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تجمع مایعات و روش های مایع زدایی در چاه های گاز- میعانی

مقدمه
 یکــی از مشــکالت عمــده در میادیــن
گاز میعانی كه بــا افزایش تولید گاز و كاهش 
فشــار در مخزن رخ می  دهــد، تجمع میعانات  
گازی و آب در چاه اســت كه به تدریج باعث 
كاهــش تولید مخزن و در نهایــت قطع كامل 
تولید از مخزن می  شــود. راهکارهای مختلفی 
بــرای جلوگیــری از تجمع این مایعــات ارائه 
شــده كه از مهم  ترین ایــن روش  ها فرازآوری 
با گاز، استفاده از پمپ های درون  چاهی، تغییر 
در رشــته  ی تکمیلي و استفاده از مواد شیمیایی 
اســت. برای مقابله با پدیــده تجمع مایعات در 
یــک چــاه گازی بایــد با بررســی روش های 
گوناگــون و با توجــه به معیارهــای مختلف، 
بهتریــن روش عملیات مایع زدایــی را انتخاب 
نمود. در این نوشــتار مشکل تجمع مایعات در 
چاه های گاز میعانی بیان و در مورد نشــانه ها و 
زمان رخداد آن و هم چنین روش های مختلف 

مایع زدایی در این چاه ها بحث می شود.

1- مفهوم و مدل های سرعت بحرانی3
حداقل ســرعت الزم گاز در یک جریان 
دو فــازی برای حمل مایع با خود را ســرعت 
بحرانــی مي گویند. در ســرعت های زیر حد 
بحرانی گاز توانایی خــود برای حمل مایع را 
از دست داده و مایع تجمع می كند. مهم ترین 
نکتــه در هنگام طراحي جهــت جلوگیري از 
تجمع مایعــات، كنترل ســرعت گاز در حد 
باالتر از ســرعت بحراني است. براي مشخص 
كــردن ســرعت بحرانــي گاز در یــک چاه 
معادالتي تعریف شده كه در ادامه شرح داده 

می شوند.

Turner 1-1- مدل
نخستین معادله ای كه برای پیش بینی تجمع 
 Turner قطرات مایع در ته چاه ارائه شده معادله

است. این معادله حداقل سرعت مورد نیاز گاز 
براي تعلیق قطرات مایع در جریان را پیش بیني 
مي كنــد )معادلــه-1(. معادلــه Turner براي 
چاه هایي كه در آنها میزان فشار سر چاهي بیش 
از psi 1000 اســت تطابق خوبي نشان می دهد. 
پیش از بــروز تجمع، مایعات هــم به صورت 
قطــرات ریز و هم به صورت الیه ای نازک در 
دیــواره ی لوله مغزی و به كمک تنش برشــی 
در فصل مشــترک گاز و مایع انتقال می یابند. 
این مکانیسم ابتدا توسط Turner و همکارانش 
بررســی شــد]Turner .]4 كشــف كرد كه با 
در نظر گرفتــن مدل قطره  ای، تجمــع مایع به 
بهترین شکل پیش  بینی خواهد شد. Turner و 
همکارانش یک فرمول ســاده جهت پیش  بینی 
ســرعت بحرانی در درون چاه  ها با فرض مدل 
قطره  ای توســعه دادند. وی برای انطباق بهتر با 
مجموعه داده  های میدانی، ســرعت تئوریکی 
الزم )r( بــرای جریان رو به بــاال را 20 درصد 

مهدی خویشوند1، احسان خامه چی2  دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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تصحیح كرده و به صورت رابطه زیر ارائه كرد.

 2صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

2 

 

تجمـع   ،اي  مدل قطره نظر گرفتن دركه با  كردكشف  Turner. ]4[بررسي شد و همكارانش Turner توسط
بينـي    پـيش  جهـت و همكـارانش يـك فرمـول سـاده     Turner . دخواهد شبيني   پيش شكلبه بهترين مايع 

 وعـه بـراي انطبـاق بهتـر بـا مجم    وي . دادنـد  توسـعه اي   ها با فرض مدل قطره  سرعت بحراني در درون چاه
و بـه صـورت    كـرده تصحيح  درصد 20براي جريان رو به باال را  (r)هاي ميداني، سرعت تئوريكي الزم   داده

  .نمودزير ارائه رابطه 
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يافتـه    مايع تجمعچگالي به ترتيب  gρو  lρ، فوت بر ثانيهسرعت بحراني گاز برحسب tVكه در اين معادله 

/3 چگالي گاز برحسب و ftlb چنـين    هـم . استσ        حسـب   ميـزان كشـش سـطحي بـين مـايع و گـاز بـر
cmdyne   .است /

  
  )Colemanمدل (نرخ بحراني براي چاههاي كم فشار  -2- 1

ت روابـط مشـابهي بـراي حـداقل سـرع     ) 1991(و همكارانش  Colemanبراي فشارهاي پايين لوله مغزي، 
 psi 1000چـاهي كمتـر از     براي انطباق با فشار سـر   Colemanفرمول. ندبحراني آب و ميعانات توسعه داد

  ].1[باشد   به صورت زير مي و Turnerبدون تصحيح توسعه يافته و همان فرمول 
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  هاي گاز ميعاني در چاه مايعات تجمع - 2

