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مقدمه
بسته به محيط، نوع و فشار سيال توليدي، 
الزم اســت يك شــير اطمينــان درون چاهي 
(SSSV)4 كه به آن 3SV نيز گفته مى شــود، 
داخــل چاه قــرار داده شــود. در صورتي كه 
شير ســرچاهي به علت هاي مختلف از جمله 
شكســتن يا خراب شــدن از كار افتاده باشد، 
اين شيراطمينان به عنوان شير مكمل سرچاهي 
عمــل مي كنــد. اين شــير درون نشــيمن گاه 
مخصوص خــود5 قرار گرفتــه و در صورت 
بــروز حادثه (مثًال از بين رفتن تجهيزات ســر 
چاهي در اثر بمباران، انفجار تاج چاه يا داليل 

ديگــر)، با تخليــه روغن خــود، عمل كرده، 
جريان را مســدود مى كند و مانع آتش سوزي 
چاه مي شــود [1]. در طراحي  چاه هاي ميدان 
پارس جنوبــي از شــيرهاي درون چاهــي بــا 
اندازه اســتاندارد 5/937 اينــچ جهت تكميل 
چاه اســتفاده شــده كه در حال حاضر به دليل 
محدويت هاي موجود در امر سفارش و خريد، 
تأمين اين تجهيزات با مشكالتي روبرو است. 
در اين نوشــتار پس از بررسي كلي چگونگي 
و نحوه عملكرد شــيرهاي ايمني درون چاهي 
به بررســي امكان به كارگيري شيرهاي ايمني 
درون چاهــي از نوع وايرالينــي و البته با قطر 

كمتــر مي پردازيــم. شــيرايمنى درون چاهى 
به علت اختالف قطري كــه با لوله مغزى دارد 
باعث ايجاد افت فشار اضافى در سيستم توليد 
مى شــود. بنابراين الزم است قبل از استفاده از 
شيرهاي درون چاهي در اندازه هاي كوچكتر، 
اثرات آنها روى توليد مطالعه و بررسى شود.

1- بررسـي عملكـرد و كاربـرد شـير ايمنـي 
درون چاهي

1-1- موارد كاربرد شيرايمني درون چاهي
ايــن شــيرها معمــوالً بــراي چاه هايي با 
خصوصيات زير مورد استفاده قرار مي گيرند:

شــير ايمنــى درون چاهى يكى از مهم ترين تجهيزات الزم جهت تكميــل و بهره بردارى از چاه هاى توليدى مى باشــد. اين تجهيز به دليل تأمين 
ايمني بيشتر در تمامى چاه هاى گازى پارس جنوبى كه همگي در دريا واقع شده اند، استفاده مي شود. بر اساس طراحى هاى صورت گرفته جهت 
تكميل چاه هاى توليدى پارس جنوبى، از شيرايمنى درون چاهى با قطر داخلى 5/937 اينچ كه به صورت يكي از اجزاي رشته تكميلي (همراه با 
لوله مغزي)3 به درون چاه رانده مي شود، استفاده شده است. در صورت معيوب شدن اين شيرها بايد تمامي رشته تكميلي توسط دكل تعميراتي 
از چاه خارج شــود كه اين امر هزينة هنگفتى بابت كاركرد دكل و توقف توليد به سيســتم تحميل خواهد كرد. اخيراً به دليل مشكالت متعدد، 
واردات اين تجهيزات به داخل كشور تقريباً غيرممكن شده و امكان فراهم نمودن آن  از بازار داخل نيز با سختى هاى فراوان همراه است. لذا در 
اين مقاله ســعى شــده اثرات استفاده از شيرايمنى درون چاهى وايراليني با قطر داخلى كمتر (3/543 و 4/562 اينچى ) روى توليد مورد ارزيابى 
قرار گيرد. الزم به ذكر است نصب يا خارج سازي اين شير زمان بر نبوده، به راحتي توسط خدمات وايرالين انجام شدني است و نيازي به ارسال 

دكل تعميراتي ندارد.
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  3   مقطعي از شيرايمني درون چاهي زبانه دار  2   شيرايمني درون چاهي  1    نشيمن گاه شيرايمني درون چاهي

