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مقاالت علمي - پژوهشى

 ارسطو مهربان  شركت نفت و گاز غربسيد علينقي ابوترابي*، عباس رفيعى، نگار باسره طارمسرى، اميرحسين يزدان  پناه  شركت شعله آبي پارسيان

ماده كاهش  دهنده اصطكاك (DRA)، كاهش افت فشار اصطكاكي خطوط لوله، افزايش ظرفيت خط لوله، خط لوله جريان دو فازى، افزايش بهره  بردارى از چاه  هاى نفت  خام

با تزريق ماده كاهش  دهنده اصطكاك1 در خطوط لوله نفت خام و فرآورده، افت فشار ناشى از اصطكاك كاهش مى  يابد كه اين كاهش افت فشار 
قابل تبديل به افزايش ظرفيت خط لوله است. در اين مقاله تأثير تزريق ماده كاهش  دهنده اصطكاك با عنوان ExtraFlow DRA كه محصول شركت 
شعله آبى پارسيان است بر فشار و نرخ انتقال نفت  خام توسط نرم  افزار تخصصى اين شركت، درچهار خط لوله با مشخصات متفاوتى محاسبه گرديد. 
سپس با استفاده از اطالعات حاصل، خط لوله  هاى مذكور در نرم  افزار PIPESIM شبيه  سازى شده و تأثير تزريق ExtraFlow DRA پيش بينى گرديد. 
در نهايت بر اساس نتايج حاصل از محاسبات كامپيوترى، آزمايش ميدانى در اين چهار خط لوله انجام گرفت. در پايان نيز نتايج حاصل از شبيه سازي 

و آزمايش ميداني ارائه گرديد.

تزريق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازي به منظور 
كاهش فشار يا افزايش ظرفيت خط  لوله

مقدمه
كاهش افت فشار ناشــى از اصطكاك در اثر تزريق ماده كاهش  دهنده 
اصطكاك در لوله  هاي انتقال نفت  خام و فرآورده، مى  تواند منجر به كاهش 
فشار ابتداى خط لوله و هم  چنين افزايش فشار انتهاى خط لوله2 گردد. اين 
كاهش فشار را مى  توان به افزايش ظرفيت نرخ انتقال خط لوله تبديل نمود.

جريان دو فــازى گاز-مايع كه به  طور معمول در خط لوله  هاى انتقال 
بيــن چاه  هاى نفت  خــام و واحدهاى بهره  بردارى مشــاهده مى شــود و 
اهميــت فراوانى در صنايــع نفت، گاز و پتروشــيمى دارد [1]. در زمينه 
كاهــش دراگ در لوله هاى حامل جريان دو فــازى در اثر تزريق ماده 
كاهش دهنــده اصطكاك داده هاى بســيار كمى موجود اســت. نتايج 
پژوهش ها نشــان مى دهد كه افزودن DRA به جريــان دو فازى به ويژه 
در جريان حلقوى3 گاز- مايع تأثير قابل  توجهى بر كاهش گراديان فشار 
 ،DRA دارد [2]. كاهش افت فشــار ناشــى از اصطــكاك در اثر تزريق
مى تواند منجر به كاهش فشار خروجى4 (ابتداى خط لوله)، افزايش فشار 
انتهاى خط لوله و هم  چنين افزايش ظرفيت (نرخ انتقال) خط لوله گردد 

[3و4و5].
در ايــن مقالــه بررســي عملكــرد مــاده كاهش  دهنــده اصطكاك 
ExtraFlow DRA روي چهار خط لوله با مشــخصات زير محاسبه شده 

است:

الــف) خط لوله 24 اينچ انتقال نفت  خام به  طول 145 كيلومتر با هدف 
افزايش ظرفيت (نرخ انتقال) خط لوله 

(ب) خط لوله 8 و 12 اينچ به  طول 30 كيلومتر با نســبت گاز به نفت5 
800 scf/stb

 730 scf/stb (ج) خط لوله 10 اينچ به  طول 40 كيلومتر با نسبت گاز به نفت 
(د) خــط لولــه 6 اينــچ به  طــول 27 كيلومتر بــا نســبت گاز به نفت

1800 scf/stb 

(NBA@masterinventions.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات *

  1    مشخصات سيال و خط لوله

نفت خام نوع سيال
75 دماى سيال ( فارنهايت)

