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 مقدمه
ــزان دبي چاه نصب  ــدف تنظيم و تعيين مي ــر چاه با ه ــده جرياني س كاهن
ــت، هدف از  ــه اي اس ــازندهاي ماس ــردد. در چاه هايي كه توليد آن ها از س مى گ
ــرچاه، كنترل ميزان ماسه توليدي مى باشد. در اين گونه  نصب كاهنده جرياني س
ــه تخريب شده  ــط ماس ــاهده مى گردد كه كاهنده جرياني توس چاه ها اغلب مش
ــرار مي گيرند و در  ــن كاهنده ها به طور مرتب مورد بازبيني ق ــت؛ از اين رو اي اس
صورت تخريب، با كاهنده جديد عوض مي شوند. هم چنين كاهنده جرياني براى 
ــديد و نيز به منظور  ــرچاهي در مقابل جريان لخته اي ش حفاظت از تجهيزات س
پيشگيري از مخروطي شدن آب وگاز و پايداركردن فشار در سيستم توليد، مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

1. جريان بحراني و زير بحراني
ــرچاه عبور مى كند، امكان ايجاد دو  هنگامى كه جريان از كاهنده جريانى س

نوع جريان وجود دارد:
الف) جريان بحراني

ب) جريان زير بحراني
ــرعت صوت در  ــرعت آن در كاهنده به س ــت كه س جريان بحراني جريانيس
سيال مورد نظر (در همان شرايط فشار  و دما) برسد. در اين شرايط، موج فشاري 
ــت نمي تواند از كاهنده عبور كند و به قبل از  ــده اس كه بعد از كاهنده ايجاد ش
ــرعتي برابر با سرعت  ــار موج در جهت مخالف و با س ــد؛ زيرا محيط انتش آن برس
موج فشار حركت مي كند. بنابراين در فشار قبل و بعد از كاهنده نوعي گسستگي 
ــار بعد از آن  ــار قبل از كاهنده از فش ــدن فش به وجود مي آيد كه باعث مستقل ش

مى گردد. 

ارايه رابطه و نمودار تجربي براي كاهنده  جرياني سر چاه 
در يكي از مخازن ميدان اهواز

هاشم عمراني1 ، بابك دهقاني2   شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب

تاكنون روابط تجربي زيادي براي تعيين ميزان جريان سيال در كاهنده هاي سرچاهي پيشنهاد شده است. با توجه به باال بودن ميزان خطاي روابط موجود، تعيين 
ــاه، در تعيين ميزان دقيق توليد از چاه، مطالعه  ــت. تعيين دقيق دبي چ ــت؛ از اين رو ميزان واقعي توليد چاه با ابهام روبه روس ــي چاه نيز با خطاي زيادي همراه اس دب
مخزن، آزمايش رشد فشار3، محاسبه شاخص بهره دهي چاه (PI) و معادالت مخزن اهميت به سزايي دارد. يكي از راه هاي تعيين دقيق دبي، استفاده از تفكيك گرهاي 
ــط تفكيك گرهاي آزمايش را عمق سنجي  گويند. در اين تحقيق از دبي هاي تعيين شده  ــت كه در واحدهاي بهره برداري نصب مي گردند. تعيين دبي توس آزمايش اس
ــت. هدف از اين تحقيق ارايه روشي است كه بتوان به وسيله آن، دبي چاه را با دقت  ــنجي در يكى از مخازن ميدان اهواز استفاده شده اس ــط آزمايش هاى عمق س توس

بسيار خوبي تعيين كرد.

نسبت گاز به نفت، كاهنده، رابطه تجربي، عمق سنجي

 اين نوع جريان در كاهنده شرايطي ايجاد مي كند كه باعث پايدار شدن دبي 
ــود. به صورت تجربي تعيين شده است كه اگر نسبت فشار بعد  توليدي چاه مي ش
از كاهنده به فشار قبل از آن حدود 0/5 باشد، جريان بحراني به وجود مى آيد. در 

نسبت هاي بزرگ تر، جريان زير بحراني خواهد بود.