با كاهش فشار در يك چاه، ممكن است چـاه بـه    دهد كه هاي گازي ميعاني نشان مي بررسي جريان در چاه
در  شروع توليـد از چـاه   با. پذير نباشد ال آوردن مايعات تشكيل شده در آن امكانبرسد كه با توليد ي ازنرخ

سيال برسـد، قطـرات مـايع بـه صـورت       4ي شبنم نقطه فشاربه زير صورتي كه فشار در داخل رشته توليد 
البته رژيم جرياني سيال بسته به نرخ توليـد مـايع و گـاز متفـاوت     . شوند در گاز توليد مي 5مانند جريان مه

 6جريـان حلقـوي  بـه صـورت    آل و جريان در حالت ايدهدر صورتي كه نرخ توليد گاز بسيار باال باشد، . است

 2صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10
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  هاي گاز ميعاني در چاه مايعات تجمع - 2

با كاهش فشار در يك چاه، ممكن است چـاه بـه    دهد كه هاي گازي ميعاني نشان مي بررسي جريان در چاه
در  شروع توليـد از چـاه   با. پذير نباشد ال آوردن مايعات تشكيل شده در آن امكانبرسد كه با توليد ي ازنرخ

سيال برسـد، قطـرات مـايع بـه صـورت       4ي شبنم نقطه فشاربه زير صورتي كه فشار در داخل رشته توليد 
البته رژيم جرياني سيال بسته به نرخ توليـد مـايع و گـاز متفـاوت     . شوند در گاز توليد مي 5مانند جريان مه

 6جريـان حلقـوي  بـه صـورت    آل و جريان در حالت ايدهدر صورتي كه نرخ توليد گاز بسيار باال باشد، . است

 2صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10
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تجمـع   ،اي  مدل قطره نظر گرفتن دركه با  كردكشف  Turner. ]4[بررسي شد و همكارانش Turner توسط
بينـي    پـيش  جهـت و همكـارانش يـك فرمـول سـاده     Turner . دخواهد شبيني   پيش شكلبه بهترين مايع 

 وعـه بـراي انطبـاق بهتـر بـا مجم    وي . دادنـد  توسـعه اي   ها با فرض مدل قطره  سرعت بحراني در درون چاه
و بـه صـورت    كـرده تصحيح  درصد 20براي جريان رو به باال را  (r)هاي ميداني، سرعت تئوريكي الزم   داده

  .نمودزير ارائه رابطه 
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 6جريـان حلقـوي  بـه صـورت    آل و جريان در حالت ايدهدر صورتي كه نرخ توليد گاز بسيار باال باشد، . است

2- تجمع مایعات در چاه های گاز- میعانی
بررســی جریان در چاه هــای گاز-میعانی 
نشــان می دهد كه با كاهش فشار در یک چاه، 
ممکن است چاه به نرخی از تولید برسد كه باال 
آوردن مایعات تشکیل شده در آن امکان پذیر 
نباشــد. با شــروع تولید از چاه در صورتی كه 
فشــار در داخل رشته تولید به زیر فشار نقطه ی 
شــبنم4 ســیال برســد، قطرات مایع به صورت 

جریان مه مانند5 در گاز تولید می شوند.
البته رژیم جریانی سیال بسته به نرخ تولید 
مایع و گاز متفاوت است. در صورتی كه نرخ 
تولید گاز بســیار باال باشــد، جریان در حالت 
ایده آل و به صــورت جریان حلقوی6 خواهد 
بود كه گاز در وسط و مایع روی دیواره رشته 
تولیــد صعود می كنــد. البته این نــوع جریان 
معموالً بسیار نادر بوده و در اكثر موارد جریان 

مه ماننــد اســت. این دو نوع جریــان در زمان 
تولید از چاه در شکل-1 نشان داده شده اند.

بــا كاهش فشــار و عدم توانایــي گاز در 
حمل مایع با ســرعت مناسب، مایع كم كم در 
چاه تجمع كرده و باعث كاهش بیشتر سرعت 
گاز مي شــود، به نحوي كه به تدریج سرعت 
گاز نســبت به ابتدای تولید به شــدت كاهش 
مي یابــد. تجمــع مایعــات7 در ته چــاه باعث 
كاهــش نرخ تولید شــده و ســرانجام ممکن 

است به قطع كامل تولید گاز بیانجامد]2[.
شکل-2 مراحل تجمع مایعات را در یک 
چــاه گاز میعانی نشــان می دهــد. در این چاه 
تولید طی چهار مرحله زیر متوقف می شود:

1.  فشــار در قســمت هایی از داخل رشته 
تولید، به زیر فشار نقطه شبنم رسیده و قطرات 
مایع تشکیل و همراه جریان گاز تولید می شوند. 
2. با كاهش فشــار مخزن بــه تدریج مایع 
در ته چاه جمع شــده و نشانه های آن در تولید 

مشخص می شود.

