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مقاالت پژوهشی

پدیده ی مخروطی شــدن در مخازن نفتی و گازی تحت رانش آب و کالهک 
گازی رخ می دهد. در این پدیده، آب و گاز از پایین و باالی محل مشبک کاری 
شــده وارد چاه می شــوند و مشــکالتی را در درون چاه مخزن و تاسیسات 
ســرچاهی پدید می آورند. پیش از شروع تولید، سیاالت مخزنی تحت شرایط 
تعادل قرار دارند اما با شــروع تولیــد در همه ي جهات گرادیان غیریکنواخت 
فشــار ایجاد می شود. با افزایش سرعت ســیال و هدر رفتن انرژی چاه تغییر 
توزیع WOC وGOCدر مخازن نفتی و GWC در مخازن گازی روی می دهد و 
آب و گاز می توانند به طرف بازه ي مشبک کاری شده ي چاه جریان یابند. مدت 
زمانی که طول می کشــد تا آب به بازه ي تولیدی چاه برسد زمان میان شکنی 
نام دارد. دوره ي زیر بحرانی۱ زمانی است که این مخروط به چاه نرسیده است، 
هنگامی که مخروط به ته چاه رســید دوره ي بحرانی۲ و زمانی که دهانه ي چاه 

را فرا گرفت دوره ي فوق بحرانی۳ نامیده می شود.
- توزیع سیاالت در اطراف چاه تحت تاثیر این عوامل است:]1[

۱- نیروهای موئینگی 
۲- نیروهای ثقلی

۳- نیروهای گراویته
درپدیده ی مخروطی شــدن نیروهای دینامیکی رو به باال که در نتیجه ي افت 
فشار در دهانه ي چاه به وجود می آیند باعث صعود آب تا ارتفاعی که با نیروی 

وزن آب برابر شــود، می شوند. با دور شــدن از چاه در جهت شعاعی به علت 
کاهش اثر نیروهای دینامیکی رو به باال ارتفاع نقطه ي تعادل میان این نیرو و 
نیروی وزن آب کاهش می یابد، بنابراین مکان هندســی نقاط تعادل در سطح 
تماس آب ـ نفت شــکل مخروطی به وجود می آورد تا زمانی که آب در زیر این 
سطح تماس ساکن باشد، نفت در باالی آب جریان دارد. با افزایش دبی تولید 
ارتفاع مخروط باالی ســطح تماس اولیه ي آب و نفــت افزایش می یابد، این 
افزایش تا زمانی ادامه دارد که در یک دبی مشخص مخروط آب ناپایدار شده 

و آب تولید شود.]۲[
یکی از اولین مطالعات انجام شده بر روی پدیده ي مخروطی شدن، مطالعه ای 
اســت که در سال۱۹۳۵ توســط Muskat و  Wyckoffhk انجام شد. آنها برای 
اولین بار و به روشــنی به صورت تحلیلی نشــان دادند کــه پدیده ي حرکت 
مخروطی در افت فشــارهای باال رخ می دهد. در این مطالعه به دلیل مشــکل 
بودن محاســبه ي همزمان توزیع فشار و شکل مخروط فرض شده که توزیع 
فشــار برای یک سیســتم مخروط واقعی متاثر از یک سیستم بدون مخروط 
است، همچنین آنها فرض کردند که نفت درون یک سیستم شنی بین دو مرز 
غیرقابل تراوا جریان دارد و در این بســتر شنی یک چاه به صورت نفوذ جزئی 

واقع شده است.]۳[
 Sobocinski و Cornelius رابطه ای برای پیش بینی رفتار مخروط آب از حالت 

ایمان جعفری*، دکتری مهندســی نفت دانشــگاه ســمنان  دکتر مســعود نصیری زرندی، دکتری مهندســی نفت و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
 دکتر محسن مسیحی، دکتری مهندسی نفت و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