105800 نرخ انتقال (بشكه در روز)
20 و 24 قطر داخلى (اينچ)

23 گرانروى در دماى 59 فارنهايت (سانتى استوك) 
145 طول خط لوله (كيلومتر)
31 (OAPI) درجه سبكى نفت

230 (psi) فشار ابتداى خط لوله
30 (psi) فشار انتهاى خط لوله
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بــراى ايــن منظــور اطالعــات مربــوط به خــط لولــه، ســيال و هدف 
از تزريــق مــاده  DRA در نرم  افــزار شــركت PIRC 6 وارد گرديــد و 
ميــزان تزريــق، ضريــب تأثيــر DRA 7، مــدت زمــان مورد نيــاز جهت 
آزمايــش ميدانــي8 و نتايــج نــرخ و فشــار خروجــى پــس از تزريــق

 ExtraFlow DRA در خط لوله محاسبه شد. سپس نتايج حاصل در نرم  افزار 
PIPESIM وارد شده و پس از آن شبيه  سازي خط لوله انجام گرديد. در انتها 

بر اساس نتايج حاصل از محاسبات كامپيوترى، آزمايش  هاى ميدانى انجام شد.

1- خط لوله 24 اينچ به  طول 145 كيلومتر
ايــن خــط لولــه در كيلومتر 125 توســط خط لولــه 20 اينچ حالت 
تلســكوپى پيدا مى  كند. مشخصات سيال و خط لوله در جدول-1 ارائه 

شده است.
 هــدف از تزريق DRA، ابتدا كاهش فشــار خروجــى از psi 230 به 

psi 180 و سپس افزايش نرخ انتقال (ظرفيت) خط لوله مى  باشد.

PIRC 1-1- نتايج حاصل از نرم  افزار
پــس از وارد كــردن اطالعــات مربوط به خــط لوله، ســيال و ماده 
كاهش  دهنده اصطــكاك  ExtraFlow DRA در نرم  افزار PIRC، نتايج 

محاسبه شده توسط اين نرم  افزار در جدول-2 ثبت گرديد.
براســاس نتايج حاصل از نرم  افزار PIRC، با تزريــق ppm 28 از ماده 
DRA ExtraFlow در خط لوله مذكور، در فشار خروجى psi 180، نرخ 

انتقال تا 167000 بشكه در روز افزايش مى  يابد.

PIPESIM 1-2- شبيه  سازى توسط نرم  افزار
با توجه به نتايج حاصل از نرم  افزار PIRC اطالعات سيال و خط لوله جهت 
شبيه  سازي، در نرم  افزار PIPESIM وارد و خط لوله طراحي گرديد (شكل-1).

 ،PIPESIM در نرم  افزار ExtraFlow DRA  پس از وارد كردن ضريب تأثير
 ExtraFlow 28 از ماده ppm ميزان نرخ انتقال (ظرفيت) خط لوله پس از تزريق
DRA پيش  بينى گرديد. در اين حالت فشــار ابتداى خط لوله در نرخ ثابت 

105800 بشكه در روز از psi 230 به psi 93 كاهش مى  يابد (شكل-2).
با افزايش فشار ابتداى خط لوله تا psi 180، نرخ انتقال (ظرفيت) خط 
لوله به ميزان 66200 بشــكه در روز افزايش يافته و به 172000 بشكه در 

روز خواهد رسيد (شكل-3).

PIRC 2    نتايج محاسبات نرم  افزار  

مقداركميت (واحد)
(ppm) ExtraFlow DRA 28ميزان تزريق

(%) DRA ExtraFlow 32/3ضريب تأثير
58مدت زمان الزم جهت انجام تست ميداني (ساعت)

نرخ انتقال پس از تزريق DRA ExtraFlow و در فشار 
(BPD) خروجى

167000

PIPESIM 1   شبيه  سازي خط لوله در نرم  افزار  

ExtraFlow DRA 2   تغييرات فشار قبل و بعد از وارد كردن ضريب تأثير  

  3   افزايش نرخ انتقال محاســبه شــده از طريق شبيه  ســازي در 
PIPESIM نرم  افزار
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 1-3- نتايج حاصل از آزمايش ميدانى
 ،(28/5 ppm معادل) ExtraFlow DRA با تزريق 20 ليتر در ساعت از ماده
نرخ انتقال خط لوله در فشار psi 180 به ميزان 56 درصد افزايش يافته و به 
حدود 165000 بشــكه در روز بالغ گرديد. با تزريق 28 ليتر در ســاعت از 
ماده ExtraFlow DRA (معادل ppm 40)، در فشار خروجى psi 180، نرخ 
انتقال(ظرفيــت) خط لوله از 105800 بشــكه در روز بــه ميزان 69 درصد 

افزايش يافته و به حدود 179000 بشكه در روز رسيد.

