدان نیـازی بـه مدلسـازی پیچیـده و
بررسـي رفتـار ترمودینامیکـی سـیال در قالـب الگوهـاي رژيـم دوفـازی جريان نیسـت.
منظـور از عملكـرد توليـد درونچاهـي 5رابطـهی بيـن نـرخ جريـان
سـيال نسـبت بـه فشـار جريانـي تهچاهـي در فشـار ثابـت مخـزن اسـت
[ .]1بـا اسـتفاده از ايـن رابطـه ،نـرخ جريـان چـاه در هـر فشـار تهچاهـي
قابلمحاسـبه خواهـد بـود .امـا براي محاسـبهی نـرخ جريان با اسـتفاده از
فشـار سـرچاهي بایـد افـت فشـار درون لولهمغزي يـا بهعبارتـي عملكرد
لولهمغـزي 6تعييـن شـود کـه بـرای هـر فشـار سـرچاهي يـك نمـودار
مسـتقل بهدسـت میآيـد .عملكـرد توليـد سـرچاهي 7رابطـهی بين فشـار
سـرچاهي و نـرخ جريـان اسـت کـه بـا اسـتفاده از نقـاط تالقـي نمـودار
عملكـرد درونچاهـي بـا نمـودار عملكـرد لولهمغـزي ميتـوان نمـودار
آنـرا رسـم کـرد (شـكل.)1-
رابطـــهی عملکـــرد چاههـــای گازی و گازمیعانی غیرخطی اســـت.
ســـادهترین معادلـــه بـــرای محاســـبهی پتانســـیل چـــاه ،رابطـــهی
*
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واژگان کلیدی:

شــیر کاهنــدهی چنــد اریفیســی ،نمــودار
مشــخصه ،ضريــب عملكــرد شــیر،
بــرآورد نــرخ جریــان ،تخصيــص توليــد،
آزمايــش ســرچاهي ،گازميعانــي

راولینز  -شـــلهارت اســـت [:]3
()1
متغیرهـای معادلـهی 1-از طریـق بـرازش ایـن منحنـی با نتایـج حاصل از
چاهآزمایـی تعییـن میشـوند .ايـن روش محدوديتهايـي بـراي برآورد
نـرخ جریـان چاههـا دارد کـه مهمتريـن آنها عدم بررسـي عملكـرد چاه
متعاقـب كاهـش پتانسـيل توليـدي چـاه بـا گذشـت زمـان اسـت .یکـی
از مشـخصههای بـارز چاههـای گازمیعانـی آنسـت كـه بـا تولیـد و افـت
فشـار آن بـه زیـر فشـار نقطـهی شـبنم ،میعانـات گازی تجمـع يافتـه در
اطـراف چـاه سـبب کاهـش تراوایـی نسـبی گاز میشـوند [ .]4در نتیجه
عملکـرد چـاه بـا زمـان بهشـدت تغییـر میکنـد .بنابراین ضروري اسـت
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متغیرهـای معادلـهی 1-بـا تكـرار آزمایشهـاي مربوطـه بـهروز رسـاني
شـوند .همچنيـن بهعلـت وابسـتگي ايـن رابطـه بـه متغیرهـاي مخزنـي،
بـا انجـام عملياتهـاي انگيـزش چـاه نظير اسـيدكاري و مشـبككاري،
بایـد آزمایـش جديـدی روی چـاه انجـام گیـرد تـا تخمیـن نـرخ جريان
بـا خطـاي كمتـري صـورت پذيـرد کـه بهدلیـل مواجهـه بـا عـدم تحقق
تعهـدات تولیـد بهویـژه در فصـول سـرد سـال ،انجـام آزمایـش جدیـد
جهـت اخـذ اطالعـات فشـار اسـتاتيك چـاه و سـاير متغیرهـا بـا برخـي
محدوديتهـا همـراه اسـت.

