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 چکیده 

درصد فراتر نرفته  02تا  02در حال حاضر ، میانگین ضریب برداشت جهانی از مخازن هیدروکربنی از بازه 

، جوابگوی تقاضای است و تولید روزانه نفت از مخازن توسعه یافته و یا در حال توسعه و میادین جدید

این چالش فرصتی را برای مبحث تولید ثانویه و ازدیاد برداشت فراهم آورده است که موجب  .جهانی نیست

با  یفرازآو یستمس یطراح یبرا یقتحق ینر ادبهبود تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا می شود. 

سر چاه در  یقفشار تزر یرا با استفاده از پارامترها یو لوله جدار یفشار در لوله مغز یعتوز یگاز نمودارها

ه ب یقیوزن مخصوص گاز تزر ینگاز و همچن یقتزر ی، دبیسر چاه در لوله مغز یق، فشار تزر یلوله جدار

ص را مشخ یقدو نمودار نقطه تزر ینا یو سپس با استفاده از تالق یمکن یرسم م او آن ها ر یمآور یدست م

 نیمهمتر. یمرا محاسبه کن یقتزر ینهبه یعمق و دب یدبا یق. پس از مشخص کردن نقطه تزریمکن یم

طه و نق یقتزر ی. پس از مشخص شدن دبگاز است یقتزر ینهبه ی، دببا گاز یفرازآور یاتپارامتر در عمل

و  یربا تفس یتشده و در نها یدهمربوطه کش TPRو  IPR ی، نمودارها یو داشتن فشار سر چاه یقتزر

 با استفاده از نرم مراحل ینبعد از انجام همه ا. یدآ یبه دست م یدینفت تول یدو نمودار دب یناستفاده از ا

 .یمکن یم یندفرا یساز یهشروع به شب pipesimافزار 

 

 فرازآوری گاز، فشار تزریق، شبیه سازی فرایندتولید ثانویه، بهبود تولید، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  .1

. رسد یبه نظر م یراجتناب ناپذ یامر یمصنوع یبه فرازآور یازو ن یکنندم یدتول یعیبه طور طب یانفت دن هایاز چاه یتعداد کم

 همه است که هدف هایی شامل روش یمصنوع یقرار دارند. فرازآور یمصنوع ینفت تحت فرازآور های از چاه یاریهم اکنون بس

 یبرا یزن یگاز های در چاه یمصنوع یفرازآور های است. امروزه کاربرد روش یالس یدتول برایالزم  چاهی آنها کاهش فشار ته

 درون های استفاده از پمپ وگاز  با یفرازآور ،منظور ینا یدر حال گسترش است. دو نوع روش متعارف برا یدرفع مشکالت تول

 .خاص خود را دارند یسمهستند که هر کدام مکان  چاهی

درون  های دهند. پمپ یم یشافزا چاهی ته یانیکاهش فشار جر یقرا از طر یدیتول یانجر ی،مصنوع یدو روش فرازآور هر

 .کنند یرا کم م یدر داخل لوله مغز یاالتس یاندر اثر جر یو فشار برگشت تقویت چاه سر به چاه را از ته یعانتقال ما یچاه

 یقزرتوجه داشت که ت یدالبته با دهد. یرا کاهش م چاهی داده و فشار ته یشرا افزا یعگاز به ما نسبت تولید، گاز در رشته یقتزر

 . شود یم یدتول یشو افزا یباعث کاهش فشار ته چاه یگاز فقط تا حد مشخص

 

 بهینه سازی تولید  .2

 ( اجرا می کند که باعث برخی Gas Liftیا  ESPاین قسمت بهینه سازی تولید یك میدان نفتی با فرازآوری مصنوعی ) 

ز کل ولید نفت ابرای اینکه ت فرازآوری را پیش بینی خواهد کرد، . این قسمت کیفیتمحدودیتهای عملی برای سیستم است

ایعات زی را می توان براساس ماسبات براساس نفت تولیدی است پس بهینه سا. از آنجاییکه یکی از روشهای محمیدان بهینه باشد

. نرم افزار شبکه کلی را براساس نقطه به نقطه مدل سازی می کند و انتخاب گزینه های از کلی یا درآمد تولید انجام داد، گکلی

 . ی جریان چندفازی را ارائه می دهدمرتبط جریان برا

، این برنامه شامل یك روش پیش بینی تولید منحصربه فرد می باشد که اجازه می سازی تولید میدانیتوانایی بهینه عالوه بر 

ین امیدان مقایسه گردد. دهند که دبی ها و فشارهای رایج تولیدی میدان پیش بینی شود و نتایج مستقیماً با اطالعات واقعی 

سازی روزانه و تشخیص فرازآوری با گاز برای حاالت شبکه ای قسمت بطور اولیه برای استفاده کارکنان عملیاتی در بهینه 

 .دچاهی پیچیده توسعه داده شده استچن

 

 مشخصات سیال مخزن  .3

 انجام شده و نمونه گیری به عمل آمده از ته چاه به شرح ذیل می باشد: PVTمشخصات نفت این مخزن طبق نتایج 
 

