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اهميت و نحوه كاربرد
 )Production Logs( نمـودارهـاي تـوليـدي

در تعيين دبی توليدی بهينه از يك چاه

مقدمه
يكی از وظايف بس��يار مهم مهندس��ان نفت در بررسی نحوه 
عملكرد يك چاه، محاسبه دبی واقعی چاههای نفت و گازدر زمان  
توليد و در زمان انجام عمليات های مختلف تعمير و تكميل است. 
براي تعيين اين دبی، معموال از روش��های اندازه گيری در سطح 
اس��تفاده می شود كه طی زمان توليد و با بروز مشكالتی از قبيل 
توليد گاز و آب بيش از حد و يا مش��كالت ايجاد شده در تكميل 
چ��اه، از دقت و صحت اين روش ها كاس��ته مي گ��ردد. از طرفی 
محاس��به دبی نفت و مقدار توليد س��ياالت ديگر در اين شرايط 

برای بررسی و رفع مشكل چاه بسيار ضروريست.  
ح��ال بابه كار ب��ردن همزم��ان مجموع��ه ای از ابزارها بنام        

Production Logging Tools )PLT(s مقادي��ر دبی هر س��يال، 
س��طوح تماس، محل ورود آب و گاز و ساير خصوصيات جريانی 
سياالت درون چاه تعيين و محاسبه  می گردد. اين عوامل استفاده 

از PLT را امری اجتناب ناپذير می سازد.  

مهمترين كاربردهاي  مجم�وعه نم�وداره�اي ت�ولي�دي عبارتند از:
• تشخيص مش��كالت مكانيكي چاه شامل نش��تي آستري، لوله 

مغزي، لوله جداري و مجرابند و يا خوردگي آنها. )شكل1(
• تجزي��ه و تحلي��ل عملكرد يك چاه )مؤثر ب��ودن ارتباط چاه با 
مخزن( از قبيل: تشخيص حركت غير عادي سياالت بين اليه ها، 
ارزياب��ي بازده��ي تكميل چاهه��اي تولي��دي و تزريقي كه خود 

چكيده 
نمودار نگار توليد )PL( مجموعه  نمودارها يي است كه مي توان از آن براي ارزيابي و تعيين توليد بهينه از مخزن در 
هر زماني از عمر چاههاي تزريقي و توليدي كه به روش حفره باز يا لوله جداري تكميل شده اند؛ استفاده كرد. هنگام 
بررس�ی روش�های تعيين دبی بهينه از يك چاه،  اهميت كاربرد اين نمودارها،  درتشخيص چگونگي رفتار سيال  در 
چاه، مشخصات سازند و مشكالت مكانيكي چاه به دليل عدم اطمينان نتايج حاصل از اندازه گيريهای سطح االرضی  
بيش از پيش نمايان می گرد. هدف از نگارش اين مقاله بررس�ی اهمي�ت و نحوه كاربرد نم�وداره�اي ت�ولي�دي در 
تعيين دبی بهينه از يك چاه است كه ابتدا به موارد كاربرد و اهميت استفاده از PL  به دليل عدم دقت و اشكاالت 
روش�های اندازه گيری در سطح اشاره می كنيم و س�پس با معرفی ابزار مورد استفاده در اين مجموعه، به چگونگی 
محاس�به دبی توليدی بهينه، دبی هر فاز در ش�رايط چند فازی و تعيين درصد مشاركت هر اليه درتوليد كه اهميت 

بسياری در بررسی عملكرد يك چاه دارد می پردازيم.

كلم�ات كليدي : نم�وداره�اي ت�ولي�دي،  دبی توليدی بهينه، س�رعت س�يال، دبی هر ف�از، جريان دو فازي، پس 
ماند  و سرعت لغزشي.

علي شكوهي1، علي رضا قزويني2، سيد حسين مصطفوي3

1- كارشناس ارشد مهندسی نفت، شركت مديريت اكتشاف
2-كارشناس مهندسی نفت،  شركت مديريت اكتشاف

3- فارغ التحصيل دانشگاه صنعت نفت

اله
مق
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شامل: بررسي مشاركت اليه ها در توليد ، نوع سيال توليدي آنها 
و بررسي نحوه توزيع سيال تزريقي در  اليه ها مي شود.                                         
• بررس��ي رفتارو ويژگيهاي سيال مخزن،  بعنوان مثال به  دست 
آوردن درجه اشباع اوليه در هر اليه ، تغيير غير عادي آنها حين 
توليد و بررس��ي اينكه  آيا مخزن بط��ور مطلوبي تخليه مي گردد 

يا خير؟ 
براي نيل به اهداف باال مي با يست مجموعه اي از ابزارها)شكل2( 
شامل دماسنج، جريان سنج، فشار سنج، چگالي سنج، قطر سنج، 
عمق س��نج و غيره را به صورت همزمان  ب��ه كار برد كه در ذيل 

چند ابزار مهم اين مجموعه معرفی می گردد.

