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بررسى انواع روش هاى مشبك كارى و تأثير گلولة انتخابي در 
بهره دهي چاه هاى يكى از ميادين جنوبى ايران با استفاده از 

SPAN نرم افزار شبيه ساز

مقدمه
قســمت عمدة تكميل يك چاه جداربندى شده مشــبك كردن الية توليدي 
آن اســت. با اين عمل بين الية توليدي و چاه ارتباط برقرار مي شــود. براي برقراري 
اين ارتباط نياز اســت، گلوله هاي10  مشــبك كاري جدار پوششــي چاه را سوراخ 
كنند.  پس از مشــبك كاري و ارتباط چاه با ســنگ مخزن  جريان ســيال به درون 
چاه، آغاز و امكان توليد از چاه مهيا مي شــود. ميزان توليد از چاه با انتخاب فواصل 
مناســب براى مشبك كاري، بهينه ســازي طول شــبكه ها، تراكم و زاوية گلوله ها 
ارتباط مستقيم دارد[1و3]. تا قبل از پيدايش نرم افزارهاي شبيه سازي مشبك كاري، 
بهينه ســازى اين عمليات با اســتفاده از نمودارها و جداول تدوين شده اي كه دقت 
بااليي نداشــتند و بســيار وقت گير بودند، انجام مى شــد. نرم افزارى كه شــركت 
شــلمبرژه براى مشــبك كارى طراحــى كرده اســت SPAN نــام دارد و با در نظر 
داشــتن شــرايط ســنگ، ســيال مخزن و همچنين انتخاب سيســتم هاى مختلف 
گلوله، مطابق اســتانداردهاى متداول، بهترين گلولة مشبك كارى را ارائه مى دهد.

 در ايــن مقاله با اســتفاده از نرم افزار SPAN به بررســي و مطالعــة انواع گلوله هاي 
مشبك كاري، زاوية شليك و ميزان تراكم گلولة شليك شده در واحد طول پرداخته 
شده است. در پايان عملكرد گلوله هاى مختلف، براى عمليات مشبك كاري در يكي 
از ميادين جنوب غرب ايران با مطالعة چندين چاه، بررسى و بهينه ترين سيستم موجود 

عرضه شده است.

1- انواع مشبك كننده ها
1-1-  مشبك كننده هاى گلوله اي11 

اين گلوله ها درحقيقت مانند گلوله هاى تفنگ عمل مى كنند. به اين صورت 

كه پس از انفجار مختصر باروت موجود در داخل گلوله، گلوله هاى فلزى از آن 
خارج و به سمت ديوارة فلزى چاه پرتاب مى شوند. اين نمونه مشبك كننده اكنون 

كمتر كاربرد دارد و دليل آن كارآيى كمتر در مقايسه با انواع جديد است.

1-2- شهاب فلزى يا اينرجت 
در اين حالــت، در حقيقت گلوله از دهانة تفنگ خارج نمى شــود، بلكه با 
انفجار باروت، ديوارة فلزى گلوله، ذوب مى شود، تغيير شكل مى دهد و بر اثر فشار 
ايجادى به دليل انفجار، به صورت جت به خارج از تفنگ راه مى يابد و به سمت 
ديوارة فلزى چاه حركت مى كند. اين جت با سرعت زياد و توليد فشار و حرارت 
فراوان ديوارة فلزى چاه را ســوراخ كرده اما در آن، لبه هاى تيز درســت نمى كند 
و ســيمان چاه را ذوب مى كند و البته آن را پاره نمى كند، بلكه مى سوزاند. سپس 
از داخل آن، عبور و به داخل ســنگ مخزن نفوذ مى كند. قدرت نفوذ گلوله هاي 
شــهاب فلزى، از نمونة گلوله اى مشبك كننده بيشتر است و به همين دليل، موارد 

استفادة بيشترى دارد(شكل2).

.SPAN مشبك كاري7 ، تكميل چاه8 ، گلولة شهاب فلزي9 ، نرم افزار

در چاه هاى تكميل شده به روش جداربندى2 ، مشبك كاري آخرين مرحلة دسترسي به نفت خام يا گاز موجود در اعماق زمين است. سال هاست كه متخصصان انرژى 
براى بهينه سازى عمليات مشبك كارى از نرم افزارهاى شبيه ساز استفاده مى كنند. نرم افزار شبيه ساز 3SPAN   براى ارزيابى عمليات مشبك كارى با استفاده از گلوله هايى با 
اندازه هاى مختلف و ويژگى هاى متمايز طراحى شده است تا با مقايسة شاخص بهره دهى چاه در حالت هاى مختلف شليك گلوله به حداكثر راندمان توليد، دست يابد. 
ارزان ترين و اقتصادي ترين شيوه براى كاهش آسيب هاي اطراف چاه و همچنين افزايش شاخص بهره دهي، انتخاب گلوله و چيدمان مناسب در عمليات مشبك كاري است.

