كاربرد نمودارهاي نگار توليد
در بهرهبرداري از چاههاي نفت
 محمد آقابيگي

*

چکيده

نموداره�اي ن�گار توليد ي�ا ( Production Logging Tests (PLTدس�تهاي از روش�هاي

نمودار گيري و چاه پيمايي اس�ت كه در يك چاه توليدي يا تزريقي تكميل ش�ده رانده شده

و ه�دف آنها بررس�ی رفتار و عملكرد س�يال در چ�اه و نواحی اطراف آن اس�ت .در واقع بر
خالف نمودارهای ارزيابی سازند ( )Formation Evaluation Logsکه با قسمت سنگ مخزن
س�روکار دارند و عمدت ًا سعی میش�ود به كمك آنها بتوان پارامترهايی نظير تخلخل ،اشباع
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ش�دگی ،ش�عاع صدمه ديدگی ،ضخامت ناحيه توليدی و ليتولوژی سازند را بدست آورد ،در
نمودارهای توليد ما با سيال مخزن سروکار داريم و به ارزيابي جريان سياالت درون لوله توليد

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

( ،)Tubingبيرون لوله و يا حتي بطور مستقيم ارزيابي نحوه تكميل چاه ()Well Completion

میپردازيم[.]1

در س�الهاي اخي�ر ،اس�تفاده از  PLTش�امل كاربردهاي�ي از مراحل ابتداي�ي حفاري تا

آخرين مراحل توليد چاه و توس�عه مخزن است .بيشترين کاربردهای رايج نمودارهای توليد

عبارتن�داز:اندازهگي�ري پروفايل جريان چاه ،تش�خيص مش�کالت مکانيکی چ�اه ،ارزيابی

کيفيت تکميل چاه ،تعيين وضعيت مخزن ،ارزيابی تأثير عمليات انگيزش چاه ،تعيين زونهای
توليدی[.]1

کلمات کليدی :نمودارهای توليد ،پروفايل جريان ،ناحيه توليدی.

مقدمه

نمودارگي��ري توليد با اس��تفاده از نمودار دما در دهه 1930
شروع ش��د .در آن زمان از نمودار دما براي مشخص كردن نقاط
يا فواصل ورود س��يال به چاه اس��تفاده ميشد .به عنوان مثال با
دانستن اينکه هنگامي كه گاز منبسط ميشود ،دمای آن کاهش
میيابد و با اس��تفاده از اين پديده نقاط ورود گاز به چاه ،در دهه
 ،1940نمودارهاي «س��رعت سيال» (دبي س��نج) و «فشار» به
نمودار «دما» اضافه ش��دهاند تا اطالعات مفصلي از ش��رايط چاه
به دس��ت آيد .نوع س��يال موجود در چاه ميتواند با اس��تفاده از
گراديان يا شيب فشار مشخص شود .مقدار سيال توليد يا تزريق
* دانشگاه صنعتي سهند تبريز

ش��ده به هر اليه از طريق نمودار دبي س��نج مشخص ميگردد.
در اواس��ط ده��ه  ،1960ابزارهاي ديگري به  PLTاضافه ش��دند
تا اطالعات دقيق تر و جزئي تري از ش��رايط چاه به خصوص در
جريانهاي چن��د فازي ارائه دهند .نمودارهاي چگالي س��يال با
ظرفيت خازني (انباش��تگي آب )Water Holdup ،براي مشخص
كردن ش��رايط پيچيده جريانهاي چند فازي و رفتار هر س��يال
ب��ه كار گرفته ش��دند .همچنين اس��تفاده از نمودارهاي «بندش
سيمان» براي ارزيابي تكميل چاه گسترش يافت[.]1
در كنار تحول و پيش��رفت ابزارهاي  ،PLTروشهاي تفسير
نيز گس��ترش يافت .اين پيش��رفتها ب��ه وي��ژه در زمينه رفتار

