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چکیده

اطالعات مقاله

پس از آنکه چاههای نفتی حفاری ش��دند ،زمان برداش��ت از مخزن آغاز میشود .ابتدای تولید نفت
از مخازن به صورت مکانیس��مهای طبیعی صورت میپذیرد و تولید س��یاالتِ سبکتر ،راحتتر انجام
میش��ود ،درحاليكه با گذش��ت زمان ،در اثر عوامل مختلف ،این تولیدات کاسته میشود .برای اینکه
س��یال درون ستون چاههای نفتی که پس از گذش��ت مدتزمانهایی از تولید ،سنگین شده و تولید
آنها رو به کاهش رفته اس��ت ،تولید ش��وند ،روشهای متعددی بیان شدهاند .از ميان اين روشها ،در
این مطالعه به بررسی تزریق گاز در ستون چاه پرداخته خواهد شد .فرازآوری با گاز ،یکی از روشهای
فرازآوری مصنوعی است که با هدف احیا و افزایش دبی بهینه چاههای نفتی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این مکانیسمها ،ترکیبات سبک گاز تزریقی وارد ترکیب نفت شده و باعث کاهش ویسکوزیته نفت
مخزن و سبک شدن آن میگردد .در صورتیکه گاز تزریقی غنی باشد ،هیدروکربنهای سنگین گاز
به س��مت نفت حرکت میکنند و به مایع تبدیل میش��وند .ترکیبات متوسط نفت نیز با گاز تزریقی
ترکیب شده و ترکیب نفتی سبکتری را ایجاد میکنند؛ این ترکیب قدرت تحرکپذیری باالیی دارد
و بهراحتی تولید میگردد .در این روش ،گاز پُرفشار در نقطهی مشخصی در درون ستون سیال موجود
در چاه تزریق ش��ده و باز اين راه ،چگالی متوس��ط و متعاقباً فشار وارد بر ته چاه را کاهش میدهد كه
نهايتاً باعث فعال ش��دن مجدد چاه میگردد .در این مطالعه بهدنبال تعریف سناریویی جدید هستيم
که در صنعت نفت عمدتاً عکس آن انجام میش��ود! در صنعت نفت اینگونه است که تزریق عمدتاً از
لوله مغزی میباش��د و تولید از لوله جداری اس��ت .در این پژوهش بهدنبال تعریف سناریویی هستیم
که تزریق از لوله جداری باش��د و تولید از لوله مغزی .دليل تعريف و بررس��ي اين سناريو آن است كه
در تزريق از لوله مغزي ،مش��کالتی اعم از خوردگی ،از بین رفتن لوله جداری در حین تولید از آن و
عدمامكان تعویض وجود دارد .در این مطالعه مش��خص گردید که تولید نفت در ش��رایطی که گاز از
درون لوله مغزی تزريق میش��ود ،نسبت به شرایطی که تزریق گاز از فضای حلقوی صورت ميگيرد،
از راندمان باالتري برخوردار است.
مقدمه

پ��س از عمليات حفر چ��اه و اصابت آن به مخزن نفت ،به دليل
اختالف فش��ار مخزن و حفره چاه ،جريان نفت به س��وي دهانه
خروجي چاه جریان مییابد .اين مرحله از استخراج كه اختالف
فش��ار موردنیا ِز تولید ،از انرژی اولیه مخزن تأمین شده و ناشي
از فش��ار خود مخزن ميباش��د ،به بازيافت اوليه نفت موس��وم
اس��ت .درواقع ،در ابتدای دوره تولید از ميدان ،برداش��ت سیال
هیدروکربنی از مخازن بهصورت مکانیس��مهای طبیعی صورت
میپذی��رد و به دليل س��بكتر بودن ،س��یاالت راحتتر تولید
میشوند .سناریوهای تولید معموالً بهنحوی تعریف میشوند که
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واژگان کلید ی:
ف��رازآوری ب��ا گاز ،لول��ه مغ��زی ،فضای
حلقوی ،ستون سیال

