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کنتـرل نـرخ تولیـد از چاه هـا در هـر مخـزن هیدروکربنـي متناسـب بـا سیاسـت گذاري هاي تولیـد 
از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت. جهـت تنظیـم نـرخ جریـان تولیـد معمـوالً از صفحـات کاهنـده 3 
اسـتفاده مي شـود. امـروزه در چاه هـاي برخـي میادیـن از جملـه پـارس جنوبـی بـرای کنتـرل جریـان 
از شـیرهای کنترلـي چنـد اریفیسـيMOV( 4( اسـتفاده می شـود کـه میـزان بـاز یا بسـته شـدن آنها )از 
صفـر تـا صـد درصـد( از طریـق سیسـتم کنتـرل گسـترده )DCS( تنظیـم می گـردد. رابطـه ی عملکرد 
صفحـات کاهنـده ی معمـول از روابـط تجربـی به دسـت می آیـد امـا رابطـه ی فشـار و نـرخ جریان در 
شـیرهای کنترلـي چنـد اریفیسـي از طریـق ضریـب جریـان شـیر )Cv( حاصـل می شـود. ایـن ضریب، 
میـزان جریـان عبـوری از شـیر را به افت فشـار داخـل آن مرتبط می کنـد. برای تعیین شـرایط عملکرد 
شـیر بایـد ایـن ضریـب متناظـر بـا درصد بازشـدگی مـورد نظـر تعیین گـردد. رابطـه ی ضریـب Cv  و 
درصـد بازشـدگی شـیر، نمـودار مشـخصه ی شـیر نامیـده می شـود کـه مي توانـد خطـي یـا غیرخطـي 
باشـد. در ایـن مقالـه سـاختار شـیر کاهنـده ی سـرچاهی چند اریفیسـی، توصیـف روابـط و چگونگي 
عملکـرد آن در تخمیـن نـرخ تولیـد چاه هـا و تسـهیم تولیـد سـکو بـه هـر چـاه در چاه هـای یکـي از 
میادیـن گازمیعانـی کشـور در بخش دریا بررسـی می شـود. بدین منظور نمودار مشـخصه ی شـیرهاي 
کاهنـده بـا اسـتفاده از داده هـای آزمایش هـای سـرچاهی ترسـیم می شـود. سـپس بـا مشـخص شـدن 
روابـط حاکـم بـر Cv و درصـد بازشـدگی شـیر، رابطـه ی فشـار سـرچاهي و نـرخ جریـان مشـخص 
می گـردد. روش مذکـور بـرای بـرآورد نـرخ جریـان خروجـی سـکو و چاه هـای مختلـف، حتی پس 
از عملیـات مشـبک کاري و اسـیدکاری نیـز قابل اسـتفاده اسـت. نتایـج نشـان مي دهـد در حالـی کـه 
خطـای رابطـه ی عملکـرد سـرچاهی بـه مـرور زمـان افزایـش می یابـد یـا زمانـی کـه پـس از عملیـات 
مشـبک کاري و اسـیدکاری و تغییـر متغیرهـای چـاه، بـرآورد نـرخ جریـان چـاه امکان پذیـر نیسـت، 
رابطـه ی عملکـرد ارائـه شـده بـرای شـیرهای کاهنـده ی چنـد اریفیسـی به خوبـی نـرخ جریـان چـاه و 
سـکو را در موقعیت هـای مختلـف تخمیـن می زنـد. همچنیـن نتایـج ایـن مطالعـه نشـان مي دهـد کـه 
بـرای به دسـت آوردن رابطـه ی عملکـرد شـیر کنتـرل در ایـن میـدان نیـازی بـه مدل سـازی پیچیـده و 

بررسـي رفتـار ترمودینامیکـی سـیال در قالـب الگوهـاي رژیـم  دوفـازی جریان نیسـت.