در اين مقاله به بررسي اثر گلوله هاي  مختلف بر ميزان بهره دهي چاه هاي يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران پرداخته شده است. با مقايسة شش نوع گلوله و حالت 
شــليك مختلف در هشــت چاه، گلوله  اينچى 4HSD,Powerjet,2506 HMX  با زاوية شليك5  60درجه و تراكم شليِك6  شش شليك در فوت بهترين شاخص 
بهره دهى چاه را دارد. در يك مورد از چاه ها با توجه به محدوديت هاى عملياتى گلولة    اينچى Enerjet HMX با زاوية شليك صفردرجه و تراكم شش شليك در 

فوت بهترين عملكرد را نشان داده است.

سيدمحسن شريعتى1  دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى شيمى

Bullet محل اتصال فتيله به گلوله هاى     1  
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ســرعت جت هنگام خروج از پوســته 1500 تا 3000فوت در ثانيه اســت و 
زمانى كه به صورت جت به خارج از تفنگ12  راه مى يابد، سرعت جت به بيش از 

20000فوت بر ثانيه مى رسد(شكل3).

1-3- گلوله هاى با تراكم باال13 
نوعى از گلوله ها با اســتفاده از سيم درون چاهى14و يا  15TCP به  داخل حفرة 
چاه هدايت مى شوند. در مشبك كارى با TCP همة گلوله ها در يك مرحله به چاه 
وارد مى شوند و چاه پس از عمليات مشبك كارى بايد كشته شود تا ابزار از درون 
چاه باال كشيده شود. اين عمل سبب افزايش آسيب به چاه خواهد شد. گلوله هاى 
با تراكم باال در اندازه هاى  تا 7اينچ از اين دسته به شمار مى آيند. اين گلوله ها 
در لوله هاى فوالدى قرار مى گيرند، نشت بندى مى شوند و در مقايسه با گلوله هاى 

اينرجت عملكرد بهترى دارند(شكل 4).

2-عمليات مشبك كارى 
2-1- فاكتورهاى مؤثر در مشبك كارى

فاكتورهايى كه در عمق مشــبك كاري و به خصوص در راندمان آن بســيار 
مؤثرند، به شرح زير هستند:

الف- مشخصات و موقعيت سنگ مخزن؛
ب- فاصلة قرار گرفتن گلوله نسبت به ديوارة فلزى كه قرار است در آن شبكه 
ايجاد شود؛اين امر در قطر ورودى به سوراخ و عمق نفوذ آن در داخل سنگ مخزن 

بسيار مؤثر است، (شكل5).
پ- شكل داخل چاه و جنس ديوارة فلزى پوششى؛

ت- نوع و اندازة گلوله؛
ث- مقدار باروت و فتيله؛

ج- شكل گلوله.

 2-2- روش عملكرد مشبك كننده ها
بديهى است، مشبك كارى بايد درون چاه و در مجاورت اليه صورت گيرد. 
بنابراين، مشــبك كننده ها را با وســايل مخصوص و با سيم يا لولة تحت كنترل به 
داخل چاه مى فرســتند. گلوله ها در محفظه هــاى مخصوصى كه روى ميلة حامل 
آنهاست، تعبيه مى شوند. به انتهاى آنها فتيلة محتوى نوعى باروت، متصل و سپس 
اين مجموعه به داخل چاه فرســتاده مى شود. هنگامى كه مشبك كننده ها به عمق 
موردنظر رســيدند، با عامل الكتريكى، شوكى وارد مى شــود كه انفجار در فتيلة 
محتوى باروت را در پى دارد. اين فتيله كه به همة گلوله ها متصل است، در مسير 
انفجار و سوختن خود انفجار را به داخل گلوله ها سرايت مى دهد و باروت موجود 
در گلوله ها منفجر مى شــود. بديهى است، پس از آن، گلوله، عمل اصلى خود را 

انجام مى دهد[1].