 
 میدان مورد مطالعهترکیب درصد سیال  1-3شکل 
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 ( S) چاه مشخصات چاه مورد مطالعه   3-1

 
 اطالعات مورد نیاز برای شبیه سازی چاه مورد مطالعه 1-3جدول 

WELL S SPECIFICATION 

2194 Reservoir Pressure(Psig) 

145 Reservoir Temprature(F) 

320 Wellhead Pressure(Psig) 

3500 Test Flow Rate(STB/D) 

566 GOR(SCF/STB) 

1780 Flow Line Length(m) 

6 Flow Line ID(in) 

1400 Available Injection Pressure(Psig) 

0.65 Injection Gas Specific Gravity 

 

 Sمدل نمودن سیال چاه  3-2

ابتدا باید مدل سیال  تهیه و کالیبره گردد تا خواص و پارامتر های بدست آمده از معادله های جهت مدل سازی چاه در 

به شرح شکل نمودار فازی سیال مخزن مخزن مورد مطالعه،   PVTحالت به واقعیت نزدیك گردد. با توجه به اطالعات 

 به دست آمده است .  Pipesimدر نرم افزار  3-2
 

 
 Sنمودار فازی سیال چاه  2-3شکل 
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 روش انجام کار .4

با گاز در یکی از چاه های میادین ، به بررسی دبی تولیدی چاه تحت فرازآوری PIPESIMدر این بخش با استفاده از نرم افزار 

 جنوب شرقی اهواز پرداخته می شود.

 به صورت زیر است.Psi 320  برای فشار سرچاهی NODAL ANALYSISنمودار 

 

 OPRو   IPRنمودار 1-4شکل 

 
قادر به  Sیکدیگر را قطع نمی کنند، بنابراین چاه  OPRو  IPRنمودارهای  همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید،

سرچاهی بدون فرازآوری مصنوعی تولید نخواهد کرد. با توجه به  ثابتیعنی این چاه با فرض فشار تولید طبیعی نمی باشد. 

  در این منطقه، مناسب ترین روش فرازآوری با گاز می باشد.گاز  به دسترسی آسان

 

 قطر داخلی لوله مغزی      4-1

می تواند منجر به بهبود تولید شود. تغییر سایز چوک نیز به نحو مشابه می تواند باعث بهبود  tubingافزایش یا کاهش قطر 

چون با استفاده از آنالیز حساسیت دبی تولید چاه نسبت به تغییرات قطر لوله مغزی را نشان می دهد.  2-4شکل تولید شود. 

 زیاد می شود، طبعا قطر لوله مغزی نیز باید افزایش یابد.  GORفرازآوری با گاز 

 تولیدی می شود، البته تا یكافزایش جریان دبی  مشاهده می کنید، افزایش قطر لوله مغزی باعث 2-4همانطور که در شکل 

مقدار بحرانی و باالتر از این مقدار بحرانی تاثیر معکوس می شود و دبی تولیدی کمتر می شود. این مساله ناشی از غلبه افت 

 می شود. hold upبر افت فشار ستون هیدرواستاتیکی می شود، و در واقع باعث ایجاد نیروهای فشار دیواره لوله مغزی 
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 تاثیر قطر لوله مغزی بر افزایش دبی تولیدی 2-4شکل 

 

 Sشبیه سازی چاه          4-2

باشد. نفت تولیدی این چاه بشکه در روز و تحت سیستم فرازآوری با گاز درحال تولید می 3033در حال حاضر با دبی  Sچاه 

شود از این رو حداقل فشار سرچاهی ام میپ 143گر سرچاهی با فشار تفکیك متر وارد تفکیك1873اینچ بطول 6لوله توسط خط

 پام لحاظ شد. 283جهت جریان چاه به تفکیك گر با توجه به پرفایل آن

 

 انتخاب معادله حالت 4-3

ابتدا با استفاده از اطالعات آخرین آزمایشات شاخص بهره دهی و اطالعات  مورد مطالعه میدان در S بمنظور شبیه سازی چاه 

 .هت چاههای میدان فوق تعیین گردید، مناسبترین معادله محاسبه افت فشار جآنالیز حساسیت ( وانجامBlack Oilسیال )

معادله  BBOو  DRو انصاری و  Hagedorn & brwonنشان داده شده از معادالت انتخاب شده  3-4شکل همانطوریکه در 

یا اینکه با شرایط موجود چاه مطابقت  هدشرایط واقعی چاه )فشار سرچاهی( را بهتر نشان می د Hagedorn & Brownآقایان 

 . دارد

 با انتخاب معادله فوق به بررسی عملکرد مخزن و چاه پرداخته شد.
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 Sانتخاب معادله حالت برای چاه  3-4شکل 

 

 )تولید از فضای حلقوی( بررسی وضعیت دبی تولیدی 4-4

متر  2333, 1633فوت مکعب استاندارد بر بشکه نفت در دو طول لوله مغزی 066 تولید با نسبت حجمی گاز به نفت وضعیت

 0/3, 3درصد  بکمك فراز آوری با گاز احیا در دبی گاز تزریقی 03با برش آب  ، اینچ 4 2/1, 3 2,2/1 7/8و اندازه لوله مغزی 

درج  1-4دبی مایع  قابل استحصال در جدول  و حداکثر میلیون فوت مکعب استاندارد بر روز بررسی گردید 0, 4, 3,  2,  1, 

 شده است. 

