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مقدمه
امروزه به دليل افزايش بهاي نفت، امكان ايجاد تغيير در شرايط 
كه  شده  دشوار  به  حدي  تعمير  حين  در  توليد  توقف  و  چاه  فيزيكي 
پس از اتمام عمليات حفاري و شروع توليد، تا زماني كه چاه در حال 
توليد است تفكر ايجاد تغيير يا بهينه  سازى شرايط توليد، كمتر به مرز 
عمل يا اجرا مي  رسد. از اين رو بهتر است مهندسان به جاي ايجاد تغيير 
استفاده  با  مدنظر،  گزينه  هاي  عملي  تجربه  و  چاه  فيزيكي  ساختار  در 
تكميل  و  توسعه  روز در حال  هر  كه  شبيه  سازى چاه  از نرم  افزارهاي 
هستند، شرايطي را كه بايد در عمل با صرف هزينه  هاي فراوان روي 
چاه پياده نمود، شبيه  سازي كرده و با مقايسه نتايج مختلف به دست 

آمده، بهترين گزينه را انتخاب و اجرا كنند.
نرم  افزار  چاه،  شبيه  سازي  جهت  موجود  نرم  افزارهاي  از  يكي 
كمك  بهره  برداري،  و  توليد  بخش  در  امروزه  كه  است   PIPESIM
بسيار زيادي در ارتقاء سطح دانش و فن  آوري كرده است. اما در اين 
مناسب  الگوهاي  يا  روش  انتخاب  و  ورودي  اطالعات  صحت  ميان، 
دست  يابى  در  تعيين  كننده  اي  بسيار  نقش  مي  تواند  شبيه  سازي  براى 
از  يكي  به  مربوط  چاه  دو  نوشتار  اين  كند .در  ايفا  مطلوب  نتايج  به 
ميادين جنوب  غرب ايران كه به علت توليد آب همراه زياد، در مرحله 
كاهش فشار و افت توليد هستند، مورد بررسى قرار گرفته  اند. با توجه 
در  تغيير  نظر  از  مخزن،  ساليانه  فشار  افت  و  چاه  ها  توليد  تاريخچه  به 
اندازه و عمق لوله  مغزى و هم  چنين استفاده از سيستم فرازآورى با گاز4 

بررسي مى  شوند تا دوباره در مدار توليد قرار گيرند. مهم  ترين هدف، 
جمع  آوري اطالعات صحيح و انتخاب راهكار مناسب جهت تفكيك 
سيال توليدي در مرحله اول تفكيك   و رسيدن به مقدار بهينه توليد است.

1-  معرفى ميدان
ميدان نفتى مورد نظر در فاصله 90 كيلومترى جنوب شرقى اهواز 
قرار دارد. اين ميدان يكى از مخازن كربناته شكاف دار مهم ايران است. 
مساحت اين مخزن حدود 465 كيلومتر مربع (7/5×62) مى باشد. 
ميدان مذكور در سال 1315 خورشيدى كشف شد و بهره بردارى از 
آن در سال 1317 آغاز گرديد. 188 حلقه چاه در اين ميدان حفر شده 
كه 2 حلقه در سازند خامى، 7 حلقه در سازند بنگستان و 179 حلقه 

چاه باقيمانده در سازند آسمارى تكميل شده است.
با توجه به اختالف بسيار كم بين فشار فعلي مخزن و فشار حباب 
بهره دهى،  شاخص  كم بودن  و  نفت  به  گاز  نسبت  بودن  زياد  و  آن 
بسيار  گاز  با  فرازآورى  سيستم  از  استفاده  براي  مخزن  اين  شرايط 
ايده آل است. اين چاه ها عموماً به علت كاهش فشار جرياني سرچاهي، 
بهره برداري  واحد  در  تفكيك  اول  مرحله  به  يافتن  جريان  به  قادر 
تعادل  برهم خوردن  باعث  توليد،  كاهش  بر  عالوه  بنابراين  نيستند. 
سيستم جمع آوري گازهاى همراه مي شوند. هدف اصلى اين مطالعه، 
جهت  نياز  مورد  سرچاهى  جريانى  فشار  تأمين  و  توليد  بهينه سازى 

ارسال سيال توليدى به مرحلة اول تفكيك است.

