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كنترل پديدة ناپايدارى در فرازآورى مصنوعى نفت با 
گاز، به كمك طراحى و بهره بردارى مناسب از چاه

محمد رضا مهديانى  دانشگاه صنعتى اميركبيراحسان خامه چى*  دانشگاه صنعتى اميركبير

يكى از مواردى كه گاهى در توليد نفت به شيوه ى فرازآورى مصنوعى با گاز مشاهده مى شود، پديده ى ناپايدارى است. اين پديده موجب قطع شدن جريان نفت گرديده 
و به تأسيسات سطح االرضى و تحت االرضى خسارات جدى وارد مى كند. در اين مقاله اين پديده و تأثير مقدار فشار سرچاهى، عمق تزريق، نرخ تزريق گاز و اندازه ى 
روزنه تزريق در پايدارى جريان بررسى مى شود. آن گاه با در نظر گرفتن تأثير تغيير اين پارامترها بر مسائل اقتصادى و فنى، بهترين روش براى جلوگيرى از ناپايدارى مشخص 
مى شود. روشى كه در عين جلوگيرى از پديده ى ناپايدارى و مشكالت آن، از نظر فنى نيز آسان  و عملى  بوده و از لحاظ اقتصادى نيز بيشترين توجيه اقتصادى را داشته باشد.

فشار سرچاهى، عمق تزريق، نرخ تزريق گاز، اندازة روزنه تزريق

مقدمه 
فرازآورى مصنوعى با گاز يكى از رايج ترين 
روش هــاى افزايش توليد از ميادين نفتى اســت. 
در ايــن روش، گاز در چــاه توليــد نفت تزريق 
شــده و موجب كاهش وزن ســتون نفِت درون 
چــاه مى شــود؛ در نتيجــه افت فشــار حاصل از 
وزن ستون سياِل داخل چاه كاهش يافته و توليد 
نفت افزايش مى يابد. از بازخورد ديناميكى گاز 
تزريقى در فضاى حلقوى و جريان چند فازى در 
لوله ى مغزى، پديده ى ناپايدارى وجود مى آيد. 
اين پديده، دوره اى در حدود چند ســاعت دارد 
و موجــب ايجاد نوســاناتى در جريــان نفت مى 
شــود. البته بايد توجه شــود كه بــا رژيم جريان 
لخته اى اشتباه گرفته نشود. پديده ى ناپايدارى دو 
مشــكل ايجاد مى كند: يكى آنكه توليد متوسط 
كاهش مى يابــد و ديگر آنكه تاسيســات پايين 
دســت جريان در معرض آسيب قرار مى گيرند. 
گزارش هاى صنعتى نشــان مى دهند كه هوشمند 
كردن چاه با كنترل اتوماتيــك، يك ابزار قوى 
بــراى از بين بردن ناپايــدارى و افزايش توليد از 
چاه هاى با فراز آورى مصنوعى است؛ روشى كه 

در ايران كاربرد چندانى ندارد[1; 2; 3; 4; 5].
درك و پيش بينى شــرايطى كه در آن، حالت 
ناپايدار مشاهده مى شود، در برنامه ريزى توليد امرى 
بسيار مهم است. بسيارى از محققان سعى كرده اند 

اين مسأله را با رسم نقشه هاى پايدارى (نمودارهاى 
دوبعدى كه نواحى پايدارى و ناپايدارى را نشــان 

مى دهند)، حل كنند[2; 6; 7].

 1- سابقه ى  تحقيق در بحث مقابله با ناپايدارى
اولين بار گيلبرت1  (1945) به صورت اصولى 
مسأله ى ناپايدارى را بررسى كرد. او به اين نتيجه 
رسيد كه  ناپايدارى جريان و نوسانات حاصله را 
مى توان با اســتفاده از مجرابنــد2 هاى بين لوله ى 
مغزى و فضاى حلقوى از بين برد. از آنجايي كه 
ناپايدارى با لرزش همراه اســت تصور گيلبرت 
بر اين بود كه مشــكالت حاصلــه تنها به لرزش 
خالصه مى شــود و بــا حذف لرزش، مســأله ى 

