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با مرور زمان و تولید از یک مخزن، فشار جرياني آن کاهش می یابد 
تا جايي که کمینه فشار الزم ســرچاهی برای تولید طبیعی تامین 
نمی شــود. در اين صورت يکي از راه حل های پيش رو، اســتفاده از 
روش های فرازآوری مصنوعی1 اســت که مي تواند پاسخی به مشکل 

عدم تولید طبیعی2 باشد.]1-۳[
فرازآوری مصنوعی شــامل فرازآوری بــا گاز۳ و پمپ4 و يا فرازآوری 
مصنوعی ترکیبی5  اســت. فرازآوری ترکيبي یا هیبریدی6 روشــی 
است که در این شرایط ویژه می تواند جایگزین روش های رایج شود. 
فــرازآوری مصنوعی هیبرید )پمپ ـ گاز7( بــا کاهش انرژی پمپ و 
کاهش توان کمپرسور باعث افزایش نرخ نفت تولیدی می شود.]1[

هريک از این روش های فرازآوری مصنوعی مزايا و معايبي دارند.]4-5[ 
انتخاب روش فرازآوری مصنوعی بهینه و مناسب، یکی از چالش های 
فرازآوری مصنوعی است. انتخاب بهینه ی روش فرازآوری مصنوعی، 
به متغیرهایی از قبیل عمق چاه، میزان تولید، نســبت گاز به نفت، 
میزان خوردگی، میزان مواد جامد، خواص سیال و غیره بستگی دارد. 
در سال های اخیر تالش هايي در خصوص امکان سنجي و استفاده از 

روش های مختلف ریاضیاتی از قبیل منطق فازی، به منظور بررســي 
روش بهینه ی فرازآوری مصنوعی انجام شده است.]6[

هرکدام از این روش ها محدودیت ها و معایبی دارند. مثال روش های 
فرازآوری مصنوعی مانند فرازآوری با گاز و فرازآوری با پمپ، جهت 
بهبود عملکرد جریان عمودی8 کاربرد بيشــتري دارند و سیســتم 
فــرازآوری مصنوعی ترکیبی برای بهبود هرچه بیشــتر این معایب 
ارائه شده است. هدف از اجرای آن، کاهش انرژی موردنیاز و افزایش 
تولید اســت. مزیت های اصلــی روش هیبرید کاهــش هزینه های 
عملیاتی و سرمایه ی اولیه با بهینه کردن گاز، کاهش برق مورد نیاز 
و کاهش فشار ترک مخزن است که منتهی به کارآیی باالتر خواهد 
شد. کاربردهای روش های هیبریدی در میدان های بالغ، میدان های 
جدید یا توسعه یافته، میدان های با موجودی گاز کم، چاه های عمیق 

و با شاخص بهره دهی پایین است.]1[
به طور مثال یک سیستم فرازآوری مصنوعی برای تولید 2هزار بشکه 
در روز، برای چاهی با مشــخصات ویژه و تولید هزار بشکه در روز، 
طراحی شــود. اگر از سیستم فرازآوری با گاز استفاده شود، با انجام 
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پس از مدتی برداشت از مخزن با کاهش فشار مخزن، پتانسيل و توان توليد از مخزن کاهش مي يابد به 
این معني که سیال مخزن توانایی رسیدن به سرچاه را ندارد. این مشکل برخی مواقع منجر به عدم تولید 
چاه می شــود . در اين شرايط يکي از روش هايي که مي تواند باعث بهبود شرايط برداشت از مخزن شود، 
فرازآوری مصنوعی است که شامل فرازآوری گاز و فرازآوری پمپ و يا ترکيبي از هر دو است. البته کاربرد 
اين روش در برخی شــرایط مثال در چاه های عمیق و نفت های سنگین، دارای معایبی است و مي توان با 
اســتفاده از روش ترکيبي مشــکالت مربوطه را تا حدي برطرف کرد. در این روش با قرار دادن سیستم 
تزریق گاز و سیستم پمپ به صورت هم زمان در یک چاه، می توان به ایجاد شرایط تولید و یا افزایش تولید 
نفت دســت يافت. افزایش تولید در این سیســتم دوگانه ی ترکیبی به منظور اقتصادی بودن آن نیست. 
از مهم ترين الزامات عملیاتی شــدن این سیستم، انجام محاسبات اقتصادی است. لذا با توجه به اهميت 
موضوع در این مطالعه، تولید طبیعی یک چاه، تولید در حضور سیستم های فرازآوری مصنوعی متداول و 
سیستم فرازآوری ترکیبی بررسی شده، است. از آنجا که در نرم افزارهای موجود، امکان بررسي هیبريدي 
يا ترکيبي وجود ندارد، لذا در این پژوهش با کدنويسي بر اساس معادالت مربوطه، موضوع مورد بررسي 
قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد افزایش تولید 2هزار بشکه در روز، در سیستم ترکیبی، با تزریق گاز 

