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چكيده
از آنجــا کــه لختگــی شــدید در باالبرندههــا مانــع تولیــد پایــا و باعــث از کار افتــادن تجهیــزات تولیــد میشــود ،یافتــن روشــی مناســب
بــرای پیشــگیری از ایــن پدیــده از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .هــدف از ایــن پژوهــش ارائـه یــک مــدل ریاضــی بــرای تحقیــق
در مــورد رفتــار جریــان آب ،نفــت و گاز در سیســتم لولــه -باالبرنــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،جریــان ســیاالت در شبیهســازی خــط
لولــه توســط یــک مــدل تــودهای در دو حالــت مدلســازی شــده اســت .در حالــت اول ،گاز توانایــی نفــوذ در باالبرنــده را دارد و جریــان
گاز بهصــورت پیوســته اســت و در حالــت دوم ،تجمــع مایــع صــورت گرفتــه در پای ـ ه باالبرنــده ،مانــع نفــوذ گاز میشــود و لــذا جریــان
گاز بهصــورت ناپیوســته اســت .در مدلســازی باالبرنــده از گرههــای متحــرک بــرای ســنجش شــرایط محلــی اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن ،انتقــال جــرم بیــن فازهــای نفــت و گاز توســط تقریــب نفــت ســیاه تخمیــن زده شــده اســت .پــس از مدلســازی لختگــی
شــدید ،بهمنظــور کاهــش ایــن پدیــده و بــرای پایدارســازی جریــان و جلوگیــری از مشــکالت احتمالــی ،تزریــق گاز بــه پایـ ه باالبرنــده،
شبیهســازی و ســپس معیــاری بــرای محاســب ه میــزان تزریــق گاز جهــت دسـتیابی بــه پایــداری نســبی ارائــه شــده اســت .در نهایــت،
معــادالت بــا اســتفاده از یــک روش ضمنــی و بــا اســتفاده از ســعی و خطــا بــرای رفتــار غیرخطــی ،گسستهســازی و انتگرالگیــری
شــدهاند .نتایــج بهدســت آمــده بــرای مدلســازی لختگــی شــدید و اثــر تزریــق گاز بــر ایــن مدلســازی ،بــا نرمافــزار شبیهســازی
الــگا ( )OLGAمقایســه شــدند کــه تشــابه خوبــی حاصــل شــد.
كلمات كليدي :باالبرنده ،پایداری ،تزریق گاز ،لختگی شدید ،نرمافزار شبیهسازی الگا

مقدمه

سیســتمهای خــط لولــه -باالبرنــده کــه بهمنظــور انتقــال

نفــت خــام از منابــع نفتــی فــات قــاره بــه تأسیســات
پاییندســتی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،امــروزه
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بهدلیــل افزایــش تقاضــا در بهرهبــرداری از ایــن منابــع
مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفتهانــد .لــذا مالحظــات

اقتصــادی و ایمنــی ایــن سیســتمها بســیار حائــز اهمیــت
اســت [ .]1لختگــی شــدید یــک پدیــد ه تناوبــی ناپایــدار

اســت کــه ممکــن اســت در سیســتمهای خــط لولــه-

باالبرنــد ه چنــد فــازی اتفــاق بیفتــد.
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مشــکل مواجــه خواهــد شــد [ .]3همچنیــن ورود لختــه

تجمــع میکنــد و ســبب انســداد فــاز گاز در خــط لولــه

بــا فشــار بســیار زیــاد بــه تجهیــزات ســرچاهی باعــث

رانــدن لختــهی مایــع بــه بیــرون از باالبرنــده ایجــاد

بخــش زیــادی از گاز بــه فلــر منقــل و ســوزانده میشــود.

میشــود و ایــن پدیــده تــا زمانــی کــه فشــار الزم بــرای
شــود ،ادامــه خواهــد یافــت .پــس از اینکــه مایــع و گاز
از باالبرنــده خــارج شــدند ،مایــع باقیمانــده در باالبرنــده

شــروع بــه برگشــت بــه پایـ ه باالبرنــده میکنــد و دوبــاره

یــک انســداد جدیــد ایجــاد شــده و ایــن چرخــه تکــرار
میشــود .رخــداد ایــن پدیــده باعــث میشــود در
مقاطعــی از زمــان ،تولیــد نفــت و گاز وجود نداشــته باشــد

و در مقاطعــی تولیــد شــدید نفــت و گاز در نتیجــه تخلیــه
لختــه نفــت وجــود داشــته باشــد کــه ایــن مســأله باعــث
تولیــد ناپایــدار نفــت و گاز میشــود .تولیــد ناپایــدار بــرای

تجهیــزات ســرچاهی ماننــد پمپهــا ،تفکیــک کنندههــا
و کمپرســورها کــه بــرای جابهجایــی ســیاالت بهصــورت
پایــا طراحــی شــدهاند بســیار خطرنــاک اســت بهطــوری

عمــل کــردن شــیر اطمینــان میشــود کــه بهدنبــال آن
بــرای کاهــش شــدت لختگــی ،روشهــای گوناگونــی

ماننــد نصــب شــیر اختنــاق در بــاالی باالبرنــده ،اســتفاده

از پمپهــای چندفــازی زیــر دریــا ،اســتفاده از

لختهگیرهــا در بــاالی باالبرنــده و در لولههــای افقــی،
اســتفاده از لولههــای مارپیــچ یــا مــوج دار بــرای انتقــال

ســیال در بســتر دریــا و رســاندن آن بــه پایــه باالبرنــده،

اســتفاده از ونتــوری در طــول مســیر خــط لولــه ،اســتفاده

از شــیر اختنــاق در مســیر خــط لولــه ،همگنســازی
جریــان بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی فعــال ســطحی
و نهایت ـاً ،تزریــق گاز بــه پایــه باالبرنــده وجــود دارد کــه

در بیــن ایــن روشهــا تزریــق گاز بهعنــوان یکــی از
کارآمدتریــن روشهایــی اســت کــه میتوانــد لختگــی

کــه در مــواردی باعــث خرابــی ایــن تجهیــزات میشــود.

شــدید را از بیــن ببــرد .مزیــت اولیـهی تزریــق گاز ،کاهش

منجــر بــه عــدم تولیــد ســیاالت و متروکــه شــدن چــاه

همچنیــن میتوانــد مایــع را حمــل کنــد و حرکــت آن

در بدتریــن حالــت فشــار برگشــتی ایجــاد شــده میتوانــد
شــود .همچنیــن ،پرتــاب شــدن مایعــات بــا ســرعتی برابــر

بــا ســرعت گاز میتوانــد بــه تجهیزاتــی ماننــد اوریفیــس
و خمهــا و شــیرها آســیب شــدیدی وارد کنــد .بــا در

نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه تمــام ایــن مــوارد و عوامــل

خطــر بهصــورت دورهای در سیســتم اعمــال میشــود،
خســتگی مکانیکــی ناشــی از آن خرابــی ســریع کل
سیســتم را بهدنبــال خواهــد داشــت .مطالعــات زیــادی

نشــان داده انــد کــه خوردگــی در لولههــا بــا ورود لختــه
افزایــش مییابــد [ .]2تغییــرات شــدید نــرخ جریــان

اصطــکاک شــدیدی را در ســطح لولههــا ایجــاد مــی

کنــد کــه ایــن افــت فشــار شــدید اصطکاکــی میتوانــد
اســترس مکانیکــی شــدیدی بــه دیــواره لولــه وارد کنــد

کــه همیــن مســأله باعــث تشــدید پدیــده خوردگــی
میشــود .بــا رخــداد پدیــده لختگــی شــدید ،نــرخ تولیــد

روزانــه نیــز بهدلیــل تقابــل دو فــاز و در هــم آمیختگــی

آنهــا کاهــش مییابــد .بهعــاوه ،ظرفیــت جداســازی دو

فــاز کاهــش مییابــد و در نهایــت ،فــروش محصــوالت بــا

فشــار هیدرواســتاتیکی در باالبرنــده اســت .گاز تزریقــی

بــه ســمت بــاال را حفــظ کنــد و در صــورت تزریــق گاز
کافــی ،مایــع میتوانــد بهطــور مــداوم بــه ســمت بــاال

حرکــت کنــد و جریانــی یکنواخــت را بهوجــود آورد .در
ایــن روش ،گاز بــه پایــه باالبرنــده تزریــق میشــود تــا بــا

کــم کــردن فشــار هیدرواســتاتیک در باالبرنــده ،لختگــی
شــدید کاهــش پیــدا کنــد .ایــن روش بــا دو هــدف انجــام
میشــود :هــدف اول ســبک ســازی ســیال موجــود در