1

رابط ـهی عملكــرد ســرچاهي حاصــل برهمنهشــتي نمودارهــاي
عملكــرد درونچاهــي و عملكــرد لولهمغــزي

2

شماي کلی شیرهای کاهنده

اسـتفاده از روابـط عملكـرد شـير كاهنـدهی 8سـرچاهي روش ديگـري
جهـت بـرآورد نـرخ جریان چاه اسـت .اسـتقالل روابـط شـير كاهنده از
متغیرهـاي مخزنـي و در دسـترس بـودن دادههـاي روزانهی آنهـا ،امكان
پايـش روزانـهی نـرخ جریـان توليـدي را مسـتقل از پتانسـيل چـاه فراهم
ميكنـد .بنابرایـن در ایـن روش محدوديتـی بـرای رابطـهی 1-وجـود
نـدارد .گیلبـرت [ ]1رابطـهی فشـار باالدسـت چـوک و نـرخ جریـان
خطـی بـرای جریـان گاز و نفـت در حالـت بحرانـی را بـا اسـتفاده از
بـرازش دادههـای میدانـی نفتـی در کالیفرنیـا بهشـکل رابطـهی 2-ارائـه
کرد:
همانطـور كه بيان شـد شـيرهاي كاهنـدهی بهكاررفته در سـكوهاي این
ميـدان ،با شـيرهاي كاهنـدهی متداول صنعـت نفت فرق داشـته و از نوع
شـيرهاي كنترل چند اریفیسـی هسـتند؛ بدين معني كه باز و بسـته شـدن
شـیر کنترلـي مذكـور میتواند بـه صورت جزئـی (صفر تا صـد درصد)
عمـل كنـد کـه این مسـأله امکان كنترل پيوسـته و همچنين كنتـرل از راه
دور فرآينـد را فراهـم ميكنـد .بهعبـارت دیگـر بـرای افزایـش جریـان
تنهـا از طریـق سیسـتم کنتـرل ،میـزان بازشـدگی شـیر افزایـش مییابد و
نیـازی به تغییرات سـختافزاری نیسـت.
همانطوركه در شـکل 2-مشـاهده میشـود در شـیرهای مذكور جریان
از یـک سـیلندر مشـبک عبور میکنـد و جهت جريان خروجـي حدودا ً
 90درجـه نسـبت بـه جهـت جريـان ورودي تغييـر ميکنـد .در این شـیر
تمامـی روزنههـا مشـابه كاهنـده عمـل ميكنند .تعـداد مشـبکهایي كه
در معـرض عبـور جریـان قـرار ميگيرنـد بـه حرکـت پیسـتون در داخل
سـیلندر بسـتگي دارد و درصد بازشـدگی شـیر نیز بر همين اسـاس تعیین

3

انواع نمودار مشخصه شیرهاي کنترل
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میشـود .بهدلیـل سـاختار داخلی متفـاوت این شـیرهای کاهنده بـا انواع
قدیمـی ،روابـط حاکم بـر عملکرد آنهـا نیز متفاوت اسـت.
رابطـهی عملکـرد این شـيرها به ضریب عبور جریان )Cv( 9بسـتگی دارد
كـه خـود تابـع درصد بازشـدگي شـير اسـت .رابطـهی  Cvو بازشـدگي
شـير ،نمـودار مشـخصه 10نام دارد .بر اين اسـاس شـیرهای کنتـرل بهطور
معمول در سـه دسـتهی درصد مسـاوی ،11خطی و گشایش سـریع 12قرار
میگیرنـد .شـكل 3-نمـودار مشـخصهی انـواع شـيرهاي كنترل را نشـان
ميدهـد [.]5
بــراي يافتــن معادل ـهی نمــودار مشــخصه در شــرايط عملياتــي ميتــوان
از دادههــاي آزمايــش ســرچاهي اســتفاده كــرد .از ديگــر مزيتهــاي
بــرآورد نــرخ جريــان چــاه بــا ايــن روش نســبت بــه اســتفاده از
معادل ـهی 1-آنســت كــه نيــازي بــه اندازهگيــري فشــار اســتاتيك چــاه
توليــدي و انجــام آزمايشهــای مجــدد نیســت؛ مگــر آنكــه شــرایط
عملیاتــی حاكــم بــر شــير كاهنــده تغییــر کنــد.
اسـتانداردهای  ISAو  IECروابـط مشـابهی جهـت بررسـي عملکـرد
شـیرهای کنتـرل جریـان منتشـر کردهانـد [7و .]6ایـن روابـط مقـدار
ضریـب  Cvرا در رژیمهـای مختلـف جریـان محاسـبه ميکنـد:
جریان زیربحرانی (:)x<Fγ XTP
()3
جریان بحرانی (:)x≥Fγ XTP
()4
که متغیرهاي این دو رابطه از روابط زیر بهدست ميآيند:

همانطـور کـه از معـادالت مشـاهده میشـود متغیرهـای معـادالت
عملکـرد شـیر بـه قطـر لولههای باالدسـت و پاییندسـت شـير ،قطر شـیر
کنتـرل و خـواص سـیال (از قبیـل جـرم مولکولی ،ضریـب تراکمپذیری
) بسـتگی دارد.
گاز و نسـبت گرمـای ویـژه (
 -1روش كار
 -1-1مدل سازی سيال

در ايـن پژوهـش جهت محاسـبهی متغیرهاي وابسـته به خواص سـيال ،با
شبيهسـازي سـيال عبوري از شـير ،خواص مختلف سـيال در دما و فشـار
مـورد نظـر بهدسـت آمـد .بهعلـت اینکـه سـيال مخزنـي حـاوي كمتـر
از  3درصـد حجمـي آب و ميعانـات اسـت ،انتخـاب معادلـهی مناسـب
جريـان دوفـازي بـا درنظـر گرفتـن رژيـم جريـان بسـيار حائـز اهميـت
خواهـد بـود .بررسـيها نشـان ميدهـد که در محاسـبهی خواص سـيال،
دقـت مـدل تكفـازی بسـیار بـه مـدل دوفـازی (کـه در آن از معادالت
پيچيـدهی دوفـازي اسـتفاده شـده) نزدیـک اسـت .در ایـن مـدل وزن
مولکولـی سـیال ثابـت فرض شـد و ضریـب تراکمپذیری گاز بر اسـاس
معادلـهی حالـت گاز ،دمـا و فشـار باالدسـت شـير محاسـبه شـده اسـت.
) در دماها
همچنيـن بهكمـك مدل سـيال ،نسـبت گرمـای ویـژه (
و فشـارهای مختلف بهدسـت آمده و در محاسـبات اسـتفاده شـده است.
امـا نتايـج نشـان ميدهـد کـه اسـتفاده از يـك ضريـب ثابـت (بهجـاي
ضرايبـي كـه تابـع دمـا و فشـار باشـند) نتايـج قابلقبولتري در پـی دارد.
امـا از آنجـا كـه تابعيـت ضریـب تراکمپذیـری نسـبت بـه دمـا و فشـار
اجتنابناپذيـر اسـت ،ضریـب تراکمپذیـری گاز تنهـا متغیر فرض شـده
است.
 -2-1رسم نمودارهاي مشخصهی شيركنترل و رابطهی عملكرد
سرچاهي

آزمايشهــای ســرچاهي بهمنظــور اخــذ دادههــاي مــورد نيــاز جهــت
ترســيم نمودارهــاي مشــخصهی شــير كنتــرل و رابطــهی عملكــرد
ســرچاهي انجــام ميشــود .بــراي هــر چــاه چهــار ســناريوي توليــد
تعريــف ميشــود؛ بهطــوري كــه بــا درصدهــاي مختلــف بازشــدگي
شــير ،در هــر مرحلــه ،ســيال توليــدي بهمــدت  8ســاعت بــا نــرخ
جريانــي  60-120میلیــون فوتمکعــب در روز از چــاه بــه تفکیکگــر
آزمایــش جريــان مييابــد كــه نتايــج طبــق شــكل 4-ثبــت شــده اســت.
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طــي هــر مرحلــه از آزمايــش ســرچاهي بــرای هــر چــاه ،دادههــاي
جــدول 1-از طريــق تفكيكگــر ســهفازي ســكو ثبــت ميشــود.
 -3-1محاسبهی نرخ جریان از طریق رابطهی عملکرد سرچاهی

