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چكیده
فناوری جداسازی ته چاهی در دهه  1991ظهور کرد که به وسیلۀ آن جریانی غنی از گاز و
نفت در سطح تولید میشود ،در حالیکه جریانی غنی از آب به ساازندهاای زیاریت تیریا
شده ،هرگی به سطح منتقل نمیشود و در صورتیکه به تولید آن نیاز باشد ،مایتاوان آنرا
2
به صورت مجیا تولید کرد .در صنعت ایت ابیار با عنوان جداسازهای آب و نفت 1و آب و گاز
شناخته میشود .چرخههای آبی ماای  -ماای جایا اصالی ساامانۀ جداساازی آب و نفات
تهچاهی است  .در ایت مطالعه ،بررسی جامعی در ارتباط با فناوری جداسازی تهچاهی ارائاه
و برتریها ،پیشنیازها و کاستیهای ایت فناوری معرفای شادهاناد .ایاتمطالعاه همننایت
دادههایی مفید از مطالعات انجامشده بار روی تعادادی از میادانهاا و مناا عملیااتی و
شرکتهای دارای ایت فناوری در اختیار محققان قرار میدهد .ب بررسیهای انجامشاده
در ایتمطالعه ،نصب موفقیتآمیی سامانۀ  DOWSاز نظر فنی و اقتصادی زمانی امکاانپاییر
است که همۀ مؤلفههای مورد نیاز به ور دقی ارزیابی شوند؛ در ایتصاورت از هییناههاای
کنت رل آب ،تولید و پاالیش آن و از حجم تسهیالت سر چاهی کاساته مایشاود کاه بارای
منا دریایی و دور از دساتر بسایار مناساب اسات .افایون بارایت ،فات  DOWSبارای
جداسازی نفت های سنگیت بسیار دشوار است؛ چرا که اخاتال چگاالی بااالیی بایت آب و
نفت در ایتحالت وجود خواهد داشت .نسبت آب به نفت باید باال باشد به وریکه فاز غالب
آب باشد .سازندگان جداسازهای چرخۀ آبی پیشنهاد میکنند کاه کسار آب بایش از %57
باشد.
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نفت ،در ابتدا و قبل از هجوم و به تلهافتادن نفت ،حاوی آب بودهاند.

در سازندهای زیرزمینی ،سیاالتی چون آب و نفت و گاز به سنگهاا

در حیت مهاجرت و رسیدن مواد هیدروکربوری به تلههای نفتی ،ایت

هجوم میبرند .میدانیم که سنگهای موجود در سازندهای مملاو از

مواد هیدروکربوری آب ذاتی مخین را نیی با خاود حمال کارده اناد؛
بدیتترتیاب سانگهاای مخاین حااوی ماواد هیادروکربوری و آب

* تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی شیمی
)1. Downhole Oil Water Separation (DOWS
)2. Downhole Oil Gas Separation (DOGS

6

هستند .ایت آب میتواند ناشی از جریان آب از ناواحی بااال و پااییت

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و شش ()9318

ساایاالت افیودناای حاصاال از عملیااات تولیاادی باشااد .در عملیااات

آورده شدهاست .از جمله فواید ایت فناوری عبارت است از[0و:]7
 کاهش خطرهای زیستمحیطی نسبت به متدهای مرسوم ،کاه

حفظ فشار و رسیدن به ساطو بازیاافتی بااالتر دوبااره باه مخاین

از راههای زیر امکانپییر است:

تیریاا ماایشااود .هاار دو آب سااازندی و تیریقاای بااههمااراه

 کاهش خطر آلودگی مناب آبی زیر زمینی در حیت تولیاد

مواد هیدروکربوری تولید و در سطح از فرآیندهایی بارای جداساازی

(بهواسطۀ نشتی آب از لولۀ جداری در حیت تولید)

هیدروکربتها از آب تولیدی استفاده میشاود[2و .]1مشخصاههاای

 کاهش آلودگیهاای ساطحی ناشای از نشاتی آب آلاوده

تأثیرگیار بر حجم آب تولیدی از چاه تأثیر عبارتاست از:

بااهواسااطۀ کاااهش  97الاای  97درصاادی در حجاام آب

 )1برای چاه حفرشده  )2مکان چاه در مخین  )3ناو تکمیال چااه

تولیدی

 )4نو و کیفیت تجهییات مورد استفاده برای عملیاات جداساازی و

 کاااهش آلااودگی آبهااای زیرزمیناای ناشاای از نشااتی از
چاههای تیریقی آب شور

پاالیش آب  )7سیالبزنی بهمنظور افیایش برداشت  )0مییان آب در
دستر

برای عملیات سیالبزنی  )5ارتباط بیت الیاههاا در ساازند

 کاهش خطرات زیست محیطی مایمت باهواساطۀ کااهش
حجم آب تخلیهشده در دریا

 )9مییان استحکام مکانیکی[.]3


کاهش انتشار CO2

مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

سازند نفتی ،داخل خود ناحیه نفتی یا ناشی از سایاالت تیریقای یاا

جداسازهای ته چاهی براسا

بهاارهباارداری از میاادانهااای هیاادروکربوری ،آب مااازاد بااهمنظااور

متد جداسازی و مالحظاات راحای

 بهبود اقتصاد میدان از ری :

