غربالگری معیارها ،طراحی و بهینهسازی روشهای فرازآوری مصنوعی
در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران
جعفر رامشینی* ،عباس هاللیزاده ،دانشکده نفت اهواز  

دبـی نفـت و گاز تولیـدی از میادیـن نفتـی بهدلیـل فاکتورهـای مختلفـی از قبیـل کاهش فشـار مخزن
وتولیـد آب و گاز اضافـی بـا کاهـش روبـهرو میشـود .بنابرایـن ،الزم اسـت برخـی روشهـا بـرای
جبـران کاهـش میـزان تولیـد نفـت و گاز مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .فـرازآوری مصنوعـی یکـی
از روشهـای افزایـش دبـی و عمـر تولیـدی مخـزن اسـت .انتخـاب درسـت روش فـرازآوری بـرای
سـودآوری طوالنیمـدت چاههـای تولیـدی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت .در حقیقـت روش،
ضعیـف و نامناسـب باعـث کاهـش تولیـد و افزایـش هزینههـای عملیاتی میشـود .امـروزه روشهای
فـرازآوری مصنوعـی ،مکمـل روشهـای ازدیاد برداشـت نفت اسـت .انتخاب یـک روش فرازآوری
کـه صرفـاً تولیـد را افزایـش میدهـد ،ملاک نیسـت بلکـه بایـد بر اسـاس شـرایط هـر میـدان ،چاه و
نـوع سـیال ،بهتریـن و مناسـبترین روش انتخـاب شـود .پنـج روش متـداول فـرازآوری مصنوعی در
جهـان مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه شـده اسـت که هـر کـدام از این روشهـا 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 جنوبغربـی کشـور کـه بـا افـت فشـار روبـهرو شـده اسـت ،مورد بررسـی
قـرار میگیـرد کـه ابتدا شـرایط چاه و مخـزن با روش موردنظر مقایسـه و سـپس گزینههای نامناسـب
حـذف میگـردد .بـر اسـاس نتایج ایـن مطالعـه دو روش فـرازآوری بـا گاز و پمپ الکتریکی شـناور
توسـط نرمافزارهـای  PROSPERو  GAPطراحـی و بهینهسـازی گردیـد و در نهایـت ،ارزیابـی
اقتصـادی بـرای هـر دو روش انجـام شـد .اگرچه نتایج هـر دو روش قابـل قبول بوده و باعـث افزایش
تولیـد میشـود ،ولـی پمـپ الکتریکـی شـناور نسـبت بـه روش فـرازآوری گاز اقتصادیتـر بـوده و
اسـتفاده از ایـن روش بـرای ایـن چاههـا توصیـه میشـود.
ســیاالت هنگامــی از مخــزن بــه ســطح میرســند کــه چــاه تکمیــل
1
شــده باشــد و فشــار مخــزن بــه انــدازهای باشــد کــه ســیال از ماتریکــس
بیــرون آمــده ،بــه دهانــه چــاه منتقــل شــده و ســپس بــه ســطح برســد.
در طــول عمــر تولیــدی مخــزن ،فشــار مخــزن کاهــش مییابــد کــه
باعــث افزایــش آب تولیــدی و کاهــش درصــد گاز محلــول در نفــت
میشــود .ایــن دالیــل باعــث کاهــش و حتــی توقــف جریــان ســیال
بــه چــاه میشــود .بنابرایــن ،بایــد از برخــی روشهــا بــرای جلوگیــری
از کاهــش تولیــد اســتفاده کــرد .بــه ســبب اینکــه چــاه بــه صــورت
طبیعــی تولیــد میکنــد و هیچگونــه انــرژی اضافــی هنگامیکــه فشــار
تهچاهــی کاهــش مییابــد ،وجــود نــدارد ،الزم اســت منبــع اضافــی
انــرژی بهمنظــور بــاال بــردن ســیال بــه ســطح بــه چــاه وارد شــود .در
ایــن حالــت ،روشهــای فــرازآوری مصنوعــی بــرای افــزودن انــرژی
بــه ســیال تهچاهــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه بــا کاهــش
فشــار تهچاهــی منجــر بــه افزایــش اختــاف فشــار بیــن مخــزن و دهانــه
چــاه میشــود .در نتیجــه ،دبــی تولیــدی افزایــش پیــدا میکنــد .عمــده
روشهــای فــرازآوری مصنوعــی عبارتنــد از :فــرازآوری بــا گاز،2
*
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واژگان کلیدی:

پمــپ الکتریکــی شــناور ،فــرازآوری بــا گاز،

غربالگــری ،بهینــه ســازیPROSPER , ،
GAP

پمــپ الکتریکــی شــناور ،3پمــپ میلـهای مکنــده ،4پمــپ هیدرولیکــی
و پمــپ خــأ پیشرونــده.]1[ 6
روشهـای فـرازآوری مصنوعـی بـا تکنیکهای نگهداشـت فشـار فرق
میکنـد؛ بهخاطـر اینکـه انـرژی را بهجای اینکه مسـتقیماً به مخـزن وارد
کننـد ،بـه سـیال تهچاهی وارد میکننـد .روشهای فـرازآوری مصنوعی
بـه دو گـروه تقسـیم میگردند:
-1تأمینکننـده انـرژی بـا اسـتفاده از پمپهـای تهچاهـی ماننـد
پمپهـای میلـهای مکنـده ،پمپهـای الکتریکـی شـناور ،پمپهای خأل
پیشرونـده و پمپهـای هیدرولیکـی
 -2کاهـش وزن سـتون سـیال موجود در چاه :فـرازآوری با گاز و روش
پالنژر .7
میلــه مکنــده در پمپهــای کلهاســبی یــک میلــه اســتیل محکــم بــا
درجــه باالســت کــه بــه داخــل رشــته لولــه مغــزی فرســتاده میشــود 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
5
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میشــود و از طریــق کابــل عایــق بــا ســطح ارتبــاط دارد .عناصــر اصلــی
آن شــامل پمــپ ســانتریفیوژ ،شــفت و موتــور الکتریکــی اســت[.]3
قســمتهای اصلــی پمــپ هیدرولیکــی شــامل موتــور هیدرولیکــی و
پمپــی کــه بــه موتــور متصــل اســت ،میباشــد .آب یــا نفــت بــا فشــار
بــاال (ســیال محــرک) جــزء عناصــر اصلــی اســت؛ بــه ایــن صــورت
کــه بــا تزریــق ســیال پرانــرژی تمیــز بــه داخــل چــاه ،نفــت درون چــاه
تولیــد میگــردد .فــرازآوری بــا گاز نیــز یــک روش تولیــد نفــت اســت
کــه از گاز بــا فشــار بــاال بــرای تولیــد و بــاال آوردن نفــت از تــه چــاه
اســتفاده مــی شــود و سیســتم آن بــه ایــن گونــه اســت کــه تزریــق گاز
موجــب ســبک کــردن ســتون ســیال درون چــاه میشــود .پمپهــای
خــأ پیشرونــده بــا اســتفاده از چرخــش یــک میلــه فلــزی مارپیــچ
بــه نــام روتــور کــه در داخــل یــک محفظــه دیگــر بــه نــام اســتاتور
قــرار دارد ،ســیال تهچاهــی را بــه حرکــت در مــیآورد .یــک میلــه
قابــل چرخــش کــه از ســطح بــه روتــور متصــل اســت بــه میلــه مارپیــچ
انــرژی وارد میکنــد و باعــث چرخــش آن میشــود .امــا اخیــرا ً برخــی
تولیدکنندههــا از موتورهــای درونچاهــی بهعنــوان نیــروی محرکــه
پمــپ اســتفاده کردهانــد[.]4
 -1روش انجام مطالعه

تعــدادی از چاههــای یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب غربــی ایــران کــه بــا
مشــکل افــت فشــار روبهروســت ،بهعنــوان کاندیــدای مناســب انتخــاب
میشــوند .ســپس بــا مطالعــه ویژگیهــای مختلــف ایــن چاههــا،
مناس ـبترین روشهــای فــرازآوری مصنوعــی انتخــاب خواهــد شــد.
ســپس طراحــی و بهینهســازی روشهــای انتخــاب شــده انجــام میشــود.
نهایت ـاً ارزیابــی اقتصــادی هــر دو روش کــه شــامل هزینههــای ثابــت و
هزینههــای عملیاتــی اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و بهتریــن روش
فــرازآوری مصنوعــی براســاس کمتریــن هزینــه و بیشــترین درآمــد
حاصلــه انتخــاب خواهــد شــد.
 -2معرفی میدان و انتخاب چاههای مورد مطالعه

تعــدادی از چاههــای یکــی از میادیــن نفتــی جنوبغربــی کشــور
کــه بــا مشــکل افــت فشــار روب ـهرو شــده اســت ،مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .ایــن میــدان در جنوبغربــی ایــران در اســتان خوزســتان
واقــع گردیــده اســت .در یــال جنوبشــرقی ایــن میــدان بهمنظــور
حصــول اطالعــات و ارزیابــی مخــزن ،ابتــدا ســه چــاه عمــودی و ســپس
 10چــاه افقــی حفــاری شــده اســت .در ابتــدا پــس از حفــاری ،ایــن
چاههــا بــرای مدتــی قابلیــت تولیــد ســیال نفتــی را دارا بودهانــد ،امــا
پــس از طــی مدتزمانــی بهدلیــل کاهــش فشــار تهچاهــی ،ســیال
مخــزن نتوانســته بــه ســطح راه یابــد .جــدول 1 -شــرایط مربــوط بــه ایــن
چاههــا را نشــان مــی دهــد.