س��ياالت و جريانهاي چند فازي بوده اس��ت .تحقيق در زمينه
ابزار و روشهاي تفسير  PLTهنوز هم در حال انجام است.
هر چند در  50سال گذشته ابزار نمودارگيري توليد پيشرفت
قابل مالحظهاي كردهاند ،اما فن آوريهایاندازهگيري خصوصيات
س��يال هنوز هم در پارهاي موارد محدود است ،خصوصاً هنگامي
كه جريان ،چند فازي برقرار باشد .اكثر روشهاي تعيين پروفايل
جري��ان ،در مورد جريانهاي يك ف��ازي نتايج دقيقي ميدهند.
در جريانهاي چند فازي ش��رايط نس��بت ب��ه جريان يك فازي
خيلي پيچيدهتر اس��ت و نمودارگيری نتايج غير دقيق و يا حتي
اش��تباه ميدهد .وجود جريان چند فازی از دو جهت عمده باعث
پيچيدگی جريان میشود،
اول اينکه :توزيع فازها در سطح مقطع لوله يکنواخت نيست.
دوم اينکه :خواص س��يال در هر زم��ان و در هر مکان تغيير
میکن��د .اين موضوع تعجب آور يا نااميد کننده نيس��ت چون ما
تالش میکنيم از فاصله دور ،خصوصيات دو يا چند س��يال را به
ط��ور هم زمان در محيط پيچيده چاهاندازهگيري كنيم ،عالوه بر
اينکهاندازهگيری س��رعت و ديگر خواص س��يال حتی در شرايط
کنترل ش��ده آزمايشگاه هم مشکل اس��ت .بايد توجه داشت كه
در  PLTخ��واص نمونههاي كوچكي از س��يال چ��اهاندازهگيري
ميشود[.]2

شکل  :1شماتيکی از ابزار نمودار توليد که از چندين سنسور
تشکيل شده است[.]4

Flowmeter

 -1كاربردهاي PLT

 PLTميتوان��د ابزاري قدرتمند در ارزيابي عملكرد چاه و يا
مخزن باش��د .آگاهي از توانمنديه��ا و محدوديتهاي ابزارهاي
 PLTو نيز آگاهي از نوع مش��كالتي كه با كمك  PLTمش��خص
ميش��ود براي اس��تفاده صحي��ح و موثر از اين ابزار الزم اس��ت.
 Wadeو همكارانش با اش��اره به چاهه��اي توليدي ،كاربرد PLT
را در يافتن پاس��خ اين سوال دانستهاند كه «چه مقدار از چه نوع
سيالهايی و از چه ناحيه ای وارد چاه ميشود؟
نمودارهای توليد کاربردهای بسيار گسترده و وسيعی دارند.
ما در استفاده از نمودارهای توليد با هيچ گونه محدوديتی مواجه
نيس��تيم ،و اي��ن نمودارها بخوبی در چاهه��ای حفره باز و دارای
لوله جداری و ني��ز در چاههای توليدی و تزريقی و همچنين در
چاهه��ای افقی ،عمودی و جهت دار و بطور کلی از زمان ش��روع
حفاری تا هنگاميکه چاه در مرحله ازدياد برداش��ت قرار ميگيرد
قابل استفاده ميباشند .اما عمدتاً از اين نمودارها براي شناسايی
مش��کالت چاهه��ای توليدی و تعيي��ن پروفايل توليد اس��تفاده
ميشود[.]1
ابزارهای مورد اس��تفاده در نمودارهای توليد عبارتند از :دما،
فش��ار ،سرعتس��نج پروانهای ،کاليپر ،اشعه گاما ،چگالی سيال و
پسماند آب .همانطور که در ش��کل ( )1نشان داده شده است به
منظور صرفه جويی در زمان و هزينه ،اين سنس��ورها میتوانند با
هم ترکيب ش��ده و به عنوان يک ابزار از طريق کابل چاه پيمايی
به درون چاه فرس��تاده ش��وند و همزمان دادههای سيال و فشار
را ک��ه مس��تقيماً به مقدار و ماهيت تولي��د از هر نقطه ورودی و
خروجي به چاه میباشد ثبت کنند[.]2
در اي��ن بخ��ش كاربردهاي  PLTدر پاي��ش عملكرد مخزن،
ارزياب��ي نحوه تكميل چاه ،برنامهري��زي و ارزيابي عمليات تعمير
چاه ( )Workoverو تش��خيص مش��كالت چاه و مخزن بررس��ي
ميش��ود .كاربردهاي  PLTاز نظر زماني به س��ه بخش تقس��يم