 مقايسه شبيه  سازى فرازآورى با گاز در دو چاه نفتى جريانى و غيرجريانى 
يكى از مخازن جنوب ايران و تخمين نرخ جريان توليدى آنها بعد از 

PIPESIM گذشت ده سال به وسيلة نرم افزار

رضا احمدپور*1   دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم تحقيقات يزد                                    عليرضا ردايى3   دانشگاه مالك اشتر                                    رمضان زيدانى رودبار3   شركت بهره بردارى نفت وگاز آغاجارى

افت  حدود 10 پام  ساالنه  مى  كنند،  توليد  ازسازند بنگستان  ديگرى  از سازند آسمارى و  يكى  كه  مقاله  اين  در  مورد مطالعه  ميدان  چاه  هاى 
فشارتحتانى دارند؛ به طورى كه در حال حاضر جريان دادن اين چاه  ها به مرحله اول تفكيك   امكان  پذير نيست و پيش  بينى مي  شود كه در 
آينده و با ادامه روند فعلى توليد، اين امر به كاهش بيشتر فشار جريانى سر چاهى بيانجامد. از جمله راه  هاى موجود براي حفظ توليد، استفاده 
از روش  هاى فرازآورى مصنوعى مثل سيستم فرازآورى با گاز است. در اين مقاله به شبيه  سازى فرازآورى با گاز در دو حلقه چاه كه فشار 
سرچاهى يكى به دليل توليد زياد آب همراه، صفر شده و مقدار نفت توليدى ديگرى با وجود پتانسيلى بيشتر از نرخ توليد فعلى كاهش يافته، 

توسط نرم افزار PIPESIM پرداخته شده و مدل  ها با شرايط واقعى تطبيق داده مى  شوند.
فشار جريانى سرچاهى، فرازآورى با گاز، بهينه  سازى، افت فشار

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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2- معرفى چاه ها
خصوصيات سيال توليدى چاه ها در جدول-1 ارائه شده است. نفت 
توليدى چاه-A از سازند آسمارى و چاه-B از سازند بنگستان مى باشد. 
دليل  به   A-غيرجريانى چاه  به  مربوط  سرچاهى  فشار  حاضر  حال  در 
توليد آب همراه زياد، صفر شده و چاه بسته است. در حالى كه در چاه 
توليدى-B در حالت طبيعى فشار قبل از كاهنده 180 پام و بعد از كاهنده 
در  بشكه   1059 طبيعى  طور  به  توليدى  نفت  مقدار  و  مى باشد  پام   81
روز است. تكميل هر دو چاه به صورت حفره باز بوده و حداقل فشار 
جريانى سرچاهى مورد نياز براى ارسال سيال توليدى چاه ها به مرحله اول 

تفكيك  120 پام مى باشد.

3- تأثير راندن لوله مغزي در بهبود شرايط جريانى و نرخ توليد چاه
يكي از راه هاي پيشنهادي براي افزايش سرعت جريان و كاهش افت 
فشار زياد ناشي از ميزان انباشت مايع، كاهش سطح عبور جريان از حفره 
چاه است. بدين منظور تأثير راندن لوله مغزي درون چاه هاي توليد نفت 
با هدف بهبود رژيم جرياني و افزايش فشار سرچاهي مطالعه شده است. 
در اين قسمت تأثير قطرهاي مختلف لوله مغزي بر فشار جرياني سرچاهي 
و هم چنين تأثير تغييرات در عمق لوله مغزي در نرم افزار شبيه سازي شده 
مي توان  صورت  اين  در  است.  شده  رسم  منحني  روي  بر  آن  نتايج  و 
محدوده مناسب قطر لوله مغزي جهت نيل به بيشترين فشار سرچاهي را 

تعيين كرد [2].

