
ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 88 / فروردين ماه 1391

61

طراحى مشبك كارى چاه با استفاده از نرم افزارشبيه ساز 
دريكى از ميادين نفتى جنوب ايران 

مقدمه
يكــى از بخش هــاى تكميل چــاه، مشــبك كردن اليــه توليدى 
آن مى باشــد و هــدف ايجاد ارتباط مؤثر بين ســازند و چاه و برقرارى 
جريان ســيال با ســوراخ كردن جداره پوششى چاه اســت. با اين عمل 
ارتبــاط بيــن اليــه توليدى و چــاه برقــرار مى شــود و در انجــام آن 
بخصــوص از نظــر عمق بايستــى بسيار دقــت نمود زيــرا در صورت 
اشــتباه و يا نقص در عمل مشــكالت عديــده اى بــروز خواهد كرد. 
فاكتورهــاى مهمــى كه بــر مشــبك كارى چــاه تأثيــر مى گذارند، 
تكميل، خصوصيات ســازند، نوع ســيال و هندســه مخزن مى باشــند. 
عوامــل ديگــر، فاكتورهايــى از قبيل اشــباع هيدروكربــن، تخلخل، 
نفوذپذيرى، خصوصيات سيال مى توانند تأثيرگذار باشند كه اين عوامل 

معموالً كنترل نمى شوند. 
نقطه شروع طراحى مشبك كارى بررسى تكنيك هاى مشبك كارى 
موجود براى تكميل است كه معموالً يك يا چند روش زير خواهد بود: 
مشــبك كارى داخل لوله جدارى، مشبك كارى تفنگ لوله جدارى و 

.2(TCP)مشبك كارى حمل شده توسط لوله مغزى

   هــر يــك از اين 3 روش، ســيستم تفنگ مخصــوص به خود را 
دارند كه بــا توجه به ويژگي هاى اندازه و خصوصيات مشــبك كارى 
متفاوت هستند. اما در رابطه با محاســبه روش مشــبك كارى ابتدا بايد 
نوع تكميلى كه براى چاه مورد نظر مناســب باشــد مشــخص گردد. با 
مقايسه خصوصيات ســه روش ذكر شــده و همچنين خصوصيات چاه 
A و سازند آسمارى ميدان مورد مطالعه كه در جنوب غرب ايران قرار 
گرفته تخلخل آن 25 درصد و نفوذپذيرى 235 ميلى دارســى ارزيابى 
شده است. با توجه به شرايط ياد شده براى ميدان مورد نظر توليد ماسه 
وجــود ندارد لذا مى توان نتيجه گرفت كه نيازى به اســتفاده از تكميل 
كنترل ماســه يا تحريك ســازى نيست. قبل از انجام اين تحقيق ممكن 
اســت اين ســوال پيش آيد كه كدام تفنگ و با چه زاويه شليك و چه 
تعداد گلوله مى تواند بهترين گزينه جهت اجراى برنامه مشــبك كارى 

براى ميدان نفتى مورد مطالعه باشد. 
هــدف از انجام اين تحقيق طراحى برنامه مشــبك كارى مناســب 
جهت كاهش آســيب ســازند توليدى در ميدان مــورد نظر و در نتيجه 

افزايش توان توليد و بهره دهى بيشتر از چاه هاى مورد مطالعه است. 

SPAN ،مشبك كارى، اشباع هيدروكربن، تخلخل، نفوذپذيرى

مشــبك كارى به عنــوان بهترين روش براى ايجاد ارتباط بين چاه و مخزن براى توليد نفــت داراى ويژگي هاى مهمى مانند تراكم گلوله ها، زاويه 
مشــبك كارى، عمق نفوذ و اندازه حفرات ايجاد شــده دارد كه به طور قابل مالحظه اى بر عملكرد چاه تاثير گذار مى باشــد. بنابراين در زمان طراحى 
مشــبك كارى براى چاه ابتدا بايد تاثير هر يك از اين پارامترها شــناخته شــود و ســعى گردد كه برنامه مشــبك كارى بر اســاس مطالعات تئورى و 

