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عملیات مشــبک کاری بــه منظور برقراری ارتباط بین مخــزن و چاه پس از 
جداره گذاری و ســیمان کاری آن انجام می شــود. معموال محل مشــبک ها 
باید به گونه ای باشــد تا آب دهی یا گازدهی چاه اتفاق نیفتد. عمق مناســب 
مشبک کاری به کمک اطالعات چاه نگاری و چاه پیمایی با استفاده از الگ های  

CCL 1 و گاما مشخص می شود. 

عالوه بر تعیین محل مشــبک ها برای تولید، گاهی اوقات ســیمانکاری پشت 
لوله ی جداری ضعیف اســت و ســیمان فاقد پیوستگی اســت بنابراین برای 
جلوگیــری از خطر خوردگی لوله ی جداری باید آن را مجددا ســیمان کرد2، 
بدین منظور الزم اســت لوله ی جداری را در نقاطی که خوب ســیمان نشده، 

پانچ )مشبک( کرد. 
برای تعیین محل مشــبک ها در این نوع عملیات از الگ )CBL 3( اســتفاده 
می شــود. چاه هــای قائم در مخازنی بــا تراوایی پایین، از بهــره وری پایینی 
برخــوردار هســتند. از طرفی مقدار قابل توجــه هیدروکربن محصور در این 
مخازن را نمی توان نادیده گرفت. به همین منظور برای استخراج هیدروکربن 

از این گونه مخازن از حفاری افقی استفاده می شود. 

پیشینه ی تحقیق
معرفی حفاری افقی به سال 1927 باز می گردد، اما به طور جدی از سال 1980 
در میدان ها به صورت عملی اجرا شــد. ابتدا اعماق کمتر )حدود 250 فوت( 
با استفاده از این تکنولوژی حفاری شدند و در سال 1985 اولین چاه افقی با 
شعاع متوسط حفاری شد. با اینکه حفاری افقی نیاز به صرف زمان و هزینه ی 
بیشــتری نسبت به حفاری قائم دارد، حدود 80درصد از چاه های عمان، قطر 
و امــارات متحده ی عربی از نوع چاه های افقی هســتند. به عبارت دیگر حفر 
چاه افقی در این کشورها به صورت امری عادی و معمولی تبدیل شده و برای 
حفر چاه قائم، کلیه ی شــرایط بررسی و پس از اثبات کارآمد بودن حفر چاه 

قائم، اقدام به این امر می کنند. 
عالوه بر این امروزه یکی از سیاســت های مهم در امر صیانت از مخازن، توجه 
به حفظ فشار طبیعی مخزن برای مدت زمان بیشتر از زمان تولید است. این 
امر سبب شده که روش های تولیدی که می تواند بیشترین تولید از یک مخزن 
را به همراه کمترین افت فشــار تحمیلی به آن داشته باشد در اولویت نخست 
قرار گیرد. حفر چاه افقی با توجه به این امر که ســبب افزایش ســطح مقطع 
تماس چاه با مخزن می شــود، سبب کاهش افت فشار و آسیب به مخزن شده 
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اطــالع از رفتار افت فشــار و دبی چاه های تولیدی از مهمترین مســایل توســعه و بهره بــرداری از هر میدان 
هیدروکربنی اســت که معموال از طریق شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع، هدف این پژوهش 
قرار گرفته و در مورد یک چاه افقی است. همان طور که می دانیم دمای اطراف چاه افقی با دمای مخزن تقریبا 
برابر است. بنابراین در معادالت، از انتقال حرارت از چاه به مخزن صرف نظر کرده ایم. ابتدا تغییرات فشار و دبی 
را مدل می کنیم تا داده های فشــار و دبی مربوط در طول چاه را محاســبه کنیم. از اصول بهره برداری می توان 
برای تفهیم قســمت اول این مطالعه اســتفاده کرد با این استدالل که دبی ورودی از هر مشبک به درون چاه 
موجب افت فشــار درون مشبک متناظر شده و به واسطه ی ورود سیال در داخل چاه نیز افت فشار اصطکاکی 
به وجود می آید. دبی بهینه بین مشــبک و چاه برقرار می باشد. همان طور که عملکرد چاه و مخزن در نقطه ی 
تعادلی به حالت بهینه ی خود می رســد، برای هر مشبک و طول چاه متناظر با آن مشبک نیز یک فشار و دبی 
بهینه در یک نقطه ی تعادلی وجود خواهد داشــت. دبی نهایی تولیدی از چاه برابر با مجموع همه ی دبی های 
تولیدی از مشــبک ها اســت. برای فهم موضوع، ابتدا حالت تک فاز را برای مدل حل کرده و بر اساس آن مدل 
جریان دوفازی را توسعه داده ایم. نتایج شبیه سازی به خوبی اثر توزیع مشبک ها در طول چاه را با دبی تولیدی 