باالبرنــده اســت تــا امــکان تولیــد ســیاالت بــدون نیــاز بــه
پمــپ در مخــازن توســعه یافتــه و بــا عمــر زیــاد فراهــم
شــود .هــدف دوم ایجــاد ممانعــت از تشــکیل لختــه شــدید

در طــول باالبرنــده اســت .تزریــق گاز در واقــع ســرعت
حرکــت ســیاالت در باالبرنــده را افزایــش مــی دهــد و

بــه ایــن ترتیــب ماندگــی مایــع در باالبرنــده کاهــش
مییابــد .بنابرایــن ،جریــان آرام تــر میشــود و امــکان
ایجــاد لختــه کمتــر میشــود .در پژوهشهــای گذشــته،

مدلهایــی بــرای مطالعــه لختگــی شــدید در سیســتم

لولــه -باالبرنــده ارائــه شــدهاند [ ]7-4کــه همگــی بــرای
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سیســتم آب و هــوا طراحــی شــدهاند و شــرایط

بــا نتایــج نرمافــزار شبیهســازی الــگا ( )OLGAدارد .در

ملــک زاده و همــکاران [ ]8بــه بررســی آزمایشــگاهی،

گاز بــه باالبرنــده اســتفاده شــده اســت .نــوآوری موجــود

مدلســازی نفــت و گاز در آنهــا اعمــال نشــده اســت.

تئــوری و مدلســازی پدیــده لختگــی شــدید در سیســتم
خــط لوله-باالبرنــده بــا طــول نســبتاً زیــاد پرداختنــد.

ایــن پژوهــش از مــدل نموتــو و بالینــو [ ]12بــرای تزریــق
در ایــن مطالعــه ،بررســی اثــر تزریــق گاز بــه سیســتم

نفــت و گاز بــا در نظــر گرفتــن شــرایط مدلســازی

بــرای مدلســازی در ایــن مطالعــه از یــک مــدل یــک

جریــان نفــت و گاز اســت درصورتیکــه در پژوهشهــای

شــده اســت .نتایــج آزمایشــگاهی ســپس بــا خروجــی

آزمایشــگاهی بــه سیســتم آب و هــوا تزریــق شــده اســت.

بعــدی دوفــازی موجــود اســتفاده شــده و بهبــود داده
مــدل و شبیهســازی توســط نرمافــزار الــگا مقایســه

شــدهاند و نشــان داده شــده اســت کــه لختگــی موقــت
ایجــاد شــده در قســمت باالدســتی پایــه باالبرنــده باعــث

مســدود شــدن آن شــده اســت .همچنیــن ،معیــاری

بــرای دس ـتیابی بــه جریــان آرام ارائــه شــده اســت .در
یکــی از جدیدتریــن پژوهشهــای صــورت گرفتــه ،ژو و

همــکاران [ ]9بــه بررســی جریــان دو فــازی آب و هــوا
در یــک سیســتم خــط لوله-باالبرنــده بلنــد بــا اســتفاده

گذشــته ،گاز مــورد اســتفاده هــوا بــوده و در مقیــاس

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،ابتــدا مدلســازی
پدیــد ه لختگــی شــدید ،اثــر تزریــق گاز بــر ایــن پدیــده و

رونــد شبیهســازی نرمافــزاری مــدل مــورد بحــث قــرار

گرفتــه اســت .در ادامــه ،نتایــج بهدســت آمــده از مــدل
بــا خروجــی نرمافــزار الــگا ( )OLGAمقایســه شــدهاند و

در نهایــت ،نتایــج مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتهانــد.

مدلسازی

از مطالعــات آزمایشــگاهی و پیشبینــی توســط شــبکه

در ایــن مطالعــه از مدلســازی ریاضــی و شبیهســازی

میدهــد کــه بیشــترین احتمــال ایجــاد لختگــی شــدید

نفــت و گاز در سیســتم خــط لولــه -باالبرنــده اســتفاده

یاقتــن روشهایــی بــرای ممانعــت فیزیکــی از لختگــی

هــر ســه فــاز مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .ســرعت

یــک مطالعــه آزمایشــگاهی نشــان دادنــد کــه اســتفاده از

جــرم بیــن فازهــای نفــت و گاز بــا اســتفاده از تقریــب

میتوانــد در ممانعــت از لختگــی شــدید بســیار مؤثــر

روابــط تحلیلــی براســاس دادههــای آزمایشــگاهی و میدانی

پدیــده لختگــی شــدید در جریــان اســت کــه از آن جملــه

بــرای سیســتمهای آب و هــوا ،جریــان نیــز همدمــا

و همــکاران [ ]11اشــاره کــرد کــه بــرای پیشبینــی

از تشــکیل هیــدرات ،وکــس و آســفالتین ،افــت دمــا در

عصبــی پرداختنــد .نتیجــه مطالعــات ژو و همــکاران نشــان

عــددی بــرای تحقیــق درخصــوص دینامیــک جریــان آب،

در پایــه باالبرنــده اســت .برخــی محققــان نیــز بهدنبــال

شــده اســت .بــرای انجــام ایــن کار ،معــادالت پیوســتگی

شــدید بودهانــد .بــرای مثــال ،یائــو و همــکاران [ ]10در

فازهــای آب و نفــت یکســان در نظــر گرفتــه شــده ،انتقــال

لولــه مارپیــچ بــا هندســه خاصــی کــه تشــریح نمودنــد

نفــت ســیاه محاســبه شــده و خــواص ســیاالت توســط

باشــد .تحقیقاتــی نیــز در زمینــه پیشبینــی زمانــی

بهدســت آمدهانــد .همچنیــن ،ماننــد مدلهــای موجــود

مــی تــوان بــه پژوهــش صــورت گرفتــه توســط جونــگ

فــرض شــده اســت .عالوهبــر ایــن ،بهمنظــور ممانعــت

زودهنــگام لختگــی شــدید در جریــان دو فــازی آب و هــوا

امتــداد سیســتم لولــه -باالبرنــده توســط عایــق مناســب

نمودنــد و تأثیــر مــکان نصــب شتابســنج و تعــداد آنهــا

نگــه داشــته میشــود .همچنیــن ،دبــی و فشــار گاز

نموتــو و بالینــو [ ،]12بــا در نظــر گرفتــن شــرایط

صورتیکــه آســفالتین موجــود در نفــت ناپایــدار باشــد

در سیســتم خــط لولــه باالبرنــده از شتابســنج اســتفاده

کنتــرل شــده و دمــا همــواره باالتــر از مقــدار بحرانــی

را در بازدهــی پیشبینــی بررســی نمودنــد.

تزریــق شــده ،میبایســت کنتــرل شــده باشــد چــون در

مدلســازی جریــان در باالبرندههــای نفــت و گاز،

مدلــی را ارائــه دادهانــد کــه همخوانــی بســیار مناســبی

ســبب ترســیب آن میگــردد .در نهایــت ،بــا توجــه بــه
تأثیــر دمــا بــر انحاللپذیــری گاز و ضریــب حجمــی

مدلسازی و شبیهسازی تزریق ...
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تشــکیل نفــت ،از دمــای میانگیــن بــرای محاســبات

میشــود .فــرض میشــود کــه زاویــه انحــراف در پایــه

از دو قســمت باالبرنــده و خــط لولــه تشــکیل میشــود.

 sدر امتــداد باالبرنــده ،زاویـه انحــراف  θو فاصلــه افقــی

اســتفاده شــده اســت .سیســتم تولیــد نفــت در زیــر دریــا
در ادامــه ،مــدل ســاخته شــده بــرای ایــن دو قســمت
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

مدل باالبرنده

باالبرنــده صفــر اســت .ارتفــاع محلــی  ،Ƶموقعیــت محلــی

x

نیــز براســاس روابــط زیــر قابــل محاســبه هســتند:
X
((( − 1
a

()1

=
)z a )cosh

پارامتــر ( aثابــت ابعــادی) بــا جایگــذاری ارتفــاع و

در مدلســازی باالبرنــده ،جریــان همدمــای ســه فــازی

مســیر افقــی باالبرنــده از رابطــه  1بهدســت میآیــد.

از معــادالت پیوســتگی بــرای فازهــای آب ،نفــت و گاز و

رابطــه زیــر بهدســت آورد :

بــرای فازهایــی کــه بــا هــم جریــان دارنــد ،اســتفاده

زاویه انحراف  θاز رابطه زیر بهدست آورده میشود:

و یــک بعــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن،

موقعیــت محلــی  sدر امتــداد باالبرنــده را میتــوان از

از معادلــه مومنتــوم ســاده بــدون بخشهــای اینرســی

()2

شــده اســت .آب و نفــت ،فازهــای بــا ســرعت یکســان و

()3

مایــع و گاز توســط مــدل رانشــی محاســبه شــده اســت.