3-1- تغييـر در عمـق و قطر لوله مغزى و تأثير آن بر نرخ جريان و فشـار 
سرچاهى

فشار  بر  لوله مغزى  مختلف  قطرهاى  و  طول  تأثير  اول  مرحله  در 
روي  آن  نتايج  و  شده  بررسى  توليد  جريان  نرخ  و  سرچاهى  جريانى 
منحنى رسم شده است. همة محاسبات در مدل نفت سياه انجام گرديده 
است. قطرها به ترتيب 2/5 تا 5 اينچ و به فاصله 0/5 اينچ انتخاب شده اند 
 B-1500 و 2007 متر حفار و براى چاه A-و طول هاى راندن براى چاه

1600 و 2100 متر حفار در نظر گرفته شده است. 
با توجه به نتايج حاصل از بررسى شكل هاي-1 تا 4، نه تنها تغيير قطر 
نياز  مورد  سرچاهى  جريانى  فشار  نيز  لوله مغزى  راندن  عمق  تغيير  بلكه 
براي هيچ يك از چاه هاي-A و B فراهم نكرد. بنابراين تمامى قطرهاى 
لوله هاى مغزى آزمايش شده در اعماق متفاوت، فشار سرچاهى مناسب 
به  توجه  با  و  نمى كنند  فراهم  را  تفكيك  اول  مرحله  به  رسيدن  براى  را 
به  نسبت  آن  كمتر  هزينه  و  مطالعه  مورد  ميدان  در  گاز  دردسترس بودن 
مورد  گاز  با  فرازآورى  سيستم  مصنوعى،  فرازآورى  روش هاى  ساير 

بررسى قرار گرفت.

4- سيستم فرازآورى با گاز
مورد  روش هاى  قديمى ترين  از  يكي  گاز  با  مصنوعى  فرازآورى 
استفاده در صنعت نفت محسوب مى شود. در اين روش با تزريق گاز در 
ستون چاه، گراديان سيال توليدى كاهش يافته و در نتيجه سيال مى تواند با 
فشار بيشترى به سرچاه برسد يا اينكه توليد از چاه در فشار ثابت سرچاهى 
افزايش يابد. هرچه محل تزريق گاز عميق تر باشد ستون طوالني تري از 
سيال چاه گازدار شده و فشار جرياني ته چاه كمتر مي شود. بنابراين هدف 
فرازآوري با گاز تزريق مقدار بهينه گاز در عميق ترين نقطه ممكن در 
لوله مغزي است. البته توجه به اين نكته ضرورى است كه با افزايش نرخ 
عامل  يك  عنوان  به  اصطكاك  بهينه،  مقدار  اين  از  گاز  تزريقى  جريان 
كاهش  به  نسبت  بيشترى  سرعت  با  و  كرده  عمل  سيّال  توليد  بازدارنده 
چگالي متوّسط سيّال افزايش يافته و مانع توليد از چاه مى شود.(شكل-5)

4-1- مزاياى سيستم فرازآورى با گاز
 استفاده از سيســتم فرازآورى با گاز، نسبت به هر نرخ جرياني توليد و 

هر عمقى انعطاف پذير است.
 در چاه هايى با شــاخص بهره دهى (PI)5 كم و نسبت گاز به نفت زياد، 

قابل استفاده است.
 اگر منبع گاز پرفشار در دســترس باشد، سرمايه گذارى اوليه كم هزينه 

    1  
 بررسى اثر تغييرات قطر لوله مغزى برميزان فشار سرچاهى در عمق

A-نصب 2007 متر حفار براى چاه

 1    خصوصيات سيال توليدى چاه ها

چاه-Bچاه-Aپارامترها
ºF 180180دماى مخزن

ºF 8585دماى سطحى
 ºAPI32/534شاخص سبكى نفت

  scf/stb 405510نسبت گاز به نفت
0/740/74وزن مخصوص گاز

183آب همراه  ٪
psig  18902090فشار جرياني ته چاه

psig 20401950فشار استاتيك ته چاه
bbl/day 01059نرخ جريان فعلى چاه

bbl/day  10002000نرخ جريان قابل پيش بينى چاه
inch 9/1612/16اندازه كاهنده سرچاهى

mdd 26842788عمق چاه
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خواهد بود.
 در چاه هايى كه توليد شن دارند، سيستم فرازآورى با گاز كمتر دچار 

مشكل مى شود.
 براي چاه هاى انحرافى مناسب است.

