
34

مقــــالـــــات

مخروط شدگى، دبى بحرانى4، ميان شكنى5، برش آب6، راه  هاى جلوگيرى از مخروطى شدن

 مرتضى شگفت فرد1  پژوهشكده نفت جهاد دانشگاهى     دكتر سيدمحمد زمانزاده2   دانشگاه تهران

را  و چاه  هاى گازى  برداشت نشده3 در مخزن مي شود  نفت  زيادي  مقدار  باقى ماندن  نفت سبب  توليدى  هنگام آب در چاه  هاى  توليد زود 
مى كشد. در واقع مخروطى شدن ساز و كارى است كه در آن، سطح آب و نفت به صورت موضعى به سمت مشبك كارى چاه حركت مى  كند. 
چنانچه چاهى با اين مشكل روبه رو گردد، توليد از آن تحت تأثير قرار گرفته و هزينه  توليد افزايش مى يابد؛ در نتيجه، عمر مفيد چاه كوتاه شده 
و توليد نفت از آن كم تر مي شود. در اين مقاله روش  هاى جلوگيرى از مخروط شدگى و در نتيجه، چگونگى افزايش توليد نفت باقي مانده در 
مخزن مطالعه و بررسى مى  گردد. روش  هايى كه براى كاهش مخروط شدگى در يكى از مخازن ايران به كار رفته و در اين مقاله مورد ارزيابى 
قرار گرفته  است، عبارتند از: توليد آب از زير اليه نفتى، تزريق قسمتى از نفت توليدى به زير اليه  توليدى نفت، ايجاد يك ناحيه نفوذپذير در 

زير ناحيه توليدى و حفر چاه افقى.

 بررسى پديده مخروط شدگى در چاه  هاى توليدى نفت و 
روش  هاى مختلف كنترل آن 

 مقدمه
پديده مخروطى شدن آب و گاز7 بيانگر ساز و كار ورود آب موجود 
در زير اليه آبده يا گاز موجود در كالهك گازى به چاه هاى توليدى نفت 
بوده و در ميادين نفتى و چاه  هاى موجود شــايع است. معموالً اين پديده 
هنگامى رخ مى  دهد كه دبى توليدى بااليى به چاه تحميل شود و از اين  رو 
عاملى است كه ســبب محدودكردن توليد نفت از چاه و در نتيجه باعث 
جلوگيرى از توليد بهينه نفت از مخزن مى گردد. پديده مخروط شــدگى 
آب و گاز نســبت به دبى توليدى حســاس است. معموالً در ميادين نفتى 
ســعى بر اين است كه دبى  هاى توليدى در محدوده ايى كنترل شوند كه 
مانــع از ورود آب يا گاز به چــاه توليدى گردد. هنگامى كه نفت از يك 
چاه حفارى شده در مخزن استحصال مى  شود، گراديان به وجود آمده به 
همراه نيروهاى مويينگى و خاصيت ترشوندگى باعث مى  شود كه سطح 
مشــترك آب و نفت باال آيد. انحراف سطح مشترك آب و نفت توسط 
نيروهاى جاذبه و نيز اختالف دانســيته  ها به تعادل مى  رسد. بسته به اين كه 
مقدار اين نيروها چقدر باشد و كدام يك بتواند بر ديگرى غلبه كند، سطح 
مشــترك آب و نفت ممكن است در زير چاه به يك حالت پايدار برسد 

كه با گذشت زمان باعث توليد هم  زمان آب و نفت مى  شود [2].
در ايــن مقالــه تالش بر اين اســت كه راه  هاى جلوگيــرى از پديده 
مخروط شدگى توســط شبيه ســاز ®Eclipse 100 شبيه سازى و بررسى 

شود.

1- پديده مخروط شدگى
يكى از مشــكالت دايمى توليد نفت و گاز از مخازن، توليد ناخواسته 
آب است. سياالت تمايل بااليى به جريان  يافتن از ميان نواحى با تراوايى باال 
دارند. حضور اين نواحى به دليل وجود ناهمگنى طبيعى، امر بسيار معمولى 
است. مشكل توليد آب، به ويژه در مخازن داراى ساز و كار آبران تحتانى با 
سفره آبى زيرزمينى فعال، بسيار حاد مى  باشد و حتى سبب قطع توليد نفت و 
گاز در بعضى از چاه  هاى اين مخازن مى  شود. توليد آب در چاه هاى گازى، 
چاه را مى  ُكشد؛ زيرا گاز توانايى حمل آب به سطح زمين را ندارد. هم چنين 
اين مشــكل در چاه  هاى نفتى نه تنها هزينه  هاى جداســازى آب از نفت و 
هزينه  هاى تعميرات و نگه دارى ادوات سطحى را افزايش مى  دهد، بلكه در 
حالت  هاى بسيار بدتر، سبب قطع توليد مي شود و در نتيجه، حجم زيادى از 

