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بر اســاس آخرین گزارش آژانــس بین المللی انرژی، تقریبا یک ســوم نفت 
تولیدی دنیا از میادین نفتی فراساحلی2 به دست می آید،]1[ که تا سال2025 
ـ باالبرنده3 برای  به نصف افزایش می یابد. امروزه از سیستم لوله ی زیرسطحی 
رســاندن نفت تولیدی از چاه های حفر شده در بستر دریا به سکوی مرکزی 
تولیدی اســتفاده می شود.]2[ این سیســتم ها از یک لوله ی افقی متصل به 
یک لوله ی عمودی )باالبرنده( تشکیل شده اند که طول لوله ی افقی به مراتب 
بیشــتر از باالبرنده است.]3[ جریان در این سیستم ها دو یا سه فازی است، 
بنابراین باید از دیدگاه مکانیک ســیاالت چندفازی مورد ارزیابی قرار گیرد. 
در دبی های پایین، مشــکالت عملیاتی از قبیل جریــان ناپایدار چندفازی 
ایجاد می شــود که تغییرات دوره ای فشــار و نرخ جریــان را پدید آورده و 
تحت عنوان »لختگی شدید4« شناخته می شود. این پدیده اولین بار توسط 
یوکوم5 در سال1973 برای سیستم های تولیدی نفت و گاز دریایی گزارش 
شــد و پس از آن به شــدت مورد توجه قرار گرفت.]2[ در دبی های پایین، 
مایعات در قســمت پایینی باالبرنده جمع شــده و باعث به دام افتادن گاز 
می شود. این مسدود شدن گاز به مرور فشار آن را افزایش می دهد تا زمانی 
که فشــار به حد غلبه بر ستون هیدرواســتاتیک مایع باالسری خود برسد 
و آن را به باال پرتاب کند. با خروج بخشــی از ســتون مایع و مقداری گاز، 

بخش دیگر مایع موجود در باالبرنده به پایین هدایت شــده و مجددا باعث 
بلوکه شــدن گاز تولیدی می شــود. به این ترتیب ســیکلی به وجود می آید 
کــه در نتیجه ی آن مرتبا لخته6 مایع تشــکیل شــده و از بین می رود. این 
پدیــده دوره ای ناپایدار، باعث توقف تولید نفت و گاز در مقاطعی از زمان و 
تولید شــدید نفت و گاز، در نتیجه تخلیه ی لخته ی نفت، در مقاطعی دیگر 
می شــود. مهمترین تاثیرات نامطلوب پدیده ی لختگی شــدید به این شرح 

است:]4و5[

 سرریز مایع و فشار باال در تفکیک کننده: 
انتقال ضربه از ناحیه ی گاز پرفشــار به اسالگ، باعث تغییر ترکیب ورودی 
ـ  مایع به تفکیک کننده می شــود. مطالعات یانگ و همکاران7]6[ نشــان  گاز 
می دهد که جریان ورودی متغیر به تفکیک کننده و ورود لخته به آن، باعث 
ایجــاد اختالل در عملکرد کنترل کننده تفکیک گر، کاهش نرخ تولید نفت و 
کیفیت آن و مشــکالت عملیاتی برای تصفیه ی آب در مراحل آتی می شود. 

 بار اضافی روی کمپرسور گاز:  
به دلیل اینکه ورود لخته به تجهیزات با فشــار و دبی بســیار زیادی همراه 

  میثم مهدوی نژاد، دانشــجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه شیراز  علی صنعتی* ، ناصر انصاری، دانشــجوی دکتری مهندســی نفت دانشگاه شیراز 
  محمد رضا مالیری، اســتاد گروه مهندسی نفت دانشگاه شیراز 