 CCL نم�ودار
اولي��ن نكته مه��م در نمودار گيري، تعيي��ن عمق ابزاردرون 
چ��اه، در ه��ر لحظ��ه اس��ت. ب��راي اي��ن منظ��ور نموداره��اي 
به دس��ت آمده از ابزارهاي اش��عه گاما و CCL را ب��ا نمودارهاي 
اولي��ه )Base Logs( اي��ن ابزاره��ا در زم��ان حف��اري مقايس��ه 
و تصحي��ح می كنن��د. ب��راي بررس��ي صح��ت عمقي ك��ه ابزار 
CCL نش��ان مي دهد، مي ت��وان از مبناهاي زير اس��تفاده نمود:                                                                                                                                            

)casing collar( محل اتصال لوله هاي جداري •
 )casing shoe( پاشنه  لوله هاي جداري •

)liner lap( باالي آستري •
  )short joints( اتصاالت كوتاه •

  )tubing end( انتهاي لوله مغزي •

 )Temperature measurement( دماسنج 
ابزار دماس��نج نمودار تغييرات دما بر حس��ب عمق را نشان 
مي دهد كه از مهمترين كاربردهاي آن می توان يافتن محل ورود 

و خروج سيال به چاه را نام برد.
در حالت كلي ب��ا افزايش عمق 
در چ��اه، دم��ا به نس��بت خاص 
افزاي��ش مي ياب��د وب��ه صورت 
نمودار گراديان دما نش��ان داده 
مي ش��ود. حال ممكن اس��ت به 
داليلي نمودار دما انحراف از اين 
نمودار را نش��ان دهد. به عنوان 
مث��ال ورود گاز به دي��واره چاه 
به دلي��ل پديده انبس��اط باعث 
كاه��ش دم��ا ش��ده در حاليكه 
گاز تزريق ش��ده به داخل سازند 
بدليل عمل تراك��م افزايش دما 
را نش��ان مي ده��د )اث��ر ژول- 
تامپسون(. همچنين جريان آب 

دم��ا را افزايش داده و جريان گاز كاهش ناگهاني دما و بعد از آن 
دوباره افزايش دما را نشان مي دهد. )شكل3 (

 ،Vf ،و نحوه تعيين سرعت سيال )Flow meter( جريان سنج
توسط اين ابزار 

اين وس��يله از يك پروان��ه )spinner( كه ح��ول يك محور 
مي چرخد تشكيل شده اس��ت. قرار گرفتن اين پروانه به طريقي 
اس��ت كه ب��ا توجه به جهت حركت ابزار و س��رعت چرخش آن، 
مي توان س��رعت حركت سيال را به دست آورد. به منظور تامين 
س��رعت س��يال توس��ط اين ابزار بايد عوامل گوناگوني را در نظر 
گرفت و نمودار به دس��ت آمده بر اس��اس سرعت چرخش پروانه 
)rps( بر حسب س��رعت ابزار )cable speed=)Cs را تصحيح كرد. 
چ��ون ثبت اطالع��ات در حال حرك��ت به ب��اال و پايين صورت 

اليه نفتي 
با فشار كم 

اليه نفتي 

 اليه آبي اليه آبي اليه گازي 

سيمانكاري نامناسب آسيب ديدگي آستري نشت اتصاالت لوله مغزي جريان به اليه هاي با فشار كم

اليه نفتي اليه نفتي 

كانال

نفت   آب
اليه نفتي 

)شكل-1(

)شكل-2(

GR.CCL

Temprature

Presure

Spinner

Caliper

Gradiomanometer

شكل 3 - چاه با مشكل توليد گاز                               شكل 4- چاه با مشكل توليد آب                            
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مي گيرد بايد اثر س��رعت ابزار را از س��رعت به دس��ت آمده حذف 
نمود تا سرعت واقعي سيال بدست آيد. همچنين بايد توجه داشت 
كه س��يالي كه گرانروي كمتري دارد پروانه را با س��رعت بيشتري 
مي چرخان��د. ل��ذا در تصحيح نمودار بايد نوع س��يال چاه را نيز در 