نفت بدون آن كه توليد شود در مخزن باقى مى  ماند [1].
تجربيات ميدانى نشان داده است كه در سال  هاى اخير، توليد آب (آب 
1 m.shegeftfard@rias.ac.ir
2 smzamanzadeh@gmail.com 
3 bypassed
4 Critical rate
5 Breakthrough
6 Water cut
7 Water & Gas Coning
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شور) در ميادين نفتى افزايش يافته و به همين دليل، واحدهاى نمك  زدايى 
نيز بنابر نياز، در مجاورت اين ميادين تأســيس شــده  اند. با توجه به شرايط 
برخى از چاه  هاى توليدى نفت، مشكل توليد آب در آينده بيش تر خواهد 
شــد. از آن جا كه در ايران هزينه  هاى حفارى چاه ها و نصب سيســتم  هاى 
انتقال باالست، بنابراين لزوم توليد حداكثري از چاه  هايى كه با مشكل توليد 
آب روبه رو مى  باشــند ايجاب مى  كند كه با استفاده از روش  هاى متعدد (با 

توجه به نوع مشكل توليد آب)، اقدام مؤثر به عمل آيد.

 2- عوامل توليد آب[5]
توليد آب در چاه  هاى نفت و گاز داليل بسيارى دارد كه در ادامه به 

آن ها پرداخته مى  شود:

1-2 مشكالت مكانيكى
اشــكاالت پيش آمده در لوله جدارى چاه از جمله داليل ورود آب 
به چاه است. سوراخ  هاى ايجاد شده در اثر خوردگى يا ترك  هاى مويى، 
فشار بيش از حد يا تغيير شكل سازند مى  توانند سبب بروز مشكل ياد شده 
گردند. افزايش ناگهانى آب توليدى نيز مى  تواند به دليل وجود نشتى در 

لوله جدارى باشد.

2-2 مشكالت ارتباطى
مشكالت ارتباطى به مشكالت نزديك حفره چاه و مشكالت ناشى 
از مخزن نســبت داده مى  شــود. مورد اول شــامل كانال  هاى پشــت لوله 
جدارى، شكسته شدن اليه  هاى سفت و فشرده و تكميل چاه در درون يا 
نزديك ناحيه آبى بوده و مورد دوم شامل مخروط شدگى، كانالى شدن در 
اليه  هاى تراوا يا ترك  ها و شــكافدار كردن خارج از ناحيه توليدى است 

كه به شرح ذيل است:

1-2-2 كانال  هاى پشت لوله جدارى
ايــن كانال  هــا مى  توانند در طول عمــر چاه ايجاد شــوند، امّا امكان 
پيدايش آن ها در مدت كمى بعد از تكميل و تحريك چاه، قابل پيش بينى 
اســت. توليــد آب غيرقابل انتظار در مدت كمى پــس از تكميل، بيانگر 
امــكان وجود كانال  هايى اســت كه در فاصله بين لوله جدارى و ســازند 

(به دليل سيمان كارى بد) ايجاد شده اند.

2-2-2 شكسته شدن اليه  هاى سفت و فشرده
اگر سيمان كارى به خوبى انجام شده باشد و اليه  هاى سفت و فشرده، 
از قبيل اليه  هاى شــيل، در مسير حركت سيال انحراف ايجاد نمايند، اليه 
شــيلى مى  تواند متورم شود (به دليل جذب آب) و در نزديكي حفره چاه، 
شــكاف ايجاد كند. پس از شروع توليد از چاه و ايجاد اختالف فشار در 

اطراف اليه ياد شــده، سيال از طريق شــكاف به سمت حفره چاه جريان 
مي يابــد. اين امر، اغلب بعد از تحريك چاه كه شــكاف  ها در درون اليه 
شــيل ايجاد شــده يا اســيد باعث انحالل كانال  هاى درون شيل مى  شود، 

ايجاد مى گردد.

