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مقــــالـــــات

مقدمه 
به مجموعه فعاليت هايى كه پــس از عمليات حفارى و به منظور 
بهره بردارى از چاه به صورت ايمن و اقتصادى انجام مى گيرد، عمليات 
تكميل چاه مى گويند كه مى تواند شــامل:  «راندن رشــته توليدى»5 ، 
«عمليات اســيدكارى»، «مشــبك كارى» و ... باشد. يكى از مهم ترين 
بخش هــا در تكميل چــاه، تعيين نحوه توليد از چاه اســت. چاه ها به 
دو روش اصلــى: «حفــره باز» و يــا «جداربندى»6 تكميل مى شــوند 
(شــكل 1 و 2). صرف نظر از اينكه كدام يك از اين دو روش استفاده 
شــود، معموالً براى توليد ايمن تر و جلوگيرى از وارد شدن آسيب به 
لوله هــاى جدارى به خصوص لوله جدارى توليدى، يك رشــته لوله 

توليدى براى توليد سيال مخزن به داخل چاه رانده مى شود.
 قطر اين لوله توليدى از روى محاسبات مربوط به عملكرد جريانى 
مخزن و عملكرد رشــته توليدى، توسط نرم افزارهاى  شبيه ساز چاه، 

مانند PROSPER تعيين مى گردد.
 

1- نمودار عملكرد جريانى مخزن 
عملكــرد جريانى مخزن را معموالً به صورت نمودارى كه بيانگر 
رابطه بين دبى توليدى و فشــار ته چاه است نشان مى دهند. براى رسم 
نمــودار عملكرد جريانى مخزن، تعريف مفهــوم «ضريب بهره دهي»7  
ضرورى اســت، ضريب بهره دهي از رابطه دارســى مشــتق شده  و به 

صورت ستون مقابل محاسبه مى شود :      

    (1)   PI = 
q
∆P

كــه q :  دبى توليد P ،(ft3/day)∆  : افت فشــار بين مخزن و چاه 

.PROSPER عمليات تكميل چاه، حد سرعت سايش، عملكرد جريانى مخزن، عملكرد رشته توليدى، نرم افزار

عمليات «تكميل چاه»2 از بخش هاى مهم عمليات بهره بردارى است كه بالفاصله پس از عمليات حفارى و به منظور توليد از چاه به صورت 
ايمن و اقتصادى  صورت مى گيرد. نحوه تكميل چاه، ارتباط مســتقيم با ميزان برداشــت از چاه دارد. در اين مطالعه، نحوه تكميل ســه چاه يك 
ميدان مشترك گازى كه در سه نقطه متفاوت از مخزن قرار دارند تغيير داده مى شود و اثر اين تغيير بر روى ميزان توليد از چاه، توسط نرم افزار 
و با توجه به نمودارهاى «عملكرد جريانى مخزن3» و «عملكرد رشته توليدى»4 بررسى مى گردد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مى دهد كه با 
اِعمال تغيير در نحوه تكميل چاه ها در اين ميدان، مى توان نرخ برداشت از هر چاه را حدود 30% افزايش داد، كه عالوه بر منافع باالى اقتصادى 

با توجه به مشترك بودن ميدان، كمك شايانى به حفظ سهم كشورمان از اين ميدان نيز خواهد نمود.

بهينه سازى نحوه تكميل چاه هاى يك ميدان
PROSPER به منظور افزايش توليد با استفاده از نرم افزار

 حميد محمودان1  كارشناس ارشد مهندسى نفت، شركت نفت و گاز پارس

دو چاه با تكميل نوع حفره باز، چاه a با توليد از لوله جدارى توليدى، 
چاه b با توليد از رشته توليدى

    1  
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(psi) و ضريب بهره دهي (PI) بر حســب ft3/ day / psi  مي باشــد. با 
توجه به رابطه 1 و پس از رســم ∆P بر حســب q و بــا توجه به اينكه 
براى ســيال نفتى باالى فشــار اشــباع، نمودار عملكرد جريانى مخزن 
به صورت يك خط راســت اســت، هر چه نمودار داراى شيب خط 
كمترى باشد، نشانگر اين است كه مخزن داراى ضريب توليد بيشترى 
خواهد بود. به اين معنــى كه توان توليد مخزنى كه نمودار آن داراى 
شــيب خط كمترى اســت، به ازاى افت فشار مســاوى در چاه، بيشتر 
خواهــد بــود (در مخازن گازى و نفتى كه در اثر توليد، فشــار به زير 
فشار اشباع مى افتد، نمودار به شكل منحنى خواهد بود). معروف ترين 
روابط براى محاسبه عملكرد جريانى توسط «ووگل»8 ، «استندينگ»9 

و «فتكوويچ»10 ارايه شده است.
 امــروزه بــراى محاســبات مربوط به ايــن نمودار و رســم آن از 
نرم افزارهــــاى شــبيه ســــاز جــريـان چـاه اســتـفاده مى شــود [2].