زیــر محاســبه میشــود:

همگــن در نظــر گرفتــه شــدهاند و لغــزش بیــن فازهــای
انتقــال جــرم بیــن فازهــای نفــت و گاز بــا اســتفاده از
تقریــب نفــت ســیاه محاســبه شــده و فازهــای نفــت و گاز

تراکمپذیــر فــرض شــدهاند .همچنیــن ،فــاز گاز بهصــورت

گاز واقعــی در نظــر گرفتــه شــده و از حاللیــت گاز در آب

و همچنیــن ،تبخیــر آب صرفنظــر شــده اســت .هندس ـه
باالبرنــده توســط تابعــی کــه مختصــات نقــاط در امتــداد

باالبرنــده را بیــان میکنــد ،مشــخص میشــود (شــکل .)1

X
(
a

X
((
a

)s = a sinh

)θ = tan −1 )sinh

بــا داشــتن موقعیــت  ،sفاصلــه افقــی  xنیــز بهصــورت
s
( )X = a sinh
a

()4

معادالت بقا

بــا در نظــر گرفتــن معــادالت پیوســتگی بــرای فازهــای
آب ،نفــت و گاز داریــم:

()5
()6

()7

=
Γ

( ∂) ρ g J g

+

( ∂) ρ g α g

∂t
∂s
( ∂ ) ρo αo ( ∂ ) ρo J o
+
= −Γ
∂t
∂s
( ∂ ) ρw αw ( ∂ ) ρw Jw
+
=
0
∂t
∂s

در معــادالت بــاال  ،sمختصــات در امتــداد جهــت جریــان
اســت Г ،بخــش منبــع جــرم و  ،tزمــان اســت ρg ،ρo .و ρw

چگالــی فازهــا jg ،jo ،و  ،jwســرعت ظاهــری فازهــا و α ،α o

و  αwنیــز ماندگــی فازهــا هســتند .در اغلــب ناپایداریهــا
ماننــد لختگــی شــدید کــه در انتقــال نفــت و گاز اتفــاق
میافتنــد عکسالعمــل سیســتم نســبتاً کنــد اســت کــه

نشــاندهند ه ایــن واقعیــت اســت کــه امــواج فشــاری
شکل  1هندس ه باالبرنده []12

از ایــن رو امــکان تعییــن موقعیــت محلــی در امتــداد

باالبرنــده و زاویـه انحــراف محلــی وجــود دارد .بــرای یــک
باالبرنــد ه منحنــی شــکل ،هندســه توســط محورهــای  xو
 Ƶمتناظــر بــا مختصــات افــق و ارتفــاع باالبرنــده مشــخص

تأثیــر زیــادی روی تشــکیل و انتقــال امــواج خالــی

ندارنــد .در مــدل بــدون امــواج فشــاری ،بــا صــرف نظــر
از بخــش اینرســی در معادلــه مومنتــوم از امــواج صوتــی

جلوگیــری میشــود [ ]13و رابطــ ه جبــری زیــر تحــت

عنــوان معادلــه مومنتــوم بــرای گرادیــان فشــار بهدســت
میآیــد:

شماره  ،114آذر و دی 1399
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()8

4τ
∂P
= ρm g s − w
∂s
D

ρ m = ρ g α g + ρo αo + ρw αw

()9

شــرایط محلــی براســاس پارامترهــای شــرایط اســتاندارد

( 1اتمســفر و  60 °Fبراســاس

API

1

) و یــک دســتگاه

معــادالت وابســته بــه دمــا و فشــار و ترکیــب محلــی

در روابــط بــاال  Pفشــار ρm ،دانســیته مخلــوط D ،قطــر

تخمیــن زده میشــوند .همچنیــن ،فــرض شــده اســت

دیــواره لولــه اســت و رابطــه بیــن اجــزای حجمــی

میافتــد.

لولــه و  gsجاذبــه در جهــت  Sو  τwتنــش ســطحی در

بهصــورت زیــر اســت:

کــه انتقــال جــرم بهدلیــل تغییــر حاللیــت گاز اتفــاق
روش مشخصه ها برای حل معادالت باالبرنده

= α g + αo + αw
1

بــرای اینکــه مــدل ســاخته شــده بتوانــد پدیــد ه فیزیکــی

در ایــن مطالعــه بهمنظــور حــل ریاضــی مســأله ،تعــدادی

باشــد بدیــن معنــی کــه راه حــل آن موجــود و منحصــر

()10

معادالت کمکی

سادهســازی انجــام گرفتــه اســت .دو فــاز مایــع موجــود در

مدلســازی همگــن در نظــر گرفتــه شــدهاند و ســرعت

ایــن دو فــاز یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت .تنــش
ســطحی در دیــواره نیــز بــا یــک مــدل همگــن و بــا

اســتفاده از ضریــب اصطــکاک فانینــگ تخمیــن زده شــده

اســت .همچنیــن اگــر فشــار سیســتم بــاال باشــد ،رابط ـه

بنیــادی بــرای فــاز گاز بهصــورت زیــر اســتفاده میشــود:
γgM a
RTZ

()11

در ایــن رابطــه

Mg/Ma

= ρg

=γgاMa= ۲۸.۹۶۶،ا Z،ضریــب

تراکمپذیــری گاز اســت و  Rثابــت جهانــی گازهاســت.

ت ظاهــری بــرای فازهــای مایــع و گاز بــا اســتفاده از
ســرع 

فرمــول شــار رانشــی تعییــن میشــود [:]14
()12
()13

=
=j g u
( α )C d j + U d
gα

j l =j − j g =u l )1 − α ( =)1 − αC d ( j + αU d

پارامترهــای  Cdو  Udبــه هندســه محلــی و شــرایط جریــان
بســتگی دارنــد .بخــش تبخیــر میتوانــد بــا اســتفاده از
تقریــب نفــت ســیاه محاســبه شــود [ .]15مطابــق ایــن

مــدل ،چگالــی ویــژ ه گاز بــا تغییــر دمــا و فشــار تغییــر
نمیکنــد .ایــن فــرض بــه ایــن معنــی اســت کــه

غلظتهــای هیدروکربنهــای متفــاوت (جــرم مولکولــی
متفــاوت) در فازهــای گاز و مایــع ثابــت هســتند .بنابرایــن،
آنهــا میتواننــد بهجــای محلــول چندجزئــی بهصــورت

یــک ســیال چندجزئــی در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن مــدل

بــرای ســیاالت بــا  GOR ˂ 2000 scf/STBو ۴۵

˂ API

معتبــر اســت .در ایــن روش بســیاری از خــواص فازهــا در

را بهدرســتی توصیــف کنــد بایــد حالــت مناســبی داشــته

بــه فــرد باشــد و بــه شــرایط اولیــه و مــرزی بســتگی
داشــته باشــد .ایــن ویژگــی مخصوصــاً در جریانهــای

چندفــازی کــه معــادالت مشــتقات جزئــی در آنهــا از

نــوع هذلولــوی اســت دارای اهمیــت اســت .در ایــن مــورد،
زمانــی مــدل دارای حالــت مناســب اســت کــه مقادیــر
مشــخصه (مقادیــر ویــژه یــا ســرعتهای مــوج مشــخصه)
حقیقــی باشــند .مقادیــر مشــخص ه سیســتم ارائــه شــده
معــادالت حاکــم بهصــورت زیــر هســتند [:]16
()14

∞ = ;e 3 = e 4

jo

= ;e 2

∂j g

= e1

∂α g
αo
بــا توجــه بــه مــدل ،شــار رانشــی  e1بهصــورت زیــر بیــان
میشــود:

()15

∂j g
jg
= = ug
∂α g α g

ت امــواج فشــاری
دو مقــدار ویــژه کــه مربــوط بــه ســرع 

هســتند دارای مقــدار بــی نهایــت هســتند .امــواج فشــاری
در جهتهــای مثبــت و منفــی بــا ســرعت بینهایــت
گســترده میشــوند ،یعنــی تغییــرات فشــاری در سراســر
سیســتم بهطــور همزمــان احســاس میشــود .بــرای حــل

سیســتم معــادالت در ایــن مطالعــه از روش مشــخصهها

اســتفاده شــده اســت کــه یــک راهــکار عــددی طبیعــی

بــرای سیســتمهای هذلولــوی اســت .بــا انتخــاب یــک

مختصــات مناســب سیســتم اصلــی معــادالت مشــتقات
جزئــی هذلولــوی بــا یــک سیســتم معــادالت دیفرانســیل
معمولــی در مختصــات مشــخصه جایگزیــن میشــود.
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مختصــات مشــخصه ،مختصــات طبیعــی سیســتم در

