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شبيه سازي فرازآوري مصنوعي 
به وسيله نرم افزار PIPESIM در يكي از ميادين 

جنوب غربي كشور

      مقدمه
پيشرفت روز افزون و پرشتاب صنايع و افزايش جمعيت از يك سو و محدود بودن 
ذخاير نفت و گاز و نيز غنى بودن كشور ايران از اين ذخايركه منبع اصلى درآمد 
و ارزآورى براى آن محسوب مى گردد، موجب شده است كه لزوم استفاده بيش تر 
ــد. بنابراين بايد با استفاده از روش هاى  و بهينه از اين منابع، جدى تر به نظر رس
علمى و جديد، تسهيالتى فراهم آيد تا در طى عمر مفيد يك مخزن نفتى، توليد 
ــتفاده از نرم افزارهاى  ــده و درعين حال بهينه گردد. مهندسان با اس بيش تر ش
ــاز چاه كه هر روز در حال توسعه و تكميل مى باشند، شرايطى كه بايد  شبيه س
در عمل با صرف هزينه هاى باال بر روى چاه ها پياده نمايند را شبيه سازى نموده 
و با ايجاد شرايط مختلف و مقايسه نتايج به دست آمده، بهترين گزينه را از بين 

گزينه هاى پيش رو انتخاب مى كنندو به اجرا در مي آورند[1].
يكى از نرم افزارهاى موجود براي شبيه سازى جريان سياالت در چاه ها و خطوط 
لوله، نرم افزار PIPESIM است. امروزه اين نرم افزار كمك هاي بسيار زيادى در 
چگونگي استفاده از دانش و فن آورى نوين در بخش توليد و بهره بردارى عرضه 

داشته است. 
در اين مقاله يكي  از ميادين جنوب ايران كه در مرحله كاهش فشار و افت توليد 
ــاليانه مخزن، از نظر  ــار س قرار دارد، با توجه به تاريخچه توليد چاه ها و افت فش
وضعيت توليد و نيز از نظر تغيير در سايز و عمق لوله مغزى و همچنين استفاده 
از سيستم فرازآورى با گاز و به كار بردن پمپ هاي درون چاهي3مورد بررسي قرار 

مي گيرد.
ــازي توليد و فرآورش، تفكيك   در اين مطالعه، مباني و فرضيات اصلي بهينه س
ــار بهينه تفكيك گر)، حفظ محيط  ــيال توليدي در مرحله اول تفكيك (فش س

زيست و نيز كاهش هزينه ها است.
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1. معرفى ميدان
ــتان  ــد چين خوردگى زاگرس در اس ــورد مطالعه در كمربن ــدان نفتى م مي
ــتان و در فاصله كمي از آب هاى نيلگون خليج فارس واقع شده است.  خوزس
ــماره 1 كه در نزديكى  ــافى ش ــال 1343 با چاه اكتش اين ميدان نفتى در س
ــف گرديد. حفارى چاه شماره 2، وجود كالهك  ــتيغ مخزن حفر شد، كش س
ــمارى ميدان را تأييد كرد.  ــازند آس بزرگ گازى و همچنين وجود نفت در س
ــه حفارى و با انجام آزمايش در اين چاه، وجود ذخيره گاز و نفت در  در ادام
ــتان نيز به اثبات رسيد. به طور خالصه مشخصات اين مخزن به  سازند بنگس

قرار ذيل است:

• سال شروع توليد از مخزن، 1345 مى باشد.
• مساحت مخزن در حدود 25893 هكتار است.

• ميزان نفت درجاى اوليه مخزن، حدود 16500 ميليون بشكه مى باشد.
• ميزان گاز درجاى اوليه مخزن، حدود 16154 تريليون فوت مكعب است.

ــده تا كنون 129 حلقه بوده كه 62 حلقه آن، توليدى  • كل چاه هاى حفر ش
نفت است.

