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نياز به بررســي و محاسبه ی افت فشار جريان هاي دو فازي نفت ـ گاز در اغلب 
فرآيندهاي صنعت نفت وجود دارد. توزيع فازهاي مختلف درون لوله وابســته 
به شــرايط هندسي آن از جمله قطر لوله، شيب لوله، سرعت نسبي و خواص 
فيزيكي گاز و مايع اســت. در شكل1 الگوهاي اصلي جريان دو فازي در يك 
چاه عمودي نشـــان داده شده است. افت فشــار در جريان هاي دو فازي به 
شــدت متاثر از الگوي جريان اســت. حضور فاز دوم، سبب بروز چالش هاي 
بسیاری در مدل سازي سيستم جريان دو فازي مي شود، زيرا هيدروديناميك 

و مكانيسم جريان در هر الگو متفاوت است.
در بســياري میادین تازه توســعه یافته در دنیا و یا ميادين نفتي كه به علت 
گذشت زمان طوالني از شــروع برداشت، مخزن قادر به توليد طبيعي نيست 
از فرآيند فرازآوري با گاز استفاده مي شود که در آن تزريق گاز متراكم سبب 
كاهش جرم حجمي ستون مايع و درنتيجه افزايش توليد مي شود.]2[ جريان 

ســيال در يك چاه تحت فرازآوري با گاز، نمونه ی بارزي است كه در آن تنوع 
و گذر متعدد از الگوهاي جريان دو فازي مشاهده مي شود.

در کشــور ما به علت دسترسی به گازی با فشار باال در مجاورت چاه هایی که 
نیاز به فرازآوری با گاز دارند، اســتفاده از این تکنولوژی سهل الوصول تر است، 
زیرا نیازي به نصب ایســــتگاه تقويت فشــار وجود ندارد و هزينه ی استفاده 
این مکانیســم از روش هاي ديگر كمتر اســت. این شرایط برای موضوع مورد 
مطالعه ی ما نیز برقرار است. فرازآوری با گاز براي چاه هايي كه توليد ماســــه 
دارند، بسیار مفيد اســت زیرا داراي تجهيزات متحرك كمتري است، ماسه ی 
توليدي آســيب كمتري به تجهيزات فرازآوري با گاز مي رســاند. لذا موضوع 
مورد بررســی در این پژوهش از  هزينه های اولیه ی کمتری نســبت به ساير 
روش هاي فرازآوري مصنوعي برخوردار اســت و هزينه ها شامل ادوات خاص 
درون چاهي می شود.]3[ از محدودیت های اعمال این روش، در دســــترس 

  مهشــید رجبی قهنویه* ،  دانشجوی کارشناسی ارشــد مهندسی بهره برداری  مهدی بهاری مقدم، اســتادیار دانشــکده ی مهندسی نفت دانشــگاه صنعت نفت   
نفت  دانشگاه صنعت  دانشکده ی  نفت 

در بســیاری از مخازن ایران، در ابتدای تولید از مخزن، انرژی مخزن جهت تولید طبیعی وجود دارد و انتقال 
ســیال به ســطح و گاهی به تاسیســات بهره برداری با مکانیســم تخلیه ی طبیعی و نیروی ثقلی میسر است. 
بدیهی اســت این پتانســیل رفته رفته کاهش می یابد، ولی در برخی موارد از همان اوایل تولید، نیروی کافی 
برای تولید با مکانیســم اولیه ی طبیعی جهت تولید اقتصادی و رانش ســیال از چاه به سطح کفایت نمی کند، 
در این صورت از روش های فرازآوری مصنوعی )با پمپ یا گاز( برای تولید اســتفاده می شــود. یکی از مشکالت 
چاه های نفتی ایران و به خصوص در جنوب غربی کشــور، افت فشار ته چاهی است که جهت حل این مشکل از 
روش فرازآوی مصنوعی با گاز اســتفاده می شــود که مدنظر این پژوهش می باشد. در این مطالعه، با استفاده از 
یکی از نرم افزارهای مدل سازی جریان چندفازی در ستون چاه، فرآیند تزریق پیوسته ی گاز در یکی از چاه های 
میادین نفتی جنوب کشور طراحی و رژیم های جریان دوفازی و افت فشار در ستون چاه تعیین شده است. اثر 