ناپايدارى حل مى شود.
مشــاهده  در 1953  همــكاران  و  برتــوزى3  
كردند، زمانى كه نــرخ تزريق گاز كمتر از يك 
حد خاص شــود، توليد نفت بــه آرامى متوقف 
مى شــود. آنها نتيجــه گرفتند كه اگر فشــار در 
فضــاى حلقوى خيلى زياد افــت كند، گاز وارد 
لوله ى مغزى نمى شــود، آ ها براى حل مشــكل، 
اســتفاده از يك روزنه4 با اندازه ى ثابت به جاى 
يك شير تزريق را پيشنهاد كردند. در سال 1984 
و 1985، گراپينگ5  و همكاران براى حل مشكل 
ناپايــدارِى جريان، از يك مدل عددى ديناميك 
براى سيســتم تزريق گاز استفاده كردند. در اين 

روش، بايد شرايط مختلف با پارامترهاى مختلف 
بررسى شود. از اين رو به زمان قابل توجهى براى 
اجرا نيــاز دارد. عالوه بر ايــن، در 1985 فيترمن6  
سيســتم تزريق گاز را به صورت خطى تحليل و 
به صورت مستقيم روى يك مدل رياضى، جريان 
پايــدارى را بــا روش هــاى خطى تحليــل كرد. 
در ســال 1988 هارالد7  دو مــدل كه روابط بين 
پارامترهاى طراحى تزريق گاز و جريان پايدار را 
نشان مى دهند، معرفى كرد؛ همچنين در اين سال 
آشيم8  و بليك9  و پس از آنها الهناتى10  در 1993 
معادالتى ساده معرفى كردند كه با استفاده از آنها 
بتوان پايدارى سيســتم فراز آورى بــا گاز را در 
شــرايط عملياتى مختلف بررسى كرد. در 2005 
پبالنو و همكاران، كار آشــيم و الهناتى را دنبال 
كردند و با اســتفاده از آن، نقشــه هاى دو بعدى 
پايــدارى چــاه را براى جلوگيــرى از ناپايدارى 
رسم كردند. در 2008 گيسلو    شيوه هاى كنترل 
اتوماتيك براى فرار از ناپايدارى را بررسى كرد. 
ايــن روش ها اگرچــه كارايى خوبــى دارند، اما 

بسيار هزينه بر هستند. 
در ايــن مطالعــه ســعى شــده تــا با بررســى 
پارامترهــاى تأثيرگذار، طراحــى و بهره بردارى 
مناســب از ميدان براى جلوگيــرى از ناپايدارى 
نشان داده شود. روشى كه مى تواند از ناپايدارى 
جلوگيرى كند و البته در مقابل هوشــمند كردن 
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چاه بسيار كم هزينه تر است[7; 8].

2- پديده ى ناپايدارى
ديناميك نوســان جريان در فراز آورى با گاز 
را، در حالتى كه گاز از يك نقطه تزريق مى شود، 
مى تــوان اين گونه توصيف كــرد: گاز از فضاى 
حلقوى وارد لوله ى مغزى مى شود، با ادامه يافتن 
جريان، فشار لوله ى مغزى افت مى كند، در نتيجه 
جريان گاز سريع تر مى شود. اگر جريان ورودى 
گاز از فضــاى حلقوى به لولــه ى مغزى، كنترل 
شــده نباشد، گاز، قســمت زيادى از مايع داخل 
لوله ى مغــزى را به بيرون خواهد راند كه در اين 
حالت، فشار داخل فضاى حلقوى به شدت افت 
كرده و مقــدار آن كمتر از فشــار لوله ى مغزى 
مى شود، در نتيجه حركت گاز از فضاى حلقوى 

به لوله ى مغزى متوقف مى شــود. بنابراين فضاى 
حلقــوى پــر از گاز و لوله ى مغزى پــر از مايع 
مى شود، در نتيجه، فشار فضاى حلقوى زياد شده 
و گاز دوباره به لوله ى مغزى جريان پيدا مى كند 

و يك چرخه ى جديد آغاز مى شود.