 .2جداسازی آب و نفت در ته چاه
فناوری جداسازی ته چاهی در ول دهاۀ  1991باا هاد کااهش

 تسری در تولید نفت ( بهبود )NPV

هیینههای فرازآوری آب و تخلیۀآن در سطح یاا تیریا مجادد آن و

 تبدیل چاه تیریقی به چاه تولیدی

افیایش ضریب بازیافت نفت از محبوبیت زیادی برخوردار شد .در ایت

 کاهش چاههای الزم برای توسعۀ میدان نفتی

فناوری آب و نفت در چاه از هم جدا میشاوند و کنتارل حجام آب

 تیریا آب باارای ازدیاااد برداشاات بااا کمتااریت هیینااه و

بهوسیلۀ جداسازی آن از نفت در ته چاه و تیری همیمان آن به چاه

کمترشدن مشکالت تیریقی ناشی از ناساازگاری خاوا

انجااام ماایشااود .ایاات سااامانه قطعااات مکااانیکی زیااادی دارد ولاای

آب تیریقی با آب سازندی

اصلیتریت اجیاا آن یک سامانۀ جداسازی و حداقل یک پما بارای
فرازآوری نفت به سطح و تیری آب به ته سازند است .اخیراً دو ناو

 کاهش تقاضا برای جداسازی سطح االرضی (مخصوصااً در
محیطهایی با کمبود فضا)

اساسی از سامانۀ جداسازی ته چاهی توسعه یافتهاست ،در یکنو از

 افیایش قابلیت در کنترل پدیدۀ مخرو ی شدن

آن برای جداسازی مکانیکی از چرخۀ آبی استفاده میشود و در ناو

 کاهش در حجم و هیینه های مرتبط باا اساتفاده از ماواد

دیگر از جداسازی بر مبنای گرانش که در چاه رخ میدهد ،اساتفاده

شیمیایی (برای جلوگیری از هیدراتهشادن ،لختاه شادن،

میشود .جداکنندههای چرخۀ آبی در مقایسه با نو ثقلای ،ظرفیات

خوردگی و ایجاد امولسیون)

حجمی بیشتری برای کنتارل سایال دارناد ،در حاالیکاه گارانتار
هستند .نوعی دیگر از سامانۀ جداسازی با عنوان جداساازی غشاایی
هم وجود دارد که البته بهدلیل اینکه کارکرد دو سامانۀ قبلی از نظار
فنی و اقتصادی اثبات شده ،از ایت سامانه استقبالی نشادهاسات[.]4
رایجتریت کاربرد جداسازی ته چاهی آب و نفت ،تیری آب در مخین
بهمنظور بهبود برداشت (سیالبزنی یا سیالبزنی تنااوبی آب و گااز
( ))WAGدر یکناحیۀ تخلیهای مشخص است کاه ممکات اسات در
باااال یااا پاااییت ناحیاۀ تولیاادی باشااد .در شااکل ( )1انااوا مختلا

 کاهش هیینه های مرتبط با انرژی (برای پمپاژ و فرازآوری
آب مازاد همراه نفت و در نهایت تیری مجدد آن)
 کاهش هیینه های مرتبط باا عملیاات حفاظ و نگهاداری
(تما

قطعات با آب کمشده ،در نتیجه احتمال خوردگی

کمتر میشود)
 کاهش یا حی تعمیر چاههای تیریقی
 کاهش در هیینۀ سرمایهگیاری اولیاه باهواساطۀ کااهش
حفر چاههای تیریقی

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 18 - No. 106 (2020

7

مقاالت

روشهای جداسازی ته چاهی

فناوریهای نوظهور

جداسازی برمبنای جاذبه
جداسازی بهوسیلۀ چرخۀ آبی

Q-Sep

Pull Through
Push Through

TAPS

DAPS

شکل  .1انواع مختلف جداسازهای ته چاهی براساس سبک جداسازی و مالحظات طراحی[.]7

 )9برای عملیاات تحریاک چااه نیااز اسات کاه پما هاا از چااه

 1-2کاستیهای نصب سامانۀ DOWS

باوجود ویژگیهای مثبات ایات فنااوری ،کاساتیهاای ایات ساامانه

خارج شود.
 )9ترجیحاً نباید ایت سامانه را در چاههای انحرافی بهویژهبا اشبا

عبارتاست از:
 )1فضای محدود چاه :چرخههای آبی که برای ایت منظور استفاده

نفت پاییت نصبکرد .محققان فناوری  DOWSرا براسا

میشود ،بسیار نازک و البته ویلاند .بناابرایت کمتاریت قطار

سامانۀ جداساز و موقعیت نسبی سامانۀ جداساز و پم در چاه

لولۀ جداری باید  7/7اینچ باشد .ایت موجب میشاود برخای از

دستهبندی میکنند .شکل ( )2توسعۀ تدریجی ایات فنااوری را

وسایل و تجهییات در زیر زمیت دچار لطمه و خوردگی شوند.