2- خط لوله 8 و 12 اينچ به  طول 30 كيلومتر
مشــخصات نفت  خام و خط لوله در جدول-3 ارائه شده است. هدف 
از تزريق ExtraFlow DRA در اين مورد، كاهش فشــار خروجى خط 

لوله جهت تأمين ايمنى خط لوله و تأسيسات مربوطه است.

PIRC 2-1- نتايج حاصل از نرم افزار
  DRA پس از وارد كردن اطالعات مربوط به خط لوله، ســيال و ماده
ExtraFlowدر نرم  افزار PIRC، با توجه به هدف تزريق، نتايج محاســبه 

شده توسط اين نرم  افزار در جدول-4 ثبت گرديد.

براســاس نتايج حاصل از نرم  افزار PIRC، با تزريــق ppm 40 از ماده 
 658 psi در خط لوله مذكور فشار ابتداى خط لوله تا ExtraFlow DRA

كاهش مى  يابد.

PIPESIM 2-2- شبيه سازي توسط نرم افزار
نتايــج حاصل از نرم  افزار PIRC و اطالعات ســيال و خط لوله جهت 
شبيه سازي در نرم افزار PIPESIM وارد شده و پس از طراحى خط لوله، 

عملكرد DRA پيش بيني گرديد (شكل-4).
طبق محاسبات انجام شــده با تزريق ExtraFlow DRA، فشار ابتداى 
خــط لوله در نرخ انتقــال ثابــت 19500 بشــكه در روز، از psi 930 به 

psi 674 كاهش خواهد يافت (شكل-5).

2-3- نتايج حاصل از آزمايش ميدانى
در ابتــداى آزمايــش ميدانى نرخ انتقال (ظرفيــت) خط لوله 19500 
بشــكه در روز و فشــار خط لولــه psi 930 اندازه گيرى شــد. با تزريق 
ppm 39 از ماده ExtraFlow DRA، فشــار خط لولــه انتقال نفت  خام تا 

psi  650 (30 درصد) كاهش يافت (شكل-6).

  3    مشخصات سيال و خط لوله

نفت خام  نوع سيال
95 دماى سيال( فارنهايت)

800 (scf/stb) نسبت گاز به نفت
19500 نرخ انتقال (بشكه در روز)
8 و 12 قطر داخلى خط لوله (اينچ)
32/86 گرانروى در دماى 60 فارنهايت (سانتى استوك)

30 طول خط لوله (كيلومتر)
40/8 (°API) درجه سبكى نفت
930 (psi) فشار ابتداى خط لوله
106 (psi) فشار انتهاى خط لوله

PIRC 4     نتايج محاسبات نرم  افزار  

مقداركميت (واحد)
 (ppm) ExtraFlow DRA 40ميزان تزريق
(%) ExtraFlow DRA4/44ضريب تأثير ماده

Line fill11 (ساعت)
 660 psi و فشار ExtraFlow DRA نرخ انتقال پس از تزريق

(BPD)
65

PIPESIM 4   طراحي شماي خط لوله در نرم  افزار  

 

  5   تغييرات فشــار نســبت به مســافت، قبل و بعد از وارد كردن 
ExtraFlow DRA ضريب تأثير



49

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 106 / آبان ماه 1392

 3- خط لوله 10 اينچ به طول 40 كيلومتر
مشــخصات نفت  خام و خط لوله در جدول-5 ارائه شده است. هدف 

از تزريــق DRA در اين مورد، بهره  بردارى از چاه  هاى نفت  خام جديد و 
به  دنبال آن امكان انتقال نفت  خام بيشتر مي  باشد.

PIRC 3-1- نتايج حاصل از نرم افزار
نتايج محاسبه شده توسط نرم افزار PIRC در جدول-6 ارائه شده است.

براســاس نتايج حاصل از نرم  افزار PIRC، بــا تزريق ppm 100 از ماده 
ExtraFlow DRA در خط لوله مذكور نرخ انتقال(ظرفيت) خط لوله در 

فشار خروجى psi 660، از 13600 بشكه در روز تا 23896 بشكه در روز 
افزايش مى يابد.