ایــن حالــت هســتند و در ایــن مختصــات ،مشــتقات
ســادهتر میشــوند .سیســتم معــادالت بهدســت آمــده

در مختصــات مشــخصه بهصــورت زیــر اســت:
Dg P

()16

Dgα

()17

b11

ضرایــب دو رابطــه بــاال پــس از انجــام محاســبات

بهصــورت زیــر بهدســت میآینــد:
()18

()19

b11 = 1
∂jg
(
∂ρ g ρ go αo ∂R s
α ∂ρ ∂j g
∂j
)α g
(−) o o
(+
+
ρg
ρo ∂P ∂j
∂P
B o ∂P

)1 −
=
) b13

ρ go αo ∂R s ∂j g
α ∂ρ ∂j g
(−) w w
((
ρo B o ∂P ∂j
ρw ∂P ∂j

()20

()22

)

b 21 = α 0

()21

b 22
= αo + αw
ρ go ∂R s
1 ∂ρo
1 ∂ρw
(
−
−
ρo ∂P ρo B o ∂P ρw ∂P

()27

ρ go αo ∂R s

α ∂ρo αw ∂ρw
()28
) −
(− o
−
∂P ρo ρ g
ρo ∂P ρw ∂P
1

1

Bo

=
f2

اضافه کردن گاز تزریقی به گاز موجود در باالبرنده

= + d1
0
Dt
Dt
Dα
Dα
DP
0
= b 21 1 + b 22 1 o + b 23 l
Dt
Dt
Dt
+ b13

α ∂ρ g
ρ g ∂P

f1 = −

b 23
) = αo αw

در پژوهشهــای گذشــته گاز تزریقــی مــورد بررســی

هــوا بــوده و در مقیــاس آزمایشــگاهی بــه سیســتم آب
و هــوا تزریــق شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،اثــر تزریــق

گاز حقیقــی روی سیســتم نفــت و گاز بهمنظــور کاهــش
شــدت لختگــی و پایــداری نســبی در تولیــد بررســی

میشــود .بــرای ایــن منظــور ،فرآینــد تزریــق گاز بــه

مــدل جریــان نفــت و گاز اضافــه شــده اســت .گاز تزریقــی

بــه پای ـ ه باالبرنــده وارد میشــود کــه توســط رابط ـ ه زیــر

بــه مــدل اضافــه شــده اســت:
()29

ZTPo
j= j +
Q goi
T o PA
−
g

+
g

در ایــن رابطــه  jgو  jgبهترتیــب ســرعت ظاهــری گاز
-

+

در باالبرنــده قبــل و بعــد از تزریــق اســت .بخــش دوم
معادلــه در ســمت راســت ،ســرعت گاز تزریقــی اســت کــه

()23

بــا نوشــتن معادلــه پیوســتگی بــرای شــرایط اســتاندارد

مشــتقهای جهتــی نیــز بهصــورت زیــر تعییــن

در باالبرنــده بهوســیله تزریــق گاز کــه توســط رابطـ ه بــاال

∂C ∂U
4τ
× ( d 1 α ) d j d ( + )u l − u g ()− ρ m g s + w
=و محلــی بهدســت میآیــد ،Z .ضریــب تراکمپذیــری
∂s
∂S
D
 ρ goαo ∂R s ρo
∂j g ∂j g α ∂ρ ∂j g αw ∂ρw ∂j g 
در شــرایط محلــی و  Qg0iدبــی حجمــی اســتاندارد گاز
)) )1 − ( + ( + o o
+
−

∂j
∂j
ρo ∂P ∂j ρw ∂P ∂j 
 ρo B o ∂P ρ g
تزریقــی اســت .بــا تغییــر ســرعت ظاهــری گاز موجــود

میشــو ند :

Dg
∂
∂
=
+ug
∂t
∂s
Dt
D1
∂
∂
=
+ u1
Dt ∂t
∂s

()24
()25

بــا نوشــتن موازنـه جــرم کل بــر ای ســه فــاز ،معادلــه زیــر

بــرای بهدســت آوردن ســرعت ظاهــری کل بهدســت
میآیــد کــه بــه همــراه معادلــه مومنتــوم چهــار متغیــر

مســتقل جریــان (اجــزای حجمــی گاز و نفــت ،ســرعت

ظاهــری کل و فشــار) در باالبرنــده بهدســت میآینــد

کــه در بخــش گسستهســازی بیشــتر توضیــح داده
میشــوند.
()26

Dg P
DP
∂j
= f1
+f2 l
∂s
Dt
Dt

در ســمت راســت رابطـ ه بــاال ،بخــش اول مربــوط بــه فــاز

گاز و بخــش دوم مربــوط بــه فــاز مایــع اســت .ضرایــب
و  f2از روابــط زیــر بهدســت میآینــد:

f1

بهدســت میآیــد ،باقــی پارامترهــا از قبیــل ماندگــی گاز
در باالبرنــده دســتخوش تغییــر میشــوند .تزریــق گاز

کافــی بــه پای ـ ه باالبرنــده ســبب کاهــش لختگــی شــدید
و پایــداری نســبی جریــان میشــود کــه در ادامــه نتایــج

بهطــور مفصــل بیــان شــدهاند.
مدل خط لوله

بــرای مدلســازی خــط لولــه ،جریــان بهصــورت ســه

فــازی ،یــک بعــدی و همدمــا در نظــر گرفتــه میشــود.

معــادالت مــورد اســتفاده شــامل معــادالت پیوســتگی

بــرای فازهــای آب ،نفــت و گاز و یــک معادلــه موازنــه
مومنتــوم هســتند کــه بــرای یــک جــزء حجمــی گاز در
لولــه در شــرایط ایســتا نوشــته میشــوند .فازهــای آب و

نفــت بهصــورت همگــن ،ســرعت آنهــا یکســان و الگــوی
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جریــان ،الی ـهای آرام فــرض میشــوند .همچنیــن ،فشــار

در منطقـه گازی ثابــت فــرض شــده و انتقــال جــرم بیــن
فازهــای گاز و نفــت بــا تقریــب نفــت ســیاه محاســبه

میشــود .از تغییــرات جــزء حجمــی گاز ( )αv1در حیــن
ناپایایــی نیــز صرفنظــر شــده اســت .مــدل لولــه شــامل

دو حجــم کنتــرل اســت کــه حجــم کنتــرل  V1شــامل
مایــع و گاز در ناحی ـه الی ـهای اســت و حجــم کنتــرل

V2

منطقــ ه نفــوذ مایــع را در بــر میگیــرد .فــرض دیگــری

کــه در ایــن مطالعــه در نظــر گرفتــه شــده ایــن اســت
کــه ترکیــب ســیال خروجــی بــا زمــان تغییــر نمیکنــد.

دبــی حجمــی ورودی گاز ،نفــت و آب بــه شــرایط دمایــی
و فشــاری لولــه بســتگی دارد .متغیرهــای مســتقل مــدل

خــط لولــه شــامل طــول نفــوذ مایــع ( )Xو فشــار در

پایــه باالبرنــده ( )Pbهســتند .خــط لولــه در دو حالــت

نفوذپذیــری گاز در باالبرنــده ( )X=0و عــدم نفوذپذیــری
گاز در باالبرنــده ( )X>0مدلســازی شــده اســت .در حالت

اول هیــچ تجمــع مایعــی در قســمت جلویــی لولــه وجــود
نــدارد .بنابرایــن ،فقــط حجــم کنتــرل  V1وجــود دارد
و فشــار در منطقــهگازی ثابــت و برابــر فشــار در پایــه

باالبرنــده اســت .معــادالت حالــت در ایــن مــورد بــا بــکار

بــردن معــادالت پیوســتگی بــرای فازهــای آب ،نفــت و گاز
بهدســت میآینــد و در نهایــت ،معادالتــی کــه امــکان

()33

( djw ∂ ) ρwb αv 1
0
+
=
dX
∂t

ρwb

بــا توجــه بــه فرضیــات بــاال و بــا جایگــذاری  Гدر
معــادالت پیوســتگی ،ســرعتهای ظاهــری و ماندگــی
ســه فــاز آب  ،نفــت و گاز در پایــه باالبرنــده بهصــورت
زیــر بهدســت میآینــد .ســرعتهای ورودی گاز  ،نفــت