3-تأثير پديده ى پايدارى جريان
پديده ى ناپايدارى از گذشــته تا به حال مورد 
توجه بوده اســت. آخرين روشــى كه براى حل 
آن معرفى شــده اســت، هوشــمند كــردن چاه 
است. روشى كه اگرچه از ناپايدارى جلوگيرى 
مى كنــد، اما هزينه ى زيــادى در پــى دارد. در 
اين مطالعه سعى بر اين اســت تا در مواردى كه 
هوشمند كردن چاه ميسر نيست، با روشى آسان تر 
و كم هزينه تر (بدون هوشمند كردن چاه)، با تغيير 
پارامترهــاى طراحى و توليــد، ناپايدارى كنترل 

شــود. براى اين كار يك چاه به عنــوان نمادين 
انتخاب شــده و تأثير پارامترهاي مختلف بر آن 
بررسى مى شــود. ســپس كنترل پارامترها براى 
فرار از ناپايــدارى، از ديد فنى و اقتصادى مورد 
بحث قرار مى گيــرد. اطالعات مربوط به چاه در 

جدول-1 ديده مى شود.
براى پيش بينى پايدارى يــا ناپايدارى جريان، 
از ضرايب پايدارى اشيم[9] استفاده مى شود. اين 
ضرايب F1 و F2 هســتند. اگر F1 بيشتر از يك 
باشد، جريان پايدار است. در حالjى كه F1 كمتر 
از يك است، اگر F2 بيش تر از يك باشد، بازهم 

جريان پايدار است.

                   (1)

                                (2)

  1 اثر فشار سرچاهى بر پايدارى
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0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 2000 4000 6000 8000 10000

Q o
(M

STB
/da

y),
F 1,

F 2

Di (ft)

Qo

F1

F2

A3-10×6/ 3مساحت روزنه  تزريقft2

API 30/6چگالى نفت
PI2/2شاخص توليد STB/d/psi

PR 4236فشار مخزن psi

WC  10/7برش آب %
IDt 3/7قطرداخلى لوله ى مغزى in

Dw 8890عمق چاه ft
Pwh 347فشار سر چاهى psi

Dinj 6835عمق تزريقft

γinjg 0/68چگالى نسبى گاز تزريقى
Qinj 0/8نرخ گاز تزريقى SCF/day

IDC 7/8قطر داخلى لوله ى جدارىin

ODt 4قطر خارجى لوله ى مغزىin

IFT 54/8كشش سطحى dyne/cm

γw 1/05چگالى نسبى آب
Twh 159دماى سرچاهىoF

γg 0/92چگالى نسبى گاز
GLR نسب گاز به مايع توليدىSCF/STB 589

μO 2گرانروى نفتcp/06
TR 216دماى مخزنoF

Pb فشار نقطه ى حبابpsi  433
Dt 8036عمق لوله  مغزىft

  1  داده هاى مربوط به چاه مورد مطالعه

كمينهبيشينه
Pwh (psi) 600100فشار سرچاهى 
 Dinj (ft) 80003000عمق تزريق 

 IDt (in) 52/7قطر داخلى لوله  ى مغزى
 A (ft2) 4-10×3/ 38-10×4/ 4مساحت روزنه ى تزريق 

 Qinjg (MMSCF/ day) 20/2نرخ تزريق گاز 

  2  حدود پارامترهاى مورد بررسى
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 (3)
كه در آن:

 ft2 ،مساحت روزنه ى تزريقى : Ai
 ft3/SCF ،ضريب گاز سازند :Bg

 ft ،عمق تزريق :D
E:كارايى (0/9) 

