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دبـی نفـت و گاز تولیـدی از میادیـن نفتـی به دلیـل فاکتورهـای مختلفـی از قبیـل کاهش فشـار مخزن 
وتولیـد آب و گاز اضافـی بـا کاهـش روبـه رو می شـود. بنابرایـن، الزم اسـت برخـی روش هـا بـرای 
جبـران کاهـش میـزان تولیـد نفـت و گاز مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. فـرازآوری مصنوعـی یکـی 
از روش هـای افزایـش دبـی و عمـر تولیـدی مخـزن اسـت. انتخـاب درسـت روش فـرازآوری بـرای 
سـودآوری طوالنی مـدت چاه هـای تولیـدی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. در حقیقـت روش، 
ضعیـف و نامناسـب باعـث کاهـش تولیـد و افزایـش هزینه هـای عملیاتی می شـود. امـروزه روش های 
فـرازآوری مصنوعـی، مکمـل روش هـای ازدیاد برداشـت نفت اسـت. انتخاب یـک روش فرازآوری 
کـه صرفـاً تولیـد را افزایـش می دهـد، مـالک نیسـت بلکـه بایـد بر اسـاس شـرایط هـر میـدان، چاه و 
نـوع سـیال، بهتریـن و مناسـب ترین روش انتخـاب شـود. پنـج روش متـداول فـرازآوری مصنوعی در 
جهـان مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه شـده اسـت که هـر کـدام از این روش هـا بـرای اسـتفاده و کاربرد 
در میـدان مـورد نظـر بایـد متناسـب بـا شـرایط چـاه و مخزن باشـد. در ایـن مطالعـه ده چاه نفتـی واقع 
در یکـی از میادیـن نفتـی جنوب غربـی کشـور کـه بـا افـت فشـار رو بـه رو شـده اسـت، مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد کـه ابتدا شـرایط چاه و مخـزن با روش موردنظر مقایسـه و سـپس گزینه های نامناسـب 
حـذف می گـردد. بـر اسـاس نتایج ایـن مطالعـه دو روش فـرازآوری بـا گاز و پمپ الکتریکی شـناور 
ارزیابـی  نهایـت،  بهینه سـازی گردیـد و در  و  GAP طراحـی  و    PROSPER نرم افزارهـای  توسـط 
اقتصـادی بـرای هـر دو روش انجـام شـد. اگرچه نتایج هـر دو روش قابـل قبول بوده و باعـث افزایش 
تولیـد می شـود، ولـی پمـپ الکتریکـی شـناور نسـبت بـه روش فـرازآوری گاز اقتصادی تـر بـوده و 

اسـتفاده از ایـن روش بـرای ایـن چاه هـا توصیـه می شـود.

ــل  ــاه تکمی ــه چ ــند ک ــطح می رس ــه س ــزن ب ــی از مخ ــیاالت هنگام س
شــده باشــد و فشــار مخــزن بــه انــدازه ای باشــد کــه ســیال از ماتریکــس1 
ــه ســطح برســد.  ــه چــاه منتقــل شــده و ســپس ب ــه دهان ــرون آمــده، ب بی
ــه  ــد ک ــش می یاب ــزن کاه ــار مخ ــزن، فش ــدی مخ ــر تولی ــول عم در ط
ــول در نفــت  باعــث افزایــش آب تولیــدی و کاهــش درصــد گاز محل
ــیال  ــان س ــف جری ــی توق ــش و حت ــث کاه ــل باع ــن دالی ــود. ای می ش
ــرای جلوگیــری  ــه چــاه می شــود. بنابرایــن، بایــد از برخــی روش هــا ب ب
ــورت  ــه ص ــاه ب ــه چ ــبب اینک ــه س ــرد. ب ــتفاده ک ــد اس ــش تولی از کاه
ــی هنگامی کــه فشــار  ــرژی اضاف ــه ان ــد و هیچگون ــد می کن طبیعــی تولی
ــی  ــع اضاف ــت منب ــدارد، الزم اس ــود ن ــد، وج ــش می یاب ــی کاه ته چاه
ــود. در  ــاه وارد ش ــه چ ــطح ب ــه س ــیال ب ــردن س ــاال ب ــور ب ــرژی به منظ ان
ــرژی  ــزودن ان ــرای اف ــی ب ــرازآوری مصنوع ــای ف ــت، روش ه ــن حال ای
ــش  ــا کاه ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــیال ته چاه ــه س ب
فشــار ته چاهــی منجــر بــه افزایــش اختــالف فشــار بیــن مخــزن و دهانــه 
چــاه می شــود. در نتیجــه، دبــی تولیــدی افزایــش پیــدا می کنــد. عمــده 
روش هــای فــرازآوری مصنوعــی عبارتنــد از: فــرازآوری بــا گاز2، 

پمــپ الکتریکــی شــناور3، پمــپ میلــه ای مکنــده4، پمــپ هیدرولیکــی5 
و پمــپ خــأ پیش رونــده6 ]1[.