در اكثر مخازن نفتي و گازي بعد از گذشت مدت زماني از توليد به دليل بر هم خوردن تعادل ميان نيروهاي گرانشي، 
موئينگي و ويســكوز، آب و گاز موجود در ســفره ي زيرزميني )آبده( و كالهك گازي به شــكل يك مخروط به طرف 
دهانه ي چاه توليدي روانه مي شود كه در نتيجه ي آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز توليد مي شود. مشكل 
توليد آب يكي از مشكالت اساسي زيست محيطي مرتبط با توليد نفت و گاز است. آب توليدي داراي نمك بسيار زياد، 
مواد شــيميايي و تركيبات فلزي اســت و به تركيبات نفتي آلوده است كه تاثيرات مخربي بر محيط زيست مي گذارد. 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می دهدكه اين پساب ها يكي از مهم ترين پيامدهاي زيست محيطي منطقه است كه 
باعث آلودگي آب دريا، خاك و پيامدهاي بعدي آن مي شود. موارد متعددي جهت مديريت توليد آب ناخواسته وجود 
دارد که در اين مقاله اقدامات قبل و بعد از حفاری چاه، جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب در چاه های عمودی 
مورد مطالعه قرار گرفته اســت و به ارائه ي راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شــده است. در انتها با 
اســتفاده از نرم افزار اکلیپس۳۰۰، مخزن مورد مطالعه شبیه ســازی شد. نتايج شبيه سازي نشان داد كه براي كنترل 
و حذف آثار زيان بار ناشــي از فعاليت هاي نفتي و توليد آب در منطقه، در نظر گرفتن مالحظات زيســت محيطي در 
فرآيندها، خريد يا طراحي تجهيزات جديد، استفاده از روش های مختلف از جمله تولید با نرخ کمتر از نرخ  بحرانی، 
مسدودســازی ته چاه و اســتفاده از چاه افقی برای اجراي پروژه هاي پاك ســازي محيط و انجام اقدامات اصالحي، 

ضروري است.

شبیه سازی و بررسی روش های جلوگیری از اثرات زیان بار مخروطی شدن و تولید 
آب بر محیط زیست در یکی ازمیادین گازی ایران 
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استاتیک سطح تماس آب ـ نفت به شرایط دینامیک و میان گذر شدن به دست 
آوردند.Guo  و Lee نیز با در نظرگرفتن تاثیر نفوذ چاه بر ضریب بهره دهی آن 
یک آنالیز نموداری از فرآیند فیزیکی مخروطی شــدن انجام دادند. همچنین 
این دو دانشــمند راه حلی تحلیلی برای به دســت آوردن حداکثر دبی بحرانی 

با بهترین ضریب نفوذ چاه در یک الیه ي نفتی آیزوتروپیک ارائه کردند.]۴[
 Guo و سایرین، راه حلی پیشنهاد كردند که برای به دست آوردن مکان سطح 
تمــاس آب و نفت در یک مخــزن غیرآیزوتروپیک که موقعیت تماس در آن 

تابعی از دبی بحرانی و موقعیت چاه است، استفاده می شد.]۵[
مشــکل تولید آب در میادین نفــت و گاز یکی از معضــالت بزرگ بوده که 
هزینه ها و مشکالت زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد. هزینه های ناشی 
از خوردگی، کاهش میزان تولید، هزینه های پاالیش و... همگی به واســطه ی 
تولید آب نمک در میادین اســت که بایســتی با مدیریــت صحیح مخزن در 
راســتای حل این مشکل گام برداشــت. دالیل مخروطی شدن و تولید آب از 

چاه های تولیدی ارتباط مستقیم با مشکالت مکانیکی یا مخزنی دارد.
 آلوده شــدن آب های زیرزمینی در تماس بــا نفت و تولید و راه یافتن آن به 
محیط زیســت ما می تواند مشکالت فراوانی را به وجود آورد که بسیاری از این 
مشکالت امروز شناخته شده اند و شاید بسیاری دیگر هم بعدها شناخته شوند. 
وقتی که نفت خام و آب همراه به ســطح زمین راه پیدا می کند، قســمت های 
ســبک آن که بسیار سمی هستند، مثل بنزن و تولوئن سریع بخار می شوند و 
هوای آن منطقه را آلوده می کنند، اما قســمت های سنگین تر ترکیبات نفتی 
برای مدت های طوالنی در محیط زیســت باقــی می ماند و خاک زمین و آب 
دریاهــا و اقیانوس ها و همین طور ســواحل آنها را آلوده می کند. در این میان 
جانداران دریایی دچار آســیب شده و از بین می روند، بنابراین اگرچه نفت و 
ترکیبات حاصله از آن برای حیات، ضروری هستند، اما بی توجهی در تولید و 
انتقال آن و آلوده شدن محیط زیست به این مواد می تواند حیات را از انسان ها 

و سایر موجودات این کره ي خاکی بگیرد.]۶[
تکنولوژی هاي زیادی برای تشــخیص محــل ورود آب و همچنین جلوگیری 
از تولید آن توســعه یافته اســت ولی قبل از انجام هر عمل پیشــگیرانه باید 
به تشــخیص مشــکل و محل ورود آب پرداخت، پس از تشــخیص مشکل 
می توان نســبت به تعریف استراتژی های مختلف و انتخاب گزینه ي صحیح تر 
جهت کنترل مشــکل اقدام كرد. آب ورودی به دهانــه ي چاه می تواند از دو 
طریق جریان یابد. در اولین حالت، آب معموال از مســیری جدا از محل ورود 
هیدروکربن به دهانه ي چاه وارد می شود این نوع از تولید آب در تولید نفت و 
گاز مطرح است. کنترل تولید آب در این مخازن منجر به افزایش هیدروکربن 
و باال رفتن میزان بازیافت می شــود. در این نوع از تولید آب در گام اول باید 
برای کنترل آب چاره اندیشــی شود. نوع دوم تولید آب، آبی است که معموال 
در مدت زمان کوتاهی پس از عملیات سیالب زنی با آب یا مخازن تحت آبده 
قوی، همراه نفت تولید می شــود.]۷[ کاهش تولیــد آب از این نوع، منجر به 