در حداکثر زمان ممکن  ،بیشترین میزان تولید محقق گردد .با
گذشت زمان و پس از این دوره ،در اثر عوامل مختلف ،پتانسیل
تولی��د و ان��رژی مخزن کاهش مییابد و الزم اس��ت ادامه روند
تولی��د با ن��رخ تولید پایینتری ادامه یابد .لذا ضروری اس��ت از
روشهایی استفاده ش��ود که تا حدی کاهش نرخ تولید نفت و
گاز را جب��ران کند و به نوعی جبرانس��از تحلیل انرژی مخزن
باشد؛ یکی از این روشها فرازآوری با گاز است .این روش یکی
از روشهای فرازآوری مصنوعی است که با هدف احیا و افزایش
دبی بهینه چاههای نفتی مورد استفاده قرار میگیرد[ .]1در این
1

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169
ماهنامه 

روش با تزریق گاز ،ویسکوزیته نفت کاهش یافته و بهدنبال آن،
تولید افزایش مییابد .بهدلیل در دس��ترس بودن منبع تزریق،
این روش نسبت به س��ایر روشهای فرازآوری مصنوعی پیشی
گرفته و از کمهزینهترین روشهاي فرازآوری بهحساب ميآيد.
ب��ا تداوم توليد و كاهش فش��ار مخ��ازن ،تولی��د از لوله مغزی
میتواند مقداری از این کاهش فشار را جبران نماید درحاليكه
تولید آب ش��ور مخزنی نیز افزایش پیدا کرده اس��ت .آب ش��ور
میتواند باعث خوردگی فل��زات از جمله مهمترین فلز مربوطه
که همان لوله جداری دیواره چاه اس��ت ،ش��ود .نکتهای که در
اینجا وجود دارد این اس��ت که لوله جداری بههیچ عنوان قابل
تعویض نمیباش��د .پس باید بهدنبال تغییر سناریوهای تزریق و
تولید در مخازن کشور بهدلیل توضیحات داده شده باشيم .این
مطالعه با هدف تعریف سناریوی جدید که تزریق از لوله جداری
و تولید از لوله مغزی باشد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در
این روش در حالت اول و به روش مرسوم ،تزریق سیال از درون
لوله مغزی انجام ش��ده و تولی��د از درون فضای حلقوی صورت
میپذی��رد .در حالتی دیگر ،تزری��ق از فضای حلقوی و تولید از
لوله مغزی صورت ميگيرد.
 -1پیشینه تحقیق

در سال  1797میالدی یک مهندس معدن آلمانی به نام کارل
امانوئ��ل لوش��ر در اولین تحقی��ق از نوع خود ،از ه��وا برای باال
آوردن مایعات معدنی اس��تفاده کرد .این تحقیق زمینهای برای
معرفی سیس��تم فرازآوری با گاز گردید .البته وي قبل از اجرای
عملی این طرح ،آزمایشهاي متعددی انجام داده بود[.]2
در دهه  1960میالدی برون 2و همکاران با داشتن خصوصیات
چ��اه م��ورد مطالع��ه و اس��تفاده از ضریب بهرهده��ی با روش
ترسیمی بهترین نقطه تزریق را بهدست آوردند .البته این روش
محدودیتهای��ی دارد که مهمترین محدودیت آن ،عدم جوابگو
ب��ودن آن ب��رای حالتهای مختلف اس��ت .ای��ن روش محدود
به نمودارهایی اس��ت ک��ه بهصورت تجربی تهیه ش��ده و برای
بهینهسازی از آنها استفاده میکنند[.]3
آیتاله��ی و همکاران در س��ال  ،2001بر روی سیس��تم بهینه
فراین��د فرازآوری ب��ا گاز در میدان آغاج��اری کار کردند .آنان
با بررس��ی فرایند فرازآوری در می��دان آغاجاری ،به این نتیجه
رس��یدند که تزریق پیوس��ته در روش ف��رازآوری با گاز ،کاربرد
آس��انی دارد و همچنین ،برای طیف وسیعی از چاهها با شرایط