روش هـای فـرازآوری مصنوعـی بـا تکنیک های نگهداشـت فشـار فرق 
می کنـد؛ به خاطـر اینکـه انـرژی را به جای اینکه مسـتقیماً به مخـزن وارد 
کننـد، بـه سـیال ته چاهی وارد می کننـد. روش های فـرازآوری مصنوعی 

بـه دو گـروه تقسـیم می گردند:
ماننـد  ته چاهـی  پمپ هـای  از  اسـتفاده  بـا  انـرژی  1-تأمین کننـده 
پمپ هـای میلـه ای مکنـده، پمپ هـای الکتریکـی شـناور، پمپ های خأ 

هیدرولیکـی پمپ هـای  و  پیش رونـده 
2- کاهـش وزن سـتون سـیال موجود در چاه: فـرازآوری با گاز و روش 

پالنژر7.
ــا  ــم ب ــتیل محک ــه اس ــک میل ــبی ی ــای کله اس ــده در پمپ ه ــه مکن میل
درجــه باالســت کــه بــه داخــل رشــته لولــه مغــزی فرســتاده می شــود تــا 
پمــپ زیــر ســطحی را بــه واحــد پمــپ ســطح متصــل کنــد و بیشــترین 
روش فــرازآوری مصنوعــی اســتفاده شــده در جهــان اســت.]2[ در 
روش پمــپ الکتریکــی شــناور تمــام واحــد پمــپ بــه تــه چــاه فرســتاده 
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می شــود و از طریــق کابــل عایــق بــا ســطح ارتبــاط دارد. عناصــر اصلــی 
ــت]3[.  ــی اس ــور الکتریک ــفت و موت ــانتریفیوژ، ش ــپ س ــامل پم آن ش
ــی و  ــور هیدرولیک ــامل موت ــی ش ــپ هیدرولیک ــی پم ــمت های اصل قس
ــا فشــار  ــا نفــت ب ــور متصــل اســت، می باشــد. آب ی ــه موت پمپــی کــه ب
ــورت  ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــر اصل ــزء عناص ــرک( ج ــیال مح ــاال )س ب
کــه بــا تزریــق ســیال پرانــرژی تمیــز بــه داخــل چــاه، نفــت درون چــاه 
تولیــد می گــردد. فــرازآوری بــا گاز نیــز یــک روش تولیــد نفــت اســت 
ــه چــاه  ــاال آوردن نفــت از ت ــد و ب ــرای تولی ــاال ب ــا فشــار ب کــه از گاز ب
اســتفاده مــی شــود و سیســتم آن بــه ایــن گونــه اســت کــه تزریــق گاز 
ــای  ــود. پمپ ه ــاه می ش ــیال درون چ ــتون س ــردن س ــبک ک ــب س موج
ــچ  ــزی مارپی ــه فل ــک میل ــش ی ــتفاده از چرخ ــا اس ــده ب ــأ پیش رون خ
ــتاتور  ــام اس ــه ن ــر ب ــه دیگ ــک محفظ ــل ی ــه در داخ ــور ک ــام روت ــه ن ب
ــه  ــک میل ــی آورد. ی ــت در م ــه حرک ــی را ب ــیال ته چاه ــرار دارد، س ق
قابــل چرخــش کــه از ســطح بــه روتــور متصــل اســت بــه میلــه مارپیــچ 
انــرژی وارد می کنــد و باعــث چرخــش آن می شــود. امــا اخیــراً برخــی 
ــروی محرکــه  ــای درون چاهــی به عنــوان نی تولیدکننده هــا از موتوره

ــد]4[. ــتفاده کرده ان ــپ اس پم

1- روش انجام مطالعه
تعــدادی از چاه هــای یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب غربــی ایــران کــه بــا 
مشــکل افــت فشــار روبه روســت، به عنــوان کاندیــدای مناســب انتخــاب 
ایــن چاه هــا،  بــا مطالعــه ویژگی هــای مختلــف  می شــوند. ســپس 
ــرازآوری مصنوعــی انتخــاب خواهــد شــد.  ــای ف مناســب ترین روش ه
ســپس طراحــی و بهینه ســازی روش هــای انتخــاب شــده انجــام می شــود. 
نهایتــاً ارزیابــی اقتصــادی هــر دو روش کــه شــامل هزینه هــای ثابــت و 
هزینه هــای عملیاتــی اســت، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و بهتریــن روش 
ــد  ــترین درآم ــه و بیش ــن هزین ــاس کمتری ــی براس ــرازآوری مصنوع ف

حاصلــه انتخــاب خواهــد شــد.

2- معرفی میدان و انتخاب چاه های مورد مطالعه
تعــدادی از چاه  هــای یکــی از میادیــن نفتــی جنوب غربــی کشــور 
ــه رو شــده اســت، مــورد بررســی قــرار  ــا مشــکل افــت فشــار رو ب کــه ب
می گیــرد. ایــن میــدان در جنوب غربــی ایــران در اســتان خوزســتان 
واقــع گردیــده اســت. در یــال جنوب شــرقی ایــن میــدان به منظــور 
حصــول اطالعــات و ارزیابــی مخــزن، ابتــدا ســه چــاه عمــودی و ســپس 
ــن  ــاری، ای ــس از حف ــدا پ ــت. در ابت ــده اس ــاری ش ــی حف ــاه افق 10 چ
ــا  ــد، ام ــی را دارا بوده ان ــیال نفت ــد س ــت تولی ــی قابلی ــرای مدت ــا ب چاه ه
پــس از طــی مدت زمانــی به دلیــل کاهــش فشــار ته چاهــی، ســیال 
مخــزن نتوانســته بــه ســطح راه یابــد. جــدول- 1 شــرایط مربــوط بــه ایــن 