4

1

فشار و نرخ جريان در آزمايش جرياني چند نرخي

دادههاي ثبت شده حين آزمايش سرچاهي

رديف

متغیر

1

درصد بازشدگي شير كاهنده

2

نرخ جريان گاز

3

فشار پايين دست

4

نرخ جريان آب

5

فشار باالدست

6

نرخ جريان ميعانات گازي

7

دماي باالدست

8

فشار و دماي تفكيكگر

5

نمودارمشــخصهی شــیرهای کاهنــدهی چاههايــی از ســكوي
میــدان پــارس جنوبــی

در حـال حاضـر بـرای محاسـبه نـرخ جریـان چاههـاي ميـدان مذكـور از
معادلـه 1-اسـتفاده ميشـود .در ايـن ميـدان پارامترهـاي  c , nمعادلـه1-
بـر اسـاس اطالعـات فشـارهاي اسـتاتيك و جريانـي سـرچاهي هـر
يـك از چاه هـاي توليـدي بـرآورد ميگـردد و بـا اسـتفاده از دادههـای
آزمایش هـای سـرچاهی ضرايـب معادلـه عملکـرد سـرچاه از طریـق
بـرازش منحنـی به دسـت ميآيـد .چنانچـه تجربـه نشـان ميدهـد در
شـرايط كنونـي حـل معادله ی مذكور بر اسـاس آزمایش های سـرچاهی
نتايـج نسـبتاً قابل قبولـي در بـردارد.
 -4-1محاسبه ی نرخ جریان از طریق رابطه ی عملکرد شیرهای
کاهنده

بـا اسـتفاده از دادههـای سـیال و آزمایـش چـاه و بـا فـرض اينكـه جریان
زیربحرانـی اسـت نمـودار مشـخصهی شـیر کاهنـدهی نصب شـده روی
چـاه بهدسـت آمـده اسـت .در حقیقـت بهعلـت ثابـت بودن مشـخصات
لولـه ،شـیر کاهنـده و فرضیـات ایـن تحقیـق در ثابـت بـودن وزن
مولکولـی ،نسـبت گرمـای ویـژه و تأثیـر نسـبتاً ناچیـز تغییـرات مجـذور
ضریـب تراکمپذیـری گاز Cv ،تنهـا متغیـر انطبـاق رابطـهی عملکـرد
شـیر با دادههای آزمایش سـرچاهی اسـت .شـکل 5-نمودار مشـخصهی

6

برآوردنــرخ جریــان آزمایــش جديديــك چــاه ازطریــق آزمایــش
قبلــی باروابــط عملكردســرچاهي وشــيركاهنده

7

بــرآورد نــرخ جریــان آزمایــش جديــد يــك چــاه از طریــق
آزمایــش قبلــی بــا روابــط عملكــرد ســرچاهي و شــير كاهنــده
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شـیرهای کاهنـدهی چاههـای یکی از سـكوهای میدان را نشـان میدهد.
بـا داشـتن رابطـهی نمـودار مشـخصهی چاههـا Cv ،در مقاديـر مختلـف
از درصـد بازشـدگي شـير كاهنـده بهدسـت ميآيـد و بـا اسـتفاده از
دادههايي نظير فشـار و دماي باالدسـت و فشـار پاييندسـت شـير كاهنده
كـه بهصـورت لحظهاي در سيسـتم  DCSسـكو ثبت ميشـود و همچنین
از طریـق مدل سـازی متغیرهـای وابسـته بـه سـیال ميتـوان نـرخ جريـان
چـاه را تخمیـن زد.
 -2نتايج پژوهش
 -1-2برآورد نرخهاي جريان توليدي بر اساس نتايج آزمايشهای
جديد چاهها بهكمك روابط عملكرد سرچاهي و شير كاهنده

شکلهاي7-و 6نرخهاي جریان اندازهگیری شده در زمان آزمایش
سرچاهی چندنرخي دو چاه نمونه را نشان میدهند .نرخ جریان این
چاهها با استفاده از دادههای آزمایشهای شش ماه قبل و با دو روش
رابطهی عملکرد سرچاهی و رابطهی عملکرد شیر کاهنده محاسبه و با
نرخ اندازهگيري شدهی واقعي مقايسه گرديده است .رابطهی عملكرد