جریان دو فازی میعانات به صورت حلقوی )a( و مه مانند )b( در یک 
چاه گاز میعانی]2[

    1  

 3صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

3 

 

البته اين نوع جريـان معمـوالً   . كند يع در روي ديواره رشته توليد صعود مياخواهد بود كه گاز در وسط و م
 1-شـكل اين دو نوع جريان در زمان توليد از چاه در . مانند است و در اكثر موارد جريان مهبوده بسيار نادر 

  .ندا شان داده شدهن
تجمع كرده و باعـث  در چاه كم  با كاهش فشار و عدم توانايي گاز در حمل مايع با سرعت مناسب، مايع كم

بـه شـدت   سرعت گاز نسـبت بـه ابتـداي توليـد      به تدريجبه نحوي كه  ،شود كاهش بيشتر سرعت گاز مي
نرخ توليد شده و سـرانجام ممكـن اسـت بـه قطـع      كاهش در ته چاه باعث  7مايعات تجمع. يابد ميكاهش 
  ].2[گاز بيانجامدتوليد كامل 

  

  
  ]2[در يك چاه گاز ميعاني) b(مانند  و مه) a(فازي ميعانات به صورت حلقوي  جريان دو -1شكل 

  
در اين چاه توليد طي چهار مرحله . دهد ميعاني نشان مي-را در يك چاه گاز اتمايع تجمعمراحل  2-شكل

  :شود متوقف ميزير 
تشـكيل و  مـايع  هايي از داخل رشته توليد به زير فشار نقطه شبنم رسـيده و قطـرات    فشار در قسمت  .1

  . شوند همراه جريان گاز توليد مي
  .شود ي آن در توليد مشخص ميها شده و نشانه مايع در ته چاه جمع به تدريجبا كاهش فشار مخزن  .2
قطرات مايع در ته چاه، پتانسيل چاه براي توليد گاز را كاهش داده، نرخ توليد گاز كمتر شـده و   تجمع .3

اين پديده از طريق كـاهش قابـل مالحظـه گـاز توليـدي قابـل        .شود تر در ته چاه جمع مي مايع راحت
  .شناسايي است

  2    مراحل تجمع مایعات در یک چاه گاز میعانی ]3[

 4صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

4 

 

 .شود مايعات در ته چاه، توليد گاز به طور كامل قطع مي تجمعدر اثر  .4

 

  
  ]3[ميعاني -ميعات در يك چاه گاز تجمعمراحل  -2شكل

  
  هاي گاز ميعاني مايعات در چاه تجمعتشخيص  - 3

هـاي   منحنيزيادي از ميزان نرخ توليد آن بر اساس  تا حدميعاني -به طور كلي اگر نرخ توليد يك چاه گاز
هـاي آبـده    اين پديده در مخازني كـه داراي سـفره  . مايعات شده است تجمعكاهش يابد، چاه دچار  8توليد

هاي توليـدي   ها در مجاورت اليه زماني كه اين سفره ه ويژهبمايعات  تجمعاحتمال . دهد نيز رخ ميهستند 
 مايعـات  تجمـع پديـده  كه با ميعاني -در اكثر مخازن گاز. يابد افزايش ميبا ضخامت كم قرار داشته باشند، 

به عبارتي هم توليد آب از سفره زيرزمينـي  . تركيبي از اين دو حالت است ايجاد شده، مشكل هستندروبرو 
  .شود مايعات مي تجمعر چاه باعث توليد ميعانات گازي دهم گاز و  هيا آب توليدي به همرا

  :عبارتند از هستنديك چاه در تجمع مايع  دهنده عالئمي كه نشان
  نرخ كاهش توليد رشدتوليد نامنظم و  •
 زمان با افزايش فشار لوله جداري  كاهش فشار لوله مغزي هم •

 هاي فشاري   برداشتييرات متمايز و شديد در شيب فشار در تغ •

 افزايش فشار فضاي حلقوي •

 توقف توليد مايع در سر چاه •

  
  هاي گاز ميعاني چاهزدايي در  هاي مايع روش -4
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3. تجمع قطرات مایع در ته چاه، پتانسیل 
چــاه برای تولیــد گاز را كاهــش داده، نرخ 
تولید گاز كمتر شــده و مایع راحت تر در ته 
چاه جمع می شود. این پدیده از طریق كاهش 
قابل مالحظه گاز تولیدی قابل شناسایی است.
4. در اثــر تجمع مایعات در ته چاه، تولید 

گاز به طور كامل قطع می شود.

 3- تشــخیص تجمــع مایعــات در چاه های 
گاز - میعانی

به طور كلی اگر نرخ تولید یک چاه گاز 
میعانــی تا حد زیادي از میــزان نرخ تولید آن 
بر اساس منحني هاي تولید8 كاهش یابد، چاه 
دچار تجمع مایعات شده است. این پدیده در 
مخازني كه داراي ســفره هاي آبده هستند نیز 
رخ می دهــد. احتمال تجمــع مایعات به ویژه 
زماني كه این ســفره ها در مجاورت الیه هاي 
تولیدي با ضخامت كم قرار داشــته باشــند، 

افزایش می یابد.

در اكثر مخــازن گاز میعانی كه با پدیده 
تجمع مایعات روبرو هســتند، مشــکل ایجاد 
شده تركیبي از این دو حالت است. به عبارتي 
هــم تولیــد آب از ســفره زیرزمینــي یا آب 
تولیــدی به همــراه گاز و هم تولیــد میعانات 
گازي در چاه باعث تجمع مایعات مي شود.