 -3غربالگری روشهای فرازآوری مصنوعی

بیشــتر اوقــات مهندســان بــا مشــکل تعییــن نــوع روش فــرازآوری
مصنوعــی بــرای یــک یــا چنــد چــاه روب ـهرو میباشــند .بــرای انتخــاب
و بــهکار بــردن یــک روش فــرازآوری مصنوعــی بــرای یــک چــاه
چالشهــای متعــددی بهخاطــر شــرایط چــاه و مخــزن وجــود دارد.
بــرای مثــال پمــپ کلهاســبی بیشــترین روش مــورد اســتفاده در جهــان
میباشــد زیــرا بیشــتر چاههــا بهصــورت جداگانــه هســتند و دبــی
تولیدیشــان کمتــر از  10بشــکه در روز میباشــد .امــا همیــن روش در
ســکوهای دریایــی ،چاههــای عمیــق و بــا تولیــد بــاال قابلیــت اســتفاده
نــدارد .بنابرایــن ،برخــی شــرایط جغرافیایــی و محیطــی و شــرایط چــاه
و مخــزن بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا مطمئــن شــویم کــدام روش
بهتریــن عملکــرد را دارد .بــرای اینــکار از بیــن پارامترهــای زیــادی کــه
بــر انتخــاب نــوع روش تأثیــر میگذارنــد ،یــازده پارامتــر مهــم و اصلــی
کــه بــر روی انتخــاب روشهــای فــرازآوری مصنوعــی تأثیــر زیــادی
دارنــد ،انتخــاب گردیــد و در جــدول 2 -ســاماندهی شــدند[ .]5بــرای
گزینــش از بیــن ایــن روشهــا ابتــدا خــواص ذکــر شــده در جــدول1 -
بــا جــدول 2-مقایســه میشــود تــا گزینههــای نامناســب در همیــن
ابتــدای کار حــذف شــده و گزینههــای مناســب بــرای بــهکار بــردن
1

شرایط چاه های کاندیدای مورد مطالعه
تعداد چاه ها

10

دبی تولیدی ()bbl/day

200-1200

عمق چاه ()ft

3500-5000

قطر لوله جداری ()in

7

نوع حفاری

افقی

دمای ته چاه ()°F

100

درصد تولید آب

0-75

گرانروی سیال ))cp

2/06

سیاالت خورنده

H2S

درصد ماسه تولیدی

صفر

نسبت گاز به نفت تولیدی()scf/stb

>500

میزان گاز در دسترس

نامحدود

مکان

خشکی

انرژی الکتریکی

در دسترس

API
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محدوده های غربالگری روشهای فرازآوری مصنوعی

GAS LIFT(1), ESP(2), PCP(3), SRP(4), HPP(5), HJP(6)

معیارها

1

تعداد چاه ها

2

مکان

3

4

5

6

7

8

9

10

11

نوع چاه

عمق

دبی) بشکه بر
)روز

نسبت گاز به نفت
)scf/stb(

دما
)°F(
شاخص کیفیت
(API) نفت
درصد تولید ماسه

)cp( گرانروی

میزان گاز در
دسترس

2

حذف شده

گزینه های انتخاب شده

N<=5

GAS LIFT

N>5
OFFSHORE
ONSHORE

------------SRP
-------------

0<ANGLE<40

-------------

40<ANGLE<70

SRP

70<ANGLE<90

GAS LIFT, SRP

D<8600 ft.

-------------

8600<D<15000

PCP

15000<D<16000

PCP, ESP

16000<D<17000

PCP, ESP, SRP

17000<D<18000

PCP, ESP, SRP,HPP

18000<D<20000

PCP, ESP, SRP, HPP, GAS LIFT

Q<10

ESP, HPP,HJP

10<Q<200

ESP, HJP

200<Q<4500

--------------

4500<Q<6000

PCP

6000<Q<8000

PCP, SRP

8000<Q<20000

PCP, SRP, HPP

20000<Q<50000

PCP, SRP, HPP,HJP

50000<Q<60000

PCP, SRP, HPP,HJP,GAS LIFT

GOR<500

---------------

500<GOR<1000

ESP, SRP,HPP

1000<GOR<2000

ESP, SRP,HPP, HJP

2000<GOR

ESP, SRP,HPP, HJP, PCP

T<250

----------------

250<T<400

PCP

400<T<450

PCP,ESP

450<T<550

PCP,ESP,GAS LIFT

8<API<15

GAS LIFT

15<API<40

--------------

40<API

PCP

0-0.01

---------------

0.01 – 0.1

ESP, HPP

0.1 – 3

ESP, HPP,SRP

>3

ESP, HPP,SRP,HJP

µ<200

--------------

200<µ<500

ESP

500<µ<800

ESP, SRP

800<µ<1000

ESP, SRP, HPP,HJP

µ<1000

ESP, SRP, HPP,HJP,GAS LIFT

محدود
نا محدود
صفر

)GAS LIFT (CONDITIONAL
------------GAS LIFT

2,3,4,5,6
6~1
1,2,3,5,6
6~1
6~1
1,2,3,5,6
2,3,5,6
6~1
1,2,4,5,6
1,4,5,6
1,5,6
1,6
6
1,3,4
1,3,4,5
6~1
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,6
1,2
2
6~1
1,3,6
1,3
1
6~1
1,2,4,5,6
1,4,5,6
4,5,6
2,3,4,5,6
6~1
1,2,4,5,6
6~1
1,3,4,6
1,3,6
1,3
6~1
1,3,4,5,6
1,3,5,6
1,3
3
6~2
6~1
6~2
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فــرازآوری مصنوعــی در ایــن میــدان مشــخص گردنــد.
 -1-3انتخاب و حذف روشهای فرازآوری مصنوعی