نشان داده است. همچنین میزان توزیع سرعت و دمای داخل چاه محاسبه شده است.
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و به ازای افت فشار بسیار کمتری تولید بیشتر حاصل می شود. نحوه ی حفاری 
و ســپس بهره برداری صحیح از چاه افقی خود نیز دارای چالش هایی اســت 
که به منظور داشــتن یک مدل پیش فرض از چاه افقی در شــرایط مختلف، 

مدل سازی و شبیه سازی جریان در چاه می تواند مفید باشد.]1و2[ 
لی و پردی)2010( در مطالعه ی خــود بر روی چگونگی تخمین تنش افقی 
حداکثر دو روش را پیشــنهاد دادند. روش اول بر اســاس قانون کلی هوک با 
ترکیب تعادل ســه جزء تنش برجا و فشــار منفذی استوار است. آنها معتقد 
بودند که روش جدید می تواند عدم اطمینان از پیش بینی تنش برجا توســط 
مســاحت محدود در چند ضلعی تنش های برجــا را کاهش دهد. روش دوم 
شــامل تجزیه وتحلیل تنش های القایی در نزدیکی دیواره ی چاه و ریزش ها با 

استفاده از معیار شکست موهر ـ کولمب است. 
النگ و همــکاران)2011( دریافتند که روند کار برای مدل ســازی پایداری 
دیــواره ی چاه باید صفحات شکســت، آنیزوتروپی ســنگ و افت فشــار در 
نظر گرفته شــود. با توجه به ایــن فاکتورها، مدل دیواره ی چاه قادر اســت 
شکست های دیواره ی چاه را در طول مسیرهای چاه با انواع جهت های حفاری 

در مقابل جهت شکست محاسبه کند.
اســمیت و همکاران)2014( به مدل ســازی عددي پايداري ديوار ه ی چاه با 
بررسی اثر تنش و آنيزوتروپي سنگ پرداختند. آنها دریافتند که شکستگي هاي 
کششــی به صورت متقارن بر دیواره ی چاه ايجاد نخواهند شد و آنيزوتروپي 
ســنگ مي تواند بر جهت انتشــار شکستگی ها اثر گذاشــته اما الگوی تنش 

ديواره ی چاه را تغییر نخواهد داد.
ونگ و ژیمینگ)2017( یکی از جدیدترین کارها در محاســبه ی افت فشــار 
جریــان دوفازی در چاه های افقی را ارائــه کرده اند که در این تحقیق آنها به 
طبقه بندی الگوی جریان دو فاز نفت/آب در چاه افقی با توجه به تجزیه وتحلیل 

نظری و دستاوردهای تحقیق های قبلی پرداخته اند.
 نتایج حاصل از مطالعه ی آنها نشــان داد که مدل توسعه یافته ی آنها نه تنها 
می تواند به درســتی الگوهای جریــان دو فاز نفــت/آب را در چاه های افقی 
پیش بینی کند، بلکه از دقت پیش بینی باالیی نیز برای افت فشــار برخوردار 

می باشد.
آل ناما و ال شهالوی)2014( به بررسی بهبود خواص مخازن و بهبود تولید در 
چاه های افقی پرداختند. از نقطه نظر بررســی آنها افزایش سطح تماس چاه با 
مخزن سبب بهبود خواص اندازه گیری شده ی مخزن با الگ های اندازه گیری 

در میدان دوخان می شود. 
مهدی تدینــی)1388( مطالعه ی جامعی در زمینــه ی کاربرد چاه های افقی 
در بهبــود و افزایش راندمان تولید از چاه ها ارائه داده اســت. نتایج حاصل از 
تحقیقات آنها نشــان داد حفر چاه های افقی در مخــازن مورد مطالعه باعث 
افزایش راندمان تولید می شــود. در این تحقیق مدل سازی جریان دوفازی به 

همراه تغییرات دما و سرعت سیاالت مدنظر است. به علت دبی باالی مخزن، 
درون چاه افقی افت فشــار اصطکاکی باالیی به وجــود می آید. همچنین به 
علت تغییرات افت فشار اصطکاکی درون چاه افقی توزیع دبی در چاه یکسان 
نیســت. از یک مدل ریاضی برای چگونگی ارتباط دادن توزیع فشار درون هر 
مشبک استفاده می شود، ســپس مدل ریاضی افت فشار داخل هر مشبک را 
با اســتفاده از معادله ی دارسی ـ ویســباخ با معادله ی مومنتوم برای چاه افقی 

کوپل می شود.