آزمايشگاهى قبل از مشبك كارى چاه بهينه شود كه كمترين آسيب را به سازند توليدى برساند. 
در هنگام بهينه ســازى برنامه مشبك كارى بايد به توان به ســواالت پيش آمده جواب داد. براى مثال 1)آيا مشبك كارى تحت تعادل با تفنگ هاى 
لوله مغزى بهتر اســت يا مشــبك كارى باالى تعادل با تفنگهاى لوله جدارى؟ 2)كدام تفنگ داخل لوله مغزى از لحاظ هزينه اى موثر اســت؟جواب ها 
تحت تاثير فاكتورهايى مثل زاويه مشــبك كارى، تراكم گلوله ها، عمق مشــبك كارى، ســطح تحت تعادل، هزينه ها، قابل اعتماد بودن، فشار و دماى 
ته چاه، ضايعات گلوله ها و قرارگيرى تفنگ در چاه مى باشــد و همچنين هركدام از روش هاى مشبك كارى كمترين آسيب را به سازند توليدى وارد 
مى كند. بهينه سازى عمليات مشبك كارى توسط نرم افزار رايانه اى SPAN انجام ميگيرد. در اين مقاله سعى مى گردد كه برنامه مشبك كارى براى دو 

چاه در ميدان نفتى مارون با استفاده از برنامه فوق بهينه شود.
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A 1- انتخاب تكنيك مشبك كارى براى چاه 
اولين موردى كه بايد محاســبه شــود مشــبك كارى فروتعادلى يا 
فراتعادلى مى باشد. در اين مطالعه مشبك كارى تحت فشار باالى تعادل 
را به علت حفره هاى مشبك كارى شده تميز و كاهش آسيب سازندى 
و بهبود توان توليد چاه انتخاب شــده است. با استفاده از مشبك كارى 
فروتعادلى نمى توان از تفنگ هاى لوله جدارى اســتفاده كرد. بنابراين 
دو روش باقى مى ماند: 1- مشبك كارى داخل لوله مغزى يا 2- منتقل 
 (3720psi) شده توسط لوله مغزى. با توجه به اينكه فشار مخزن باالست
بنابراين نيازى به استفاده از لوله مغزى براى بهبود اجراى مشبك كارى 
چــاه نيســت. از آنجا كه چاه بــدون لوله مغزى تكميل شــده بنابراين، 

عمليات مشبك كارى توسط وايرالين انجام خواهد شد.  

2- انتخاب تكنيك بهينه سازى
   در ايــن تحقيــق تكنيك مشــبك كارى با اســتفاده از نرم افزار 
SPAN بهينه ســازى مى شــود. انتخاب بهترين نوع تفنگ براى سازند 
بستگــى به عملكرد تفنگ در شــرايط ته چاه دارد. بنابراين شــناخت 
عملكرد همه تفنگ ها در شــرايط تــه چاه بدون آزمايش آنها در چاه 
واقعى ضرورى است. بعد از اجراى برنامه SPAN نياز به ارزيابى نتايج 
و انتخــاب بهترين تفنگ با توجه هدف تكميــل وجود دارد. بنابراين 
در ايــن مرحله بايد همه تفنگ هــاى واير الين با خصوصيات مختلف 
مشبك كارى، تراكم گلوله ها و زاويه بررسى گرديد تا مشخص شود 
كدام يــك از تفنگ ها، با چــه تراكم گلوله و چــه زاويه اى كمترين 
آســيب به ســازند توليدى و در نهايت بهترين توان توليد را با محاسبه 

خواهند داشت[4،3،1].

SPAN 3- داده هاى ورودى به
   گام اول براى آناليز SPAN آماده سازي داده هاى ورودى است. 
داده هاى ورودى اين نرم افزار در جدول 1 درج شده است[4،3،1].     