با نسبت گاز به نفت5۰۰ در سناريوی فرازآوری ترکيبي، هد پمپ کمتری موردنياز است.
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محاسبات، میزان توان الزم برای فشرده  کردن گاز، 1۳2 اسب بخار 
است. اگر از سیستم پمپ الکتریکی اســتفاده شود، توان موردنیاز 
پمپ 1۰1 اســب بخار است. در صورت استفاده از سیستم ترکیبی، 
این افزایش تولید با توان فشــرده گر گاز 5۳ اسب بخار و توان پمپ 

55 اسب بخار ممکن می شود.]1[ 
کاربرد میدان نشــان می دهد که سیســتم های فرازآوری مصنوعی 
ترکیبی صرفه جویــی قابل توجه ی در هزینــه ی تولید می کند، در 
ارزیابی هــای فنی و اقتصادی سیســتم ترکیبــی چرخه های عمر 
تجهیزات باید در نظر گرفته شــود. در میــدان کلمبیایی بالکون، 
مســئله ی اصلی، به عنوان تزریق گاز برای ســبک کردن ستون گاز، 
کاهش فشار خروجی پمپ بوده است. کاهش فشار خروجی پمپ تا 
Psi 1885 وجــود دارد. میزان توان مصرفی، KW 4۰۰ صرفه جویی 

شده است. پمپ موردنیاز و سایز موتور بین ۳۳ تا 67درصد کاهش 
یافته اســت. هد دینامیکی کلی سیســتم 57درصد نسبت به پمپ 

الکتریکی شناور کاهش یافته است.]7[
توزیع فشــار در چاه شماره1 میدان نفتي شــین کیانگ، همراه با 
سیســتم پمپ الکتریکی شــناور و ترکیب پمپ الکتریکی شناور و 
فرازآوری با گاز، در شکل1 دیده می شود. در سیستم پمپ الکتریکی 
شــناور، فشار قبل از رسیدن به ســرچاه، صفر می شود. در سیستم 
ترکیبی با سبک شــدن ستون سیال باالی نقطه ی تزریق گاز، سیال 

به سرچاه می رسد.]8[ 

در میادين نفتی دریایی ویتنــام، فرازآوری مصنوعی ترکیبی پمپ 
الکتریکی شــناور و فرازآوری با گاز با افزایش ۳۰درصدی نرخ مایع 

همراه بوده است.]۹[
عالوه بر سیســتم پمپ ـ گاز، سیســتم پمپ ـ پمپ نیز مورد مطالعه 
قرارگرفته اســت، برای نمونه، یک مدل مفهومی از سیســتم پمپ 
الکتریکی شــناور و پمپ میله ای مکنده۹، مــورد مطالعه قرارگرفته 
اســت.]1۰[ هیچ نرم افزار صنعتی وجود ندارد که به شکل مستقیم 
محاسبات مربوط به فرازآوری مصنوعی ترکیبی را انجام دهد. برای 
محاســبات مربوطه، بایستی به شکل غیرمســتقیم از نرم افزارهای 
صنعتی مانند پراسپر اســتفاده کرد یا از طریق برنامه نویسی انجام 

شود.]11[
فرازآوری مصنوعــی ترکیبی، عالوه بر چاه هــای نفتی در چاه های 
گازی کاربرد دارد. ترکیب فرازآوری پیستونی با فرازآوری گاز منجر 