PIPESIM 3-2- شبيه سازي توسط نرم افزار
با توجه به نتايج حاصل از نرم افزار PIRC و اطالعات خط لوله و سيال، 

شبيه سازى خط لوله در نرم افزار PIPESIM انجام شد (شكل-7).
تزريــق از  پــس   ،PIPESIM نرم افــزار  شبيه ســازى  اســاس  بــر 

ExtraFlow DRA در خــط لوله و در فشــار خروجــى psi 650، نرخ 

انتقال(ظرفيت) خط لوله تا 18667 بشكه در روز افزايش مي يابد.

  5   مشخصات سيال و خط لوله

نفت خام  نوع سيال
113 دماى سيال(فارنهايت)
730 (scf/stb) نسبت گاز به نفت

13600 نرخ انتقال (بشكه در روز)
10 قطر داخلى خط لوله (اينچ)

18/7 گرانروى در دماى 60 فارنهايت (سانتى استوك)
40 طول خط لوله (كيلومتر)

46/7 (°API) درجه سبكى نفت
650 (psi) فشار ابتداى خط لوله
40 (psi) فشار انتهاى خط لوله

  6   تغييرات فشار نسبت به زمان انجام آزمايش
  8   تغييــرات نــرخ انتقــال پــس از وارد كــردن ضريــب تأثيــر 

ExtraFlow DRA

PIPESIM 7    طراحى شماي خط لوله در نرم افزار  

PIRC 6    نتايج محاسبات نرم  افزار  

نفت خام  نوع سيال
104 دماى سيال(فارنهايت)

1800 (scf/stb) نسبت گاز به نفت
13500 دبى جريان (بشكه در روز)

27 طول خط لوله (كيلومتر)
31 (°API) درجه سبكى نفت

1310 (psi) فشار ابتداى خط لوله
160 (psi) فشار انتهاى خط لوله
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3-3- نتايج حاصل از آزمايش ميدانى
در ابتــداي آزمايش، نرخ انتقال (ظرفيت) خط لوله 13500 بشــكه 
در روز و فشــار ابتداي خط لولــه psi 650 ثبت گرديد. پس از تزريق 
ppm 100 ماده ExtraFlow DRA در خط لوله مذكور فشار تا حدود 

psi 490 كاهش يافت. ســپس با توجه به كاهش فشار، بهره  بردارى از 

چاه  هاى جديد آغاز گرديد و اجازه داده شد فشار ابتداى خط لوله تا 
حدود psi 680 افزايش يابد.

 در ايــن شــرايط، نــرخ انتقال(ظرفيت) خط لولــه از 13500 
بشــكه در روز بــه 24000 بشــكه در روز (78 درصــد رشــد) 

افزايــش يافــت.

 4- خط لوله 6 اينچ به  طول 27 كيلومتر
مشــخصات نفت  خام و خط لوله در جدول-7 ارائه شده است. به 
دليل نزديك شدن فشــار مخزن نفتي اين منطقه به فشار نقطه حباب 
مخزن، گاز به شــدت وارد چاه  ها شــده و ميزان گاز موجود در خط 
لوله بسيار افزايش يافته است. عالوه بر اين به دليل اختالف فشار بين 
چند راهــه و يكي از چاه هاى جديد، نفت  خــام چاه مذكور توانايي 

جريان يافتن را نداشته است.
 هدف از تزريــق ExtraFlow DRA در اين واحد توليد نفت  خام 
بيشــتر از چاه  هاى موجود و جريان يافتن نفت  خام از چاه مورد اشاره 

مي  باشد.