تغییر پارامترهای قطر لوله ی مغزی و نرخ تزریق گاز بر رژیم جریان دوفازی و افت فشار بررسی شده است.
پــس از طراحی عملیات فرازآوری مصنوعی با گاز مشــاهده شــد، تزریق گاز با دبــی 3 میلیون فوت مکعب 
استاندارد در روز بیشترین میزان تولید نفت را خواهیم داشت و در این دبی کمترین میزان افت فشار در ستون 
چاه حاصل می شــود. با تزریق گاز در دبی های باالتر از دبی بهینه، میزان افت فشار در ستون چاه افزایش پیدا 
می کند و رژیم های جریانی انتقالی و حلقوی عالوه بر رژیم جریانی لخته ای در ستون چاه دیده شده است. در 
چاه هایی که تحت فرازآوری مصنوعی با گاز هســتند، با افزایش قطر لوله ی مغزی، میزان افت فشار درون چاه 

کاهش می یابد و فشار سر چاهی باالتری حاصل می شود.
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نبودن گاز مناســــب براي تزريق، هزينه ی باالي خريد، نصب و پشــتيباني 
كمپرســــور می باشد. همچنین الزم است دقت نظر به عمل آید که گاز مورد 
اســتفاده خاصیت خورندگی نداشــته باشــــد. الزم به ذکر است استفاده از 
اين روش در فرازآوري نفت هاي ســــنگين نســبت به نفت هاى ســبك از 

راندمان كمتري برخوردار است.]4[
در روابط تجربی عزيز و همكاران، سرعت هاي ظاهري تصحيح شده ی فازهای 
گاز و مایع در واحد سيستم انگليسي بر اساس معادالت1 و 2 بیان می شوند.

رابطه ی )1(:                          

رابطه ی )2(:                                              
V sg : سرعت ظاهری فاز گازی

V sl: سرعت ظاهری فاز مایع

ρ   G : چگالی گاز
ρ  L : چگالی مایع

σ L : کشش سطحی بین فاز گاز و مایع
شکل 2و جدول1 محدوده ی برقراری الگوهاي مختلف جريان دوفازی مبتنی 

بر نقشه ی جريان تجربي عزيز و همكاران را نشان مي دهند: ]5[

 1  الگوهــاي اصلي جریان دو فازي در چاه عمودي ]1[

 2  نقشــه ی رژیم های جریانی بر اســاس روابط عزیز و همکاران، چاه عمودي ]5[
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بر اساس روابط تجربی روش  عزيز و همكاران، افت فشار هيدرواســـتاتيكي 
و اصـــطكاكي براي هر يك از رژيم هــای جريان حبابي، لخته اي و حلقوي را 
می توان تخمین زد. در اين روابط افت فشــار رژيم جريان كف آلود، توســط 

درون يابي خطي بين دو رژيم جريان لخته اي و حلقوي تعيين مي شود.
در ایــن مطالعه ی موردی، ابتدا با اســتفاده از نرم افــزار تجاری مدل یکی از 
چاه های میدان گچســاران ســاخته و فرازآوری مصنوعی با گاز برای این چاه 
طراحی شــد. سپس رژیم جریانی حاکم در طول چاه بر اساس روابط عزیز و 
همکاران پیش بینی شده و در انتها تاثیر قطر لوله ی مغزی و دبی گاز تزریقی 
بر میزان افت فشار و رژیم جریانی برقرار شده در لوله ی تولیدی مورد بررسی 

قرار گرفته است.