عالئمی كه نشــان دهنده تجمــع مایع در 
یک چاه هستند عبارتند از:

• تولید نامنظم و افزایش میزان كاهش تولید
• كاهــش فشــار لوله مغــزی هم  زمان با 

افزایش فشار لوله جداری
• تغییرات متمایز و شــدید شیب فشار در 

برداشت  های فشاری 
• افزایش فشار فضای حلقوی
• توقف تولید مایع در سر چاه

 4- روش هــای مایع زدایــی در چاه هــای 
گاز- میعانی

برای جلوگیری یا رفع مشــکالت مربوط 

بــه تجمع مایعــات در چاه هــای گاز-میعانی 
روش های مختلفی را می توان به كار گرفت. 
بعضــی از ایــن روش هــا نظیــر روش لولــه 
ســرعت دهنده یا تزریــق گاز در لوله مغزی 
و فــرازآوری بــا گاز از بروز مشــکل تجمع 
مایعــات جلوگیری می كننــد و بعضی دیگر 
از روش ها مایع تجمع یافته را به ســطح پمپاژ 
می كنند كه این روش ها در ادامه توضیح داده 

خواهند شد.

4-1- لوله سرعت  دهنده
یکــي از روش هایي كه مانع از تشــکیل 
و تجمع مایعات در چاه مي شــود، استفاده از 
یک لوله مغزي با قطر باریک یا در اصطالح 
لوله ســرعت دهنده اســت. همان طور كه در 
شکل-3 نشان داده شــده، نرخ تولید بحرانی 
با افزایش انــدازه لوله مغزی افزایش می یابد. 
بنابرایــن اگر چاه دارای مشــکل تجمع مایع 
باشــد با كاهش قطر لوله مغــزی می توان این 

  3    مقادیر نرخ بحرانی تولید به ازای سایز لوله مغزی ]4[
استفاده از لوله سرعت دهنده در یک 

چاه گاز-میعانی ]5[
    4  

 6صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

6 

 

دهنـده بـا    نياز به استفاده از لوله سرعت آن تخليه جهتمخزن ممكن است يك در طول عمر . شودزيادي 
هايي كه رشته لوله مغزي بزرگ دارنـد ايـن روش بـراي برگردانـدن      طور كلي براي چاهه ب. قطر كمتر باشد

  . ميعاني نشان داده شده است-گاز استفاده از اين تكنيك در يك چاه 4-در شكل. مؤثر استچاه به توليد 

  
  ]5[ميعاني -دهنده در يك چاه گاز استفاده از لوله سرعت -4شكل 

  
  9فعال سطحياستفاده از مواد  - 4-2

. گـردد  مـي كمتر باشد، سرعت بحراني گاز براي توليد مايعات كمتـر  بين مايع و گاز سطحي  هر چه كشش
-گـاز هـاي   سطحي براي جلوگيري از تجمع مايعات در چـاه  فعالاستفاده از اين اصل باعث استفاده از مواد 

كـاربرد   زيادهاي  در عمقبوده و كم مناسب مايع توليد ميزان هاي با  اين روش براي چاه .ميعاني شده است
  .شود به يكي از سه روش زير عمل ميبه داخل لوله مغزي سطحي  مواد فعالمعموالً براي تزريق . دارد
  .كنند وارد مي يتكميل هايي در داخل رشته را به صورت قالبمواد فعال سطحي  •
مايع را به داخل فضـاي حلقـوي بـين لولـه جـداري توليـدي و رشـته تكميـل         مواد فعال سطحي  •

  .شود مي يانداخته و مايع از ته وارد رشته تكميل
كنند و آن را تا تـه   مي يلوله باريك از سر چاه وارد رشته تكميلرا از طريق يك مواد فعال سطحي  •

 )5-شكل(. دهند و سپس از داخل آن عمليات تزريق را انجام مي بردهچاه 
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مشکل را حل نمود.
  با كاهش قطر لوله مغزي سرعت گاز در 
داخل لوله زیاد مي شود. در چاه هایی كه قطر 
رشــته تولیدی آنها زیاد است، اگر طول لوله 
سرعت دهنده مناسب باشد به راحتي مي توان 
بــا افزایــش ســرعت گاز از تجمــع مایعات 
جلوگیري كرد. استفاده از لوله سرعت دهنده 
در چاه هایــی كــه قطر رشــته تولیــدی آنها 
كم اســت به هیچ وجه مناســب نیست؛ زیرا 
تجمــع مقادیر بســیار كمــي از مایعــات نیز 
مي تواند ســبب ایجاد افت فشار بسیار زیادي 
شــود. در طول عمر یک مخزن ممکن است 
جهــت تخلیــه آن نیــاز بــه اســتفاده از لوله 
سرعت دهنده با قطر كمتر باشد. به طور كلي 
 این روش برای برگردانــدن چاه به تولید در 
 چاه هایــي كــه رشــته لولــه مغــزي بزرگ 
 دارند مؤثر اســت. در شکل-4 استفاده از این 
روش در یک چــاه گاز-میعانی نشــان داده 

شده است. 