کاهش تولید نفت خواهد شد.
موارد متعددي جهت مديريت توليد آب ناخواسته وجود دارد که در اين مقاله 

اقدامات قبل و بعد از حفاری چاه جهت پیشــگیری از مخروطی شدن آب در 
چاه های عمودی مخازن گازی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است و به ارائه ي 

راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شده است.

2- ساخت مدل
یکی از اصلی ترین قســمت های شبیه ســازی، طراحی شبکه و شکل هندسی 
مخزن اســت. برای نمونه نمای  XY شــبکه طراحی شــده برای استفاده و 

شبیه سازی مخزن موردنظر در شکل۱ آورده شده است. 

1   نمای XY شبکه طراحی شده

این مدل Cartesian و Compositional. Single Well بوده و به ۱۲ ســتون، ۲۴ 
ســطر و ۵۰ الیه تقسیم شده است که شامل ۱۴۴۰۰ گرید بلوک است. چون 
پدیده ي مخروطی شــدن آب فقط در قســمت مشــبک کاری شده یک چاه 
و زیــر آن رخ می دهد و جهت بررســی آن تنها بلوک هــای اطراف چاه مورد 
بررســی قرار می گیرد، لذا جهت شبیه سازی این پدیده نیازی به داشتن تمام 
گریدهای یک مخزن نبود و فقط قســمت پایینی چاه شــماره۱ مخزن A که 
پدیده ي مخروطی شدن آب در منطقه رخ داده است را به صورت یک سکتور 

مورد بررسی قرار داده ایم.

2   نمای سه بعدی سکتور مورد مطالعه
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پدیده ی مخروطی شــدن در مخازن نفتی و گازی تحت رانش آب و کالهک 
گازی رخ می دهد. در این پدیده، آب و گاز از پایین و باالی محل مشبک کاری 
شــده وارد چاه می شــوند و مشــکالتی را در درون چاه مخزن و تاسیسات 
ســرچاهی پدید می آورند. پیش از شروع تولید، سیاالت مخزنی تحت شرایط 
تعادل قرار دارند اما با شــروع تولیــد در همه ي جهات گرادیان غیریکنواخت 
فشــار ایجاد می شود. با افزایش سرعت ســیال و هدر رفتن انرژی چاه تغییر 
توزیع WOC وGOCدر مخازن نفتی و GWC در مخازن گازی روی می دهد و 
آب و گاز می توانند به طرف بازه ي مشبک کاری شده ي چاه جریان یابند. مدت 
زمانی که طول می کشــد تا آب به بازه ي تولیدی چاه برسد زمان میان شکنی 
نام دارد. دوره ي زیر بحرانی۱ زمانی است که این مخروط به چاه نرسیده است، 
هنگامی که مخروط به ته چاه رســید دوره ي بحرانی۲ و زمانی که دهانه ي چاه 

را فرا گرفت دوره ي فوق بحرانی۳ نامیده می شود.
- توزیع سیاالت در اطراف چاه تحت تاثیر این عوامل است:]1[

۱- نیروهای موئینگی 
۲- نیروهای ثقلی

۳- نیروهای گراویته
درپدیده ی مخروطی شــدن نیروهای دینامیکی رو به باال که در نتیجه ي افت 
فشار در دهانه ي چاه به وجود می آیند باعث صعود آب تا ارتفاعی که با نیروی 

وزن آب برابر شــود، می شوند. با دور شــدن از چاه در جهت شعاعی به علت 
کاهش اثر نیروهای دینامیکی رو به باال ارتفاع نقطه ي تعادل میان این نیرو و 
نیروی وزن آب کاهش می یابد، بنابراین مکان هندســی نقاط تعادل در سطح 
تماس آب ـ نفت شــکل مخروطی به وجود می آورد تا زمانی که آب در زیر این 
سطح تماس ساکن باشد، نفت در باالی آب جریان دارد. با افزایش دبی تولید 
ارتفاع مخروط باالی ســطح تماس اولیه ي آب و نفــت افزایش می یابد، این 
افزایش تا زمانی ادامه دارد که در یک دبی مشخص مخروط آب ناپایدار شده 