1- معرفی میدان
ایــن پژوهش در خصوص فرازآوری گاز در یکــی از چاه های تولیدی میادین 
نفتی جنوب غربی کشــور است. این میدان یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین 
میادین کربناته ی جنوب غرب کشــور بوده و با ابعاد 63 کیلومتر طول و 6 تا 

12 کیلومتر عرض بر روی افق آســماری، 65 کیلومتری شــمال خلیج فارس 
در همجواری میادین چیلینگر/گرنگان، منصورآباد و خویز واقع شــده است. 
کربناته و شــکاف دار بودن مخزن به همراه وجود کالهک گازی و آبده، باعث 
شده است که تعیین مشخصات آن و در نتیجه ارائه ی طرح توسعه ی مناسب، 

دارای پیچیدگی های فنی فراوانی باشد. 
بر اساس آخرین مطالعه ی انجام شده در این میدان، حجم کل نفت درجای 
مخازن آسماری و بنگستان این میدان بالغ بر 5۰ میلیارد بشکه برآورد شده 
اســت. نکته ی قابل توجه در مورد این میدان آن است که تزريق گاز در این 
میدان در حال اجرا اســت و روند شديد افت فشار این میدان پس از عمليات 
تزريق گاز متوقف و ســال ها است كه فشار آن نسبتا تثبيت شده است. یکی 
از مشــکالت عمده ی این میدان عدم امــكان توليد طبیعی از برخی چاه ها و 

نیاز به فرازآوری است.
 در جدول2 فشــار و دمای مخزن و اطالعات در دســترس از گاز تزریقی به 
درون چاه آورده شده است. این اطالعات برای طراحی فرآیند فرازآوری با گاز 

به عنوان داده های ورودی نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته اند.

محدوده ی پایداریرژیم جریان

حبابی
                                                                                       

یا
                                   

لخته ای
                               

یا
                     

حلقوی
                              یا                                                        

کف آلود

  1  محدوده ی هر یک از رژیم های جریانی بر اســاس روابط عزیز و همکاران ]5[

مقدارمشخصات

psi 2573فشار مخزن

F° 184.2دمای مخزن

F° 137.95دمای سطح

0.65وزن مخصوص گاز تزریقی

SCF/STB 566نسبت گاز به نفت محلول

API 31شاخص سبکی نفت

درصد 50برش آب

  2  اطالعــات مخزن و چاه مورد مطالعه
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2- طراحی فرازآوری با گاز و اثر آن بر رژیم جریان 
با توجه به اطالعات در دسترس از فشار و دمای مخزن و در نظر گرفتن میزان 
برش آب باال در چاه مورد بحث، تولید طبیعی برای مدت کوتاهی پاســخگو 
بوده اســت و پس از حاصل شــدن افت فشــار در مخزن با استفاده از روش 
فرازآوری مصنوعی با گاز می توان به تولید اقتصادی و بهینه رســید. شماتیک 

چاه و محل قرار گرفتن شیرهای ورود گاز در شکل2 آورده شده است.
پس از تزریق گاز، در هر عمقی از چاه، فشار و رژیم جریان مشخص شده 
است. در جدول3 فشار، افت فشــار کل، افت فشار اصطکاکی و شتابی و 
گراویتی به همراه رژیــم جریان برای زمانی که گاز با دبی 2/85 میلیون 
فوت مکعب اســتاندارد در روز تزریق شده، در عمق های مختلف به دست 
آمده اســت. همان طور که دیده می شود در ابتدا با توجه به شرایط دما و 
فشار مخزن در چاه تنها تک فاز مایع وجود دارد. زمانی که از اولین شیر 
تزریقی گاز وارد لوله ی مغزی می شود، رژیم جریانی لخته اي تشکیل شده 

 3  شماتیک چاه و افت فشار کمتری حاصل می شود.

گرادیان فشار شتابی
)پام/فوت(

گرادیان فشار گراویتی 
)پام/فوت(

گرادیان فشار اصطکاکی 
نوععمق )فوت(فشار )پام(رژیم جریانگرادیان فشار کل )پام/فوت()پام/فوت(