4-2- محدوديت هاى سيستم فرازآورى با گاز
 براى چاه هايي كه سيال با گرانروي6 زياد دارند نامناسب است [4].

 در چاه هايى كه از چند اليه تشكيل شده و اليه هابه طور مستقل تكميل 
گرديده اند امكان فرازآورى اليه هاى پايين تر ممكن نبوده يا بســيار 

مشكل است.
 براي انتقال گاز به چاه ها به احداث رينگ گازى نياز است.

 مواد رسوبى، پارافين و آسفالتين ممكن است باعث افزايش فشار روى 
سازند شده و در نتيجه بازدهى سيستم فرازآورى را كاهش دهند.

 بايد يخ زدگى و تشكيل هيدرات در خط گاز تغذيه برطرف شود.

PIPESIM 4-3- شبيه سازى روش فرازآورى با گاز توسط نرم افزار
تزريقى  گاز  جريان  نرخ  و  فشار  بهينة  مقادير  ابتدا  قسمت  اين  در 

فرازآورى  شيرهاى  نصب  مكان  تعيين  به  ادامه  در  سپس  و  شده  تعيين 
با گاز، ويژگى هاى شيرها، ميزان فشار جريانى سرچاهى و نرخ جريان 
 ،PIPESIM نرم افزار  از  استفاده  با  است.  شده  پرداخته  چاه ها  توليدى 
مقادير بهينه فشار و نرخ جريان گاز تزريقى براى چاه-A، معادل 0/558 
ميليون فوت مكعب در روز با فشار 1700 پام و 0/91 ميليون فوت مكعب 

    2  
 بررســى اثر تغييرات قطر لوله مغزى برميزان فشــار سرچاهى در 

A-عمق نصب 1500 متر حفار براى چاه

    3  
 بررسى اثر تغييرات قطر لوله مغزى برميزان فشار سرچاهى در عمق

B-نصب 2100 متر حفار در چاه

    4 
 بررســى اثر تغييرات قطر لوله مغزى برميزان فشــار سرچاهى در 

B-عمق نصب 1600 متر حفار در چاه

  5    نمايى كلى از سيستم فرازآورى با گاز
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   6  
مقايسه شرايط مختلف براى يافتن مقادير بهينه فشار بهينه 

A- و نرخ جريان گاز تزريقى براى چاه

در روز با فشار 1600 پام و 1/351 ميليون فوت مكعب در روز با فشار 
1500 پام و 2/08 ميليون فوت مكعب با فشار 1400 پام به دست آمد.

براى چاه-B، مقادير بهينه فشار و نرخ جريان گاز تزريقى معادل 0/06 
ميليون فوت مكعب در روز با فشار 1800 پام و 0/185 ميليون فوت مكعب 
فشار  با  روز  در  فوت مكعب  ميليون  و 0/369  پام  فشار 1700  با  روز  در 
1600 پام و 0/679 ميليون فوت مكعب با فشار 1500 پام به دست مى آيد.