و آب تولید شود.]۲[
یکی از اولین مطالعات انجام شده بر روی پدیده ي مخروطی شدن، مطالعه ای 
اســت که در سال۱۹۳۵ توســط Muskat و  Wyckoffhk انجام شد. آنها برای 
اولین بار و به روشــنی به صورت تحلیلی نشــان دادند کــه پدیده ي حرکت 
مخروطی در افت فشــارهای باال رخ می دهد. در این مطالعه به دلیل مشــکل 
بودن محاســبه ي همزمان توزیع فشار و شکل مخروط فرض شده که توزیع 
فشــار برای یک سیســتم مخروط واقعی متاثر از یک سیستم بدون مخروط 
است، همچنین آنها فرض کردند که نفت درون یک سیستم شنی بین دو مرز 
غیرقابل تراوا جریان دارد و در این بســتر شنی یک چاه به صورت نفوذ جزئی 

واقع شده است.]۳[
 Sobocinski و Cornelius رابطه ای برای پیش بینی رفتار مخروط آب از حالت 

ایمان جعفری*، دکتری مهندســی نفت دانشــگاه ســمنان  دکتر مســعود نصیری زرندی، دکتری مهندســی نفت و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
 دکتر محسن مسیحی، دکتری مهندسی نفت و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

در اكثر مخازن نفتي و گازي بعد از گذشت مدت زماني از توليد به دليل بر هم خوردن تعادل ميان نيروهاي گرانشي، 
موئينگي و ويســكوز، آب و گاز موجود در ســفره ي زيرزميني )آبده( و كالهك گازي به شــكل يك مخروط به طرف 
دهانه ي چاه توليدي روانه مي شود كه در نتيجه ي آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز توليد مي شود. مشكل 
توليد آب يكي از مشكالت اساسي زيست محيطي مرتبط با توليد نفت و گاز است. آب توليدي داراي نمك بسيار زياد، 
مواد شــيميايي و تركيبات فلزي اســت و به تركيبات نفتي آلوده است كه تاثيرات مخربي بر محيط زيست مي گذارد. 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می دهدكه اين پساب ها يكي از مهم ترين پيامدهاي زيست محيطي منطقه است كه 
باعث آلودگي آب دريا، خاك و پيامدهاي بعدي آن مي شود. موارد متعددي جهت مديريت توليد آب ناخواسته وجود 
دارد که در اين مقاله اقدامات قبل و بعد از حفاری چاه، جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب در چاه های عمودی 
مورد مطالعه قرار گرفته اســت و به ارائه ي راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شــده است. در انتها با 
اســتفاده از نرم افزار اکلیپس۳۰۰، مخزن مورد مطالعه شبیه ســازی شد. نتايج شبيه سازي نشان داد كه براي كنترل 
و حذف آثار زيان بار ناشــي از فعاليت هاي نفتي و توليد آب در منطقه، در نظر گرفتن مالحظات زيســت محيطي در 
فرآيندها، خريد يا طراحي تجهيزات جديد، استفاده از روش های مختلف از جمله تولید با نرخ کمتر از نرخ  بحرانی، 
مسدودســازی ته چاه و اســتفاده از چاه افقی برای اجراي پروژه هاي پاك ســازي محيط و انجام اقدامات اصالحي، 

ضروري است.

شبیه سازی و بررسی روش های جلوگیری از اثرات زیان بار مخروطی شدن و تولید 
آب بر محیط زیست در یکی ازمیادین گازی ایران 

مقدمه

چکیده

)jafari3760@gmail.com( نويسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
مخروطي شدن، مسائل زيست محیطي، 
روش هــای کنترل، چاه هــای عمودی، 

شبیه سازی.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/01/21
تاریخ ارسال به د   اور: 99/01/23
تاریخ پذیرش د   اور: 99/03/17

اطالعات مقاله

23 22

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  176  

استاتیک سطح تماس آب ـ نفت به شرایط دینامیک و میان گذر شدن به دست 
آوردند.Guo  و Lee نیز با در نظرگرفتن تاثیر نفوذ چاه بر ضریب بهره دهی آن 
یک آنالیز نموداری از فرآیند فیزیکی مخروطی شــدن انجام دادند. همچنین 
این دو دانشــمند راه حلی تحلیلی برای به دســت آوردن حداکثر دبی بحرانی 

با بهترین ضریب نفوذ چاه در یک الیه ي نفتی آیزوتروپیک ارائه کردند.]۴[
 Guo و سایرین، راه حلی پیشنهاد كردند که برای به دست آوردن مکان سطح 
تمــاس آب و نفت در یک مخــزن غیرآیزوتروپیک که موقعیت تماس در آن 

تابعی از دبی بحرانی و موقعیت چاه است، استفاده می شد.]۵[
مشــکل تولید آب در میادین نفــت و گاز یکی از معضــالت بزرگ بوده که 
هزینه ها و مشکالت زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد. هزینه های ناشی 
از خوردگی، کاهش میزان تولید، هزینه های پاالیش و... همگی به واســطه ی 
تولید آب نمک در میادین اســت که بایســتی با مدیریــت صحیح مخزن در 
راســتای حل این مشکل گام برداشــت. دالیل مخروطی شدن و تولید آب از 