 پمپهـای هیدرولیکـی از قبیـل جـت پمپهـا یـا پیسـتون پمپهـاتاکنـون در میادیـن نفتـی ایـران مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتهانـد و تجربه
عملیاتـی بـرای نصـب و راهانـدازی آنها وجـود ندارد .همچنیـن میانگین
عمـر ایـن پمپهـا  114روز برآورد گردیده اسـت[ ،]6کـه میانگین عمر
کوتاهـی بـوده و لـذا بـا توجه هزینه خریـد ابزار و نصب بـاالی آنها ،این
روش کنار گذاشـته میشـود.
 بهدلیل زاویه انحراف باال (بیشتر از  40درجه) و نوع حفاری افقی اینچاهها ،نمیتوان از پمپهای کلهاسبی در این چاهها استفاده نمود.
 پمپهــای خــأ پیشرونــده قابلیــت اســتفاده در ایــن چاههــا را دارامیباشــد .ولــی بهدلیــل اینکــه ایــن چاههــا تولیــد ماســه ندارنــد ،نفــت
تولیــدی آن ســنگین نیســت و عــاری از هرگونــه آســفالتین و ترکیبــات
ســنگین نفتــی میباشــد .بهطــور معمــول در میادیــن نفتخیــز جنــوب
ایــن پمپهــا در چاههــای بــا نفــت ســنگین و حــاوی ماســه بــهکار
بــرده میشــود .بنابرایــن ایــن روش نیــز کنــار گذاشــته میشــود.
 پــس از بررســی ایــن  11پارامتــر ،پمپهــای الکتریکــی شــناور قابلیتاســتفاده در ایــن چاههــا را دارا میباشــند ولــی بــا توجــه بــه مکانیســم
3

4

پارامترهای ورودی خواص سیال برای چاه شماره 2

148

Solution GOR, SCF/STB

38

Oil Gravity, API

1.06

Gas Specific Gravity

220000

Water salinity, ppm

0.96

Mole percent H2S

0.18

Mole percent CO2

0

Mole percent N2

اطالعات  IPRبرای چاه شماره 2

426

Reservoir pressure, psi

37

Reservoir temperature, °c

2

Water cut, %

148

Total GOR, SCF/STB

136

PI, bbl./d/psi

رانــش کالهــک گازی ایــن مخــزن و افزایــش نســبت گاز بــه نفــت
تولیــدی در آینــده ،بایــد طراحــی و جایگــذاری تفکیککنندههــای
درونچاهــی مــورد بررســی قــرار بگیــرد تــا افزایــش تولیــد گاز باعــث
کاهــش عمــر پمپهــای الکتریکــی شــناور نگــردد.
 بــا توجــه بــه وجــود گاز در دســترس و همچنیــن تعــداد بــاالیچاههــا در ایــن میــدان ،روش فــرازآوری بــا گاز صرفــه اقتصــادی دارد
و هزینههــای خریــد ابــزار و نصــب آن بــر تعــداد چاههــا سرشــکن
میشــود .بــا بررســی یــازده پارامتــر تأثیرگــذار بــر انتخــاب روش
فــرازآوری مصنوعــی مشــخص گردیــد کــه فــرازآوری بــا گاز نیــز
قابلیــت اســتفاده در ایــن چاههــا را دارا میباشــد .بنابرایــن دو روش
پمــپ الکتریکــی شــناور و فــرازآوری بــا گاز بهعنــوان دو کاندیــدای
مناســب بــرای ایــن چاههــا برگزیــده میشــود و بایــد پــس از طراحــی
و بهینهســازی آنهــا و انجــام ارزیابــی اقتصــادی هــر دو روش،
مناســبترین گزینــه بــر اســاس بهتریــن عملکــرد ،درآمــد حاصلــه و
کمتریــن هزینــه انتخــاب گــردد.
 - 4مدلسازی چاه با استفاده از نرمافزار PROSPER

نرمافـزار  PROSPERبـرای طراحـی عملکرد جریانی چاه و بهینهسـازی
آن در صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و قابلیـت طراحـی انـواع
تکمیـل چـاه و روشهـای مختلـف فـرازآوری مصنوعـی را دارا بـوده
و بهصـورت گسـترده توسـط طراحـان در سراسـر جهـان مـورد اسـتفاده
قـرار گرفته اسـت[.]7
 -1-4ساختن مدل پایه برای چاه شماره 2