نشان میدهاد .هماانساان کاه در ایات شاکل روشات اسات،

 )2موتورپم های  ESPکه در سامانههای جداسازی چرخاۀ آبای

نخستیت ثبت اختارا در ماورد ایات فنااوری در ساال 1992

قرار میگیرند ،باید خنک شوند؛ در صورتیکه ساامانۀ پمپااژ و

انجام شد و در سال  1994نخستیت نصب انجاام گرفات .ای

جداسازی ،باالی ناحیۀ تولیدی باشد ،به هدایتکنندۀ جریاان

سالهاای  1994تاا  1990واحاد نیماه صانعتی بارای تولیاد

برای خنکسازی نیاز خواهد شد که بهدلیل فضای محدود چاه

نفت سنگیت و شت مورد استفاده قرار گرفات .ساپب باهدلیال

ممکت نیست .بنابرایت سامانۀ  DOWSباید زیر ناحیۀ تولیدی و

مالحظات اقتصادی تاا ساال  2111هایچ نصابی انجاام نشاد.

بهمنظور خنکسازی موتور نصب شود.

در همانسال در میدانی در چیت فنااوری  ESPو چرخاۀ آبای

تجربههای گیشاته ،کاارکرد ایات ساامانه در مخاازن

بر روی نفت سبک پیاده سازی شد .در ساال  2114تاا 2117

کربناتااه نساابت بااه مخااازن ماسااهای بیشااتر اساات؛ بنااابرایت

ایاات فناااوری در میاادان داکینااگ چاایت بااهماادت  411روز

تأکیدمیشود که نصب در سازندهای ماساهای صاورت نگیارد،

بهرهبرداری شد.

 )3براسا

زیرا وجود شت و ماسه سبب خوردگی شدید پم هاا و شایرها

در شکل ( )3تعداد اخترا های ثبتشده در هار شارکت ،دانشاگاه و

میشود.

مؤسسۀ تحقیقاتی ،با تمرکی بر کارهای تحقیقاتی و توساعهیافتاه در

 )4ایت سامانه فقط در چاههاایی کاه نسابت آب باه نفات بااالیی

ته چاهی ،فناوریهایی که بیشاتر ماورد اساتقبال قارار گرفتاهاناد،

 )7درجۀ  APIنفت باید بیش از  12باشد.
 )0کمتریت اختال در گرانش مخصاو

آمریکا آورده شدهاست .داده ها در باازه ساالهاای  2111تاا 2113
جم آوری شدهاند[ .]4باتوجاه باه شاکل ( )3در زمیناۀ جداساازی

دارند ،قابلیت نصب دارد.
میاان آب و نفات بایاد

عبارتند از جداکنندههای چرخاۀ آبای ،ثقلای و گرییاناهای .ولای در
بیشتر اوقات آنهاا را باا فنااوریهاایی همناون مسادودکنندههاای

 1/17باشد.
 )5محتوای نفت در آب تیریقی نباید از  11-211ppmفراتار رود،

مکانیکی (پکرها و پالگها) و مواد شیمیایی ویاژۀ انساداد (ژلهاای
بَسپاری) ترکیب میکنند تا تولید آب را کمینه کنند.

زیرا باعث آسیبرساندن به ناحیۀ تیریقی خواهدشد.
1. Shroud
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مرازن ماسهای1991-1996 ،

1991 ، CFERN

مورد سامانۀ 1992 ، DOWS

میدان داکینگ بهمدت  122روز با این سیستم

هیچ نصبی لورت نپذیرفت،

میدان  CFDدر چین  ،با نفت سبک و

مورد بهرهبرداری قرار گرفت2211-2212 ،

2222-2212

سامانۀ الالح شده  ESPو چرخۀآبی

شکل  .2توسعۀ تدریجی فناوری  DOWSدر طول زمان[.]7

 .3نگاهی به آمار شرکتهاای الالی مرتار فنااوری

الگوهااای آزمایشاای سااامانههااای جداسااازی را بااا اسااتفاده از انااوا

DOWS

پم های  PCP ،ESPو  RPسازماندهی کرد[.]9

نخستیت توسعهدهندۀ جداسازهای چرخاۀ آبای تاه چااهی شارکت

ح بهرهبرداری از سامانههاای جداساازی چرخاۀ آبای پما

 C-FER Technologyآلبرتا بود؛ مطالعات اولیۀ ایت شرکت در اوایل

ESP

شارکت  C-FERبااه شاارکت ،REDA Pumpsیکاای از شاارکتهااای

دهۀ 1991نشانداد که جداسازی تاه چااهی آب و نفات باهوسایلۀ

مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

تست واحد نیمهلنعتی برای نفت سنگین و

نصب و توسعۀ نرستین واحد بهوسیلۀ

انتشار نرستین ثبت اخترا در

بیتالمللی کامکو و  ،Centriliftیکی از شارکتهاای Baker Hughes

ترکیب پم های قدیمی چاههای نفتی با چرخۀ آبی میسر میشاود.

داده شد .ایت شرکت همننیت به شارکتهاای  BMW Pumpبارای

ایت شرکت با کمکگرفتت از شرکتهای فعال دیگار در ایاتعرصاه،

پم  PCPو  Quinn Oil Field Supply ltdبارای پما کلاهاسابی

در قالب یاک پاروژۀ صانعتی مشاترک ،توساعه و آزماایش میادانی

مجوزهایی برای بهرهبرداری داده بود.