شير كاهنده نيز در دو حالت تكفاز و دوفازي استفاده شده است.
بهعبارت ديگر خواص سيال مورد استفاده در روابط ،يك بار با درنظر
گرفتن سيال بهعنوان گاز خشك و بار ديگر با شبيهسازي سيال و بهدست
آوردن خواص سيال دوفازي حاصل شده است .همانگونه که شکلها
نشان میدهند نتایج روابط عملکرد شیر کاهنده ،بسیار به نتایج آزمایش
سرچاهی جدید نزدیک است.
بـا توجـه بـه نتايـج بررسـيها ميتـوان گفـت متغیرهـاي رابطـهی
عملكـرد شـير كاهنده نسـبت بـه متغیرهـاي رابطـهی عملكرد سـرچاهي
(معادلـهی )1-وابسـتگي كمتـري بـه تكـرار آزمايشهـای چـاه دارد و
بنابرايـن ميتـوان فاصلـهی زمانـي بيـن انجـام آزمايشهـاي سـرچاهي
را طوالنيتـر کـرد .بنابرایـن اسـتهالك قطعـات تفكيكگـر آزمايـش
كاهـش خواهـد يافـت که با توجـه به شـرايط خاص سـكوهاي دريايي،
راهـكاري مناسـب بهنظـر ميرسـد .همچنين بـا توجه به معـادالت4-و3
رابطـهی عملكـرد شـير سـرچاهي تابعـي از فشـار اسـتاتيك سـرچاهي
نیسـت و ايـن موضـوع سـبب ميسـر شـدن انجـام آزمايـش جديـد بـراي
بهروزرسـاني متغیرهـاي مربوطـه (حتـي در فصـول سـرد و نيـاز مبـرم بـه
توليـد گاز) ميگـردد و نيـازي بـه بسـتن چـاه توليـدي نیسـت.
همچنيــن رابطـهی عملكــرد شــير كاهنــده در هــر دو حالــت تكفــازي
و دوفــازي دقــت خوبــي دارد و نيــازي بــه انجــام نمونهگيــري يــا
شبيهســازي ســيال جهــت تعييــن خــواص دقيــق ســيال دوفــازي نيســت.
بنابرايــن ميتــوان بــا فــرض تكفــاز بــودن ســيال چــاه ،از محاســبات
پيچيــدهی دوفــازي دوري جســت و نــرخ جريــان را بهكمــك رابطـهی
عملكــرد شــير كاهنــده تخمیــن زد.
 -2-2تخمین توليد روزانهی دو سكو بهكمك روابط عملكرد
سرچاهي و شير كاهنده
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8

محاسـبه ی نـرخ جریـان روزانـه ی تولیدی سـكوي-الف به كمك
روابـط عملكردسـرچاهي و شـيركاهنده و مقايسـه ی آنهـا بـا
مقدارانداز هگير ي  شـده

9

محاســبه ی نــرخ جریــان روزانــه ی تولیــدی ســكوي-ب
بــه كمــك روابــط عملكردســرچاهي و شــيركاهنده و
مقايســه  ی آنهــا بــا مقداراندازهگيــري شــده

در ايـن پژوهـش بـر اسـاس مفروضـات بـاال ،بـر اسـاس آخريـن
آزمایشهـاي سـرچاهي ،نمـودار مشـخصهی شـيرهاي كاهنـدهی
چاههـاي دو سـكوي مختلـف كـه دادههاي كافي بـراي محاسـبات آنها
موجود بود ،ترسـيم شـد و سـپس نرخ جریان تولیدی از چاهها محاسـبه
گرديـد.
شــکل 8-نشــاندهندهی مقایس ـهی نــرخ جریــان اندازهگیــری شــده در
خروجــی یکــی از ســکوهای تولیــدی (ســكوي-الف) بــا نتایــج حاصــل
از رابط ـهی عملکــرد ســرچاهی و رابط ـهی عملکــرد شــیرهای کاهنــده
طــي شــش مــاه اســت .رابطــهی عملكــرد شــير كاهنــده بــا اســتفاده
از دادههــاي آزمایــش ســرچاهي كــه چهــار مــاه قبــل انجــام شــده
بهدســت آمــده اســت .رابطــهی عملكــرد ســرچاهي نيــز بهكمــك
نتايــج دو آزمايــش ســرچاهي متوالــي بهدســت آمــده كــه آزمايــش
نخســت ،چهــار مــاه قبــل از مقايســه و آزمايــش دوم در اواســط مقايســه
انجــام شــده اســت (نقطــهی 1-شــكل .)8-همانطــور کــه مشــاهده
میشــود بــا وجــود انجــام آزمايــش ســرچاهي جديــد و بـهروز رســاني
رابطــهی عملكــرد جديــد در بــرآورد نــرخ جريــان ســكو و كاهــش