2-3- تأثير فشار بر عمليات مشبك كاري 
عمليات مشبك كارى در دو حالت، زير حالت تعادل16 و باالى حالت تعادل17 

سرعت و فشار تقريبى جت     3  

  4     نماى گلوله هاى با تراكم باال با اندازه هاى  تا 7اينچى، زاويه دار

  5    عملكرد متفاوت گلوله هاى  اينچى با زاوية 90درجه در جدارى 7اينچى

  2     روش توليد جت در گلوله هاي شهاب فلزى
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ابتداى فرآيند4 ميكروثانيه

9/4 ميكروثانيه 16/6 ميكروثانيه



63

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 93 / شهريور ماه 1391

صــورت مى گيرد. در حالت باالى تعادل، مواد زائد حاصل از پوســتة گلوله هاى 
مشبك كارى و ساير مواد موجود در ناحية آسيب ديده18 در چاه باقى مى مانند كه 

باعث كاهش توليد مى شوند[4].
مزيت مشبك كاري در فشار زير حالت تعادل اين است كه پس از عمليات، 
مواد زائد19 حاصل از پوستة گلوله هاى مشبك كارى و ساير مواد موجود در ناحية 
آســيب ديده، به راحتى از چاه خارج مى شــوند. الزم به ذكر اســت مسدودشدن 
شكاف ها با ميلة حامل و باقيماندة گلوله ها يا خرده هاى لولة جدارى، مى تواند آثار 

نامطلوبى بر نتايج مشبك كارى داشته باشد[1و2] (شكل هاى 6و7).

 3-شبيه سازى با نرم افزار و داده هاى موردنياز
هدف اين بررسى، انتخاب بهينة گلولة مشبك كارى و همچنين بهترين زاوية 

شليك گلوله در راستاى افزايش شاخص بهره دهى يا تزريق پذيرى چاه است.
داده هاى ورودى نرم افزار خواص ســنگ(تخلخل، گذردهى، تراكم پذيرى 
سنگ وغيره)، خواص سيال(گرانروي، دما، فشار وغيره) و عمق ناحية مشبك كارى 

و نوع سنگ مخزن وغيره را شامل مى شوند(شكل8).

4-نتايج
در بررسى هشت چاه مختلف و با انتخاب حالت هاى گوناگون نحوة چيدمان 

گلوله ها و نوع گلولة انتخابى نتايج ذيل حاصل شد.
 مطابق شــكل9، مشــاهده مي شــود ميزان شــاخص بهره دهي چاه A هنگام 
اســتفاده از گلولة   اينچ بيش از 90درصد شاخص بهره دهي همان چاه هنگام 
اســتفاده از گلولة  اينچ اســت و نســبت به گلوله  اينچ حدود 11درصد 

عمليات مشبك كارى در حالت فشار زير حالت تعادل     6  

عمليات مشبك كارى در حالت فشار باالى حالت تعادل     7  

B2 8     نمايى از خروجى نرم افزار در چاه  
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0/28 4040 11/1 دولوميت 32 1 3494-3487 توليدى نفت A

0/28 3810 12 ماسه 34 7 3723-3713 توليدى نفت B1

0/28 3950 12 دولوميت 34 5 3572-3562 توليدى نفت B2

0/28 4250 12 ماسه 34 6 3651,5-3649/5 توليدى نفت E

0/28 4250 11 ماسه 34 6 3646-3642 توليدى نفت F1

0/28 3990 11 ماسه 30 5 3597-3587 توليدى نفت F2

0/28 3990 12 دولوميت 30 3 3546-3531 توليدى نفت G

0/28 3960 12 دولوميت 30 3 3510-3498 توليدى نفت H

  1    جدول مشخصات چاه هاى بررسى شده مربوط به ميدان نفتى مورد مطالعه
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برتري نشان مي دهد.
ايــن روند براي ســاير چاه هــاي B1، B2، E، F1،F2  و G نيز حداقل 36 تا 
82درصد افزايش را نشــان مي دهد. بكاربردن گلولة   اينچى در مقايســه با 
استفاده از دو گلوله ديگر در چاه هاى مختلف، درصد افزايش شاخص بهره دهي 
يكسانى ندارد، هر چند روند كلى در مقايسه با ساير گلوله ها افزايشى است. اين 
اختالف كّمى بين نتايج، از گلوله هاى  اينچى از تفاوت در عمق، فشار و الية 

توليدى چاه هاى مختلف ناشى مى شود.
 در مقايســه با ســاير چاه ها حداكثر محدوديت قطري را چاه H داردكه به 
دليل پســتانك نارونده20  فقط از گلوله هاي   اينچي در آن مي توان استفاده 
كرد. گلولة  اينچي Enerjet,PowerEnerJet, HMX در مقايسه با گلوله هاي 

هم اندازه، اما با مادة انفجاري ضعيف تر 42 و 46درصد برتري نشان مي دهد.