الف) اغلب چاه هاي گازي با فشار زياد
ب) نواحي نزديك به اماكن مســكوني يا 

حومه شهري
ج) چاه هاي واقع در نواحي مرزي كشور، 

مجاور فرودگاه ها و نقاط مهم
د) چاه هاي دريايي

شيرايمني درون چاهي براي چاه هاي گازي 
معمــوالً در عمق 100 تــا 300 متري در درون 
لوله مغزي و در نشــيمن گاه يــا جايگاه نصب 
شيرايمني نصب مي گردد. شكل-1، نشيمن گاه 

شيرايمني درون چاهي را نشان مي دهد.
 به طور خالصه شير ايمني براي نصب، در 
ابزاري كه جهت نصب كردن و راندن6 آن در 
نظر گرفته شــده قفل و توسط سيم چاه پيمايي 
در چــاه  رانده مي شــود تــا درون جايگاهش 
بنشيند. ســپس با ضربه زدن، زائده هايي از اين 
شــير بيرون آمده، شير درون جايگاه خود جا  
افتــاده و اين عمل مانع از حركت شــيرايمني 
به سمت باال خواهد شــد. واشرهاي دور بدنه 
شــير از خروج روغن از محوطــة دور روزنة 

شيرايمني جلوگيري مي كنند. 
در شــكل-2، شــير ايمنــي درون چاهي 
و اجزاي تشــكيل دهندة آن و در شــكل-3، 
مقطعي از شــير ايمني درون چاهــي زبانه دار 

مشاهده مي شود [1].

1-2- باز و بسته شدن شيرايمنى درون چاهى
درون چاهي  شيرايمني  اصلي  قسمت هاي 
شامل بدنه، پيســتون، فنر دور پيستون، زبانه يا 
فلپر7، فنر زبانه، متعادل كننده، واشر و مجراي 

روغن هستند (شكل-4).
 وقتــي شــيرايمني درون جايــگاه خود 
نشــانده شــد مجراي روي بدنة شير در مقابل 
مجــراي پســتانك نشــيمن گاه كــه بــه لوله 
روغن شــيرايمني متصل است قرار مي گيرد. 
شيرايمني درون چاهي هنگام رانده شدن بسته 
اســت و براي بازكردن آن بايد از طريق لوله 
متصل به پســتانك نشــيمن گاه، روغن پمپ 
شــود. روغن از طريــق لوله وارد پســتانك 
نشــيمن گاه و در آنجــا از راه مجــراي روي 
بدنه شيرايمني وارد محوطة دور پيستون شده 
و آنرا به ســمت زبانه حركت مي دهد. در اثر 
اين حركت، فنر دور پيســتون فشرده مي شود 
و پيستون با فشار دادن زبانه، آنرا باز مي كند. 
اگــر در اين حالت فشــار روغــن درون لولة 
روغن ترخيص شــود فنر دور پيستون آنرا به 
عقب برگردانــده و فنر زبانه، زبانه را به محل 
اوليــه بازگردانده و دريچه بســته مي شــود. 
بنابراين در اثر هر اتفاقي كه موجب ترخيص 
فشار روغن درون لوله در طول مسير تا سطح 
شود، شــيرايمني درون چاهي چاه را خواهد 

بست [1].

2- مدل سـازى توليد از چاه-A مخزن گازى 
پارس جنوبى

2-1- اطالعات موجود جهت شبيه سازي
براى بررســى و مطالعه تأثيــر اندازه قطر 
داخلى شيرايمنى روى روند توليد از چاه هاى 
گازى پارس جنوبى، ابتدا الزم بود با اســتفاده 
از اطالعاتــي نظير داده هاى مربوط به تركيب 
ســيال، داده هــاى مربــوط بــه آزمايش هاي 
درون چاهــى انجــام شــده روى چــاه-A و 
اطالعات مربوط به مسير چاه8 (شكل-5) رفتار 
توليد از چاه هاى توليدى را مدل ســازى كرد 
[2]. الزم به ذكر است كه اين چاه با استفاده از 
لوله 7 اينچ و به صــورت Monobore تكميل 
شــده و شــيرايمنى درون چاهى با قطر داخلى 
5/937 اينچــى نيــز در عمــق 203 مترى آن 

نصب گرديده است.

