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 مقدمه  
نمودارگي��ري توليد با اس��تفاده از نمودار دما در دهه 1930 
شروع ش��د. در آن زمان از نمودار دما براي مشخص كردن نقاط 
يا فواصل ورود س��يال به چاه اس��تفاده مي شد. به عنوان مثال با 
دانستن اينكه هنگامي كه گاز منبسط مي شود، دمای آن كاهش 
می يابد و با اس��تفاده از اين پديده نقاط ورود گاز به چاه، در دهه 
1940، نمودارهاي »س��رعت سيال« )دبي س��نج( و »فشار« به 
نمودار »دما« اضافه ش��ده اند تا اطالعات مفصلي از ش��رايط چاه 
به دس��ت آيد. نوع س��يال موجود در چاه مي تواند با اس��تفاده از 
گراديان يا شيب فشار مشخص شود. مقدار سيال توليد يا تزريق 

ش��ده به هر اليه از طريق نمودار دبي س��نج مشخص مي گردد. 
در اواس��ط ده��ه 1960، ابزارهاي ديگري به PLT اضافه ش��دند 
تا اطالعات دقيق تر و جزئي تري از ش��رايط چاه به خصوص در 
جريان هاي چن��د فازي ارائه دهند. نمودارهاي چگالي س��يال با 
ظرفيت خازني )انباش��تگي آب، Water Holdup( براي مشخص 
كردن ش��رايط پيچيده جريان هاي چند فازي و رفتار هر س��يال 
ب��ه كار گرفته ش��دند. همچنين اس��تفاده از نمودارهاي »بندش 

سيمان« براي ارزيابي تكميل چاه گسترش يافت]1[.
در كنار تحول و پيش��رفت ابزارهاي PLT، روش هاي تفسير 
نيز گس��ترش يافت. اين پيش��رفت ها ب��ه وي��ژه در زمينه رفتار 

* دانشگاه صنعتي سهند تبريز 

چكيده
     نموداره�اي ن�گار  توليد ي�ا )Production Logging Tests )PLT دس�ته اي از روش�هاي 
نمودار گيري و چاه پيمايي اس�ت كه در يك چاه توليدي يا تزريقي تكميل ش�ده رانده شده 
و ه�دف آنها بررس�ی رفتار و  عملكرد س�يال در چ�اه و نواحی اطراف آن اس�ت. در واقع بر 
خالف نمودارهای ارزيابی سازند )Formation Evaluation Logs( كه با قسمت سنگ مخزن 
س�روكار دارند و عمدتًا سعی می ش�ود به كمك آنها بتوان پارامترهايی نظير تخلخل، اشباع 
ش�دگی، ش�عاع صدمه ديدگی، ضخامت ناحيه توليدی و ليتولوژی سازند را بدست آورد، در 
نمودارهای توليد ما با سيال مخزن سروكار داريم و به ارزيابي جريان سياالت درون لوله توليد 
 )Well Completion( بيرون لوله و يا حتي بطور مستقيم ارزيابي نحوه تكميل چاه ،)Tubing(

می پردازيم]1[.
        در س�الهاي اخي�ر، اس�تفاده از PLT ش�امل كاربردهاي�ي از مراحل ابتداي�ي حفاري تا 
آخرين مراحل توليد چاه و توس�عه مخزن است. بيشترين كاربردهای رايج نمودارهای توليد 
عبارتن�داز:  اندازه گي�ري پروفايل جريان چاه، تش�خيص مش�كالت مكانيكی چ�اه، ارزيابی 
كيفيت تكميل چاه، تعيين وضعيت مخزن، ارزيابی تأثير عمليات انگيزش چاه، تعيين زونهای 

توليدی]1[.
كلمات كليدی: نمودارهای توليد، پروفايل جريان، ناحيه توليدی. 

 

 

كاربرد نمودارهاي نگار توليد 
در بهره برداري از چاه هاي نفت
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س��ياالت و جريان هاي چند فازي بوده اس��ت. تحقيق در زمينه 
ابزار و روش هاي تفسير PLT هنوز هم در حال انجام است. 