امروزه با گسترش اکتشافات نفت در آب های عمیق، سهم تولید نفت و گاز از سکوهای فراساحلی به تدریج در 
حال افزایش است. رساندن نفت و گاز تولیدی از بستر دریا به سطح سکو، چالشی جدید را برای صنعت نفت و 
گاز ایجاد کرده است. این انتقال از طریق سیستم لوله ـ باالبرنده انجام می شود و از آنجایی که جریان خروجی از 
چاه ها عمدتا دو یا سه فازی است در طول مسیر خط لوله ی افقی و مخصوصا در باالبرنده با تغییر الگوی جریان 
مشکالتی عملیاتی به وجود می آید که مهمترین آنها پدیده ی لختگی شدید است. لختگی شدید باعث صدمات 
جبران ناپذیری به تجهیزات می شود. سکوهای نفتی برای مدیریت جریان پایدار طراحی شده اند، در صورتی که 
پدیده ی لختگی شــدید می تواند جریانی به شــدت ناپایدار ایجاد کند. امروزه روش های متعددی برای کنترل 
لختگی در سیســتم لوله ـ باالبرنده پیشنهاد شده است و تحقیقات گســترده ای در این رابطه انجام شده است. 
مطالعات انجام شــده به سه دسته مطالعات مدل سازی، شبیه سازی و آزمایشگاهی تقسیم می شوند که معموال 
دو مورد از این موارد با یکدیگر کوپل می شوند تا نتایج قابل اعتمادی به دست آید. در این مطالعه، با استفاده از 
نرم افزار تجاری الگا 1، مدلی برای بررســی پدیده ی لختگی شدید ساخته شده و تاثیر پارامترهای مختلف مانند 
قطر باالبرنده، چگالی نفت و تزریق گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهند که گاز 
ســبک تر تزریقی نقش موثرتری برای کم کردن فشار در پایه ی باالبرنده و کاهش میزان و مدت زمان تشکیل 

لخته در پایه ی باالبرنده برای نمونه نفت با درجه ی API پایین تر دارد. 
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است، می تواند به تجهیزات فرآیندی آسیب وارد کند، خصوصا کمپرسورها 
که به هیچ وجه برای فشــار و نرخ باال طراحی نشده اند.

تجهیزات:    تخریب 
جهش ناگهانی مایعات با ســرعتی برابر ســرعت گاز می تواند به تجهیزاتی 

مانند اوریفیس ها، خم ها، شــیرها و پمپ ها آسیب شدیدی وارد کند.

به علت تکرار:    خستگی 
فشــار و جریان نوســانی می تواند عمر تجهیزات را کاهش دهد و خستگی 
مضاعفــی به آنهــا وارد کند.]7[ این تکــرار به تدریج باعــث تخریب کل 

می شود. سیستم 

 خوردگی: 
مطالعــات زیادی نشــان داده اند که خوردگــی در لوله ها بــا ورود لخته 
افزایش می یابد.]8[ تغییرات شــدید دبی، اصطکاک شــدیدی را در سطح 
لوله ها ایجاد می  کند که این افت فشــار اصطکاکی شدید می تواند استرس 
مکانیکی شــدیدی به دیــواره ی لوله ها وارد کند که همین مســئله باعث 

تشدید پدیده ی خوردگی می شود.

 کاهش نرخ تولید: 
با رخداد پدیده ی لختگی شــدید، به دلیل تقابــل دو فاز و درهم آمیختگی 
آنهــا، نرخ تولید روزانه و ظرفیت جداســازی دو فــاز کاهش می یابد و در 
نهایت فروش محصوالت با مشــکل مواجه خواهد شــد. مطالعات بسیاری 
نشــان داده اند که با کنترل پدیده ی لختگی شدید می توان نرخ تولید نفت 

و گاز را افزایش داد.]9[

 هدررفت گاز: 
به دلیل اینکه ورود لخته به ســکوهای نفتی با فشــار بسیار زیادی همراه 
بوده که از ســطح ایمنی تعریف شده برای صنعت نفت و گاز بیشتر است، 
باعث عمل کردن شــیر اطمینان، شــده و بخش زیــادی از گاز را به فلر 

منتقل کرده و می سوزاند.

 متروکه شدن چاه: 
در بدترین حالت فشار برگشتی ایجاد شده می تواند منجر به عدم تولید سیاالت و 

متروکه شدن چاه شود.
ملک زاده و همکاران]3[ پدیده ی لختگی شدید را به خوبی تشریح کرده اند. شکل1 
نشان دهنده ی مراحل این پدیده است. همان طور که مشخص است، مرحله ی اول 
مسدود شدن مسیر جریان گاز توسط تجمع مایع در قسمت پایینی باالبرنده است. 

