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افزایش طول عمر پمپهای درونچاهی با راندن توری در یکی از میادین
شرکت نفت فالت قاره ایران
مح ّمد هاشم كمالي آشتياني ،مسئول پروژه مخازن عملیاتی ،شركت نفت فالت قاره ايران

مقدمه

این میدان نفتی در مركز خلیج فارس در اردیبهشت
ماه  1345كشف و دارای مخازن تولید سروک ،داریان
و سورمه است .بهرهبرداری از این میدان در سال 1348
آغاز و در سال  1365بعلت صدمات وارده به سكوهای
نفتی آن در جنگ تحمیلی تولید از آن متوقف شد .اما
از آبان ماه  1369با بازس��ازی س��کوهای آسیب دیده،
بهرهب��رداری از این میدان از س��ر گرفته ش��د .در این
یادداش��ت به عملکرد پمپهای درون چاهی چاههای
تولیدی مخزن سروک میپردازیم .جنس سنگ مخزن
سروک ،آهکی است .فشار مخزن باالتر از نقطه حباب
بوده و کالهک گازی تشکیل نشده است .همچنين اين
مخزن آبران فعال دارد .تروايي اين مخزن در بخشهايي
حتي به  200ميلي دارسي ميرسد.
 -1حفاری چاههای افقی

براساس طرح توسعه میدان در سالهای اخیر چهار
حلقه چاه افقی در مخزن سروک این میدان حفاری و
تکمیل شدهاند و یک حلقه چاه نیز بصورت نیمه تمام
حفاری شده اس��ت .کلیه چاههای این مخزن مجهز به

 1نمای جانبی چاه
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پمپ درون چاهی ( )ESPاس��ت .نام این چاهها و نوع
پوشش حفره مخزنی آنها به شرح زیر است:
( Well-1تولیدی -حفره باز)
( Well-2تولیدی -پوشش حفره مخزنی با اسکرین)
( Well-3تولیدی -حفره باز)
( Well-4تولیدی -حفره باز)
(Well-5حف��اری ناتمام -ادامه حفاری در برنامه قرار
دارد)
ش��کل 1-نمای جانب��ی چاه را نش��ان میدهد .چاه
با اس��تفاده از نمودارهای پیش��رفته پتروفیزیکی تا حد
ممکن در کمترین فاصله از راس س��ازند هدایت شده
تا با توجه به آبده فعال اين مخزن ،بیشترین فاصله را از
آن داشته باشد و درصد آب تولیدی 1به حداقل برسد.
کلیه چاههای تولیدی مجهز به پمپ درون چاهی است.
همچنین کلیه چاهها به غیر از چ��اه  Well-2که حفره
مخزنی آن با  Wire Wrapped Screenپوش��یده شده
اس��ت ،بصورت حفره باز تکمیل شدهاند .حفاری چاه
 Well-5تا حفره مخزنی انجام ش��ده و ادامه حفاری آن
در برنامه جاری ش��رکت قرار دارد .شکل 2 -دیاگرام
چاه و لولههای جداری را نشان میدهد.

 2دیاگرام چاه و لولههای جداری

 -2بررسی طول عمر پمپهای درون چاهی
با بررس��ی طول عمر پم��پ درون چاه��ی ()ESP
2

چاههای فوق مشخص شد پمپ درون چاهی چاههای
 Well-1 ، Well-3و  Well-4تاکن��ون ی��ک یا دو بار
س��وخته اس��ت و با اختصاص دکل و تعویض پمپ و
صرف هزینه زیاد در مدار تولید قرار گرفته اس��ت .اما
پمپ چاه Well-2تاكنون نسوخته است .جدول 1-آمار
تعداد دفعات س��وختن پمپهای درون چاهی را نشان
میدهد.
نحوه تکمیل ای��ن چهار حلقه چاه نش��ان میدهد،
چاههایی که سابقه سوختن پمپ دارند به صورت حفره
باز تکمیل ش��دهاند ،ولی در چ��اه  Well-2که تاکنون
س��ابقه س��وختن پمپ نداردwire wrapped screen ،
نصب شده است .شکل 3-تصویری از wire wrapped
 screenرا نشان میدهد .طول عمر 3پمپ درون چاهی
این چاه بیش از  5/5سال است که رکورد خوبی است.
هرچند كه جنس سنگ مخرن كربناته بوده و توليد
ش��ن از آن بعيد به نظر ميرس��د ،ولي به احتمال زياد
بخشهاي سس��ت مخزن بر اثر جريان توليدي ،كنده
ش��ده و به چاه وارد میشوند .اين ذرات با جريان سيال
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 -3پيشنهاد

