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بررسی تأثیر همزمان نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و 
پایداری جریان در فرازآوری مصنوعی با گاز

محمدرضا مهدیانی*، احسان خامه چی1   دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

با تولید از مخزن، فشار آن افت کرده و تولید نفت کاهش می یابد. کاهش فشاِر متناظر با کاهش تولید تا حدی ادامه می یابد که دیگر ادامه ي تولید نفت 
از مخزن اقتصادی نباش��د. در این زمان از روش های فرازآوری مصنوعی مانند فرازآوری با گاز اس��تفاده می ش��ود. در فرازآوری مصنوعی با گاز، گاز از 
طریق فضای حلقوی وارد چاه شده، در نفت حل می شود و با کاهش وزن ستون سیال، تولید نفت افزایش مي یابد. اگر مقدار گاز تزریقی کم باشد تولید 
کم است. با افزایش نرخ تزریق، تولید نیز افزایش می یابد. اما اگر بیش از مقدار معینی گاز تزریق شود، تولید کاهش می یابد. عالوه بر این اگر نرخ تزریق 
کمتر از حد خاصي باشد فرازآوری با گاز ناپایدار خواهد بود که این ناپایداری سبب ایجاد لرزش شده و آسیب دیدگي تأسیسات درون چاهی و سرچاهی 
خواهد شد. در این مطالعه، اثر نرخ گاز تزریقی به صورت همزمان بر تولید نفت و پایداری جریان بررسی و حدود مناسب نرخ تزریق مشخص شده است. 

نتایج نشان می دهد که در بسیاری موارد، نرخ بهینه ی تزریق گازي که سبب تولید بیشینه ي نفت می شود در حدود پایدار قرار دارد.
جریان پایدار، نرخ تزریق گاز، نرخ بهینه، فرازآوری مصنوعی

)mmahdiany@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
با ادامه ی روند تولید از یک مخزن نفتی، رفته رفته فش��ار مخزن کاهش 
می یابد. این افت فش��ار تا حدي افزایش می یابد که مخزن دیگر نمی تواند 
س��یال درون چاه را به س��طح بی��اورد. در این زمان اس��تفاده از روش های 
ف��رازآوری مصنوع��ی جهت افزایش تولی��د امری معمول اس��ت. یکی از 
رایج تری��ن روش های افزایش تولید از میادین نفتی، فرازآوری مصنوعی با 
گاز است. در این روش گاز از طریق فضای حلقوی در چاه تزریق می شود 
و ضمن حل ش��دن در نفت، چگالی میانگین س��تون سیال را کاهش داده و 
در اثر آن، افت حاصل از وجود س��تون سیال در درون چاه کاهش و تولید 

نفت افزایش می یابد.
از نکات قابل توجه در فرازآوري با گاز پدیده ي ناپایداري است. در اثر 
برهم  کنش گاز تزریقی با س��یال نفتی درون چاه، پدیده ی ناپایداری بروز 
مي کند. در اثر این پدیده که معموالً در نرخ  ها و فش��ارهای کِم تزریق گاز 
رخ مي دهد عموماً قطع ش��دن جریان به صورت دوره ای اتفاق می افتد. این 
تغییر دائمی نرخ جریان موجب لرزش تأسیس��ات درون چاهی و سرچاهی 
می ش��ود. ناپایداری دو مش��کل ایجاد می کند؛ یکی کاه��ش تولید در اثر 
کاهش و قطع جریان تولید نفت و دیگري آس��یب دیدگي تأسیسات. یک 
روش برای جلوگیری از این پدیده، هوشمندس��ازی چاه اس��ت که اگرچه 
ابزاری قوی برای رهایی از این پدیده اس��ت، اما به دلیل هزینه ی بسیار زیاد 

آن در ایران کاربرد چندانی ندارد ]1-4[.

بس��یاری از محققان س��عی کرده اند با رسم نقش��ه های دوبعدی، نواحی 
پای��دار و ناپایدار را مش��خص کنند و س��پس ب��ا کنترل برخ��ی متغیرهای 
تولید که مهم ترین آنها نرخ تزریق گاز اس��ت از ناپایدار ش��دن ستون چاه 
جلوگیری به عمل آورند. الزم به ذکر اس��ت که در حالت ثابت بودن سایر 
متغیره��ا، نباید ن��رخ تزریق گاز از میزان حداقلي آن کمتر ش��ود تا جریان 

پایدار بماند ]6و5[.