به افزایش تولید و کاهش هزینه های عملیاتی شده است.]12[
 در این مطالعه، به مقایســه ی نرخ تولیدی در روش های فرازآوری 
مصنوعــی از قبیل فرازآوری گاز و فرازآوری پمپ و روش فرازآوری 
مصنوعی ترکیبی پرداخته شــده است. مســئله شامل یک مخزن 
و یک چاه عمودی اســت. برای مدل ســازی مخزن، با اســتفاده از 
اطالعاتی مانند فشــار مخزن، دمای مخزن و شــاخص بهره دهی1۰، 
نمودار عملکرد مخزن به دســت خواهد آمد. برای مدل ســازی چاه 
عمودی، نیاز به فشار سرچاهی، دمای سرچاهی، طول لوله ی مغزی، 
قطر داخلی لوله ی مغزی و داده هایی از سیال تولیدی مانند GOR و 
API اســت. اگر چاه با استفاده از روش فرازآوری، گاز تولید کند، در 

نقطه ی تزریق نسبت گاز به نفت افزایش می یابد. افزایش نسبت گاز 
به نفت باعث کاهش چگالی سیال و در نتیجه کاهش فشار جریانی 
ته چاهی می شــود. در صورت اســتفاده از پمپ، هد سیال افزایش 
می یابد. در روش ترکیبی )هیبرید(، هر دو سیســتم )وجود پمپ با 
افزایش هد و وجود فرازآوری با گاز با کاهش چگالی ســیال( منجر 
به افزایش تولید نســبت به روش های فــرازآوری مصنوعی متداول 

می شود.

1- روش  پژوهش
بــرای تعیین دبی عملیاتی در یک چاه، چه در حالت تولید طبیعی 
و چه در حالت تولید به کمک روش های فرازآوری مصنوعی، نیاز به 
مدل سازی آنالیز گره ای است. برای مدل سازی آنالیز گره ای، بایستی 
مخزن و چاه را مدل ســازی کرد. برای مدل سازی مخزن، معادله ی 
فشــار جریانی ته  چاهي بر حســب نرخ دبی تولیدی، در فشارهای  1   توزیع فشــار در چاه یک )همراه با سیســتم پمپ الکتریکی شناور و سیستم 

ترکیبی(]8[



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 178 

31

باالی نقطه ی حباب، از معادله ی دارسی و در فشارهای زیر نقطه ی 
حبــاب، از معادالت تجربی مانند معادله ی وگل یا معادله ی فتکویچ 

و یا... تبعيت مي کنند.]1۳[
برای مدل کردن چاه، از روش های تجربی و یا نیمه تجربی شــامل 
روش هگــدرون و براون، روش بگز و بریل، روش بگز و بریل اصالح 
شــده، روش انصاری و همکاران و... اســتفاده می شود که مبتني بر 
داده های سرچاهی شامل فشــار سرچاهی، دمای سرچاهی، نسبت 
گاز بــه نفت مخزن و چگالی گاز و نفــت و اطالعات درون چاهي از 
قبیــل قطر داخلی لوله ی مغزی، زاویــه ی چاه با خط فرضی افقی، 
طول رشــته ی تولید و ســختی لوله ی مدل مي شوند. در نتيجه به 
نمودار عملکرد جریان خارجی که نمودار فشار ته چاهی خط لوله بر 

حسب نرخ تولید نفت است، به دست مي آيد.]14[
محــل برخــورد دو نمــودار IPR و OPR کــه دارای شــیب های 
مختلف العالمت هستند، نرخ تولید طبیعی قابل دسترسي مشخص 
می شــود. در صورت عدم  تقاطع دو نمودار یا برخورد با شیب های با 
عالمت یکسان، اجرای پروژه بر بهبود تولید طبیعی تاثيری ندارد.  

اگر شــرایط چاه به گونه ای باشــد که نیاز به فرازآوری با گاز داشته 
باشــد، مدل سازی چاه متفاوت می شــود. در مدل سازی چاهی که 
شــیر عملیاتی در نقطه ی مشخص نصب  شده است، نیاز است دبی 
تزریقی بهینه یا نســبت گاز به نفت بهینه شود که در آن بیشترین 
نرخ نفت تولید می شود. در سیستم فرازآوری با گاز، چاه به دو بخش 
تقسیم می شود. یکی بخش زیرين شیر عملیاتی فرازآوری مصنوعی، 
دیگری بخش فوقاني شیر عملیاتی است. تفاوت نسبت گاز به نفت 
در بخش باالیي و پاییني شــیر عملیاتی، برابر نســبت گاز به نفت 
تزریقی اســت. با یافتن نسبت بهینه ی گاز به نفت تزریقی، منحنی 