واژه هاي كليدي

چكيده

1  نمودار تعيين جريان بحراني و زيربحراني در كاهنده جرياني
1 Omrani.h@nisoc.ir
2 Dehghani.b@nisoc.ir
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 2. كاهنده جرياني
1-2. كاهنده ثابت4

ــير كنترلى كه بر روي لوله جرياني چاه موجود است، مي توان دبي را  ــيله ش به وس
ــير جريان  ــم نمود. هم چنين مى توان براى كنترل دبي از كاهنده ثابت كه در مس تنظي
نصب مى شود، استفاده كرد. اين نوع كاهنده از يك سوراخ با قطر ثابت تشكيل شده است.

طول كاهنده هاى ثابت 6 اينچ بوده و جنس آن ها سراميك، كاربيد تنگستن 
ــت. زماني از كاهنده هاي ثابت استفاده مي شود كه دبي توليدي براي  يا فوالد اس
ــن كاهنده ها در جاهايي كه  ــد. هم چنين اي ــبتاً طوالني ثابت باش مدت زمان نس
ــيال خورنده توليد مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند. تغيير اندازه  ماسه يا س

اين نوع كاهنده نيازمند توقف توليد و تعويض آن است.

2-2. كاهنده قابل تنظيم5
  كاهنده جرياني قابل تنظيم شيري است كه قابليت تنظيم ميزان جريان را 
ــت؛ بدين معني كه با دوران چرخ فلكه، مى توان اندازه مجراي عبور جريان  داراس

را تغيير داده و آن را در ميزان مورد نظر تنظيم كرد. 
در چاه هايى كه مشكل توليد ماسه دارند، معموالً براى كم و زياد كردن جريان 
ــود؛ زيرا برخورد ذرات ماسه به دريچه شير  ــتفاده نمي ش ــيرهاي دروازه اي اس از ش
ــبب سايش شديد آن خواهد شد. توليد ماسه عالوه بر ايجاد مشكالتي  دروازه اي س
ــته شدن ماسه در تفكيك گرها و نيز مسدود شدن قسمتي از ستون  هم چون انباش
ــر چاه، به شدت موجب ساييدگي تسهيالت  ــار جرياني س چاه و در نتيجه افت فش
ــرچاهي، به  ويژه كاهنده ها و خطوط لوله جرياني مي شود. در اين شرايط، براى  س
ــد. هم چنين در چاهي كه با  ــم ميزان دبي، كاهنده جرياني را عوض مي كنن تنظي
ــكل توليد ماسه روبه روست، كاهنده  ثابت هم از آسيب ذرات ماسه توليد شده  مش
ــكل 5، يك كاهنده ثابت جرياني را كه بر اثر برخورد ذرات  در امان نخواهد بود. ش

ماسه موجود در جريان نفت دچار ساييدگي شده است، نشان مي دهد.

2  نمايي از تاج چاه و محل قرار گرفتن كاهنده ثابت سرچاهي

3  كاهنده جرياني ثابت سر چاهي با قطر  اينچ

ساييدگي حفره كاهنده باعث مي گردد كه ميزان دبي عبوري به طور ناخواسته 
افزايش يابد؛ اين امر معادالت پيش بيني جريان را تحت تأثير قرار مي دهد.

3. مدل كردن رفتار جريان درون كاهنده ها
ــازي درون كاهنده وجود  ــياالت دوف ــه رفتار س ــادى براي مطالع روابط زي
ــيم مي شوند و هر كدام داراي  ــته تئوري و تجربي تقس دارد. اين روابط به دو دس

محدوديت هاي خاصي هستند.
در روابط تئوري، پارامترهاي زيادي گنجانده شده است كه استفاده از آن ها در 
اغلب موارد ميسر نيست. دليل اين امر، هزينه و زمان بر بودن گرفتن داده هاي ورودي 
ــت. بنابراين در بيش تر موارد، روابط تجربي كه داراي پارامترهاي  مورد نياز مدل اس
كم تري هستند مورد استفاده قرار مى گيرند. در غالب روابط تجربي، دبي چاه به نسبت 

گاز به نفت توليدي، اندازه كاهنده و فشار قبل از كاهنده ارتباط داده مي شود. 
ــت كه هر كدام از اين روابط با استفاده از  محدوديت اصلي روابط تجربي اينس
ــتند،  تعداد محدودي داده كه مربوط به يك ناحيه يا نواحي جغرافيايي خاص هس
به دست آمده اند. همين امر باعث مي شود كه استفاده از اين روابط در ساير نواحي 
با ميزان خطاي قابل توجهي همراه باشد. بنابراين سعي بر اينست كه رابطه تجربي 

مورد نياز براي هر ناحيه، با استفاده از داده هاي همان ناحيه به دست آيد.