ــد. ــی ده ــان م ــا را نش چاه ه

3- غربالگری روش های فرازآوری مصنوعی
بیشــتر اوقــات مهندســان بــا مشــکل تعییــن نــوع روش فــرازآوری 
مصنوعــی بــرای یــک یــا چنــد چــاه روبــه رو می باشــند. بــرای انتخــاب 
ــاه  ــک چ ــرای ی ــی ب ــرازآوری مصنوع ــک روش ف ــردن ی ــه کار ب و ب
چالش هــای متعــددی به خاطــر شــرایط چــاه و مخــزن وجــود دارد. 
ــال پمــپ کله اســبی بیشــترین روش مــورد اســتفاده در جهــان  ــرای مث ب
می باشــد زیــرا بیشــتر چاه هــا به صــورت جداگانــه هســتند و دبــی 
تولیدی شــان کمتــر از 10 بشــکه در روز می باشــد. امــا همیــن روش در 
ــاال قابلیــت اســتفاده  ــد ب ــا تولی ــق و ب ــی، چاه هــای عمی ســکوهای دریای
نــدارد. بنابرایــن، برخــی شــرایط جغرافیایــی و محیطــی و شــرایط چــاه 
ــدام روش  ــویم ک ــن ش ــا مطمئ ــود ت ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــزن بای و مخ
بهتریــن عملکــرد را دارد. بــرای اینــکار از بیــن پارامترهــای زیــادی کــه 
بــر انتخــاب نــوع روش تأثیــر می گذارنــد، یــازده پارامتــر مهــم و اصلــی 
ــادی  ــر زی ــرازآوری مصنوعــی تأثی ــر روی انتخــاب روش هــای ف کــه ب
ــرای  ــد، انتخــاب گردیــد و در جــدول- 2 ســاماندهی شــدند]5[. ب دارن
گزینــش از بیــن ایــن روش هــا ابتــدا خــواص ذکــر شــده در جــدول- 1 
بــا جــدول-2 مقایســه می شــود تــا گزینه هــای نامناســب در همیــن 
ــردن  ــه کار ب ــرای ب ــب ب ــای مناس ــده  و گزینه ه ــذف ش ــدای کار ح ابت

10تعداد چاه ها

)bbl/day( 1200-200دبی تولیدی

)ft( 5000-3500عمق چاه

)in( 7قطر لوله جداری

افقینوع حفاری 

)°F( 100دمای ته چاه

75-0درصد تولید آب

)cp( 2/06گرانروی سیال

H2Sسیاالت خورنده

صفردرصد ماسه تولیدی

)scf/stb(500>نسبت گاز به نفت تولیدی

نامحدودمیزان گاز در دسترس

خشکیمکان

در دسترسانرژی الکتریکی

API38

شرایط چاه های كاندیدای مورد مطالعه1
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GAS LIFT(1), ESP(2), PCP(3), SRP(4), HPP(5), HJP(6)
معیارها

حذف شدهگزینه های انتخاب شده

2,3,4,5,6GAS LIFTN<=5
1تعداد چاه ها 6~1-------------N>5

1,2,3,5,6 SRPOFFSHORE
2مکان 6~1-------------ONSHORE

6~1-------------0<ANGLE<40

3نوع چاه 1,2,3,5,6SRP40<ANGLE<70

2,3,5,6GAS LIFT, SRP70<ANGLE<90

6~1-------------D<8600 ft.

4عمق

1,2,4,5,6PCP 8600<D<15000

1,4,5,6PCP, ESP15000<D<16000

1,5,6PCP, ESP, SRP16000<D<17000

1,6PCP, ESP, SRP,HPP17000<D<18000

6PCP, ESP, SRP, HPP, GAS LIFT18000<D<20000

1,3,4ESP, HPP,HJP Q<10

دبی( بشکه بر 
5روز(

1,3,4,5ESP, HJP10<Q<200

6~1--------------200<Q<4500

1,2,4,5,6PCP4500<Q<6000

1,2,5,6PCP, SRP6000<Q<8000

1,2,6PCP, SRP, HPP8000<Q<20000

1,2PCP, SRP, HPP,HJP20000<Q<50000

2PCP, SRP, HPP,HJP,GAS LIFT50000<Q<60000

6~1---------------GOR<500

نسبت گاز به نفت 
)scf/stb(6 1,3,6ESP, SRP,HPP500<GOR<1000

1,3ESP, SRP,HPP, HJP1000<GOR<2000

1ESP, SRP,HPP, HJP, PCP2000<GOR

6~1----------------T<250

دما
)°F( 7 1,2,4,5,6PCP250<T<400

1,4,5,6PCP,ESP400<T<450

4,5,6PCP,ESP,GAS LIFT450<T<550

2,3,4,5,6GAS LIFT8<API<15
شاخص کیفیت 

)API( 8نفت 6~1--------------15<API<40

1,2,4,5,6PCP40<API

6~1---------------0-0.01

9درصد تولید ماسه 1,3,4,6ESP, HPP0.01 – 0.1

1,3,6ESP, HPP,SRP0.1 – 3

1,3ESP, HPP,SRP,HJP>3

6~1--------------µ<200

)cp( 10گرانروی
1,3,4,5,6ESP200<µ<500

1,3,5,6ESP, SRP500<µ<800

1,3ESP, SRP, HPP,HJP800<µ<1000

3ESP, SRP, HPP,HJP,GAS LIFTµ>1000

6~2)GAS LIFT )CONDITIONALمحدود
میزان گاز در 

11دسترس نا محدود-------------1~6
6~2GAS LIFTصفر

محدوده های غربالگری روش های فرازآوری مصنوعی2
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141

ــد.  ــدان مشــخص گردن ــن می ــرازآوری مصنوعــی در ای ف

3-1- انتخاب و حذف روش های فرازآوری مصنوعی
پمپ هـا  پیسـتون  یـا  پمپ هـا  قبیـل جـت  از  هیدرولیکـی  پمپ هـای   -
تاکنـون در میادیـن نفتـی ایـران مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته انـد و تجربه 
عملیاتـی بـرای نصـب و راه انـدازی آنها وجـود ندارد. همچنیـن میانگین 
عمـر ایـن پمپ هـا 114 روز برآورد گردیده اسـت]6[، کـه میانگین عمر 
کوتاهـی بـوده و لـذا بـا توجه هزینه خریـد ابزار و نصب بـاالی آنها، این 