140

خطــاي محاســبات ،مجــددا ً و بهمــرور زمــان ،دقــت رابط ـهی عملكــرد
ســرچاهي كاهــش يافتــه و اختــاف نــرخ جریــان محاســبه شــده بــا نــرخ
جریــان واقعــي افزايــش مييابــد .رابط ـهی شــير كاهنــده ،نــرخ جريــان
طــي ايــن دوره را بــا خطــاي قابلقبولــي بــرآورد كــرده اســت .نتايــج
حاصــل از بررســي ســكوي ديگــر (ســكوي-ب) نيــز ايــن نتايــج را
تأييــد مينمايــد (شــكل.)9-
 -3-2برآورد نرخ جريان چاه پس از اسيدزني چاه

جــدول 2-نتایــج محاســبهی نــرخ جریــان تولیــدی ســه چاه از ســكوهای
تولیــدی ميــدان را پس از عملیات مشــبکكاري و اســیدزني ،با اســتفاده
از روابــط عملكــرد ســرچاهي و شــير كاهنــده و مقايسـهی آن بــر اســاس
نتايــج آزمايــش جديــدي كــه دقيقـاً پــس از عمليــات انگيــزش هرچــاه
انجــام شــده نشــان میدهــد .دادههــاي اســتفاده شــده بــراي بهدســت
آوردن رابطــهی عملكــرد ســرچاهي و شــير كاهنــده ،مربــوط بــه
آزمايشهایــی اســت كــه پانــزده مــاه قبــل از آزمايــش جديــد انجــام
شــده بــود .نتایــج نشــان میدهــد کــه پــس از ایــن عملیــات و بهعلــت
2

تغییــر متغیرهــای چــاه و مخــزن ،خطــای رابط ـهی عملکــرد ســرچاهی
افزایــش مییابــد و ايــن رابطــه كارآيــي خــود را در بــرآورد نــرخ
جريــان از دســت ميدهــد .بنابرایــن بايــد دوبــاره آزمايــش جديــد
انجــام گــردد تــا متغیرهــاي معادل ـهی 1-ب ـهروز شــوند .ایــن در حالــی
اســت کــه روابــط حاكــم بــر عملکــرد شــیرهای ســرچاهی بهخوبــی
قــادر بــه بــرآورد نــرخ جریــان چــاه هســتند .بهعبــارت ديگــر مادامــي
كــه آزمايــش ســرچاهي جديــد (مثـ ً
ا بهعلــت مشــكالت فرآينــدي يــا
تجهيزاتــي) انجــام نشــده ميتــوان بــا اتــكا بــه روابــط شــير كاهنــده،
نــرخ جريــان چــاه را بــا دقــت بيشــتري محاســبه کــرد.
نتيجهگيري

اســتفاده از شــيرهاي كنتــرل ســرچاهی جهــت كنتــرل دقيقتــر جريــان
و كنتــرل جريــان از راه دور مفيــد اســت .بــا اســتفاده از روابــط حاكــم
بــر ايــن شــيرها و بهرهگيــري از آزمایشهــاي ســرچاهي ،ميتــوان
رابط ـهی عملكــرد شــير را بهدســت آورد و بــراي بــرآورد نــرخ عبــور
جریــان ،از شــير اســتفاده كــرد .نتايــج حاصــل از بررســي شــیر کاهندهی

به دست آوردن نرخ جریان چاههاي یک سكو بعد ازاسيدكاري و مقايسه با مقادير اندازهگيري شده
نتايج آزمایش انجام شده پس از عمليات اسيدزني رويكرد پژوهش

چاه

1

2

3

برآورد نرخ جريان چاه (ميليون فوت مكعب در روز)

بازشدگی شير كاهنده ()%

نرخ جریان اندازهگیری شده (مفمر)