3-2-2 تكميل چاه در درون يا نزديك ناحيه آبى
تكميل چاه در ناحيه  اى كه   ســيال (آب يا گاز) نبايد توليد شــود، به 
آرامى به سيال اجازه توليد مى  دهد؛ حتى اگر مشبك   كارى لوله جدارى 
در باالى سطح تماس اوليه آب- نفت انجام شده باشد. نزديك بودن محل 
مشــبك كارى به ســطح تماس آب- نفت، خيلى ســريع و راحت اجازه 
مخروط شــدگى را به ســمت حفره چاه مى دهد. تكميــل چاه به صورت 
حفره باز نسبت به   چاه جداره گذارى و مشبك  كارى شده ارزان تر است. 
در روش حفره باز، آســيب  ناشى از گل حفارى و سيمان كارى به سازند 
كم تر است، امّا در چاه  هاى جداره  گذارى و مشبك  كارى شده، عمليات 
تحريك چاه به خوبى صورت گرفته و در مخازن آبران، عمليات كنترل يا 

كاهش توليد آب، راحت  تر صورت مى گيرد.

Coning يا Cresting 2-2-4
Cresting در چاه  هاى افقى و Coning در چاه  هاى عمودى، ناشــى 
از كاهش فشــار در نزديكى محل تكميل چاه اســت. اين كاهش فشــار 
در حفره چاه سبب كشيده شــدن آب موجود به اليه آبده هم جوار محل 
تكميل چاه مى  شود. هنگامى  كه جريان آب به حفره چاه رسيد8، تمايل به 
حادتر شدن داشته و درصد زيادى از سيال (آب) ناخواسته توليد مى  شود.

5-2-2 كانالى شدن در اليه  هاى با تراوايى باال
بخش  هاى با تراوايى باال ســبب رسيدن زودهنگام جريان سيالى كه 
به عنــوان نيروى رانش توليد هيدروكربن اســت، به حفــره چاه و ميان  بر 
شــدن پتانســيل توليد در اليه  هاى با تراوايى كم مى  گردد؛ اين مورد در 
مخازن آبران و مخازنى كه در آن ها عمليات سيالب زنى با آب9 صورت 
مى  گيرد، بسيار معمول است. با ادامه مشكل ياد شده، به مرور زمان درصد 

توليد آب بسيار زياد مى  شود.

6-2-2 شكاف  دار كردن ناحيه خارج از ناحيه توليد10 
طراحى غلط يا اسيدكارى بد چاه، سبب ايجاد و گسترش شكاف به 

سمت ناحيه آبى مى  شود.
3- مخروطى شدن آب [4]

در طى دوره  هاى طوالنى زمين شناسى، سياالت مخزن تحت يك فشار 
8 Water Breakthrough
9 Water Flooding
10 Fracturing Out of  Zone
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استاتيك تعادلى11 قرار گرفته  اند. تالش براى خارج ساختن نفت از مخزن، 
موجب تخليه فشار حول چاه مى  گردد. اگر فشار تخليه اعمالى، از اختالف 
فشار هيدرواستاتيك بين نفت و آب يا نفت و گاز بيش تر  شود، آب يا گاز 
نيز به سمت چاه توليدى به حركت در مى  آيند. در حالت كالسيك، يك 
منطقه نفتى همگن داراى منطقه آبى در پايين يا منطقه گازى در باال و يك 
چاه عمودى در درون آن است. همان گونه كه گفته شد سطح برخورد آب 
و نفت يا نفت وگاز به شــكل تقريبى يك مخروط به ســمت چاه توليدى 
حركت مى  كند (شــكل1)؛ بنابراين كلمه  مخروطى شــدن بــدان اطالق 
مى  شود. در چاه افقى، اين سطح برخورد به عنوان زين اسبى12 براى آن به كار 
مى  رود. به طور كلى، چه در چاه  هاى افقى و چه در چاه  هاى عمودى، همان 

كلمه مخروطى شدن13 استفاده مى  گردد. 
مخروطى شــدن يكى از پيچيده  ترين مســايل مربوط بــه توليد نفت 
است. شدت اين مسأله تابعى از خواص سنگ و سياالت مخزن مى  باشد. 

مخروط به وجود آمده ممكن است به دو شكل وجود داشته باشد:
1. مخروط پايدار 
2.مخروط ناپايدار 

مخروط پايدار هنگامى رخ مى  دهد كه:
    * از چاه تحت يك دبى ثابت و پايين بهره  بردارى مى  شود.

    * گراديان فشار در منطقه تخليه ثابت باشد.
    * گراديان فشار جريانى از نيروهاى ثقلى كوچك  تر باشد.