مختلف بسیار موثر و مقرون بهصرفه است[.]4
الترابولس��ی و همکاران در س��ال  2017ب��ا مطالعه بر روی
روابط تجربی و عددی به تأثیر خواص س��یال بر منحنیهای
عملکرد برای دریچههای تزریق گاز پرداختند .نیتروژن و گاز
طبیعی بهعنوان سیال مورد استفاده در فشار بهترتیب 66/2
و  45/5بار اس��تفاده ش��د .عملکرد دریچههای تزریق گازها
میتواند بهصورت تئوری یا آزمایش��گاهی بهدست آید .با این
حال ،در پژوهشها ثابت شده است که منحنیهای عملکرد
نظری برای دریچهها ممکن اس��ت برای طیف گستردهای از
مایعات ،در تمامی ش��رایط فشار و دما کار نکنند .هدف این
بررس��ی تجربی و کاربردی استفاده از هوا بهجای گاز
مطالعه
ِ
طبیع��ی و تأثیر آن بر عملکرد دریچهه��ای تزریق گاز بوده
است .نتایج آزمایشگاهی با اس��تفاده از یک آزمایشگاه فشار
گاز باال در دانش��گاه لوئیزیانا بهدست آمده است .دریچههای
تزریق گازدر آزمایشهاي یک دریچه سوراخ با قطر باز 12/7
میلیمتر ارزیابی ش��ده اس��ت .نتایج تجرب��ی دادهها با نتایج
بهدست آمده با اس��تفاده از یک شبیهساز تجاری و بهكمك
یک مدل مکانیس��تی و مدل تجرب��ی Thornhill-Craverکه
اغلب برای پیشبینی جریان گاز از طریق س��وراخ اس��تفاده
میش��ود ،مقایسه شده اس��ت .نتايج نشان داد كه با توجه به
سرعت جريان ،بين استفاده از گاز طبيعي و نيتروژن ،عمدتاً
بهدلي��ل تفاوت زي��اد در گرانش ،تفاوت چش��مگیری وجود
دارد[.]5
 -2فرازآوری مصنوعی با گاز

هدف از نصب ش��یرهای تزریق در طول مغ��زی چاه ،کمک به
راهاندازی سیس��تم ف��رازآوری با گاز و آغ��از تزریق گاز در چاه
نفت��ی مورد نظر میباش��د .در ابتدای راهاندازی اگر فقط ش��یر

 1نقش شیرهای تزریق در راه اندازی سیستم فرازآوری با گاز [.]6
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پایین نصب ش��ده باشد ،به فشاری به اندازه دو برابر فشاری که
بر اساس آن بهینهسازی انجام شده ،نیاز است .بعد از راهاندازی
سیس��تم فرازآوری با گاز ،همه ش��یرها به جزء عمیقترین شیر
بس��ته میشوند؛ زیرا حالت قبل از تزریق با حالت بعد از تزریق
تف��اوت قابلتوجهی دارد .در ابتدا همه ش��یرهای تزریق گاز باز
هس��تند و گاز در طول لوله مغ��زی چاه تزریق میگردد .بعد از
مدتزمان کوتاه که ستون مایع سبکتر شد ،براساس حجم گاز
تزریقی و فشار گاز تزریقی موجود و همچنین ،نقطه تنظیم هر
یک از ش��یرهای تزریق ،هر یک از آنها از باال به پایین شروع به
بس��ته شدن میکنند تا فقط یک شیر تزریق پایین عمل تزریق
را انجام دهد که در این حالت ،سیس��تم فرازآوری با گاز حالت
پایدار به خود میگیرد(شکل.)1-
طراحی سیس��تم فرازآوری با گاز موقعی مناس��ب است که این
سیستم نسبت به تغییرات مقادیر مختلف تولید نفت انعطافپذیر
باشد؛ یعنی بهتر است دو یا چند شیر تزریق بهصورت مازاد در
طول لوله مغزی چاه نصب گردد.
اگ��ر میانگی��ن تغییرات فش��ار ب��هازای طول در ب��االی نقطه
تزریق( )Gfaو همچنین ،میانگین تغییرات فشار بهازای طول در
پایین نقطه تزریق( )Gfbبهطور جداگانه در نظر گرفته ش��وند،
در نتیجه:
Pt+GƒaL + G ƒb (D-L) = P Wƒ
()1
در رابطه (Pwf،)1؛ فشار جریانی چاه است .واضح است که محل
نصب عمیقترین ش��یر تزریق ،نقش مهمی در جبران و تنظیم
فش��ار جریانی پایین مجرایی و در نتیج��ه بر تولید نفت از چاه

 2نصب عمیقترین شیر تزریق در طول لوله مغزی چا[.]7
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دارد(شكل.)2-
 -3روش تحقیق
این بررسی بر اساس شبیهسازی با استفاده از نرمافزار Pipesim

