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مخروط آب، پاشنه چاه، شست چاه، چاه افقى، توزيع پتانسيلى

محّمد هاشم كمالى آشتيانى3  شركت نفت فالت قاره دكتر ولى احمد سجاديان2  شركت نفت و گاز اروندان     مسعود بيرانوند1  شركت نفت فالت قاره   

ــت. يكى از كاربردهاى اين نوع چاه ها، بهبود و افزايش بازيافت در مخازن  ــعه ميادين نفتى گسترش يافته اس ــتفاده از تكنولوژى چاه هاى افقى براى توس اخيراً اس
ــت4 يكسان و هم چنين  ــبت به چاه هاى عمودى، نرخ توليد بيش تر آن ها در برداش ــت. از جمله مزيت هاى چاه هاى افقى نس ــفره آبى يا كالهك گازى اس تحت رانش س
طوالنى تر شدن زمان نفوذ آب به دهانه چاه است. بنابراين با استفاده از چاه هاى افقى مى توان نسبت به چاه هاى عمودى، در فشار برداشت يكسان به توليد باالتر رسيد. 
تجارب ميدانى بيانگر اين موضوع هستند كه چاه هاى افقى نيز با مشكل مخروطى شدن روبه رو مي باشند. گزارش هاى متعدد نشان مى دهند كه پروفايل جريان سيال 
ــپس به سمت نوك6 چاه گسترش يابد. پارامترهاى متفاوتى هم چون زبرى لوله آستري، قطر  ــنه5 چاه، س ــت و آب تمايل دارد ابتدا در پاش در چاه افقى، يكنواخت نيس
ــبك كارى و غيره، در وقوع اين پديده مؤثرند. نفوذ آب در پاشنه باعث مى شود كه بهره دهى چاه كاهش يابد. در اين مقاله براى  ــبك كارى، چگالى مش ــوراخ هاى مش س

كنترل آبدهى، به مطالعه روش هاى جديد تكميل پرداخته مى شود.

استفاده از تكنيك هاى جديد تكميل به منظور بهبود بازدهى و 
كنترل آبدهى در چاه   هاى افقى

 مقدمه 
ــى حفر مى گردد. در  ــور كلى، چاه افقى موازى با اليه هاى زمين شناس به ط
ــه با چاه هاى عمودى، چاه هاى افقى را مى توان در قسمت باالى سازند و  مقايس
ــاس آب و نفت حفر نمود. بنابراين در  ــطح تم در حد فاصل ناحيه توليدى و س
ــار برداشت چاه  هاى عمودى به توليد باالتر و  چاه هاى افقى مى توان با همان فش

بازدهى جاروبى بهترى رسيد.
ــار  ــت اوليه چاه  هاي افقى، نفوذ (حفارى) زياد چاه در اليه نفتى و فش مزي
ــان مى دهند كه چاه هاى افقى نيز  ــت پايين است. تجربه هاي ميدانى نش برداش
ــتند. گزارش ها نيز نشان  دهنده يكنواخت  ــكل مخروطى شدن روبه رو هس با مش

نبودن پروفايل جريان سيال در چاه افقى است. 
ــده است، آب تمايل دارد كه ابتدا  ــكل 1 نشان داده ش همان طور كه در ش
ــمت نوك چاه گسترش يابد. پارامترهاى  ــنه چاه نفوذ كند، سپس به س در پاش
ــبك كارى، چگالى  ــوراخ هاى مش ــتري، قطر س متفاوتى هم چون زبرى لوله آس
ــبك كارى و جريان دو فازى نفت و آب در وقوع اين پديده مؤثرند. بنابراين  مش
ــنه باعث  ــبه گردد؛ از طرفى نفوذ آب در پاش بايد براى چاه، دبى بحرانى محاس
مى شود كه بهره دهى چاه كاهش يابد و در آبده نوك چاه، مناطق نفتى محصور7 
ايجاد گردد. براى بازيافت نفت از اين مناطق،  به حفر چاه هاى Infill نياز است.