02
62

12
32

تعداد واحدها

22

22
12
2
Other assignee

Independent Inventors

Institutes

Universkles/Research

Rosearch Collaborations

Wood Group

General Electric

China National Petroleum

BP plc

Amco International

ConocoPhillips

Cameron International

Royal Dutch Shell

Halliburton

Vetco gray

Aker Solutions

ExxonMobil

Chevron

Schlumberger

Baker Hughes

شکل  .3تعداد اختراعهای ثبتشده از شرکتهای نفتی در زمینه فناوری جداسازهای ته چاهی[.]4
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شرکت  REDAسامانۀ جداسازش را با اسم  AQWANOTروانۀ بازار

صنعتی مشترک که متشکل از  39شرکت عملیااتی و تاأمیتکنناده

کرد و شرکت  Centriliftناام تجااری ساامانه را Hydrosepگیاشات.

بود ،توسعه داد .نتیجۀ ایت پروژه تشاخیص اقتصاادیباودن ترکیاب

سامانۀ Hedro Sepدر سال  1999حداقل در چهار چااه نصابشاده

پم  ESPبا چرخۀ آبی است .مجوز اساتفاده از آن باه شارکتهاای

بود ،ولی شوربختانه آمااری از نصابهاای آنهاا در دسات نیسات.

 Schlumberger / REDAو

شرکت  BMW Pumpکه در حال حاضر زیرمجموعاۀ

Weatherford

/Centrilift

HughesInc.

Baker

داده شدهاست[.]4

است ،با شرکت  C-FERباهمنظاور توساعۀ یاک ساامانۀ جداساازی
چرخۀ آبی که از پم

 PCPبهره میبارد ،همکااری کارد .دادههاای

راحی مربوط باه ایات ساامانه در دساتر

 2-3شرکت Baker Hughes

نیسات ،ولای پنای و

جداکنندههای تهچاهی چرخۀ آبی و ثقلی جیا محصوالت ارائهشاده

همکارانش در سال  1995نشاان دادناد کاه از میاناۀ ساال ،1995

بهوسیلۀ ایت شارکت

اسات .از ایات فنااوری در منطقاۀ Bohai Bay

 4مورد آزمایشی سامانۀ  DOWSبا  PCPانجام شده باود .ا العااتی

کشور چیت استفاده شدهاسات .جیئیاات ایاتپاروژه در مرجا []11

در ارتباط با یکی از نصبهای انجامشده از ایت ساامانه کاه از اکتبار

موجود است .در ایتپروژه بهمنظور ارتقا عملکرد سامانه برای کماک

 95تا مار

 99در حال کار باوده  ،در دساتر

اسات ،کاه در آن

به بازدهی جداسازی مواد شیمیایی تیری شد[.]11

سامانه بهدلیل بروز مشکل در لولۀ انتقاال از چااه خاارج شاد .ایات
سامانه تولید آب را  %57کااهش داد ،ولای بار تولیاد نفات تاأثیری

 3-3شرکت Halliburton

نداشت .متصدی خا رنشان کرد که پروژه موفقیتآمیای باودهاسات،

سامانۀ جدید کنترل آب ایت شرکت از نوعی بَسپار بارای جداساازی

ولی ا العااتی در ارتبااط باا ساود اقتصاادی حاصال از آن منتشار

آب و نفت در مخین و جلوگیری از جریان آب و افیایش جریان نفت

نکرد[ .]9سوبی و متیو [ ]11در سال 1995گیارشی در ارتباط باا

به چاه استفاده میکناد؛ بازیافات نفات و گااز بهبودیافتاه ناشای از

سامانۀ  DOWSبا پم

 PCPارائه کردند؛ چااه باه مادت ساهساال

کاهش آب ،منجربه بهبود فرازآوری بیعی نفت و گاز میشود.

بهدلیل نبود ظرفیت برای کنترل آب در سطح بسته شدهبود .هار دو
سامانۀ پم یگانه و دوگانه در ایت چاه امتحان شد .پاب از  19مااه

 1-3شرکت Chevron

مییان آب تولیدی بهشدت کاهشیافت[.]2

در همکاری با شرکت  ،Eriez Flotationشرکت  Chevronدستگاهی
به اسم  VOSCELL flotation columnرا ساخت .ایت سامانه بازدهی

 1-3شرکت C-FER Technologies

باالیی در جداسازی آب و نفت و در حجم کم در ساکوهای دریاایی

فناوری جداسازی ته چاهی ثبتشده بهنام ایت شرکت ابایاری اسات

کاربرد دارد.

که از چرخۀ آبایهاای ماای -ماای و ناوعی از فارازآوری مصانوعی
به منظور جداسازی آب و نفت در ته چاه و تولید نفت (با کسر کمای

 2-3شرکت نفت ملی چین

از آب) و تیریاا  %91از آب تولیاادی از راه همااان چاااه ،اسااتفاده

کشور چیت در سال  2111یک عملیات جداساازی تاه چااهی را در

میکند .ایت شرکت در سال  19 ،1994مورد نصب از ایت فناوری را

میدان دریایی  Bohai Bayچیت انجام داد .در ایاتپاروژه چااهی باا

در غرب کانادا انجام داد 3 .مورد آزمایشی و  17مورد دیگر با هاد

 %95درصد آب انتخاب و بارای آن یاک تکمیال تاه چااهی جدیاد

ایجاد صرفۀ اقتصادی بود .در ایت نصبها برای فرازآوری از پم های
2

 3RP ، ESP ،1PCPو  4GLPاستفاده شد.

راحیشد[ .]4خالصۀ نتایج اساتفاده از ایات فنااوری در هریاک از
شرکتهای میکور در جدول ( )1آورده شدهاست.