روش تحقیق
در ابتدا مدل ریاضی برای توســعه ی جریان درون چاه افقی نوشته می شود. 
مدل ریاضی شامل معادله ی انتقال جرم هیدروکربن از مخزن به درون چاه به 
همراه معادله ی انتقال سرعت یا مومنتوم می باشد. در معادله ی مومنتوم افت 
فشار ناشی از اصطکاک ســیال درون چاه و اصطکاک سیال درون مشبک ها 
نوشــته می شود. سپس معادله ی انرژی برای توصیف تغییرات دما به سیستم 
معــادالت اضافه می شــود و با روش های حل عددی تغییرات دما و ســرعت 

حاصل می شود. 
کلیه ی معادالت برای دوفاز گاز و نفت نوشــته خواهند شد و برای محاسبه ی 
افت فشــار جریان دوازی از روابط بگز و بریل اســتفاده می شــود. در نهایت 
داده های حاصل از مدل ســازی با نتایج چاپ شده در مقاله ی Al-Naama و 
همکاران مقایسه و تحلیل می شوند. نرم افزار کدنویسی متلب برای پیاده سازی 

و حل معادالت به کار گرفته خواهد شد.

مدل سازی جریان
در مخازنــی با تراوایی و بهره دهی باال به علــت دبی باالی مخزن، درون چاه 
افقی افت فشار اصطکاکی باالیی به وجود می آید. به علت تغییرات افت فشار 
اصطکاکی درون چاه افقی توزیع دبی در چاه یکســان نیســت. از یک مدل 
ریاضی برای چگونگی ارتباط دادن توزیع فشــار درون هر مشــبک استفاده 
می شود. مدل ریاضی، افت فشــار داخل هر مشبک را با استفاده از معادله ی 

دارسی ـ ویسباخ با معادله ی مومنتوم برای چاه افقی کوپل می کند. 
در چاه مشــبک شده فاصله ی بین مشــبک ها به قدری است که هر مشبک 
نقش یک چاهک4 برای مشــبک های مجاور خود دارد. شکل1 شماتیک چاه 

افقی و مشبک های آن را نشان می دهد.

 1  توزیع مشــبک ها در اطراف چاه افقی]8[
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در شکل1 مشاهده می شود مشبک ها در چاه افقی به صورت استوانه ای با قطر 
δ و طول a در نظر گرفته شــده اند. از تاثیر آســیب چاه در اطراف مشبک ها 
صرف نظر کرده ایم. بنابراین رابطه ی افت فشــار برای هر مشــبک به صورت 

معادله ی1 می باشد.

معادله ی )1(:                               

برای حل مدل جریان دو فــازی، اصول معادالت همانند مدل جریان تک فاز 
اســت با این تفاوت که برای تعیین ضریب اصطکاک و دانســیته ی سیاالت 
درون چــاه باید ابتدا الگوی جریان دوفازی را تعیین کرده و ســپس با توجه 
بــه معادالت جریان دوفازی میزان مایع تجمع یافته را حســاب کرده و مقدار 

ضریب افت فشار اصطکاکی را به دست آوریم. 
همچنیــن برای قســمت اول هم ضرایــب گرانروی و تراوایی نســبی کامال 
وابسته به فشار هستند. ابتدا معادله ی افت فشار درون مشبک ها را بازنویسی 
می کنیــم: با توجه به اینکه جریان، دوفازی اســت باید معادالت را هم برای 

جریان گاز نوشت و هم برای جریان نفت. 
سپس دبی گاز و نفت را به دست آورده و برای معادله ی افت فشار درون لوله 
به کار بریم. با این کار در هر حلقه تکرار دبی های نفت و گاز مشخص شده و 

می توان میزان تجمع مایع5 را برای هر گرید مشخص کرد.

معادله ی )2(:   

برای حل معادله ی افت فشــار درون چاه باید با توجه به دبی گاز و نفت، 
مقدار ســیال تجمع یافته را حساب کرده و سپس الگوی جریان را تعیین 
کنیم. پس از تعیین الگوی جریان می توان با مدل های شــناخته شــده 
ضریب افت فشــار را تعیین کرده و ســپس این ضریــب را در معادله ی 
مومنتــوم قرار دهیم. در این جا ما از مدل بگز و بریل برای محاســبه ی 

ضریب اصطکاک استفاده کرده ایم. 
دســته ی معادالت ديفرانسيل حاکم برای شبیه ســازی دما در چاه افقی 
شــامل معادلــه ی اصلي بقاي جــرم، معادله ی بقاي انــدازه ی حركت و 

معادله ی بقاي انرژي می باشد. 
عموما معادالت هيدروليكي حاكم بر جريان سيال براي يك چاه با سطح 
مقطع ثابت با در نظر گرفتن فرضيات ســيال همگن و جريان ســيال به 

موازات محور لوله مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مشــخصات هندسه ی چاه افقی مورد استفاده در این تحقیق در جدول1 

ذکر شده است.