00.3655.07E-060.365Liquid2421.627-14600Tubing

00.3655.06E-060.365Liquid2312.165-14300Tubing

00.3657.35E-040.366Liquid2312.162-14300Tubing

00.3657.33E-040.365Liquid2167.882-13905.2Tubing

00.3647.30E-040.365Liquid1802.726-12905.2Tubing

00.3647.31E-040.365Liquid1437.955-11905.2Tubing

Undefined1437.955-11905.2Gas Lift Injection

9.47E-060.1056.15E-030.111Slug1437.955-11905.2Tubing

1.01E-050.1036.23E-030.110Slug1378.256-11363.7Tubing

Undefined1378.256-11363.7Gas Lift Injection

1.01E-050.1036.23E-030.110Slug1378.256-11363.7Tubing

1.11E-050.1026.34E-030.108Slug1298.278-10628.1Tubing

Undefined1298.278-10628.1Gas Lift Injection

1.11E-050.1026.34E-030.108Slug1298.278-10628.1Tubing

1.27E-050.0996.49E-030.106Slug1194.085-9651.6Tubing

Undefined1194.085-9651.6Gas Lift Injection

1.26E-050.0996.49E-030.106Slug1194.085-9651.6Tubing

1.31E-050.0986.54E-030.105Slug1166.114-9385.8Tubing

1.54E-050.0966.71E-030.103Slug1062.378-8385.8Tubing

Undefined1062.378-8385.8Gas Lift Injection

1.53E-050.0966.71E-030.103Slug1062.378-8385.8Tubing

1.69E-050.0946.81E-030.101Slug1002.718-7800Tubing

MMSCF/D 85 /2 3  افت فشــار و رژیم جریانی در طول لوله ی مغزی با دبی گاز تزریقی  
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3-  منحنی عملکرد فرازآوری با گاز  
به طور ايـده آل اگر محدوديتـي در مقـدار گاز در دسـترس نباشـد، می تـوان 
گاز کافـــي بـه هـر چـاه تزريـق کرد تـــا بيشـترين مقـدار توليـد از مخزن 
حاصـــل شود اما معموال مقـــدار گاز در دسـترس محـدود اسـت و بنابراين 
بـــا توجه به محدوديت هـاي مقـدار گاز تزريقـــي و ظرفيـت کمپرسـورها، 
بایـد مقدار بهينـه ی گاز تزريقـي تخصيصـي برای هر چاه را مشـخص کـرد 
تا مقدار توليـــد در ايـن شـرايط حداکثر شـود. تخصيص نامناسـب، سـبب 
افزايش هزينه هـــا و کاهـش توليـد خواهد شـد. منحنی عملکرد فرازآوری با 
گاز نشان می دهد در فرآينـــد فـرازآوري بـا گاز، چنانچه میران دبی ترزیقی 
کمتـــر از حـد الزم باشد، نـرخ توليـد نفـت کاهـش و هزينـه های عملياتـي 

افزایـــش خواهـد يافـت. همچنین اگر نـرخ تزريق گاز بيـش از اندازه ی الزم 
باشـد، به دليـل افزايـش گراديـان فشـار اصطکاکـي، توليـد نفـت کاهـش و  
باعث هدررفت هزينه هـا می شود. هر چاه يـک نقطـه ی بهينـه ی عملکـردی 
در فـــرازآوري بـا گاز دارد کـه در آن شـرايط بيشـــترين مقـدار سـيال را 

توليد مي کنـد.
منحنــی عملکرد بهینه ی گاز تزریقی برای چاه مورد مطالعه به دســت آمده 
است. با توجه به شکل4 که اطالعات آن در جدول4 آورده شده است، اگر گاز 
تزریقی با دبی 3 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز تزریق شود، بیشترین 

مقدار نفت تولیدی را خواهیم داشت.

گرادیان فشار شتابی
)پام/فوت(

گرادیان فشار گراویتی 
)پام/فوت(

گرادیان فشار اصطکاکی 
نوععمق )فوت(فشار )پام(رژیم جریانگرادیان فشار کل )پام/فوت()پام/فوت(