1- س�ابقه ی  تحقیق در مبحث ناپایداری
نخس��تین بار گیلب��رت2 )1945( پدیده ي ناپای��داری را به صورت علمی 
بررس��ی نمود و س��عی کرد با اس��تفاده از مجرابندهای3 بی��ن لوله مغزی و 
فضای حلقوی، آن را مرتفع سازد. تصور او این بود که تنها مشکل پدیده ی 
ناپایداری، لرزش های ایجاد ش��ده اس��ت؛ در صورتي که چنین نیست و با 
حذف لرزش ها، مشکل قطع شدن دوره ای جریان به قوت خود باقي است.

برتوزی4 و همکاران )1953( مشاهده کردند که با افزایش نرخ تزریق تا 
مقدار معیني، دیگر پدیده ی ناپایداری مش��اهده نخواهد شد. گراپینگ5 و 
همکاران )1985 و 1984( برای حل این مش��کل، یک مدل ادی دینامیک 
سیس��تم تزریق گاز ارائه کردند که روشي بسیار طوالنی و وقت گیر است. 
آن فیترمن6 )1985( مس��أله را به صورت خط��ی روی مدلي ریاضی تحلیل 
کرد. هارالد7 )1988( دو مدل معرفی کرد که روابط بین متغیرهای طراحی 
تزریق گاز و جریان پایدار را نش��ان می دادند. آش��یم8 و بلیک9 )1988( و 
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پس از آنها الهناتی10 )1993( س��عی کردند با ارائه ي روابط ساده ی ریاضی 
ناپایداری را پیش بینی کنند. پبالنو و همکاران )2005( نقش��ه هایی دوبعدی 
برای نش��ان دادن نواحی ناپایدار در تولید از چاه معرفی کردند. گیس��لو11 
)2008( روش کنت��رل اتوماتیک را برای جلوگیري از ناپایداری ارائه داد؛ 
روشی که در عین مؤثر بودن هزینه ی زیادي دربر دارد و در بسیاری موارد 

قابل اجرا نیست.
در ای��ن مقاله تأثیر نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و نیز ناپایدار ش��دن 

جریان بررسی شده تا بهترین مقدار برای تزریق گاز پیدا شود ]7[.

2-پدی�ده ی ناپای�داری
در فرازآوری مصنوعی ب��ا گاز، گاز از نقطه اي درون فضای حلقوی به 
چاه تزریق ش��ده و سبب کاهش وزن ستون س��یال می شود که در نتیجه ي 
آن، اختالف فش��ار س��رچاه و ته چاه افزایش یافته و تولید افزایش می یابد. 
با کاهش وزن س��تون س��یال و نیز کاهش فش��ار درون چاه، گاز تزریقی با 
س��رعت بیشتری وارد چاه شده، فش��ار درون چاه بیشتر افت کرده و مقدار 
گاز تزریقی وارد شده به چاه افزایش مي یابد. این عمل آن قدر ادامه می یابد 
تا اینکه حجم قابل توجهی از گاز داخل فضای حلقوی وارد چاه شود. این 
در حالي اس��ت که فشار درون فضای حلقوی همچنان روند کاهشی دارد. 
در این حال اگر نرخ تزریق گاز از حد معیني کمتر باش��د افت فشار درون 
فضای حلقوی به سرعت جبران نشده، گاز کم فشار توانایی حرکت به درون 

چاه و انتقال س��یال س��نگین را ندارد و جریان قطع می ش��ود. پس از مدتی 
دوباره فشار درون فضای حلقوی افزایش یافته و چرخه تکرار می گردد.

اگر تزریق گاز بیش از حد معینی باشد، به دلیل به وجود آمدن رژیم های 
جریانی خاصی، اصطکاک س��یال درون لوله مغزی افزایش می یابد. متناظر 
با آن، افت فش��ار ناشی از اصطکاک افزایش یافته و تولید کاهش می یابد. 
اگر نرخ تزریق کمتر از حد معیني باشد نیز جریان ناپایدار می شود. دو حد 

مذکور در این مقاله بررسی شده اند.