روش کنار گذاشـته می شـود.
- به دلیل زاویه انحراف باال )بیشتر از 40 درجه( و نوع حفاری افقی این 

چاه ها، نمی توان از پمپ های کله اسبی در این چاه ها استفاده نمود.
ــا را دارا  ــن چاه ه ــت اســتفاده در ای ــده قابلی ــای خــأ پیش رون - پمپ ه
ــد، نفــت  می باشــد. ولــی به دلیــل اینکــه ایــن چاه هــا تولیــد ماســه ندارن
تولیــدی آن ســنگین نیســت و عــاری از هرگونــه آســفالتین و ترکیبــات 
ــوب  ــز جن ــن نفت خی ــی می باشــد. به طــور معمــول در میادی ســنگین نفت
ــه کار  ــه ب ــاوی ماس ــنگین و ح ــت س ــا نف ــای ب ــا در چاه ه ــن پمپ ه ای

ــار گذاشــته می شــود. ــز کن ــن روش نی ــن ای ــرده می شــود. بنابرای ب
- پــس از بررســی ایــن 11 پارامتــر، پمپ هــای الکتریکــی شــناور قابلیت 
ــه مکانیســم  ــا توجــه ب ــی ب ــن چاه هــا را دارا می باشــند ول اســتفاده در ای

ــت  ــه نف ــبت گاز ب ــش نس ــزن و افزای ــن مخ ــک گازی ای ــش کاله ران
ــای  ــذاری تفکیک کننده ه ــی و جایگ ــد طراح ــده، بای ــدی در آین تولی
درون چاهــی مــورد بررســی قــرار بگیــرد تــا افزایــش تولیــد گاز باعــث 

کاهــش عمــر پمپ هــای الکتریکــی شــناور نگــردد.
- بــا توجــه بــه وجــود گاز در دســترس و همچنیــن تعــداد بــاالی 
چاه هــا در ایــن میــدان، روش فــرازآوری بــا گاز صرفــه اقتصــادی دارد 
ــکن  ــا سرش ــداد چاه ه ــر تع ــب آن ب ــزار و نص ــد اب ــای خری و هزینه ه
می شــود. بــا بررســی یــازده پارامتــر تأثیرگــذار بــر انتخــاب روش 
ــز  ــا گاز نی ــرازآوری ب ــه ف ــد ک ــخص گردی ــی مش ــرازآوری مصنوع ف
قابلیــت اســتفاده در ایــن چاه هــا را دارا می باشــد. بنابرایــن دو روش 
ــدای  ــوان دو کاندی ــا گاز به عن ــرازآوری ب پمــپ الکتریکــی شــناور و ف
ــرای ایــن چاه هــا برگزیــده می شــود و بایــد پــس از طراحــی  مناســب ب
روش،  دو  هــر  اقتصــادی  ارزیابــی  انجــام  و  آنهــا  بهینه ســازی  و 
ــه و  ــد حاصل ــرد، درآم ــن عملک ــاس بهتری ــر اس ــه ب ــب ترین گزین مناس

ــردد. ــاب گ ــه انتخ ــن هزین کمتری
 

PROSPER 4 - مدل سازی چاه با استفاده از نرم افزار
نرم افـزار PROSPER بـرای طراحـی عملکرد جریانی چاه و بهینه سـازی 
آن در صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و قابلیـت طراحـی انـواع 
تکمیـل چـاه و روش هـای مختلـف فـرازآوری مصنوعـی را دارا بـوده 
و به صـورت گسـترده توسـط طراحـان در سراسـر جهـان مـورد اسـتفاده 

قـرار گرفته اسـت]7[.

4-1- ساختن مدل پایه برای چاه شماره 2
ــرای  ــی ب ــرازآوری مصنوع ــر دو روش ف ــازی ه ــه، شبیه س ــرای نمون ب
چــاه شــماره 2 انجــام شــده و بــه جهــت رعایــت اختصــار، نتایــج دیگــر 
چاه هــا در ادامــه در جــداول مربوطــه ذکــر می گــردد. شبیه ســازی ایــن 
چــاه به دلیــل در دســترس نبــودن ترکیــب درصــد نفــت تولیــدی توســط 
ــات  ــردن اطالع ــس از وارد ک ــت. پ ــده اس ــام ش ــیاه انج ــت س ــدل نف م
مربــوط بــه خــواص ســیال کــه در جــدول-3 بــه آن اشــاره شــده 
ــط  ــن رواب ــی، بهتری ــیون غیرخط ــک رگرس ــط ی ــزار توس ــت، نرم اف اس
ــرای  ــق آن، ب ــده خــواص ســیال را نشــان می دهــد کــه طب پیش بینی کنن
محاســبه گرانــروی ســیال رابطــه بگــز و همــکاران  ]8[و بــرای محاســبه 
ــول و ضریــب حجمــی نفــت  ــه نفــت محل ــاب، نســبت گاز ب فشــار حب

ــد]9[. ســازند رابطــه اســتندینگ انتخــاب گردی
بعــد از وارد کــردن اطالعــات مربــوط بــه IPR کــه در جــدول- 4 بــه آن 
اشــاره شــده اســت و اطالعــات شــماتیک چــاه و گرادیــان دمایــی ســیال 
داخــل چــاه، نمــودار عملکــرد جریانــی چــاه درصورتی کــه فشــار ســر 
چاهــی psi 150 باشــد به دســت آمــد. همانطــور کــه مشــاهده می شــود 
بیــن نمــودار IPR و TPR هیچ گونــه تقاطعــی وجــود نــدارد. ایــن نشــان 