حال اگر فشار 1700 و 1800 پام را انتخاب كنيم با توجه به اينكه 
فشار رينگ سراسرى تزريق گاز در ميدان مورد نظر 1600 پام است و 
افزايش فشار معادل 100 تا 200 پام بسيار پرهزينه مى باشد، ميزان اين 
و 0/91  پام  مبناى1600  بر   A-چاه براى  را  تزريقى  گاز  مقدار  و  فشار 
ميليون فوت مكعب در روز قرار داده و براى چاه-B، فشار و مقدار گاز 
تزريقى را بر مبناى 1600 پام و 0/369 ميليون فوت مكعب در روز تنظيم 

مي كنيم تا از لحاظ اقتصادى به صرفه تر باشد. 
چاه ها  گاز  تزريق  فشار  و  نرخ  بهينه  مقدار  شكل هاى-6و7  در 
در  چاه  هر  انتخابى  بهينه  شرايط  به  مربوط  نتايج  مى باشد.  قابل مشاهده 

جدول-2 ارائه شده است.
و  جداول-4،3و5  در  گاز  با  فرازآورى  شيرهاى  طراحى  نتايج 
سيستم  به كارگيرى  از  پس   A-چاه در  است.  شده  ارائه  شكل-8 

نرخ  به  كه  رسيده  روز  در  بشكه  به 986  جريان  نرخ  گاز  با  فرازآورى 
در  است.  نزديك  بسيار  روز)  در  بشكه   1000) قابل پيش بينى  جريان 
و  قطر  تغيير  و  نداشت  توليدى  طبيعى  شرايط  در  چاه  اين  كه  صورتى 
عمق لوله مغزى براى توليد از چاه بى ثمر بود. در چاه-B پس از نصب 
سيستم فرازآورى با گاز بر روى چاه، توسط نرم افزار PIPESIM مقدار 
قابل  جريان  نرخ  به  كه  رسيده  روز  در  بشكه   1890 به  توليدى  نفت 

پيش بينى (2000 بشكه در روز) نزديك بوده و منطقى به نظر مى رسد.

    7  
مقايســه شــرايط مختلف براى يافتن مقادير بهينه فشار و نرخ 

B- جريان گاز تزريقى براى چاه

چاه-Bچاه-Aخصوصيات گاز فرازآور
psig 16001600فشار گاز تزريقى

mmscfd 0/910/369نرخ توليد گاز تزريقى
0/650/65وزن مخصوص گاز تزريقى

ºF 8080دماى گاز تزريقى

 2    خصوصيات مربوط به طراحى فرازآورى با گاز

چاه Bچاه Aپارامترها
psig 460380فشار سرچاهى قبل از كاهنده
psig 138170فشار سرچاهى بعد از كاهنده

با  فرازآورى  از  بعد  چاه  توليدى  نرخ 
STB/dayگاز

9861890

 3    نتايج كاربرد سيستم فرازآورى با گاز در چاه ها

عمق
نصب 
شير

سرى 
شير

اندازه
دريچه

دماى
شير

نرخ 
تزريق
گاز

نرخ 
تخلية 
مايع

فشار 
بسته 

شدن در 
سطح

فشار باز 
شدن
در سطح

mFmmscf/dstb/dpsigpsig

1024R201/8118 Not
.Calc

 No
Flow

15841599

1696R203/161520/58281215691587

2072R201/41670/91103115551570

 PIPESIM نتايج طراحى شير هاى فراز اورى با گاز توسط نرم افزار
A-4    براى چاه 

عمق
نصب 
شير

سرى 
شير

اندازه
دريچه

دماى
شير

نرخ 
تزريق
گاز

نرخ 
تخلية 
مايع

فشار 
بسته 

شدن در 
سطح

فشار باز 
شدن
در سطح

mFmmscf/dstb/dpsigpsig

1072R201/8143 Not
.Calc

 No
Flow

15851599

1672R201/81640/0873205215711578

1983R203/161730/369245115551562

 PIPESIM نتايج طراحى شير هاى فراز اورى با گاز توسط نرم افزار
B-5    براى چاه 
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مقاالت علمي

دست  به  و  چاه ها  روى  بر  گاز  با  فرازآورى  سيستم  نصب  از  بعد 
گاز  با  فرازآورى  تأثير  نظر،  مورد  جريان  نرخ  و  سرچاهى  فشار  آمدن 
در  لوله مغزى  قطر  تغييرات  به  نسبت  سرچاهى  جريانى  فشار  روى 
در  بررسى  اين  نتايج  كه  گرديد  تحليل   Bو  A-چاه هاي كنونى  عمق 

شكل هاي-9 و10 نشان داده شده است.