ــن ميدان در  ــتان اي ــمارى و بنگس ــازند آس ــزان توليد نفت از هر دو س • مي
حدود100 هزار بشكه در روز مى باشد.

ــيال اليه هاي مختلف مخزن نشان  ــباع س ــار مخزن با فشار اش ــه فش مقايس
مي دهد كه فاصله كمى بين فشار فعلي و فشار حباب وجود دارد. با توجه به 
اين مسأله و باال بودن نسبت گاز به نفت، شرايط اين مخزن براي استفاده از 
سيستم فرازآورى با گاز بسيار ايده آل است. اين چاه ها عموماً به علت كاهش 
فشار جرياني سرچاهي، قادر به جريان يافتن به مرحله اول تفكيك در واحد 
ــد، باعث برهم خوردن  ــن عالوه بر كاهش تولي ــتند، بنابراي بهره برداري نيس
ــمتي از گازهاي همراه نفت و  ــتم جمع آوري گاز و سوختن قس تعادل سيس

هدر رفتن سرمايه هاي ملي و همچنين آلودگي محيط زيست مي گردند. 

چكيده

واژه هاى كليدى

چاه هاى  ميدان مورد مطالعه در اين مقاله كه از دو  سازند آسمارى و بنگستان توليد مى كنند، ساالنه حدود 20 تا 30 پام افت فشار تحتانى دارند  و پيش بينى مي گرددكه 
در آينده اي نزديك و با ادامه روند فعلى توليد، اين امر به كاهش فشار جريانى سرچاهى بينجامد؛ به گونه ايي  كه جريان دادن اين چاه ها به مرحله اول تفكيك گر امكان پذير 
نباشد. از جمله راه هاى موجود براي حفظ توليد، استفاده از روش هاى فرازآورى مصنوعى است. در اين مقاله  ضمن  بررسى مشكالت توليدى چاه ها، با استفاده از اطالعات 
واقعى يك حلقه چاه كه نسبت به بقيه چاه ها مشكالت حادترى دارد و به وسيله داده هاى آزمايش فشار و  داده هاى  توليد   فعلى،  توسط نرم افزار   Pipesim  شبيه سازى 

انجام شده و مدل ها با شرايط  واقعى تطبيق داده مى شوند.

فشار جرياني، فرازآوري مصنوعي، شبيه سازي، تفكيك گر

مسعود بهپور1     دانشگاه آزاد اسالمى واحد اميديه 
دكتر محمدرضا عادل زاده2     شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب
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ــره نيز به دليل عدم  ــايل، ضريب بازيافت نفت تانك ذخي ــه اين مس در نتيج
ــارهاي بهينه كاهش مي يابد. هدف اصلي اين مطالعه، تثبيت  تفكيك در فش
توان توليد و ايجاد امكان افزايش توليد، تفكيك نفت و گاز در فشار بهينه و 
ــوزاندن گازهاي همراه و حداكثر استفاده از تأسيسات موجود  جلوگيري از س

است.

2. شرايط چاه
ــمارى مى باشد. مشخصات سيال  ــازند آس ــده از س توليد نفت از چاه ياد ش
ــده است. فشار چاه در حالت جريان  توليدي اين چاه در جدول 1 آورده ش
ــفر، psig 421 بوده و حد فاصل عمق توليدى چاه بين 2507 تا  به اتمس

2540 متر حفار است. تكميل اين چاه به صورت حفره باز مى باشد. 
حـداقل فشـار سـرچـاهي مـورد نياز براي جريـان به واحد بـهره بـردارى، 
ــن مرحله  ــم انجام چندي ــده به رغ ــت؛ راه اندازى چاه ياد ش ــام اس 800 پ

اسيدكاري، ميسر نگرديد. 

ــده و عمق چاه، 2540 مترحفار  ــبات در مدل Black Oil انجام ش محاس
درنظر گرفته شده است.