اعمال شرایط مرزی و اولیه
شرايط اوليه ی حل بدين صورت می باشد که دما و فشار در طول چاه با توجه 
به مقدار نقطه توزیع شــده اســت لذا دما و فشار تمام نقاط در لحظه ی صفر 
قابل محاســبه است. با داشتن دما، فشار و دبي اســتاندارد در خروجي چاه، 
ســرعت در خروجي نيز در زمان صفر به دســت مي آيد. حال با فرض پايايي 
در لحظه ی صفر و اســتفاده از معادله ی پيوستگي )معادله ی3( مقدار سرعت 
براي هر نقطه در زمان صفر به دست مي آيد که مجموعه ی اين مقادير شرط 

اوليه ی مسئله را تشکيل مي دهد.]8[
ρ1v1A=ρ2v2A                                                         :)3( معادله ی

بحث و نتایج
مقایسه ی نتایج حاصل از برنامه نویسی متلب 

درابتــدا از مقاله ی Al-Naama و همکاران در ســال 2014 به عنوان مقاله ی 
مرجع برای اعتبارســنجی نتایج حاصل از کد نویســی اســتفاده می شــود. 
خصوصیات چاه و مشــبک ها در جدول2 نشــان داده می شود. همچنین در 
شــکل2  نتایج کدنویســی با نمودارهای قرمز و سبز و نتایج موجود در مقاله 
در باالی اشکال نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود انطباق 
مناسبی بین داده های مقاله با داده های حاصل از کدنویسی دیده می شود. در 
شکل2 میزان دبی و افت فشار داخل چاه را که حاصل از نتایج مقاله است به 
همراه نتایج برنامه ی Regenerate شــده نشان می دهد. تعداد مشبک ها برابر 
100 عدد انتخاب شده اند. همان طور که مشاهده می شود انطباق مناسبی بین 

داده های مقاله با داده های حاصل از کدنویسی وجود دارد.

متر400طول چاه
اینچ5قطر داخلي

1000Psiaفشار ورودي
2600bbl/dayدبي خروجي
کلوین350دماي ورودي
درجه ی سانتي گراد310دماي مخزن

1.1W/m2Cضریب انتقال حرارت

درجه ی فارنهایت60شرایط استاندارد
14.696psi

  1  مشــخصات هندسی چاه افقی

  2  مقادیر پارامترهای چاه و مخزن اســتفاده شده برای اجرای برنامه]9[

 Well parameters-Reservoir fluid parameters

12.5 cmWell diameter0.5 cpViscosity

0.1 cmWell roughness

750 Kg/m3Density 1 cmPerf.radius

35 cmPerf.length
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Infinite conductivity 3  توزیع دبی در طول چاه در حالت 

 6  توزیع فشار درون چاه افقی به ازای قطرهای مختلف چاه در حالت 

جریان دوفازی

 7  نمودار توزیع دبی ورودی نفت به درون چاه افقی به ازای قطرهای 

مختلف چاه
 5  توزیع افت فشــار درون چاه افقی به ازای قطرهای مختلف چاه در 

حالت جریان دوفازی

 4  توزیع افت فشار درون چاه افقی

 2  توزیع فشــار و دبی درون چاه افقی برای نمونــه ی موجود در مقاله با نتایج برنامه
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جریان تک فاز
برای حالت لوله ی بدون اصطکاک یا حالتInfinite conductivity  نمودار دبی 
به شکل3 تبدیل می شود. شکل3 )برای ایجاد شکل در کد متلب میزان ضریب 
اصطکاک را  برابر کرده ایم( همان طور که دیده می شود نمودار به سمت باال 
یعنی دبی های زیادتر انتقال داده شده است. شکل سهموی نمودار هم ناشی از 

تغییرات دبی به ازای افت فشار اصطکاکی در مسیر تولید است.
در شکل4 افت فشار موجود در مسیر چاه نشان داده شده است. همان طور 
که دیده می شــود بیشترین افزایش پس فشار در پاشنه ی چاه و کمترین 
در انتهای چاه اســت که این امر دبی ورودی از مشبک ها به داخل چاه را 