وقتى كه گراديان فشــار جريانى به اندازه الزم بزرگ شود كه بتواند بر 
نيروهاى ثقلى غلبه كند، آب و گاز، يك مخروط ناپايدار را تشكيل مى  دهند. 
روش  هاى كنترل و جلوگيرى از مخروط شــدگى به دو دســته كلى 

تقسيم مى  شوند[4]: 

1-3 روش  هاى بيشينه كردن ذخيره مخزن و به تأخير انداختن مخروط شدگى 
اين روش  ها مربوط به زمان قبل از رخ دادن پديده مخروط شــدگي و 
حتى حفر چاه مى  باشند. به عبارت ديگر، اين دسته عمليات پيش گيرانه بوده 

و عبارتند از:

1-1-3 فاصله  بندى چاه  ها14
به طور كلــى در صورتى كه مخروطى شــدن در چاه  هاى مجاور رخ 
دهد، مخروط شــدگى به اندازه مســاحت محدودى مى  تواند از مخروط 
ايجاد شــده آب توليد كند. مشــاهده شده اســت كه اگر در يك مخزن 
چاه  هاى مجاور به گونه  اى قرار گيرند كه مخروط  هاى آن ها باهم برخورد 
نكنند يا به عبارت بهتر مخروط  ها همديگر را تقويت نكنند، در آن صورت 

حوضچه نفتى بهتر و با بازدهى بيش ترى از نفت تخليه مى  شود.

2-1-3  بازه تكميل شده15 
طبق تحقيقــات انجام شــده، نفت قابل برداشــت توســط چاه  هاى 
بــا مكعب Stand off (كه عبارتســت از فاصله ميان نقطه تخليه ســيال تا 
سطح برخورد ســياالت) تغيير مى  كند. به  همين دليل يك روش كاهش 
مخروط شدگى، بهينه كردن اين فاصله است. طول فاصله تكميلى بايد به 
اندازه كافى بزرگ باشــد تا باعث افت فشار اضافى در دهانه چاه نگردد. 
از ديگر كارهاى قابل انجام اين اســت كه تكميــل چاه در فاصله اى كه 
داراى ضريب تخلخل بيش تر و نفوذپذيرى باالســت، صورت گيرد. اگر 
اين فاصله داراى پوششــى از يك اليه ســخت باشد، مخروطى شدن در 

مدت بيش ترى به تأخير مى  افتد.

3-1-3 استفاده از چاه  هاى افقى
همان  طور كه عنوان شد، مخروط شدگى را مى  توان با كاستن از مقدار 
تخليه فشــار يا به عبارتى، همان دبى توليــد كاهش داد يا به كم ترين مقدار 
خود رساند. امّا اين امر خود موجب پيدايش يك سرى مشكالت عملى در 
توليد مى  شود؛ چرا كه كاهش دبى توليد شايد باعث به تأخير افتادن يا حتى 
جلوگيرى از مخروط شــدگى گردد، امّا در عوض كاهش دبى در بسيارى 

از حاالت، غير اقتصادى شدن توليد را به همراه دارد.
 بــا حفارى يك چــاه افقى طوالنى، مى  توان به كم ترين تخليه فشــار 
رســيد. در اين حالت دبى  هاى توليد نيز ممكن است كم باشد، امّا به  علت 
طــول زياد چــاه، دبى  هاى توليد نفــت را مى  تــوان باال بــرد. بنابراين در 
چاه  هاى افقى مى  توان در تخليه فشــارهاى كم، دبى  هاى توليدى باال را به  
كار بــرد. يعنى در عين حال كه تمايل به مخروط شــدگى در كم ترين حد 
خود مى  باشــد، دبى  هاى باالى توليد مى  توانند مورد انتظار باشــند. از سال 

11 Gravity-Capillary Equilibrium
12 Cresting
13 Coning
14 Well Spacing
15 Completion Interval

1   شماتيك پديده مخروطى شدن در اطراف چاه
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1980 به بعد، پشرفت فن آورى چاه  هاى افقى باعث شد كه مخازن مستعد 
مخروط شدگى كه در حاشيه بودند يا غيراقتصادى تشخيص داده شده بودند، 

اهميت دوباره بيابند[4]. 

2-3 روش  هاى كاهش مخروطى شدن و اثرات آن [4]
دسته دوم، روش  هايى هستند كه براى كاهش مخروط شدگى و اثرات آن 
به  كار مى  روند. اين دســته مربوط به زمانى اســت كه حفر و تكميل چاه با اين 
مشــكل روبه رو مى  گردد. از ميان روش  هاى جلوگيرى و كاهش اين پديده، 

روش  هاى ذيل رايج  تر است:

1-2-3  محدود كردن جريان حركت كننده به سمت چاه با استفاده از يك ماده خارجى
1-1-2-3 جاى  گذارى يك مانع نفتى در مقابل مخروطى شدن گاز

ساز و كارى كه در اين جا مورد استفاده قرار مى  گيرد، كاهش نفوذپذيرى 
نسبت به آب و گاز است. اين كار از طريق تزريق نفت به ناحيه جاروب شده 
توســط آب و گاز صورت مى  گيرد. شــكل1 شماتيك يك مقطع عرضى از 
ناحيه نزديك دهانه چاه به همراه و بدون تزريق نفت را نشان مى  دهد. با تزريق 
نفت در باالى ســوراخ  هاى توليدى و درون ناحيه جاروب شــده توسط گاز، 
مخروط از چاه دورتر مى  شود، اين امر باعث افزايش بهره  ورى نفت مى  گردد. 