در اين مقاله اثر پارامترهاي مختلف بر عملكرد تغيير فشار جرياني سرچاه و 
درنتيجه دبي آن مورد بررسي قرار مى گيرد و بهترين سناريو ارايه مى گردد.

3. تاثير راندن لوله  مغزى در بهبود شرايط جريانى
ــبب بروز  ــاد و در دبي هاي پايين س ــداري با قطر زي ــك لوله ج ــد از ي تولي
ــكيل رژيم جرياني نامناسب (لخته اي)  ــايلي از قبيل انباشت مايع و تش مس
ــتون چاه مي گردد. اين اثر به دليل سرعت پايين سيال در حفره چاه و  در س
ــيته گاز و مايع بوده و در شرايطي كه آب توليد مي گردد، نمود  تفاوت دانس

بيش تري پيدا مي كند[2].
ــنهادي براي افزايش سرعت جريان و كاهش افت فشار   يكي از راه هاي پيش
ــت مايع، كاهش سطح عبور جريان در حفره چاه  ــي از ميزان انباش زياد ناش
ــت. بدين منظور تأثير راندن لوله مغزي به درون چاه هاي توليد نفت و با  اس
هدف بهبود رژيم جرياني و افزايش فشار سرچاهي مورد مطالعه قرار گرفته 

است.

1-3 روش اول: تغيير در شرايط لوله  مغزى و تأثير آن بر فشار سرچاهى
ــمت تأثير قطرهاى مختلف لوله  مغزى بر فشار جريانى سرچاهى  در اين قس
ــده و نتايج آن بر  ــازى ش ــن تأثير تغيير عمق لوله مغزى، شبيه س و همچني
ــب براي  ــم مى گردد. در اين صورت مى توان محدوده مناس روى منحنى رس
ــر چاهى را به وجود  ــار س انتخاب قطر لوله  مغزى كه مى  تواند بيش ترين فش

آورد، پيدا نمود [3]. 
محدوده تغييرات قطر لوله مغزى از 2/5 تا 5 اينچ مى باشد؛ اين تغييرات در 
ــى قرار گرفته  است  عمق هاى 1814، 2000 و 2500 متر حفار مورد بررس
ــر اندازه و عمق لوله  ــدول 2 نتايج حاصل از تغيي ــكل هاي 1، 2 و 3). ج (ش

مغزى در چاه را نشان مي دهد.

 

ول
1 |  مشخصات سيال مخزنجد

سازند بنگستانسازند آسمارىواحدمشخصات

ºF185185دما در عمق مبنا

pisa31002700فشار اشباع

md41نفوذپذيرى

bbl/stb1/251/25ضريب نفت سازندي

2525٪متوسط اشباع آب سازندى

ºAPI2927شاخص سبكي نفت

s.s76007600.�عمق مبنا

psig32203350فشار جرياني ته چاه

 (GOR)نسبت گاز به نفت  scf/stb450450

 (BHP)فشار استاتيك ته چاهpsig34203500

1 |   بررسى اثر تغييرات قطر لوله  مغزى بر عملكرد فشار سرچاهي در عمق  نصب 1814 
 مترحفار

كل
شـ
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ــار سرچاهى  ــده، فش  با توجه به جدول 2، تمامى لوله هاى  مغزى  آزمايش ش
ــبي را كه حداقل مقدار آن براى رسيدن به واحد بهره بردارى، 800 پام  مناس
ــاى مختلف فرازآورى مصنوعى  ــد، فراهم نمى كنند؛ بنابراين گزينه ه مى باش
ــوم در ميادين نفتى ايران، از جمله فرازآورى با گاز و نصب پمپ درون  مرس

چاهى مورد بررسى قرار گرفت.