4   كاهنده جرياني قابل تنظيم

5  اثر ساييدگي ماسه بر روي كاهنده ثابت سرچاهي

4 Fixed choke
5 Adjustable choke valve
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4. محاسبه نسبت گاز به نفت 
ــت. مقدار گاز همراه  ــه با مقداري گاز همراه اس نفت خروجي از چاه هميش
نفت در حوزه هاي مختلف نفتي متفاوت بوده و از هر لحاظ به شرايط و موقعيت 
ــتگي دارد. به عبارت ديگر، نسبت گاز به نفت توليدي يكي  مخزن زير زميني بس

از مشخصه هاي نفت مخزن در هر ناحيه است.
ــا جريان مي يابد،  ــار خاصي در تفكيك  گره ــت توليدي از چاه تحت فش نف

سپس گاز و نفت از هم جدا شده و هركدام به مصرف مربوطه مي رسند.
ــخصات نفت توليدي شامل، تركيب، فشار و  ــاس تفكيك گاز و نفت، مش اس
ــت. در حال حاضر در واحدهاي بهره برداري براي تفكيك گاز از  درجه حرارت اس
ــود دارد؛ در هر مرحله با در نظر گرفتن تركيبات نفت هر  ــت، چهار مرحله وج نف

ناحيه، شرايط ويژه اى فراهم مي شود.
ــار جدا مي شود.  به طور كلي در اين مراحل، گاز همراه نفت با كم كردن فش
ــه و راندمان بهتر  ــن نفت مرغوب تر در آخرين مرحل ــار، گرفت مبناي انتخاب فش

فرآورش است.
ــازي گاز و نفت تأثير دارد. با توجه  ــى عملكرد تفكيك  گر ها بر جداس چگونگ
ــرايط كاري كه براي آن در نظر گرفته مي شود، تمامي  به طراحي تفكيك گر و ش
ــده و از محل  ــود، كامًال جدا ش گازي كه مي تواند در هر مرحله از تفكيك جدا ش
ــده،  ــرايط طراحي ش خروج گاز بيرون مي رود. به همين صورت، نفت نيز تحت ش
ــتاده مى شود. موضوع مهمى  ــازي فرس از محل خروج نفت به مرحله ديگر جداس
ــت كه نفت سرريز6 نگردد؛ به  ــود اين اس ــت در اين جا به آن توجه ش كه الزم اس
ــود. به همين ترتيب براي نفت  اين معنا كه همراه گاز، مقداري از نفت خارج نش
ــرايط مشابهي حاكم باشد، يعنى از مجراي خروجي نفت، گاز  خروجي نيز بايد ش
ــطح تماس گاز و  ــار تفكيك گر و با تغيير س خارج نگردد7. اين امر با توجه به فش

نفت در داخل تفكيك گر كنترل مي شود.
حال با توجه به روش محاسبه مقدار جريان گاز و نفت در داخل لوله ها، مي توان 
مقدار گاز و نفت خروجي از تفكيك گر را حساب كرد. معموالً در هر واحد بهره برداري، 
مجموعه اي از تفكيك گر ها را به عنوان تفكيك گر آزمايش مورد استفاده قرار مي دهند. 
ــت. معموالً در هر واحد  اين مجموعه به طور جداگانه، تمامى مراحل تفكيك را داراس
بهره برداري، مجموعه تفكيك گر هاي "الف" يا "A" را به امر آزمايش اختصاص مى دهند.