براى اين منظور ناحيه تكميل چاه بايد تغيير كند[4].

2-1-2-3 تزريق مواد شيميايى براى كاهش نفوذپذيرى نسبى آب و گاز
در اين روش به منظور كاهش نفوذپذيرى نســبى از مواد شــيميايى مانند 
ژل  ها، فوم  ها، پليمرها و مواد سيمانى براى تزريق در ناحيه گازي يا آبى استفاده 

مي شود.

2-2-3 تصحيح توزيع فشار اطراف چاه 
روش  هايى كه در اين دسته قرار مى  گيرند عبارتند از:

1-2-2-3 مخروط شدگى معكوس16
در اين حالت نفت در ناحيه آبى اســتحصال مى  شود تا از مخروط شدگى 
گاز جلوگيرى كند (و برعكس). گاز در اين حالت سعى دارد به سمت نواحى 
كه داراى درجات اشباع آب و نفت بيش ترى هستند حركت كند و بنابراين با 
مقاومت اضافه  اى روبه رو مى  شود. با اين روش ميزان بهره ورى نفت مى  تواند 
15 تــا %50 افزايش يابد ولى مقدار آب توليدى نيز در اين حالت افزايش پيدا 

مي كند[4].

2-2-2-3 ايجاد يك سرى سوراخ  هاى اضافى در ناحيه گازى يا آبى
ايــن عمــل نيز براى تصحيــح توزيع فشــار اطراف دهانه چــاه وكاهش 

مخروط شدگى در سوراخ  هاى منطقه نفتى انجام مى  شود.

3-2-2-3 جداسازى ته چاهى آب و نفت و تزريق دوباره آب
در اين حالت از يك لوله كج اســتفاده مى  شــود. گسترش اين روش به  

اقتصادى بودن آن وابسته است.

4-2-2-3  تخليه مناطق آبى يا گازى
ايــن روش در صورتى به كار مي رود كه ناحيه آبي يا گازي داراى اندازه  

بسيار محدودى باشد. 

 4- مخزن مورد مطالعه و مشخصات آن
اليه مخزنى ميدان مورد مطالعه، مركب از دو ســازند سروك و ايالم از 
گروه بنگســتان در جنوب غربى ايران است. مخزن اشباع بوده و داراى نفت 
 150°F 4100 و دما psi 900، فشار اوليهft  34 است. در عمق مبناى  °API با
اســت. ســطح تماس آب -  نفت و نفت - گاز به ترتيب ft 1950 و ft 900 و 
نفت اوليه درجاى مخزن در حدود STB 106×162/6 گزارش شــده اســت. 

زمان اوليه توليد از مخزن در اكتبر 1999 با سه چاه توليدى بوده است.
در شــكل3 تطابق تاريخچه انجام گرفته براى چاه شــماره 2 (كه مبناى 
انجام مطالعات بر روى پديده مخروط شدگى خواهد بود) آورده شده است. 

2   تصويرى از مدل مخزنى شبيه سازى شده

3   تطابق تاريخچه چاه شماره2
16 Reserve Coning
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مقــــالـــــات

هم چنين ميزان برش آب در برابر زمان در كنار توليد روزانه نفت  از چاه مورد 
مطالعه نيز در شــكل3 (نمودار بنفش) ارايه شــده است. همان  طور كه در اين 
شكل مشاهده مى  شــود، به فاصله كمى از شروع توليد (65 روز پس از آغاز 
توليد)، چاه شروع به توليد آب كرده است كه در واقع نشانه اى براى رخ دادن 

پديده مخروط شدگى در اطراف اين چاه مى  باشد. 
براى روشن  تر شدن موضوع، در شكل  هاى 4 و 5، نمايى از مخروط 
تشكيل شده در اطراف چاه شماره 2 آورده شده است. شكل4 مربوط به 
مخروط تشكيل شــده پس از 33 روز از شروع توليد و شكل5 مربوط به 
مخروط تشكيل شده پس از 65 روز از آغاز توليد در چاه مى  باشد؛ يعنى 
همان زمانى كه توليد آب نيز در چاه توليدى (شكل3) مشاهده شده است. 
پس بايد توجه داشــت كه تا زمانى كه مخروط آب تشكيل شده به دهانه 