چاه های تولیدی ارتباط مستقیم با مشکالت مکانیکی یا مخزنی دارد.
 آلوده شــدن آب های زیرزمینی در تماس بــا نفت و تولید و راه یافتن آن به 
محیط زیســت ما می تواند مشکالت فراوانی را به وجود آورد که بسیاری از این 
مشکالت امروز شناخته شده اند و شاید بسیاری دیگر هم بعدها شناخته شوند. 
وقتی که نفت خام و آب همراه به ســطح زمین راه پیدا می کند، قســمت های 
ســبک آن که بسیار سمی هستند، مثل بنزن و تولوئن سریع بخار می شوند و 
هوای آن منطقه را آلوده می کنند، اما قســمت های سنگین تر ترکیبات نفتی 
برای مدت های طوالنی در محیط زیســت باقــی می ماند و خاک زمین و آب 
دریاهــا و اقیانوس ها و همین طور ســواحل آنها را آلوده می کند. در این میان 
جانداران دریایی دچار آســیب شده و از بین می روند، بنابراین اگرچه نفت و 
ترکیبات حاصله از آن برای حیات، ضروری هستند، اما بی توجهی در تولید و 
انتقال آن و آلوده شدن محیط زیست به این مواد می تواند حیات را از انسان ها 

و سایر موجودات این کره ي خاکی بگیرد.]۶[
تکنولوژی هاي زیادی برای تشــخیص محــل ورود آب و همچنین جلوگیری 
از تولید آن توســعه یافته اســت ولی قبل از انجام هر عمل پیشــگیرانه باید 
به تشــخیص مشــکل و محل ورود آب پرداخت، پس از تشــخیص مشکل 
می توان نســبت به تعریف استراتژی های مختلف و انتخاب گزینه ي صحیح تر 
جهت کنترل مشــکل اقدام كرد. آب ورودی به دهانــه ي چاه می تواند از دو 
طریق جریان یابد. در اولین حالت، آب معموال از مســیری جدا از محل ورود 
هیدروکربن به دهانه ي چاه وارد می شود این نوع از تولید آب در تولید نفت و 
گاز مطرح است. کنترل تولید آب در این مخازن منجر به افزایش هیدروکربن 
و باال رفتن میزان بازیافت می شــود. در این نوع از تولید آب در گام اول باید 
برای کنترل آب چاره اندیشــی شود. نوع دوم تولید آب، آبی است که معموال 
در مدت زمان کوتاهی پس از عملیات سیالب زنی با آب یا مخازن تحت آبده 
قوی، همراه نفت تولید می شــود.]۷[ کاهش تولیــد آب از این نوع، منجر به 

کاهش تولید نفت خواهد شد.
موارد متعددي جهت مديريت توليد آب ناخواسته وجود دارد که در اين مقاله 

اقدامات قبل و بعد از حفاری چاه جهت پیشــگیری از مخروطی شدن آب در 
چاه های عمودی مخازن گازی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است و به ارائه ي 

راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شده است.

2- ساخت مدل
یکی از اصلی ترین قســمت های شبیه ســازی، طراحی شبکه و شکل هندسی 
مخزن اســت. برای نمونه نمای  XY شــبکه طراحی شــده برای استفاده و 

شبیه سازی مخزن موردنظر در شکل۱ آورده شده است. 

1   نمای XY شبکه طراحی شده

این مدل Cartesian و Compositional. Single Well بوده و به ۱۲ ســتون، ۲۴ 
ســطر و ۵۰ الیه تقسیم شده است که شامل ۱۴۴۰۰ گرید بلوک است. چون 
پدیده ي مخروطی شــدن آب فقط در قســمت مشــبک کاری شده یک چاه 
و زیــر آن رخ می دهد و جهت بررســی آن تنها بلوک هــای اطراف چاه مورد 
بررســی قرار می گیرد، لذا جهت شبیه سازی این پدیده نیازی به داشتن تمام 
گریدهای یک مخزن نبود و فقط قســمت پایینی چاه شــماره۱ مخزن A که 
پدیده ي مخروطی شدن آب در منطقه رخ داده است را به صورت یک سکتور 

مورد بررسی قرار داده ایم.

2   نمای سه بعدی سکتور مورد مطالعه
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برای بررسی بهتر این پدیده در اطراف چاه از LGR استفاده شده است. شکل۳ 
شــمای  LGR  اســتفاده شــده در اطراف چاه تولیدی را نشان می دهد. چون 
تغییرات فشار در نزدیکی چاه بسیار زیاد است، لذا الزم است که بلوک هایی که 

چاه در آن تکمیل شده است را کوچک تر در نظر بگیریم.