3 -تأثی�ر پدی�ده ی پای�داری جری�ان
در ف��رازآوری مصنوعی با گاز، اگر مقدار گاز تزریقی کم باش��د نرخ 
تولی��د نفت کم خواهد بود. با افزایش نرخ تزریق تا حد معیني، تولید نفت 
افزایش می یابد. اما تزریق بیش از حد گاز س��بب کاهش تولید خواهد شد. 
از س��وي دیگر اگر نرخ تزری��ق گاز کمتر از حد کمینه اي باش��د، جریان 
ناپایدار اس��ت. در این بخش س��ه چاه فرازآوری ب��ا گاز را در نظر گرفته، 
نرخ تزریق گاز را افزایش داده و همزمان نرخ تولید نفت محاس��به مي شود 
تا دیدي کلی در خصوص این دو حد تزریقي )حدی که بیش از آن تولید 
کاه��ش مي یابد و حدی که کمتر از آن جریان ناپایدار می ش��ود( به وجود 

آید.
در جدول-1 نرخ تزریق گاز درج نش��ده است. جهت بررسی تأثیر نرخ 
تزری��ق، مقدار آن را از صفر آغاز کرده و همزمان با افزایش تدریجی آن، 
نرخ تولید نف��ت اندازه گیری می ش��ود. نمودارهای تولید نفت بر حس��ب 
نرخ گاز تزریقي برای این س��ه چاه در شکل های-1و2و3 ارائه شده است. 
همان طور که گفته ش��د به دلیل وجود اصط��کاک در نرخ های تزریق زیاد 
گاز، تولید نفت کاهش می یابد که این مس��ئله به وضوح در ش��کل ها قابل 
مشاهده است. اصطکاک به وجود آمده تابعی از متغیرهای مختلفي از قبیل 
قطر لوله مغزی و چگالی س��یاالت اس��ت. این موارد ب��رای چاه های مورد 
بررسی متفاوت است که در نتیجه ي آن، انتهای نمودار )قسمت نزولی( در 

این شکل ها تفاوت خواهد داشت.
جهت پیش بینی پایداری جریان، در رابطه  ی اشیم ]9[ از ضرایب پایداری 
)F1 و F2( اس��تفاده می شود. در صورتی جریان پایدار است که F1 بیشتر از 

یک باشد یا اگر F1 کمتر از یک است F2 بیشتر از یک باشد.
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که در آنها 
 ft2 ،مساحت روزنه ی تزریقی :Ai

چاه-3چاه-2چاه-1
API28/7027/5827/18چگالی نفت

PI, STB/d/psi1/921/872/29شاخص تولید
PR, psi323835283694فشار مخزن
WC , % 12/1914/0110/64برش آب

IDt , in4/554/684/49قطر داخلی لوله مغزی
Dw , ft9207985710966عمق چاه

Pwh, psi409/20367/08295/1فشار سر چاهی
Dinj , ft784967739255عمق تزریق

γinjg0/820/820/82چگالی نسبی گاز تزریقی
IDC, in8/488/257/56قطر داخلی لوله جداری
ODt, in4/784/724/69قطر خارجی لوله مغزی

IFT, dyne/cm47/954/947/03كشش سطحی
γw1/031/061/08چگالی نسبی آب
Twh, F123/3137/4123/4دمای سرچاهی

γg0/840/760/75چگالی نسبی گاز
GLR, SCF/STB592573549نسبت گاز به مایع تولیدی

μO, cp1/942/202/48گرانروی نفت
TR , F298288356دمای مخزن

Pb , psi510540435فشار نقطه ی حباب
Dt , ft797069609570عمق لوله  مغزی

A, ft2424653مساحت روزنه  ي تزریق

  1   داده های مربوط به چاه های مورد مطالعه
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  ft3/SCF ،ضریب سازند گاز :Bg
 ft ،عمق تزریق : D
E : کارآیی )0/9( 

F1, F2 :  ضرایب اشیم

ft/s2 ،شتاب گرانش زمین : g
  SCF/s/psi شاخص بهره دهی : J

psi ،فشار در نقطه ی تزریق : pti

ft3/s ،نرخ مایع در نقطه ی تزریق : qfi

ft3/s ،نرخ گاز در نقطه ی تزریق : qgi

scf/s ،نرخ گاز تزریقی : qgsc

scf/s ،نرخ مایع تولیدی : qlsc

ft3 ،حجم فضای حلقوی : Vc

ft3 ،حجم لوله مغزی : Vt

 lb/ft3 ،چگالی مایع در نقطه ی تزریق : ρfi

lb/ft3 ،چگالی گاز در نقطه ی تزریق : ρgi

lb/SCF ،چگالی گاز در شرایط استاندارد : ρgsc

نکته ي مهم، توجه به یکاهای استفاده شده در روابط باالست. اگرچه در 
نمودارهای این بخش از یکاهای رایج تر و ملموس تر اس��تفاده ش��ده اما در 
روابط اش��یم برای اینکه مقدار F1 و F2 صحیح باش��د باید از یکاهاي ذکر 