ایت شارکت در ساال 1991فنااوری  DOWSرا توساط یاک پاروژۀ
1. Progressive Cavity Pump
2. Electric Submergible Pump
3. Rod Pump
4. Gas Lift Pump
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مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

جدول  .1خالصۀ نتایج استفاده از فناوری  DOWSدر شرکتهای مطرح دنیا.
نام شرکت

C-FER Technologies

Baker Hughes

Halliburton

Chevron

نتایج استفاده از فناوری DOWS



افیایش  11الی  21درصدی در تولید نفت



کاهش  97الی  95درصدی در تولید آب



کاهش  11الی  27درصدی در هیینههای مربوطبه کنترل آب



میانگیت ول عمر اجرایی در حدود  9ماه



کاهش  %31در انرژی الزم برای پمپاژ حجم مشابهی از سیال تولیدی در قیا



اختال پایدار بیت فشار تیریقی و تولیدی



بازدهی جداسازی زیر 711ppm



پایداری سامانه



انعطا عملیاتی



جیب سطحی بر روی سطح سنگ انجام میگیرد.



تراوایی نسبی آب حدود  91درصد کاهش یافته



موجب کاهش خطر برای تراوایی نسبت به نفت میشود.



با یکبار عبور سیال از ایت دستگاه ،غلظت نفت در آب تولیدی به کمتر از  21ppmمیرسد.



ایت دستگاه قادر به پاالیش مجدد جریانهای خروجی از دیگر جداکنندههای نفت و آب بهمنظور رساندن محتوی آب باه کمتار از

با سامانههای مرسوم

 %11میباشد.



پم  ESPباالیی بعد از  491روز بهدلیل نفوذ ذرات خراب شد.



پما  ESPپاایینی فشاار مناسابی بارای رساااندن نفات باه ساطح داشات ،ولای بااهدلیال کاساتی در توزیا انارژی ناچاار بااه
خاموشکردن آن شدند.

شرکت نفت ملی چیت



کاهش آب  9111الی  9111بشکه در روز رخ داد.



تولید نفت  711بشکه در روز افیایش یافت.



بهمنظور برنامهرییی برای نصبهای آتی مشخص گردید،



چاهی مناسب برای نصب انتخاب شود ،چرا که ایت سامانه در هر چاهی قابل استفاده نیست.



شناخت از ناحیۀ تیریقی یا تخلیهای و بررسی نحوۀ تغییر خصوصیات آن با زمان ضروری است.



نصب صحیح سامانۀ جداسازی باید مدنظر قرار گیرد.



راحی صحیح سامانۀ تکمیل چاه بسیار حائی اهمیت است.

 .1بررسی اجزای سامانۀ )Push-Through( DOWS

کار خاصی نمیتوان انجام داد ،ولی ویژگایهاای ایات ناواحی

کاستیهاایی کاه ساامانۀ  DOWSداشات ،ایات ساامانه باا

تأ ثیر بسیاری بر راحی خواهند داشت .موقعیات نسابی ایات

راحای ایات ساامانه کاساتت

نواحی ناو ساامانۀ انتخاابی  DOWSرا بارای نصاب تعیایت

پینیدگیهای مربوط باه راحای باود .باه اور کلای یاک ساامانۀ

می کند .خوا

سایال،

 DOWSدارای مؤلفههای زیر است که میتوان به ور مجیا آنهاا را

تعییتکننده بازده جداسازی است .دمای تهچاهی نو ساامانۀ

مورد بررسی قرار داد[:]12

 ESPرا تعییت مینماید .ناواحی تیریقای نیای نقشای مهام در

براسا

ساختاری متفاوت عرضه شاد؛ هاد

 ) 1نواحی تیریقی و تولیدی :هر چند برای ایت بخاش از راحای

ناحیۀ تولیدی تعییت میکند .خاوا

بخااش تیریقاای راحاای  DOWSبرعهااده دارنااد .تیری ا  ،در
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سامانۀ  ،DOWSیگاناه هاد از راحای آن اسات .بناابرایت

استفاده شدهاند .در انتهای پم  ،ESPاز استینگر( 1نوعی لولۀ

بسیار مهم است که ناحیۀ تیریقی دارای تیری پییری مناسبی

هدایتکننده) استفاده میشود تا رابطۀ میان ناحیۀ تولیدی از

باشد و سیال دو ناحیۀ تولیدی و تیریقی با هم سازگار باشاند.

میان پکر (در حالتی که پم در بااالی ناحیاۀ تولیادی قارار

 ESPبسیار وابسته به تیری پییری ساازند تیریقای

گرفته باشد) ،برقرار شود (شکل ( .))4در راحی ایت ساامانه،

است؛ هرچه شاخص تیری پییری کمتر باشد ،مصار انارژی

سیال باید بهنحوی هدایت شود که موتور پم را خنک ساازد

پماا  ESPبیشااتر خواهدشااد .بااا افاایایش مصاار اناارژی

و در صورتیکه ناحیۀ تولیدی در زیر تشاکیالت ساامانه قارار

 ESPدوام آن کمتر میشود .همننیت فاصلۀ بیت ایت دو

داشت ،به استفاده از نوعی پوشش نیاز است .سیال عباوری از

ناحیه و مجیاسازی مناسب ایتنواحی بر روی نو پکر انتخابی

پم با فشار وارد جداساز مایشاود .باهوسایلۀ احا اهکاردن

تأثیرگیار خواهد بود.