و آب ( )jg in, jo in, j w inتوســط رابطــه  29در فشــار خــط

لولــه بهدســت میآینــد کــه در بخــش بعــدی ارائــه

شــده اســت.
()34

∂ρ gb ρ goαov 1 ∂R sb L
∂P
= j gb
j g in − b )αv 1
+
(
∂t
∂P
B ob ∂P ρ gb

در صــورت تزریــق گاز ،ســرعت ظاهــری گاز در پایــه

باالبرنــده مجمــوع ســرعتهای ظاهــری گاز ورودی از
خــط لولــه و گاز تزریقــی بــه پایــه اســت:
()35

∂ρ gb ρ go αov 1 ∂R sb L
ZTPo
∂P
j g in − b )αv 1
Q goi
(
=
+
+
B ob ∂P ρ gb T o Pb A
∂t
∂P

j gb

ρ go αov 1 ∂R sb L
∂P
∂ρ
()36
= j ob
j oin − b )αo v 1 ob +
(
B ob ∂P ρob
∂t
∂P
∂ρ ∂P L
=j
jw in − αwv 1 ob b
wb
()37
∂P ∂t ρwb
j gb
()38
= αb
( )C d j b + U d
1 − αb
()39
αob = j ob
j ob + jwb

محاســبه ســرعت ظاهــری ســه فــاز در پایــه باالبرنــده

()40

پیوســتگی بــا فــرض جریــان تــودهای در لولــه بــرای ســه

پایــه باالبرنــده اســت .در حالــت دوم ،مایــع جلورونــده بــه

بــه لولــه بهصــورت زیــر بیــان میشــود:

میشــوند .فشــار در حجــم کنتــرل  V1ثابــت و برابــر

را بهوجــود میآورنــد نتیجــه میشــوند .معــادالت

فــاز بهدســت میآیــد Г .بــرای مــدل تــودهای مربــوط

()30

ρ go αo ∂R s
∂t

Bo

Γ=−

معــادالت پیوســتگی بــرای مــدل تــودهای لولــه در پایــه

باالبرنــده بــا در نظــر گرفتــن تراکمپذیــری فــاز نفــت
بهصــورت زیــر هســتند و همانطــور کــه اشــاره شــد

چگالــی فازهــا و حاللیــت گاز در نفــت)

وابســته بــه دمــا و فشــار هســتند.
()31

()32

 ρo ،ρg، ρwو )Rs

( ∂ ) ρ gb αv 1

dj g

ρ gb

+
=
Γ
∂t
dX
dj
( ∂ ) ρob αv 1
ρob o +
= −Γ
dX
∂t

αwb =−
1 αb − αob

در روابــط بــاال L ،طــول لولــه و زیرنویــس  bنشــانگر متغیر
لولــه نفــوذ میکنــد و دو حجــم کنتــرل وارد محاســبات
 Psاســت و در حجــم کنتــرل  V2بــه موقعیــت بســتگی

دارد .در ایــن مــدل بهمنظــور ارزیابــی خــواص ســیال و
مشــتقات آن ،یــک فشــار میانگیــن بــرای حجــم کنتــرل

 V2در نظــر گرفتــه میشــود.
()41

=P
Pb − ρ1 gX sin β
s
Ps + Pb
2

()42

در دو رابطــه بــاال

ρ1

= Pm

دانســیته میانگیــن مایــع β ،زاوی ـه

انحــراف لولــه ،زیرونــد  sمربــوط بــه فصــل مشــترک

حجــم کنترلهــا m ،مربــوط بــه مقادیــر میانگیــن حجــم

مدلسازی و شبیهسازی تزریق ...
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کنتــرل  V2و  Xطــول نفــوذ مایــع در خــط لولــه اســت.

تعییــن شــده بــرای حالــت  X=0بهدســتگاه معــادالت

گاز امــکان بهدســت آوردن عبارتهایــی بــرای ســرعت

کــه ســرعت ظاهــری گاز در پایــه باالبرنــده صفــر شــود.

بــا اســتفاده از معــادالت پیوســتگی بــرای آب  ،نفــت و
طــول نفــوذ مایــع

dX
dt

و ســرعتهای ظاهــری نفــت و

آب در فصــل مشــترک حجــم کنتــرل هــا وجــود دارد .بــا

توجــه بــه معــادالت و شــکل لولــه روابــط زیــر بهدســت
میآیــد:

j g in ∂Ps
( ∂ρ gs ρ go αov 1 ∂ Rss )L − X
dX
()43
=
−
+
)α
(
dt
B os ∂P ρ gs αv 1
αv 1 ∂t v 1 ∂P

()44

( ρ go αov 1 ∂ Rss )L − X
∂P
∂ρ
dX
=
j oin − s )αov 1 os −
− αov 1
(
∂t
∂P
B os ∂P
dt
ρos

()45

j os

( ∂ρ ∂P )L − X
dX
= jws
jw in − αwv 1 ws s
− αwv 1
∂P ∂t
dt
ρws

در روابــط بــاال

همچنیــن تبدیــل از حالــت  X>0بــه  X=0زمانــی اتفــاق
مــی افتــد کــه طــول نفــوذ مایــع در لولــه صفــر شــود.

خــواص ســیاالت مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه بــا

اســتفاده از روابــط تحلیلــی براســاس نتایــج آزمایشــگاهی
و دادههــای میدانــی بهدســت آمدهانــد .ضریــب حجمــی
تشــکیل و چگالــی گاز توســط رابطــه درانچــاک و

ابوکاظــم [ ،]17ضریــب حجمــی تشــکیل و چگالــی آب
توســط رابطــه مــک کیــن [ ،]15حاللیــت گاز و فشــار

نقطــه حبــاب و چگالــی نفــت بــا رابطــه والرد و همــکاران

بهترتیــب ســرعت

[ ،]18ویســکوزیت ه گاز بــا رابطــه لــی و همــکاران [،]19

 ۲بــه  ۱هســتند .همچنیــن بــا اســتفاده از معــادالت

[ ،]20ویســکوزیته نفــت اشــباع ( )P≤Pbاز رابطــه بگــز و

dX
dt

αwv 1

و

تعییــن شــده بــرای حالــت  X>0زمانــی اتفــاق مــی افتــد

dX
dt

αov 1

فصــل مشــترک مربــوط بــه آب و نفــت از حجــم کنتــرل

پیوســتگی ســرعتهای ظاهــری آب و نفــت در پایــه
باالبرنــده بهدســت میآیــد:

∂ρ ∂P
dX
) ρos j os + ρos αov 1
= j ob
(− X αov 2 om m ( )46
dt
ρob
∂P ∂t
∂ρ ∂Pm
1
dX
) ρ j + ρws αwv 1
(
= jwb
− X αwv 2 wm
dt
ρwb ws ws
(∂P ∂t )47

در دو رابطه باال

∂ρwm ∂Pm 1
∂P ∂t ρwb

X αwv 2

1

و

∂ρom ∂Pm 1
∂P ∂t ρob

X αov 2

ویســکوزیته نفــت مــرده توســط رابطــه اگبــوگاه و انجــی

رابینســون [ ]21و ویســکوزیته نفــت فــوق اشــباع

()P>Pb

از رابطــه واســکز و بگــز [ ]22محاســبه شــدهاند .رابطــه

کالینــز [ ]23نیــز بــرای تعییــن ویســکوزیته آب مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

حالت پایدار

حالــت پایــدار در باالبرنــده بهعنــوان حالــت اولیــه بــرای

بهترتیــب ســرعت آب و نفــت ورودی بــه لولــه ناشــی

شبیهســازیهای ناپایــدار اســتفاده میشــود .ایــن حالــت

ســرعتهای آب و نفــت (مایــع) در پایــه باالبرنــده

صفــر بهدســت میآیــد .بــا ایــن راهــکار ســرعت ظاهــری

از فشــار هیدرواســتاتیکی باالبرنــده هســتند .مجمــوع
بهصــورت زیــر بهدســت میآیــد:

()48

∂ρlm ∂Pm
dX
(−X
(
dt
∂P ∂t

) ρls ) j os + jws + α lv 1

1

ρlb

=
u lb

در روابطــه بــاال  αlجــزء حجمــی مایــع و زیرونــد

m

نشــانه خــواص ســیاالت در فشــار  Pmاســت .براســاس

متغیرهــای تعریــف شــده در بــاال ماندگــی فازهــا در پایــه
باالبرنــده و اجــزای حجمــی آب و نفــت در حجــم کنتــرل
V2

بهصــورت زیــر بهدســت میآینــد:

()49

()50
()51

()52

α gb = 0
j ob
u lb

α
=
=α
ob
ov 2

αwb = αwv 2 = 1 − αov 2
=α
αov 2 + αwv 2
lv 2

الزم بــه ذکــر اســت کــه تبدیــل دســتگاه معــادالت

بــا قــرار دادن مشــتقهای زمانــی معــادالت دینامیــک برابــر
ســه فــاز در باالبرنــده بهصــورت زیــر بهدســت میآینــد:
()53
()54
()55

ZTPo
+
Q g 0i
T 0 PA

Qo 0 )GOR − R s (B g

=
jb

A
Qo 0 B 0
= jo
A
Qo 0 )W OR (Bw
= jw
A

در ایــن روابــط Qo0 ،دبــی نفــت در شــرایط اســتانداردA ،

ســطح مقطــع جریــان و  WORنســبت آب بــه نفــت اســت.