1.70E-050.0946.82E-030.101Slug1000.605-7779.1Tubing

2.05E-050.0927.01E-030.099Slug900.734-6779.1Tubing

Undefined900.734-6779.1Gas Lift Injection

2.03E-050.0927.01E-030.099Slug900.734-6779.1Tubing

2.50E-050.0897.22E-030.096Slug804.050-5786.5Tubing

3.12E-050.0867.46E-030.094Slug709.186-4786.5Tubing

Undefined709.186-4786.5Gas Lift Injection

3.10E-050.0867.46E-030.094Slug709.186-4786.5Tubing

3.59E-050.0847.60E-030.092Slug654.744-4200Tubing

4.74E-050.0827.85E-030.090Slug563.884-3200Tubing

6.13E-050.0798.08E-030.088Slug490.424-2370.7Tubing

Undefined490.424-2370.7Gas Lift Injection

6.11E-050.0798.08E-030.088Slug490.424-2370.7Tubing

6.94E-050.0788.19E-030.087Slug458.146-2000Tubing

0.0001047220.0778.31E-030.086Slug372.253-1000Tubing

0.0001914930.0837.81E-030.091Slug284.9620Tubing

 4  منحــی عملکرد بهینه ی فرازآوری با گاز
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میزان تولید روزانه ی نفت، فشــار در ســر چاه و افت فشار حاصل از گراویتی 
و اصطــکاک در کل طول چاه، در دبی هــای مختلف گاز تزریقی در جدول5 

نشان داده شده است. 
می توان گفت با افزایش نرخ گاز تزریقی، افت فشــار ناشی از گراویتی کاهش 
یافته اســت، اما افت فشــار حاصل از اصطکاک به خاطــر افزایش میزان گاز 

بیشتر شده است.

4- تاثیر نرخ گاز تزریقی بر رژیم جریانی درون چاه و گرادیان فشار
پس از طراحی فــرازآوری با گاز برای چاه موردنظر بــا تغییر دادن دبی گاز 
تزریقی اثر دبی گاز بر رژیم جریانی و افت فشــار در چاه، مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. دبی های ۰/5، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 میلیون فوت مکعب استاندارد 

در روز گاز تزریق شده است. 
نتایج نشــان می دهد: در دبی های زیر 3 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز 

در ابتدا جریان تک فاز مایع در چاه ایجاد شده است و پس از وارد شدن گاز 
از پایین ترین شــیر تزریقی رژیم جریانی لخته ای تا سر چاه تشکیل شد، اما 
در دبی های تزریقی4، 5 و 6 میلیون فوت مکعب اســتاندارد در روز رژیم های 

جریانی دیگری نیز دیده شده است. 
در دبی4 میلیون فوت مکعب اســتاندارد در روز از عمق 1۰۰۰ فوت تا ســر 
چــاه رژیم جریانــی انتقالی دیده شــده و در دبی 5  میلیــون فوت مکعب 
استاندارد در روز از عمق 2۰۰۰ فوت تا سر چاه رژیم جریانی انتقالی حاصل 

شده است. 
در دبی 6 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز از عمق 1۰۰۰ تا 32۰۰ فوت 
رژیــم جریانی انتقالی و از 1۰۰۰ فوت تا ســر چاه رژیم جریانی حلقوی پدید 
آمده اســت و به همین دلیل دیده شده فشار در سر چاه با این دبی، کمترین 

میزان است و در واقع افت فشار بیشتری حاصل شده است. 
در رژیم جریانی لخته اي کمترین افت فشــار دیده شده در حالی که در رژیم 

جریانی حلقوی بیشترین افت فشار حاصل شده است.

)STB/D(  دبی تولید نفت)MMSCFD( نرخ تزریق گاز

  246 / 340/5

  344 / 121

  445 / 802

  479 / 123

  472 / 524

  440 / 905

  396 / 736

  4  اطالعــات منحنی عملکرد بهینه ی فرازآوری با گاز

دبی گاز تزریقی/ دبی نفت تولیدیافت فشار حاصل از گراویتی )پام(افت فشار حاصل از اصطکاک )پام(افت فشار کل )پام(

2235 / 70612/ 07402223/ 632Gas Inj. Rate= MMscfd;   Oil Flow Rate=246/ 34 STBD

2201/ 02  28 /6082172/ 412Gas Inj. Rate =1MMscfd ;   Oil Flow Rate =344/ 12 STBD

2164 / 95567/ 6375 2097/ 317Gas Inj. Rate=2 MMscfd;    Oil Flow Rate =445/ 80 STBD

2152 / 452109/ 201 2043/ 251Gas Inj. Rate=3MMscfd;    Oil Flow Rate =479/ 12  STBD