در شــكل 3 عملكرد جريانى براى سه نوع مخزن ذكر شده نشان داده 
شده است.  

 
2-  نمودار عملكرد رشته توليدى

اين نمودار كه نمونه اى از آن در شكل 4 نشان داده شده است، بيانگر 
ارتباط بين فشار و دبى توليدى در رشته توليدى از چاه در يك جريان چند 
فازى رو به باال مى باشــد. از ترسيم هم زمان اين نمودار و نمودار عملكرد 
جريانى مخزن، ميزان دبى توليدى چاه مشخص خواهد شد. عواملى مانند: 
قطر رشته توليدى، نســبت آب و گاز توليدى، مشخصات سيال مخزن و 

فشــار چاه، تعيين كننده اين نمودار خواهند بود. معروف ترين روابط براى 
محاســبات جريان چند فازى براى چاه ها توســط: «هگدورن و برانز»11 ، 
«دانز و راس»12 ، «بگز و بريلز»13 ارايه شــده اســت، امروزه اين محاسبات 

توسط نرم افزارهاى شبيه ساز جريان چاه صورت مى گيرد. 
 

PROSPER 3- نرم افزار
اين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاى Petroleum Expert است 
كه براى شــبيه سازى جريان داخل چاه استفاده  مى شود. اين  نرم افزار 
قابليت بســيار خوبى براى محاسبات مربوط به عملكرد جريانى مخزن 
و عملكرد جريانى رشته توليدى و هم چنين رسم نمودارهاى مربوطه 
دارد. همان گونه كه در شكل 5 مشخص است، اين نرم افزار با دريافت 
مشخصات مخزن و سيال آن، دما و فشار، ابعاد ابزارهاى درون چاهى 
و ساير شــرايط حاكم بر مخزن، چاه و سيال آن مى تواند نمودارهاى 
عملكرد جريان و عملكرد رشــته توليدى را رســم نمايد كه از تالقى 
آنها توان توليدى چاه مشــخص مى شود. در اين مقاله از اين نرم افزار 
براى به دســت آوردن دبى توليد در دو نوع تكميل مختلف يك چاه 

و مقايسه آنها با هم استفاده شده است.
 

4- بررسى تغيير در نحوه تكميل چاه در دو چاه از يك ميدان مشترك گازى 
در ايــن مطالعه، ســه چاه از چاه هاى يك ميدان مشــترك گازى 
شــامل: يك چاه عمودى و دو چاه انحرافى كه با فاصله نســبتاً زيادى 
از هــم قرار گرفته اند (اين فاصله كمك مى كند تا شــمول اين مطالعه 

دو چــاه با تكميل از نوع جداربندى، چــاه a  با توليد از لوله جدارى 
توليدى، چاه  b با توليد از رشته توليدى

    2  

سه نوع نمودارعملكرد جريان، نوع A مخزن با سيال نفتى باالى فشار 
اشباع و ضريب توليدى  پايين، نوع B مخزن با سيال نفتى باالى فشار 
اشباع و ضريب توليدى باال، نوع C مخزن با سيال گازى يا سيال نفتى 

پايين فشار اشباع [2]

    3  
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در كل مخزن مشــخص گردد و محدود به يك چاه نباشــد) توســط 
نرم افزار PROSPER شــبيه سازى مى شوند. سپس نحوه تكميل اين دو 
چــاه در نرم افزار تغيير داده مى شــود و اثر اين تغيير در دبى توليدى چاه 
بررسى مى شود. الزم به ذكر اســت براى مقايسه ساير عوامل تأثير گذار 
در ميزان توليد، مانند فشار سرچاهى، نسبت ميعانات به گاز توليدى ثابت 
فرض مى شــوند. در حال حاضر اين چاه ها به وسيله يك رشته توليدى 7 
اينچ با قطر داخلى 6/21 اينچ به صورتى كه در شكل 6- الف نشان داده 
شده است تكميل مى شــوند، با توجه به استاندارد API حداكثر سرعت 
مجاز گاز در لوله توليدى براى جلوگيرى از ساييدگى لوله از فرمول زير 