عملکرد چاه و نرخ دبی تولیدی با آنالیز گره ای بررسي می شود. 
اگر نتايج بررســي ها، حاکي از لزوم فــرازآوری پمپ بود، با انتخاب 
پمــپ در عمق مناســب، هد پمپ موردنظر برای رســیدن به نرخ 
تولید مدنظر تعیین می شــود. برای به دست آوردن هد پمپ، نیاز به 
محاسبه ی فشــار ورودی پمپ و خروجی پمپ است. فشار ورودی 
و خروجی پمپ از طریق محاســبات فشاری در چاه تعیین می شود. 
در این پژوهش، نوع پمپ در نظر گرفته نمی شــود و تنها میزان هد 

پمپ در محاسبات مطرح است. 
برای مدل سازی سیستم پمپ ـ گاز، با انتخاب پمپ در عمق مشخص 
و انتخاب عمق شــیر عملیاتی فرازآوری با گاز، میزان هد پمپ، بر 
اســاس میزان نســبت گاز به نفت تزریق تعیین می شــود. با انجام 
آناليز حساسیت بر روی عمق پمپ، عمق شیر فرازآوری مصنوعی و 

میزان نســبت گاز به مایع تزریقی، بهترین سناریوی تولید مشخص 
می  شود. 

فشار ته چاهی برای نمودار عملکرد جریان ورودی به گره، با استفاده 
از معادالت تجربی و معادله ی دارسی تعیین می شود. فشار ته چاهی 
برای نمودار عملکرد جریان خروجي از گره، با اســتفاده از اطالعات 
سرچاهی و اطالعات مربوط به لوله ی مغزی، از معادله ی1 محاسبه 
می شود. با استفاده از آنالیز گره اي، تولید طبیعی محاسبه می شود.
Pn/out=Pwf=Pwh+ΔPwell                                      )1( رابطه ی

Pwf، فشار جریانی ته چاه

Pwh، فشار سرچاهی سیال

ΔPwell، افت فشار حاصل در طول کل چاه 

Pn/out، فشار نقطه ی گره از معادله ی جریان خارجی 

زمانی که سیستم فرازآوری با گاز موجود است، فشار ته چاهی برای 
نمــودار عملکرد جریان ورودی به گــره از همان روش قبلی تعیین 
می شــود و فشــار ته چاهی برای نمودار عملکرد جریان خروجی از 
گره، در یک میزان تزریق مشخص، از معادله ی2 محاسبه می شود.

رابطه ی )2(    
 ، افت فشــار بخش باالی شــیر فرازآوری گاز و

 ، اختالف فشار بخش زیر شیر فرازآوری گاز است. 
زمانی که سیستم فرازآوری با پمپ مدنظر است، فشار وروی پمپ و 
فشار خروجی پمپ، به ترتیب از روابط۳ و 4 تعیین می شود، سپس 

هد پمپ از معادله ی5 محاسبه می شود.
  P suction=Pwf-ΔPdown                                         )۳( رابطه ی
Pdischarge=Pwh+ΔPup                                        )4( رابطه ی

رابطه ی )5(           

P suction، فشار ورودی به پمپ

ΔPdown ، افت فشار چاه زیر پمپ

Pdischarge، فشار خروجی پمپ

ΔPup، افت فشار باالی پمپ

h Pump، هد پمپ 

ρ، چگالی ســیال )در این جا هد پمپ بر اساس آب با چگالی 62/4 
در نظرگرفته شده است.(

برای زمانی که سیستم فرازآوری مصنوعی ترکیبی موجود است، هد 
پمپ با اســتفاده تعیین فشار ورودی پمپ و فشار خروجی پمپ با 
کمک سیستم فرازآوری با گاز، حساب می شود. شیر عملیاتی تزریق 
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گاز، برای کارآیی بهتر پمپ، باالی پمپ فرض می شــود. هد پمپ 
از رابطه ی5 محاســبه می شود با این تفاوت که فشار ورودی پمپ و 

فشار خروجی پمپ، از طریق معادالت6 و 7 تعیین می شود.  
رابطه ی )6(                              

رابطه ی )7(
Pdischarge=Pwh-ΔP1 (GORfm+GOR inj .Lvalve)+ΔP2 (GORfm. LPump -Lvalve)

 ، اختالف فشار بخش باالی شیر فرازآوری گاز تا سر چاه

   ، اختالف فشار بخش بین شیر فرازآوری گاز و پمپ 

 ، اختــالف فشــار بخش بین پمپ تــا ته چاه در 
سیستم فرازآوری مصنوعی ترکیبی است. 