Solution GOR, SCF/STB 148

Oil Gravity, API 38

Gas Specific Gravity 1.06

Water salinity, ppm 220000

Mole percent H2S 0.96

Mole percent CO2 0.18

Mole percent N2 0

پارامترهای ورودی خواص سیال برای چاه شماره 32

Reservoir pressure, psi 426

Reservoir temperature, °c 37

Water cut, % 2

Total GOR, SCF/STB 148

PI,  bbl./d/psi 136

اطالعات IPR  برای چاه شماره 42
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ــد از  ــن بای ــدارد. بنابرای ــود ن ــی وج ــد طبیع ــان تولی ــه جری ــد ک می ده
ــناور  ــی ش ــپ الکتریک ــل پم ــی از قبی ــرازآوری مصنوع ــای ف روش ه
ــه  ــه ب ــود. در ادام ــتفاده ش ــا اس ــن چاه ه ــرای ای ــا گاز ب ــرازآوری ب و ف
طراحــی ایــن چــاه بــه روش هــای پمــپ الکتریکــی شــناور و فــرازآوری 

ــم. ــا گاز می پردازی ب

4-2- طراحی سیستم فرازآوری با گاز 
بیـن  سـازگاری  بهتریـن  بایـد  گاز  بـا  فـرازآوری  سیسـتم  طراحـی  در 

باشـد: برقـرار  زیـر  اهـداف  از  تعـدادی 
- حصول بهینه تولید نفت و دبی تزریق گاز

- تا جایی که امکان دارد گاز در عمیق ترین نقطه تزریق گردد.
- تعیین عمق و تعداد شیرهای تخلیه 

ــک  ــرای بیشــتر از ی ــا گاز ب ــرازآوری ب هنگامی کــه طراحــی سیســتم ف
چــاه انجــام شــود، بایــد بــر اســاس میــزان گاز در دســترس و به منظــور 
افزایــش دبــی کل تولیــدی از چاه هــا، بهینه تریــن میــزان گاز تزریقــی بــه 
 PROSPER ــزار ــعه دهندگان نرم اف ــه توس ــد ک ــاص یاب ــاه اختص ــر چ ه
ــرای انجــام ایــن بهینه ســازی نرم افــزار GAP را طراحــی کرده انــد. در  ب
ــرای  طراحــی چــاه شــماره 2، میــزان فشــار مورد نیــاز ســیال ســر چــاه ب
مقابلــه بــا افــت فشــارهای موجــود در تجهیــزات ســرچاهی و لوله هــای 
ــیال  ــه س ــد تخلی ــرای فراین ــه گاز ب ــق اولی ــار تزری ــال psi 150، فش انتق
تکمیــل psi 700 و افــت فشــار داخــل شــیرهای تزریــق psi 50 در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
عمیــق تریــن نقطــه تزریــق گاز ft  3150 و کمتریــن فاصلــه بیــن شــیرهای 
تزریــق ft 250 در نظــر گرفتــه شــده کــه در صورتــی کــه حیــن انجــام 
محاســبات فاصلــه بیــن شــیرهای تزریــق کمتــر از آن باشــد، محاســبات 
ــی  ــه اندک ــد ک ــک می باش ــل آب نم ــیال تکمی ــد. س ــان می رس ــه پای ب
ســنگین تر از آب خالــص بــوده و گرادیــان فشــاری اســتاتیکی آن 

می باشــد.  0/45 psi/ ft

مصنوعـی  فـرازآوری  عملکـرد  نمـودار  حصـول  و  طراحـی  از  پـس 
)شـکل-2(، میـزان دبی بهینـه گاز تزریقی  MMscf/day 1/57 به دسـت 
آمـد کـه بـا ایـن مقـدار تزریـق گاز bbl/day 846 نفـت تولید می شـود. 
براسـاس ایـن طراحـی بـه دو عدد شـیر تزریـق در اعمـاق 1160 و 2158 

فـوت و یـک شـیر اوریفیـس در 3149 فوتـی نیـاز است)شـکل-3(.
همانطــور کــه در قســمت قبــل بیــان شــد، طراحــی دبــی تولیــدی 
ــماره 2  ــاه ش ــرای چ ــزی ب ــه مغ ــل لول ــق داخ ــیرهای تزری ــق ش و عم
به دســت آمــد و چــون طراحــی سیســتم بــرای بیشــتر از یــک چــاه انجــام 
ــه همدیگــر متصــل شــوند و  می شــود، بایــد چاه هــا به صــورت شــبکه ب
ــه  ــر اســاس میــزان گاز در دســترس، بهینه تریــن میــزان گاز تزریقــی ب ب
ــه  ــزار GAP ک ــن کار از نرم اف ــرای ای ــه ب ــد ک ــاص یاب ــاه اختص ــر چ ه
یــک نرم افــزار قدرتمنــد در زمینــه بهینه ســازی تخصیــص گاز تزریقــی 

بــه چــاه می باشــد، اســتفاده گردیــد. بــرای ایــن کار ســیال تولیــدی هــر 
ــز  ــده واری ــه تفکیک کنن ــده و ب ــع آوری وارد ش ــمت جم ــه قس ــاه ب چ

می شود)شــکل-4(.
 MMscf/day دبـی بهینـه نفـت تولیـدی و دبـی تزریق گاز بـا تخصیـص
20 بـرای 10 چـاه توسـط نرم افـزار محاسـبه گردید که طی آن مشـخص 
 14/9 MMscf/day موردنیـاز  تزریقـی  گاز  دبـی  حداکثـر  گردیـد 
می باشـد و در مجمـوع 8381 بشـکه نفـت و 1302/5 بشـکه آب در روز 
و MMscf/day 1/33 گاز اضافـی همـراه تولیـد می نماید)جـدول-5(.