استرینگ ،2پم  ESPدرون پوشش و با قاراردادن پکرهاا در

سایی پم

پم

 )2سامانۀ پم

 ESP : ESPیکی دیگار از ارکاان اصالی ساامانۀ

جایی مناساب ،جریاانهاای تولیادی و تیریقای از هام جادا

 DOWSاست؛ بسته به نو کاربری ،سامانۀ  ESPدرجاه هاای

خواهندشد[.]13

پینیدگی راحی مختلفی خواهد داشات .ساامانۀ  DOWSرا

لولۀ خاصی برای انتقال جریان استفاده نشده است .استفاده از

راحی و یا با دو پم مجیا

لولههای هدایتکننده ،راحی را به رق زیر محدود میکند:

که در دو ر جداساز قارار دارناد ،راحای نماود .راحای

 )1افت فشاری که لولههای نازک ایجاد میکنند ،باعث افیایش

میتوان با یکجداساز و یک پم

دو سامانۀ مجیا بارای تیریا و تولیاد برتاری بیشاتری دارد.
کاستی ایتکار نیی ایت است کاه احتماال خرابای پما

ESP

دو براباار خواهدشااد .بنااابرایت باهکاااربردن آن در چاااه کماای
پینیده است .پکرها برای جداسازی نواحی مختل

انرژی مصرفی در سامانه خواهد شد.
 )2نصب سامانه به ور خا

در چاههای انحرافی مشکل است.

 )3لولههایی که برای تیری استفاده میشاوند ،بیشاتر اوقاات
بهوسیلۀ جامدات مسدود میشوند.

از یکدیگر

ناحیه تزریقی
ناحیه تولیدی
ناحیه تولیدی
ناحیه تزریقی

شکل  .4سامانۀ push-throughدر حالتیکه جداساز در باالی پمپ قراردارد[.]14

2. String
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1

1. Stinger

موقعیت نسبی نواحی تولیدی و تیریقی جابهجا شود ،از همان

و از ایترو بسیار با دوام است .ایات ساامانه کنتارل پیشارفتۀ

ساختار  Push-Throughمیتوان استفاده کرد؛ تنهاا باا تغییار

قابلیت کنترل  7فشار ،یک بده و یک دما را دارد.

موقعیت پکرها میتوان هر دو حالت را با یک ساختار مدیریت
کرد.

 )7پکرهااا :سااامانۀ  DOWSاز مجموعااۀ محااافظ و پکاار باارای
اییولهکردن نواحی تولیدی و تیریقی استفاده مایکناد .اناوا

 )3جداکنندههای چرخۀ آبی :چرخۀ آبیها یکی دیگار از ارکاان

مختلفی از پکرها در صنعت وجود دارد که مایتاوان از آنهاا

مهم در سامانۀ جداسازی ته چاهی باهشامار مایروناد .بارای

بدیت منظور استفادهکرد .پکرها باید بهگونهای انتخااب شاوند

افیایش نرخ بده تولیدی میتوان آنها را به اور ماوازی و یاا

که بهراحتی به هد اصلی کاه اییولاهساازی اسات ،برساند.

بهمنظور افیایش بازدهی مایتاوان آنهاا را باهصاورت ساری

هرگونه نشتی در پکرها منجر به جریان چرخهای بیت ناواحی

پشتسرهم قرارداد .چرخاۀ آبایهاای تاکلولاه ظرفیتای در

تولیدی و تیریقی میشود ،که ایات پدیاده کاارایی ساامانه را

محدودۀ  711-2000BFPDدارند .بارای چااههاایی کاه باده

ضعی میکند.

باالیی دارند ،چندیت چرخۀ آبی را میتوان با هم ترکیب نمود،
به وریکه خروجی هر کدام وارد لوله 1شاود (شاکل ( .))7در

به سطح

مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

نکتۀ دیگر حائی در ایت سامانه ایت است که حتی در صورتیکه

جداساز و پمپاژ ( )ESPمتصلکرد .ایت سامانه قطعۀ دوار ندارد

حالاات سااری عماادۀ عملیااات جداسااازی در مرحلااۀ اول
رخ خواهد داد و در ایتمرحله به ور خا

از یک هستهیاب یا

گااردابیاااب اسااتفاده ماایشااود .کنتاارل فشااارهای ورودی و
خروجااای از چرخاااۀ آبااای ،جااادایش بااایت آب و نفااات را
کنترل میکند .به مرحلاۀ دوم ،نفاتزدایای گفتاه مایشاود.
ایتمرحله بهمنظور پاالیش بهتار آب خروجای از مرحلاه اول
است .به ور کلی  %2از جریان ورودی از خروجی نفت خاارج
ماایشااود و  %99مااابقی از خروجاای آب خااارج ماایشااود.
جریانهای جداشادۀ آب و نفات هریاک از راه لولاهای مجایا
بهسمت لولههای تولیدی و تیریقی هدایت میشوند .در چرخۀ
آبی افت فشار ایجاد خواهد شد که باید به نحوی جبران شود.
 )4کنتاارلهااا :تیریاا تااه چاااهی یااکموقعیاات حسااا

و

پویایی شناختی است .برای عملکرد مناسب ساامانه ،باازخورد

از پمپ

قابل اتکایی بار روی مؤلفاههاای ساامانه نیااز اسات .از ایات
بازخورد برای کنترل سامانه اساتفاده مایشاود .ساامانه بایاد

شکل  .5جداکنندۀ چرخۀ آبی دومرحلهای -سری[.]12

بهگونه ای راحیشود که هرگونه تغییر در مؤلفههای مرباوط
به چاه (مثل تیری پییری) بدون نیاز به تغییر در سامانه قابال

 .2دادههای DOWS

کنترل باشد .سامانه جداسازی چرخاۀ آبای  pull-throughیاا

اغلب سامانههای  DOWSدر آمریکاای شامالی اجارا شادهاناد کاه

 push-throughاز یک سامانۀ کنترل پیشرفته بهره میبرد .ایت

ا العات آن به ور خالصه در جدول ( )2آورده شده است.