با ادامه یافتن جریان هر دو فاز، در حالی که گاز مســدود شده است ارتفاع مایع و 
فشار در پایه در باالبرنده به تدریج افزایش می یابد و سطح تماس مایع ـ گاز را به عقب 

می راند.)مرحله ی رشد لخته( 
وقتی سطح مایع به باالی باالبرنده برسد، فشار در قسمت پایینی باالبرنده به حداکثر 
مقدار خود می رســد، بنابراین فشار گاز حبس شده بیشتر از فشار هیدرواستاتیک 
مایع موجود در لوله می شود که مایع را به بیرون پرتاب می کند و همزمان لخته به 
پایه باالبرنده نزدیک می شود.)مرحله ی تولید مایع(. سپس گاز به داخل باالبرنده وارد 
می شود و فشار هیدرواستاتیک سیال موجود در باالبرنده کاهش می یابد. انبساط گاز 
سبب انتقال مایع بیشتر به بیرون می شود.)مرحله ی تولید سریع مایع( پس از آن، 
گاز با دبی باال تولید شده و فشار سیستم به سرعت تخلیه می شود، و در نتیجه ایجاد 
این فشار حداقلی در پایه ی باالبرنده، مایع باقی مانده به پایین فرو ریخته و در پایه ی 
باالبرنده تجمع می یابد.)مرحله ی فروکش گاز8(. این فرآیند به صورت سیکلی مرتب 

تکرار شده و خستگی مکانیکی شدیدی را به سیستم وارد می کند.

برای کنترل پدیده ی لختگی شدید دو روش وجود دارد:
1- توســعه ی سکوهای نفتی به گونه ای که آماده ی دریافت ضربه های نوسانی 
لخته ها باشــند. این راه حل منطقی به نظر نمی رسد و هزینه های بسیار زیادی 

به سیستم تحمیل می کند. 
2- طراحــی روش های مقابله ای بــرای ایجاد جریان آرام و کنترل شــده از 

خروجی باالبرنده. 
روش های مقابله به دو صورت روش های پیشگیری )فعال( و روش های حذف 
)منفعل( اعمال می شــوند. در روش های پیشــگیری با طراحی لوله و ساختار 
سیســتم تالش می شــود از ایجاد لخته در سیســتم ممانعت به عمل آید. در 
روش های حذف، همان طور که از اسم آن پیداست، هدف، حذف و نابود کردن 

لخته ی تشکیل شده در سیستم قبل از خروج از باالبرنده است. 
از روش های فعال حذف لخته در سیستم لوله ـ باالبرنده می توان به روش هایی 
ماننــد روش اختناق متغیر، روش تزریق گاز خارجی به باالبرنده و ترکیبی از 

1  مراحل لختگی شدید]2[
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این دو روش اشاره کرد. در مورد روش های منفعلی که امروزه در صنعت نفت 
اســتفاده می شــوند نیز می توان به مواردی مانند روش لوله ی مارپیچ، روش 
لوله ی مواج، روش اســتفاده از ابزار شــبه ونتوری، روش ایجاد مانع در مسیر 
حرکت ســیال، روش اختناق دائم، روش استفاده از لخته گیرها، روش جریان 

چندفازی همگن و روش فرازآوری با گاز تولیدی9 اشاره کرد.
در ســال های اخیر مطالعاتی در خصوص پدیده ی لختگی انجام شــده که در 

ادامه به بررسی تعدادی از این پژوهش ها می پردازیم:
تایتل و همکاران10]10[ و اشــمیت و همکاران11]11[ معیاری برای جریان 
آرام در قســمت افقی سیســتم لوله ـ باالبرنده ارائه کردند که نقطه ی شروع 
لختگی را در قســمت افقی پیش بینی می کند. در گذشته از مدل پیشنهادی 
این دو مطالعه در صنعت استفاده می شد. معیار ارائه شده توسط بوئی12]12[ 
پس از این دو مطالعه ارائه شد و به بهبود آنها پرداخت. بر اساس معیار بوئی، 
برای تشکیل لخته ی شــدید باید نرخ تجمع گاز در پایه ی باالبرنده بیشتر از 
نرخ افزایش فشار گاز در قســمت افقی لوله ـ باالبرنده باشد. افزایش فشار فاز 
گاز، توسط ســتون مایع در باالبرنده رخ می دهد که لحظه به لحظه در حال 

افزایش است. بر این اساس می توان شدت لختگی را نیز تعیین کرد. 
تایتــل و همکاران در مطالعه ی دیگری]13[ نشــان دادند که حتی با وجود 
ســتون مایع ثابت در باالبرنده، فرآیند سیکلی تشــکیل لخته وجود خواهد 

داشت. 
در مطالعه ی دیگری که توســط تایتل و گروه دیگری از همکاران]14[ انجام 
شــده است، معیاری برای بیان تعیین لختگی شــدید ارائه کردند که تنها بر 