آزمایش های PVT در شــرایط مخزن و سر چاه در زمان نمونه گیری انجام شده 
اســت. بنابراین با استفاده از شبیه ساز خواص سیاالت مخزن، این خواص برای 

شرایط مختلف دما و فشار برای گاز و آب مخزن موردنظر تعیین می شود.
 PVTi نرم افزار استفاده شده جهت مدل سازی ترمودینامیکی گاز مخزن، نرم افزار
Peng Robinson (3-Parameter( است. معادله ي حالت استفاده شده معادله ي

اســت و از معادله ي Lohrenz-Bray-Clark جهت پیش بینی گرانروی استفاده 
شده است. 

3- اقدامات قبل از حفاری چاه جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب
1-3- بررسي سطوح تماس 

تکميــل چاه ها در نزديکي ســطح تماس آب ـ نفت يا نزديــک آن و همچنين 
مشبک کاري هاي انجام شده در باالي ســطح تماس آب ـ گاز يا آب ـ نفت باعث 
توليد ناخواسته ي آب به صورت مخروطي مي شود. تکميل چاه ها در اليه هايي که 
درجه ي اشباع آب در آنها از درجه ي اشباع آب همزاد بيشتر باشد، باعث توليد 
آب ناخواسته مي شــود. در بعضي مواقع سدهاي نفوذناپذير مانند )انيدريدها و 
شــيل ها(، اليه هاي هيدروکربوري را از اليه هاي با اشــباع آب باال جدا مي كند. 
بنابراين در صورت شکستن و از بين رفتن اين سدها، سيال ناخواسته مي تواند 

به درون چاه مهاجرت كند.]۸[ 

2-3-فاصله ي چاه ها 
معموال در صورتي که مخروطي شــدن در چاه هاي مجاور رخ دهد در هر حال 
به اندازه ي مســاحت محدودي مي تواند آب از مخروط ايجاد شده، توليد شود 
و چنين تجربه شده است که اگر چاه هاي مجاور در يک مخزن به گونه اي قرار 
بگيرند که مخروط هاي آنها با هــم برخورد نکند يا به عبارت ديگر مخروط ها 

نتوانند همديگر را تقويــت کنند، در آن صورت حوضچه هاي نفتي، بهتر و با 
بازدهي بيشــتري از نفت تخليه مي شود. بنابراين دانستن موقعيت مخروطي 
شــدن آب در چاه از لحاظ طول افقي و عمودي بســيار مهم است، از اين رو 

محاسبات زير در جهت اين هدف طراحي شده اند:]۹[ 
در این معادالت، ارتفاع ســتون آب در پدیده مخروطی شدن،  فاصله ي افقی 

از دهانه ي چاه و tD, tC , tB , tA و  ثوابت هستند.
رابطه ۱:

رابطه ۲:

شکل۴ درصد تولید آب برای چاه شماره۱ برای حالتی که در مخزن یک چاه 
و دو چاه و سه چاه وجود دارد را نشان می دهد. طبق این نمودار کامال واضح 
اســت هنگامی که تعداد چاه ها افزایش می یابد چــون مخروط ها یکدیگر را 

تقویت می کنند لذا برش آب برای چاه شماره۱ افزایش می یابد.

4- روش های کنترل مخروطی شــدن آب در چاه های عمودی بعد از حفاری 
چاه

1-4- مسدود کردن ته چاه
هدف اولیه ي کلیه ي عملیات تعمیر چاه )Work Over( عبارت است از: مراقبت، 

کنترل و تعمیر چاه برای نگه داشتن چاه در شرایط آیده آل تولید. 
در تعمیر این گونه از چاه ها در صورتی که چاه به صورت حفره باز باشــد می توان 
قســمت انتهای آنرا با مجرا بند ســیمانی مســدود كرد  )Plug Back( و یا با 
راندن لوله ي آســتره قسمت های آبدار را جدا کرده و ســپس فواصل باالتر را 
که دارای گاز هســتند، مشــبک كرد. همچنین اگر چاه به صورت جداره پوش 
)Cased  Hole( تکمیل شــده باشد نیز می توان مشبک های پایینی را که تولید 
آب می کنند، مســدود كرده و در نقاط باالتر لوله ي جداره را مشــبک کرده و 
چاه را تکمیل كرد. در اين روش ممکن اســت که به طور مقطعي توليد آب کم 

3   نمای LGR استفاده شده در اطراف چاه

4   مقایسه برش آب برای یک، دو و سه چاه
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برای بررسی بهتر این پدیده در اطراف چاه از LGR استفاده شده است. شکل۳ 
شــمای  LGR  اســتفاده شــده در اطراف چاه تولیدی را نشان می دهد. چون 
تغییرات فشار در نزدیکی چاه بسیار زیاد است، لذا الزم است که بلوک هایی که 

چاه در آن تکمیل شده است را کوچک تر در نظر بگیریم.