هر چند در 50 سال گذشته ابزار نمودارگيري توليد پيشرفت 
قابل مالحظه اي كرده اند، اما فن آوري های اندازه گيري خصوصيات 
س��يال هنوز هم در پاره اي موارد محدود است، خصوصاً هنگامي 
كه جريان، چند فازي برقرار باشد. اكثر روش هاي تعيين پروفايل 
جري��ان، در مورد جريان هاي يك ف��ازي نتايج دقيقي مي دهند. 
در جريان هاي چند فازي ش��رايط نس��بت ب��ه جريان يك فازي 
خيلي پيچيده تر اس��ت و نمودارگيری نتايج غير دقيق و يا حتي 
اش��تباه مي دهد. وجود جريان چند فازی از دو جهت عمده باعث 

پيچيدگی جريان می شود،
 اول اينكه: توزيع فازها در سطح مقطع لوله يكنواخت نيست. 

دوم اينكه: خواص س��يال در هر زم��ان و در هر مكان تغيير 
می كن��د. اين موضوع تعجب آور يا نااميد كننده نيس��ت چون ما 
تالش می كنيم از فاصله دور، خصوصيات دو يا چند س��يال را به 
ط��ور هم زمان در محيط پيچيده چاه اندازه گيري كنيم، عالوه بر 
اينكه اندازه گيری س��رعت و ديگر خواص س��يال حتی در شرايط 
كنترل ش��ده آزمايشگاه هم مشكل اس��ت. بايد توجه داشت كه 
در PLT خ��واص نمونه هاي كوچكي از س��يال چ��اه  اندازه گيري 

مي شود]2[.  
   

PLT 1- كاربردهاي
 PLT مي توان��د ابزاري قدرتمند در ارزيابي عملكرد چاه و يا 
مخزن باش��د. آگاهي از توانمندي ه��ا و محدوديت هاي ابزارهاي 
PLT و نيز آگاهي از نوع مش��كالتي كه با كمك PLT مش��خص 
مي ش��ود براي اس��تفاده صحي��ح و موثر از اين ابزار الزم اس��ت. 
 PLT و همكارانش با اش��اره به چاه ه��اي توليدي ، كاربرد Wade
را در يافتن پاس��خ اين سوال دانسته اند كه »چه مقدار از چه نوع  

سيال هايی و از چه ناحيه ای وارد چاه مي شود ؟
 نمودارهای توليد كاربردهای بسيار گسترده و وسيعی دارند. 
ما در استفاده از نمودارهای توليد با هيچ گونه محدوديتی مواجه 
نيس��تيم، و اي��ن نمودارها بخوبی در چاهه��ای حفره باز و دارای 
لوله جداری و ني��ز در چاههای توليدی و تزريقی و همچنين در 
چاهه��ای افقی، عمودی و جهت دار و بطور كلی از زمان ش��روع 
حفاری تا هنگاميكه چاه در مرحله ازدياد برداش��ت قرار مي گيرد 
قابل استفاده مي باشند. اما عمدتاً از اين نمودارها براي شناسايی 
مش��كالت چاهه��ای توليدی و تعيي��ن پروفايل توليد اس��تفاده 

مي شود]1[.
ابزارهای مورد اس��تفاده در نمودارهای توليد عبارتند از: دما، 
فش��ار، سرعت س��نج پروانه ای، كاليپر، اشعه گاما، چگالی سيال و 
پس ماند آب. همانطور كه در ش��كل )1( نشان داده شده است به 
منظور صرفه جويی در زمان و هزينه، اين سنس��ورها می توانند با 
هم تركيب ش��ده و به عنوان يك ابزار از طريق كابل چاه پيمايی 
به درون چاه فرس��تاده ش��وند و همزمان داده های سيال و فشار 
را ك��ه مس��تقيماً به مقدار و ماهيت تولي��د از هر نقطه ورودی و 

خروجي به چاه می باشد ثبت كنند]2[.   
در اي��ن بخ��ش كاربردهاي PLT در پاي��ش عملكرد مخزن، 
ارزياب��ي نحوه تكميل چاه، برنامه ري��زي و ارزيابي عمليات تعمير 
چاه )Workover( و تش��خيص مش��كالت چاه و مخزن بررس��ي 
مي ش��ود. كاربردهاي PLT از نظر زماني به س��ه بخش تقس��يم 

مي شود:
1-1( كاربردهاي PLT هنگام حفاري و تكميل چاه:

هر چند به نظر مي رس��د هنگام تكميل چ��اه مي توان اقدام 
به ران��دن نمودار PLT كرد، با اين وج��ود حتي در مراحل اوليه 
حف��اري هم مي توان از PLT اس��تفاده نم��ود. از ابتداي حفاري، 
PLT را مي توان براي مشخص كردن ناحيه هرز روي گل حفاري 
 Underground( ونيز تش��خيص فوران زير زميني )Mud Lost(
Blowout( ب��ه كار برد. تقريباً همه عمليات تكميل چاه ش��امل: 
انگي��زش  و  كاري،   Gravel Packing ، مش��بك  س��يمانكاري، 
چ��اه )Stimulation( را مي توان به كم��ك PLT ارزيابي كرد، از 

جمله]3[:
- تشخيص منطقه هرزروي گل حفاري )Lost Circulation Zone(؛
)Underground Blowout( تشخيص فوران هاي زير زميني -

 )Cement Top( تش��خيص ابتداي سيمان يا حد باالي سيمان -
پشت لوله هاي جداري و آستري؛

- ارزيابي بندش و كيفيت سيمان )Cement Bond Quality(؛
- ارزيابي Gravel Pack؛

- ارزيابي محل و عملكرد مشبك ها )Perforations( ؛
- مش��كالت مكانيكي مانند سوراخ شدگي لوله ها، نشت مجرابند 

و خوردگی و غيره .

1-2( كاربردهاي PLT هنگام توليد يا تزريق سيال؛
كاربرد اوليه PLT در تش��خيص مش��كالت چ��اه و عملكرد 
مخزن در طول عمر توليدی يا تزريقی يك چاه است. اين بخش 

به دو بخش فرعي تقسيم مي شود: 
1- كاربردهاي PLT در جريان يك فازي 

2- در جريان چند فازي.

Flowmeter

شكل 1: شماتيكی از ابزار نمودار توليد كه از چندين سنسور 
تشكيل شده است]4[.
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 اكثر چاه هاي تزريقي ي��ك فازي اند مانند تزريق آب يا گاز. 
گاهي هم ممكن اس��ت سيال تزريقي دو فازي باشد مانند تزريق 
بخار آب كه مقداري از آن ميعان مي ش��ود يا تزريق دی اكس��يد 
كرب��ن. چاه ه��اي توليدي به ندرت يك فازي هس��تند و اكثراً به 
صورت دو فازي آب - نفت يا نفت - گاز و يا حتي سه فازي آب 
- نفت - گاز هستند. به طور كلي به ندرت ممكن است يك چاه 
توليدي يك فازي باش��د و در هر حال بهتر است پيچيدگي هاي 

جريان هاي چند فازي در نظر گرفته شود]4[.

1-2-1( كاربرد در جريان يك فازي
همانطور كه گفته شد اكثر چاه هاي تزريقي داراي سيال يك 
فازي هس��تند و تعداد كمي از چاه هاي توليدي فقط يك س��يال 
توليد مي كنند. لذا استفاده از PL در چاه هاي با جريان يك فازي 

عمدتاً شامل چاه هاي تزريقي است.

 Stratton و هم��كاران كاربرده��اي PL را چني��ن خالص��ه 
كرده اند: 

در چاه هاي تزريقي بيش تر آب به عنوان سيال جابجا كننده 
براي برداش��ت ثانويه ، نگهداشت فش��ار مخزن و يا دفع آب هاي 
زائد تزريق مي ش��ود. س��يال تزريقي عالوه بر آب ممكن اس��ت 
هيدروكربن مايع ، گاز ، هوا و يا تركيبي از مايع و گاز باشد، مانند: 
  PLT بخار آب اش��باع. س��يال تزريقي هر چه باشد، هدف اصلي
تعيين پروفايل تزريق س��يال اس��ت، يعني چه مقدار از سيال در 
كجاي چاه تزريق  ش��ود. پس از آنكه پروفايل تزريق معين ش��د، 
اغلب الزم اس��ت بررسي هاي الزم براي مشكالت مكانيكي چاه از 
قبيل : آس��يب ها و نش��تي هاي لوله جداري و آستري، توپك ها، 
س��يمان بندی ضعيف و نيز جريان س��يال بين فواصل جدا شده 

صورت گيرد]4[.