ــمت نوك چاه  ــوذ كرده و به تدريج به س ــنه چاه نف ــى كه آب در پاش زمان
ــيار ضعيفى ايجاد مى شود كه در نهايت  ــترش مى يابد، بازدهى جاروبى بس گس
ــردد. گزارش هاي  ــت در آب در ناحيه نوك چاه مى گ ــدن نف ــث محاصره ش باع
ــكل چاه هاى افقى است و  ــان مى دهند كه اين مورد، مهم ترين مش صنعتى نش
ــت  80 درصد از نفت توليدى از هر چاه افقى از نيمه اول طول افقى چاه برداش

مى شود و توليد در طول چاه متقارن نيست.
ــيل اطراف ناحيه افقى چاه،  در اين مقاله براى ايجاد توزيع يكنواخت پتانس
تكنيك هاى تكميلي ارايه مى گردد كه در نهايت به كنترل يا به تعويق انداختن 

آبدهى در چاه  هاى افقى كمك مى كند.

Bilateral water sink (BWS) 1. كنترل آبدهى به روش
ــدن در نوك چاه اتفاق افتد، راه حل كنترل آبدهى  اگر پديده مخروطى ش
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ــت و ناحيه انتهايى چاه را مى توان با نصب يك دستگاه پالگ  ــاده اس ــيار س بس
ــد،  ــنه باش ــدن مربوط به ناحيه پاش از بقيه چاه جدا نمود. اما اگر مخروطى ش
 Infill ــده را با حفر چاه ــپس نفت هاى محاصر ش ــا بايد چاه را ترك كرد و س ي
ــت  ــد نمود يا اين كه با يكى از روش هاي فرازآورى مصنوعى، از چاه برداش تولي
ــود. براي كنترل آبدهى چاه هاى افقى، دو روش مكانـيـكـى همانـنـد روش  نم
ــودى وجود دارند كه به  ــاى عم Down-hole Water Sink (DWS)  در چاه     ه

قرار ذيل هستند:
ــت (WOC) به منظور  ــطح تماس آب و نف ــارى عمودى تا زير س ــه حف 1. ادام
ــه نفتى، چاه به  ــمت باالى ناحي ــت بيش تر از مخزن، در حالى كه در قس بازياف

صورت افقى حفر مى گردد.
ــى و ديگرى چند  ــاالى ناحيه نفت ــى در ب ــى كه يك ــاخه افق ــارى دو ش 2. حف
ــود. ايــن روش  ــاس آب و نــفـت انـجـام ش ــطـح تمـ ــوت پايـيـن تر از س ف

Bilateral water sink (BWS) ناميده مى شود.
ــاه باعث  ــت از چ ــان آب و نف ــد هم زم ــده، تولي ــاد ش ــر دو روش ي در ه
ــود كه كاهش  ــنه چاه مى ش ــار در طول چاه، به ويژه در پاش توزيع پروفايل فش
ــال دارد. در واقع توليد مجزاي  ــدن در ناحيه نفتى چاه را نيز به دنب مخروطى ش
ــنه چاه و در نتيجه  ــار در پاش ــه پايين موجب ايجاد توزيع مجدد فش آب از الي
ــود. شواهد و تجارب نشان مى دهند كه براى  كاهش آبدهى در دهانه چاه مى ش

توزيع مناسب فشار، بايد طول حفره افقى پايينى 1/3 طول حفره  باال باشد.

2. روش  هاى جديد تكميل براي بهبود بهره دهى چاه هاى افقى
ــود،  از جمله عواملي كه باعث ايجاد محدوديت  در افزايش طول چاه مي ش
ــت. اين مورد مى تواند به دليل افزايش طول يا  ــار ناشى از اصطكاك اس افت فش
افزايش نرخ توليد از چاه باشد. افت فشار ناشى از اصطكاك سبب مى شود كه در 
ــيلى8 در محيط تراواي اطراف چاه يكنواخت نماند. عدم  دهانه چاه، توزيع پتانس
ــيلى باعث ايجاد جريان هاى غيريكنواخت در طول چاه  يكنواختى توزيع پتانس
مى شود. بنابراين در چنين مواردى، مشكل مخروطى شدن در حوزه وسيع تري 

گسترش مى يابد.
ــيل يكنواخت اطراف ناحيه افقى چاه،     در ادامه، براى ايجاد توزيع پتانس
ــاى زياد، به ويژه براى نفت  با  ــاى تكميل ارايه مى گردد. براى جريان ه تكنيك ه
ــار در ناحيه افقى چاه زياد خواهد شد.  ــكوزيته باال و قطر لوله كم، افت فش ويس
ــكل 3، افت فشار در دبى  هاى مختلف را براى يك قسمت 100 مترى از يك  ش

چاه افقى 2 اينچي نمايش مى دهد.