اساس سرعت ظاهری مایع فرموله شده است. 
فوچس13]15[ معیاری را بیان کرد که بر اســاس آن زمان رهایی لخته، قابل 
محاســبه اســت. زمان رهایی را می توان به صورت زمان موردنیاز برای انتقال 

لخته ی تشکیل شده از لوله ی افقی به باالبرنده تعریف کرد. 
پدرســون و همکاران14]16[ دو معیار ســاده برای تشخیص وجود لخته در 
سیستم لوله ـ باالبرنده تعیین کردند. این دو معیار به این صورت تعریف شدند:

1- معیار اول بر اســاس تغییر فشــار پایه ی باالبرنده با زمان است. بر اساس 
این معیار با افزایش فشار پایه ی باالبرنده فرکانس فشار نیز افزایش می یابد و 
نوسانات، زیاد می شود. در این معیار حداقل فرکانس الزم برای شروع پدیده ی 

لختگی شدید تعیین شده است. 
2- معیار دوم مربوط به افت فشــار در طول باالبرنده اســت. با ورود لخته به 
باالبرنده، فشار هیدرواســتاتیک داخل باالبرنده به سرعت تغییر می کند. این 

معیار برای اندازه گیری های سطحی فشار مناسب است. 
فابر و همکاران15]17[ مدلی برای شبیه ســازی جریان دو فازی در باالبرنده، 
فقط در شــرایط نفوذ مســتمر گاز، ارائه دادند. این مــدل توانایی پیش بینی 

ناپیوستگی های تک فازی و دوفازی در خط لوله و در باالبرنده را ندارد. 

تایتــل و همکاران]13[ با در نظر گرفتن مقادیر میانگین ثابت برای چگالی و 
جزء حجمی گاز در باالبرنده، مدلی ارائه دادند که امکان محاســبه ی تغییرات 
زمانی فشار خط لوله، موقعیت منطقه ی تجمع مایع، دبی ورودی به باالبرنده 
و ماندگــی میانگین را فراهم می کند. از این مدل دریافت شــد که با نزدیک 
شــدن نقطه ی عملیاتی به خــط پایداری حل عددی به نتیجه نمی رســد و 
دبــی جرمی گاز را بی نهایت تخمین می زند. داده ی آزمایشــگاهی که از یک 
دســتگاه برای حجم های متفاوت )شبیه سازی طول های خط لوله ی تعادلی( 
به دســت می آید و مقایسه با داده های شبیه ســازی تطابق خوبی را به جز در 
مرحله ی سرریز شدن نشان می دهد، اما این مدل برای باالبرنده های طویل و 
سیستم های دور از ســاحل که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارند نتایج قابل 

قبولی به دست نیاورده است.
ساریکا و شوهم16]18[ با در نظر گرفتن معادالت بقا بدون تغییر فاز برای گاز 
و مایع و معادله ی مومنتوم مخلوط که در آن فقط گرانش حاکم است، مدلی 
ارائه کرده اند که ظرفیت کنترل ناپیوستگی هایی از قبیل تجمع مایع در لوله 

و سطح مایع در باالبرنده را دارد، اما در نواحی ناپایدار خطای زیادی دارد.
جانســون و همکاران17]19[ لختگی شــدید را با اســتفاده از شیر اختناق و 
تزریق گاز به عنوان روش های کاهشــی مدل کرده انــد، ولی با انجام یک کار 
آزمایشــگاهی و مقایسه ی نتایج مدل با آن وجود خطای زیادی را به خصوص 

در زمانی که برگشت مایع به سمت لوله نداریم، مشاهده کردند.
بالینو و همکاران18]20[ مدلی برای تمامی زوایای انحراف باالبرنده با استفاده 
از معــادالت بقا بــرای فازهای مایع و گاز و یک معادلــه ی مومنتوم مخلوط 
به صورت جداگانه برای لوله و باالبرنده ارائه دادند که برخالف مدل های دیگر 
در نواحــی خط پایــداری مطابقت خوبی دارد و نفوذ گاز را بی نهایت نشــان 