داخل چاه ب��اال رفته و باعث ايجاد صدمه به تجهيزات اختص��اص دکل میماند تا تعویض پمپ صورت
اگرچ��ه پارامترهاي مختلفي از قبي��ل درصد آب،
گرفت��ه و دوباره در مدار تولید ق��رار گیرد .در این
پمپ درونچاهي ميشود.
هر زم��ان که پم��پ درون چاهی هر ک��دام از مدت به ناچار چاه بسته شده و منجر به کاهش تولید نس��بت گاز به نفت ،تناسب بين اندازه پمپ و پتانسيل
توليد چ��اه و ...بر ميزان عمر پم��پ درونچاهي موثر
چاهها دچار اشکال ش��ود ،حدود دو ماه در انتظار از میدان میشود.
هس��تند ،ام��ا دادههاي موج��ود در خص��وص ارتباط
 1آمار دفعات سوختن پمپ چاههای افقی مخزن سروک میدان()A
راندن آس��تري توري در چاه  Well-2و نسوختن پمپ
تعداد دفعات سوختن پمپ درون چاهی تاریخ شروع به تولید نام چاه
تاریخ سوختن پمپ
درونچاهي نش��ان ميدهد ،پمپ درونچاهي تنها در
این چاه كه آستري توري رانده شده دچار اشكال نشده
Well-1
1390/12
1
1394-7
اس��ت .لذا ارتباط معناداري ميان وجود آستري توري
Well-2
1391/01
0
نسوخته
در چاه و افزايش عمر پم��پ درونچاهي وجود دارد.
Well-3
1391/02
2
1395-4 1394-1
بنابراین با توجه به تجربه موفق استفاده از آستري توري
در چ��اه  Well-2به منظور افزاي��ش طول عمر پمپ و
Well-4
1390/12
2
1396-2 1394-8
حفظ پايداري ديواره چاه ،پيشنهاد میشود:
ال��ف -در چاه جدی��د  Well-5ک��ه در برنامه آتی
 2برآورد هزینههای راندن توری به تفکیک چاه
شرکت قرار دارد ،از توري استفاده شود.
نام چاه
هزینه راندن اسکرین(هزار دالر) (شامل هزینه اختصاص دکل دریایی) طول افقی
ب -ه��ر زم��ان که پم��پ ه��ر ک��دام از چاههای
Well-1
350
560
موجود( )Well-1,Well-3,Well-4دچار مش��کل شد
Well-3
و دکل جهت تعمیر آنها اختصاص یافت ،ابتدا جهت
854
730
حصول اطمینان از مساعد بودن شرایط چاه Condition
Well-4
300
550
 tripانجام شده و سپس در صورت مناسب بودن شرایط
)Well-5 (Plan
3000
1000
چاه در حفره مخزنی توری ( )Screenرانده شود.
ضمناً این پیش��نهاد به تایید مراجع ذیصالح شرکت
2840
جمع هزینه ها
نفت فالت قاره رس��یده و مقرر شد در چاه  Well-4با
برنامه تعمیر پمپ درون چاهی ،راندن توری ()Screen
 3میزان صرفهجویی در صورت راندن توری و جلوگیری از نسوختن پمپ
در حفره مخزنی آن در برنامه قرار گیرد.
جمع صرفهجویی
(میلیون دالر)

صرفهجویی عدم تعویض هر
بار پمپ (میلیون دالر)

دفعات سوختن پمپ
در پنج سال

تعداد چاههای منتخب
راندن توری

10/4

1/3

2

4

 -4بررسی اقتصادی

بطور متوسط در طی پنج سال اخیر پمپ درونچاهی
هر چاه دو بار آس��یب دیده است .هر بار تعویض پمپ
بطور متوسط  1/3میلیون دالر هزینه دارد .با راندن توری
و ب��اال بردن عمر پمپهای  ESPمیتوان از هدر رفت
منابع مالی جلوگیری کرد .هزینه راندن توری ( شامل
هزینه اختص��اص دکل ( )Jack UPبرای هر چاه طبق
جدول 2-تخمین زده میشود.
پیشبین��ی میش��ود با اج��رای این پیش��نهاد ،عمر
پمپهای درون چاه��ی چاههای مذکور افزایش یافته
و نیاز به اختصاص دکل جهت تعمیر چاه کاهش یابد.
سود حاصل از اجرای این طرح بیش از  10میلیون دالر
در طی پنج سال تخمین زده میشود.

 3تصویر wire wrapped screen

پانویس ها
3.Run life

1.water cut
)2.Electrical submersible pump (ESP
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