صورت گرفته اس��ت .اطالعات موردنیاز جه��ت تغذیه نرمافزار
بدینترتیب تهیه گردید:
اطالع��ات مربوط یکی از ش��رکتهای بهرهبرداری نفت و گاز
جنوبغربی کش��ور از قبیل مشخصات و تراژکتوری چاه (عمق
چاه ،نوع عمودی یا افقی بودن آن)
خصوصی��ات س��یال مخزن (ب��رش آب ،نس��بت گاز به نفت،
گراویته گاز ،وزن مخصوص آب ،درجه سنگینی نفت) و ...
س��پس ،شرایط چاه و مخزن و س��یال مخزنی را جهت بررسی
اثر بخش��ی عملیات فرازآوری به نرمافزار  Pipesimتغذیه کرده
و عملیات فرازآوری با گاز را طراحی میکنیم .بر اس��اس منابع
موجود در ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز و تهیه اطالعات ،در
اینجا از لولههای خروجی سرچاهی ،یک نمونه از سیال تولیدی
تهیه ش��ده و از لحاظ مش��خصات سیال از قبیل دانسیته ،برش
آب تولیدی و ...تس��ت میش��ود که نتای��ج آن در این پژوهش
آورده شده است .در این پژوهش تمامی تجزیهتحلیلها توسط
نرمافزار مبتنی بر وضعیت نمودارهای  IPRو  TPRنسبت بههم
انجام ميشود که از مهمترین نمودارهای موردنظر بوده و پاسخ
به این س��وال که آی��ا عملیات فرازآوری باید ص��ورت پذیرد یا
خیر ،همراه با تجزیه و تحلیلهای الزم با توجه به این نمودارها
صورت میپذیرد.
در این مطالعه ابتدا مش��خص گردید که این چاه تحت شرایط
عادی نمیتواند تولید داشته باشد .پس باید به دنبال روشهای
بهبود برداشت مانند فرایند فرازآوری با گاز بود .تمامی اطالعات
الزم برای این بخش در ادامه در نموداری که مربوط به عملکرد
درون ریز چاه میباشد ،بررسی خواهد شد .شبیهسازی فرازآوری
با گاز نیاز به وارد نمودن پارامترهایی از قبیل فش��ار س��رچاهی
موردنیاز ،فش��ار و دمای گاز تزریق��ی دارد .در مرحله بعد باید
حداقل فش��ار گازی که در نقطه تزریق گاز مدنظر است اعمال
گردد .این مقدار ،اختالف فشار بین گاز تزریق و ستون نفت در
نقطه تزریق میباشد.
نرمافزار بر اس��اس فش��ار گاز تزریق و فشار س��رچاهی موردنیاز ،تمامی
دبی گاز ،عمق تزریق متناظر
پردازشهای الزم را انجام و بهازای هر مقدار ِ
با آن را در نمودارهایی مشخص خواهد نمود.

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169
ماهنامه 

 -4نتایج

 - 1-4حالت اول :تزریق گاز از آنالوس و تولید نفت و گاز از لوله مغزی

عموماً در بخش انتخاب روابط دوفازی طبق تحقیقات گذشتهای
که تاکنون بر روی مخازن نفتی صورت گرفته ،مشخص گردید
ک��ه بهتری��ن رابطه دوفازی مناس��ب در حالت عم��ودی رابطه
 Hagedon & Brownو برای جریان افقی رابطه Beggs & Brill
بهترین روابط برای این حالتها میباشند.
البته با توجه به اینکه در این مطالعه حرکت افقی س��یال وجود
ندارد ،پس انتخاب نم��ودن آن یا انتخاب نکردن آن تأثیری بر
روی نتایج حاصل از نرمافزار نخواهد داشت.
در این قس��مت قبل از اینکه شبیهسازی فرازآوری با گاز انجام
پذیرد ،ابتدا برای اینکه مالحظه ش��ود که آیا س��یال موردنظر
تح��ت حالت طبیع��ی جری��ان دارد یا خیر بای��د پردازشهاي
الزم توس��ط نرمافزار صورت پذیرد و نتایج بهدست آمده از این
نرمافزار تفسیر شود.
برای تحلی��ل عملکرد مخ��زن و چاه از آنالیز گرهای اس��تفاده
میشود .در صورتی كه گره را در ته چاه انتخاب کنیم از مخزن
تا گره موردنظر عملکرد درونریز میباشد.
عملکرد درونریز چاه (قابلیت حرکت دادن س��یال در مخزن و
رس��اندن تا مشبک چاه) نش��اندهنده تولید یک چاه میباشد.
عملکرد برونریز (قابلیت حرکت س��یال در چاه و رس��یدن به
س��طح) نشاندهنده رابطه بین فش��ار و تولید داخل لوله مغزی
توس��ط نم��ودار  TPRمیباش��د که معموالً بس��تگی به فش��ار
سرچاهی دارد و هرچه میزان فشار سرچاهی کاهش يابد ،تولید
افزایش پیدا میکند[.]۲
4
محل تقاطع نمودارهای TPR 3و  IPRنشاندهنده نقطه عملکرد
چاه می باش��د و بيانگر میزان تولیدي میباشد که با استفاده از
آنالیز گرهای بهدست میآید .این گره هر جایی میتواند انتخاب
شود ،اما معموالً ته چاه انتخاب میگردد.
حاص��ل پردازش نرمافزار ش��کل 3-خواهد ب��ود و همانطور که
مالحظه میشود از آنجاييکه دو منحنی  IPRو  TPRهمدیگر
را قط��ع نمیکنند ،پس میتوان نتیجه گرفت كه این چاه تحت
ش��رایط مذکور یا به عبارتی تحت ش��رایط طبیع��ی نمیتواند
جریان داشته باشد.
با توجه به ش��کل فوق مش��خص اس��ت که نمودار آبیرنگ با
عالمتهای مربع نش��اندهنده نمودار  IPRو منحنی صورتی با
نشانههای دایرهای نشاندهنده نمودار  TPRمیباشد.