F1, F2 : ضرايب اشيم  

    ft/s2 ،شتاب گرانش زمين :g
 SCF/s/psi شاخص بهره دهى :J
 psi ،فشار در نقطه ى تزريق :pti 

ft3/s ،نرخ مايع در نقطه ى تزريق :qfi 

  ft3/s،نرخ گاز در نقطه ى تزريق  :qgi

 scf/s ،نرخ گاز تزريقى  :qgsc

scf/s ،نرخ مايع توليدى  :qlsc

  ft3 ،حجم فضاى حلقوى  :Vc

 ft3 ،حجم لوله ى مغزى  :Vt

 lb/ft3 ،چگالى مايع در نقطه ى تزريق  :ρfi
 lb/ft3 ،چگالى گاز در نقطه ى تزريق  :ρgi

lb/SCF ،چگالى گاز در شرايط استاندارد :ρgsc

برخى از يكاهايى كه بــراى معادالت فوق 
تعريف شــده اند (مانند يكاهاى نــرخ توليد و 
شــاخص بهره دهى)، يكاهــاى معمول و رايج 
مــورد اســتفاده بــراى پارامترهاى نظيرشــان 
 F2 و F1 نيستند. توجه شود براى آن كه حدود

پايدارى يا ناپايدارى جريان را نشان دهد، اين 
پارامترها بايد دقيقاً با همين يكاها در معادالت 
(1) و (2) و (3) قــرار داده شــوند؛ به عبارتى، 
يكاهاى تعريف شده در باال يكاهاى استاندارد 
مــورد اســتفاده در بررســى پايــدارى جريان 
هســتند. در اين مقاله نيز اگرچه براى ملموس 
بودن موضوع در نمودارها و مقايسه هاى بعدى 
يكاهاى رايج به كار برده شده است، ولى براى 
محاســبه ى F1 و F2 ابتــدا يكاهــاى رايج به 
يكاهــاى مورد قبول براى معــادالت پايدارى 
تبديل شــده و ســپس در معادالت قــرار داده 
شــده و حدود پايدارى و ناپايدارى مشــخص 

شده است.
از ميــان پارامترهاى فوق، فشــار ســرچاهى، 
عمــق تزريــق، قطــر لولــه ى مغزى، انــدازه ى 
روزنه ى تزريــق و نرخ تزريــق گاز از عواملى 
هســتند كه در زمان طراحى يــا در زمان توليد 
قابل كنترل هســتند. در ســاير موارد، كنترلى بر 
آنها وجود ندارد و صرفاً شــرايط مخزن و چاه 
تعيين كننده ى آنهاســت. در ايــن مطالعه، تأثير 
ايــن پارامترها بر پايدارى چاه بررســى شــده و 
شــيوه  بهينه ى تغيير آنها براى فرار از ناپايدارى 
مورد بحث قــرار مى گيرد. حدود اين پارامترها 

در  جدول-2 ديده مى شود.

3-1- تأثير فشار سرچاهى بر پايدارى
يكى از در دســترس ترين موارد براى فرار از 
ناپايدارى، تغيير فشار سرچاهى است. با افزايش 
 q افزايــش و مقدار  F1 فشــار ســرچاهى مقدار
كاهش مى يابد. با كاهش فشــار ســرچاهى نيز 
گرچه توليد زياد مى شــود، اما جريان به ســمت 
ناپايــدارى مــى رود. اين تغييرات بــه خوبى در  

شكل- 1ديده مى شود. 
 

3-2- تأثير عمق تزريق بر پايدارى
در شــكل-2 تأثير عمق بر پايدارى نشــان 
داده شــده اســت. همان طور كه در اين شكل 
ديده مى شــود، با افزايش عمِق تزريق، مقدار 
توليــد نفت به آرامى اضافه مى شــود و مقدار 
 F2 نيــز به آرامى كاهــش مى يابد. مقدار F1
در حدى نيســت كه مانــع ايجــاد ناپايدارى 
شــود؛ بنابراين، با افزايش عمق، گرچه توليد 
زياد مى شــود، اما امكان ناپايدار شدن جريان 

افزايش مى يابد.

3-3- تأثير قطر داخلى لوله ى مغزى بر پايدارى
پارامتر بعدى، قطر داخلى لوله ى مغزى است. 
تأثير آن در شكل-3 ديده مى شود. واضح است 
كه در حدود مســأله، افزايش مقدار قطر موجب 
 F1 افزايش توليد مى شــود، اما اين عمل، كاهش
را به همراه دارد كه روند ناپايدارى را ســريع مى 
كند. مانند شكلهاي قبل، مقدار F2 نيز بسيار كم 
است. در مورد F2  ذكر اين نكته ضرورى است 
كه تنها مقــدار آن در حالتى كه F1 كوچكتر از 

يك باشد، معنى دارد.