2154 / 337150/ 4112003/ 926Gas Inj. Rate =4 MMscfd ;  Oil Flow Rate =472/ 52 STBD

2165 / 331191/ 3561973/ 975Gas Inj. Rate =5 MMscfd  ; Oil Flow Rate =440/ 90 STBD

2181 /024233/ 8531947/ 171Gas Inj. Rate =6 MMscfd   ; Oil Flow Rate =396/ 73 STBD

  5  افــت فشــار حاصل از دبی های مختلف گاز تزریقــی در منحنی عملکرد بهینه ی فرازآوری با گاز
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 5  بررســی اثر دبی های مختلف تزریق گاز بر  افت فشــار اصطکاکی، افت فشــار گراویتی و افت فشــار کل و میزان نفت تولیدی

 6  فشــار در هر نقطه از لوله ی مغزی با قطرهای 875/2، 5/3 و 5/4 اینچ

هما ن طور که در شــکل5 دیده می شــود، تزریق گاز بــا دبی 3 میلیون فوت 
مکعب استاندارد در روز بیشــترین میزان دبی نفت تولیدی حاصل می شود. 
همچنین به وضوح دیده می شــود که در دبــی تزریق بهینه ی گاز با برقراری 
رژیم جریانی لخته ای کمترین میزان افت فشــار در ســتون چاه ایجاد شده 
اســت. با افزایش دبی گاز تزریقی افت فشــار گراویتی کاهش یافته است، اما 

افت فشار اصطکاکی کاهش پیدا کرده است.

5- تاثیر راندن لوله ی مغزي در چاه 
يكي از راه هاي پيشــــنهادي براي افزايش ســــرعت جريان و كاهش افت 
فشــــار زياد ناشــي از ميزان انباشت مايع، كاهش ســطح عبور جريان در 
حفره ی چاه اســت.  بدين منظــــور تاثير راندن لوله ی مغــــزي درون چاه 
توليد نفت، با هدف بهبود رژيم جرياني و افزايش فشــــار ســــرچاهي مورد 
مطالعه قرار گرفته است. در ايــــن قســمت، تاثير قطرهــاي مختلف لوله ی 
مغزي بر فشــــار جرياني ســرچاهي در نرم افزار شبيه سازي شده و نتايج آن 
در شــکل6 آمده است. از نتایج شبیه ســازی در حالتی که چاه تحت تاثیر 
فرازآوری مصنوعی با گاز می باشد و گاز با نرخ 85/2 میلیون فوت مکعب 
اســتاندارد بشکه در روز تزریق شده است، مشاهده شد که با افزایش قطر 

لوله ی مغزی از 8۷5/2 تا 5/4 اینچ دبی نفت تولیدی و فشــار سر چاهی 
افزایش پیدا کرده است و در واقع افت فشار درون چاه کاهش یافته است. 
همچنین بررسی الگوی جریانی در طول چاه نشان داد که با افزایش قطر 

لوله ی مغزی رژیم جریانی لخته ای زودتر  ایجاد می شود.

نتیجه گیری
پس از طراحــی عملیات فرازآوری مصنوعی با گاز بــرای چاه مورد مطالعه، 
مشــاهده شد که با تزریق گاز با دبی 3 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز 
بیشترین میزان تولید نفت حاصل می شود. در این دبی بهینه ی رژیم جریانی 
لخته ای و کمترین افت فشــار دیده شــده اســت. با تزریق گاز در دبی های 
باالتــر از دبی بهینه، با توجه به برقــراری رژیم های جریانی انتقالی و حلقوی 
عالوه بر رژیم جریانی لخته ای در ســتون چاه میزان افت فشار در ستون چاه 
افزایش پیدا کرد. در واقع هر چند با افزایش نرخ گاز تزریقی افت فشار ناشی 
از گراویتی کاهش یافته، اما افت فشــار حاصل از اصطکاک به خاطر افزایش 
میزان گاز افزایش یافته است. تحت فرازآوری مصنوعی با گاز، با افزایش قطر 
لوله ی مغزی میزان افت فشــار درون چاه کاهش می یابد و فشــار سر چاهی 

باالتری حاصل می شود.
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