نمی دهد.
ســاریکا و شــوهم]21[ مدلی ناپایا ارائه دادند که بر اســاس جریان وابسته 
به جاذبه نوشــته شده است. سپس مدل را با تســت های آزمایشگاهی مورد 
بررســی قرار دادند. نتایج این بررسی نشــان داد که مدل ارائه شده می تواند 
فشــار سیستم، تجمع مایع، طول لخته و زمان ســیکل را برای تمام شرایط 
آزمایشــگاهی به خوبــی پیش بینی کند. برای اســتفاده از ایــن مدل و تمام 
مدل های مشابه، دانش دقیق در خصوص سایز تجهیزات و ابعاد آنها و زاویه ی 
لوله ها و باالبرنده با افق، باید فراهم شــود. اگرچــه این مدل پیش بینی های 
بسیار دقیقی از لختگی شدید را ارائه می دهد ولی در برخی شرایط دچار عدم 
همگرایی برای رسیدن به جواب، دیده شده و این مشکل به علت فرض جاذبه 
به عنوان نیروی غالب در سیســتم اســت. بنابراین دقت مدل در رنج جریان 

لخته ای تا حدودی با عدم اطمینان همراه است.
استورکاس و همکاران19]22[ بر اساس معادالت بقای جرم، مدل دیفرانسیلی 
جبری برای بررسی لختگی شــدید در لوله ـ باالبرنده، ساختند که با نرم افزار 
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شبیه ســازی الگا تطابق بسیار خوبی دارد. این مدل شامل چهار معادله بوده 
که بر اســاس معادله ی اول کل تغییرات فاز مایع برابر با اختالف دبی جرمی 
ورودی و خروجی است. معادله ی دوم تغییر جرم گاز در لوله ی افقی، معادله ی 
سوم تغییر جرم گاز در باالبرنده و معادله  ی چهارم محاسبات مربوط به شیر 
سرچاهی را محاســبه می کند. این مدل تمامی رژیم های جریانی را به خوبی 
شناسایی می کند. مدل دیگری توسط جهانشاهی و همکاران20]23[ توسعه 
ـ باالبرنده  یافتــه که در آن از معــادالت بقای جرم و داده های ســاختار لوله 
اســتفاده شده است. در این مدل برای هریک از سه قسمت سیستم باالبرنده 
)قســمت زاویه دار، قسمت افقی و قســمت عمودی( یک معادله برای نفت و 
یک معادله برای گاز به دست آمده. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد 
پارامترهــای تیونینــگ در مدل های عددی، نتایج به خروجــی نرم افزار الگا 
شبیه تر می شود. آنها با بهینه سازی، مدلی بر اساس 4پارامتر تیونینگ توسعه 

دادند که با اندکی تصحیح تطابق قابل قبولی با مدل الگا نشــان می دهد.
مگلیو و همکارانش21]24[ مدلی ارائه دادند که ویژگی اصلی آن ســادگی و 
وابســتگی حداقلی آن به ساختار فیزیکی سیستم بود. در این مدل یک شیر 
ظاهری در قسمت پایه ی باالبرنده فرض می شد تا انسداد گاز در طول فرآیند 
لختگی را شبیه ســازی کند. فشار این شیر تا حدی افزایش می یابد که بتواند 
بر فشــار هیدرواستاتیک ســتون مایع در باالبرنده غلبه کند. چون این مدل 
دارای کمترین وابستگی به ســاختار فیزیکی سیستم است، لذا می تواند هم 
ـ باالبرنده و هم برای مدل چاه مورد اســتفاده قرار گیرد،  برای سیســتم لوله 
در نتیجه زمانی که پیچیدگی های فیزیکی سیســتم زیاد و عدم قطعیت در 
سیســتم وجود داشته باشد، این مدل می تواند با انعطاف تر و دقیق تر از سایر 
مدل ها، به شبیه ســازی رفتار جریانی بپردازد. یکی از ایرادات مدل ســازی 
کنترلی این است که بسیاری از مدل های کنترلی موجود بر اساس معادالت 
بقای جرم، توســعه یافته اند و بنابراین دبی تولید نفت و گاز باید به تفکیک 
مشخص باشد، در صورتی که در سکوهای دریایی امکان اندازه گیری نرخ گاز 
و نفت به صورت جداگانه وجود ندارد و فقط فشار، اندازه گیری می شود که بر 
اســاس آن می توان به دبی کل و نه دبی تفکیک شــده نفت و گاز پی ببریم. 
از طرفــی برای لوله های زیر دریا نصب و اســتفاده از فشارســنج های دقیق 
معموال کار دشواری اســت. بنابراین استفاده از ابزاری مانند شبکه ی عصبی 
برای محاسبه ی فشار در اعماق مختلف، بسیار مفید به نظر می رسد. از این رو 
باربوسا و همکاران22]25[ به مطالعه ی مدل سازی مخزن بر اساس فشارهای 
به دست آمده از روش های مصنوعی پرداختند. البته در استفاده از شبکه های 
عصبی برای پیش بینی فشــار در اعماق مختلف نیز اشکاالتی از قبیل اینکه 
شرایط پیش فرض برای محاسبه ی فشار باید در طول اندازه گیری ثابت باشد 

یا اینکه تغییرات آن با زمان در محاســبات لحاظ شود، وجود دارد.