ميشود:

 )1-1كاربردهاي  PLTهنگام حفاري و تكميل چاه:

هر چند به نظر ميرس��د هنگام تكميل چ��اه ميتوان اقدام
به ران��دن نمودار  PLTكرد ،با اين وج��ود حتي در مراحل اوليه
حف��اري هم ميتوان از  PLTاس��تفاده نم��ود .از ابتداي حفاري،
 PLTرا ميتوان براي مشخص كردن ناحيه هرز روي گل حفاري
( )Mud Lostونيز تش��خيص فوران زير زميني (Underground
 )Blowoutب��ه كار برد .تقريباً همه عمليات تكميل چاه ش��امل:
س��يمانكاري ،Gravel Packing ،مش��بك كاري ،و انگي��زش
چ��اه ( )Stimulationرا ميتوان به كم��ك  PLTارزيابي كرد ،از
جمله[:]3
 تشخيص منطقه هرزروي گل حفاري ()Lost Circulation Zone؛ تشخيص فورانهاي زير زميني ()Underground Blowout تش��خيص ابتداي سيمان يا حد باالي سيمان ()Cement Topپشت لولههاي جداري و آستري؛
 ارزيابي بندش و كيفيت سيمان ()Cement Bond Quality؛ ارزيابي Gravel Pack؛ ارزيابي محل و عملكرد مشبكها ( )Perforations؛ مش��كالت مكانيكي مانند سوراخ شدگي لولهها ،نشت مجرابندو خوردگی و غيره .
 )2-1كاربردهاي  PLTهنگام توليد يا تزريق سيال؛
كاربرد اوليه  PLTدر تش��خيص مش��كالت چ��اه و عملکرد

مخزن در طول عمر توليدی يا تزريقی يك چاه است .اين بخش
به دو بخش فرعي تقسيم ميشود:
 -1كاربردهاي  PLTدر جريان يك فازي
 -2در جريان چند فازي.
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شکل  :2مشکالت معمول در چاههای توليدی که با استفاده از  PLTقابل تشخيص هستند]2[.

Casing
Leak
Tubing
Leak

Packer
Leak
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P1

o il

P2>>P1
Bad Cement

Unwanted
fluid flow

اكثر چاههاي تزريقي ي��ك فازياند مانند تزريق آب يا گاز.
گاهي هم ممكن اس��ت سيال تزريقي دو فازي باشد مانند تزريق
بخار آب كه مقداري از آن ميعان ميش��ود يا تزريق دی اکس��يد
کرب��ن .چاهه��اي توليدي به ندرت يك فازي هس��تند و اكثرا ً به
صورت دو فازي آب  -نفت يا نفت  -گاز و يا حتي سه فازي آب
 نفت  -گاز هستند .به طور كلي به ندرت ممكن است يك چاهتوليدي يك فازي باش��د و در هر حال بهتر است پيچيدگيهاي
جريانهاي چند فازي در نظر گرفته شود[.]4
 )1-2-1كاربرد در جريان يك فازي

همانطور كه گفته شد اكثر چاههاي تزريقي داراي سيال يك
فازي هس��تند و تعداد كمي از چاههاي توليدي فقط يك س��يال
توليد ميكنند .لذا استفاده از  PLدر چاههاي با جريان يك فازي
عمدتاً شامل چاههاي تزريقي است.

P2

 Strattonو هم��كاران كاربرده��اي  PLرا چني��ن خالص��ه
كردهاند:
در چاههاي تزريقي بيشتر آب به عنوان سيال جابجا كننده
براي برداش��ت ثانويه ،نگهداشت فش��ار مخزن و يا دفع آبهاي
زائد تزريق ميش��ود .س��يال تزريقي عالوه بر آب ممكن اس��ت
هيدروكربن مايع ،گاز ،هوا و يا تركيبي از مايع و گاز باشد ،مانند:
بخار آب اش��باع .س��يال تزريقي هر چه باشد ،هدف اصلي PLT
تعيين پروفايل تزريق س��يال اس��ت ،يعني چه مقدار از سيال در
كجاي چاه تزريقش��ود .پس از آنكه پروفايل تزريق معين ش��د،
اغلب الزم اس��ت بررسيهاي الزم براي مشكالت مكانيكي چاه از
قبيل  :آس��يبها و نش��تيهاي لوله جداري و آستري ،توپكها،
س��يمان بندی ضعيف و نيز جريان س��يال بين فواصل جدا شده
صورت گيرد[.]4