SPAN 4- خروجى
كاهــش آســيب ســازند و افزايــش تــوان توليد چــاه براى 
تفنگ هاى مختلــف داخل لوله مغزى كه قابل اجرا براى اين چاه 
هستند تحت تراكم گلوله ها و زاويه هاى مشــبك كارى بررســى 
گرديد و با توجه به نتايج آنها مشخص شد كه مناسب ترين گزينه 
براى مشــبك كارى چاه كه كمترين آســيب ســازند و باالترين 
ضريــب بهره دهى را بدهد گزينه اســتفاده از تفنگهاى داخل لوله 
مغــزى مانند تفنــگ Pivot 180 يا Enerjet 45 درجه اســت. در 
شكل1 خروجى SPAN براى مشبك كارى نشان داده شده است.

.[4،3،1]
بــا توجه به مشــخصات چــاه A از تفنگ هاى داخــل لوله مغزى 
 SPAN اســتفاده مى شــود. بنابراين تفنگ هاى موجود را با نــرم افزار
مــورد تحليل قرار مى گيــرد تا بهترين بازدهى چاه بدســت آيد. ابتدا 
شــاخص توليد براى تفنــگ Enerjet با زوايه صفــر درجه نسبت به 
تفنگ و براى تراكم هاى مختلف گلوله ها در واحد عمق آورده شده 
اســت. الزم به ذكر است كه در تمامى تفنگ ها به علت دماى متوسط 
چاه از گلوله RDX اســتفاده شده است (شكل2). اين تفنگ با زاويه 

[3] SPAN 1   جدول 1: داده هاى ورودى به  

واحدچاه Bچاه Aپارامترها
نفتنفتنوع چاه
اينچ77قطر چاه

5/755/75Lb/galدانسيته سيال
درجه00انحراف چاه

FVF(bbl/STB)1/421/42bbl/STP
سانتى پواز0/70/7ويسكوزيته

N80N80نوع لوله
2929lb/ftوزن رشته ها

موقعيت مركز لوله ها نسبت 
هم مركز،هم مركزهم مركزبه مركز چاه

غير مركزى
1/40/24-0/8

ميلى دارسى235990نفوذپذيرى سازند

هم مركز، غير مركزى
هم مركز،
غير مركزى

هم مركز،
غير مركزى

هم مركز،
غير مركزى

Kz/K610
فوت132111ضخامت

2/12/1g/ccدانسيته سازند
خروجى نرم افزار SPAN براى ضريب بهره دهى چاه 54005400psiمقاومت فشارى سازند     1  
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 A صفــر درجه و با تراكم 4 گلوله در فوت براى مشــبك كارى چاه
اســتفاده شده كه بر اساس شــكل2 حداكثر ضريب بهره دهى برابر با 

bbl/day/psi 27 را خواهد داشت [4،3،1].
در اينجا انواع تفنگ هاى بكار رفته در چاه A را با زواياى مختلف 
 SPAN مشــبك كارى در تراكم هاى گلوله متفاوت توســط نرم افزار
ارزيابى و نمودار ضريب بهره دهى برحسب تراكم گلوله در فوت در 

شكل3 نشان داده شده است[5].
   با مقايسه تفنگ هاى مورد اســتفاده، مشاهده مى شود كه تفنگ 
Pivot داراى بهترين بازدهى در مقايسه با ســاير تفنگ هاســت و پس 
از آن تفنــگ Enerjet داراى زاويه 45 درجه ميباشــد كه با توجه به 
قيمت باالى تفنگ هاى Pivot، مشكالت عملياتى از قبيل چسبندگى 
تفنگ بعد از مشــبككارى، اســتفاده از اين تفنگ پيشنهاد نمى شود. 
همچنين تفنگ هاى Domed Scallop براى دماها و فشــارهاى باالتر 
بكار مى رونــد كه در اين چاه كه دماى 175 درجــه فارنهايت دارد، 
 Domed Scallop و Hyper Cap كاربــرد ندارد. همچنين تفنگ هاى
داراى ضريب بهره دهى كمترى نسبت به تفنگ Enerjet داراى زاويه 
45 درجه مى باشند. با توجه به اينكه تراكم گلوله بيشتر از 6 فوت تأثير 
 SPF چندانى در ضريب بهره دهى نخواهد داشت، تراكم گلوله ها3 نيز
6 خواهــد بود. همچنين به علت اينكه دماى چاه 175 درجه فارنهايت 
اســت و گلوله هاى RDX براى دماهاى تا 300 درجه فارنهايت بكار 