 مدل سازی لختگی شدید با نرم افزار الگا: 
در این قســمت به کمک نرم افزار  به مدل ســازی پدیده ی 
لختگی شــدید در لوله ی باالبرنده و بررســی پارامترهای قطر لوله، چگالی 
نفت و تزریق گاز در پایــه ی باالبرنده می پردازیم. به کمک اطالعات ورودی 
جدول1 برای حالت تشــکیل لخته ی شدید، مدل باالبرنده ای که در شکل2 
نشان داده شده است، برای دو سناریو بدون تزریق گاز در پاشنه ی باالبرنده و 
مدل تزریق گاز در پاشنه ی باالبرنده آنالیز حساسیت سنجی برای پارامترهای 
قطر باالبرنده و چگالی نفت همراه گاز انجام شــده است. برای مدل مبنا که 
بر اساس تشکیل لخته ی شدید در نظر گرفته شده است، برای موارد اقطار4 
و 6اینچ باالبرنده و همچنین API نفت 30 و 10 نمودارهای ماندگی ســیال، 
درصد حجمی نفت، فشــار در پاشــنه ی باالبرنده و ســرعت ظاهری گاز در 
پایه ی باالبرنــده به عنوان خروجی از نرم افزار برای تحلیل تشــکیل لخته ی 
مایع بر پایه ی باالبرنده در نظر گرفته شــده اند. کل زمان شبیه سازی نیز 10 

ساعت در نظر گرفته شده است.

2  شمایی از طراحی باالبرنده در حالت مبنا بدون تزریق گاز در پاشنه ی باالبرنده

مقدارمتغیرنماد

APIAPI  30چگالی

𝛾g 00/6609چگالی مخصوص گاز

N101تعداد گره ها

L)1000طول خط لوله )متر

β)2زاویه ی انحراف خط لوله )درجه

T)323دما )کلوین

D)4قطر سیستم لوله ـ باالبرنده )اینچ

Xr)845طول افقی باالی باالبرنده )متر

Z r)1300ارتفاع باالی باالبرنده )متر

ϵ)0/000046زبری )متر

P sep)25فشار در جداساز )بار

Q g 0)m  3/s( 0/2دبی حجمی گاز در شرایط استاندارد

GOR)v/v( 145نسبت گاز به نفت

Water Cut1/116درصد آب همراه

  1 اطالعات ورودی موردنیاز برای ساخت مدل الگا
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 3  طراحی باالبرنده در حالت مبنا برای API=30 و D =4 inch و بدون تزریق گاز 
باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت مبنا 

پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده برای حالت مبنا در یک ساعت

شــکل3 برای حالت مبنا )قطر باالبرنده 4اینــچ و API =30( افزایش اندکی 
لختگی که حدود یک ســاعت پس از تولید شروع می شود، را نشان می دهد. 
بدین صورت که، هما ن طور که در قســمت "الف" نشــان داده شده است، در 
حین افزایش لختگی مایع، فشار افزایش و پس از خارج شدن گاز بر اثر راندن 

مایع به بیرون از باالبرنده، کاهش می یابد. 
در این حالت لختگی شــدید و انســداد لوله اتفاق نیفتاده اســت. ســرعت 
ظاهــری گاز نیز به دلیــل افزایش میزان لختگی مایــع و ممانعت آن برای 
جریان گاز کاهش می یابد. قســمت "ب" شکل3 نیز تغیرات ماندگی مایع، 
ســرعت ظاهری گاز و درصد حجمی نفت در امتداد طول باالبرنده در یک 
زمان معین )در اینجا یک ســاعت اولیه( را نشــان می دهد و بیان کننده ی 
بیشــترین تشکیل لختگی مایع در پایه ی باالبرنده است. همچنین در باالی 
باالبرنده به دلیل کاهش بیشــتر فشــار و درصد مایع، افزایش سریع سرعت 

ظاهری گاز رخ می دهد.
با افزایش قطر باالبرنده به 6اینچ و ثابت نگه داشــتن سایر پارامترهای جدول1 
شاهد چرخه های لختگی شــدید در مدت 10 ساعت بوده که حدود 2 ساعت 
پس از تولید شروع می شوند و به طور متناوب ادامه پیدا می کنند، بدین صورت 