نظر گرفت.
ب��راي اندازه گيري س��رعت جري��ان در اعم��اق مختلف بدين 
ترتي��ب عمل مي ش��ود كه ابتدا اب��زار را در محيط س��اكن ته چاه 
) پايين ش��بكه ها ( با چهارس��رعت مختلف به س��مت پايين و باال 
حركت داده، س��پس ب��راي اين ناحيه 8 نقطه ب��ا مختصات هاي 
)Csi , rpsi( به دس��ت مي آيد. حال اگر از نقاطي كه rps هاي مثبت 
دارن��د يك خط و از نقاطي ك��ه rps  هاي منفي دارند نيز يك خط 
عبور دهيم، دو خط مس��تقيم و تقريباً م��وازي هم، به صورتي كه 
يك ناپيوستگي بين آن دو وجود دارد، حاصل مي شود كه مبناي ما 
براي محاسبه ي سرعت سيال است. وجود اين ناپيوستگي به دليل 
حداقل س��رعتي اس��ت كه سيال بايد داشته باش��د تا پروانه شروع 
 Threshold( به حركت كند. كه به اين س��رعت، س��رعت آس��تانه

Velocity( گفته می شود.)شكل5( 
مقادير  rps و Cs مربوط به هر ناحيه را بايد از باالي آن ناحيه 
خواند. )به عنوان مثال در تعيين س��رعت جريان يك رديف ش��بكه 
توليدي، بايد اين اطالعات را از باال ترين نقطه ي آن ش��بكه خواند 

نه روبروي آن(.
درنواحی كه جريان وجود ندارد)محيط س��اكن ته چاه( هنگام 
پايي��ن رفتن ابزار هاي نمودارگيري، 4 نقطه با rps  مثبت و هنگام 
ب��اال آمدن ابزار ها، 4 نقطه با rps  منفي به دس��ت مي آيد. اما براي 
نواحی جريانی ممكن است هنگام باال آمدن ابزار هاي نمودارگيري، 
در يك يا چند نقطه ) از نقاط چهارگانه كه سرعت حركت ابزار در 
آنها متفاوت اس��ت( rps مثبت باش��د. بدان  دليل كه در اين نقاط 
سرعت حركت سيال  به طرف باال، از سرعت حركت ابزار  به طرف 
باال بيشتربوده و يا ممكن است هنگام پايين رفتن ابزار ها rps منفي 
باش��د به دليل آنكه در اين نقاط س��رعت حركت س��يال به طرف 
پايين، از س��رعت حركت ابزار به طرف پايين بيش��تر اس��ت و اين 
مي تواند يكي از نش��انه هاي وجود thief zoon يا cross flow باشد. 
)از ديگر نش��انه هاي وجود cross flow هنگامي اس��ت كه سرعت 
كابل ما صفرو پروانه rps منفي نشان دهد و يا اينكه بعد از تفسير 
مش��اهده شود كه سرعت سيال در ناحيه اي، از ناحيه پاييني خود 

كمتر است و ...(.

انتخاب نواحي مناسب در چاههايي كه به صورت حفره باز 
open hole تكميل شده اند 

 wash-out( در اين نوع چاه ها ممكن است مناطق شسته شده
zone( به  وجود آيد كه باعث بروز مش��كالتي براي تفسير مي شود. 

از جمله :
• پيچشی ش��دن و تالطم شديد جريان در اين مناطق ودر نتيجه 

آن تاثير روي سرعت چرخش پروانه؛ 
• خواندن قطر بيشترتوسط ابزار caliper؛

• ع��دم شناس��ايي صحيح نواحي كه در تولي��د دخالت ندارند و يا 
نواحي با توليد باال) مانند شكاف ها(؛

لذا انتخاب نقاط مناسب و حذف نواحی شسته شده در چاه های 

)شكل5(

)شكل6(

)شكل7(

)شكل8(

)شكل9(
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با تكميل حفره بازبراي تفسير مناسب و صحيح بسيارضروريست.  
تصوير سمت راست شكل 6.

براي رسم نمودار rps بر حسب Cs يك ناحيه، بايد از نقاط با 
rps مثبت يك خط و از نقاط با rps منفي نيز يك خط جداگانه 
عبور داد. براي به دس��ت آوردن س��رعت جري��ان در ناحيه هاي 
ديگرنيز مراحل باال تكرار مي شود. يعني براي هرناحيه 8 نقطه با 
مختصات هاي )Csi , rpsi( به دست مي آيد كه در نتيجه براي هر 

ناحيه يك نمودار حاصل مي شود.
در ادامه براي بدست آوردن سرعت سيال در هر ناحيه به دو 