جریـان  نـرخ  بیـن  رابطـه ی  درون چاهـي5  تولیـد  عملکـرد  از  منظـور 
سـیال نسـبت بـه فشـار جریانـي ته چاهـي در فشـار ثابـت مخـزن اسـت 
]1[. بـا اسـتفاده از ایـن رابطـه، نـرخ جریـان چـاه در هـر فشـار ته چاهـي 
قابل محاسـبه خواهـد بـود. امـا براي محاسـبه ی نـرخ جریان با اسـتفاده از 
فشـار سـرچاهي بایـد افـت فشـار درون لوله مغزي یـا به عبارتـي عملکرد 
لوله مغـزي6 تعییـن شـود کـه بـرای هـر فشـار سـرچاهي یـک نمـودار 
مسـتقل به دسـت می آیـد. عملکـرد تولیـد سـرچاهي7 رابطـه ی بین فشـار 
سـرچاهي و نـرخ جریـان اسـت کـه بـا اسـتفاده از نقـاط تالقـي نمـودار 
عملکـرد درون چاهـي بـا نمـودار عملکـرد لوله مغـزي مي تـوان نمـودار 

آنـرا رسـم کـرد )شـکل-1(.
رابطـــه ی عملکـــرد چاه هـــای گازی و گازمیعانی غیرخطی اســـت. 
ســـاده ترین معادلـــه بـــرای محاســـبه ی پتانســـیل چـــاه، رابطـــه ی 

:]3[ اســـت  راولینز-  شـــلهارت 
 

                                                            )1(

متغیرهـای معادلـه ی-1 از طریـق بـرازش ایـن منحنـی با نتایـج حاصل از 
چاه آزمایـی تعییـن می شـوند. ایـن روش محدودیت هایـي بـراي برآورد 
نـرخ جریـان چاه هـا دارد کـه مهم تریـن آنها عدم بررسـي عملکـرد چاه 
متعاقـب کاهـش پتانسـیل تولیـدي چـاه بـا گذشـت زمـان اسـت. یکـی 
از مشـخصه های بـارز چاه هـای گازمیعانـی آنسـت کـه بـا تولیـد و افـت 
فشـار آن بـه زیـر فشـار نقطـه ی شـبنم، میعانـات گازی تجمـع یافتـه در 
اطـراف چـاه سـبب کاهـش تراوایـی نسـبی گاز می شـوند ]4[. در نتیجه 
عملکـرد چـاه بـا زمـان به شـدت تغییـر می کنـد. بنابراین ضروري اسـت 
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متغیرهـای معادلـه ی-1 بـا تکـرار آزمایش هـاي مربوطـه بـه روز رسـاني 
شـوند. همچنیـن به علـت وابسـتگي ایـن رابطـه بـه متغیرهـاي مخزنـي، 
بـا انجـام عملیات هـاي انگیـزش چـاه نظیر اسـیدکاري و مشـبک کاري، 
بایـد آزمایـش جدیـدی روی چـاه انجـام گیـرد تـا تخمیـن نـرخ جریان 
بـا خطـاي کمتـري صـورت پذیـرد کـه به دلیـل مواجهـه بـا عـدم تحقق 
تعهـدات تولیـد به ویـژه در فصـول سـرد سـال، انجـام آزمایـش جدیـد 
جهـت اخـذ اطالعـات فشـار اسـتاتیک چـاه و سـایر متغیرهـا بـا برخـي 

محدودیت هـا همـراه اسـت.

اسـتفاده از روابـط عملکـرد شـیر کاهنـده ی8 سـرچاهي روش دیگـري 
جهـت بـرآورد نـرخ جریان چاه اسـت. اسـتقالل روابـط شـیر کاهنده از 
متغیرهـاي مخزنـي و در دسـترس بـودن داده هـاي روزانه ی آنهـا، امکان 
پایـش روزانـه ی نـرخ جریـان تولیـدي را مسـتقل از پتانسـیل چـاه فراهم 
مي کنـد. بنابرایـن در ایـن روش محدودیتـی بـرای رابطـه ی-1 وجـود 
نـدارد. گیلبـرت ]1[ رابطـه ی فشـار باالدسـت چـوک و نـرخ جریـان 
خطـی بـرای جریـان گاز و نفـت در حالـت بحرانـی را بـا اسـتفاده از 
بـرازش داده هـای میدانـی نفتـی در کالیفرنیـا به شـکل رابطـه ی-2 ارائـه 