 4-2- استفاده از مواد فعال سطحي9
هــر چه كشش ســطحي بین مایــع و گاز 
كمتر باشد، ســرعت بحراني گاز براي تولید 
مایعات كمتر مي شــود. اســتفاده از این اصل 
باعــث اســتفاده از مــواد فعال ســطحي براي 
جلوگیــري از تجمــع مایعــات در چاه هاي   

گاز-میعاني شده است.
ایــن روش براي چاه هاي بــا میزان تولید 
مایع كم مناســب بــوده و در عمق هاي زیاد 
كاربــرد دارد. معمــوالً بــراي تزریــق مواد 
فعال ســطحي به داخل لوله مغــزي به یکی از 

سه روش زیر عمل می شود.
• مــواد فعــال ســطحي را بــه صــورت 
قالب هایــی در داخــل رشــته تکمیلــی وارد 

مي كنند.
• مــواد فعال ســطحي مایــع را به داخل 
فضای حلقــوی بین لوله جــداري تولیدي و 
رشته تکمیل انداخته و مایع از انتها وارد رشته 

تکمیلی مي شود.

• مواد فعال سطحي را از طریق یک لوله 
باریک از سر چاه وارد رشته تکمیلی مي كنند 
و آن را تــا ته چاه برده و ســپس از داخل آن 
عملیات تزریق را انجام مي دهند. )شکل-5(

4-3- فرازآوري با گاز
با تزریــق گاز در لوله مغزی نرخ تولید و 
در نتیجه سرعت گاز افزایش یافته و می توان 
ســرعت گاز را بــه باالتر از ســرعت بحرانی 
رســاند تا از تجمع مایعات جلوگیري  شــود. 
روش كار بدیــن صورت اســت كه با تزریق 
گاز از طریــق شــیر عملیاتــي در عمیق ترین 
نقطه ممکن ســرعت گاز در رشــته تکمیلی 
افزایــش می یابد. در ایــن مورد اســتفاده از 
فرازآوری پیوســته با گاز معمول تر است. در 
شــکل-6 نحوه تزریق گاز در حالتی كه چاه 
از لوله جداری تولید می كند نشــان داده شده 

است]5[.

  5    تزریق مواد فعال سطحی به داخل لوله مغزی]4[

 7صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

7 

 

  
  ]4[تزريق مواد فعال سطحي به داخل لوله مغزي -5شكل 

 
 

  فرازآوري با گاز - 4-3
تر به باال سرعت گاز راتوان  يافته و مي نرخ توليد و در نتيجه سرعت گاز افزايشلوله مغزي با تزريق گاز در 

بدين صورت است كه با تزريق گـاز از   روش كار. شود سرعت بحراني رساند تا از تجمع مايعات جلوگيري  از
در اين مـورد  . يابد افزايش مي يترين نقطه ممكن سرعت گاز در رشته تكميل طريق شير عملياتي در عميق

لولـه  نحوه تزريق گاز در حالتي كـه چـاه از    6-در شكل. تر است گاز معمولبا پيوسته استفاده از فرازآوري 
  ].5[كند نشان داده شده است جداري توليد مي

  

تزریــق گاز به داخل لولــه مغزی برای 
مایع زدایی]5[

    6  

 8صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

8 

 

  
  ]5[زدايي تزريق گاز به داخل لوله مغزي براي مايع -6شكل

  
  تزريق مايع توليدي به سازندهاي مجاور -4-4

تراوايي مناسـب بـراي    باي ي، نواحي و سازندهاآنتر از  پاييناگر مخزن مورد نظر توليد آب داشته و نيز در 
در ايـن  . كننـد  دفع آب وجود داشته باشد، آب تجمع يافته در ته چاه را به داخل اين سازندها تزريـق مـي  

سـيال توليـدي در   . شود گيرند استفاده مي ها قرار مي كاري چاهي كه در زير مشبك هاي درون روش از پمپ
طريق سيستم تكميل مخصوص بـه زيـر تـوپكي كـه در بـاالي يـك ناحيـه        ها و از  ته چاه توسط اين پمپ

  .شود مناسب براي دفع آن قرار داده شده تزريق مي
  
  ها  پمپ -4-5

اي  هـا بايـد بـه گونـه     روش استفاده از پمپ. شود مينيز استفاده ها  از پمپهاي گازي  زدايي چاه مايع جهت
. اي شناور الكتريكي بسيار مهم اسـت ه در مورد پمپ ويژهاين نكته به  .باشد كه گاز از داخل آن عبور نكند

  :كنند استفاده مي زير روشدو از ها معموًال  از پمپ يعبورگاز براي كنترل 
مـايع  و چون چگالي مايع چندين برابر گـاز اسـت،    دادهپمپ را در زير ناحيه توليدي قرار  نخستدر روش  •

  . كند و گاز از پمپ عبور نمي شدهدر ته چاه جمع 
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4-4- تزریــق مایع تولیدی به ســازندهای 
مجاور

اگر مخزن مورد نظر تولید آب داشــته و نیز 
پایین تــر از آن، نواحي و ســازندهایي با تراوایي 
مناســب براي دفع آب وجود داشــته باشد، آب 
تجمع یافتــه در ته چاه را به داخل این ســازندها 
تزریــق مي كننــد. در ایــن روش از پمپ هــاي 
درون چاهي كه پایین تر از مشــبک كاري ها قرار 
مي گیرند اســتفاده مي شود. ســیال تولیدي در ته 
چاه توسط این پمپ ها و از طریق سیستم تکمیل 
مخصوص به زیر توپکي كه در باالي یک ناحیه 
مناسب براي دفع آن قرار داده شده تزریق می شود.