5. محاسبه دبي چاه با استفاده از تفكيك گرآزمايش (روش عمق سنجي)
ــد بهره برداري و  ــس از توليد از چاه به واح ــد، نفت پ هم چنان كه گفته ش
ــك عبور مي كند. در هر  ــده و از مراحل مختلف تفكي مجموعه آزمايش وارد ش
ــده به مرحله بعد وارد  ــده و نفت باقيمان ــه، گاز قابل تفكيك از آن جدا ش مرحل
ــتفاده از فرمول هاي مربوط به  ــردد. مقدار گاز خروجي در هر مرحله با اس مي گ

ــبه جريان، حساب مى شود. براي تفكيك گاز همراه نفت، خروجي مرحله  محاس
سوم را به مخزن آزمايش كه فشار آن به فشار اتمسفر نزديك است (به طور مثال 
0/3 پام نسبي)، وارد مي كنند. ميزان نفت خروجي و گاز استحصال شده از اين 

سه مرحله به طور مجزا قابل محاسبه مي باشد.
ــوم تفكيك گر نيز از  براي تعيين ميزان گاز همراه نفت در خروجي مرحله س

آزمايش انقباض8 استفاده مي شود.
ــدار نفت را مي توان با توجه به ظرفيت مخزن آزمايش و ارتفاع نفتي كه  مق
ــاب شده به دست مي آيد، محاسبه نمود. به اين ترتيب كه در  در يك زمان حس
زمان صفر، شير خروجي نفت مخزن بسته شده و ارتفاع نفت از ته آن اندازه گيري 
ــت در مخزن  اندازه  گرفته  ــت زمانt، بار ديگر ارتفاع نف مي گردد؛ پس از گذش
مي شود. حال مى توان با توجه به مشخصات مخزن (ارتفاع و سطح مقطع) و زمان 
t، حجم نفت توليدي يك روز را  به سادگي محاسبه نمود. اين روش را اصطالحاً 

عمق سنجي  گويند.

6  شمايي از يك تفكيك گر سه فاز (آب، نفت،گاز )

8  محاسبه دبى چاه با استفاده از روش عمق سنجى
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7  شماي تفكيك گر و مخزن آزمايش در واحد بهره برداري

TEST TANK

SHRIKAGE TEST

SEPARATOR

SEPARATOR

SEPARATOR

GAS

GAS
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OIL

OIL

OIL

INLET

6 Carry over
7 Carry through
8 Shrinkage

h

t

t

h

Q = ------  At
h (1)

در  رابطه A ،1 سطح مقطع مخزن آزمايش بر حسب مترمربع، h ارتفاع بر 
حسب متر، t زمان بر حسب ثانيه و Q دبي بر حسب مترمكعب بر ثانيه مى باشد.  
روشن است كه در صورت بروز پديده Carry over يا Carry through در هر يك 
از مراحل ياد شده، درستى نسبت گاز به نفت به دست آمده مورد ترديد واقع مي گردد.

ــرچاهي براى اطمينان از  ــه قبل از آزمايش، كاهنده س ــت ك الزم به ذكر اس
سالم بودن، مورد بازبيني قرار مي گيرد.
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 6. روابط تجربي متداول براي محاسبه دبي چاه
ــي دقيق اما  ــاي آزمايش براي تعيين دبي چاه روش ــتفاده از تفكيك گره اس
ــن دبي نفت به كار برده  ــت. روش ديگري كه فقط براى تعيي ــيار وقت گير اس بس
ــتفاده از روابط تجربي مانند رابطه گيلبرت9 است. از آن جا كه اين  ــود، اس مي ش

روابط، تجربي هستند شايد نتوان آن ها را در تمامي ميادين به كار بست.
در كارهاي ميداني، استفاده از روابط تجربي نسبت به روابط تئوري برترى دارد؛ 
چرا كه در اين امور، روابط تجربي از روابط تئورى كاربردي ترند. دليل اين امر، كم تر 

بودن و  قابل اندازه گيري بودن پارامترهاى روابط تجربي نسبت به تئورى است.
ــت كه در سال 1954  ــتين رابطه تجربي كاربردي معادله گيلبرت اس نخس

ارايه شد:
               

)(435
546.0

89.1

GOR
DPQ                                                                 (2)

در معادله گيلبرت، Q دبي چاه بر حسب بشكه در روز، P فشار جرياني قبل 
ــب اينچ و  ــب پاوند بر اينچ مربع، D اندازه قطر كاهنده بر حس از كاهنده بر حس
ــب هزار فوت مكعب بر بشكه مى باشد. اگر  ــبت گاز به نفت چاه بر حس GOR نس
در رابطه 2، اندازه كاهنده بر حسب اينچ و نسبت گاز به نفت به صورت حجم به 

حجم بيان شود، مى توان آن را به شكل ذيل بازنويسي كرد:

                                                      ( )GOR
DPQ 546.0

89.1

936.100
×

=
1.89

                                                 (3)

ــندل، راس، آچانگ و اومانا نيز به ترتيب در سال هاي  پس از گيلبرت، باكس
1957، 1961،1960 و 1969 روابط تجربي ديگري در همين زمينه ارايه دادند.    