به دست مى آيد: 
  C

√P 
V = 
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منحنى آبى رنگ نشانگر منحنى عملكرد رشته توليدى است كه محل برخورد 
آن با نمودار عملكرد جريانى، تعيين كننده دبى توليدى از چاه است [2]

    4  

PROSPER نمايى از نرم افزار شبيه ساز     5  
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كــه V : حداكثر ســرعت مجــاز  (ft/Sec)و ρ : چگالى گاز در 
دما و فشــار چاه (lb/ft3) مي باشــد. تجارب صنعتى براى C در جريان 
سيال فاقد مواد جامد، عدد 100 را پيشنهاد مى كند، هر چند استاندارد 
API در مواردى كه خوردگى به وسيله تزريق مواد ضد خوردگى يا 
آلياژهاى ضد خوردگى كنترل مى گردد، اجازه استفاده اعداد150 تا 
200 را نيــز مى دهد [1]. ولى در اين مطالعه با توجه به هدف تحقيق- 
مقايسه بين دو نوع تكميل چاه- از همان عدد 100 استفاده شده است. 
برخى از اطالعات اســتفاده شده در محاسبه حداكثر دبى مجاز توليد 

در جدول 1 آورده شده است. 
بــا توجه به اين فرمول، حداكثر دبى توليدى مجاز در لوله 7 اينچ 
در حدود 130 ميليون فوت مكعب در روز به دست مى آيد. اين مطالعه 
پيشنهاد مى كند، نحوه تكميل به صورتى كه در شكل 6- ب نشان داده 
شده اســت تغيير كند. يعنى در داخل مخزن هم چنان از رشته آسترى

7 اينچ اســتفاده گردد، ولى لوله مغزى 7 اينچ حذف شــده و توليد از 
داخل لولــه جدارى توليدى 5/8- 9 اينچ با قطــر داخلى 8/681 اينچ 
صورت گيــرد كه به صورت خالصه به آن تكميــل ("5/8- 9×"7 ) 
مى گوييــم. اين نوع تكميــل، در مرحله اول با توجــه به افزايش قطر 
داخلــى لوله توليدى به ميــزان 40% محدوديت توليــد چاه را از عدد 
130 ميليون فوت مكعب به 180 ميليون فوت مكعب افزايش مى دهد. 
در مرحله بعد، توان توليد اين دو رشته تكميلى توسط نرم افزار در سه 

چاه مورد بررسى و با فرض فشار سر چاهى مساوى، مقايسه مى گردد.

4-1- بررسى چاه عمودى
مخــزن و  چــاه  بــه  مربــوط  اطالعــات  كــردن  وارد  از  پــس 

و شبيه سازى شــرايط چاه، نمودار عملكرد جريانى مخزن(منحنى سبز 
رنگ) و نمودارهاى عملكرد رشــته توليدى چــاه در حالت تكميل با 
رشــته  7 اينچ و تكميل بــه روش "5/8 9×"7 (منحنى هاى قرمز رنگ با 
شــماره هاى صفر و1) به صورتى كه در شــكل 7 نشان داده شده، رسم 
مـى گـردد بـا تـوجـه بـه شـكـل 7، دبـى تـولـيـدى در حـالـت تـكـميل

("5/8- 9×"7) در حــدود 160 ميليون فوت مكعب در روز اســت، در 
حالى كه براى رشته تكميل 7 اينچ، اين عدد در حدود 125 ميليون فوت 
مكعب در روز مى باشــد كه به معناى افزايشــى در حدود 28% در دبى 

توليد با تغيير در نحوه تكميل چاه است. 

4-2- بررسى چاه انحرافى اول
 بــراى اين چــاه كه با زاويه اى در حدود 50 درجه حفارى شــده 
اســت، نمودارهاى عملكرد جريان و عملكرد رشــته هاى توليدى در 
شــكل 8 نشان داده شده اســت. در حالت تكميل فعلى (رشته 7 اينچ) 
دبــى توليد در حــدود 115 ميليون فوت مكعــب در روز و در حالت 
تكميل پيشــنهادى ("5/8-9×"7 ) دبى توليد در حــدود 150 ميليون 
فوت مكعب در روز است كه افزايشى در حدود 30% را نشان مى دهد.