4-5- پمپ  ها
جهت مایع زدایي چاه هاي گازي از پمپ ها 
نیز اســتفاده می شود. روش اســتفاده از پمپ ها 
باید به گونه اي باشد كه گاز از داخل آن عبور 
نکند. ایــن نکته بــه ویژه در مــورد پمپ های 
شــناور الکتریکي بسیار مهم است. براي كنترل 
گاز عبــوری از پمپ ها معموالً از دو روش زیر 

استفاده می كنند:
• در روش نخســت پمــپ را در زیر ناحیه 

تولیدي قــرار داده و چون چگالي مایع چندین 
برابر گاز است، مایع در ته چاه جمع شده و گاز 

از پمپ عبور نمي كند. 
یــک  پمــپ،  از  قبــل  دوم  روش  در   •
تفکیک گر ســانتریفیوژی قــرار مي دهند. این 
تفکیک گــر، گاز را از ســیال جــدا كرده و به 

داخل فضای حلقوی مي فرستد. 
در صورت اســتفاده از پمپ معموالً آن را 
در ته یک لوله مغزي ســیار10 قرار داده و آن را 
بــه داخل چاه مي رانند. پمپ، مایع جمع شــده 
در تــه چاه را مکیده و از داخــل لوله مغزي به 
بیرون مي فرســتد. اگر چاه با مشکل تولید ماسه 
بــه همراه مایعــات نیز مواجه باشــد تنها گزینه 
باقیمانــده پمــپ  PCP اســت كــه مخصوص 
كاربــرد در چاه هایــی بــا ذرات جامد اســت. 
كاربرد پمپ ها در چاه هایي كه با مشکل تجمع 
مایعات روبر هستند در شکل-7 نشان داده شده 

است ]2[.

 4-6- فرازآوری با پیستون شناور
كاربرد ایــن روش براي چاه هایي كه نرخ 
تولید آنها خیلي باال نیست بسیار مناسب است. 

این روش در بسیاري از میادین گازي به سایر 
روش ها ترجیح داده می شــود. در شــکل-8، 
پیستون شــناور یا چرخه آزاد یا پیستون شناور 
جریان پیوسته نشان داده شده است. این سیستم 
با اســتفاده از قطعه پیستون شناور دو قطعه اي، 
چرخه كاري مطابق شکل-8 را طی می كند. 

 این سیســتم در مرحله اول یک ســرباره11 
از مایع كه در باالی آن قرار دارد را به ســمت 
بیــرون حمل مي كنــد. در میانــه راه توپي كه 
جریــان گاز را در پایین پیســتون نگاه داشــته 
می افتد و این ســبب می شــود كه به همراه باال 
رفتن پیســتون شــناور و تخلیه مایع باالي آن، 
گاز نیز تولید شود. بعد از تخلیه مایع در سطح، 
پیســتون شــناور در داخل چاه به ســمت پایین 

سقوط می كند.
طي این دوره گاز پیوســته تولید مي شــود 
تــا اینکه پیســتون به كف چاه رســیده و روي 
نشیمنگاه قرار گرفته و تولید گاز قطع مي شود. 
بعد از رســیدن فشــار ته چاهي به اندازه اي كه 
براي بــاال بردن پیســتون كافي باشــد، مجدداً 
پیستون شــروع به باال رفتن كرده و این چرخه 

تکرار مي شود.

  7    استفاده از پمپ برای مایع زدایی ]6[

 9صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

9 

 

گر گـاز را از سـيال جـدا     اين تفكيك. دهند گر سانتريفيوژي قرار مي تفكيكك يقبل از پمپ، در اين روش  •
  . فرستد و به داخل فضاي حلقوي مي كرده

داخـل چـاه   بـه  را  و آن دادهقـرار   10لولـه مغـزي سـيار   را در ته يك آن معموالً پمپ در صورت استفاده از 
بـا  اگـر چـاه   . فرستد مايع جمع شده در ته چاه را مكيده و از داخل لوله مغزي به بيرون مي ،پمپ. رانند مي

كـه مخصـوص    اسـت  PCP  تنها گزينـه باقيمانـده پمـپ    مواجه باشدنيز مشكل توليد ماسه همراه مايعات 
روبر مايعات  تجمعمشكل با  كهي يها ها در چاه كاربرد پمپ. است ذرات جامدمشكل  با يهاي كاربرد در چاه

  ].2[نشان داده شده است  7-در شكلهستند 
  

  
  ]6[زدايي  استفاده از پمپ براي مايع -7شكل 

  
  فرازآوري با پيستون شناور -4-6

ايـن روش در  . اسـت نيسـت بسـيار مناسـب    بـاال  هايي كه نرخ توليد آنها خيلي  براي چاهاين روش كاربرد 
پيستون شناور يا چرخه آزاد يـا   ،8-در شكل .شود يم دادهها ترجيح  بسياري از ميادين گازي به ساير روش

 اين سيستم با اسـتفاده از قطعـه پيسـتون شـناور دو    . پيستون شناور جريان پيوسته نشان داده شده است

  8    پیستون شناور یا چرخه آزاد ]4[

 10صفحه  – شونديخو _يعانيم-گاز يها چاه در ييزدا عيما يها روش و عاتيما تجمع _10

10 

 