بــرای نمونــه ،شبیهســازی هــر دو روش فــرازآوری مصنوعــی بــرای
چــاه شــماره  2انجــام شــده و بــه جهــت رعایــت اختصــار ،نتایــج دیگــر
چاههــا در ادامــه در جــداول مربوطــه ذکــر میگــردد .شبیهســازی ایــن
چــاه بهدلیــل در دســترس نبــودن ترکیــب درصــد نفــت تولیــدی توســط
مــدل نفــت ســیاه انجــام شــده اســت .پــس از وارد کــردن اطالعــات
مربــوط بــه خــواص ســیال کــه در جــدول 3-بــه آن اشــاره شــده
اســت ،نرمافــزار توســط یــک رگرســیون غیرخطــی ،بهتریــن روابــط
پیشبینیکننــده خــواص ســیال را نشــان میدهــد کــه طبــق آن ،بــرای
محاســبه گرانــروی ســیال رابطــه بگــز و همــکاران []8و بــرای محاســبه
فشــار حبــاب ،نســبت گاز بــه نفــت محلــول و ضریــب حجمــی نفــت
ســازند رابطــه اســتندینگ انتخــاب گردیــد[.]9
بعــد از وارد کــردن اطالعــات مربــوط بــه  IPRکــه در جــدول 4 -بــه آن
اشــاره شــده اســت و اطالعــات شــماتیک چــاه و گرادیــان دمایــی ســیال
داخــل چــاه ،نمــودار عملکــرد جریانــی چــاه درصورتیکــه فشــار ســر
چاهــی  150 psiباشــد بهدســت آمــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود
بیــن نمــودار  IPRو  TPRهیچگونــه تقاطعــی وجــود نــدارد .ایــن نشــان
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میدهــد کــه جریــان تولیــد طبیعــی وجــود نــدارد .بنابرایــن بایــد از
روشهــای فــرازآوری مصنوعــی از قبیــل پمــپ الکتریکــی شــناور
و فــرازآوری بــا گاز بــرای ایــن چاههــا اســتفاده شــود .در ادامــه بــه
طراحــی ایــن چــاه بــه روشهــای پمــپ الکتریکــی شــناور و فــرازآوری
بــا گاز میپردازیــم.
 -2-4طراحی سیستم فرازآوری با گاز

در طراحـی سیسـتم فـرازآوری بـا گاز بایـد بهتریـن سـازگاری بیـن
تعـدادی از اهـداف زیـر برقـرار باشـد:
 حصول بهینه تولید نفت و دبی تزریق گاز تا جایی که امکان دارد گاز در عمیقترین نقطه تزریق گردد. تعیین عمق و تعداد شیرهای تخلیههنگامیکــه طراحــی سیســتم فــرازآوری بــا گاز بــرای بیشــتر از یــک
چــاه انجــام شــود ،بایــد بــر اســاس میــزان گاز در دســترس و بهمنظــور
افزایــش دبــی کل تولیــدی از چاههــا ،بهینهتریــن میــزان گاز تزریقــی بــه
هــر چــاه اختصــاص یابــد کــه توســعهدهندگان نرمافــزار PROSPER
بــرای انجــام ایــن بهینهســازی نرمافــزار  GAPرا طراحــی کردهانــد .در
طراحــی چــاه شــماره  ،2میــزان فشــار موردنیــاز ســیال ســر چــاه بــرای
مقابلــه بــا افــت فشــارهای موجــود در تجهیــزات ســرچاهی و لولههــای
انتقــال  ،150 psiفشــار تزریــق اولیــه گاز بــرای فراینــد تخلیــه ســیال
تکمیــل  700 psiو افــت فشــار داخــل شــیرهای تزریــق  50 psiدر نظــر
گرفتــه شــده اســت.
عمیــق تریــن نقطــه تزریــق گاز  3150  ftو کمتریــن فاصلــه بیــن شــیرهای
تزریــق  250 ftدر نظــر گرفتــه شــده کــه در صورتــی کــه حیــن انجــام
محاســبات فاصلــه بیــن شــیرهای تزریــق کمتــر از آن باشــد ،محاســبات
بــه پایــان میرســد .ســیال تکمیــل آب نمــک میباشــد کــه اندکــی
ســنگینتر از آب خالــص بــوده و گرادیــان فشــاری اســتاتیکی آن
 0/45 psi/ ftمیباشــد.
پـس از طراحـی و حصـول نمـودار عملکـرد فـرازآوری مصنوعـی
(شـکل ،)2-میـزان دبی بهینـه گاز تزریقی  1/57 MMscf/dayبهدسـت
آمـد کـه بـا ایـن مقـدار تزریـق گاز  846 bbl/dayنفـت تولید میشـود.
براسـاس ایـن طراحـی بـه دو عدد شـیر تزریـق در اعمـاق  1160و 2158
فـوت و یـک شـیر اوریفیـس در  3149فوتـی نیـاز است(شـکل.)3-
همانطــور کــه در قســمت قبــل بیــان شــد ،طراحــی دبــی تولیــدی
و عمــق شــیرهای تزریــق داخــل لولــه مغــزی بــرای چــاه شــماره 2
بهدســت آمــد و چــون طراحــی سیســتم بــرای بیشــتر از یــک چــاه انجــام
میشــود ،بایــد چاههــا بهصــورت شــبکه بــه همدیگــر متصــل شــوند و
بــر اســاس میــزان گاز در دســترس ،بهینهتریــن میــزان گاز تزریقــی بــه
هــر چــاه اختصــاص یابــد کــه بــرای ایــن کار از نرمافــزار  GAPکــه
یــک نرمافــزار قدرتمنــد در زمینــه بهینهســازی تخصیــص گاز تزریقــی
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بــه چــاه میباشــد ،اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن کار ســیال تولیــدی هــر
چــاه بــه قســمت جمــعآوری وارد شــده و بــه تفکیککننــده واریــز
میشود(شــکل.)4-
دبـی بهینـه نفـت تولیـدی و دبـی تزریق گاز بـا تخصیـص MMscf/day
 20بـرای  10چـاه توسـط نرمافـزار محاسـبه گردید که طی آن مشـخص
گردیـد حداکثـر دبـی گاز تزریقـی موردنیـاز 14/9 MMscf/day
میباشـد و در مجمـوع  8381بشـکه نفـت و  1302/5بشـکه آب در روز
و  1/33 MMscf/dayگاز اضافـی همـراه تولیـد مینماید(جـدول.)5-