: کرد

همان طـور که بیان شـد شـیرهاي کاهنـده ی  به کاررفته در سـکوهاي این 
میـدان، با شـیرهاي کاهنـده ی  متداول صنعـت نفت فرق داشـته و از نوع 
شـیرهاي کنترل چند اریفیسـی هسـتند؛ بدین معني که باز و بسـته شـدن 
شـیر کنترلـي مذکـور می تواند بـه صورت جزئـی )صفر تا صـد درصد( 
عمـل کنـد کـه این مسـأله امکان کنترل پیوسـته و همچنین کنتـرل از راه 
دور فرآینـد را فراهـم مي کنـد. به عبـارت دیگـر بـرای افزایـش جریـان 
تنهـا از طریـق سیسـتم کنتـرل، میـزان بازشـدگی شـیر افزایـش می یابد و 

نیـازی به تغییرات سـخت افزاری نیسـت.
همان طورکه در شـکل-2 مشـاهده می شـود در شـیرهای مذکور جریان 
از یـک سـیلندر مشـبک عبور می کنـد و جهت جریان خروجـي حدوداً 
90 درجـه نسـبت بـه جهـت جریـان ورودي تغییـر مي کنـد. در این شـیر 
تمامـی روزنه هـا مشـابه کاهنـده عمـل مي کنند. تعـداد مشـبک هایي که 
در معـرض عبـور جریـان قـرار مي گیرنـد بـه حرکـت پیسـتون در داخل 
سـیلندر بسـتگي دارد و درصد بازشـدگی شـیر نیز بر همین اسـاس تعیین 

رابطــه ی عملکــرد ســرچاهي حاصــل برهم نهشــتي نمودارهــاي 1
عملکــرد درون چاهــي و عملکــرد لوله مغــزي

انواع نمودار مشخصه شیرهاي كنترل3شماي كلی شیرهای كاهنده 2
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می شـود. به دلیـل سـاختار داخلی متفـاوت این شـیرهای کاهنده بـا انواع 
قدیمـی، روابـط حاکم بـر عملکرد آنهـا نیز متفاوت اسـت.

رابطـه ی عملکـرد این شـیرها به ضریب عبور جریانCv( 9( بسـتگی دارد 
کـه خـود تابـع درصد بازشـدگي شـیر اسـت. رابطـه ی Cv و بازشـدگي 
شـیر، نمـودار مشـخصه10 نام دارد. بر این اسـاس شـیرهای کنتـرل به طور 
معمول در سـه دسـته ی درصد مسـاوی11، خطی و گشایش سـریع12 قرار 
می گیرنـد. شـکل-3 نمـودار مشـخصه ی انـواع شـیرهاي کنترل را نشـان 

مي دهـد ]5[.
بــراي یافتــن معادلــه ی نمــودار مشــخصه در شــرایط عملیاتــي مي تــوان 
ــاي  ــر مزیت ه ــرد. از دیگ ــتفاده ک ــرچاهي اس ــش س ــاي آزمای از داده ه
بــرآورد نــرخ جریــان چــاه بــا ایــن روش نســبت بــه اســتفاده از 
ــه اندازه گیــري فشــار اســتاتیک چــاه  معادلــه ی-1 آنســت کــه نیــازي ب
ــرایط  ــه ش ــر آنک ــت؛ مگ ــدد نیس ــای مج ــام آزمایش ه ــدي و انج تولی

ــد. ــر کن ــده تغیی ــر شــیر کاهن ــی حاکــم ب عملیات
عملکـرد  بررسـي  مشـابهی جهـت  روابـط   IEC و   ISA اسـتانداردهای 
مقـدار  روابـط  ایـن  ]7و6[.  کرده انـد  منتشـر  جریـان  کنتـرل  شـیرهای 

مي کنـد: محاسـبه  جریـان  مختلـف  رژیم هـای  در  را   Cv ضریـب 
:)x<Fγ XTP( جریان زیربحرانی

                                                       )3(

:)x≥Fγ XTP( جریان بحرانی

                                               )4(

که متغیرهاي این دو رابطه از روابط زیر به دست مي آیند:

معـادالت  متغیرهـای  می شـود  مشـاهده  معـادالت  از  کـه  همان طـور 
عملکـرد شـیر بـه قطـر لوله های باالدسـت و پایین دسـت شـیر، قطر شـیر 
کنتـرل و خـواص سـیال )از قبیـل جـرم مولکولی، ضریـب تراکم پذیری 

( بسـتگی دارد. گاز و نسـبت گرمـای ویـژه )