که وقتی فشــار به حداکثر مقدار خود می رسد، انسداد کامل رخ داده و مایع 
به طــور کامل باالبرنده را پر می کنــد و هنگامی که گاز پس از راندن مایع به 
بیرون از باالبرنده به ســرعت خارج شود، فشــار حداقل می شود. همان طور 
که در شکل4 مشاهده می شود ســرعت ظاهری گاز در مواقع لختگی شدید 
کمتریــن بوده و در طول باالبرنده روند تغییرات ثابت نبوده و تابع چرخه های 

تولید و خارج شدن لختگی شدید مایع است.
برای بررســی اثر کاهش API نفت همراه سیال ورودی از30 به 10 به 
خــط لوله برای باالبرنده بــه اقطار مبنای 4 و 6 اینچ نیز شبیه ســازی 
انجام شــده که افزایش دانســیته ی نفت باعث افزایــش مقدار ماندگی 
مایع نسبت به حالت مبنای اولیه در پایه ی باالبرنده برای قطر باالبرنده 
4 اینــچ و همچنین باعث افزایــش بیش از دو برابری فشــار در پایه ی 

باالبرنده شده است. 
در این حالت در نیم ســاعت اولیه یک چرخه افزایشی ـ کاهشی ماندگی 
مایع مشــاهده می شود که پس از حدود یک ساعت، ثابت شده است. این 

تغییرات در شکل5 نشان داده شده اند. 
با توجه به قسمت "ب" نمودار، با کاهش ماندگی در انتهای طول باالبرنده، 

سرعت ظاهری گاز با نرخ بیشتری افزایش می یابد.
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 4  طراحی باالبرنده در حالت مبنا برای API= 30 و D =6 inchو بدون تزریق 
باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت مبنا 

پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده برای حالت مبنا در یک ساعت

 5  طراحی باالبرنده در حالت مبنا برای API=10 و D= 4 inch و بدون تزریق گاز 
باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت مبنا 

پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده برای حالت مبنا در یک ساعت



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 180 

17

برای بررســی اثر قطر باالبرنده در حالت نفت سنگین تر شبیه سازی با قطر 6 
اینچ انجام شد که نتایج جالب آن کاهش چشمگیر فشار در پایه ی باالبرنده و 

کاهش ماندگی مایع نسبت به حالت قبلی با قطر 4 اینچ است.
علت این مسئله می تواند کاهش افت فشار اصطکاکی در طول باالبرنده باشد 
که این امر اثر افزایش معمول تشکیل لخته و افزایش ماندگی به دلیل افزایش 
قطــر را خنثی کرده و حتی در این مورد میزان ماندگی کاهش یافته اســت. 

نتایج این امر در شکل6 مشهود است. 
شــکل7 نشــان دهنده ی مدل مبنا با لحاظ کردن تزریق گاز با همان ترکیب 

ورودی خط لوله به پاشنه ی باالبرنده است. 
اشکال 8 تا 11 اثرات قطر و API برای حالت تزریق گاز جهت کاهش لختگی 
و کاهش ماندگی مایع را نشان می دهند. از بررسی نمودارها استنباط می شود 
که ماندگی مایع در حالت تزریق گاز کاهش یافته است.)شکل8( با مقایسه ی 
اشکال 9 و 4 نتیجه می شــود که تزریق گاز اثر چشمگیری بر کاهش شدید 
لختگــی و ماندگی مایع بــرای قطر باالبرنده ی 6 اینچ داشــته که این برای 

طراحی و انتخاب باالبرنده ی بزرگ تر و تولید باالتر حائزاهمیت است و در این 
مورد به غیر از نیم ساعت اولیه، نمودارها همگی ثابت شده اند.

مشــابه حالت مبنای قبلی در مورد اثر API نفت همراه به دســت آمده اند با 
این تفاوت که مدت زمان انسداد و درجه ی ماندگی مایع در حالت تزریق گاز 

کمی بیشتر از حالت بدون تزریق به دست آمده است. 
دلیل این امر نیز تزریق ترکیب اولیه ی ســیال ورودی به خط لوله بوده که بر 
افزایش میزان ماندگی و افزایش افت فشار تاثیر گذاشته و باعث افزایش فشار 

در پایه ی باالبرنده نسبت به حالت مبنای بدون تزریق گاز شده است. 
در حالــت کلــی با کاهــش درجه ی API و ســنگین شــدن نفت، فشــار 
هیدرواســتاتیک باالبرنده افزایش می یابد و کاهش دامنه ی فشــاری پایه ی 
باالبرنده به منظور پایداری نســبی جریان، نیازمند تزریق بیشــتر گاز است، 
بنابراین خواص ســیال خروجی از چاه به خصوص مایعات در استفاده از روش 

تزریق گاز از اهمیت خاصی برخوردار است.