کنترل می کند. هر بازه ی مکانی برابر با 4m است.
اشــکال5 و 6 تغییرات فشــار و خود فشــار موجود در طول چاه را برای 
حالت های مختلف قطر چاه نشــان می دهد. همان طور که دیده می شود با 
افزایش قطر چاه تولیدی میزان افت فشار اصطکاکی به علت کاهش سرعت 
سیال کم شده و این امر سبب افزایش دبی می شود. افزایش قطر چاه از 5 
تا 7 اینچ افزایش 15درصدی را در دبی تولیدی چاه نشان می دهد. شکل5 
نیز میزان دبی تولیدی به ازای هر مشــبک در طول چاه را نشان می دهد. 
همان طور که دیده می شــود افزایش قطر چاه سبب افزایش دبی ورودی از 
هر مشبک شده است و نتیجه ی نهایی باال رفتن نمودار تولید دبی می باشد.

جریان دوفازی
پس از بررسی نمودارهای جریان تک فازی به سراغ نمودارهای جریان دوفازی 
می رویم. در شــکل8 میزان تولید نفت برای حالت چاه تقریبا بدون اصطکاک و 

با نسبت گاز به نفت تولیدی برابر 500 نشان می دهد. 
همان طور که مشــاهده می شــود رفتار کلی نمودارهای جریان دوفاز همانند 
نمودارهای تک فازی است. در شکل9 نمودارهای تولید دبی برای جریان دوفازی 
در طول چاه مشبک شده برای نسبت های مختلف گاز به نفت تولیدی را نشان 

می دهد. 
همان طور که دیده می شود با افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی میزان تولید دبی 
نفت به خاطر افزایش افت فشار اصطکاکی کم می شود و این امر عملکرد تولید را 
تحت تاثیر قرار می دهد. شکل10 نتایج تغییرات فشار در طول چاه به ازای تعداد 
مشــبک ها به ازای هر متر از طول چاه را نشان می دهد، برای وقتی که معادله ی 

پوستگی و مومنتوم همزمان با معادله ی انرژی حل می شود. 
همان طور که دیده می شــود با افزایش تعداد مشــبک ها میزان افت فشار نهایی 
کمتر می شود. شکل11 نیز تغییرات دمای نهایی را نشان می دهد. از این تغییرات 
دما می توان جهت بررسی عملکرد چاه تولیدی و جلوگیری از رسوب آسفالتن نیز 

استفاده کرد.

 8  نمــودار توزیــع دبی ورودی نفت به درون چاه افقی در حالت چاه با 

باال هدایت پذیری 

 9  تاثیر میزان نســبت گاز به نفت بر روی نمودار توزیع دبی ورودی 

نفت به درون چاه افقی

)  10  تغییرات فشار برای سه قسمت مختلف درون چاه )در 

)  11  تغییرات دما برای قسمت های مختلف درون چاه )در 
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نتیجه گیری
در این تحقیق به رفتار افت فشــار و دبی درون یک چاه افقی مشــبک شده با 
استفاده از کدنویسی متلب پرداخته ایم و سپس تغییرات دما را درون چاه افقی 
برحسب زمان، مورد بررسی قرار داده ایم. افزایش سرعت سیال به علت افزایش 
انرژی جنبشی باعث افزایش دمای سیال می شود ولی به موجب افت اصطکاکی 
و در نتیجه کاهش فشار سیستم، دما کاهش می یابد. نتیجه ی حاصل از معادالت 
بیان می کند که در لحظات اول تولید دمای سیستم در نقاط مشخص شده میل 
به افزایش پیدا کرده اســت اما در ادامه به علت افت شدید اصطکاکی و کاهش 
فشار دمای سیستم شروع به کاهش یافتن کرده است. به طور کلی نتایج زیر از 

این مطالعه حاصل می شود:

 جریان تولیدی نهایی کامال به توزیع مشبک ها وابسته بوده و این توزیع سبب 
دبی ورودی سهمی گون به داخل چاه می شود.

 افزایش قطر چاه ســبب کاهش افت فشــار اصطکاکی ناشی از جریان سیال 
می شــود و این خود سبب افزایش دبی تولیدی می شود. برای افزایش قطر از 5 

تا 7 اینج افزایش 15درصدی جریان مشاهده می شود.
 در جریان دوفازی داخل چاه میزان تولید نهایی کمتر از حالت تک فازی است.

 افزایش نســبت گاز به نفت تولیدی خود ســبب کاهش دبــی نهایی تولید 
می شود، به نحوی که برای نسبت گاز به نفت 500 دبی تولیدی تقریبا 3 برابر 

نسبت گاز به نفت 1000 می باشد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Casing collar locator
2. Recementation
3. Cement Bond Log

4. Sink
5. Liquid Holdup