4-3- چاه انحرافى دوم
 نمودارهــاى بازده جريانى و توان انتقال رشــته هاى توليدى اين چاه 
كه با زاويه اى در حدود 52 درجه حفارى شــده مطابق شــكل 9 اســت. 
بر اين اســاس، دبــى توليدى در تكميل فعلى (رشــته سراســرى 7 اينچ) 

  6     نحوه تكميل چاه ها در حال حاضر ( الف) و نحوه تكميل پيشنهادى چاه ها (ب)
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سر چاه          ته چاه 
فشار :  5100   پام

دما : 210 درجه فارنهايت
دانسيته ويژه گاز : 0/7 نسبت به هوا

فشار : 4200 پام
دما : 130 درجه فارنهايت

دانسيته ويژه گاز : 0/7 نسبت به هوا

  1   اطالعات استفاده شده براى محاسبه حداكثر دبى مجاز توليد گاز

منحنى عملكرد جريانى مخزن (رنگ ســبز) و منحنى هاى توان رشــته 
توليــدى اوليه (رنگ قرمز شــماره 0) و رشــته توليدى پيشــنهادى              

(رنگ قرمز شماره 1) در چاه عمودى
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در حــدود 112 ميليــون فــوت مكعــب در روز و در تكميل پيشــنهادى
("5/8 9×"7 ) در حــدود 145 ميليون فوت مكعب در روز اســت كه در 

حدود 29% افزايش دبى جريان را نشان مى دهد.

نتيجه گيرى
• اين تحقيق نشــان مى دهد با تغيير در نحوه تكميل چاه مى توان با 
ثابت نگه داشتن فشــار سر چاهى در حدود 30% افزايش توليد از 

هر چاه به دست آورد.
• بــا توجــه به افزايش قطر داخلى رشــته توليــدى و افزايش حد 
ســرعت مجاز توليد، براى جلوگيرى از سايش در رشته توليدى 
از 130 ميليــون فوت مكعب در رشــته تكميلــي 7 اينچ به 180 
ميليون فوت مكعب در روز در رشــته تكميلي "5/8- ×9"7 در 
صــورت نياز مى توان با كاهش فشــار ســر چاهى بــه اين ميزان 
توليد دســت يافــت. در حالى كه در تكميل حال حاضر (رشــته 

7 اينــچ) به دليل عبور از ســرعت مجاز گاز عمــًال اين كار غير 
ممكن است.

• افزايــش قطر رشــته توليدى مى تواند در دبى هاي يكســان باعث 
كاهــش ســرعت گاز و در نتيجــه كاهش ســاييدگى در رشــته 
توليــدى گردد. همچنين در ســرعت برابر گاز، تــوان انتقال دبى 

گاز بيشترى توسط رشته تكميل پيشنهادى وجود دارد.
•  با توجه به افت كم فشــار در ته چاه، در تكميل نوع «ب» نسبت 
بــه نوع «الف»، احتمــال تغيير عمده در بازيافــت ميعانات گازى 
كم اســت. هرچند بهتر اســت اثر افت فشــار در ته چاه بر ميزان 
توليد و بازيافت نهايى ميعانات گازى توســط نرم افزارهاى شبيه 
ســاز مخزن بررسى گردد. در هر صورت حتى اگر اثر تغيير نحوه 
تكميل بر بازيافت ميعانات گازى شــديد باشــد، اين نوع تكميل 
مى تواند در چاه هاى مســتقر در خط مرزى و به منظور جلوگيرى 

از مهاجرت گاز  مورد استفاده قرار گيرد.

Inflow (IPR) v Outflow (VLP) Plot
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منحنى عملكرد جريانى مخزن (رنگ ســبز) و منحنى هاى توان رشــته 
توليــدى اوليه (رنگ قرمز شــماره 0) و رشــته توليدى پيشــنهادى              

(رنگ قرمز شماره 1) در چاه عمودى
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Inflow (IPR) v Outflow (VLP) Plot

منحنى عملكرد جريان (رنگ ســبز) و منحنى هاى توان  رشته توليدى 
اوليه (رنگ صورتى شماره 0) و رشته توليدى پيشنهادى (رنگ قرمز 

شماره 1) چاه انحرافى دوم
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