 عملکرد جریانی چاه شماره 2 1

نمودار عملکرد فرازآوری با گاز2

نمودار تعیین عمق بهینه تزریق گاز 3
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5 - طراحی پمپ الکتریکی شناور برای چاه شماره 2
5-1- اطاعات موردنیاز برای طراحی پمپ الکتریکی شناور 

PVT اطالعات -
IPR اطالعات -

- اطالعات شماتیک چاه و گرادیان زمین گرمایی
-  پارامترهای طراحی پمپ الکتریکی شناور

اطالعـــات مربـــوط بـــه PVT ،IPR، شـــماتیک چـــاه و گرادیـــان 
گاز  بـــا  فـــرازآوری  ســـامانه  طراحـــی  هماننـــد  زمین گرمایـــی 
اســـت. در جـــدول-6 بـــه پارامترهـــای طراحـــی پمـــپ اشـــاره شـــده 
اســـت. در مرحلـــه طراحـــی پمـــپ به منظـــور تعییـــن اینکـــه آیـــا 

بـــه تفکیک کننده هـــای درون چاهـــی بـــرای جدایـــش گاز نیـــاز 
می باشـــد یـــا خیـــر، از منحنـــی Dunbar کـــه یـــک رابطـــه تجربـــی 
ـــر  ـــه متناظ ـــر نقط ـــه اگ ـــورت ک ـــن ص ـــه ای ـــود؛ ب ـــتفاده می ش ـــت، اس اس
بـــا فشـــار ورودی پمـــپ و نســـبت گاز بـــه مایـــع باالتـــر از فاکتـــور 
ــی  ــای درون چاهـ ــه تفکیک کننده هـ ــاز بـ ــرد، نیـ ــرار بگیـ Dunbar قـ

ــاز  ــده نیـ ــه تفکیک کننـ ــرد بـ ــرار بگیـ ــر قـ ــر پایین تـ ــد و اگـ نمی باشـ
اســـت. در ایـــن چـــاه بـــه تفکیک کننده هـــای درون چاهـــی نیـــاز 

نیست)شـــکل-5(.

5-2- طراحی و انتخاب پمپ و موتور 
بـــا توجـــه بـــه دبـــی تولیـــدی طراحـــی bbl/day 3500  و فشـــار 
ســـرچاهی  psig 150 و بـــر اســـاس بانـــک اطالعاتـــی پمپ هـــا در 
ـــی شـــناور  نرم افـــزار PROSPER، طراحـــی و انتخـــاب پمـــپ الکتریک
ـــا بازدهـــی  انجـــام شـــد. براســـاس آن پمـــپ REDA SN3600 5/38 in ب
69 درصـــد بـــا بـــازه تولیـــدی 4600-2400 بشـــکه بـــر روز بهتریـــن 
ــا داراســـت. تعـــداد مراحـــل  ــه دیگـــر پمپ هـ عملکـــرد را نســـبت بـ
 350/7 psig ــار ورودی آن را از ــه فشـ ــرای اینکـ ــپ بـ ــاز پمـ مورد نیـ
بـــه psig 1179 در خروجـــی پمـــپ برســـاند 49 مرحلـــه می باشـــد. 
ــاب  ــد انتخـ ــی 84/4 درصـ ــا بازدهـ ــپ بـ ــن پمـ ــور ایـ ــن موتـ همچنیـ

گردید )شـــکل-6(. شماتیك شبکه جمع آوری انتقال سیال4

Label Oil Rate Gas Rate Water Rate Liquid Rate Gas Lift Injection Rate

STB/day MMscf/day STB/day STB/day MMscf/day

Well - W1 1254.2 0.265 94.4 1348.6 1.855

Well - W2 836.6 0.135 8.5 845.1 1.699

Well - W3 1149.8 0.17 17.5 1167.3 1.75

Well - W4 691.2 0.102 325.3 1016.4 1.983

Well - W5 466.4 0.069 505.3 971.7 1.348

6W - lleW 907.1 0.134 112.1 1019.3 1.575

Well - W7 372.1 0.055 7.6 37. 7 1.012

Well - W8 1267.8 0.188 0 1267.8 1.731

Well - W9 99.4 0.015 231.9 331.3 0.242

Well - W10 1337.2 0.198 0 1337.2 1.718

Total 8381.8 1.33 1302.5 9684.2 14.914

جزئیات نفت تولیدی بهینه با تخصیص MMscf/day 20 گاز تزریقی5
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5-3-آنالیز حساسیت سنجی فركانس عملیاتی پمپ
 2 شــماره  پمپ چــاه  فرکانــس  بــرای  حساسیت ســنجی  آنالیــز   
ــا  ــر ب ــه متناظ ــز ک ــس 56 هرت ــد و فرکان ــام ش ــز انج ــن 70-50 هرت بی
بیشــترین بازدهــی پمــپ اســت، به عنــوان فرکانــس بهینــه انتخــاب 

.)7 گردید )شــکل-
بهینه سازی  و  طراحی  نیز  چاه ها  دیگر   ،2 شماره  چاه  عالوه بر 
گردید)جدول-7و8(. دبی جریانی کل نیز در جدول-9 نشان داده شده 
این 10 چاه توسط پمپ های طراحی  است. مجموع دبی نفت تولیدی 

 3/48 MMscf/ day تولیدی  دبی گاز  و مجموع   21400 bbl/day شده 
می باشد.