1

عملکرد جریانی چاه شماره 2

2

نمودار عملکرد فرازآوری با گاز

3

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

 -1-5اطالعات موردنیاز برای طراحی پمپ الکتریکی شناور
 اطالعات PVT -اطالعات IPR

 اطالعات شماتیک چاه و گرادیان زمینگرمایی پارامترهای طراحی پمپ الکتریکی شناوراطالعـــات مربـــوط بـــه  ،PVT ،IPRشـــماتیک چـــاه و گرادیـــان
زمینگرمایـــی هماننـــد طراحـــی ســـامانه فـــرازآوری بـــا گاز
اســـت .در جـــدول 6-بـــه پارامترهـــای طراحـــی پمـــپ اشـــاره شـــده
اســـت .در مرحلـــه طراحـــی پمـــپ بهمنظـــور تعییـــن اینکـــه آیـــا

4

5

شماتیک شبکه جمعآوری انتقال سیال

بـــه تفکیککنندههـــای درونچاهـــی بـــرای جدایـــش گاز نیـــاز
میباشـــد یـــا خیـــر ،از منحنـــی  Dunbarکـــه یـــک رابطـــه تجربـــی
اس ــت ،اس ــتفاده میش ــود؛ ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه اگ ــر نقط ــه متناظ ــر
بـــا فشـــار ورودی پمـــپ و نســـبت گاز بـــه مایـــع باالتـــر از فاکتـــور
 Dunbarقـــرار بگیـــرد ،نیـــاز بـــه تفکیککنندههـــای درونچاهـــی
نمیباشـــد و اگـــر پایینتـــر قـــرار بگیـــرد بـــه تفکیککننـــده نیـــاز
اســـت .در ایـــن چـــاه بـــه تفکیککنندههـــای درونچاهـــی نیـــاز
نیست(شـــکل.)5-
 -2-5طراحی و انتخاب پمپ و موتور

بـــا توجـــه بـــه دبـــی تولیـــدی طراحـــی  3500 bbl/dayو فشـــار
ســـرچاهی  150 psigو بـــر اســـاس بانـــک اطالعاتـــی پمپهـــا در
نرماف ــزار  ،PROSPERطراح ــی و انتخ ــاب پم ــپ الکتریک ــی ش ــناور
انج ــام ش ــد .براس ــاس آن پم ــپ  REDA SN3600 5/38 inب ــا بازده ــی
 69درصـــد بـــا بـــازه تولیـــدی  2400-4600بشـــکه بـــر روز بهتریـــن
عملکـــرد را نســـبت بـــه دیگـــر پمپهـــا داراســـت .تعـــداد مراحـــل
موردنیـــاز پمـــپ بـــرای اینکـــه فشـــار ورودی آن را از 350/7 psig
بـــه  1179 psigدر خروجـــی پمـــپ برســـاند  49مرحلـــه میباشـــد.
همچنیـــن موتـــور ایـــن پمـــپ بـــا بازدهـــی  84/4درصـــد انتخـــاب
گردید(شـــکل.)6-

جزئیات نفت تولیدی بهینه با تخصیص  20 MMscf/dayگاز تزریقی

Label

Gas Lift Injection Rate

Liquid Rate

Water Rate

Gas Rate

Oil Rate

MMscf/day

STB/day

STB/day

MMscf/day

STB/day

1.855

1348.6

94.4

0.265

1254.2

Well - W1

1.699

845.1

8.5

0.135

836.6

Well - W2

1.75

1167.3

17.5

0.17

1149.8

Well - W3

1.983

1016.4

325.3

0.102

691.2

Well - W4

1.348

971.7

505.3

0.069

466.4

Well - W5

1.575

1019.3

112.1

0.134

907.1

6W - lleW

1.012

37. 7

7.6

0.055

372.1

Well - W7

1.731

1267.8

0

0.188

1267.8

Well - W8

0.242

331.3

231.9

0.015

99.4

Well - W9

1.718

1337.2

0

0.198

1337.2

Well - W10

14.914

9684.2

1302.5

1.33

8381.8

Total
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-3-5آنالیز حساسیتسنجی فرکانس عملیاتی پمپ

آنالیــز حساسیتســنجی بــرای فرکانــس پمپچــاه شــماره 2
بیــن  50-70هرتــز انجــام شــد و فرکانــس  56هرتــز کــه متناظــر بــا
بیشــترین بازدهــی پمــپ اســت ،بهعنــوان فرکانــس بهینــه انتخــاب
گردید(شــکل.)7 -
عالوهبر چاه شماره  ،2دیگر چاهها نیز طراحی و بهینهسازی
گردید(جدول7-و .)8دبی جریانی کل نیز در جدول 9-نشان داده شده
است .مجموع دبی نفت تولیدی این  10چاه توسط پمپهای طراحی