محاسبات عملكرد شير كاهنده

خطا ()%

محاسبات عملکرد چاه

خطا ()%

13

83/9

80/5

-4/1

71/7

-10/9

20

106/2

104/5

-1/6

87/2

-16/6

27

123/2

126/8

2/9

102/3

-19/3

23

113/1

114/1

0/9

94/7

-17

16

58/7

60/1

2/5

34/0

-43/4

21

75/2

77/7

3/3

43/4

-44/2

26

92/8

94/4

1/8

53/7

-43/2

36

122/8

125/6

2/2

70/1

-44/2

30

105/9

106/9

0/9

61/9

-42/1

14

61/4

61/0

-0/6

43/2

-29/2

21

86/2

83/0

-3/7

59/4

-28/4

27

104/2

105/6

1/4

71/2

-32/6

34

121/1

119/2

-1/6

82/7

-30/7

31

114/2

111/4

-2/4

78/0

-30

میانگین خطای مطلق

2/1

میانگین خطای مطلق

30/8
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ســكوهاي تولیــدی میــدان پــارس جنوبــی نشــان ميدهــد کــه ايــن روش
بــا دقــت قابلقبولــي توانايــي بــرآورد نــرخ جریــان چاههــا و توليــد
روزانـهی ســكو را دارد و حتــي بــا وجــود اســيدكاري و مشــبككاري
نيــز ميتــوان از ايــن روابــط بهــره جســت و نیــازی بــه آزمایــش مجــدد
چاههــا نیســت .عــدم تأثيــر متغیرهــاي مخزنــي روي روابــط عملكــرد
شــير كاهنــده ميتوانــد در کاهــش تعــداد آزمایشهــاي ســرچاهي،
در راســتای اســتهالك كمتــر ادوات تفكيكگرهــا و اختــال در
برنام ـهی تولیــد مؤثــر باشــد .همچنيــن بــراي بهدســت آوردن خــواص
ســيال عبــوري از شــير نيــازي بــه محاســبات پيچيــدهی دوفــازي يــا
شبيهســازي نيســت و بــا درنظــر گرفتــن ســيال بهعنــوان گاز تكفــاز،
بهراحتــي ميتــوان روابــط عملكــرد شــير كاهنــده را بــراي بــرآورد
جريــان اســتفاده كــرد.
اختصارات

 cضریب عملکرد
 nضریب شرایط جریان سیال
 Prفشار بسته ی سرچاهی
 Pwfفشار جریانی سرچاهی
 Qgنرخ جریان تولیدی در شرایط استاندارد
 Cvضریب جریان شیر
 Pwhفشار باالدست شیر کاهنده
 qنرخ جریان نفت
 Rنسبت گاز به نفت
 Sقطر اریفیس 1/64 ،اینچ
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 ξ1و  ξ2ضريــب مقاومــت اتصــاالت باالدســت و پاييندســت شــير
كاهنده
 ξB1و  ξB2ضرايب برنولي
 γنسبت حرارتي ويژه
 Cvضريب مشخصه ی شير
 cpگرماي ويژه ی گاز در فشار ثابت
 cvگرماي ويژه ی گاز در حجم ثابت
 dاندازه ی اسمي شير
 D1قطر كاهنده ی ورودي
 D2قطر كاهنده ی خروجي
 Fpضريب هندسه ی شير
 Fγضريب نسبت حرارتي ويژه
 Mجرم مولكولي
 Yضريب انبساط
890 N2
1000 N5
7320 N9
 P1فشار باالدست
 Qنرخ حجمي جريان در شرایط استاندارد
 T1دماي باالدست
 xنسبت افت فشار
 XTPنسـبت افـت فشـار شـير كنترلـي كـه داراي اتصاالتي نظيـر كاهنده
يا زانويي باشد
 Zضريب تراكمپذيري گاز

9-Valve Sizing Coefficient

5- Inflow Performance Relationship, IPR

1. ali.a.sabzi@gmail.com

10- Characteristic Curve

6- Tubing Performance Relationship, TPR

2- mghasemi@pogc.ir

11- Equal Percentage

7- Wellhead Performance Relationship, WPR

3- chock

12- Quick Opening

8- Choke Valve

4- Multiple Orifice Valve
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