در شــکل2، شــماتیک هدف نهایی این پژوهش نشــان داده شده 
است. افزایش نرخ جریان سیال، با وجود کاهش هد پمپ نسبت به 
فرازآوری پمپ و کاهش میزان گاز تزریقی نسبت به فرازآوری گاز، 

به عنوان هدف نهایی این پژوهش است. 

 2  نمودار کلی چاه در چهار وضعیت تولید طبیعی، تولید با فرازآوری گاز، تولید با فرازآوری پمپ و فرازآوری مصنوعی ترکیبی

2- تشریح بررسي های انجام شده 
برای بررســی نتابج افزایش نــرخ تولید نفــت در روش فرازآوری 
مصنوعــی ترکیبی، اطالعات مخزن در جــدول1، اطالعات چاه در 

جدول2 و اطالعات ســرچاهی در جدول۳ آمده است. داده های چاه 
از مقاله ی مربوط به کوه موند برداشته شده است.]15[ 

   1   داده های سرچاهی موردنیاز

 GOR=200scf/STB نسبت گاز به نفت تولیدی

 API=15ای پی آی نفت

γg= 0.65وزن مخصوص گاز

Twh=1100Fدمای سرچاهی

Pwh=600 psiفشار سرچاهی

   2   داده های مخزنی موردنیاز

Pb=915 psiفشار نقطه ی حباب

P R=1540 psiفشار میانگین مخزن

J=10 STB/day/psi شاخص بهره دهی

   3   داده های لوله مغزی موردنیاز

ID=2.875 inقطر داخلی لوله ی مغزی

L=5000 ftطول لوله ی مغزی

θ=0میزان انحراف چاه از لوله ی مغزی
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 4  نمودار IPR، OPR و نمودارهای عملکرد چاه همراه با تزریق گاز

OPR و IPR 3  نمودار 

با اســتفاده از ســه دســته داده ی مخزنی، لوله ی مغزی و سرچاه، 
نمــودار رابطه ی عملکرد جریان داخلی و نمــودار رابطه ی عملکرد 

 OPR و IPR جریان خارجی در شــکل۳ رســم شده اســت. نمودار
یکدیگر را قطع نکردند، در نتیجه تولید طبیعی صورت نمی گیرد.  

با توجه به عدم تولید چاه و توانایی به نســبت باالی مخزن، مشکل 
عدم تولید به چاه مربوط می شود. فرازآوری گاز برای بهبود شرایط 
چاه انجام می شود. با قرار دادن شیر عملیاتی فرازآوری گاز در عمق 
1۰۰فوت باالی مشــبک کاری، نمودارهــای OPR در میزان تزریق 
گازهای مختلف در شکل4 ترسیم شده است. با افزیش میزان نسبت 

گاز بــه نفت تزریقی، تا یک مقداری، نــرخ جریان افزایش می یابد، 
از آن پس، به دلیل گازی شــدن چاه نرخ تولید کاهش می یابد. در 
نســبت گاز به نفت تزریقی کم، سبک شدن ستون سیال در چاه به 

اندازه ی کافی برای تولید مناسب نیست. 
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در شــکل5، محل تقاطع نمودارهای عملکرد چاه در نسبت گاز به 
نفت تزریق مختلف، با وضوح باالتری دیده می شــود. شکل6 نمودار 
عملکرد فرازآوری گاز را نشــان می دهــد. نمودار عملکرد فرازآوری 

گاز، شــامل محل تقاطع نمودار IPR  و OPR در نسبت گاز به نفت 
تزریق مشخص است. 

با تغییر محل قرارگیری شــیر عملیاتی فــرازآوری گاز، 2۰۰فوت 
باالتر از حالت قبل )۳۰۰فوت باالی مشبک کاری(، بیشترین مقدار 
نرخ جریان تولید نســبت به حالت قبــل کاهش می یابد و به مقدار 
125۰بشکه در روز می رسد. با تغییر محل قرارگیری شیر عملیاتی 
فرازآوری گاز، 7۰۰فوت باالی مشــبک کاری، بیشترین مقدار نرخ 

جریان تولید نســبت به دو حالت قبل کاهــش می یابد و به مقدار 
1۰5۰بشکه در روز می رسد.