   1-2.  تكميل با تغيير چگالى مشبك  ها در طول حفره افقى
ــدارى انجام  ــبك كارى لوله ج ــى، تكميل يا از طريق مش ــاى افق در چاه ه
ــياردار9، اجازه ورود به دهانه چاه  ــود يا اين كه سيال از طريق لوله هاى ش مي ش
ــتفاده از يك نوع تكميل خاص، تعديل مقاومت  را پيدا مى كند. هدف اصلى اس
ــيال از مخزن به دهانه چاه، از طريق لوله  هاى شياردار يا لوله  در برابر حركت س
ــت. در واقع مقاومت در برابر حركت سيال از مخزن به چاه  ــبك اس جدارى مش
ــبك) لوله كاهش داد. اين مهم را  ــر منافذ (مش ــيله تغيير كس را مى توان به وس
ــيله مشبك كارى با قطرهاى مختلف (گلوله با سايز هاى مختلف)،  مى توان به وس
ــوراخ بر واحد طول لوله يا تركيبى از اين دو روش انجام داد. در  تغيير تعداد س
ــتفاده از لوله  هاى شيار دار، مى توان اين كار را با تغيير كسر شيارهاى  صورت اس

  Bilateral water sink (BWS)    2    

    3   افت فشار در دبي هاي مختلف

    4    توزيع دانسيته مشبك كارى از پاشنه به شست چاه افقى

8 Potential distribution
9 Slotted liner

    5   توزيع دبى در طول چاه افقى
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لوله انجام داد. در هر دو مورد، هدف از استفاده از اين تكنولوژى تكميل، تعادل 
ــت. در واقع  ــار به منظور توزيع يكنواخت جريان در طول چاه افقى اس افت فش
ــمت پاشنه چاه به تدريج زياد مى گردد و بالعكس،  ميزان دبى از نوك چاه به س

ميزان فشار كم مى شود. 

 2-2. تكميل با زاويه زياد
ــيل يكنواخت چاه هاى  ــرى از تكميل كه براي ايجاد توزيع پتانس نوع ديگ
ــفره آبى مورد استفاده قرار  ــترده اى در مخازن تحت رانش س افقى، به طور گس
ــكل 6 مشاهده  ــت. همان طور كه در ش مى گيرد، تكنولوژى چاه با زاويه زياد اس
ــد؛ در حالى كه  ــطح تماس آب و نفت نزديك مى باش ــود، نوك چاه به س مى ش
ــنه چاه در باالى ناحيه نفتى، بيش ترين فاصله را از سطح تماس آب و نفت  پاش

دارد. معموالً زاويه چاه در اين روش 80 درصد است.

 Stinger 3-2.  تكميل با استفاده از 
    در اين روش تكميل، براى ايجاد توزيع پتانسيل يكنواخت اطراف ناحيه 
افقى چاه، از جاى گذارى قطعه لوله اى به  نام Stinger كه قطرش از لوله آستري 
كوچك تر است استفاده مى شود (شكل 7). در واقع با نصب Stinger، زمان نفوذ 
ــار  آب به دهانه چاه مى تواند تا چهار برابر افزايش يابد. با اين روش پروفايل فش
ــان ورودى بهبود مى يابد. بنابراين فرآيند  ــيله كنترل جري در دهانه چاه10 به وس
ياد شده به توزيع افت فشار ناشى از اصطكاك در ناحيه مشبك كارى چاه كمك 
مى كند. مطالعات نشان مى دهند كه اگر طول لوله Stinger در حدود يك چهارم 
طول افقى چاه باشد، براى توزيع فشار برداشت مناسب است و بيش ترين جريان 

يكنواخت در طول چاه برقرار خواهد شد. 