چاه نرسيده باشد، توليد آب در چاه مشاهده نخواهد شد.
در ايــن بخش روش  هــاى قابــل اجرا بــراى جلوگيــرى از پديده 
مخروطى شــدن در چاه مورد مطالعه بررسى مى شــود. همان  طور كه در 
بخش  هاى پيشين اشــاره شد، يكى از روش  هاى ساده براى جلوگيرى از 

پديده مخروط شدگى، توليد با دبى كم يا برابر با مقدار دبى بحرانى است. 
منظــور از دبى بحرانى، حداكثر دبى توليدى اســت كه تحت آن، چاه با 
پديده مخروطى شدن روبه رو نشود. البته بايد توجه داشت كه در صورت 
تشكيل مخروط، توليد با دبى  هاى كم تنها باعث مى  شود كه ميان  شكنى 
آب به تأخير بيفتد و نمى  تواند تأثيرى در جلوگيرى از تشــكيل آن داشته 
باشد؛ مگر اين كه توليد قطع گردد. براي تعيين دبى بحرانى از مدل  سازى 

استفاده خواهد شد. 
بــا توجه به مطالب گفته شــده، مدل در دبى  هاى مختلف شــروع به 
 1900 stb/d توليــد كرد و در نهايت مقــدار بحرانى براى مدل برابر بــا
تعيين گرديد. مقدار برش آب در صورت توليد با اين دبى در مدت زمان 
ذكر شــده تقريباً برابر با صفر خواهد بود. گرچه توليد نفت با دبى كم تر 
از دبى بحرانى روش مناســبى براى جلوگيرى از پديده مخروط شــدگى 
اســت، در بعضى مواقع اين دبى ارزش اقتصادى نداشته و الزم است كه 
توليد چاه بيش تر از اين مقدار باشــد؛ بنابرايــن براى جلوگيرى از پديده 
مخروطى شدن بايد روش  هايى مورد بررسى قرار گيرند كه توانايى توليد 

نفت در دبى باال را داشته باشند.
براى بررســى روش  هاى جلوگيرى از مخروط شدگى آب و مقايسه 
تأثيــر آن ها، ابتدا مدل براى حالتى كه چاه بــا دبى اوليه توليد خود يعنى  
حدود 3200stb/d به مدت 4سال به توليد خود ادامه دهد، به اجرا گذاشته 
شد تا اطمينان حاصل گردد كه مخروط تشكيل شده است. برش آب اين 
اجرا مبناى مقايســه اي براى تأثير روش  هاى جلوگيرى اجرا شده بر روى 

مدل قرار مى  گيرد.

1-4 روش تكميل دوگانه و توليد آب از اليه  هاى آبى
اين روش يكى از روش  هاى جديد تكميل چاه براى جلوگيرى از پديده 
مخروط شــدگى آب اســت. در اين روش عالوه بر تكميل چاه در اليه  هاى 
نفتى، چاه در ناحيه زير سطح تماس آب و نفت نيز تكميل مى  گردد و هم زمان 
با شروع توليد نفت و متناسب با آن، آب نيز توليد مى  شود (شكل6). در نتيجه، 
اُفت فشــارى كه در ناحيه زير سطح تماس آب و نفت ايجاد مى  شود مانع از 
باال رفتن آب در اطراف چاه شده و مخروط شدگى ديرتر از زمان موعد اتفاق 
مى  افتد. البته برداشت اين آب از مخزن باعث ايجاد دو مشكل مى  گردد؛ اوالً 
انرژى مخزن بيهوده هدر مى  رود، در نتيجه نسبت به حالت توليد معمول، افت 
فشــار بيش ترى در مخزن ايجاد مي گردد. ثانياً توليد اين آب مســايل زيست 
محيطى را به وجود خواهد آورد. براى جبران اين معايب الزم اســت كه آب 
به دست آمده دوباره به اليه آبى تزريق شود كه هم مشكالت زيست محيطى 

به وجود نيايد و هم قسمتى از افت فشار با اين  كار جبران گردد. 
براى بررســى بيش تر، تأثير اين روش در مدل با دبى  هاى مختلف، توليد 
آب از زير اليه نفتى شــروع شد؛ در جدول 1 نتايج مقدار برش آب و مقدار 
توليد آب براى چاه آورده شــده است. همان طور كه در اين جدول مشخص  5   نماى مخروط تشكيل شده، 65روز پس از شروع 

توليد از چاه

4   نماى مخروط تشكيل شده، 33روز پس از شروع 
توليد از چاه  
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شده اســت، با افزايش مقدار توليد آب از زير اليه نفتى، مقدار برش آب نيز 
كاهش خواهد يافت.