1- روش کار
1-1- مدل سازی سیال

در ایـن پژوهـش جهت محاسـبه ی متغیرهاي وابسـته به خواص سـیال، با 
شبیه سـازي سـیال عبوري از شـیر، خواص مختلف سـیال در دما و فشـار 
مـورد نظـر به دسـت آمـد. به علـت اینکـه سـیال مخزنـي حـاوي کمتـر 
از 3 درصـد حجمـي آب و میعانـات اسـت، انتخـاب معادلـه ی مناسـب 
جریـان دوفـازي بـا درنظـر گرفتـن رژیـم جریـان بسـیار حائـز اهمیـت 
خواهـد بـود. بررسـي ها نشـان مي دهـد که در محاسـبه ی خواص سـیال، 
دقـت مـدل تک فـازی بسـیار بـه مـدل دوفـازی )کـه در آن از معادالت 
پیچیـده ی دوفـازي اسـتفاده شـده( نزدیـک اسـت. در ایـن مـدل وزن 
مولکولـی سـیال ثابـت فرض شـد و ضریـب تراکم پذیری گاز بر اسـاس 
معادلـه ی حالـت گاز، دمـا و فشـار باالدسـت شـیر محاسـبه شـده اسـت. 
( در دماها  همچنیـن به کمـک مدل سـیال، نسـبت گرمـای ویـژه (
و فشـارهای مختلف به دسـت آمده و در محاسـبات اسـتفاده شـده است. 
امـا نتایـج نشـان مي دهـد کـه اسـتفاده از یـک ضریـب ثابـت )به جـاي 
ضرایبـي کـه تابـع دمـا و فشـار باشـند( نتایـج قابل قبول تري در پـی دارد. 
امـا از آنجـا کـه تابعیـت ضریـب تراکم پذیـری نسـبت بـه دمـا و فشـار 
اجتناب ناپذیـر اسـت، ضریـب تراکم پذیـری گاز تنهـا متغیر فرض شـده 

است.

عملکرد  رابطه ی  و  شیرکنترل  نمودارهاي مشخصه ی  1-2- رسم 
سرچاهي 

ــت  ــاز جه ــورد نی ــاي م ــذ داده ه ــور اخ ــرچاهي به منظ ــای س آزمایش ه
ترســیم نمودارهــاي مشــخصه ی شــیر کنتــرل و رابطــه ی عملکــرد 
ــد  ــناریوي تولی ــار س ــاه چه ــر چ ــراي ه ــود. ب ــام مي ش ــرچاهي انج س
ــدگي  ــف بازش ــاي مختل ــا درصده ــه ب ــوري ک ــود؛ به ط ــف مي ش تعری
شــیر، در هــر مرحلــه، ســیال تولیــدي به مــدت 8 ســاعت بــا نــرخ 
جریانــي 120-60 میلیــون فوت مکعــب د ر روز از چــاه بــه تفکیک گــر 
آزمایــش جریــان مي یابــد کــه نتایــج طبــق شــکل-4 ثبــت شــده اســت. 
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ــاي  ــاه، داده ه ــر چ ــرای ه ــرچاهي ب ــش س ــه از آزمای ــر مرحل ــي ه ط
جــدول-1 از طریــق تفکیک گــر ســه فازي ســکو ثبــت مي شــود.

1-3- محاسبه ی نرخ جریان از طریق رابطه ی عملکرد سرچاهی
در حـال حاضـر بـرای محاسـبه نـرخ جریـان چاه هـاي میـدان مذکـور از 
معادلـه-1 اسـتفاده مي شـود. در ایـن میـدان پارامترهـاي c , n معادلـه-1 
هـر  سـرچاهي  جریانـي  و  اسـتاتیک  فشـارهاي  اطالعـات  اسـاس  بـر 
یـک از چاه هـاي تولیـدي بـرآورد مي گـردد و بـا اسـتفاده از داده هـای 
طریـق  از  سـرچاه  عملکـرد  معادلـه  ضرایـب  سـرچاهی  آزمایش هـای 
در  مي دهـد  نشـان  تجربـه  چنانچـه  مي آیـد.  به دسـت  منحنـی  بـرازش 
شـرایط کنونـي حـل معادله ی مذکور بر اسـاس آزمایش های سـرچاهی 

نتایـج نسـبتاً قابل قبولـي در بـردارد. 