 : می توان گفت که 1-4بر اساس نتایج مندرج در جدول 

 لوله مغزی ثابت با افزایش طول و میزان گاز تزریقی دبی مایع استحصالی افزایش می یابد.درقطر 

  باشد. تزریق گاز میسر نمیدرصد آب و رسوبات بدون  03تولید نفت با 

 .در دبی ثابت و قطر لوله مغزی ثابت با افزایش طول لوله مغزی دبی گاز تزریقی کاهش می یابد 

 .در هنگام تولید از فضای حلقوی اندازه لوله مغزی تاثیر کمی بر عملکرد تولید دارد 
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 (یحلقو یاز فضا ید)تول یدیتول یدب یتوضع 1-4جدول 

 

 دبی تولیدی )تولید از لوله مغزی(بررسی وضعیت  4-5

متر  2333, 1633فوت مکعب استاندارد بر بشکه نفت در دو طول لوله مغزی 066وضعیت تولید با نسبت حجمی گاز به نفت 

 0/3,  3درصد  بکمك فراز آوری با گاز احیا در دبی گاز تزریقی  03اینچ با برش آب  4 2/1, 3 2,2/1 7/8و اندازه لوله مغزی 

 دید.کعب استاندارد بر روز بررسی گرمیلیون فوت م 0, 4, 3,  2,  1, 

 

  درج شده است. دبی مایع  قابل استحصال حداکثر 2-4در جدول 

 

 

 

 
 

 

Tubing size(inch) 

Tubing length(meter) 

 

Gas lift rate(mmscf/d) 
2000 1600 

Liquid rate(stb/d) Liquid rate(stb/d) 

2 7/8 - - 0 

2 7/8 >5000 4207 0.5 

2 7/8 >5000 >5000 1 

2 7/8 >5000 >5000 2 

2 7/8 >5000 >5000 3 

2 7/8 >5000 >5000 4 

2 7/8 >5000 >5000 5 

3 1/2 0 0 0 

3 1/2 >5000 4283 0.5 

3 1/2 >5000 >5000 1 

3 1/2 >5000 >5000 2 

3 1/2 >5000 >5000 3 

3 1/2 >5000 >5000 4 

3 1/2 >5000 >5000 5 

4 1/2 0 0 0 

4 1/2 >5000 4227 0.5 

4 1/2 >5000 >5000 1 

4 1/2 >5000 >5000 2 

4 1/2 >5000 >5000 3 

4 1/2 >5000 >5000 4 

4 1/2 >5000 >5000 5 
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 وضعیت دبی تولیدی )تولید از لوله مغزی( 2-4جدول 

 

Tubing size(inch) 

Tubing length(meter)  

Gas lift rate(mmscf/d) 2000 1600 

Liquid rate(stb/d) Liquid rate(stb/d) 

2 7/8 0 0 0 

2 7/8 1842 1471 0.5 

2 7/8 2310 1813 1 

2 7/8 2618 2079 2 

2 7/8 2707 2160 3 

2 7/8 2711 2143 4 

2 7/8 2666 2100 5 

3 1/2 0 0 0 

3 1/2 2729 2234 0.5 

3 1/2 3709 3093 1 

3 1/2 4595 3776 2 

3 1/2 4956 4032 3 

3 1/2 >5000 4154 4 

3 1/2 >5000 4202 5 

4 1/2 0 0 0 

4 1/2 4016 3322 0.5 

4 1/2 >5000 >5000 1 

4 1/2 >5000 >5000 2 

4 1/2 >5000 3770 3 

4 1/2 >5000 4130 4 

4 1/2 >5000 4400 5 

 

 بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق می توان گفت که :

  در قطر لوله مغزی ثابت با افزایش طول لوله مغزی و میزان گاز تزریقی دبی مایع استحصالی افزایش می یابد و برای لوله

 های مغزی با قطر کمتر با افرایش بیش از حد گاز تزریقی باعث کاهش مایع استحصالی شده است. 

  د.باش درصد آب و رسوبات بدون تزریق گاز میسر نمی 03تولید نفت با 

 .در طول ثابت لوله مغزی با افزایش قطر لوله مغزی دبی مایع استحصالی افزایش می یابد 

 .در دبی ثابت و قطر لوله مغزی ثابت با افزایش طول لوله مغزی دبی گاز تزریقی کاهش می یابد 

 

 نتیجه گیری .5

هزار بشکه در  0/3با توجه به جداول فوق در دو حالت محدودیت و عدم محدودیت میزان گاز تزریقی مورد دسترس برای دبی 

 .بعنوان مناسب ترین گزینه انتخاب می گردد ، تولید از فضای حلقویروز مایع تکمیل
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