روش ميتوان عمل كرد :
روش اول: محل برخ��ورد نمودارمربوط به ناحيه مورد نظر با 
محور عمودي ) جايي كه حركت ابزار صفر اس��ت، يعني سرعت 
چرخش پروانه فقط به علت س��رعت سيال است ( را روي نمودار 
مبنا تصور كرده و س��پس س��رعت مربوط به آن ناحيه را از روي 
محور افقي خوانده تا نتيجه س��رعت سيال در آن ناحيه به دست 

مي آيد.
روش دوم: مجموع  س��رعت در مح��ل برخورد نمودار مربوط 
ب��ه ناحيه مورد نظر ب��ا محور افقي )جايي كه س��رعت چرخش 
پروانه صفر اس��ت يعني سرعت ابزار در باال آمدن با سرعت سيال 
برابر اس��ت ( بوده و ميزان سرعت آستانه، سرعت سيال را نشان 

مي دهد. )شكل7 (
با توجه به پروفايل س��رعت در لول��ه و اين كه قطر پروانه از 
قطر لوله كوچكتر اس��ت، س��رعتي را كه پروانه به ما مي دهد از 

سرعت واقعي جريان در لوله بيشتر خواهد بود. )شكل 8(
1spinner

flow

V
V

〉

براي تصحيح ابتدا عدد رينولد را از طريق فرمول زير به دست 
آورده:

N vd
Re =129 ρ

µ

ρ µ: , : min , : , :gr cm v ft d inch cp3

اگر NRe كوچكتر از 2000 باش��د جريان آرام و اگر بزرگتر از 
4000 باشد جريان متالطم است.

س��پس از طريق شكل9 ضريب تصحيح )C( حاصل مي شود. 
حال با ضرب اين عدد در س��رعتهاي به دس��ت آم��ده از پروانه، 

سرعت هاي واقعي بدست مي آيد
act f appV C V= ×

در نهايت دبي كل جريان محاسبه مي گردد
t actq V A= ×

Aكه در اين فرمول D d= -
π
4

2 2) (

D = قطر داخلي لوله )اينچ(   
 d = قطر ابزار )اينچ( )تفريبا« 1/6875 اينچ(

بايد متذكر شد كه در فواصلی كه به صورت حفره باز تكميل 
ش��ده اند  قطر حفره همانگونه كه در باال اشاره شد، از روي ابزار 

Caliper حاصل مي گردد.
معم��وال ضريب تصحي��ح را در اكثر موارد ب��راي جريانهاي 
 ،)Laminar( 0/84 و براي جريانهاي آرام ، )Turbulent( متالطم
مي توان 0/5 در نظر گرفت. در نهايت نمودار مبناي تصحيح شده 
بدس��ت خواهد آمد. ضريب تصحيح را از فرمول زير نيز مي توان 

يافت :

چگالي سنج 
چگال��ي س��يال درون چاه��ي را ب��ر حس��ب عمق، مي ت��وان با 
Gradiomanometer و ي��ا ابزار جذب اش��عه گام��ا اندازه گيري 
كرد. Gradiomanometer  چگالي را از طريق اختالف فشار بين 
دو نقطه اندازه مي گيرد. اين وسيله براي تعيين محل ورود گاز و 
تش��خيص سطوح آب ساكن بسيار مناسب است. در تعيين محل 
 )water holdup, Yw( ورود آب ب��ه چاه، رابطه بين پس ماند آب

و برش آب )water cut( مورد نياز مي باشد. 
اگر چگالي نف��ت را ρo ، چگالي آب را ρw و چگالي اندازه گيري 

شده را ρm در نظر بگيريم، پس ماند آب برابر است با:

Yw
m o

w o

=
-
-

ρ ρ
ρ ρ

در  جريانهاي چند فازي، فازهاي مختلف با س��رعتهاي يكساني 
 Vs جريان ندارند. كه اين اختالف س��رعت،  س��رعت لغزشي يا
slippage velocity ناميده می ش��ود كه تابعي از اختالف چگالي 
بي��ن دو فاز در ح��ال جريان اس��ت و آن را مي توان با داش��تن 
اختالف چگالي بين آب و نفت و پس ماند آب از روي ش��كل 10 

به دست آورد.
q V y Aact= ´ ´ در حالت كلي دبي هر فاز برابر است با        

ب��ه عنوان مثال در جري��ان دو فازي آب و نف��ت، دبي هر فاز را 
مي توان با داشتن پس ماند هر فاز و دبي كل جريان، qt ،بدست آورد. 
q Y q V AY q Y q V A Yo w t s w w w t s w= - + = - -) () ( [ ) (]1 1

 V V Vo w s= + q و  Y AVo w o= -) (1 q و  Y AVw w w=  

)شكل10(

GasWaterOil
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0.01 to 0.0710.6 to 1Density Range )gr/cm3(
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بنابراين با اندازه گيري دبي آب و نفت مي توان مقدار مش��اركت 
اليه مورد نظر را در توليد آب و نفت سنجيد.