شده استفاده نمود.
در ج��دول-2 ن��رخ بهینه ی تزریق گاز برای س��ه چاه مذک��ور با مقدار 

كمینهبیشینهواحدكمیت
API34,1423,61چگالی نفت

PI, STB/d/psi2,751,64شاخص تولید
PR, psi4,296,002,923,89فشار مخزن
WC , % 14,951,39برش آب

IDt , in4,872,75قطر داخلی لوله مغزی
Dw , ft10,884,708,365,92عمق چاه

Pwh, psi543,81207,16فشار سر چاهی
Dinj , ft8,491,723,913,12عمق تزریق

γinjg0,920,68چگالی نسبی گاز تزریقی
IDC, in9,854,37قطر داخلی لوله جداری
ODt, in5,332,99قطر خارجی لوله مغزی

IFT, dyne/cm64,2250,28كشش سطحی
γw1,121,00چگالی نسبی آب
Twh, F179,68113,84دمای سرچاهی

γg0,950,67چگالی نسبی گاز
GLR, SCF/STB640,34411,97نسبت گاز به مایع تولیدی

μO, cp3,541,97گرانروی نفت
TR , F314,75202,89دمای مخزن

Pb , psi648,18432,65فشار نقطه ی حباب
Dt , ft9,319,896,342,96عمق لوله  مغزی

A, ft25820مساحت روزنه ي  تزریق

  3   حدود متغیرهای چاه و مخزن برای چاه های فرضی این

شماره
چاه

نرخ تزریق گاز بهینه 
)MMSCF(

نرخ تزریق گاز كمینه ي مورد نیاز برای 
)MMSCF( جلوگیری از ناپایداری

1422/61/21
29775/80/82
3845/40/65

  2   مقایســه ی نرخ تزریق بهینه و حداقل نرخ تزریق مورد نیاز 
برای جلوگیری از ناپایداری

1  نمودار نرخ نفت تولیدی چاه-1 بر اساس افزایش نرخ گاز تزریقی
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 گاز تزريقينرخ افزايش  بر اساس 1-نفت توليدي چاه نرخنمودار  1شكل 

 
  

 
  گاز تزريقينرخ افزايش  بر اساس 2-نفت توليدي چاهنرخ مودار ن 2شكل 
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2   نمودار نرخ نفت تولیدی چاه-2 بر اساس افزایش نرخ گاز تزریقی 
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 گاز تزريقينرخ افزايش  بر اساس 1-نفت توليدي چاه نرخنمودار  1شكل 

 
  

 
  گاز تزريقينرخ افزايش  بر اساس 2-نفت توليدي چاهنرخ مودار ن 2شكل 
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3  نمودار نرخ نفت تولیدی چاه-3 بر اساس افزایش نرخ گاز تزریقی
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  گاز تزريقينرخ افزايش  بر اساس 3-نفت توليدي چاهنرخ نمودار  3شكل 
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مقاالت علمي - پژوهشی

کمینه ی گاز مورد نی��از جهت جلوگیری از ایجاد جریان ناپایدار مقایس��ه 
ش��ده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که عملیات با نرخ تزریق تقریباً برابر صفر 
آغاز و پایداری جریان بررس��ي می ش��ود که در این نرخ، معادله ي اش��یم 
جریان ناپایدار را نش��ان می دهد. ب��ا افزایش نرخ تزری��ق، دوباره پایداری 
جریان بررس��ی گردید و سپس بار دیگر نرخ تزریق افزایش یافت. نخستین 
نقطه ی یافت شده که در آن نرخ تزریق جریان، پایدار بود به عنوان کمینه ي 
نرخ تزریق جهت پایداری جریان درنظر گرفته ش��د. در هر س��ه چاه مورد 
بررسی در این مطالعه، در نرخ تزریق الزم برای پایداری، F1 اندکی بیش از 
مق��دار یک افزایش پیدا کرد و به دلیل آنکه همین یک مورد برای پایداری 
جریان کافی است، الگوریتم، مقدار F2 را محاسبه نکرد. الزم به ذکر است 
که اگر F1 کوچکتر از یک باش��د نمی توان درباره ی پایداری و ناپایداری 
جریان اظهار نظر کرد و باید F2 نیز محاس��به شود. نرخ تزریق گاز بهینه نیز 