آزمایش های PVT در شــرایط مخزن و سر چاه در زمان نمونه گیری انجام شده 
اســت. بنابراین با استفاده از شبیه ساز خواص سیاالت مخزن، این خواص برای 

شرایط مختلف دما و فشار برای گاز و آب مخزن موردنظر تعیین می شود.
 PVTi نرم افزار استفاده شده جهت مدل سازی ترمودینامیکی گاز مخزن، نرم افزار
Peng Robinson (3-Parameter( است. معادله ي حالت استفاده شده معادله ي

اســت و از معادله ي Lohrenz-Bray-Clark جهت پیش بینی گرانروی استفاده 
شده است. 

3- اقدامات قبل از حفاری چاه جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب
1-3- بررسي سطوح تماس 

تکميــل چاه ها در نزديکي ســطح تماس آب ـ نفت يا نزديــک آن و همچنين 
مشبک کاري هاي انجام شده در باالي ســطح تماس آب ـ گاز يا آب ـ نفت باعث 
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آب ناخواسته مي شــود. در بعضي مواقع سدهاي نفوذناپذير مانند )انيدريدها و 
شــيل ها(، اليه هاي هيدروکربوري را از اليه هاي با اشــباع آب باال جدا مي كند. 
بنابراين در صورت شکستن و از بين رفتن اين سدها، سيال ناخواسته مي تواند 

به درون چاه مهاجرت كند.]۸[ 

2-3-فاصله ي چاه ها 
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به اندازه ي مســاحت محدودي مي تواند آب از مخروط ايجاد شده، توليد شود 
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رابطه ۲:
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4   مقایسه برش آب برای یک، دو و سه چاه
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7   مقایسه ي برش آب برای تولید عادی و تولید تحت دبی بحرانی5   مقایسه برش آب برای تولید عادی و مسدودسازی ته چاه

8   مقایسه ي تولید انباشتی گاز برای تولید عادی و تولید تحت دبی بحرانی 6   مقایسه تولید انباشتی گاز در حالت عادی و مسدودسازی ته چاه

يا قطع شــود، اما پس از مدتي با پيشرفت سطح تماس آب ـ گاز، مجددا مشکل 
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در این روش، نرم افزار طوری طراحی شــده است که وقتی مقدار برش آب چاه 
به ۰.۰۰۱ رســید قســمتی که تولید آب دارد را می بندد سپس به تولید خود 
ادامه مي دهد. اشــکال۵ و ۶، درصد برش آب و تولید انباشتی گاز در این روش 
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را به حداقل رسانده و میزان تولید انباشتی گاز نیز با حالت تولید عادی تقریبا 

برابر شود.

2-4- تولید کمتر از دبی بحرانی در چاه های عمودی
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می شود. گرادیان فشاری که تحت شــرایط دبی بحرانی به وجود می آید، کمتر 
از نیروی اختالف گراویتی بین آب و گاز اســت لذا نمی تواند بر آن غلبه کند و 
حرکت رو به باالی ســطح تماس آب و گاز به صورت کامال افقی خواهد بود. اما 
بنا به دالیل اقتصادی و سیاســی، تولید از چاه در پایین تر از مقدار دبی بحرانی 
امکان پذیر نیســت چون تحت این شرایط دبی تولید چاه بسیار کمتر از حالت 
عادی است و تولید انباشتی بسیار کم خواهد بود. از این رو دبی بحرانی فقط از 
لحاظ تئوری پذیرفته شده است. اشکال۷ و ۸، درصد برش آب و تولید تجمعی 
گاز در حالــت تولید تحت دبی بحرانی در این روش و تولید در حالت عادی را 

نشان می دهد.
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مقاالت پژوهشی

همان طــور که کامال واضح اســت، در صورتی که از روش تولید تحت دبی 
بحرانی اســتفاده شود میزان برش آب به صفر رسیده که در این روش بنا 
به دالیل اقتصادی و سیاسی، تولید از چاه در پایین تر از مقدار دبی بحرانی 
امکان پذیر نیست، چون تحت این شــرایط دبی تولید چاه بسیار کمتر از 

حالت عادی بوده و تولید انباشتی بسیار کم شد.

3-4- حفاری چاه افقی 
طوالنی تر بودن زمان میان گذر شــدن در چاه های افقی یکی از مزیت های 
آن اســت. در این قسمت از شبیه سازی با تبدیل چاه عمودی به چاه افقی 
باعث افزایش زمان میان گذر شــدن و کاهش بــرش آب و افزایش تولید 
انباشــتی شده است. البته باید توجه داشــت که محل چاه افقی به دقت 
انتخاب شــود زیرا انتخاب نادرست آن موجب وخیم تر شدن اوضاع نسبت 
به حالت کنونی خواهد شد. اشکال۹ و ۱۰، درصد برش آب، تولید تجمعی 

گاز در این روش و تولید در حالت عادی را نشان می دهد.