 6  طراحی باالبرنده در حالت مبنا برای API=  10 و D=  6 inch و بدون تزریق گاز 
باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت مبنا 

پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده برای حالت مبنا یک ساعت
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D= 4 inch و API= 30 ،qg= 0.23 sm 3 / s ،7  شمایی از طراحی باالبرنده با تزریق گاز در پاشنه ی باالبرنده 

qg= 0.23 sm 3/ s و D =4 inch و API= 30 8  طراحی باالبرنده در حالت تزریق گاز برای 

باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده 
پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده برای حالت تزریق گاز در یک ساعت
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 qg =0.23 sm 3/ s و D= 6 inch و API= 30 9  طراحی باالبرنده در حالت تزریق گاز برای 

باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده 
پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده در یک ساعت

 qg= 0.23 sm 3 /s و D = 4 inch و API =10 10  طراحی باالبرنده در حالت تزریق گاز برای 

باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده
پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده در یک ساعت
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 qg= 0.23 sm 3/ s و  D= 6 inch و API= 10 11  طراحی باالبرنده در حالت تزریق گاز برای 

باال( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده 
پایین( ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر نسبت حجمی نفت در طول باالبرنده در یک ساعت

 12  ماندگی مایع، سرعت ظاهری گاز و تغییر فشار بر حسب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت تزریق گاز در پایه باالبرنده )API =30 و D= 4 inch( با نرخ تزریق 

GOR= 1450 sm 3 /m 3و qg= 0.23 sm 3/ s
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 13  ماندگی مایع، ســرعت ظاهری گاز و تغییر فشــار بر حســب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت تزریق گاز در پایه ی باالبرنده )API= 30 و D =6 inch ( با نرخ تزریق 

GOR= 1450 sm 3/ m 3 و  qg= 0.23 sm 3/ s

 14  ماندگی مایع، ســرعت ظاهری گاز و تغییر فشــار بر حســب زمان در پایه ی باالبرنده برای حالت تزریق گاز در پایه باالبرنده )API =10  و D =4 inch ( با نرخ تزریق  

 GOR = 1450 sm 3/ m 3 و  qg= 0.23 sm 3/ s

 15  ماندگی مایع، ســرعت ظاهری گاز و تغییر فشــار بر حســب زمان در پایه باالبرنده برای حالت تزریق گاز در پایه باالبرنده )API= 10 و D= 6 inch( با نرخ تزریق  

 GOR = 1450 sm 3/ m  3 و qg= 0.23 sm 3/ s
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نتیجه گیری
به طور کلی پس از انجام مدل سازی فوق نتایج زیر حاصل می شود: 

1- ترکیب ســیال خط لوله از جمله درجه ی API تاثیر مســتقیم بر افزایش 
ماندگی مایع و لختگی شدید مایع در باالبرنده دارد.

2- تغییرات قطر باالبرنده بر افت فشــار اصطکاکــی موثر بوده و آنالیز انجام 
شده، نشان می دهد که افزایش قطر برای ترکیب سیال سنگین تر اثر مطلوبی 
بر میزان تشــکیل لخته ی مایع داشته است. البته باید به این نکته نیز توجه 
داشــت که در کنار تاثیر مثبت افزایش قطــر که در خصوص کاهش لختگی 

در سیســتم دارد، در کل باعث کاهش نرخ تولید می شــود و می تواند اقتصاد 
تولید نفت را به چالش بکشــاند، بنابراین همان طور که قبال گفته شــد، تمام 
پارامترهای طراحی از جمله قطر باالبرنده، باید به صورت بهینه طراحی شوند.

3- در این مطالعه، با بررســی ترکیب گاز تزریقی نشــان داده شده است که 
گاز سبک تر تزریقی نقش موثرتری برای کم کردن فشار در پایه ی باالبرنده و 
کاهش میزان و مدت زمان تشــکیل لخته در پایه ی باالبرنده برای نمونه نفت 

با درجه ی API پایین تر دارد.
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