2-2- شبيه سازي توليد از چاه و مخزن
براى شبيه ســازى رفتار توليــد ابتدا الزم 
است با اســتفاده از روابط و اطالعات مربوط 
به چاه-A عملكرد مخزن و توانايى آن جهت 
توليد مورد ارزيابى قرار گيرد. پس از بررسى 
و مقايســه روابط مختلف، جهــت پيش بينى 
پتانســيل توليد مخزن (IPR) از رابطه جونز9 
اســتفاده شده است. شــكل كلي رابطه جونز 

براى مخازن گازى به صورت زير است:
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  5   اطالعات مربوط به مسير چاه

  6   نمودار عملكرد مخزن با استفاده از رابطه جونز

  7   نمودار فشار بر حسب عمق داخل چاه در زمان توليد

  8   نمــودار عملكــرد مخزن و چاه (فشــار توليدى ســر چاه برابر با
(3538 psia

  4   زبانــه (فلپــر) شــيرايمني درون چاهي و 
نشيمن گاه حلقه بازنگهدارنده زبانه

Pws
2 - Pwf 2 = AQ2 + BQ 

كه در آن: 
A: ضريب آشفتگي (وقتي شيب به سمت 

صفر سوق پيدا مي كند)
B: ضريب جريــان آرام (وقتي عرض از 

مبدأ به سمت صفر سوق پيدا مي كند)
همان طــور كه در شــكل-6 نشــان داده 

شــده، اين رابطه عملكرد مخــزن را با دقت 
قابل قبولى پيش بينى خواهد كرد.

جهت بررسى رفتار توليد يك چاه عالوه 
بر مدل سازى پتانسيل ريزش مخزن (IPR) به 
داخل چاه، الزم است عملكرد لوله مغزى نيز 
مورد بررســى قرار گرفته و لوله مغزى با مدل 
مناسب جهت پيش بينى عملكرد آن و بررسى 
آثار اســتفاده از شــيرهاي ايمنى درون چاهى 
در اندازه هاي مختلــف روى توليد، انتخاب 
گــردد. پــس از بررســى و مقايســه روابط 
مختلف، با توجه به سيال توليدى و ژئومترى 
چاه، از رابطــه Mukherjee & Brill جهت 
پيش بينــى تغييرات فشــار و رفتــار توليد در 
طول رشــته تكميلي چاه استفاده شده است. 
در شــكل-7 مقادير فشــار اندازه گيرى شده 
و محاسبه شــده بــا اســتفاده از رابطه مذكور 
در حالــت پايه10 يعنــى زمانى كــه توليد از 

لوله مغزى 7 اينچ و با اســتفاده از شــيرايمنى 
5/937 اينچــى صــورت مى گيرد  مقايســه و 
نشان داده شده اســت. همان طور كه مشاهده 
مى شــود رابطه Mukherjee & Brill تغييرات 
فشــار داخل اين چــاه را با دقــت قابل قبولى 

پيش بينى خواهد كرد [2].
شكل-8 نمودار عملكرد توليد از مخزن 
(IPR) و عملكرد چاه (TPR) را در حالتى كه 
فشــار سر چاهى برابر با 3553psia باشد نشان 
مى دهد. همان طور كه مشــاهده مى شود فشار 
ته چاهــى (در عمق 2900 مترى) و نرخ توليد 
 psiaدر نقطــه عملياتــى11 به ترتيــب برابــر با
4563 وMMscf/d 62 مى باشــد. مقايسه اين 
 4563psia) مقادير با مقادير اندازه گيرى شده
و63MMscf/d) نشــان مى دهــد كــه روابط 
انتخاب شــده با دقت قابل قبولى عملكرد چاه 

و مخزن را پيش بينى مى كنند.
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3- مطالعه رفتار توليد چاه در صورت استفاده 
از شـيرهاى درون چاهى بـا قطرهاى داخلى 

3/543، 4/562 و 5/937 اينچ
پس از مدل ســازى رفتار توليــد چاه در 
حالت پايه (با اســتفاده از شــيرايمنى 5/937 
اينچــى) رفتار چاه در حالت هاى اســتفاده از 
شــيرهاى ايمنى با اندازه هاى 3/543 و 4/562 
اينچى و هم چنين تغييرات توليد و افت فشــار 
داخل چاه و ســرعت ســايش در شــيرايمنى 
درون چاهى در صورت استفاده از اين شيرها 

مورد مطالعه قرار گرفت [2].