همان طور که کامال واضح است استفاده از چاه افقی باعث کاهش برش آب 
کمتری نســبت به تولید در چاه عمودی شده ولی بر میزان تولید انباشتی 
تاثیــری ندارد. جدول۱ زمان میان گذر شــدن، درصد بــرش آب و تولید 
انباشــتی گاز برای انواع روش های جلوگیری از مخروطی شــدن در چاه 

عمودی را نشان می دهد.

شكل۱۱، درصد اشباع آب در آخرین بلوکی که چاه در آن تکمیل شده در 
حالت های مختلف روش های جلوگیری از مخروطی شدن در چاه عمودی 

و تولید در حالت عادی را نشان می دهد.

همان طور که طبق شــکل کامال واضح است هنگامی که از یک چاه کمتر 
از دبی بحرانی تولید می شــود، چون سطح تماس آب ـ گاز به صورت کامال 
پایدار باقی می ماند، بنابراین حرکت بســیار کمی به ســمت باال دارد. در 
نتیجه درصد اشباع آب این بلوک در طول دوره ي تولید کمترین تغییرات 
را دارد. ولــی هنگامی که چاه در حالت عادی یا مسدودســازی ته چاه به 
تولید خود ادامه می دهد در اثر گرادیان فشــار بین مخزن و چاه ســطح 
تماس آب و گاز به ســمت باال حرکت می کند و درجه ي اشباع آب در این 

بلوک به شدت زیاد می شود.

9  مقایسه ي برش آب برای تولید عادی و چاه افقی

11  مقایســه ي درصد اشــباع آب در آخرین بلوكی كه چاه در آن تکمیل شــده برای 
روش های جلوگیری از مخروطی شدن در چاه عمودی  

10  مقایسه ي تولید انباشتی گاز برای تولید عادی و چاه افقی

  1     مقایسه ای بین انواع روش های جلوگیری از مخروطی شدن در چاه های 

عمودی

نوع روش جلوگیریردیف
زمان میان گذر 

)day(شدن
برش آب

)years 15(

میزان تولید
 انباشتی گاز

)SM3(

بدون روش های جلوگیری         1
         109× .2300.455.3181)چاه عمودی(

         109× .0.00005.2842----مسدودسازی ته چاه2
         109× .0.00002.2892----دبی بحرانی3
         109× .35960.002252.9724حفرچاه افقی4
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اشکال۱۲ و ۱۳، درصد برش آب و تولید تجمعی گاز برای تمام روش های 
مختلف جلوگیری از مخروطی شــدن در چاه عمــودی و تولید در حالت 

عادی را نشان می دهد.

نتیجه گیری
۱-با توجه به تاثیر چشمگیر دبی برداشت بر روی میزان تولید آب، به نظر 
می رسد که ساده ترین روش به منظور کاهش پدیده ي مخروطی شدن آب، 
پایین آوردن دبی برداشت اســت. البته باید مدنظر داشت که در بسیاری 
از موارد کاهش بیش از حد دبی برداشــت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
نيست بنابراین کاهش دبی را به عنوان یک راه حل قطعی نمی توان در نظر 

داشت.
۲-در مخازن، باید ســعی شود که پدیده ي مخروطی شدن اتفاق نیفتد در 

غیر این صورت روش های جلوگیری اثر بسیار کمی دارند.
۳-در ایــن مخزن برای چاه عمودی، پــالگ کردن بهترین روش از لحاظ 
هزینه و تکنولوژی موردنیاز است اما مشکل مخروطی شدن کماکان باقی 

می ماند.
۴-بهتــر اســت به جــای اســتفاده از تجهیــزات تفکیــک ســطحی از 
تفکیک کننده های درون چاهی اســتفاده شــود. این ابزار اجازه می دهند 
آب در چاه بماند که ایــن اقدام ضمن حفظ انرژی مخزن، موجب کاهش 

هزینه ي امکانات سطحی و خوردگی نیز می شود.
۵-برای جلوگیری از پدیده ي مخروطی شــدن و تولید آب، قبل از انجام 
هر عمل پیشــگیرانه باید به تشخیص مشــکل و محل ورود آب پرداخت. 
پس از تشخیص مشکل، می توان نسبت به تعریف استراتژی های مختلف و 

انتخاب گزینه ي صحیح تر جهت کنترل مشکل اقدام كرد.
۶- تزریــق آب به درون یک مخــزن گازی عالوه بر اینکه می تواند به دفع 
مواد زائد تولیدشده، کمک قابل توجهی كند می تواند موجب افزایش تولید 
گاز از آن مخزن و ســوددهی نیز شود. بنابراین همین آب مضر را می توان 

به عنوان منبع باارزشی جهت بهره وری بیشتر در نظر گرفت.
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