1-4- محاسبه ی نرخ جریان از طریق رابطه ی عملکرد شیرهای 
کاهنده

بـا اسـتفاده از داده هـای سـیال و آزمایـش چـاه و بـا فـرض اینکـه جریان 
زیربحرانـی اسـت نمـودار مشـخصه ی شـیر کاهنـده ی نصب شـده روی 
چـاه به دسـت آمـده اسـت. در حقیقـت به علـت ثابـت بودن مشـخصات 
وزن  بـودن  ثابـت  در  تحقیـق  ایـن  فرضیـات  و  کاهنـده  شـیر  لولـه، 
مولکولـی، نسـبت گرمـای ویـژه و تأثیـر نسـبتاً ناچیـز تغییـرات مجـذور 
انطبـاق رابطـه ی عملکـرد  تنهـا متغیـر   Cv ضریـب تراکم پذیـری گاز، 
شـیر با داده های آزمایش سـرچاهی اسـت. شـکل-5 نمودار مشـخصه ی 

فشار و نرخ جریان در آزمایش جریاني چند نرخي4

متغیرردیف

درصد بازشدگي شیر کاهنده1

نرخ جریان گاز2

فشار پایین دست3

نرخ جریان آب4

فشار باالدست5

نرخ جریان میعانات گازي6

دماي باالدست 7

فشار و دماي تفکیک گر8

داده هاي ثبت شده حین آزمایش سرچاهي1

5
نمودارمشــخصه ی شــیرهای كاهنــده ی چاه هایــی از ســکوي 

ــی ــارس جنوب ــدان پ می

6
برآوردنــرخ جریــان آزمایــش جدیدیــک چــاه ازطریــق آزمایــش 

قبلــی باروابــط عملکردســرچاهي وشــیركاهنده

7
بــرآورد نــرخ جریــان آزمایــش جدیــد یــک چــاه از طریــق 
آزمایــش قبلــی بــا روابــط عملکــرد ســرچاهي و شــیر كاهنــده
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شـیرهای کاهنـده ی چاه هـای یکی از سـکوهای میدان را نشـان می دهد. 
بـا داشـتن رابطـه ی نمـودار مشـخصه ی چاه هـا، Cv در مقادیـر مختلـف 
از  اسـتفاده  بـا  و  به دسـت مي آیـد  بازشـدگي شـیر کاهنـده  از درصـد 
داده هایي نظیر فشـار و دماي باالدسـت و فشـار پایین دسـت شـیر کاهنده 
کـه به صـورت لحظه اي در سیسـتم DCS سـکو ثبت مي شـود و همچنین 
از طریـق مدل سـازی متغیرهـای وابسـته بـه سـیال مي تـوان نـرخ جریـان 

چـاه را تخمیـن زد.

2- نتایج پژوهش
2-1- برآورد نرخ هاي جریان تولیدي بر اساس نتایج آزمایش های 

جدید چاه ها به کمک روابط عملکرد سرچاهي و شیر کاهنده
آزمایش  زمان  در  شده  اندازه گیری  جریان  نرخ هاي  شکل هاي-7و6 
این  جریان  نرخ  می دهند.  نشان  را  نمونه  چاه  دو  چندنرخي  سرچاهی 
با دو روش  قبل و  ماه  از داده های آزمایش های شش  استفاده  با  چاه ها 
رابطه ی عملکرد سرچاهی و رابطه ی عملکرد شیر کاهنده محاسبه و با 
نرخ اندازه گیري شده ی واقعي مقایسه گردیده است. رابطه ی عملکرد 

است.  شده  استفاده  دوفازي  و  تک فاز  حالت  دو  در  نیز  کاهنده  شیر 
به عبارت دیگر خواص سیال مورد استفاده در روابط، یک بار با درنظر 
گرفتن سیال به عنوان گاز خشک و بار دیگر با شبیه سازي سیال و به دست 
آوردن خواص سیال دوفازي حاصل شده است. همان گونه که شکل ها 
نشان می دهند نتایج روابط عملکرد شیر کاهنده، بسیار به نتایج آزمایش 