Casing
Leak

Tubing
Leak

Packer
Leak

P1

P2

P2>>P1

Bad Cement

o i l

Unwanted
fluid flow

شكل 2: مشكالت معمول در چاههای توليدی كه با استفاده از PLT قابل تشخيص هستند.]2[
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1-2-2( كاربرد در جريان چند فازي
در نزديكي عمق نهايي چاه )در بخش مخزني چاه( جايي كه 
نمودار PL رانده مي ش��ود، وجود چند سيال بسيار محتمل است. 
ع��الوه بر نف��ت، آب نيز معموالً توليد مي ش��ود. در چاه هايي كه 
فشار كمتر از فشار اشباع يا نقطه حباب است گاز توليد مي شود. 
بنابراين در هنگام برنامه ريزي براي راندن PL و نيز هنگام تفسير 

آن، احتمال وجود فازهايي غير از نفت بايد مد نظر قرار گيرد.
در م��ورد جريان چند فازي هم مانن��د يك فازي ، هدف اصلي از 
PL تعيين پروفايل س��يال توليد شده است ولي با اين تفاوت كه 
بايد درصد هر س��يال و محل ورود هر س��يال به چاه هم به طور 

جداگانه مشخص شود.
ب��راي تعيي��ن درصد هر ف��از معم��والً از نمودارهاي چگالي 
سيال و يا ظرفيت خازني س��يال استفاده مي شود. اين نمودارها 
 Spinner به همراه يكي از نمودارهاي دبي س��نج )از قبيل پروانه
ي��ا Radioactive Tracer( رانده مي ش��وند تا مقدار هر س��يال را 
مش��خص كنند. براي تشخيص محل ورود سيال به چاه از نمودار 
 PL ،دم��ا اس��تفاده مي ش��ود. در چاه هايي با جريان چن��د فازي
مي تواند در تشخيص مش��كالتي مانند توليد آب و يا گاز اضافي 

به كار مي رود]5[.

1-3( كاربرد هنگام تعمير چاه
PLT مي تواند در برنامه ري��زي و ارزش يابي عمليات تعمير 
چاه ه��ا نقش كليدي داش��ته باش��د. ب��ه عنوان مث��ال عمليات 
تزريق س��يمان ، مشبك كاري مجدد ، اس��يد كاري ، اليه شكافي 
و عمليات بهبود پروفايل س��يال مي تواند با PLT ارزيابي ش��ود. 
ش��كل2 مهمترين مشكالت ش��ايع در چاههای توليدی را نشان 

می دهد]2[.

PLT 2( داده هاي موردنياز براي
ارزش ي��ك نم��ودار PLT هنگامي زياد مي ش��ود كه حاوي 

اطالعات و داده هاي كافي براي يك تفسير مستقل باشد.
اين اطالعات عبارتند از: 

1- ش��رح نحوه تكميل چاه )لوله هاي جداري و آس��تري، فواصل 
مشبك شده، عمق ها و غيره(؛

2- شرايط توليد يا تزريق؛
3- خواص س��ياالت چاه )چگالی، فش��ار اشباع، ضريب سازندی، 

مقدار گاز محلول و غيره( 
4- ش��رح ابزارهاي نمودار گيري ) ابعاد فيزيكي و قطرها، دقت و 

كاليبراسيون ابزار ،  روش نمودار گيري(
5- داده هاي خام ابزار نمودارگيري )داده هاي پردازش نشده(.

نتيجه گيری 
نموداره��اي ن��گار توليد ي��ا PLT اطالعات كام��ل و دقيقي 
از وضعي��ت اليه هاي توليدي، نوع و مقدار س��يال توليد ش��ده از 
هر اليه، مش��كالت چاه از نظر جرياني و رفتار جرياني س��ياالت 
هن��گام خروج از مخزن و باال آمدن در س��تون چاه را در بردارد. 
نمودار ه��اي نگار توليد با ران��دن ابزار ويژه نمودار گيري در چاه و 
ثبت مقادير اندازه گيري شده انجام مي شود. داده هاي اوليه حاصل 
از ابزار نمودارگيري به صورت خام اس��ت و براي تفس��ير صحيح 
بايد ابتدا م��ورد پردازش قرار گيرند. بخش��ي از پردازش مربوط 
ب��ه نحوه اندازه گيري ابزار درون چاهي اس��ت و بخش مهم ديگر 

مربوط به رژيم جريان و ويژگي های هندسی چاه است. 
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