سامانه را میتوان با اتصاالت لولاهای اساتاندارد باه مجموعاۀ
1. Manifold
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جدول  .2اطالعات مربوط به سامانههای

گیارد[ .]17مطاب جدول ( )4مشخصههای دیگری نیی وجود دارناد

پیادهسازی شده .DOWS

که بر موفقیت نصب ایت سامانهها تأثیر مایگیارناد[ .]10مهمتاریت

کانادا ( 34مورد) ،امریکا ( 14ماورد)،
کشااورهای اسااتفادهکننااده از

آمریکای التایت ( 0ماورد) ،اروپاا (2

فناوری

مااورد) آساایا ( 2مااورد) ،خاورمیانااه
( 1مورد)

نااو سااازند مااورد اسااتفاده در
فناوری DOWS

نو سازند تزریقی

 24مورد کربناته 31 ،مورد ماسهای

مشخصه ایت است که سازند تیریقی ،تیری پییری باالیی داشتهباشد.
یک آزمایش مهم تیری گام بهگاام باهمنظاور تعیایت باده و فشاار
تیریقی است که باعث انسداد یا شکا خوردگی میشود .مقدار کمی
نفت در آب تولیدی جداشده ممکت است بهدلیل نیروهای مویینگی،
منجر به انسداد حفرهها شود .بنابرایت بازدهی جداسازی باید بهحدی

سازند کربناته ( 19مورد) ،سازندهای

باشد که ذرات کلوییدی  7تا  71میکرومتری موجود در آب تیریقای

ماسهای ( 32مورد)

کمینه شوند .مؤلفۀ مهم دیگر فاصله عمودی و مکانیکی مناسب بیت
نااواحی تولیاادی و تیریقاای اساات .نصااب  DOWSبایااد در مخااازنی

 1-2آنالیز دادههای DOWS

انجامشود کاه حااوی مقاادیر قابال قباولی از ذخیارۀ نفتای باشاد،

در جدول ( )3به عملکرد کیفی سامانههاای نصابشاده نمارهدهای
کیفیت عملکرد هر سامانه در زمینۀ

شدهاست .ایت نمرهدهی براسا

به وریکه بتوان بهسرعت هیینههای انجاامشاده را برگرداناد و باه
سوددهی رسید.

افیایش تولید نفت ،کاهش تولید آب و مییان اول عمار آن اسات.
معیارهای مشخصشده در هریک از زمینهها یک نمرۀ کیفی

براسا

در نظر گرفته میشود.
نمرۀ کیفی کل براسا

ارزیابی هریک از نمرههای معیارهای در نظر

گرفته شدهاست .از آنجاییکه برخی از دادههای در دستر

تااریخ

آغاز بهکار یا پایان کارشاان مشاخص نیسات ،تعیایت میایان اول
عمرشان امکان پییر نمیباشد .مشکل دیگار ایاتاسات کاه دادههاا
عملکاارد سااامانه را قباال از نص اب و بعااد از آن نشااان ماایدهنااد،
درحالیکه باید در ول زمان کارکرد سامانه نیی دادهها در دساتر
باشد ،چراکه در حیت کارکرد سامانه ،تولید آب و نفت باا توجاه باه
تغییر در مشخصههای مکانیکی سامانۀ پم  ،مثل نرخ پم و فشاار
آن تغییر میکند .بنابرایت ،ایت اعداد عملکردی نشاندهندۀ کاارکرد
والنیمدت سامانه نخواهند بود.

 .6مطالعاتی میدانی[]11
باهعناوان یاکمطالعاۀ ماوردی ،فنااوری جداساازی آب از نفاات در
میدانهای داکینگ و جیدانگ شرکت نفات چایت (پتارو چایت) را
مورد بررسی قرار میدهیم .در میدان داکینگ ،سهچاه از پما هاای
اسکرو 2برای تیری و سه چاه دیگر از پم گرییانۀ غو هور 3باه ایات
منظور استفاده میشود .به وسایلۀ ایات فنااوری ،تولیاد آب باه اور
میانگیت  %51کاهش یافت ،در حالیکه تولید نفت بدون تغییر ماناد.
تااا ژوئاات  2117دوام ایاات فناااوری باایش از  711روز بااود .چاااه
 B2-D4-53میدان داکینگ 4چاهی عمودی با لولۀ جاداری باه قطار
 71/2ایانچ اساات؛ عما حقیقاای ایاات چاااه  1221mو کساار آب آن
 %95/2و تولید روزانۀ آن  99/0 m3/dبود که  %97/94آن مربوط باه
تولید آب و  %2/50آن مربوط به تولید نفت بود.
در ماه می سال  ،2113تجهییات جداسازی ته چاهی نصب شدند .بر