2-3 روش دوم: فرازآورى با گاز
ــتفاده در  روش فرازآورى مصنوعى با گاز يكي از قديمى ترين روش هاى مورد اس
صنعت نفت محسوب مى شود. در اين روش با تزريق گاز در ستون چاه، گراديان 
سيال توليدى كاهش يافته و در نتيجه سيال توليدى مى تواند با فشار بيش ترى 

به سر چاه برسد يا اين كه توليد از چاه در فشار ثابت سرچاهى افزايش يابد. 

2 |  بررســى اثر تغييرات قطر لوله  مغزى بر عملكرد فشار سرچاهي در عمق  نصب 2000 
 مترحفار

كل
شـ

 

 

 

 

3 |   بررسى اثر تغييرات قطر لوله  مغزى بر عملكرد فشار سرچاهي در عمق  نصب 2500 
 مترحفار

كل
شـ

 

 

 

 

5 " 4/5 " 4 " 3/5 " 3 " 2/5 "  اندازه لوله مغزي

 عمق فشار فشار فشار  فشار فشار فشار

546 541 530 504 446 264 1814 

546 540 527 500 437 239 2000 

544 537 522 489 412 172 2500 

ول
2 |  نتايج حاصل از تغيير اندازه و عمق لوله مغزى در چاهجد



مقــاالت

[ شماره 74 ] . [ آذر 89   ]    41    

w w w . n i o c . i r

  1-2-3 مزاياى استفاده از فرازآورى با گاز       
مزاياي استفاده از سيستم فرازآوري با گاز شامل موارد ذيل است:                                                               
ــتم، نسبت به هر دبى توليدى و هر عمقى انعطاف پذير است.  1. اين سيس

اين امر مهم ترين مزيت استفاده از سيستم فرازآورى با گاز مي باشد.
ــرمايه گذارى اوليه  ــترس باشد، هزينه س ــار در دس 2. اگر منبع گاز پرفش

پايين است.
ــتم فرازآورى با گاز كم تر دچار مشكل  ــن، سيس 3. در چاه هاى با توليد ش

مى گردد.
4. براي چاه هاى انحرافى مناسب است.

5. در چاه هاى با بهره دهى پايين و نسبت گاز به نفت زياد، قابل به كارگيرى 
است.

    
2-2-3 محدوديت ها و معايب استفاده از فرازآورى با گاز

ــا گاز نيز به قرار  ــتم فرازآورى ب ــتفاده از سيس محدوديت ها و معايب اس
ذيل است:

ــكال مواجه  ــتم را با اش ــه وقفه يا كمبود در گاز مصرفى، سيس 1. هرگون
مى كند.

2. بايد يخ زدگى و تشكيل هيدرات در خط گاز تغذيه كنترل گردد.

ــفالتين ممكن است باعث افزايش فشار بر  ــوبى، پارافين و آس 3. مواد رس
روى سازند شده و در نتيجه بازدهى سيستم فرازآورى را كاهش دهند.

ــتقل  ــده و اليه ها به طور مس ــكيل ش 4. در چاه هايى كه از چند اليه تش
ــده اند، امكان فرازآورى اليه هاى پايين تر ممكن نيست يا بسيار  تكميل ش

مشكل است.
ــرازآورى، هزينه اوليه براي  ــار براي ف ــورت عدم وجود گاز پرفش 5. در ص

احداث ايستگاه فرازآورى باالست.
6. براي انتقال گاز به چاه ها به احداث رينگ گازى نياز است. 

    
3-2-3 مقايسه شرايط مختلف براى يافتن بهترين نقطه تزريق

ــرايط مختلف براى يافتن بهترين نقطه تزريق را با يكديگر  ــكل 4، ش ش
ــه مي كند. همچنين جدول 3 پارامترهاى طراحى فرازآورى با گاز  مقايس

را نشان مي دهد.
ــه درنقاط 3400،  ــت ك ــازى چاه بيانگر اين اس ــج حاصل از شبيه س نتاي
3700، 4050، 4430، 4805 مى توان گاز  را  تزريق كرد كه با توجه به 
فشار  فعلي مخزن، بهترين نقطه براى تزريق گاز، عمق 3400 فوت بوده  
ــرايط،  ــد؛ چرا كه در اين ش و مقدار گاز تزريقى نيز mmscf 0/8 مى باش
ــم دبي توليد، قابل بهره برداري خواهد بود. البته با در نظر گرفتن  ماكزيم

آينده مخزن، مي توان اعماق پايين تر را انتخاب نمود.