6- ارزیابی اقتصادی
قبــل از اینکــه تصمیــم نهایــی بــرای انتخــاب مناســب ترین گزینــه 
فــرازآوری مصنوعــی اتخــاذ گــردد، بایــد یــک آنالیــز کامــل اقتصــادی 
انجــام شــود. میــزان ســودآوری یــک پــروژه معیــار تصمیم گیــری نهایی 
می باشــد. عمــده هزینــه فــرازآوری بــا گاز مربــوط بــه خریــد تجهیــزات 
ــر  ــول عم ــی در ط ــای عملیات ــه هزینه ه ــت در حالی ک ــب آن اس و نص

ــد. ــر می باش ــتر موردنظ ــناور بیش ــی ش ــای الکتریک پمپ ه

Well Number 1 2 3 4 5

Oil Rate )bbl/d( 2565 3491 3319 1183 1534

Gas Rate)MMscf/d( 0.54 0.73 0.49 0.17 0.22

Water Rate)bbl/d( 193 35.3 50.6 556 1662

Pump Head)ft( 2124 2149 2158 2253 2263

Number of Stage 56 49 54 53 47

Best Operating 
Frequency 58 56 56 55 60

Pump Efficiency% 55 67 67 59 61

PI )bbl/d/psi( 206 136 122 109 1342

Water Cut% 7 1 1.5 32 52

GOR)scf/stb( 211 148 148 148 148

نتایج خروجی طراحی پمپ، چاه های شماره 1 تا 75

Pump Depth 3116 ft

Operating Frequency 60 Hertz

Maximum Pump Outer Diameter 7 inches

Length of cable 3216 ft

Design liquid rate 3000 stb/d

Water Cut 2 %

Total GOR 148 scf/stb

Top Node Pressure 150 psig

پارامترهای مورد نیاز برای طراحی پمپ6

5Dunbar نمودار تجربی

انتخاب نوع پمپ الکتریکی شناور و موتور آن6

آنالیز حساسیت سنجی فركانس عملیاتی پمپ7
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6-1- تخمین هزینه ها و درآمد حاصله روش فرازآوری با گاز
هزینه هـــای ســـرمایه گذاری و خریـــد ابزارهـــا و تجهیـــزات بیـــن 

تولیدکننده هـــای مختلـــف متنـــوع اســـت، کـــه بدین منظـــور این 
هزینه هـــا به طـــور متوســـط بیـــان می گـــردد:

- هزینه هـای تعمیـرات اولیـه سیسـتم فـرازآوری بـا گاز شـامل نصـب 
شـیرهای فـرازآوری، کشـتن چـاه، رانـدن لولـه مغـزی و جریـان دادن 
چـاه می باشـد کـه به طـور میانگیـن 250000 دالر بـرای هر چـاه برآورد 

اسـت. گردیده 
- هزینـه خریـد کمپرسـور 8500 دالر بـه ازاء تـوان یـک اسـب بخـار 
پمـپ می باشـد و میـزان تـوان مـورد نیـاز پمپ با توجـه به افزایش فشـار 

و میـزان گاز تزریـق شـده، 1800 اسـب بخـار می باشـد.
-  هزینـه خریـد شـیرهای تزریـق به طـور متوسـط بـرای هر چـاه 50000 

دالر برآورد شـده اسـت.
-  هزینـه تعمیـر سـالیانه کمپرسـور برابر 4 درصد هزینه خرید کمپرسـور 

تقریب زده می شـود.
- هزینه هـای تعویـض و تعمیـر شـیرهای تزریـق گاز و تعمیـر سـالیانه 
سیسـتم فـرازآوری گاز نیـز 4 درصـد هزینـه خریـد کمپرسـور در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت.
بـر اسـاس هزینه هـای مذکـور، مجمـوع هزینه های سیسـتم فـرازآوری با 

گاز 35 میلیـون دالر می باشـد)جدول-10(.
 8381 bbl/ day ،15 گاز تزریقی به این 10 چاه MMscf/day با تخصیص
قیمت  تقریب  با  که  گردد  تولید  می تواند  گاز   1/37 MMscf/day و 
فروش نفت و گاز به ترتیب $ 50 و $/Mscf 6، درآمد حاصله از نصب و 
راه اندازی سیستم فرازآوری با گاز 155/5 میلیون دالر به صورت ساالنه 

می باشد) جدول-11(.
- تخمین هزینه ها و درآمد حاصله در روش پمپ الکتریکی شناور

ــب  ــامل نص ــرات ش ــای تعمی ــا گاز هزینه ه ــرازآوری ب ــد روش ف همانن
پمــپ، کشــتن چــاه، رانــدن لولــه مغــزی و احیــا کــردن چــاه 250000 