در ش��کل 4-باید منحنیهای فوقانی را از محور عمودی سمت
چپ که همان دبی نفت قابل تولید است و منحنیهای تحتانی
را از محور عمودی س��مت راست که عمق تزریق گاز میباشد و
مقدار گاز تزریق را از محور افقی قرائت كرد.
همانگونه که در ش��کل 4-مش��خص اس��ت ،در ابتدای نمودار
متناسب با افزایش دبی گاز تزریقی ،مقدار دبی نفت نیز افزایش
خواهد یافت اما روند آن همواره صعودی نبوده و در یک مقطع
این روند تغییر یافته و روند نزولی پیدا خواهد نمود .به عبارتی،
بهازای افزای��ش دبی گاز تزریقی ،نفت قاب��ل تولید نیز کاهش
خواه��د یافت .پس اگ��ر مبنای ما از نقطهنظر مهندس��ی صرفاً
تولید ماکزیمم دبی نفت باشد ،همانطور که در نمودار مشخص
ش��ده ،بهازای اختالف فشارهای مختلف در نقطه تزریق گاز که
در این مطالعه  280 ، 180 psiو  350میباش��د ،در دبی گاز
تزریقی  3میلیون فوت مکعب استاندارد گاز این اتفاق رخ داده
و در ه��ر دو حال��ت حداکثر دب��ی نفت بهازای ای��ن مقدار گاز

 3نمودارهای  TPRو IPR

 4نمودارهای گاز تزریقی و نفت تولید شده
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تزریقی ،تولید خواهد شد.
نموداره��ای فوقانی در ش��کل 4-از یک نقطه ب��ه بعد منحنی
از حال��ت صعودی ب��ه حالتی نزولی میل میکنن��د .اگر امتداد
ای��ن نقطه را به محور عمودی س��مت چپ متص��ل کنیم ،این
نق��اط نش��اندهنده ماکزیم��م دبی نف��ت میباش��د .باالترین
منحن��ی ،منحنی میان��ی و منحنی پایین از بین س��ه منحنی
فوقانی بهترتیب نش��اندهنده ماکزیمم دبی نفت در فش��ارهای