4 |   مقايسه شرايط مختلف براى يافتن بهترين نقطه تزريق كل
شـ

 

 

 

 

ول
3 |  پارامترهاى طراحى فرازآورى با گازجد

1600 psig  فشار گاز تزريقى

0/8   mmscf /day  دبى گاز تزريقى

0/72 -  وزن مخصوص گاز تزريقى

80 ºF  دماى گاز تزريقى

3900 stb/day دبى توليدى
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شكل 5 مقايسه نتايج تزريق گاز در شرايط قبل و بعد از ايجاد تغيير در قطر 
لوله مغزى را نشان مي دهد.

  
 (ESP) 4- روش سوم: استفاده از پمپ درون چاهي

1-4  عوامل مؤثر در طراحى پمپ درون چاهى
ــدازه لوله جدارى چاه،  ــامل ان ــل مؤثر در طراحي پمپ درون چاهي ش عوام
ــرايط ورودى تلمبه،  ــود گاز در ش ــود يا عدم وج ــد چاه، وج ــيل تولي پتانس
ــبت گاز به نفت، فشار مخزن و نرخ تغييرات آن،  ــكوزيته سيال، دما، نس ويس

ميزان آب توليدى و تغييرات آن مي باشد.

2-4  مزاياى استفاده از پمپ هاى الكتريكى  
مزاياي استفاده از پمپ هاي الكتريكي به قرار ذيل است:

1. ظرفيت و عمق استخراج باال
2. قابليت نصب در چاه هاى انحرافى (زاويه انحراف بيش از 80 درجه)

3. مناسب بودن براى چاه هاى با توليد آب باال
4. راندمان باال در ظرفيت هاى زياد و تجهيزات سطحى كم

3-4 محدوديت ها و معايب پمپ هاى درون چاهى
محدوديت هاي استفاده از پمپ هاي درون چاهي نيز شامل موارد ذيل است:

(200 < bpd)1. براى چاه هاى با حجم كم مناسب نمى باشند
2. در نسبت هاى گاز به نفت باال، عملكرد پمپ با مشكل مواجه مي شود

3. نفت هاى ويسكوز، بازدهى تلمبه را كاهش مى دهند
4. براى قرار دادن تلمبه بايد لوله  مغزى را بيرون كشيد

5. اين پمپ ها در هنگام تكميل چاه مستعد آسيب ديدگى هستند
6. به دليل افزايش دما و حساس بودن موتور الكتريكى به اين مسأله،  اين پمپ ها در 

عمق هاي زياد داراي محدوديت نصب مى باشند
7. به دليل اشكاالتى از قبيل دماى باال، خوردگى، آسيب ديدن هنگام نصب و غيره، 
كه در كابل انتقال نيرو ممكن است پيش آيد، چاه بايد تحت تعمير با دكل قرار گيرد 
كه هزينه بااليى را به سيستم تحميل نموده و توليد از چاه را نيز مختل خواهد كرد 
ــده در بانك  ــده، نرم افزار از بين پمپ هاي معرفي ش بـا تـوجـه به اطالعات وارد ش
داده خود، تعدادي پمپ را بر اساس راندمان بيش تر، به كاربر معرفى مي كند. از بين 
ــد؛ از ايـن رو  اين پمپ ها، اولويت اول مربوط به پمپ REDA : D5800N مي باش
اين پمـپ براي بررسي انتخاب شده است. شكل 6 عملكرد تلمبه و مشخصات آن را 

نـشان داده و جدول 4 پارامترهاى به كار رفته در طراحى چاه را ارايه مي دهد.