از آنجــا کــه ســطح مقطــع جریــان در لولــه و باالبرنــده

یکســان اســت و فشــار و ســرعت ظاهــری در پایـ ه باالبرنده

پیوســته هســتند ،امــکان زوج کــردن (کوپــل )1مدلهــای
سیســتم (لولــه و باالبرنــده) وجــود دارد.

1. Coupling

شماره  ،114آذر و دی 1399
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در نتیجــه ســرعت ظاهــری فازهــا در لولــه بــا ســرعت

و یــک گــره در پایــ ه باالبرنــده ایجــاد میشــود .تعــداد

بــود .بــرای محاســبه جــزء حجمــی گاز در لولــه یــک

حرکــت کننــد خطــوط مختصــات فضــا -زمــان

ظاهــری فازهــا در اولیــن گــره باالبرنــده یکســان خواهــد
معادلــه موازنــه مومنتــوم بــرای جریــان الیـهای در حالــت
ایســتا بهدســت میآیــد [:]24

()56

sl
1
1
) −τ i S i
= − ( − ) ρl − ρ g ( sin β
0
Al
A g Al

− τwl

sg
Ag

τwg

شــدهی گاز و فصــل مشــترک و مایــع هســتند کــه از

روابــط هندســی بهدســت میآینــد و

τwg

و

τi

()s,t

تعریــف میشــوند .ایــن خطــوط ،مســیر مشــخصه گاز

( )ugهســتند کــه بهوســیل ه آنــان انتگرالگیــری معــادالت

مطــرح شــده در جهــت گاز انجــام میشــود .مســیرهای

در رابطــه بــاال Sg ،و  Siو  Slبهترتیــب محیــط خیــس
و

گرههــا ثابــت اســت .هــرگاه گرههــا بــا ســرعت گاز

τwl

بهترتیــب تنشهــای ســطحی گاز-دیــواره ،فصــل
مشــترک و مایــع -دیــواره هســتند .راهــکار محاســباتی

را میتــوان در پژوهــش کــوکال و استنیســاو []25

مشــاهده کــرد.
حالت ناپایدار

حالــت ناپایــدار بــا گسستهســازی و انتگرالگیــری

مشــخصه مایــع ( )ulنیــز بایــد بــرای انتگرالگیــری
معــادالت مطــرح شــده در جهــت مایــع معلــوم باشــند.

بــرای دس ـتیابی بــه ایــن هــدف مالحظــه میشــود کــه

در زمــان  tk+1= tk+∆tk+1مســیر مشــخصه مایــع از گرههــا

عبــور میکنــد .بــا معلــوم بــودن مســیر مشــخصه مایــع
امــکان درونیابــی مقادیــر مشــتقهای جهتــی مایــع
از مقادیــر معلــوم در  tkوجــود دارد .گرههایــی کــه در

مســیر مشــخص ه گاز حرکــت میکننــد توســط رابطــ ه

زیــر تعریــف میشــوند:
()57

u gk +1N − u gk +1N −1
=k +1
s N − s Nk +−11

k +1

∆t

عــددی معــادالت حالــت مــدل لولــه و باالبرنــده محاســبه

()58

ضمنــی بــه همــراه ســعی و خطــا بــرای رفتــار غیرخطــی

مایــع حرکــت میکننــد بهصــورت زیــر بیــان میشــود:

k +1

∆t

k +1
g i +1

k
i

=
s +u

k +1
i +1

s

میشــود .ایــن انتگرالگیــری توســط یــک روش

مــکان گرههایــی کــه در زمــان  tkدر مســیر مشــخصه

انجــام میشــود .بــرای گسستهســازی معــادالت

()59

( )j ik, P ik, α oik , α ikبــرای هــر گــره  iباالبرنــده کــه

اندیــس  PCنشــانگر مقادیــر پیشبینــی شــده مــورد

گــره  Nدر ســطح مایــع قــرار میگیــرد و مــکان آن بــا

4τw k +1PC
((i −1 )60
D

باالبرنــده ،بــرای زمــان فعلــی  tkمتغیرهــای حالــت

در مــکان ( s i (t kقــرار دارد معلــوم هســتند .آخریــن
( s u (t kنشــان داده میشــود درحالیکــه اولیــن گــره

در پایــ ه باالبرنــده قــرار دارد و بــا  s 1= 0نمایــش داده
میشــود.

بــرای محاســبه حالــت ناپایــدار شــرایط اولیــه (متغیرهــای

در زمــان  )tkاز حالــت ایســتا گرفتــه میشــوند .ســپس

روش گــره متحــرک پیادهســازی شــده اســت کــه در آن
گــره  iبــا ســرعت مشــخص ه گاز و آخریــن گــره  Nبــا

ســرعت مایــع حرکــت میکنــد .گام زمانــی  ∆tمــدت
زمانــی اســت کــه طــول میکشــد تــا گــره  N-1ام گــره

 Nام را قطــع کنــد .اگــر ســرعت گاز مثبــت باشــد یــک

گــره در ســطح مایــع یــا بــاالی باالبرنــده ناپدیــد میشــود

= s lk i
s ik++11 − u lk +1i +1∆t k +1

معــادالت گسستهســازی شــده در زیــر ارائــه شــدهاند.

اســتفاده در محاســبات اســت.
()61


+ )d 1 (ik +1PC ( 


()62

Pi k−1+1 = Pi k +1 + )s ik +1 − s ik−+11 () ρ m g s −

P −P
+1
=α ik
α ik−1 − ∆t k +1  )b13 (ik +1PC i k +1
∆t


k
i −1

k +1

P k +1 − Pl k i −1 
∆t k +1  α ik +1 − α lk i −1
(
= αok +1i
αolk i −1 −
+ )b 23 (ik +1PC ) i
k +1PC 
k +1
)b 22 (i
∆t k +1
 ∆t


زیرنویــس  iمربــوط بــه متغیــر مســیر مشــخصه مایــع
اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد بــا اســتفاده از مقادیــر

معلــوم در  tkفشــارهای مســیر مشــخصه مایــع

()P lk

درونیابــی میشــوند و ســپس  αlkو  αolkدر ایــن فشــارها

بهدســت میآینــد:
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Pi k +1 − Pi k−1  k +1PC Pl k +1i − Pl k i −1 
( +  )f ( 2
)
(
∆t k +1
∆t k +1
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) j ik +1 = j ik−+11 + )s ik +1 − s ik−+11 ())f (1k +1PC

()63

بــرای حالــت نفــوذ گاز بــه پایــه باالبرنــده ( )X=0معادالت

گسستهســازی شــده بــرای خــط لولــه بــه ایــن صــورت
زیــر هســتند:

()64

L

k +1

ρ gk +1b

 P k +1 − P k   ∂ρ gb ρdgo αov 1 ∂R s b 
j gk +1in −  b k +1 b   av 1
=
+

B ob
∂P
∂P 
 ∆t


j gk +1b

در صــورت تزریــق گاز ،ســرعت ظاهــری گاز در پایــه

باالبرنــده از رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:
()65
g 0i

k +1
b
0
k +1
0 b

Z TP
L
Q
+
ρ gk +1b T P A

()66

L
ρok +1b

k +1

k +1

 P − P   ∂ρ gb ρdgo αov 1 ∂R sb 
= j gk +1b
j gk +1in − 
+

  αv 1
k +1
B ob
∂P
∂P 
 ∆t


ρdgo αov 1 ∂R sb 
 P k +1 − P k  
∂ρ
j ok +1in −  b k +1 b   αov 1 ob −
=

t
P
B ob
∆
∂
∂P 



()67

L

k +1

ρwk +1b

 P k +1 − P k  
∂ρ 
jwk +1in −  b k +1 b   αwv 1 wb 
∂P 
 ∆t


j ok +1b

k +1
=j
w b

j bk +1 = j gk +1b + j ok +1b + jwk +1b

()68

()69

k +1
g b
k +1
b

j

( +U d

1 − αbk +1
j ok +1b + jwk +1b

()70

کنتــرل  V2برابــر بــا حجــم کنتــرل  V1قــرار داده میشــود
و ســپس اصــاح میشــوند.
()75