جدول  .3عملکرد کیفی سامانههای .DOWS

ایت اسا  ،کسر آب تولیدی به  %99/0کاهش یافت و میایان تولیاد

معیار /نمره کیفی

خوب

خنثی

ضعیف

سیال به  20/7 m3/dرسید و همننیت تولیاد روزاناۀ آب باه میایان

افیایش در تولید نفت

>%21

%1-%21

%1

 %57کاهش یافت .تولید نفت به  2/57 m3/dرسیدهبود کاه کااهش

کاهش در تولید آب

>%31

%1-%31

-

ول عمر( ماه )

>3

1-3

-

براساا

 1/30درصدی را نشان میدهد .از آنجایی که مصر انرژی مسألهای
مهم است ،با فرض اینکه تولیدپییری مخین ثابت بماند ،مصر کال

نتااایج دادههااای باهدسااتآمااده تنهاا بااا شااناخت جاانب

سازندهای تولیدی/تیریقی نمیتوان بر نرخ موفقیت یا عدم آن صحه
01

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و شش ()9318

1. Daqing and Jidong
2. Screw Pump
3. Submergible Centrifugal Pump
4. Daqing
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جدول  .4دادههای عملکردی  DOWSو نمرهدهی کیفی به آن[.]17

01

مقاالت

انرژی برای تولید مرسوم  22/42kwh/m3باود ،در حاالیکاه بعاد از

به ور دقی ارزیابی شوند.

نصب سامانۀ داوز ایتمقدار به  4/09kwh/m3کاهش یافت .همانگونه

 ) 2جداسازی ته چاهی نسبت به جداسازی سطحی مرسوم بسایار

که مشخص است ،مصر انرژی ساامانۀ داوز  %21/9حالات مرساوم

اقتصادیتر است؛ زیرا از هیینههای کنترل آب ،تولید و پاالیش

است .بهعالوه با استفاده از ایت فت ،فضای مورد نیاز برای پااالیش و

آن میکاهد .تجهییات ته چاهی از حجم تسهیالت سر چااهی

گندزدایی آب تولیدی کمتر میشود (شکل (.))0

کم میکند که برای منا

چاه  L102X3میدان جیدانگ چاهی شیبدار اسات کاه قطار لولاۀ

مناسب است.

دریاایی و دور از دساتر

بسایار

جداری آن  5اینچ است .عم حقیقی ایت چاه  2/491mاست و چاه

 )3بیشتر نصبهای انجامشده موف نبوده اند ،بهایتدلیل که چااه

در عم  1/955mبیشاتریت شایب را باه انادازۀ  45/2درجاه دارد.

مناسبی برای نصب انتخاب نشده بود .شرکتها بهجاای آنکاه

تجهییات جداسازی آب از نفت ته چاهی در عم  971mدر باازهای

چاههایی را که احتمال موفقیتشان باالتر باشد انتخااب کنناد،

عمودی نصب شد .با کسر آبی در حدود  ،%99/7چاه بستهشده باود.

بیشتر چاههاایی را کاه در اواخار عمار تولیادی خاود بودناد،

ب نتایج ،قبل از نصب ،تولیاد روزاناۀ چااه در حادود  273m3/dو
تولید نفت آن  1/20m3/dبود .باهمحا

بهعنوان کاندید انتخاب کردهبودند.

نصاب ساامانۀ  DOWSدر

 )4جداسازی برای نفت هاای سانگیت بسایار دشاوار اسات؛ زیارا

اکتبر  2113تولید سیال در سطح  %59/4کاهش یافت و به 72m3/d

اختال چگالی باالیی میان آب و نفات در ایات حالات وجاود

رسید و تولید روزانۀ نفت با  %0/9افایایش باه  1/37m3/dرساید .در

دارد .کمتااریت اخااتال در چگااالی بایااد  API2باشااد .اگاار

کل با توجه به ایت نتایج ،تولید به ور چشمگیری بهبودیافت.

قطره های نفت بسیار ریی باشاند ،قطاره هاای کوچاک بیشاتر
تحت تأثیر نیروهای گرانرَوی قارار خواهناد گرفات کاه بادیت
شکل جدایش به تأخیر خواهد افتاد.

 .0جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مطالب ارائهشده در ایتمقاله میتوان چنیت نتیجهگرفات

 )7نسبت آب به نفت باید باال باشد؛ باه اوریکاه فااز غالاب آب
باشاد .اصااوالً نساابت آب بااه نفات بایااد بیشااتر از %71باشااد.

که::
 )1نصب موفقیتآمیای ساامانۀ  DOWSاز نظار فنای و اقتصاادی
زمااانی امکااانپااییر اساات کااه همااۀ مؤلفااههااای مااورد نیاااز

%02

سازندگان جداسازهای چرخۀ آبی پیشنهاد میکنند کاه کسار
آب بیش از  %57باشد.

%03

0/6

قبل از تست
بعد از تست

91/6

90/2
19/6
%2/36

92/11

26/2

23/02
)Water Production (m3/d

2/02
)Water cut (%

2/06

)Daily Oil production (m3

شکل  .6عملکرد چاه  B2-D4-53میدان داکینگ چین[.]11
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)Daily Fiuid production (m3
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