سرچاهی جدید نزدیک است.
رابطـه ی  متغیرهـاي  گفـت  مي تـوان  بررسـي ها  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
عملکـرد شـیر کاهنده نسـبت بـه متغیرهـاي رابطـه ی عملکرد سـرچاهي 
)معادلـه ی-1( وابسـتگي کمتـري بـه تکـرار آزمایش هـای چـاه دارد و 
بنابرایـن مي تـوان فاصلـه ی زمانـي بیـن انجـام آزمایش هـاي سـرچاهي 
را طوالني تـر کـرد. بنابرایـن اسـتهالک قطعـات تفکیک گـر آزمایـش 
کاهـش خواهـد یافـت که با توجـه به شـرایط خاص سـکوهاي دریایي، 
راهـکاري مناسـب به نظـر مي رسـد. همچنین بـا توجه به معـادالت-4و3 
رابطـه ی عملکـرد شـیر سـرچاهي تابعـي از فشـار اسـتاتیک سـرچاهي 
نیسـت و ایـن موضـوع سـبب میسـر شـدن انجـام آزمایـش جدیـد بـراي 
به روزرسـاني متغیرهـاي مربوطـه )حتـي در فصـول سـرد و نیـاز مبـرم بـه 

تولیـد گاز( مي گـردد و نیـازي بـه بسـتن چـاه تولیـدي نیسـت.
همچنیــن رابطــه ی عملکــرد شــیر کاهنــده در هــر دو حالــت تک فــازي 
و دوفــازي دقــت خوبــي دارد و نیــازي بــه انجــام نمونه گیــري یــا 
شبیه ســازي ســیال جهــت تعییــن خــواص دقیــق ســیال دوفــازي نیســت. 
ــودن ســیال چــاه، از محاســبات  ــاز ب ــرض تک ف ــا ف ــوان ب ــن مي ت بنابرای
پیچیــده ی دوفــازي دوري جســت و نــرخ جریــان را به کمــک رابطــه ی 

عملکــرد شــیر کاهنــده تخمیــن زد.

عملکرد  روابط  به کمک  سکو  دو  روزانه ی  تولید  تخمین   -2-2
سرچاهي و شیر کاهنده

آخریـن  اسـاس  بـر  بـاال،  مفروضـات  اسـاس  بـر  پژوهـش  ایـن  در 
کاهنـده ی  شـیر هاي  مشـخصه ی  نمـودار  سـرچاهي،  آزمایش هـاي 
چاه هـاي دو سـکوي مختلـف کـه داده هاي کافي بـراي محاسـبات آنها 
موجود بود، ترسـیم شـد و سـپس نرخ جریان تولیدی از چاه ها محاسـبه 

گردیـد.
شــکل-8 نشــان دهنده ی مقایســه ی نــرخ جریــان اندازه گیــری شــده در 
خروجــی یکــی از ســکوهای تولیــدی )ســکوي-الف( بــا نتایــج حاصــل 
از رابطــه ی عملکــرد ســرچاهی و رابطــه ی عملکــرد شــیرهای کاهنــده 
ــتفاده  ــا اس ــده ب ــیر کاهن ــرد ش ــه ی عملک ــت. رابط ــاه اس ــش م ــي ش ط
ــده  ــام ش ــل انج ــاه قب ــار م ــه چه ــرچاهي ک ــش س ــاي آزمای از داده ه
به دســت آمــده اســت. رابطــه ی عملکــرد ســرچاهي نیــز به کمــک 
ــش  ــه آزمای ــده ک ــت آم ــي به دس ــرچاهي متوال ــش س ــج دو آزمای نتای
نخســت، چهــار مــاه قبــل از مقایســه و آزمایــش دوم در اواســط مقایســه 
ــاهده  ــه مش ــور ک ــکل-8(. همان ط ــه ی-1 ش ــت )نقط ــده اس ــام ش انج
می شــود بــا وجــود انجــام آزمایــش ســرچاهي جدیــد و بــه روز رســاني 
ــش  ــکو و کاه ــان س ــرخ جری ــرآورد ن ــد در ب ــرد جدی ــه ی عملک رابط

8
محاسـبه ی نـرخ جریـان روزانـه ی تولیدی سـکوي-الف به كمک 
بـا  آنهـا  مقایسـه ی  و  شـیركاهنده  و  عملکردسـرچاهي  روابـط 