Water sink 3. تكنولوژى
Downhole water sink (DWS) 1-3. تكنولوژى

ــه يكى توليد نفت از اليه  ــن روش هم زمان از دو تكميل جداگانه، ك در اي
ــفره آب است، استفاده مى شود. بنابراين پديده  نفتى و ديگرى تخليه نفت از س
مخروطى شدن مى تواند به وسيله فشار برداشت متضاد كنترل گردد. البته عالقه 
صنعت نفت براى استفاده از تكنولوژى DWS، بعد از شبيه سازى تكميل دوتايى 
ــتفاده Tail pipe water sieve توسط Wojtanwicz و همكارانش و اثبات  با اس
ــه روش DWS را  ــكل 8 نمون ــد. ش ــز و كاربردى بودن آن، زياد ش موفقيت آمي

نمايش مى دهد. 
ــفره آبى حفر مى گردد، سپس در نواحى  در اين روش ابتدا چاه تا داخل س
ــود. يك توپك11 ناحيه نفتى را از ناحيه  آب و نفت، تكميل دوتايى انجام مى ش
ــازد. در زمان توليد، نفت از طريق فضاى حلقوى جريان مى يابد؛  آبى جدا مى س
ــطح تماس آب و نفت،  ــق لوله مغزى موجود در زير س ــه آب از طري در حالى ك
ــود. بنابراين نفت توليدى فاقد آب و  ــمت باال  تخليه مى ش از ناحيه پايين به س

برعكس، آب توليدى فاقد نفت خواهد بود.
ــتفاده از تكنولوژى تكميل DWS در تعداد زيادى از ميادين      تاكنون اس
ــيار خوب و رضايت بخشى را به دنبال داشته است.  ــر دنيا، نتايج بس نفتى سراس
ــطح مى باشد؛ ازاين رو نيازمند  تنها ايراد اين روش تكميل، توليد زياد آب در س
تأسيسات سطح االرضى براى فرآورى و تصفيه آب است. در نتيجه اين موضوع، 

هزينه توليد افزايش مى يابد.

    6    چاه با زاويه زياد

Stinger 7    تكميل چاه افقى با    

DWS 8    تكميل چاه با تكنولوژى    

10 Sand face
11 Packer

Downhole water loop 2-3. تكنولوژى
ــده در روش DWS، در سال 1992 آقايان   ــكل ياد ش     به دليل وجود مش
ــه  ــك Downhole water loop (DWL) را اراي Wojtanowicz و XU، تكني
ــش بااليى ناحيه آبى به بخش پايينى  ــد. در اين روش، آب توليدى از بخ نمودن
همان اليه تزريق مى گردد. اين تكنيك شامل يك تكميل دوتايى در ناحيه آبى  
ــيله يك Packer جدا  ــطح تماس آب و نفت براي نصب DWL كه به وس زير س
ــطح تماس آب و نفت  ــود و يك تكميل معمولى در ناحيه نفتى باالى س مى ش

است(شكل 9).
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ــتگاه پمپ درون چاهى، ناحيه مشبك  تجهيزات اين روش شامل يك دس
ــبك كارى پايينى13 مى باشد. پمپ درون چاهى، آب  كارى بااليى12 و ناحيه مش
ــبك كاري تخليه كرده و بار ديگر در ناحيه مشبك كارى  ــازند را از ناحيه مش س

پاييني تزريق مى كند.
ــودن حركت آب به  ــن روش، براى متوقف نم ــور تعيين بازدهى اي به منظ
ــمت ناحيه مشبك كارى نفت، يك مطالعه شبيه سازى انجام شد. اين مطالعه  س
نشان مي دهد كه شكل ديناميكى سطح تماس نفت و آب در چاه هم جوار به طور 
ــا 4 برابر باالتر از دبى  ــده، بنابراين نرخ توليدى چاه بين 2 ت ــرى كنترل ش مؤث
ــت. از نقطه نظر مهندسى مخازن  توليدى در حالت بحرانى يك چاه معمولى اس
نيز آب سازند بايد از ناحيه مشبك كارى نفت دور باشد تا بازيافت نفت بر حسب 
ــت كه مشكل زيست محيطى را  چاه افزايش يابد. مزيت ديگر اين روش اين اس
براى دفع آب هاى همراه نفت رفع مى كند. در شكل 10، جريان هاى آب و نفت 