3-1- اثر كاهش قطر شـيرايمنى درون چاهى 
روى فشار چاه

براى بررســى تأثير نرخ جريان گاز روى 

ميزان افت فشــار سرچاهى در صورت استفاده 
از شــيرهاى ايمنى با اندازه هاى مختلف، فشار 
ســرچاهى در نرخ هاى مختلــف جريان (60، 
80، 100 و 120 ميليــون فوت مكعــب) بــراي 
اندازه هــاي مختلف شــيرايمنى (در عمق 203 

مترى) رسم شد (شكل-9).
همان طــور كــه شــكل-9 نشــان مى دهد 
هرچه نــرخ توليد از چاه  بيشــتر باشــد، ميزان 
افــت فشــار ســرچاهى در شــيرهاى ايمنــى 
مى يابــد.  افزايــش  كوچك تــر  انــدازه  بــا 
بــر اســاس ايــن اطالعــات اگــر نــرخ توليد 
روزانه چاه 100MMscf/d باشد و قطر شير ايمنى 
درون چــاه نيز برابر با 3/543 اينچ باشــد، ميزان 
فشار سرچاهى برابر با 3324psi خواهد بود. ابن 
در حالى است كه اگر از شير ايمنى با قطر 5/937 

 psi اينچ استفاده شده باشد فشار سرچاهى برابر با
3347 است؛ يعنىpsi 23 بيشتر از افت فشارى كه 
با شير ايمنى با قطر 3/543 اينچ حاصل مى شود.

شكل-10، نمودار فشار برحسب عمق در چاه 
را با نرخ ثابت توليــدMMscf/d 60 در صورتى كه 
چاه با شــيرهاى ايمنى درون چاهى بــا اندازه هاى 
مختلف (3/543، 4/562 و 5/937 اينچ) تكميل شده 
باشد نشان مى دهد. همان طور كه مشاهده مى شود 
با كاهش قطر داخلى شيرايمنى درون چاهى، افت 
فشار داخل چاه بيشتر و در نتيجه فشار جريانى درون 
چاه از عمقى كه شــير در آن نصب شــده تا سطح 
كمتر مى شود. جدول-1 ميزان فشار سرچاهى را در 

حالت هاى مختلف نشان مى دهد.
بررســى ميــزان افت فشــار با اســتفاده از 
شــيرهاى درون چاهى در اندازه هاى مختلف 
و در نرخ هــاي توليــد متفاوت نشــان مى دهد 
كــه افزايش نرخ توليــد و كاهش قطر داخلى 
شــيرايمنى باعث افزايش افت فشــار در شير 
ايمنــى و داخل چاه و در نتيجه كاهش فشــار 
سرچاهى مي گردد. جدول-2 ميزان افت فشار 
درون شــيرهاى ايمنى با اندازه هاى مختلف و 
براى نرخ هاى متفاوت جريان را نشان مى دهد. 
 A-بر اســاس اين مطالعــه اگر توليــد از چاه
بــا شــيرايمنى 3/543 اينچى و با نــرخ توليد 
100MMscf/d انجام شــود، افت فشار اضافى 

در اثر وجود شــير ايمنى برابر باpsi 24 اســت. 
ايــن مقدار در حالتى كه از شــيرايمنى 5/937 

اينچى استفاده شود برابر با psi 1 خواهد بود.
بنابرايــن در اثــر كاهش قطر شــيرايمنى 
درون چاهى، افت فشار داخل چاه زياد شده و 
در نتيجه فشار جريانى سرچاه كاهش مي يابد. 