3-4- تأثير اندازه ى روزنه ى تزريق بر پايدارى
پارامتر بعــدى، انــدازه ى روزنــه ى تزريق 
است. همان طور كه در شكل-4 ديده مى شود، 
در اندازه هــاى كوچــِك روزنه ى  خصوصــاً 
تزريق، پايدارى به شدت تابع اندازه ى روزنه ى 
تزريــق اســت؛ به عبارتــى، با كاهــش اندك 
اندازه ى روزنه ى تزريق، سيســتم به شــدت از 
ناپايدارى فاصله مى گيرد. اما مشكل اين روش 

  3 تأثير قطر داخلى لوله ى مغزى بر پايدارى
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  4 تأثير اندازه ى روزنه ى تزريق بر پايدارى
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اين اســت كه توليــد را نيز كاهــش مى دهد. 
عالوه بر اين، در چاه  هاى غير هوشــمند نمى توان 
انــدازه ى روزنه ى تزريــق را در حيــن توليد به 
آســانى تغيير داد. البته اگر چاه هوشــمند باشد، 
اين روش بــراى ايجاد جريان پايــدار، بهترين و 

به صرفه ترين روش است.

  3-5- تأثير نرخ تزريق بر پايدارى
آخرين پارامتر مورد بحث، نرخ تزريق اســت 
كه نمودار آن در  شكل-5 ديده مى شود. با توجه 
 داده و سيســتم را از ناپايدار شــدن دور مى كند. 

امــا در اين مــورد افزايش نرخ تزريــق بايد تابع 
پارامترهاى اقتصادى باشــد. در شكل-5 اگرچه 
در برخى نرخ هاى تزريق، مقدار F1 بســيار زياد 
شده اســت، اما مشكل اين اســت كه با كاهش 
نرخ تزريق،  F1 به صورت توانى كاهش مى يابد 
و معموالً نرخ تزريق اقتصادى در حدود پايين تر 
از مقاديــرى اســت كه مقــدار F1 را خيلى زياد 
افزايش دهد. الزم به ذكر است در نمودارهاى 
فوق، هر پارامتر در حدودى كه از لحاظ فنى و 
اقتصادى قابليت تغيير داشــت، تغيير پيدا كرده 

و نمودار مربوط به آن رسم شده است.  

نتيجه گيرى
 در ايــن مطالعــه اثر كنتــرل نرخ تزريق، فشــار 
ســرچاهى، عمق، قطر داخلى لولــه ى مغزى و 
روزنه ى تزريق بر ناپايدارى بررســى  و مشاهده 
شــد كه افزايش نرخ تزريــق و روزنه ى تزريق، 
مقدار توليد را افزايش داده و هم زمان، از ناپايدار 
شدن جلوگيرى مى كنند. اما در سه مورد ديگر، 
جلوگيــرى از ناپايدارى به بهــاى كاهش توليد 
اســت. بنابراين، در هزينه  هاي عملياتى مشــابه، 
كنترل ناپايدارى با تغيير نــرخ تزريق و روزنه ى 

تزريق بهتر است.
 از نظر حساسيت، پايدارى سيستم به شدت تابع نرخ 
تزريق و پس از آن به ترتيب تابع اندازه ى روزنه ى 
تزريق، قطر داخلى لوله ى مغزى، فشار سرچاهى و 
عمق تزريق است. بنابراين توصيه مى شود با توجه به 
شرايط اقتصادى، براى كنترل ناپايدارى، از تغييرات 

نرخ تزريق و روزنه ى تزريق استفاده شود.
 در اين مطالعه تزريق در يك نقطه و از داخل فضاى 
حلقوى به لوله ى مغزى بررسى شد. براى ادامه ى 
مطالعه مى توان موارد ديگــرى از قبيل تزريق در 
چند نقطه، و يا تزريــق از لوله ى مغزى و توليد از 

فضاى حلقوى را بررسى كرد.   5  تأثير نرخ تزريق بر پايدارى
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