در حضور گازنيز روابط زيربراي تعيين دبی هر فاز برقرار است:
Y Y Yo w g+ + =1

Y Y Yo w w g w o g= - - - -) ) (( /) (ρ ρ ρ ρ ρ1
q Y AV q Y AV q Y AVw w w g g g o o o= = =, ,

بايد خاطر نشان كرد امروزه عالوه براين ابزار، براي تشخيص 
محل ورود آب و گاز، تعيين پس ماند هر فاز و در چاههای افقی 
ب��ا وجود رژيم های جريانی مختلف در ه��ر زاويه انحراف چاه، از 
دو ابزارجديد  بنامهای DEFT  و GHOST اس��تفاده می شود كه 

درمحاسبات و تفسيرهای الگهای بهره برداری بسيارمفيدند.

9- شرايط چاه هنگام عمليات نمودارگيری 
در زم��ان ران��دن نمودارنگار توليد، چاه  بايد داراي ش��رايط 
متعادلی باش��د تا بتوان اطالعات دقيق تري را از ش��رايط درون 
چاه��ي و جريانی آن به دس��ت آورد. در غي��ر اين صورت پس از 
آزمايش )چه در حالت جرياني و چه در حالت ساكن( ، داده های 
 cable بر حس��ب rps مربوط به پروانه  ازجريان س��نج در نمودار
speed يك خط مس��تقيم را نمي دهد. لذا بهترين ش��رايط براي 
انجام اين كار زماني اس��ت كه تغييرات فشار چاه در دبي كنوني 
در كمترين مقدار خود باشد. همان طور كه در شكل 13 مشاهده 
مي ش��ود نقاطي كه با عالمت PL مشخص شده اند بهترين زمان 

براي انجام اين عمليات هستند.

10- به دست آوردن درصد توليد هراليه 
ابتدا نمودار س��رعت چرخش پروانه )rps( را بر حس��ب عمق 
رس��م كرده )نمودار به دس��ت آمده براي سرعتهاي مختلف ابزار 
نتايج مش��ابهي مي دهد(، س��پس براي مش��خص ك��ردن درصد 
توليدي اليه ها بر روي نمودار، كمترين ميزان سرعت دوران پروانه 
را تعيي��ن و آن را به صورت خط مبناي صفر در نظرمي گيريم و 
به همين ترتيب باالترين س��رعت دوران پروانه را به صورت خط 
مبن��اي صد درصد منظ��ور نموده،  آنگاه اين دو خط را توس��ط 
خط س��ومي به هم وصل مي كنيم )خطوط مبنا به موازات محور 
عم��ق خواهن��د بود و خط س��وم دو خط مبنا را ب��رروي صفحه 
قطع مي نمايد(.  حال خط س��وم را به  صد درجه مساوي تقسيم 

مي نماييم . 
اينك تغييرات روي نمودارس��رعت پروانه بر حس��ب عمق با 
خط��وط موازي مبنا را بر روي اي��ن خط تصوير كرده و درنتيجه 
 درص��د تولي��دي  هرالي��ه  از روي  اي��ن  خ��ط  خوانده  مي ش��ود.

)شكل14(

نتيجه گيری 
با توجه به اينكه  اندازه گيری فش��ار، دما و دبی در س��طح، 
نمی تواند بطور مطلوب نشان دهنده آنچه كه در چاه ميگذرد باشد 
وهمچنين به دليل لزوم اندازه گيری فشار و دبی جريان ناحيه به 
ناحيه براي تعيين فشار ميانگين و شاخص بهره دهی)PI( هر چاه 
توليدی و تزريقی، ازنمودارهای توليدی به عنوان منبعی مطمئن 
برای دستيابی اطالعات مورد نياز استفاده می شود كه كاربرد آنها 
را می توان در دو زمينه اصلی تقسيم بندی كرد: ارزيابی عملكرد 
چاه نس��بت به ديناميك مخزن و آناليز مش��كالت مكانيكی چاه. 
همچني��ن در مواردی نظير جريانهای چند فازی در چاه بويژه در 
چاههای انحرافی و افقی اين نمودارها می توانند كمك فراوانی در 

محاسبه دبی هر فاز و درصد توليد داشته باشند.
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