5 |   مقايسه نتايج تزريق گاز درچاه نسبت به تغييرات قطر لوله مغزى كل
شـ

 

 

 

 

 

 

6 |   عملكرد تلمبه و مشخصات آن كل
شـ

 

 

 

 



مقــاالت
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 A در شكل 7، تغيير فشار جرياني چاه نسبت به نصب پمپ انتخابى در چاه
و در عمق 5900 فوت حفار نشان داده شده است.

5. خالصه محاسبات مربوط به تلمبه درون چاهى
ــار  ــب پمپ در عمق 5900 فوت باعث افزايش فش ــا توجه به نمودار 7، نص ب
سرچاهى شده و آن را به920 پام مي رساند. همچنين در اين مقطع مي توان با 
تغيير دادن مراحل پمپ يا تغيير در عمق نصب، نتايج خروجي نرم افزار را كه 
مهم ترين آن تغيير در فشار سرچاهي مي باشد، مورد بحث و بررسي قرار داد.

         نتيجه گيرى
ــيله تغيير در اندازه و عمق لوله  مغزى،  ــازى چاه به وس 1. نتايج حاصل از شبيه س
به رغم بهبود راندمان توليدى چاه، فشار الزم سرچاهى براى جريان طبيعى سيال 
توليدى به مرحله اول تفكيك را فراهم نكرده و بايد روش هاى فرازآورى مصنوعى 

به كار گرفته شوند.
ــازى چاه با فرازآورى با گاز بيانگر اين موضوع است كه  2. نتايج حاصل از شبيه س
ــتفاده از اين  بهينه ترين اندازه لوله مغزى، همان اندازه موجود 3 اينچ بوده و با اس

روش، فشار سرچاهى 897 پام فراهم مى گردد .
3. نتايج حاصل از شبيه سازى چاه به وسيله نصب پمپ درون چاهى نشان مى دهد 

كه فشار سرچاهى به مقدار 920 پام افزايش مى يابد.

پيشنهادات
ــار  1. با توجه به تأثير مثبت لوله مغزى بر رژيم جريان و در نتيجه افت فش
در ستون چاه، پيشنهاد مى گردد كليه چاه هاى كم  فشار جديد، با لوله مغزى 

مناسب تكميل گردند.

ــارافزايى و جريان يافتن چاه ها به مجتمع  ــنهاد مي شود كه براي فش 2. پيش
ــود. (الزم  به ذكر است كه گاز مورد نياز  ــتفاده ش تفكيك، از گاز طبيعى اس
براي فرازآورى چاه ها در اين ميدان قابل تأمين مى باشد. بنابراين براي عملى 
ــتـــه تكميلى  ــه، نياز به تعمير چاه ها با دكل و راندن رش ــودن اين گزين نم

مناسب چاه هاى فرازآورى با گاز است.)

ــاى الكتريكى درون چاهى و  ــتفاده از تلمبه ه ــا توجه به هزينه باالى اس 3. ب
ــتن گزينه نصب  هزينه باالي تعميرات و نگه داري  آن ها ، بدون مردود دانس
ــى كه مهم ترين  ــپ درون چاهى با توجه به مزاياى عملياتي در اين بررس پم
ــتفاده از سيستم  ــد، گزينه اس ــترس بودن گاز قابل تزريق مي باش آن در دس
ــبت به نصب پمپ درون چاهي در ميدان ياد شده اولويت  فرازآورى با گاز نس

دارد. 
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2000 Std/d نرخ توليد

700 Psig فشارخروجى

3423 Psig فشاراستاتيك

25 % برش آب

450 Scf/stb GOR

50 hz سرعت / فركانس طراحى   

ول
4 |  پارامترهاى به كار رفته در طراحى چاهجد

7 |    وضعيت عملكرد چاه مربوط به نصب تلمبه درون چاهى كل
شـ

 

 

 