PIRC 6     نتايج محاسبات نرم  افزار  

مقداركميت (واحد)
ExtraFlow DRA (ppm) 100ميزان تزريق
(%) ExtraFlow DRA71/2ضريب تأثير ماده

Line fill21 (ساعت)
 660 psi و فشار ExtraFlow DRA نرخ انتقال پس از تزريق

(BPD)
23896

PIRC 8   نتايج محاسبات نرم  افزار  

مقداركميت (واحد)
(ppm) ExtraFlow DRA 224ميزان تزريق
(%) ExtraFlow DRA23571ضريب تأثير ماده

Line fill6 (ساعت)
 660 psi و فشار ExtraFlow DRA نرخ انتقال پس از تزريق

(BPD)
19850

  7   مشخصات سيال و خط لوله

نفت خام نوع سيال 
104 دماى سيال(فارنهايت)

1800 (scf/stb) نسبت گاز به نفت
13500 نرخ انتقال (بشكه در روز)

27 قطر داخلى خط لوله (اينچ)
31 گرانروى در دماى 60 فارنهايت (سانتى استوك)

1310 طول خط لوله (كيلومتر)
160 (°API) درجه سبكى نفت

  9    تغييرات نرخ انتقال نسبت به زمان انجام آزمايش

PIPESIM 10    طراحي شماي خط لوله در نرم افزار  
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PIRC 4-1- نتايج حاصل از نرم افزار
نتايج محاســبه شده توســط نرم افزار PIRC در جدول-8 ارائه شده 
است.براساس نتايج حاصل از نرم  افزار PIRC، با تزريق ppm 224 از ماده 
 1149 psi در خط لوله مذكور فشار ابتداى خط لوله تا ExtraFlow DRA

كاهش يافته و نرخ انتقال تا 19850 بشكه در روز افزايش مى  يابد.

PIPESIM 4-2- شبيه سازي توسط نرمافزار
بــا توجه به نتايج حاصــل از نرم افــزار PIRC و اطالعات خط لوله 
و ســيال، شبيه ســازى خط لولــه در نرم افــزار PIPESIM انجام شــد 
(شــكل-10 ). بر اساس شبيه سازى نرم افزار PIPESIM، پس از تزريق 
ExtraFlow DRA يه ســيال، نرخ انتقال(ظرفيت) خط لوله تا 19000 

بشكه در روز افزايش مي يابد.

4-3- نتايج حاصل از آزمايش ميدانى
در ابتداي آزمايش، نرخ انتقال 13500 بشكه در روز و فشار ابتداي 
خط لوله psi 1310 ثبت گرديد. پس از تزريق 20 ليتر بر ســاعت ماده 
ExtraFlow DRA (معــادل ppm 224) در خط لوله مذكور فشــار تا 

حدود psi 1160 كاهش يافت. در اين فشار توليد نفت  خام از چاه  هاى 
موجود افزايش يافت. هم  چنين به  دليل كاهش فشار و جبران اختالف 
فشــار بين چند راهه و چاه مورد اشــاره در بخــش (4-1-)، نفت  خام 
از چــاه جديد نيز جريان يافــت. در پايان آزمايش ميداني، نرخ انتقال 

(ظرفيت) خط لوله از 13500 بشــكه در روز به 20000 بشكه در روز 
(48 درصد رشد) افزايش يافت.

نتيجه  گيري
 مطابق نتايج حاصل با تزريق ماده ExtraFlow DRA در خط لوله 
نفت  خام، افت فشار ناشي از اصطكاك و به  دنبال آن فشار ابتداي خط 

لوله كاهش مى  يابد.
 افت فشــار ايجاد شــده را مى  توان به افزايش نرخ انتقال خط لوله 

تبديل كرد.
 بــا تزريق ماده ExtraFlow DRA، نيــازي به احداث خطوط لوله 
جديــد جهت افزايش نــرخ انتقال(ظرفيت) خط لولــه وجود ندارد و 
مي  تــوان با خط لوله موجود، ميزان بيشــتري نفت  خــام يا فرآورده را 

منتقل كرد.
 با وجــود زياد بودن ميزان گاز در خطوط لوله موصوف و وجود 
جريان دو فازي، تزريق ماده ExtraFlow DRA موفقيت  آميز بود. اين 

نتيجه براي نخستين بار در ايران حاصل شد.
 با تزريق مــاده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازي، افت 
فشار ناشــي از اصطكاك و به  دنبال آن فشار ابتداى خط لوله كاهش 
مى يابد. ســپس با توجه به كاهش فشار خروجى، امكان افزايش توليد 
نفــت از چاه  هاى موجــود و بهره  بــرداري از چاه  هــاي جديد فراهم 

مى  گردد.

       پا نويس ها
1.Drag Reducing Agent (DRA)
2.Terminal Pressure
3.Annular
4. Discharge Pressure

5.Gas Oil Ratio(GOR)
6.Polymer Injection Rate Calculator
7.DRA Impact Factor 
8.Line fill
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