5- تخمين نرخ جريان توليدى چاه ها پس از گذشت يك دهه از نصب 
سيستم فرازآورى با گاز

با  و  دارد  فشار  افت  پام   10 حدود  در  ساليانه  مطالعه  مورد  مخزن 
به  همراه  گاز  نسبت  كاهش  هم چنين  و  زياد  همراه  آب  توليد  به  توجه 
ده  گذشت  از  بعد  مخزن  فشار  مى شود  پيش بينى  چاه ها،  توليدى  نفت 
سال به 2285 پام كاهش يافته و نسبت گاز همراه به نفت براى چاه-A به 
حدود SCF/STB 305 و براى چاه-B به حدود SCF/STB 410 كاهش 
 A-يابد. براى كنترل آب همراه توليدى كاهنده سرچاهى مربوط به چاه
به 7/16 اينچ و كاهنده چاه-B به 10/16 اينچ كاهش داده شد. با اين 
فرضيات، در اين مرحله تصميم به ارزيابى سيستم فرازآورى با گاز در 
چاه هاى مدنظر گرفته شد تا پس از سپرى شدن يك دهه، از نرخ جريان 
و فشار جريانى سرچاهى آنها اطالع حاصل شود. پس از ورود اطالعات 

جديد در نرم افزار مشاهده شد كه براى چاه-A فشار سرچاهى قبل از 
كاهنده به 538 پام و فشار بعد از كاهنده به 141 پام رسيده و توليد چاه 
 B-پس از گذشت ده سال، به حدود 494 بشكه در روز مى رسد. در چاه
نيز فشار سرچاهى قبل از كاهنده به 478 پام و فشار بعد از كاهنده به169 
پام مى رسد و توليد چاه پس از گذشت ده سال، به حدود 1327 بشكه 

در روز كاهش يافته است.
سرچاهى،  جريانى  فشار  بر  گاز  با  فرازآورى  اثر  آخر  مرحله  در 
يك  گذشت  از  بعد  كنونى  عمق  در  لوله مغزى  قطر  تغييرات  به  نسبت 
دهه از نصب سيستم فرازآورى با گاز مورد بررسى قرار گرفت كه نتايج 

آن در شكل هاي-11و12 قابل مشاهده است.

نتيجه گيرى
 شبيه ســازى چاه به وســيله تغيير در قطر و عمق لوله مغزى، فشــار 
ســرچاهى الزم براى جريان طبيعى سيال توليدى به مرحله اول تفكيك 
را فراهم نكرده و براى توليد از چاه هاى مورد مطالعه، بايد از روش هاى 

فرازآورى مصنوعى استفاده شود.
 داشــتن اطالعــات دقيــق از عملكــرد درونــي چاه هــا، مخزن و 
خصوصيات ســيال، نمودارهاي فشــار و ميزان بهينه گاز تزريقى جهت 

    8   PIPESIM طراحى شيرهاى فرازآورى با گازتوسط نرم افزار
براى چاه-A (سمت راست) و چاه-B (سمت چپ)

اثر فرازآورى با گاز بر روى فشار جريانى سرچاهى نسبت به   9    
تغييرات قطر لوله مغزى براى چاه-A ( 2007 متر)

اثر فرازآورى با گاز بر روى فشار جريانى سرچاهى، نسبت به   10    
تغييرات قطر لوله مغزى براى چاه-B (2100 متر)

اثر فرازآورى با گاز روى فشــار جريانى ســرچاهى و مقدار   11    
نفت توليدى، نســبت به تغييرات قطر لوله مغزى بعد از يك 

دهه براى چاه-A (طول 2007 متر)



73

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 100 / ارديبهشت ماه 1392

طراحــي فــرازآورى با گاز ضــروري بوده و ســبب طراحــي دقيق تر 
فرازآوري مصنوعي و واقعى تر شدن نتايج خواهد شد.