مقداراندازه گیري  شـده

9
محاســبه ی نــرخ جریــان روزانــه ی تولیــدی ســکوي-ب 
و  شــیركاهنده  و  عملکردســرچاهي  روابــط  كمــک  بــه 

شــده مقداراندازه گیــري  بــا  آنهــا  مقایســه  ی 
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خطــاي محاســبات، مجــدداً و به مــرور زمــان، دقــت رابطــه ی عملکــرد 
ســرچاهي کاهــش یافتــه و اختــالف نــرخ جریــان محاســبه شــده بــا نــرخ 
جریــان واقعــي افزایــش مي یابــد. رابطــه ی شــیر کاهنــده، نــرخ جریــان 
ــج  ــرآورد کــرده اســت. نتای ــي ب ــا خطــاي قابل قبول ــن دوره را ب طــي ای
ــج را  ــن نتای ــز ای ــکوي-ب( نی ــر )س ــکوي دیگ ــي س ــل از بررس حاص

ــکل-9(. ــد )ش ــد مي نمای تأیی

2-3- برآورد نرخ جریان چاه پس از اسیدزني چاه
جــدول-2 نتایــج محاســبه ی نــرخ جریــان تولیــدی ســه چاه از ســکوهای 
تولیــدی میــدان را پس از عملیات مشــبک کاري و اســیدزني، با اســتفاده 
از روابــط عملکــرد ســرچاهي و شــیر کاهنــده و مقایســه ی آن بــر اســاس 
نتایــج آزمایــش جدیــدي کــه دقیقــاً پــس از عملیــات انگیــزش هرچــاه 
ــت  ــراي به دس ــده ب ــتفاده ش ــاي اس ــد. داده ه ــان می ده ــده نش ــام ش انج
آوردن رابطــه ی عملکــرد ســرچاهي و شــیر کاهنــده، مربــوط بــه 
ــد انجــام  ــش جدی ــل از آزمای ــاه قب ــزده م ــی اســت کــه پان آزمایش های
ــود. نتایــج نشــان می دهــد کــه پــس از ایــن عملیــات و به علــت  شــده ب

ــر متغیرهــای چــاه و مخــزن، خطــای رابطــه ی عملکــرد ســرچاهی  تغیی
افزایــش می یابــد و ایــن رابطــه کارآیــي خــود را در بــرآورد نــرخ 
ــد  ــش جدی ــاره آزمای ــد دوب ــن بای ــد. بنابرای ــت مي ده ــان از دس جری
ــه روز شــوند. ایــن در حالــی  ــا متغیرهــاي معادلــه ی-1 ب انجــام گــردد ت
ــی  ــرچاهی به خوب ــیرهای س ــرد ش ــر عملک ــم ب ــط حاک ــه رواب ــت ک اس
ــرآورد نــرخ جریــان چــاه هســتند. به عبــارت دیگــر مادامــي  ــه ب قــادر ب
کــه آزمایــش ســرچاهي جدیــد )مثــاًل به علــت مشــکالت فرآینــدي یــا 
ــده،  ــیر کاهن ــط ش ــه رواب ــکا ب ــا ات ــوان ب ــده  مي ت ــام نش ــي( انج تجهیزات

ــا دقــت بیشــتري محاســبه کــرد. نــرخ جریــان چــاه را ب

نتیجه گیري
اســتفاده از شــیرهاي کنتــرل ســرچاهی جهــت کنتــرل دقیق تــر جریــان 
و کنتــرل جریــان از راه دور مفیــد اســت. بــا اســتفاده از روابــط حاکــم 
بــر ایــن شــیرها و بهره گیــري از آزمایش هــاي ســرچاهي، مي تــوان 
ــور  ــرخ عب ــرآورد ن ــراي ب رابطــه ی عملکــرد شــیر را به دســت آورد و ب
جریــان، از شــیر اســتفاده کــرد. نتایــج حاصــل از بررســي شــیر کاهنده ی 

چاه
برآورد نرخ جریان چاه )میلیون فوت مکعب در روز(نتایج آزمایش انجام شده پس از عملیات اسیدزني رویکرد پژوهش

خطا )%(محاسبات عملکرد چاهخطا )%(محاسبات عملکرد شیر کاهندهنرخ جریان اندازه گیری شده )م ف م ر(بازشدگی شیر کاهنده )%(