که در جدول-2 ارائه شده با توجه به نمودارها به دست آمده است.
همان گونه که در این جدول مشاهده می شود در این سه مورد نرخ تزریق 

بهینه بسیار بیشتر از نرخ کمینه ي مورد نیاز برای جلوگیری از ناپایداری بود. 
بنابراین بدون درنظر گرفتن ناپایداری، نقطه ی بهینه ای که از نمودارهای باال 
به دست می آید در حدود پایدار قرار دارد. اکنون این سؤال مطرح است که 
آیا همیش��ه نقطه ای که تولید را بیشینه می کند در حدود پایدار قرار دارد یا 
نه؟ برای این کار محاس��بات باال برای 2000 چاه فرضی تکرار ش��د. حدود 
تغیی��رات متغیرهای مخزن و چاه در این 2000 چاه در جدول-3 ارائه ش��ده 

است. نتایج بررسی ها نیز در شکل-4 مشاهده مي شود.
همان طور که در ش��کل دیده می شود اگرچه در بیشتر موارد نرخ بهینه ی 
تزریق در حدود پایدار است اما این مسأله کلی نیست و در مواردی هرچند 

نادر، نرخ تولید بهینه در حدود ناپایدار قرار می گیرد.

نتیجه گیري و پیشنهادها
 در ای��ن مطالعه پایداری جریان در چ��اه فرازآوری با گاز در حالتی که 
نرخ تزریق گاز سبب بیشترین نرخ تولید نفت شود بررسی گردید. در همین 
راس��تا چند چاه برای نمونه مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد که نرخ 
تزریق گاز در حالت بهینه، جریان چاه را به حالت پایدار رهنمون می شود.

 اینکه با مطالعه ی چند مورد نتیجه گرفته ش��ود که نرخ تزریق گاز بهینه 
در ح��دود پایداری قرار دارد، درس��ت نیس��ت. در م��واردی هرچند نادر، 
چاه های��ی وجود دارن��د که نرخ تزریق بهینه ی آنها در ح��دود ناپایدار قرار 
دارد. بنابرای��ن در همه ی مواردی که نرخ بهین��ه ی تزریق گاز درنظر گرفته 

می شود باید پایداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
 در مواردی که نرخ تزریقِی منجر به بیش��ترین نرخ تولید نفت، کمتر از 
حد الزم برای تولید بهینه باشد توصیه می شود نرخ تزریق برابر با حداقل نرخ 
الزم برای جلوگیری از ناپایداری قرار داده شود. زیرا اگرچه با افزایش نرخ 
تزریق تا این حد، مقدار تولید پیوسته کاهش می یابد اما از بروز ناپایداری و 

خسارات ناشی از آن جلوگیری به عمل مي آید.
4  مقایســه ی نرخ تزریق بهینه و كمترین نــرخ تزریق مورد نیاز جهت 

جلوگیری از ناپایداری برای چاه های مختلف
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0.67 0.95 gγ چگالي نسبي گاز 

411.97 640.34 GLR, SCF/STB يديگاز به مايع تول تنسب  

1.97 3.54 , cpOμ گرانروي نفت 

202.89 314.75 , F RT دماي مخزن 

432.65 648.18 , psi bP ي حبابفشار نقطه  

6,342.96 9,319.89 Dt , ft مغزيعمق لوله  

20 58 
2, ftA تزريقيروزنهمساحت  

  

  
هاي جلوگيري از ناپايداري براي چاه جهتي نرخ تزريق بهينه و كمترين نرخ تزريق مورد نياز مقايسه 4شكل 

  مختلف
  

ي تزريق در حدود پايدار است اما اين شود اگرچه در بيشتر موارد نرخ بهينهطور كه در شكل ديده ميهمان
  گيرد.نرخ توليد بهينه در حدود ناپايدار قرار مي ،چند نادرأله كلي نيست و در مواردي هرمس
  
  هاو پيشنهاد گيريهيجنت
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