2-4  ايجاد يك ناحيه نفوذناپذير در انتهاى ناحيه توليدى چاه
در اين روش با استفاده از ايجاد يك ناحيه غير قابل نفوذ در زير ناحيه 
توليدى چاه سعى مى  شود كه پديده مخروط شدگى رخ ندهد. اين ناحيه 
نفوذناپذير با اســتفاده از تزريق مواد پليمرى مانند ژل، آســفالت يا مواد 
سيمانى ايجاد مى  شود. براى بررسى اين روش در زير ناحيه توليدى چاه، 
ناحيــه غير قابل نفوذى به قطرهاى 50 و 125متر ايجاد گرديد. در جدول 
2، مقدار برش آب و توليد آب چاه براى اين دو حالت در مقايسه با توليد 

عادى آورده شده است. 
با توجه به اين جدول مى  توان دريافت كه ايجاد يك ناحيه نفوذناپذير، 
پديده مخروط شدگى را به تأخير مى اندازد. الزم به  ذكر است كه هر چه 
شعاع ناحيه نفوذناپذير بيش تر باشد، ميزان تأخير در زمان رسيدن مخروط 

به دهانه چاه نيز بيش  تر خواهد شد.

 3-4 روش تزريق نفت در زير ناحيه توليدى
در اين حالت با اســتفاده از تزريق قسمتى از نفت توليدى به نقطه  اى 
در زير ناحيه توليدى نفت، مى  توان مانعى در برابر نفوذ مخروط به ســوى 
دهانه چاه ايجاد كرد. در اين روش به بررسى دو مسأله پرداخته شده است:

1. بررســى محل قرار گرفتــن ناحيه تزريق در جلوگيــرى از پديده 
مخروط شدگى

2. بررسى تأثير دبى تزريق در جلوگيرى از پديده مخروط شدگى
بدين جهت محل تزريق را در ســه ناحيه زيــر ناحيه توليدى در نظر 
گرفته و با دبى يكسان شروع به تزريق شد، كه اين سه ناحيه به ترتيب در 
فاصله  هاى 50 ، 100 و 150 مترى زير ناحيه توليدى قرار گرفته  اند. مقدار 
برش آب براى حالت  هاى مختلف ناحيه تزريق در جدول3 آورده شــده 
اســت. با بررســى نتايج اين بخش مى توان نتيجه گرفت كه نقطه تزريق 
بايــد در فاصله  اى دورتر از ناحيه توليد باشــد تا بتواند حداكثر تأثير خود 

را داشته باشد. 
پس از تعييــن بهترين نقطه براى تزريق، نوبت به بررســى تأثير دبى 
تزريقى در جلوگيرى از پديده مخروطى شدن است؛ بنابراين با دبى  هاى 
مختلف، قسمتى از نفت توليدى به اليه نفتى تزريق شد. نتايج مقدار برش 
آب براى دبى  هاى مختلف تزريقى در جدول3 آورده شــده اســت. اين 
جدول نشان مى  دهد كه هرچه دبى تزريقى بيش تر باشد، ميزان برش آب 

كم تر خواهد بود.

4-4 حفر چاه افقى براى جلوگيرى از پديده مخروطى شدن
بــا توجه به پيشــرفت تكنولوژى در حفر چاه  هاى افقــى، امروزه در 
صنعت نفت جهان، توجه خاصى به اين مسأله مى  شود. در چاه  هاى افقى 
به علت طول زياد چاه  ها، فشــار تخليه ايجاد شــده كم خواهد بود كه در 
نتيجه آن، پديده مخروط شدگى در آن ها كاهش يافته يا به تأخير مي افتد. 
براى بررسى تأثير اين روش، چاه عمودى شماره 2 با طولى برابر 770 متر 
به چاه افقى با همين اندازه تبديل شــد. با بررسى اين روش مقدار توليد و 
برش آب به  دســت آمده براى چاه افقى به ترتيب برابر با stb/d 1270 و %  
14/8 مى  باشــد. الزم به ذكر است كه مقدار توليد و برش آب براى چاه 

عمودى به ترتيب stb/d 2610 و % 26/2 است. 
پس از بررســى روش  هاى مختلف، به وسيله جدول4 مقايسه  اى بين 
آن ها صورت گرفــت. طبق نتايج اين جدول، در بين روش  هاى موجود، 
بهترين حالت مربوط به روش توليد آب از زير اليه نفتى براى جلوگيرى 