   .كند را طي مي 8-شكل مطابقكاري  چرخه ،اي قطعه

  
  ]4[پيستون شناور يا چرخه آزاد  -8شكل 

  
. كند را به سمت بيرون حمل ميقرار دارد از مايع كه در باالي آن  11سربارهدر مرحله اول يك اين سيستم 

همراه باال شود كه  مي سببو اين  افتد ميدر ميانه راه توپي كه جريان گاز را در پايين پيستون نگاه داشته 
پيسـتون  بعـد از تخليـه مـايع در سـطح،     . شودتوليد نيز گاز  ،رفتن پيستون شناور و تخليه مايع باالي آن

شـود تـا اينكـه     طي اين دوره گـاز پيوسـته توليـد مـي     .كند شناور در داخل چاه به سمت پايين سقوط مي
بعد از رسيدن فشـار تـه   . دشو و توليد گاز قطع مي گرفتهپيستون به كف چاه رسيده و روي نشيمنگاه قرار 

و ايـن   كـرده ن شروع به باال رفـتن  اي كه براي باال بردن پيستون كافي باشد، مجدداً پيستو چاهي به اندازه
  .شود چرخه تكرار مي

 
  توليد متناوب -4-7

 .بندنـد  چاه را مـي  فشار كاهش شديد پس از. استاستوار اساس اين روش بر باز و بسته كردن متوالي چاه 
رود و حتي در بعضي مواقع مقـداري از   رفته در زير توپك و ديواره چاه باال مي فشار رفته ،چاه ه شدنبا بست

پس از باال رفتن فشار تا حد معيني، شـيرها را بـاز كـرده و    . فرستد مايع تجمع يافته را به داخل سازند مي
كـه در ايـن نـوع    اي  از مشـكالت عمـده  . كنـد  پيدا مـي را بدين ترتيب مخزن مجدداً قابليت توليد مناسب 
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4-7- تولید متناوب
اساس این روش بر باز و بسته كردن متوالي 
چاه اســتوار اســت. پس از كاهش شدید فشار، 
چاه را مي بندند. با بسته شدن چاه، فشار رفته رفته 
در زیر توپــک و دیواره چاه باال مي رود و حتي 
در بعضي مواقع مقــداري از مایع تجمع یافته را 
به داخل سازند مي فرستد. پس از باال رفتن فشار 
تا حد معیني، شــیرها را باز كرده و بدین ترتیب 
مخزن مجدداً قابلیت تولید مناسب را پیدا می كند. 
از مشکالت عمده اي كه در این نوع بهره برداري 
ممکن است حادث شود، كاهش شدید تراوایي 

نسبي گاز در برخی ســازندها در اثر وجود آب 
در داخل ســازند است. بنابراین اســتفاده از این 

روش، تولید گاز را به شدت كاهش می دهد.

5- انتخاب روش مایع  زدایی
در جــدول-1 خالصــه ای از روش هــای 
مایع زدایي كه در بخش هاي قبلي به آنها اشاره 

شد ارائه گردیده است.
براي انتخاب روش مایع  زدایی در یک چاه 
پارامترهاي مختلفي باید ارزیابي شوند. از جمله 
ایــن پارامترها پتانســیل تولید چاه، نســبت گاز 

به نفت، قطر چــاه، میزان انحــراف چاه، مقدار 
خورندگي سیال تولیدي و در دسترس بودن منبع 
انرژي مانند الکتریســیته یا هواي فشــرده و غیره 
اســت. صرف  نظر از زمان وقوع تجمع مایعات، 
اســتفاده از روش  هاي مناسب برای مایع  زدایی و 
یا جلوگیری از تجمــع مایعات در چاه  های گاز 

میعانی بسیار مهم است.
از آنجا كه هر یک از روش  هاي مایع زدایي 
در چاه  هاي گازي داراي مشــخصات عملیاتي، 
محدودیت  هــا و پارامترهاي مختلفي بوده و هر 
یک از آنها مناسب به كارگیري در شرایط ویژه 

  1    خالصه ای از روش های مایع زدایي

محدودیتکاربرداساس روشروش

لوله 
سرعت  دهنده

افزایش سرعت گاز 
در داخل لوله مغزی 
با کاهش سطح مقطع

مناسب براي چاه  هایي 
که دارای رشته 

لوله مغزي با قطر باال 
هستند

کاهش تولید چاه به علت 
کاهش سطح مقطع تولیدی و 

نیز موقتی بودن

مواد 
فعال  سطحي

کاهش کشش  سطحي 
بین مایع و گاز و در 

نتیجه کاهش سرعت 
بحراني

مناسب براي چاه  هاي با 
تولید مایع کم 

محدودیت در چاه  های با نرخ 
زیاد تولید گاز

فرازآوري 
با گاز

افزایش سرعت گاز 
با افزایش تولید گاز

مناسب براي چاه  هاي با 
تولید زیاد مایع و نیز 

چاه  های زاویه  دار

محدودیت در چاه  های با نرخ 
بسیار باالی تولید گاز

تزریق مایع 
تولیدی به 
سازندهای 

مجاور

تزریق سیال تولیدي 
در ته چاه توسط 

پمپ  ها و از طریق 
سیستم تکمیل 
مخصوص به زیر 

توپکي در باالي یک 
ناحیه مناسب

اگر در مخزن تولید آب 
داشته باشیم و نیز 
در زیر مخزن، نواحي 
و سازندهاي دارای 

تراوایي مناسب براي 
دفع آب وجود داشته 

باشد.