 7. مطالعه موردي
ــده در اين مطالعه مربوط به يكى از مخازن ميدان اهواز  ــتفاده ش داده هاي اس
ــود كه از يك سو، جامعيت  ــبب مى ش ــت. مطالعه روي داده هاي يك ميدان س اس
ــت آمده نسبت به كل ميادين از بين برود ولي از سوى ديگر،  به دليل  روابط به دس
ــط براى ميدان مورد  ــراى آن ميدان، دقت تخمين رواب ــي بودن داده ها ب اختصاص
مطالعه به شكل چشم گيري افزايش يابد. با در نظر گرفتن هدف اصلي اين تحقيق 
كه ارايه يك نمودار كاربردي براى تعيين دبي چاه با امكان استفاده ساده و در عين 

حال دقيق مي باشد، انتخاب داده ها تنها از يك ميدان، مزيت  محسوب مي گردد. 
در مطالعه حاضر، بر روي 27 حلقه چاه ميدان مورد نظر، 65 آزمايش نسبت گاز 
به نفت انجام شد. در اين آزمايش ها براي تنظيم جريان از 11 كاهنده با اندازه هاي 24، 
32، 36، 40، 44، 52، 56، 60، 80، 88 و 102 (بر حسب  اينچ)  استفاده گرديد.

 GOR نسبت به Q/P براى حذف داده هاي غير قابل اعتماد، از ترسيم نمودار
در مختصات لگاريتمي كمك گرفته شد.

ــد،  ــبت Q/P بايد داراى توان يك باش ــا كه از لحاظ فيزيك جريان، نس از آن ج
بنابراين براي يك كاهنده مشخص، رگراسيون نقاط Q/P نسبت به GOR ترسيم شده 
در مقياس لگاريتمي نيز بايد خطي باشد. شيب خط رگراسيون، توان GOR و عرض 
از مبدأ آن، حاصل ضرب عدد ثابت A در   اندازه كاهنده به توان C است (رابطه 4).

GOR
DPAQ B

C

O

××
=                                                               (4)

Log(Q/P)=Log(A×Dc)-B×Log(GOR)                                 (5)
9 Gilbert
10 Average Percentage Absolute Relative
11 Minimum Percentage Absolute Relative
12 Maximum Percentage Absolute Relative

با توجه به اين كه براي يك كاهنده مشخص، A و D اعداد ثابتى هستند، بنابراين 
در مختصات لگاريتمي، A × Dc عرض از مبدا و B شيب خط رگراسيون مى باشد.

ــم شده بر روي يك خط با شيب منفي نشانه نادرست بودن  قرار نگرفتن نقاط رس
نتايج آزمايش است. در اين صورت يا رژيم جرياني سيال گذرنده از كاهنده در بازه اي قرار 
گرفته است كه رابطه 4 قادر به تخمين صحيح آن نيست يا داده ها نادرست مي باشند. در 

نهايت تعدادي از داده ها كه خارج از محدوده قابل قبول  بودند، حذف گرديدند.

8. ارايه رابطه تجربي براي مخزن مورد مطالعه در ميدان اهواز و مقايسه با روابط 
تجربي متداول

 با عبور دادن بهترين خط رگراسيون، سعي شد كه براي تخمين ميزان دبي 
ــبه شده براي رابطه 4  جريان، بهترين رابطه ارايه گردد. جدول 1، ضرايب محاس

را نشان مي دهد.