در چاه نمايش داده شده است.
هم چنان كه توضيح داده شد، دليل اصلى ايجاد پديده مخروطى شدن، افت 
فشار ناشى از توليد نفت از اليه نفتى است. اگر در سفره آبى، افت فشار معادل 
ناحيه نفتى اعمال شود، آب به سمت باال صعود نخواهد كرد و پديده مخروطى 
ــد. بنابراين آب تخليه اى14 را هم مى توان به سطح آورد  ــدن كنترل خواهد ش ش
ــفره آبى و در عمق پايين تر تزريق نمود. در  و هم مى توان بار ديگر در همان س
ــدن، سطح تماس آب و نفت به دليل افت فشار ناشى از توليد  پديده مخروطى ش
ــكل مى دهد. بنابراين افت فشار معادل آن در اليه  ــمت باال تغيير ش نفت به س
آب باعث مى شود كه آب به سمت باال حركت كند. در شكل 9، مكانيزم كنترل 
ــيله تكنولوژى DWL نشان داده شده است. اين شكل يك تكميل  آبدهى به وس
ــط يك توپك از اليه آبى  دوتايى15 را نمايش مي دهد كه در آن، اليه نفتى توس
ــطح ارسال مى گردد، در حالى كه آب  ــده است. نفت به وسيله پمپ به س جدا ش
اطراف چاه، براي جلوگيرى از مخروطى شدن آب در ناحيه نفتى، به وسيله پمپ 

به عمق پايين ترى در سفره آبى تزريق مى شود.
ــتم DWL نشان  ــكل 10 توزيع دو بعدى جريان آب و نفت در سيس در ش
ــده است. در اين سيستم، اوالً به پمپاژ آب به سطح نيازي نيست و تنها  داده ش
ــه با چاه هاى معمولى،  ــازند تزريق گردد؛ زيرا در مقايس بايد بار ديگر آب به س
ــود، بنابراين هزينه تصفيه و فراورى آب  ــيار كمى  به سطح ارسال مى ش آب بس
ــت محيطى نيز به دليل توليد حداقلى آب،  كم خواهد بود. اين روش از نظر زيس
ــتفاده از آن، نه تنها انرژى مخزن تخليه  ــبى مى باشد. بنابراين با اس روش مناس
ــفره آبى تأمين مى شود. هم چنين  نمى گردد، بلكه با تزريق مجدد آب، انرژى س

بازيافت نهايى نفت به ويژه در مخازن با سفره آبى كوچك، بيش تر خواهد شد.

 نتيجه گيرى
ــت، ولى در  ــر چند يكى از اهداف حفر چاه هاى افقى، كنترل آبدهى اس ه
ــريع چاه هاى افقى، گزارش هاي زيادى وجود دارد. در اين  ــدن س مورد آبده ش
مطالعه به بررسى روش هايى براى جلوگيرى از آبدهي پرداخته شد كه برخى از 

نتايج آن، به شرح ذيل است:
1. افت فشار تأثير بسيار بدى بر بازدهى چاه افقى دارد.

ــب، مى توان افت فشار را طورى در چاه متعادل نمود  2. با طراحى تكميل مناس
كه توزيع پتانسيلى يكنواختى در اطراف چاه ايجاد شود.

3. مزيت اصلى چاه افقى، رفع مشكل مخروطى شدن است كه اگر افت فشار در 
طول حفره افقى، تعادل را برهم زند، نتيجه معكوس مى دهد.

4. با استفاده از روش  DWL، نه تنها انرژى مخزن تخليه نمى گردد، بلكه انرژى 
سفره آبى با تزريق مجددآب، تأمين خواهد شد.
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