شده  21400 bbl/dayو مجموع دبی گاز تولیدی 3/48 MMscf/ day
میباشد.
 -6ارزیابی اقتصادی

قبــل از اینکــه تصمیــم نهایــی بــرای انتخــاب مناســبترین گزینــه
فــرازآوری مصنوعــی اتخــاذ گــردد ،بایــد یــک آنالیــز کامــل اقتصــادی
انجــام شــود .میــزان ســودآوری یــک پــروژه معیــار تصمیمگیــری نهایی
میباشــد .عمــده هزینــه فــرازآوری بــا گاز مربــوط بــه خریــد تجهیــزات
و نصــب آن اســت در حالیکــه هزینههــای عملیاتــی در طــول عمــر
پمپهــای الکتریکــی شــناور بیشــتر موردنظــر میباشــد.
6

5

نمودار تجربی Dunbar

6

انتخاب نوع پمپ الکتریکی شناور و موتور آن

7

آنالیز حساسیت سنجی فرکانس عملیاتی پمپ

3116 ft

Pump Depth

60 Hertz

Operating Frequency

7 inches

Maximum Pump Outer Diameter

3216 ft

Length of cable

3000 stb/d

Design liquid rate

2%

Water Cut

148 scf/stb

Total GOR

150 psig

Top Node Pressure

7

68

پارامترهای مورد نیاز برای طراحی پمپ

نتایج خروجی طراحی پمپ ،چاه های شماره  1تا 5

5

4

3

2

1

Well Number

1534

1183

3319

3491

2565

)Oil Rate (bbl/d

0.22

0.17

0.49

0.73

0.54

)Gas Rate(MMscf/d

1662

556

50.6

35.3

193

)Water Rate(bbl/d

2263

2253

2158

2149

2124

)Pump Head(ft

47

53

54

49

56

Number of Stage

60

55

56

56

58

Best Operating
Frequency

61

59

67

67

55

Pump Efficiency%

1342

109

122

136

206

)PI (bbl/d/psi

52

32

1.5

1

7

Water Cut%

148

148

148

148

211

)GOR(scf/stb
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 -1-6تخمین هزینهها و درآمد حاصله روش فرازآوری با گاز

هزینههـــای ســـرمایهگذاری و خریـــد ابزارهـــا و تجهیـــزات بیـــن
8

نتایج خروجی طراحی پمپ ،چاه های شماره  6تا 10

10

9

8

7

6

Well Number

2966

796

3263

462

1849

)Oil Rate (bbl/d

0.43

0.11

0.47

0.04

0.28

)Gas Rate(MMscf/d

0

2394

0

9.5

234

)Water Rate(bbl/d

1907

2536

2010

2389

2183

)Pump Head(ft

47

64

41

82

45

Number of Stage

56

61

59

61

59

Best Operating
Frequency

57

60

62

54

63

Pump Efficiency%

185

137

70

3.86

37

)PI (bbl/d/psi

0

75

0

2

11

Water Cut%

148

148

148

174

148

)GOR(scf/stb

9

مجموع دبی های تولیدی چاه های شماره  1تا 10

Liquid rate
bbl/d

Water rate
bbl/d

Gas rate
MMscf/d

Oil rate
bbl/d

Total
Produce
Rate

26490

5090

3.48

21400

1 - 10

تولیدکنندههـــای مختلـــف متنـــوع اســـت ،کـــه بدینمنظـــور این
هزینههـــا بهطـــور متوســـط بیـــان میگـــردد:
 هزینههـای تعمیـرات اولیـه سیسـتم فـرازآوری بـا گاز شـامل نصـبشـیرهای فـرازآوری ،کشـتن چـاه ،رانـدن لولـه مغـزی و جریـان دادن
چـاه میباشـد کـه بهطـور میانگیـن  250000دالر بـرای هر چـاه برآورد
گردیده اسـت.
 هزینـه خریـد کمپرسـور  8500دالر بـه ازاء تـوان یـک اسـب بخـارپمـپ میباشـد و میـزان تـوان مـورد نیـاز پمپ با توجـه به افزایش فشـار
و میـزان گاز تزریـق شـده 1800 ،اسـب بخـار میباشـد.
 هزینـه خریـد شـیرهای تزریـق بهطـور متوسـط بـرای هر چـاه 50000دالر برآورد شـده اسـت.
 هزینـه تعمیـر سـالیانه کمپرسـور برابر  4درصد هزینه خرید کمپرسـورتقریب زده میشـود.
 هزینههـای تعویـض و تعمیـر شـیرهای تزریـق گاز و تعمیـر سـالیانهسیسـتم فـرازآوری گاز نیـز  4درصـد هزینـه خریـد کمپرسـور در نظـر
گرفتـه شـده اسـت.
بـر اسـاس هزینههـای مذکـور ،مجمـوع هزینههای سیسـتم فـرازآوری با
گاز  35میلیـون دالر میباشـد(جدول.)10-
با تخصیص  15 MMscf/dayگاز تزریقی به این  10چاه8381 bbl/ day ،
و  1/37 MMscf/dayگاز میتواند تولید گردد که با تقریب قیمت
فروش نفت و گاز به ترتیب  50 $و  ،6 Mscf/$درآمد حاصله از نصب و
راهاندازی سیستم فرازآوری با گاز  155/5میلیون دالر به صورت ساالنه
میباشد( جدول.)11-
 تخمین هزینهها و درآمد حاصله در روش پمپ الکتریکی شناورهماننــد روش فــرازآوری بــا گاز هزینههــای تعمیــرات شــامل نصــب
پمــپ ،کشــتن چــاه ،رانــدن لولــه مغــزی و احیــا کــردن چــاه 250000