Well Number 6 7 8 9 10

Oil Rate )bbl/d( 1849 462 3263 796 2966

Gas Rate)MMscf/d( 0.28 0.04 0.47 0.11 0.43

Water Rate)bbl/d( 234 9.5 0 2394 0

Pump Head)ft( 2183 2389 2010 2536 1907

Number of Stage 45 82 41 64 47

Best Operating 
Frequency 59 61 59 61 56

Pump Efficiency% 63 54 62 60 57

PI )bbl/d/psi( 37 3.86 70 137 185

Water Cut% 11 2 0 75 0

GOR)scf/stb( 148 174 148 148 148

 نتایج خروجی طراحی پمپ، چاه های شماره 6 تا 810

Total 
Produce 

Rate

Oil rate 
bbl/d

Gas rate 
MMscf/d

Water rate 
bbl/d

Liquid rate 
bbl/d

1 - 10 21400 3.48 5090 26490

مجموع دبی های تولیدی چاه های شماره 1 تا 910

Oil 
production 

bbl/year

Gas 
production

Gas rate 
MMscf/d

Water rate 
bbl/d

Liquid rate 
bbl/d

365×8381 1/37×365 152/5 2/9 155/5

درآمد حاصله از نصب و راه اندازی سیستم فرازآوری با گاز11

Oil 
production 

bbl/year

Gas 
production

Gas rate 
MMscf/d

Water rate 
bbl/d

Liquid rate 
bbl/d

365×21400 3/48×365 390/55 7/62 398

درآمد سالیانه حاصله از استفاده از پمپ های الکتریکی شناور12

Compressor 
Cost $/HP

Compressor 
power HP

Final 
compressor 
cost  MM$

Annul 
Compressor 
repair cost 

MM$

8500 1800 15/3 0/6

Workover cost 
$/well

AL valve cost 
$/well Number of well

Overall valve 
and workover 

cost MM$

250000 50000 10 3

Gas Pipeline 
)6 in( purchase 

$/km

Construction 
pipeline cost  

$/km

Total  pipeline 
distance km

Total 
construction 
and purchase 

cost MM$

48000 110000 100 15/8

هزینه های سیستم فرازآوری با گاز10
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1. Matrix
2. Gas Lift
3. Electrical Submersible Pump-

4. Sucker Rod Pump
5. Hydraulic Pump
6. Progressive Cavity Pump

7. Plunger Lift 
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دالر می باشــد. بــا توجــه بــه طراحــی پمپ هــا، حداکثــر تــوان موردنیــاز 
بــرای پمپ هــا HP 80 محاســبه گردیــد کــه در ایــن محــدوده توانــی و 
ــور  ــپ به ط ــد پم ــه خری ــر، هزین ــدی موردنظ ــای تولی ــن دبی ه همچنی
متوســط بــرای هــر چــاه یــک میلیــون دالر می باشــد. هزینــه نگهداشــت 
و تعمیــرات ســالیانه، 20 درصــد هزینــه خریــد پمــپ بــر اســاس 2 ســال 

طــول عمــر پمــپ تخمیــن زده شــده اســت.
به عـالوه هزینـه  راه انـدازی  و  بنابرایـن، هزینـه خریـد پمپ هـا، نصـب 
تعمیـرات سـالیانه آن 15 میلیـون دالر تخمیـن زده شـده اسـت. مجمـوع 
گاز تولیـدی  دبـی  مجمـوع  و   21400 bbl/day نفـت  تولیـدی  دبـی 

MMscf/day  3/48 می باشـد کـه بـا در نظـر گرفتـن نـرخ فـروش نفت و 

گاز کـه قباًل بدان اشـاره شـد، میزان درآمد سـاالنه حاصلـه از این روش 
.)12 می باشـد)جدول-  میلیـون دالر   398

نتیجه گیری 
در ایـن مطالعـه ابتـدا 11 پارامتر کـه از پارامترهای تأثیرگـذار بر انتخاب 
یـا حـذف روش هـای فـرازآوری مصنوعـی دارنـد، مشـخص گردیـد. 
براسـاس مقایسـه شـرایط چـاه و مخـزن بـا ایـن پارامترهـا، تعـدادی از 
روش هـا در همـان مقایسـه های اولیـه کنـار گذاشـته شـده و دو روش 
انتخـاب گردیدنـد. در  بـا گاز  فـرازآوری  و  الکتریکـی شـناور  پمـپ 
ادامـه، طراحـی هر دو روش توسـط نرم افزارهـای مربوطه انجـام گردید 
و در پایـان، ارزیابـی اقتصـادی چـاه مورد بررسـی دقیق قـرار گرفت که 

نتایـج زیـر حاصـل گردید:
1- بـا در نظـر گرفتـن قیمـت فـروش نفـت و گاز بـه ترتیـب 50 دالر و  
Mscf/$ 6، درآمـد سـاالنه حاصلـه از تولیـد بـا اسـتفاده از سیسـتم پمـپ 

الکتریکـی شـناور 398 میلیـون دالر و هزینه های مصرفـی آن 15 میلیون 
دالر تخمیـن زده شـد.

2- درآمد حاصله از اسـتفاده سیسـتم فرازآوری مصنوعی با گاز 155/5 
میلیـون دالر و هزینه هـای نصـب و راه انـدازی و هزینه هـای جانبـی، در 

مجمـوع 35 میلیـون دالر تقریب زده شـد.
و  اقتصـادی  لحـاظ  از  دو روش  ایـن  از  کـدام  هـر  نتایـج  اگرچـه   -3
اجرایـی قابـل قبـول اسـت امـا اسـتفاده از روش پمـپ الکتریکی شـناور 
به دلیـل صرفـه اقتصـادی باالتر و مـدت زمان کمتری که صرف بررسـی 
طـرح و اجرایـی شـدن آن نسـبت بـه روش فـرازآوری بـا گاز می شـود، 
به عنـوان گزینـه برتـر در این میدان شـناخته شـده و توصیـه می گردد که 

از ایـن روش اسـتفاده گـردد.

پیشنهاد
براسـاس نیـاز روزافـزون میادیـن نفتـی کشـور بـه روش های فـرازآوری 
مصنوعـی و به جهـت در نظـر گرفتن تمامی پارامترهـای موثر در انتخاب 
روش هـای فـرازآوری مصنوعـی توسـط مهندسـان، پیشـنهاد می گـردد 
یـک نرم افـزار جهـت بررسـی و غربالگری انـواع روش های فـرازآوری 

مصنوعـی براسـاس اطالعـات میادیـن نفتـی ایران تهیـه گردد.