 5شمای ظاهری طراحی چاه

 1دادههای گاز تزریقی و نفت تولیدی
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 280 ، 180 psiو  350میباشد.
ح��ال اگ��ر در منحنیهای تحتانی دقت ش��ود ،نمودارهایی که
به حالت نزولی میباش��ند ،از نقطهای به بعد به حالت صعودی
تبدیل میشوند .حال اگر در این منحنیها این نقطه را به محور
عمودی سمت راست متصل نماییم ،عمق بهینه تزریق بهدست
ميآي��د .پایینترین منحنی ،منحن��ی میانی و منحنی باالیی از
بین سه منحنی تحتانی بهترتیب نشاندهنده عمق بهینه تزریق
در فشارهای  280 ، 180 psiو  350میباشند.
برای مش��اهد مقدار عددی عمق بهینه تزری��ق گاز و ماکزیمم
دب��ی نف��ت قابل تولی��د باید به برگ��ه ریز داده ه��ای خروجی
مراجعه و به صورت ذیل اعماق متناظر با دبی ماکزیمم نفت را
اس��تخراج نمود .در جدول  1سه ستون اول از سمت راست در
اختالف فش��ار  350 Psiو سه س��تون میانی مربوط به اختالف
فش��ار  280Psiو سه ستون سمت چپ مربوط به اختالف فشار
 180 Psiمیباشد .بهعنوان مثال عمق بهینه تزریق در اختالف فشار
 180 Psiبا دبی گاز تزریقی س��ه میلیون فوت مکعب استاندارد
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گاز در روز در عمق  7549فوتی و نفت قابل اس��تحصال در این
حالت 2548/39 STB ،میباشد.
در مرحله بعد با توجه به اینکه مشخص گردید فشار سرچاهی
 180 Psiبهینهترین فش��ار جهت بهرهب��رداری خواهد بود،
از این به بعد مطالعه انجام ش��ده با این فش��ار پیش خواهد
رفت .در خصوص حجم گاز تزريقي ،عليرغم اينكه مشخص
گردید بهینهترین حجم گاز تزریق س��ه میلیون فوت مکعب
میباش��د ،اما در این مطالعه بهدنبال این هستیم که با حجم
گاز تزریقی کمتر بهینهترین تولید را داش��ته باشیم و لذا ،با
اس��تفاده از تزریق  1/3میلیون فوت مکعب ادامه طراحی را
انجام خواهیم داد .در مراحل بعد باید نوع و اندازه ش��یرهای
تزریق ،ش��رکت سازنده ،فش��ار عملیات سرچاهی ،مقدار گاز
تزریق��ی و فاکتورهای مربوط به ایمن��ی طراحی و  ...را وارد
محیط شبیهس��ازی نرمافزار نماییم .س��پس ب��ا وارد نمودن
اطالعات فوق نرمافزار پردازشهاي الزم را انجام داده و نتیجه
نهایی محاسبات و پردازش که همان طراحی فرازآوری با گاز
میباشد را نمایش میدهد.
در ج��دول 2-که حاصل نرمافزار میباش��د در س��تون Valve

 6محاسبه عمیقترین نقطه بهینه تزریق گاز

 Depthاعماق نصب ش��یر فرازآوری و در ستون  Port Sizeقطر
شیر مشخص شده است .همچنين ،نوع باز یا بسته بودن شیرها
نیز مشخص میباشد.
در شكل 5-ش��مای ظاهری طراحی در چاه و جدول دبی قابل
تولید در مقابل گاز تزریقی نشان داده است.
با استفاده از پردازشهايي که نرمافزار انجام داده است ،مشخص
گردید که ماکزیمم دبی قابل تولید  1941 STB/dو عمیقترین
نقطه بهینه تزریق گاز  5060/9 ftمیباشد.
 -2-4حالت دوم :تزریق گاز از لوله مغزی و تولید نفت و گاز از دالیز

ابتدا مانند مراحل حالت اول ،مدل چاه و سیال ساخته میشود.
در هنگام ساخت مدل چاه ،جهت تزریق گاز که از درون فضای
دالیزی بود ،به تزریق گاز از درون لوله مغزی تغییر داده میشود.
بدینترتیب مسیر حرکت سیال تولیدی که نفت و گاز میباشد،
از فضای پشت لوله مغزی (آنالوس) صورت خواهد گرفت.
نکته حائز اهمیت این اس��ت ک��ه در این حالت بر خالف حالت
اول نیازی به بودن مجرابند(پکر) نيست.
در مرحله بعد باید نوع و اندازه شیرهای تزریق و شرکت سازنده

 7شمای ظاهری طراحی چاه

 2عمقهای نصب شیر فرازآوری
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و فش��ار عملیات س��رچاهی و مقدار گاز تزریق��ی و فاکتورهای
مربوط به ایمنی طراحی و  ...را وارد محیط شبیهسازی نرمافزار
فوقالذکر نماییم.
س��پس با وارد نمودن اطالعات فوق ،نرمافزار پردازشهاي الزم
را انج��ام داده و نتیجه نهایی محاس��بات و پ��ردازش که همان
 3عمقهای نصب شیر فرازآوری