مى روند، بنابراين از گلوله هاى RDX استفاده مى شوند.  
   بــا اســتفاده از مطالبــى كه گفته شــد در مورد چــاهA تفنگ

Enerjet با زاويه 45 درجه با تراكم 6 گلوله در فوت انتخاب مى شود 

كه در آن از گلوله هاى RDX اســتفاده مى گردد. الزم به ذكر است 
كــه اين چاه بــا تفنگ Enerjet با زاويه صفر و بــا تراكم 4 گلوله در 
فوت مشــبك كارى شده اســت. بنابراين با توجه به مطالعات صورت 
گرفته مشــاهده مى شــود كه مشــبك كارى اين چاه بهينه نبوده است 
زيرا در صورتى كه با زاويه 45 درجه مشــبك كارى انجام مى گرفت 

ضريب بهره دهى 20 درصد افزايش مى يافت[5].
بــراى ارزيابى دقيــق مشــبك كارى بهينه الزم اســت مطالعات 
اقتصــادى و عوامل ديگر مانند پيچيدگى عملياتى و شــرايط محيطى 

نيز در نظر گرفته شوند[2].

B 5- مطالعات مشبك كارى براى چاه
چاه B نيز در مخزن آســمارى همين ميدان حفارى شده و داراى 
نفوذپذيرى باال (990 ميلى دارسى) مى باشد و تقريباً شرايطى مشابه چاه 
A دارد (جدول1). در اينجا نيز از تفنگ هاى لوله مغزى كه به صورت 

وايرالين در لوله جدارى اجرا شده اند، استفاده مى شود[4،3،1].
 SPAN پس از آنكه دادههــاى مورد نياز براى آناليز در نرم افزار
وارد شــد، نتايج براى تفنگ هاى مختلف بــا تراكم مختلف گلوله و 
زاويــه مشــبك كارى نسبت ديواره چاه به دســت آمد. در شــكل 4 
شبيه ســازى نتايج تفنگ هاى بكار رفته توســط برنامــه SPAN براى 
چاه B با زواياى مختلف مشــبك كارى در تراكم هاى گلوله متفاوت 

ارزيابى و نمودار نسبت بهره دهى براى آنها نشان داده شده است[5].
   بــراى چاه B نيز تفنگ Pivot داراى بهترين بازدهى در مقايسه 
با ساير تفنگهاست و پس از آن تفنگ Enerjet كه با زاويه 45 درجه 

ضريب بهره دهى براى تفنگ Enerjet براى چاه A در زاويه صفر در 
تراكم مختلف گلوله ها[5].

    2  
نسبت بهره دهى چاه A براى تفنگهاى مختلف بر حسب تراكم گلوله ها     3  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      

 
 

Enerjet(0)

Enerjet(45)

Hyper Cap(0)

Pivot(180)

Domed Scallop(0)

Domed Scallop(60)

Domed Scallop(180)



64

مقــــالـــــات

نسبت به ديواره چاه(ســازند هدف) قرار دارد. با توجه به قيمت باالى 
تفنگ هاى Pivot و مشكالتى كه قبًال ذكر شد، استفاده از اين تفنگ 
پيشــنهاد نميشــود. همچنين تفنگ هاى Domed Scallop براى دماها 
و فشــارهاى باالتر بكار مى روند كه باتوجه به دماى چاه (175 درجه 
 Domed و Hyper Cap فارنهايت) كاربرد ندارد. همچنين تفنگ هاى
Scallop داراى ضريــب بهره دهى كمترى نسبــت به Enerjet داراى 
زاويه 45 درجه مى باشند. بنابراين تفنگ Enerjet با زاويه 45 مفيدتر 
خواهد بود. همچنين با توجه به اينكه در تراكم گلوله بيشتر از 6 فوت 
تأثير چندانى در ضريب بهره دهى نخواهد داشت، تراكم گلوله ها نيز 
 A نزديك به دماى چاه B 6 انتخاب مى شود. به علت اينكه چاه SPF