در سناريوي فرازآوری با پمپ، برای رسیدن به نرخ جریان موردنظر، 
ابتدا فشــار ورودی و فشــار خروجی پمپ، سپس هد پمپ تعیین 
می شود. پمپ 1۰۰فوت باالتر از مشبک  تنظیم شده است. جدول4، 

 5  محل تقاطع نمودارهای عملکرد چاه در میزان تزریق های مختلف، با نمودار عملکرد مخزن

 6  نمودار عملکرد فرازآوری گاز
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هد پمپ موردنیاز برای رسیدن به نرخ جریان تولید دلخواه را نشان 
می دهد. شــکل7، نمودار هد پمپ موردنیاز برای رســیدن به نرخ 

جریان دلخواه در محل قرارگیری مشخص پمپ را نشان می دهد.

شــکل8، میزان هد پمپ موردنیاز، برای رســیدن بــه نرخ جریان 
مشخص، زمانی که در سیســتم همزمان پمپ و شیر عملیاتی گاز 

وجود دارد، با قرارگیری پمپ در 1۰۰فوت باالتر و قرارگیری شــیر 
عملیاتی گاز در 2۰۰فوت باالتر از مشبک کاری را نشان می دهد.

 7  هد پمپ موردنیاز برای رسیدن به نرخ تولید دلخواه در قرارگیری پمپ در موقعیت های مختلف

   4   هدپمپ مورد نیاز برای رسیدن به نرخ تولید دلخواه

)LPump( محل قرارگیری پمپ

)STB/day( نرخ تولید دلخواه
L - 1 0 0L - 3 0 0L - 7 0 0

هد پمپ

1000147314961558

3000240624282537

5000340834183598

7000473447475267

7500511351305896
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 8   هد پمپ در نرخ تولیدهای دلخواه در نسبت گاز به نفت تزریقی مختلف

هد پمپ، زمانی که همزمان پمپ و شــیر عملیاتــی گاز وجود دارد، با 
قرارگیــری پمپ در 1۰۰فوت باالتر و قرارگیری شــیر عملیاتی گاز در 
15۰فــوت باالتر از مشــبک کاری، ۳۰۰فوت باالتر از مشــبک کاری و 
7۰۰فوت باالتر از مشبک کاری، در نسبت گاز به نفت تزریقی مختلف برای 

رسیدن به نرخ تولید دلخواه، در جدول5 مشخص است. 
در یک عمق شیر عملیاتی مشــخص، برای رسیدن نرخ جریان دلخواه 
بیشتر، هد پمپ بیشتری نیاز است. برای رسیدن به نرخ جریان پایین، با 

افزایش نسبت گاز به نفت تزریقی، هد پمپ کمتر می شود. برای رسیدن 
به نرخ جریان باال، با افزایش نسبت گاز به نفت تزریقی هد پمپ افزایش 
می یابد. برای رسیدن به نرخ جریان دلخواه کمتر، زمانی که شیر عملیاتی 
در عمق بیشــتری نصب شده است، هد پمپ کمتری نیاز است و برای 
رســیدن به نرخ جریان دلخواه باالتر، زمانی که شیر عملیاتی در عمق 

بیشتری قرار دارد، هد پمپ بیشتری نیاز دارد. 

3- بحث 
برای با اعمال شــرایط مخزنی، چاهی و ســرچاهی در یک نمونه ی 
خاص، تولید طبیعی از این چاه انجام نمی شــود. با قرار دادن شــیر 
عملیاتی، 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری، تزریق scf/STB11۰۰، تولید 
هزار بشکه در روز ممکن می شود. با قرار دادن پمپ 1۰۰فوت باالتر از 

مشبک کاری، برای تولید هزار بشکه در روز، هد پمپ 147۳فوت نیاز 
است. برای تولید ۳هزار بشکه در روز در سیستم فرازآوری مصنوعی 
ترکیبی، با قرار دادن پمپ 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری و قرار دادن 
 ،scf/STB5۰۰ شیر عملیاتی 15۰فوت باالتر از مشبک کاری، با تزریق
هد پمپ 14۳۰فوت نیاز است.  با سه برابر شدن نرخ تولید )افزایش 

   5   هد پمپ در نرخ جریان مشخص و نسبت گاز به نفت تزریقی مشخص

L v a lve= L- 1 5 0L v a lve= L- 3 0 0L v a lve= L- 7 0 0

نسبت گاز به نفت تزریقی

100500100010050010001005001000
  

q)ft( هد پمپ

10001067393-1098438451176554186

3000199114301464202214731508208215831623

5000313330383533315130653551319831353598

7000459049525862458949525845458449475796

7500500354666488499754596461498054356386
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تولید 2هزار بشــکه در روز(، تزریق scf/STB5۰۰، 4۳فوت هد پمپ 
کمتری هم نیاز است. 