 نتيجه گيرى و پيشنهاد ها
با استفاده از نرم افزار شبيه ساز SPAN و با در نظر داشتن شرايط عملياتي 
و گلوله هاي متنوع براى اجراي عمليات  مشــبك كاري، مي توانيم به حداكثر 
بازده عمليات مشبك كاري دست يابيم. همچنين با انتخاب مناسب نوع گلوله 
و آرايــش صحيح آنها مطابق نمودارهاي نرم افزار شبيه ســاز، با حداقل هزينة 

ممكن، امكان بهره برداري بهينه تر و پايدار تر بوجود خواهد آمد. 
طبق بررسي هاي اين مطالعه نتايج زير حاصل شدند:

1- در چاه هاى بررسى شده اســتفاده از گلوله هاي با تراكم باال حداكثر 
بازده عمليات مشبك كارى را به همراه دارد.

2- قبــل از عمليات مشــبك كاري، با اســتفاده از شبيه ســاز،گلوله هاي 
مختلف و چيدمان هاي مختلف آنها، تحليل و بهترين گلوله انتخاب شود. 

 نمودار مقايســه اي درصد اختالف شــاخص بهره دهي چاه با گلوله  
اينچي، گلوله هاي     اينچي و      اينچي     10  
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1A3/52/91000توليدي نفت HSD,Powerjet,2506, HMX6014/581/63

2B1731000توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX6014/085/62

3B2731000توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX60126/13

4E732000توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX6014/010/89

5F1532000توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX6015/333/1

6F2532000توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX6010/192/28
7G532500توليدي نفتHSD,Powerjet,2506, HMX6012/7519/13

8H722000توليدي نفت Enerjet, HMX(360)08,880/69

  2     جدول گلوله هاى پيشنهادى، زاوية شليك هر گلوله و بيشينة شاخص بهره دهى چاه

نمودار مقايسه اي شاخص بهره دهي چاه ها با گلوله هاي مختلف در چاه هاي 
A,B1,B2,E,F1,F2,G

    9  

PI (STB/D/Psi)
گلوله

2506HSD, Powerjet, HMX

PI (STB/D/Psi)
گلوله
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3- محدوديت موجود در تاج چاه، شــير فوقانى21 3اينچي اســت كه به 
اندازة كافي براي راندن گلوله هاى با تراكم باال مناسب نيست. براي دستيابي 
به نتيجة بهتر در عمليات مشــبك كاري بايد از شــيرهاي بــا اندازة بزرگ تر 

استفاده كرد. 
4- تاحد امكان در شــرايط زير فشار تعادلي مشبك كاري انجام شود تا 

ميزان صدمه به سازند كاهش يابد.
5- گلولة پيشــنهادي با توجه بــه موجودي كنونــي و گلوله هاي متداول 
  HMX ,2506 ,HSD, Powerjet استفاده شده در صنعت نفت گلوله هاي
است كه با اصالح شير فوقانى از 3اينچ به 4 يا 6اينچ، گلوله ذكرشده به راحتي 
قابل عبور اســت و با دانسيتة شش گلوله در فوت در مقايسه با گلوله هاي 
اينچي متداول استفاده شــده، برتري داشته و باعث افزايش ميزان بهره دهي چاه 

مي شود.
6- در اين مطالعه در صورت تعويض نشدن شير فوقانى، گلولة پيشنهادي 

بعدي كه بهترين كارآيي را دارد، گلوله  اينچي Enerjet,HMX است.

ضريب بهره د هي چاه بر حســب چگالي مشبك كاري(شــليك در فوت) به 
A همراه خواص سنگ و دبي چاه
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       پانويس ها
1 mohsenshariati@gmail.com
2 Cased Hole
3 Schlumberger Perforation Analysis Software
4 High Shot Density(HSD)
5 Phasing
6 Shot Density
7 Perforation

8 Well Completion
9 EnerJet Perforator
10 Perforation Charge
11 Bullet Perforators
12 Perforation Gun
13 High Shot Density
14 Wire Line

15 Tubing Conveyed Perforating
16 Under Balanced
17 Over Balanced
18 Damaged Zone
19 Debris
20 NOGO
21 Dip Valve
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 مقايسة درصد اختالف نســبت بهره دهي چاه(بهره دهي حالت مشبك به 
اينچي  حفرة باز بدون پوسته) با گلوله  اينچي با گلوله هاي     و 

به ازاي چاه هاي مختلف
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نمــودار مقايســه اي درصــد اختــالف شــاخص بهره دهــي گلوله هــاي 
H (همگي      اينچي) در چاه RDX و HMX با  PowerEnerJet
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درصد اختالف PI گلوله RDX با 
Power Enter Jet

درصد اختالف PI گلوله HMX با 
Power Enter Jet