 نتايج حاصل از شبيه ســازى چاه با فرازآورى با گاز بيانگر اينست 
كــه بهينه ترين انــدازه لوله مغزى براى هر دو چاه همــان اندازه موجود

(278 اينچ) و بهترين عمق لوله مغزى براى چاه-A همان 2007 مترحفار و 
براى چاه-B 2100 مترحفار كنونى است و با استفاده از اين روش، فشار 

سرچاهى psig 120 فراهم مى شود.
 تخميــن نرخ توليدى چاه-A پس از گذشــت ده ســال از نصب 
سيســتم فرازآورى با گاز نشان مى دهد مقدار توليد چاه كه اكنون 986 
بشــكه در روز اســت با 50 درصد كاهش به حدود 494 بشكه در روز 
مى رسد. هم چنين نرخ توليد چاه-B كه به وسيله روش فرازآورى با گاز 
نرخ جريان توليدى آن به 1890 بشــكه در روز افزايش يافته بود، بعد از 

گذشت ده سال با 30 درصد كاهش به 1327 بشكه در روز مى رسد.

پيشنهادها
 با وجود اينكه نصب لوله مغزي مشكل توليد ناشي از افزايش درصد آب 
همراه را تا حدودى حل مي كند، نبايد اين طراحي بدون درنظر گرفتن 
سيستم هاي فرازآوري مصنوعى و جهت رفع موقت معضل به كار رود؛ 
چراكه در آينده هزينه هاي اضافي تعمير مجدد را به سيستم توليد تحميل 

مي كند.
 استفاده از سيستم هاي فرازآوري مصنوعي نه تنها در موقع افت شديد فشار 
مخزن ناشي از توليد آب زياد بلكه در زمان شرايط جريان طبيعي چاه ها 
نيز پيشنهاد مي شود. در اين صورت توليد چاه با ثبات بيشتري همراه بوده و 
مشكالت قطع توليد موقتي ناشي از انباشت آب در ستون چاه و معضالت 
آسيب هاى  و  سوخت  گودال هاي  به  مكرر  جريان  جمله  از  عديده 

زيست محيطي و اقتصادي ناشي از آن برطرف مي گردد.
 در روش شبيه سازي و بهينه سازي سيستم فرازآوري با گاز متناوب در ميادين 
نفتي سعي مي شود با صرف هزينه زياد، رژيم جرياني به صورت توده آي 
درآيد. چراكه در اين رژيم جرياني حداقل تغييرات فشار در طول مسير 
وجود دارد (حدود 0/04 پوند بر اينچ مربع بر فوت) و سيال با حركت 
پيستوني به جلو رانده مي شود. در اين روش حجم گاز تزريقي و توليد 
نفت از چاه تحت تزريق با زمان تغيير مي كنند. بنابراين از طريق تنظيم 
چرخه هاي تزريق گاز با توليد نفت، مي توان از چاه هاي نفتي با شاخص 
بهره دهي كم، توليد نفت بيشتر و بهينه تري انجام داد. در اين روش هنگام 
تزريق گاز هيچ گونه توليد نفتي انجام نشده و پس از پايان چرخة تزريق 
ناگهان چرخة توليد آغاز مي گردد. در نتيجه نفت با فشار و مقدار مناسب 
و با رژيم جرياني توده اي از چاه توليد مي شود. با كاهش فشار مخازن نفتي 
و شاخص بهره دهي چاه ها، در آيندة نزديك استفاده از اين روش رواج 

بيشتري خواهد يافت.
اثر فرازآورى با گاز روى فشــار جريانى ســرچاهى و مقدار   12    

نفت توليدى، نسبت به تغييرات قطر لوله مغزى بعد از يك 
دهه براى چاه-B ( طول 2100 متر)
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