∂ρ
P − Pmk 

∂P
∆t k +1 
k +1
m

k +1
o m

1 
dX k +1
j ok +1b = k +1  ρok +1s j ok +1s + αov 1ρok +1s
−X
dt
ρo b 

k +1 k +1PC
ov 2

α

()76

k +1
∂ρ k +1 P k +1 − P k 
1  k +1 k +1
k +1 dX
− X k +1αwvk +21PC w m m k +1 m 
 ρw s jw s + αwv 1ρw s
dt
ρ 
∂P
∆t

k +1
w b

k +1
b

k
b

در ابتــدا مقادیــر ماندگــی پیشبینــی شــده در حجــم

= αbk +1

)C d j

1

()77
∂ρlk +1m Pmk +1 − Pmk 

∂P
∆t k +1 

k +1
l
b
k +1 k +1PC
lv 2

α

()78

()81

= u lk +1b

 k +1 k +1
dX k +1
k +1
−X
 ρl s ) j o s + jw s + α lv 1
dt


=0

k +1
b

α

j ok +1b
k +1
k +1
=α
=α
o b
o v2
u lk +1b

()79
()80

ρ

= jwk +1b

k +1
o b

−α

k +1
b

=
1−α

k +1
w v2

=
α

k +1
w b

α

k +1
=α
αok +1v 2 + αwk +1v 2
l v2

αok +1b = j ok +1b

بــرای محاســب ه حالــت ناپایــدار ،روش گام بــه گام زیــر

= αwk +1b
1 − αbk +1 − αok +1b
بــرای حالــت  X>0معــادالت گسستهســازی شــده بــرای

 -۱مقادیــر پیشبینیشــده بــرای متغیرهــا ،بهعنــوان

حجــم کنتــرل  V1بهصــورت زیــر بهدســت میآینــد:

()71

( )L − X k +1PC
ρ gk +1s αv 1

k +1

 P k +1 − P k   ∂ρ gs ρdgoαov 1 ∂R ss 
+  s k +1 s   αv 1
+

B os ∂P 
 ∆t
 ∂P

j gk +1in
dX k +1
=
−
dt
αv 1

ρdgo αov 1 ∂R ss 
 P k +1 − P k  
∂ρ
j ok +1in −  s k +1 s   αov 1 os +
=

t
P
B os
∆
∂
∂P 
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مقادیــر در زمــان فعلــی  tkفــرض میشــود.

 -۲مقادیر در گام زمانی  ∆tk+1محاسبه میشوند.

 -۳خــواص ســیاالت در مــکان گرههــا محاســبه
میشــو ند .

 -۴فشــار در زمــان  tk+1بــرای گرههــای  N-1تــا  1محاســبه

()72
k +1

ارائــه میشــود:

dX k +1
dt
k +1

dX k +1
( )L − X
− αwv 1
k +1
dt
ρw s

k +1

− αov 1

(

k +1

j ok +1s

)L − X

ρ

k +1
o s

 P − P 
∂ρ 
= jwk +1s
jwk +1in −  s k +1 s   αwv 1 ws 
∂P 
 ∆t

k

k +1

میشــود .ســپس مقادیــر پیشبینیشــدهی ســرعت

ظاهــری ســیاالت در پایـ ه باالبرنــده بــرای دسـتیابی بــه

اجــزای حجمــی آب ،نفــت و گاز و ســرعت ظاهــری کل

در امتــداد باالبرنــده در زمــان  tk+1بــرای گرههــای  ۲تــا
 Nمــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

طــول نفــوذ مایــع در زمــان  tk+1بــا رابطــه زیــر بهدســت

 -۵فشــار در پایـه باالبرنــده بــرای تعییــن ســرعت ظاهری

dX k +1 k +1
= X k +1
Xk+
∆t
dt

 -6همگرایــی متغیرهــا بررســی میشــود و در صــورت

میآیــد:
()74

بــرای حالــت  X>0معــادالت گسستهســازی شــده بــرای
حجــم کنتــرل

V2

بهصــورت زیــر بیــان میشــوند.

و ماندگــی ســیاالت در پایـ ه باالبرنــده اســتفاده میشــود.

واگرایــی ،مقادیــر پیشبینیشــده جدیــد بــا اســتفاده از

یــک فاکتــور تصحیــح بهدســت میآینــد و یــک تکــرار
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جدیــد از گام دوم شــروع میشــود .فاکتــور تصحیــح

حالــت بیــان میشــود .دادههــای ورودی در جــدول 1

آمــده بهدســت جدیــد متغیــر -قدیــم شــده بینــی پیــش

لختگــی شــدید را در مــدت  ۱۰ســاعت پیشبینــی

 -۷پــس از همگرایــی همــه متغیرهــا ،زمــان افزایــش

میشــوند و بهطــور متنــاوب ادامــه پیــدا میکننــد بــه

محاســبه میشــود.

میرســد ،انســداد کامــل رخ داده و مایــع بهطــور کامــل

بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:

متغیــر = 2/متغیــر پیشبینیشــده جدیــد

مییابــد و یــک گام زمانــی جدیــد بــا شــروع از گام اول

زیــر ارائــه شــدهاند .در حالــت مبنــا ،مــدل  ۵چرخــه
میکنــد کــه حــدود  ۲ســاعت پــس از تولیــد شــروع

ایــن صــورت کــه وقتــی فشــار بــه حداکثــر مقــدار خــود

باالبرنــده را پــر میکنــد و زمانــی کــه گاز پــس از رانــدن
مایــع بــه بیــرون از باالبرنــده بــه ســرعت خــارج شــود،

بحث و نتایج

نتایــج مدلســازی لختگــی شــدید ،اثــر تزریــق گاز
بــر لختگــی شــدید و پایــداری جریــان بــا نرمافــزار
شبیهســازی الــگا ( )OLGAمقایســه شــدهاند .اگرچــه

انتظــار نمــیرود کــه نتایــج بهدســت آمــده بــر هــم
منطبــق باشــند امــا در هــر دو مــورد رفتــار مشــابهی
مــورد انتظــار اســت [ .]12پارامترهــای مــورد بررســی

در هــر حالــت ،متغیرهــای پای ـ ه باالبرنــده هســتند زیــرا
شــروع لختگــی شــدید و ناپایداریهــا از پایــ ه باالبرنــده
اســت و پایــداری در ایــن نقطــه ،پایــداری سیســتم را

نتیجــه میدهــد .عالوهبــر ایــن متغیرهــا ،پارامتــر طــول

نفــوذ مایــع در خــط لولــه کــه متغیــر مســتقل خــط لولــه

اســت نیــز ارائــه شــده اســت کــه نرمافــزار الــگا

()OLGA

فشــار حداقــل میشــود .همانطــور کــه در شــکلهای

 2تــا  9مشــاهده میشــود ،مــدل تعــداد چرخههــای

بیشــتر شــکل  2و در پای ـ ه باالبرنــده ،میــزان گاز بیشــتر
شــکل  3و مایــع کمتــری شــکلهای  4و  5را نســبت بــه

نرمافــزار الــگا پیشبینــی میکنــد و همچنیــن ،ســرعت
ظاهــری گاز پیشبینیشــده توســط مــدل شــکل 6

اندکــی کمتــر اســت ولــی ســرعت ظاهــری نفــت و آب
شــکلهای  7و  8تطابــق خوبــی دارنــد .بهطــور کلــی،

رفتــاری کــه مــدل نشــان میدهــد نزدیــک بــه رفتــار

پیشبینیشــده توســط نرمافــزار الــگا اســت .طــول

نفــوذ مایــع در خــط لولــه نیــز در شــکل  9نشــان داده
شــده اســت.

نتایــج بهدســت آمــده بــرای مدلســازی لختگــی شــدید

قــادر بــه پیشبینــی ایــن پارامتــر نیســت.

بــا تزریــق گاز

نتایج مدلسازی لختگی شدید بدون تزریق گاز

بــرای شــروع ،بــا توجــه بــه پارامترهــای جریــان و شــرایط
سیســتم لولــه -باالبرنــد ه نفــت و گاز ،یــک حالــت مبنــا

در نظــر گرفتــه شــده اســت و نتایــج مدلســازی در ایــن

تزریق گاز بهینه و پایداری جریان در باالبرنده

هــدف از تزریــق گاز بــه پای ـ ه باالبرنــده پایــداری جریــان

اســت کــه بدیــن منظــور بــه معیــار و شــاخصی نیــاز اســت.