 10هزینههای سیستم فرازآوری با گاز
 11درآمد حاصله از نصب و راهاندازی سیستم فرازآوری با گاز

Annul
Compressor
repair cost
MM$

Final
compressor
cost MM$

Compressor
power HP

Compressor
Cost $/HP

0/6

15/3

1800

8500

Overall valve
and workover
cost MM$

Number of well

AL valve cost
$/well

Workover cost
$/well

3

10

50000

250000

Liquid rate
bbl/d

155/5

Water rate
bbl/d

2/9

Gas rate
MMscf/d

152/5

Gas
production

Oil
production
bbl/year

1/37×365

365×8381

 12درآمد سالیانه حاصله از استفاده از پمپهای الکتریکی شناور

Total
construction
and purchase
cost MM$

Total pipeline
distance km

Construction
pipeline cost
$/km

Gas Pipeline
(6 in) purchase
$/km

Liquid rate
bbl/d

Water rate
bbl/d

Gas rate
MMscf/d

15/8

100

110000

48000

398

7/62

390/55

Gas
production

Oil
production
bbl/year

365×21400 3/48×365
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دالر میباشــد .بــا توجــه بــه طراحــی پمپهــا ،حداکثــر تــوان موردنیــاز
بــرای پمپهــا  80 HPمحاســبه گردیــد کــه در ایــن محــدوده توانــی و
همچنیــن دبیهــای تولیــدی موردنظــر ،هزینــه خریــد پمــپ بهطــور
متوســط بــرای هــر چــاه یــک میلیــون دالر میباشــد .هزینــه نگهداشــت
و تعمیــرات ســالیانه 20 ،درصــد هزینــه خریــد پمــپ بــر اســاس  2ســال
طــول عمــر پمــپ تخمیــن زده شــده اســت.
بنابرایـن ،هزینـه خریـد پمپهـا ،نصـب و راهانـدازی بهعلاوه هزینـه
تعمیـرات سـالیانه آن  15میلیـون دالر تخمیـن زده شـده اسـت .مجمـوع
دبـی تولیـدی نفـت  21400 bbl/dayو مجمـوع دبـی تولیـدی گاز
 3/48  MMscf/dayمیباشـد کـه بـا در نظـر گرفتـن نـرخ فـروش نفت و
گاز کـه قب ً
ال بدان اشـاره شـد ،میزان درآمد سـاالنه حاصلـه از این روش
 398میلیـون دالر میباشـد(جدول.)12 -
نتیجهگیری

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

پیشنهاد

براسـاس نیـاز روزافـزون میادیـن نفتـی کشـور بـه روشهای فـرازآوری
مصنوعـی و بهجهـت در نظـر گرفتن تمامی پارامترهـای موثر در انتخاب
روشهـای فـرازآوری مصنوعـی توسـط مهندسـان ،پیشـنهاد میگـردد
یـک نرمافـزار جهـت بررسـی و غربالگری انـواع روشهای فـرازآوری
مصنوعـی براسـاس اطالعـات میادیـن نفتـی ایران تهیـه گردد.

4. Sucker Rod Pump

1. Matrix

5. Hydraulic Pump

2. Gas Lift

6. Progressive Cavity Pump

3. Electrical Submersible Pump-

7. Plunger Lift
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نتایـج زیـر حاصـل گردید:
 -1بـا در نظـر گرفتـن قیمـت فـروش نفـت و گاز بـه ترتیـب  50دالر و
 ،6 $/Mscfدرآمـد سـاالنه حاصلـه از تولیـد بـا اسـتفاده از سیسـتم پمـپ
الکتریکـی شـناور  398میلیـون دالر و هزینه های مصرفـی آن  15میلیون
دالر تخمیـن زده شـد.
 -2درآمد حاصله از اسـتفاده سیسـتم فرازآوری مصنوعی با گاز 155/5
میلیـون دالر و هزینههـای نصـب و راهانـدازی و هزینههـای جانبـی ،در
مجمـوع  35میلیـون دالر تقریب زده شـد.
 -3اگرچـه نتایـج هـر کـدام از ایـن دو روش از لحـاظ اقتصـادی و
اجرایـی قابـل قبـول اسـت امـا اسـتفاده از روش پمـپ الکتریکی شـناور
بهدلیـل صرفـه اقتصـادی باالتر و مـدت زمان کمتری که صرف بررسـی
طـرح و اجرایـی شـدن آن نسـبت بـه روش فـرازآوری بـا گاز میشـود،
بهعنـوان گزینـه برتـر در این میدان شـناخته شـده و توصیـه میگردد که
از ایـن روش اسـتفاده گـردد.
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