محدودیت در چاه  های با نرخ 
باالی تولید گاز

پمپ  ها

پمپ کردن مایع جمع 
شده در ته چاه را از 
داخل لوله مغزي به 

بیرون مي فرستد.

پمپ  های مختلف در 
چاههایی با مشکل 

تولید ماسه، چاه  هاي با 
تولید زیاد مایع و نیز 

چاه  های زاویه دار

روش استفاده از پمپ  ها 
باید طوری باشد که گاز از 

داخل آن عبور نکند.
در چاه  هایی با مشکل تولید 
ماسه، فقط پمپ خأل پیشرو 

قابل استفاده است.

فرازآوری 
با پیستوان 

شناور

باال آوردن مایع 
توسط یک پیستون و 
بعد از رسیدن فشار 
ته چاهي به اندازه اي 

که براي باال بردن 
پیستون کافي باشد،

براي چاههایي که 
میزان نرخ تولید آنها 

خیلي زیاد نیست 
بسیار مناسب است

محدودیت در چاه  های با نرخ 
باالی تولید گاز

باز و بسته کردن تولید متناوب
متوالي چاه

براي چاههایي دارای 
نرخ تولید کم و نیز در 

چاههای کم  فشار

کاهش تولید میانگین
نفوذ مایع تجمع یافته به 

داخل سازند

  2    ماتریس مقایسه ای به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای

 Hydraulic
Pump

ESPSRP Velocity
String

 Gas
Lift

Alternative

22213Design Simplicity

32333Rate Instability

12133Surface Infrastructure

22333Maintain Gas 
Production Rate

22232Using for a group of 
Wells

66435Maintenance Time 
)Year(

  3    ماتریس مقایسه ای به دست آمده از مطالعات میدانی و افراد خبره

 Hydraulic
Pump

ESPSRP Velocity
String

 Gas
Lift

Alternative

44343Usage in Deep Wells

33154 Usage in Deviated
Well

34253Liquid Rate Control

22253Gas Production Rate

22243Corrosion Resistivity

23253Usage in Offshore 
Well
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و مناســب آن روش هستند، به دست آوردن 
جداول مقایســه دقیق معیارهــای روش  های 
مذكور بســیار حائــز اهمیت اســت. پس از 
مطالعات كتابخانه ای و تحقیقات انجام شده، 
ماتریس مقایســه برای تعــدادی از معیارها به 

دست آمده است. )جدول-2( ]10-7[.
بــا توجــه بــه ناكافــی بــودن اطالعات 
كتابخانه  ای برای تمام معیارها، برای تعدادي 
از معیارهــای دیگــر یک بررســی میدانی از 
افراد خبره انجام شــد كه نتایج حاصل از این 
جستجو در جدول-3 جمع  آوری و ارائه شده 
اســت. عمده این اطالعــات از منابع مختلفي 
از جمله وب  گاه مرجع-11 گردآوري شــده 

است.
یکــي از مهم  تریــن معیارها در بررســي 
روش  هــاي مایع زدایي، محاســبات اقتصادي 
است. این هزینه ها شامل هزینه هاي سرمایه اي 

و عملیاتي هستند. هزینه هاي سرمایه اي شامل 
هزینه اجزاي سیســتم مایع زدایــي، هزینه هاي 
افزوده شــده براي تجهیزات ســطح االرضي، 
هزینه هــاي تجهیــزات انتقــال انــرژي )مثل 
كابل كشــي برق تا یک میدان مشــخص و...( 
مي شود. هزینه هاي ســرمایه اي نقش مهمي را 
در انتخاب سیســتم مایع زدایي توسط كارفرما 
ایفــا مي كننــد. از دیگر هزینه هــاي عملیاتي 
می  توان به متوسط هزینه تعمیرات و نگهداري 
چاه اشاره كرد. در نهایت باید با در نظر گرفتن 
تمامی معیارهای الزم و بررسی كامل و استفاده 
از روشی منطقی، بهترین روش را برای استفاده 

در هر میدان به كار گرفت.

نتیجه  گیری
غلبه بر مشکل تجمع مایعات در چاه های 
گاز میعانــی، پیوســته یکــی از چالش های 

پیش رو در تولید از این چاه ها بوده اســت. 
براي رفع این مشــکل از روش های مختلفی 
شامل استفاده از پمپ ها، فرازآوری با گاز و 
لوله سرعت دهنده استفاده می شود كه بسته 
به شرایط مخزن و چاه، كارایی این روش ها 
نیز متفاوت است. پیشرفت هاي به عمل آمده 
در زمینه های مختلف راه را براي استفاده از 
این فناوري ها هموار كرده اســت. شــایان 
ذكر اســت كه مسأله انتخاب روش مناسب 
پیوســته مورد بحث بوده و هنوز روشــی با 
اولویت بندی روش های  بــرای  مبنای دقیق 
مختلف مطرح نشده است. برای مایع زدایی 
در چاه هــای گاز میعانی روش های مختلفی 
وجود دارد كه در هر میدان باید با اســتفاده 
از روش های تصمیم گیــری منطقی و ارائه 
راهکاری عملی و مناســب بهترین روش را 

انتخاب نمود.
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