1

1383/980/5-4/171/7-10/9

20106/2104/5-1/687/2-16/6

27123/2126/82/9102/3-19/3

23113/1114/10/994/7-17

2

1658/760/12/534/0-43/4

2175/277/73/343/4-44/2

2692/894/41/853/7-43/2

36122/8125/62/270/1-44/2

30105/9106/90/961/9-42/1

3

1461/461/0-0/643/2-29/2

2186/283/0-3/759/4-28/4

27104/2105/61/471/2-32/6

34121/1119/2-1/682/7-30/7

31114/2111/4-2/478/0-30

30/8میانگین خطای مطلق2/1میانگین خطای مطلق

به دست آوردن نرخ جریان چاه هاي یک سکو بعد ازاسیدكاري و مقایسه با مقادیر اندازه گیري شده2
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3-  chock
4- Multiple Orifice Valve

5- Inflow Performance Relationship, IPR
6- Tubing Performance Relationship, TPR
7- Wellhead Performance Relationship, WPR
8- Choke Valve

9-Valve Sizing Coefficient
10- Characteristic Curve
11- Equal Percentage
12- Quick Opening
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ســکوهاي تولیــدی میــدان پــارس جنوبــی نشــان مي دهــد کــه ایــن روش 
ــد  ــا و تولی ــان چاه ه ــرخ جری ــرآورد ن ــي ب ــي توانای ــت قابل قبول ــا دق ب
روزانــه ی ســکو را دارد و حتــي بــا وجــود اســیدکاري و مشــبک کاري 
نیــز مي تــوان از ایــن روابــط بهــره جســت و نیــازی بــه آزمایــش مجــدد 
ــرد  ــط عملک ــي روي رواب ــاي مخزن ــر متغیره ــدم تأثی ــت. ع ــا نیس چاه ه
ــرچاهي،  ــاي س ــداد آزمایش ه ــش تع ــد در کاه ــده مي توان ــیر کاهن ش
اختــالل در  و  تفکیک گرهــا  ادوات  اســتهالک کمتــر  راســتای  در 
ــراي به دســت آوردن خــواص  ــر باشــد. همچنیــن ب برنامــه ی تولیــد مؤث
ــا  ــازي ی ــده ی دوف ــبات پیچی ــه محاس ــازي ب ــیر نی ــوري از ش ــیال عب س
ــاز،  ــوان گاز تک ف ــن ســیال به عن ــا درنظــر گرفت شبیه ســازي نیســت و ب
ــرآورد  ــراي ب ــده را ب ــیر کاهن ــرد ش ــط عملک ــوان رواب ــي مي ت به راحت

جریــان اســتفاده کــرد.

اختصارات
c ضریب عملکرد 

n ضریب شرایط جریان سیال 
Pr فشار بسته ی سرچاهی 

Pwf فشار جریانی سرچاهی 
Qg نرخ جریان تولیدی در شرایط استاندارد 

Cv ضریب جریان شیر 
Pwh فشار باالدست شیر کاهنده 

q نرخ جریان نفت 
R نسبت گاز به نفت 

S قطر اریفیس، 1/64 اینچ 

ξ1 و ξ2 ضریــب مقاومــت اتصــاالت باالدســت و پایین دســت شــیر 
کاهنده 

ξB1 و ξB2 ضرایب برنولي 
γ نسبت حرارتي ویژه 

Cv ضریب مشخصه ی شیر 
cp گرماي ویژه ی گاز در فشار ثابت 

cv گرماي ویژه ی گاز در حجم ثابت 
d اندازه ی اسمي شیر 

D1 قطر کاهنده ی ورودي 
D2 قطر کاهنده ی خروجي 

Fp ضریب هندسه ی شیر 
Fγ ضریب نسبت حرارتي ویژه 

M جرم مولکولي 
Y ضریب انبساط 

 890 N2
 1000 N5
 7320 N9

P1 فشار باالدست 
Q نرخ حجمي جریان در شرایط استاندارد 

T1 دماي باالدست 
x نسبت افت فشار 

XTP نسـبت افـت فشـار شـیر کنترلـي کـه داراي اتصاالتي نظیـر کاهنده 
یا زانویي باشد 

Z ضریب تراکم پذیري گاز