از پديده مخروط شدگى است. 
براى بررسى اين كه اگر در مخزن مورد مطالعه روش  هاى جلوگيرى 
از پديــده مخروط شــدگى بــه كار مى  رفت چــه تأثيرى بــر توليد نفت 
مى  گذاشــت، مدل مورد نظر با روش توليــد آب از زير اليه نفتى و دبى 
مناســبى برابر با stb/d 2700 به اجرا گذاشــته شــد. ميزان تأثير اين اجرا 

2   نتايج روش ايجاد ناحيه نفوذ ناپذير

اندازه ناحيه غير قابل نفوذ 
 (m)

مقدار توليد آب 
(STB/D)

مقدار برش آب
(٪)

12511308
50184015/5

0261026/2 (بدون ناحيه نفوذناپذير)

1   نتايج روش تكميل دوگانه

نرخ  هاى توليد آب از زير اليه نفتى 
 (STB/D)

مقدار توليد آب 
(STB/D)

مقدار برش آب
(٪)

30003103/5
20008507/5
1000204010
500225018/2

0261026/2 (بدون تزريق آب)

6  شماتيكى از تكميل دو گانه يك چاه
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مقــــالـــــات

با تاريخچه مخزن مقايســه گرديد. با توليــد تجمعى چاه مورد مطالعه در 
حالــت تاريخچه و حالتى كه روش جلوگيرى از مخروط شــدگى به كار 
برده شد، ميزان اختالف توليد تجمعى نفت براى دو حالت، مقدارى تقريباً 
معادل stb/d 105×35 به دســت مى  آيد. براى مشاهده تفاوت بيش تر اين 
دو اجرا، در شــكل  هاى 7 و 8 برشــى از توزيع اشباع آب در اطراف چاه 
مورد مطالعه در پايان اجرا (سال2006) براى هر دو حالت نيز آورده شده 
است. اين مطابق شكل  ها، در اجراى تاريخچه واقعى مخزن، مخروط آب 
به طوركامل شــكل گرفته و به چاه رسيده است ولى در اجرايى كه روش 
جلوگيرى به  كار رفته، پديده مخروطى شــدن كامًال مهار شده است كه 

اين موضوع در توليد آينده از مخزن نيز تأثير زيادى خواهد داشت.
از مباحث ياد شــده، مى  تــوان نتيجه گرفت كه اجــراى روش  هاى 

جلوگيرى از پديده مخروط شدگى توليد نفت را بيش تر مى  كند.

  نتيجه  گيرى
1. در توليــد آب از زير اليه نفتى، هرچه دبى آب بيش تر باشــد، مى  توان 

پديده مخروط  شدگى را بهتر مهار كرد.
2. در روش تزريــق نفت در زير ناحيه توليدى، هرچه دبى تزريق و فاصله 
تزريق از ناحيه توليدى بيش تر باشــد، تأثيرش در مهار پديده مخروطى شــدن 

بيش تر خواهد بود.
3. در چاه افقى عالوه بر اين كه مقدار برش آب كم تر است، مخروط شدگى 

نيز ديرتر اتفاق مى  افتد.

4. در بيــن روش  هاى جلوگيرى كننده از وقوع پديده مخروط شــدگى، 
روش توليد آب از زير اليه نفتى نســبت به ساير روش  ها بيش ترين تأثير را در 

مهار پديده مخروطى شدن داراست.
5. در مخازن بايد سعى شود كه مخروط شدگى اتفاق نيفتد، زيرا در صورت 

اتفاق افتادن اين پديده، روش  هاى جلوگيرى اثر كم ترى خواهند داشت.
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روش هاى جلوگيرى از 
مخروط شدگى

مقدار توليد آب 
(STB/D)

مقدار برش آب
(%)

3103/5تكميل دوگانه
11308ايجاد ناحيه نفوذ ناپذير

5809/7تزريق نفت در زير ناحيه توليدى
137014/8حفر چاه افقى

261026/2بدون روش  هاى جلوگيرى

4  مقايسه نتايج انواع روش  ها

3  نتايج روش تزريق نفت در زير ناحيه  توليدى

محل ناحيه تزريقى
(m) 

مقدار برش آب
(٪)

دبى تزريقى
(STB/D) 

مقدار برش آب
(٪)

1505/825009/7
1008/8150012
5015/950015/5

026/2 (بدون تزريق)026/2 (بدون ناحيه نفوذناپذير)

8   توزيع اشباع آب در اطراف چاه مورد مطالعه (اعمال 
روش جلوگيرى)  

7   توزيع اشباع آب در اطراف چاه مورد مطالعه 
(تاريخچه)   