3-2- اثر كاهش قطر شـيرايمنى درون چاهى 
و تغييـرات نـرخ توليـد روى ميـزان تجمـع 

ميعانات12 در داخل چاه
ميعانات  تجمــع  ميزان  جــداول-3و4و5 

Pwh (psia)
Gas Rate (MMscf/d)

3/543 اينچ4/562 اينچ5/937 اينچ

35553553354860

60MMscf/d  1   تغييرات فشار سرچاهى در حالت هاى مختلف در صورت توليد با نرخ ثابت

DP (psi) @ Bean size

Q=120 MMscf/dQ=100 MMscf/dQ=80 MMscf/dBean size (in)

3624153/543

10744/562

1/1145/05/937

 2   افت فشار ناشى از تغييرات نرخ توليد و قطر شيرايمنى درون چاهى

Liquid 
Holdup

Pressure losses (psi) components when Q=80 MMscfdBean Size 
(in) TotalAcceleration3SV FrictionElevation

0/02781213141/315135/5921/23/543

0/02771203142/14135/5921/44/562

0/02771199141/650/45135/5921/45/937

(Qg=80 MMscf/d) 3   عوامل مختلف افت فشار و ميزان تجمع ميعانات در داخل ستون چاه 
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Liquid 
Holdup

Pressure losses (psi) components when Q=100 MMscfdBean Size 
(in) TotalAcceleration3SV FrictionElevation

0/02891339197/924214/8902/33/543

0/02871322197/97214/8902/54/562

0/02871316197/91214/8902/55/937

(Qg=100 MMscf/d) 4   عوامل مختلف افت فشار و ميزان تجمع ميعانات در داخل ستون چاه 

Bean size:5.937 inBean size:4.562 inBean size:3.543 in

EVRFMV(ft/s)EVRFMV(ft/s)EVRFMV(ft/s)Q(MMscfd)

78567/05/2278601/052/2278697/08/2280

99563/09/2899635/095/2899837/0068/29100

2151/1897/352164/1958/352202/118/36120

 6   تغييرات سرعت سيال و سرعت سايش و نسبت آنها با قطر شيرايمنى

Liquid 
Holdup

Pressure losses (psi) components when Q=120 MMscfdBean Size 
(in) TotalAcceleration3SV FrictionElevation

0/03021489263/636308/3881/13/543

0/03001464264/710308/2881/14/562

0/02991455254/61/1308/2881/15/937

(Qg=120 MMscf/d) 5   عوامل مختلف افت فشار و ميزان تجمع ميعانات در داخل ستون چاه 

گازى و افــت فشــار در طول رشــته تكميلي 
از عوامل مختلف (هيدرواســتاتيك،  ناشــى 

اصطكاك و تغييرات ســرعت سيال در طول 
خط لوله و درون شيرايمني) را نشان مى دهد. 

همان طور كه مشــاهده مى شود با كاهش نرخ 
توليد، ميزان تجمع ميعانات افزايش پيدا كرده 
و اين مقدار در نرخ هــاى جريان كمتر باعث 
تغييــر رژيــم جريانــى در طول چــاه خواهد 
شد. اين نتايج نشــان مى دهد كه كاهش قطر 
شيرايمنى درون چاهى اثر چندانى روى ميزان 
تجمع ميعانات و در نتيجه تغيير رژيم جريانى 
داخل چــاه ندارد. بررســى عوامــل مختلف 
افت فشــار در داخل چاه در اثر تغييرات قطر 
شــيرايمنى و تغييرات نرخ توليد نشان مى دهد 
در صورتى كــه چاه بــا نرخ جريــان ثابت و 
شيرايمنى متغير توليد كند، افت فشار ناشى از 
اصطكاك و صعود سيال تقريباً ثابت مي ماند 
ولى با كاهش قطر شيرايمنى، افت فشار ناشى 
از تغييرات ســرعت افزايــش يافته و در نتيجه 

افت فشار كل بيشتر مى شود.

3-3- تغييـرات سـايش در اثـر تغييـرات قطر 
شيرايمنى درون چاهى

ميزان ســايش درون خطوط لوله تابعى از 
سرعت ســيال و مقدار مواد جامد همراه سيال 
اســت. براى بررسى ميزان ســايش از سرعت 

سايش استفاده مى شود.
ســرعت سايش عبارت اســت از سرعتى 
كه جريان ســيال در آن ســرعت (و بيشتر از 