است در اينجا نيز از گلوله هاى RDX استفاده مى شوند[5].
با اســتفاده از مطالبى كه گفته شــد در مورد چاه B نيز تفنگ 
Enerjet با زاويه 45 درجه از ديواره تفنگ نسبت به ســازند مورد 
هــدف با تراكم 6 گلوله در فــوت انتخاب مى گردد كه در آن از 
گلوله هاى RDX اســتفاده مى شود. خاطر نشــان مى شود كه اين 

چاه با تفنگ Enerjet بــا زاويه صفر و با تراكم 4 گلوله در فوت 
مشبك كارى شده است. بنابراين با توجه به مشبك كارى اين چاه 
بهينــه نبوده زيرا در صورتى كه با زاويه 45 درجه مشــبك كارى 
انجــام مى گرفــت، ضريــب بهره دهــى 20/1 درصــد افزايــش 

مى يافت[5].

6- نتيجه گيري
اســتفاده از نــرم افزار مشــبك كارى SPAN كمــك بسيارى به 
مشــبك كارى بهينــه چاه مى كنــد. با توجــه به نوع تكميــل چاه ها، 
الگوريتم هاى متناسب اجرا شد و بر حسب اينكه مشبك كارى از نوع 
فروتعادل يا فراتعادل است و با در نظر گرفتن مزايا و معايب هر كدام، 
يكى از سه روش مشبك كارى داخل لوله مغزى، داخل لوله جدارى 
يا مشبك كارى حمل شده توسط لوله مغزى(TCP) انتخاب گرديد.

پس از انتخاب روش، قابليت كاربرد تفنگ هايى توسط نرم افزار 
SPAN تحليل شد تا تفنگ مناسب، نوع گلوله ها و زاويه مشبك كارى 
مناســب براى اجــرا در چاه با ضريــب بهره دهى باال انتخاب شــوند. 
الزم بــه ذكر اســت كه بــراى بهينه كــردن دقيق مشــبك كارى بايد 
مالحظــات ديگرى مثــل هزينه هــا و پيچيدگى كار و ســاير عوامل 

اتخاذ شود.
با توجه به اينكه چاه هاى بررسى شده در اين پروژه، از نوع تكميل 
طبيعى بودند پيشنهاد مى شود در كارهاي آينده عمليات مشبك كارى 
چاه هايى كه تكميل آنها با كنترل ماســه يا با تحريك سازى صورت 
گرفته اســت، با كاربرد الگوريتم هاى مخصوص اين تكميل ها بهينه 
شوند. داشتن اطالعات دقيق كه از آزمايش هاى مختلف بدست آمده 
باشــد براى ورودى نرم افــزار SPAN و همچنين محاســبه اقتصادى 
عمليات مشــبك كارى با تفنگهاى مختلف، براى ارزيابى بهتر چاه ها 

مفيد خواهد بود.

نمودار نسبت بهره دهى در چاه B براى انواع مختلف تفنگها     4  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      

 
 

Enerjet(0)

Enerjet(45)

Hyper Cap(0)

Pivot(180)

Domed Scallop(0)

Domed Scallop(60)

Domed Scallop(180)

       منــــابع
[1] Schlumberger. D, ”Completion Design and Engineer-

ing,” December 1996.
[2] Spurlock,J.W. and Demski,D.B.:”A new approach to 

the sand control problem-A muliti-layer , wire-wrapped 
sand screen,” SPE 4014, prepared for the 47th annual 
fall meeting of the society of petroleum engineers of 
AIME, San Antonio, Texas, Oct.8-11, 1972.

[3] Beggs, Howard Dale, "Production optimization using 

NODAL analysis",OGCI Publications, 2003.
[4]Mukherjee.H, Schlumberger.D,”Well Completion and 

Production”,June 1991.
[5] ميرزاقراچه ، ســروش، 1390 ، بهينه سازى و جلوگيرى از آسيب 
ديدگى سازندگى از طريق عمليات مشبك كارى در ميدان نفتى 
مارون ، پايان نامه كارشناســى ارشد، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

زرند كرمان، ص 101 – 124 

       پى نوشت ها
1.soroush.gharacheh@gmail.com 2. Tubing Conveyed Perforating 3. Shot Per Foot