 )2-2-1كاربرد در جريان چند فازي

در نزديكي عمق نهايي چاه (در بخش مخزني چاه) جايي كه
نمودار  PLرانده ميش��ود ،وجود چند سيال بسيار محتمل است.
ع�لاوه بر نف��ت ،آب نيز معموالً توليد ميش��ود .در چاههايي كه
فشار كمتر از فشار اشباع يا نقطه حباب است گاز توليد ميشود.
بنابراين در هنگام برنامه ريزي براي راندن  PLو نيز هنگام تفسير
آن ،احتمال وجود فازهايي غير از نفت بايد مد نظر قرار گيرد.
در م��ورد جريان چند فازي هم مانن��د يك فازي ،هدف اصلي از
 PLتعيين پروفايل س��يال توليد شده است ولي با اين تفاوت كه
بايد درصد هر س��يال و محل ورود هر س��يال به چاه هم به طور
جداگانه مشخص شود.
ً
ب��راي تعيي��ن درصد هر ف��از معم��وال از نمودارهاي چگالي
سيال و يا ظرفيت خازني س��يال استفاده ميشود .اين نمودارها
به همراه يكي از نمودارهاي دبي س��نج (از قبيل پروانه Spinner
ي��ا  )Radioactive Tracerرانده ميش��وند تا مقدار هر س��يال را
مش��خص كنند .براي تشخيص محل ورود سيال به چاه از نمودار
دم��ا اس��تفاده ميش��ود .در چاههايي با جريان چن��د فازيPL ،
ميتواند در تشخيص مش��كالتي مانند توليد آب و يا گاز اضافي
به كار ميرود[.]5
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نموداره��اي ن��گار توليد ي��ا  PLTاطالعات كام��ل و دقيقي
از وضعي��ت اليههاي توليدي ،نوع و مقدار س��يال توليد ش��ده از
هر اليه ،مش��كالت چاه از نظر جرياني و رفتار جرياني س��ياالت
هن��گام خروج از مخزن و باال آمدن در س��تون چاه را در بردارد.
نموداره��اي نگار توليد با ران��دن ابزار ويژه نمودارگيري در چاه و
ثبت مقاديراندازهگيري شده انجام ميشود .دادههاي اوليه حاصل
از ابزار نمودارگيري به صورت خام اس��ت و براي تفس��ير صحيح
بايد ابتدا م��ورد پردازش قرار گيرند .بخش��ي از پردازش مربوط
ب��ه نحوهاندازهگيري ابزار درون چاهي اس��ت و بخش مهم ديگر
 )3-1كاربرد هنگام تعمير چاه
 PLTميتواند در برنامه ري��زي و ارزش يابي عمليات تعمير مربوط به رژيم جريان و ويژگيهای هندسی چاه است.
چاهه��ا نقش كليدي داش��ته باش��د .ب��ه عنوان مث��ال عمليات
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1. Hill, A. D.: “Production logging-Theoretical and interpretive
و عمليات بهبود پروفايل س��يال ميتواند با  PLTارزيابي ش��ود.
elements”, SPE Monograph Vol. 14, Henry L. Doherty Series,
Richardson, Texas, 1990.
ش��کل 2مهمترين مشکالت ش��ايع در چاههای توليدی را نشان
2. Schlumberger, “Production Log Interpretation”, Document
میدهد[.]2
No.C-11811 Houston, Texas, 1973.
 )2دادههاي موردنياز براي PLT
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اطالعات و دادههاي كافي براي يك تفسير مستقل باشد.
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مشبك شده ،عمقها و غيره)؛
 -2شرايط توليد يا تزريق؛
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