  9   اثر قطر داخلى شيرايمنى درون چاهى بر ميزان فشار سرچاهى   10   تغييرات فشار برحسب عمق و ارتباط آن با تغيير قطر شيرايمنى
در نرخ هاى مختلف جريان
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آن) باعــث خوردگى و ســايش ديواره لوله 
مى شــود. معموالً ســرعت ســايش را نسبت 
به ســرعت متوسط ســيال در داخل خط لوله 
مى سنجند. اگر اين نســبت بزرگ تر از يك 
باشــد احتمال ســايش و خوردگى خط لوله 
وجود دارد [3]. در اين مطالعه براى محاســبه 
سرعت ســايش از روش API 14 E استفاده 
شده اســت. اين روش براى حالتى كه ميزان 
ذرات جامد ناچيز باشــد استفاده مى شود. در 
اين روش جهت محاســبه ســرعت سايش از 

رابطه-2 استفاده مى شود.
Ve = K/  0.5

در اين رابطه ρ متوســط چگالي ســيال و 
K ضريب ثابتي است كه مقدار آن را معموال 
100 در نظــر مى گيرنــد و تا 122 هــم تغيير 

مى كند [3].
 13(FMV) جدول-6 سرعت متوسط سيال
و نسبت سرعت سايش (EVR)14 را در داخل 
شــير ايمنــى در عمق 203متــرى و در حالتى 
كــه چاه با نرخ هاى متفاوت توليد كند نشــان 
مى دهد. توجه شــود كه ميــزان ذرات جامد 

توليدى از چاه بسيار ناچيز است.
بر اســاس اين اطالعــات، در صورتى كه 

 100 MMscf/dچاه با نــرخ كمتر يا برابر بــا
توليــد كند احتمال ســايش در شــيرايمنى با 
اندازه هــاى 3/543، 4/562 يا 5/937 اينچى، 
كــم اســت ولــى در صورتى كه چــاه با نرخ 
MMscf/d 120 يا بيشــتر توليد كند، احتمال 

ســايش بســيار زياد خواهد بود. بنابراين قطر 
شيرايمنى عامل تعيين كننده اى در سايش خط 
لوله نبوده و سايش خط لوله فقط متأثر از نرخ 

سيال توليدى است.

نتيجه گيرى
 Mukherjee & و   Jonse’s روابــط  از   
 TPR و IPR مى تــوان به عنوان روابــط Brill

جهــت بررســى عملكــرد توليــد از مخزن و 
چاه هاى توليدى پارس جنوبى استفاده كرد.

 اگر به جاى شــير ايمنى 5/937 اينچى، 
چــاه با يكــى از شــيرهاى ايمنــى 4/562 يا 
3/543 اينچى تكميل شــده و بــا نرخ روزانه 
100MMscf/d توليد كند، افت فشــار ناشى 

 23 psi از وجود اين شــيرها به ترتيب تنها 6 و
افزايش يافته و فشار توليدى نيز به همين نسبت 
كاهش خواهد يافت كه اين امر تأثير چنداني 

بر نرخ توليد نخواهد داشت.

 هرچه قطر شيرايمنى درون چاهى كمتر 
باشد افت فشار ناشى از تغييرات سرعت بيشتر 
خواهد بــود. ولى عوامل ديگــر مؤثر بر افت 
ارتفاع هيدرواستاتيك)  فشــار (اصطكاك و 
در اثر كاهــش قطر شــيرايمنى تغيير چندانى 

نمى كنند.
 در اثــر كاهش قطر شــيرايمنى، ميزان 
تغييــرات تجمع ميعانات زيــاد نخواهد بود و 
اين مقدار با تغيير نرخ توليد گاز تغيير خواهد 

كرد.
 در صورتى كــه نــرخ توليد هــر يك از 
 100MMscf/d چاه هاى توليدى كمتر يا برابر با
درنظر گرفته شــود، احتمال ســايش در داخل 
شيرهاى ايمنى 5/937، 4/562 يا 3/543 اينچى 

بسيار ناچيز است.
 بــا توجــه به امكان ســاخت شــيرهاى 
ايمنى 3/543اينچى در داخل كشــور استفاده 
از اين شــيرها (آن هــم در صورتى كه هنگام 
عمليات هــاى درون چاهــى ممانعتــى ايجــاد 
نكند)، نسبت به شيرهاى ايمنى 5/937  اينچى 
كه هم اكنون مورد اســتفاده قــرار مي گيرند، 
تأثيــر چندانى روى توليد و فشــار ســرچاهى 

نخواهد داشت.
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