با قرارگیری شــیر عملیاتی 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری، با تزریق 
گاز با نسبت گاز به نفت 2هزار، 1۳۰۰ بشکه در روز تولید می کند. اگر 
پمپ در عمق 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری نصب شود، برای تولید 
۳هزار بشکه در روز، 24۰6فوت هد پمپ نیاز است. با قرار دادن پمپ 
1۰۰فوت باالتر از مشــبک کاری و شــیر عملیاتی 15۰فوت باالتر از 
 ،scf/STB5۰۰ مشبک کاری، برای تولید ۳هزار بشکه در روز، با تزریق

هد پمپ 142۰فوت نیاز است. 
رسیدن به نرخ جریان تولید 5هزار بشکه در روز، در حالت طبیعی و 
یا فرازآوری گاز، ناممکن است ولی با قرار دادن پمپ ۳۰۰فوت باالتر 
از مشــبک کاری، با هد پمپ ۳418فوت، تولید 5هزار بشکه در روز 
ممکن می شود. در سیستم ترکیبی، با قرار دادن پمپ 1۰۰فوت باالتر 
 ،scf/STB1۰۰ و شیر عملیاتی ۳۰۰فوت باالتر از مشبک کاری، با تزریق
هد پمپ ۳151فوت برای تولید 5هزار بشکه در روز ممکن می شود.

برای رســیدن به نرخ جریان تولید 7هزار بشکه در روز، با قرار دادن 
پمپ 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری، هد پمپ 474۳فوت نیاز است. 
در سیستم ترکیبی، با قراگیری پمپ 1۰۰فوت باالتر از مشبک کاری 
 ،scf/STB1۰۰ و شیر عملیاتی 7۰۰فوت باالتر از مشبک کاری با تزریق

هد پمپ 4584فوت نیاز است.

نتیجه گیری
1- با گذشت زمان، با کاهش فشار مخزن و نرسیدن سیال مخزن به 
سرچاه، یا تولید کم ســیال، نیاز به فرازآوری سیال در چاه احساس 
می شود. دو روش عمده ی فرازآوری مصنوعی، فرازآوری گاز و فرازآوری 
پمپ است. در برخی شرایط، مانند چاه عمیق، سیال با گرانروی باال، 
چــاه با موجــودی گاز پایین و...، فرازآوری گاز و یــا فرازآوری پمپ 
تاثیری در افزایش نرخ تولید ندارد. فرازآوری مصنوعی ترکیبی، روشی 

است که می توان اثر افزایش تولید را در این موارد بررسی کرد. 
2- با بررسی های انجام شده، در شرایط مشخص مخزن، چاه و سرچاه، تولید 
 ،scf/STB11۰۰ طبیعی انجام نمی شود. افزایش نرخ جریان تولید با تزریق
تولید هزار بشکه در روز ممکن می شود. با قرارگیری پمپ، برای تولید هزار 
بشــکه در روز، هد پمپ 147۳فوت نیاز است. برای تولید ۳هزار بشکه در 
روز در سیســتم فرازآوری مصنوعی ترکیبی، بــا تزریق scf/STB5۰۰، هد 
پمپ 14۳۰فوت نیاز است. با سه برابر شدن نرخ تولید )افزایش تولید 2هزار 

بشکه در روز(، تزریق scf/STB5۰۰، 4۳فوت هد پمپ کمتری نیاز است.
۳-  در تولید دلخواه با سیستم پمپ، هد پمپ بیشتری نسبت سیستم 

ترکیبی الزم است. 
4- افزایش تولید و کاهش هد پمپ در سیسستم ترکیبی فرازآوری، 

در صورت اقتصادی بودن قابلیت اجرا دارد.  

پانویس هاپانویس ها
1. Artificial Lift
2. Natural Flow
3. Gas Lift
4. Pump Lift
5. Combined Artificial Lift

6. Hybrid Artificial Lift
7. Pump-Gas System
8. Lift Performance
9. Sucker Rod Pump
10. Productivity Index
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