CBA
0/26961/00410/3435

 1  ضرايب محاسبه شده براي رابطه 4

رابطه 6، با جاي گذاري ضرايب در رابطه 4 به دست مى آيد:

GOR
DPQO 0041.1

2696.03435.0 ××
=                                                     (6)

ــده از  ــبي مطلق  (APARE)10 داده هاي تخمين زده ش ميانگين خطاي نس
ــق  (MIPARE)11، 3 /0درصد و  ــبي مطل رابطه 6،  11درصد، كمينه خطاي نس

بيشينه خطاي نسبي مطلق (MAPARE)12، 26درصد مي باشد.
ــده اند.                        ــم ش ــي در مقابل داده هاي تخمينى رس ــاي واقع ــكل 9، داده ه در ش
در يك تخمين ايده آل، تمامي نقاط بر روي خط Y=X قرار مي گيرند. پراكندگي 

نقاط و فاصله از شيب يك، خطاي تخمين را نشان مي دهد.
ــيب  ــود، ش ــتفاده ش در صورتى كه  براى تخمين از رابطه اصلي گيلبرت اس
خط ياد شده، 0/576 خواهد بود. هم چنين ميانگين خطاي نسبي مطلق، كمينه 
ــبي مطلق نيز به ترتيب 21، 1 و 48  ــينه خطاي نس ــبي مطلق و بيش خطاي نس
ــن تابع جديد دارد  ــاوت قابل مالحظه اي با دقت تخمي ــد كه تف درصد خواهد ش

(شكل 10).              
با وجود اين كه دقت تخمين در مقايسه با رابطه گيلبرت بهبود يافته است، ولى 
برخي از جواب هاي حاصل از رابطه ارايه شده، هنوز با مقادير واقعي فاصله زيادي دارند. 
ــل GOR براي  ــي Q/P در مقاب ــودار لگاريتم ــتفاده از معادله 6، نم ــا اس ب
كاهنده هاي  مختلف رسم گرديد. ميزان دبي چاه با داشتن اين نمودار و دانستن 

مقدار GOR و فشار سرچاهي براي هر كاهنده تعيين مي شود (شكل 11). 
ــكه در روز، P فشار جرياني قبل از  ــب بش ــكل Q ،11 دبي چاه بر حس در ش
ــب پاوند بر اينچ مربع نسبي و GOR نسبت گاز به نفت (حجم به  كاهنده بر حس

حجم) است. هم چنين كاهنده ها بر حسب  اينچ بيان شده اند.
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 2  ثابت هاي A و B در رابطه 7

9  مقايسه داده  هاي آزمايش و اطالعات حاصل از معادله پيشنهادي

10   مقايسه داده هاي آزمايش و اطالعات حاصل از معادله گيلبرت

ــرچاهي را نشان مى دهد. ثابت هاي A و  رابطه 7، معادله كلي كاهنده هاي س
B  اين معادله از جدول 2 تعيين مي شوند.

GORAPQ B××=                                                                      (7)

 نتيجه گيري
ــده، براي  مخزن  ــراي تعيين دبي نفت از كاهن ــده ب ــه كلي ارايه ش 1. رابط
ــه با روابط تجربي متداول از دقت بيش تري  ــورد مطالعه ميدان اهواز در مقايس م

برخوردار است.
2. تمامي نتايج در قالب يك نمودار ارايه گرديد تا جنبه كاربردي آن بيش تر 
شود. در اين  حالت بدون نياز به محاسبات، مي توان تنها با كمك نمودار به آساني 

ميزان دبي را تعيين كرد.

 پيشنهادات
ــابه تهيه شود و با نتايج ارايه شده در  ــاير ميادين نيز جدولي مش 1. براي س

اين مقاله مقايسه گردد.
ــا توجه به اين كه پارامتر GOR در تخمين دبي جريان در روابط تجربي  2. ب
متداول اهميت زيادى دارد، براي ميادين با GOR متفاوت، ضرايب روابط تجربي 

مورد بررسي قرار گيرد.
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اندازه كاهنده A B R2
24 90/78205 - 0/844 0/992
32 23/01442 - 0/447 0/991
36 78/34296 - 0/655 0/971
40 2511/886 - 1/319 0/997
44 977/2372 - 1/083 0/93
52 4036/454 - 1/32 0/968
56 125/8925 - 0/517 0/935
60 109/3956 - 0/475 0/983
80 293089/3 - 1/956 0/999
88 79067/86 - 1/675 0/997
102 2917/427 - 0/984 0/998

Modified Formula

y = 0.9016x + 0.4614
R2 = 0.9545
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 11  نمودار تجربي تعيين دبي چاه براى مخزن  مورد مطالعه    
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