 4عمق تزریق بر حسب دبی تولیدی
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طراحی فرازآوری با گاز میباشد را به نمایش ميگذارد.
در ج��دول 3-که حاصل نرمافزار میباش��د ،در س��تون Valve
 Depthاعماق نصب ش��یر فرازآوری و در ستون  Port Sizeقطر
ش��یر مشخص شده و همچنين نوع باز یا بسته بودن شیرها نیز
مشخص میباشد.
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در شكل 7-ش��مای ظاهری طراحی در چاه و جدول دبی قابل را تعویض نمود ،اما تعویض لوله جداری امکانپذیر نیس��ت .در
تولید در مقابل گاز تزریقی نشان داده شده است.
ای��ن مطالعه عمق بهینه تزریق برای اینک��ه بتوانیم تولید را به
درون لوله مغزی هدایت كنيم ،بهدست آمد.

 -3-4مقایسه نتایج حالت اول و دوم در طراحی سامانه فرازآوری با گاز

همانط��ور ک��ه در جدول 4-مش��اهده میش��ود ،در حالت دوم
(جدول س��مت چپ) در عمق  3524/8فوتی ،مقدار دبی نفت
قابل تولید  2440بشکه در روز میباشد که در مقایسه با حالت
اول (جدول س��مت راس��ت) که در آن تزری��ق گاز از آنالوس و
تولی��د از لوله مغزی ص��ورت میگیرد ،در عمق تقریباً مش��ابه
 3599/8فوت��ی ،مق��دار نفت قابل تولید  1554بش��که در روز
میباشد.
در بح��ث طراحی باید کلیه عوامل تأثیرگذار در امر تولید مورد
ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
با توجه به جدول 4-مش��خص گردی��د که تولید نفت در حالت
دوم بهت��ر از حالت اول میباش��د ،اما بر س��ر راه تولید نفت در
حالت دوم مش��کالت متعددی اع��م از خوردگی و از بین رفتن
لول��ه جداری در حین تولی��د از آن و قادر نبودن به تعویض آن
قرار گرفته است .بهدلیل مشکالت خورندگی که سیال تولیدی
ب��ر روی ادوات دارد ،ت��ا زمانیکه تزریق از لوله مغزی باش��د و
تولی��د از درون لوله جداری صورت پذیرد ،یک مس��ئله جدی
ب��رای صنعت نفت وج��ود دارد .بنابراین ،یک��ی از راههایی که
غلبه بر این موضوع میکند طراحی سیستم فرازآوری گاز برای
تزری��ق گاز از لوله جداری و تولید از لوله مغزی میباش��د ،زيرا
حتی اگر لوله مغزی توس��ط خورندگی از بین رفت ،میتوان آن

نتیجهگیری

 -1با استفاده از نتايج حاصل از شبيهسازى چاه مشخص گردید
که چاه فشار الزم سرچاهى براى جريان طبيعى سيال توليدى
به مرحله اول تفكيك را فراهم نكرده و بايد روشهاى فرازآورى
مصنوعى بهكار گرفته شوند.
 -2داش��تن اطالعات دقيق از عملك��رد دروني چاهها ،مخزن و
خصوصيات س��يال ،نمودارهاي فشار و ميزان بهينه گاز تزريقى
جهت طراح��ي فرازآورى با گاز ضروري بوده و س��بب طراحي
دقيق فرازآوري مصنوعي و واقعى شدن نتايج خواهد شد.
 -3همانگون��ه که در ش��كلهاي اس��تفاده ش��ده در اين مقاله
مشخص میباشد ،در ابتدا متناسب با افزایش دبی گاز تزریقی،
مق��دار دبی نفت نیز افزایش خواهد یاف��ت اما روند آن همواره
صع��ودی نبوده و در ی��ک مقطع این روند تغیی��ر یافته و روند
نزولی پیدا خواهد نمود.
 -4عم��ق بهینه تزری��ق در اختالف فش��ار 180 Psiبا دبی گاز
تزریقی س��ه میلیون فوت مکعب استاندارد گاز در روز در عمق
 7549فوتی بوده كه در این حالت ،نفت قابل استحصال برابر با
 2548/39 STBمیباشد.
 -5ماکزیمم دبی قابل تولید  1941 STB/dو عمیقترین نقطه
بهینه تزریق گاز  5060/9 ftبهدست آمد.

پانویس ها
3. Inflow Performance Relationship
4. Tubing Performance Relationship
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