جدول  ۱دادههای ورودی در حالت مبنا.
نماد

متغیر

مقدار

نماد

متغیر

مقدار

API

چگالی API

30

Xr

طول افقی باالی باالبرنده ()m

845

𝛾g

چگالی مخصوص گاز

0/6609

Zr

ارتفاع باالی باالبرنده ()m

1300

تعداد گرهها

101

ϵ

زبری ()m

0/000046

L

طول خط لوله

1000

Psep

فشار جداساز ()bar

25

β

زاویه انحراف خط لوله ()°

 2درجه

Qg0

دبی گاز ()ml/s

0/2

T

دما ()k

323

GOR

نسبت گاز به نفت

145

D

قطر سیستم لوله -باالبرنده (اینچ)

4

WOR

نسبت آب به نفت

0/3

N
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زمان ()h
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زمان ()h

شکل  2فشار پایه باالبرنده در حالت مبنا

شکل  3ماندگی گاز در پایه باالبرنده در حالت مبنا

زمان ()h

زمان ()h

شکل  4ماندگی نفت در پایه باالبرنده در حالت مبنا

شکل  5ماندگی آب در پایه باالبرنده در حالت مبنا

زمان ()h

زمان ()h

شکل  6سرعت ظاهری گاز در پایه باالبرنده در حالت مبنا

شکل  7سرعت ظاهری نفت در پایه باالبرنده در حالت مبنا

زمان ()h

زمان ()h

شکل  8سرعت ظاهری آب در پایه باالبرنده در حالت مبنا

شکل  9طول نفوذ مایع در خط لوله در حالت مبنا
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کــه توســط آن بتــوان میــزان بهین ـه گاز تزریقــی را بــه

ایــن حالــت صفــر اســت .براســاس معیــار تعریــف شــده،

شــده و هــم اینکــه تزریــق بیــش از حــد نباشــد و هزینهی

محاســبه شــده اســت .همانطــور کــه در شــکلهای 10

نحــوی پیشبینــی کــرد کــه هــم باعــث پایــداری نســبی
اضافــی تحمیــل نکنــد .بــرای دسـتیابی بــه ایــن هــدف،

یــک معیــار توســط نموتــو و بالینــو [ ]12ارائــه شــده
اســت کــه طبــق آن پایــداری نســبی ،زمانــی رخ میدهــد

کــه دامنــهی فشــاری در پایــه باالبرنــده کمتــر از %۲۵
فشــار میانگیــن باالبرنــده باشــد .بدینمنظــور تزریــق گاز

را بایــد تــا زمانــی کــه میــزان دامنــه فشــاری بــه ایــن

میــزان بهینـه تزریــق گاز بــرای حالــت مبنــا 0/23 cm3/s
تــا  17مشــاهده میشــود بــا تزریــق گاز ابتــدا جریــان
کامــ ً
ا پایــدار میشــود شــکل 10و ســپس چرخههــای

لختگــی شــدید بــا مــدت زمــان کوتــاه و دامن ـه فشــاری
متناســب بــا معیــار پایــداری شــکل  11تشــکیل میشــوند

و دامنـ ه فشــاری کــم در ایــن چرخههــا ســبب پایــا شــدن
تولیــد شــده و بــا تزریــق گاز انســداد کامــل پایـ ه باالبرنده

مقــدار برســد ،افزایــش داد کــه ایــن میــزان ،مقــدار بهینـ ه

رخ نمیدهــد .نکتـه قابــل توجــه ایــن اســت کــه حداکثــر

هنــگام پایــداری نســبی انســداد کامــل پایـ ه باالبرنــده رخ

گاز بهدلیــل کاهــش فشــار هیدرواســتاتیکی باالبرنــده و

گاز تزریقــی اســت .نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه در

نمیدهــد و طــول نفــوذ مایــع بــه داخــل خــط لولــه در

زمان ()h

شکل  10فشار پایه باالبرنده

زمان ()h

شکل  12ماندگی نفت در پایه باالبرنده

ســرعت ظاهــری گاز در پایـه باالبرنــده در هنــگام تزریــق
پایــداری نســبی جریــان کاهــش مییابــد.
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شکل  11ماندگی گاز در پایه باالبرنده

زمان ()h

شکل  13ماندگی آب در پایه باالبرنده

مدلسازی و شبیهسازی تزریق ...
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شکل  14سرعت ظاهری گاز در پایه باالبرنده
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شکل  16سرعت ظاهری آب در پایه باالبرنده

نتیجهگیری

مدلــی کــه در ایــن پژوهــش بهمنظــور مدلســازی

لختگــی شــدید از آن اســتفاده شدهاســت قــادر بــه

شبیهســازی دینامیکــی جریانهــای گاز ،نفــت و آب در
سیســتم خــط لوله-باالبرنــده اســت و اثــرات انتقــال جــرم

را نیــز در محاســبات لحــاظ کــرده اســت .ایــن مــدل در
مقایســه بــا دیگــر مدلهــا (بــرای سیســتمهای آب و

هــوا) ،انتقــال جــرم بیــن نفــت و گاز ،رفتــار گاز حقیقــی،
تراکمپذیــری ســیاالت و خــواص ترمودینامیکــی محلــی

براســاس تقریــب نفــت ســیاه را مالحظــه کــرده اســت.
در ایــن مطالعــه همچنیــن تزریــق گاز بــه پایـ ه باالبرنــده
کــه محــل شــروع لختگــی شــدید و ناپایداریهاســت،
انجــام شــده و بــا اســتفاده از یــک معیــار ،میــزان تزریــق

گاز الزم بــرای دســتیابی بــه پایــداری نســبی جریــان
محاســبه شــده و در برخــی مواقــع جریــان بــه پایــداری

کامــل دســت یافتــه اســت .ایــن تزریــق باعــث جلوگیــری
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شکل  15سرعت ظاهری نفت در پایه باالبرنده

زمان ()h

شکل  17طول نفوذ مایع در خط لوله

از بــروز ناپایداریهــا و ضربــه زدن بــه تجهیــزات پاییــن

دســتی از قبیــل جداســازها شــده اســت .بــرای بهبــود
مدلســازی لختگــی شــدید و دســت یافتــن بــه نتایجــی

کــه بــه واقعیــت نزدیکتــر باشــد ،میتــوان جــزء خالــی
در قســمت جریــان الی ـهای خــط لولــه را متغیــر در نظــر

گرفــت و افــت فشــار در خــط لولــه را در مــدل مالحظــه

کــرد و نیــز بخــش اینرســی را بــه معادلــه مومنتــوم
باالبرنــده اضافــه کــرد .همانطــور کــه نشــان داده شــد،
روش کاهــش تزریــق گاز نتیجـ ه بســیار خوبــی در تعدیــل

لختگــی شــدید و پایــداری نســبی جریــان نفــت و گاز
داشــته اســت .امــا بهمنظــور کارآیــی بیشــتر ایــن روش،

کاهــش هزینههــا و افزایــش تولیــد پایــدار نفــت و گاز در
سیســتم لولــه -باالبرنــده ،اســتفاده از روشهــای ترکیبــی

از قبیــل اســتفاد ه همزمــان تزریــق گاز و شــیر اختنــاق
در ایــن مــدل پیشــنهاد میشــود.
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Introduction
Riser-pipeline system that transports crude oil from
subsea system to the floating production structure is
gaining increased attention as countries presently put
maximum efforts to increase off-shore production.
Thus, economic and safety concerns of such systems
are of great importance [1]. Severe slugging, which is a
transient cyclic phenomenon and is normally occurred
at low liquid rates, may lead to the accumulation
of liquids at the riser base which would ultimately
otherwise lead to blockage of the gas flow. This will
increase gas pressure at the riser base until sufficient
pressure has been built to push the liquid slug out of
the riser. This cycle would be repeated by creating
a new blockage and building pressure at the riser
base. Severe slugging can create several problems
for surface facilities such as pumps, compressors and
in worst case scenario may paralyze the producing
well. Different approaches have been proposed to
mitigate the severe slugging; among them, the gas
injection at the riser base is used as a viable method.
Injected gas can carry the liquid upward and produce a
continuous flow. Several experimental and numerical
investigations have been carried out by Schmidt et al,
1980 [2], Taitel et al, 1990 [3], Fabre et al, 1990 [4],
Sarica and Shoham 1991 [5], and Baliño et al, 2010
[6]. All these studies considered only the air-water
flow system. A model was proposed by Nemoto and
Balino in 2012 [7] to study the gas-oil flow in risers of
which the results were in conformance with those from
the OLGA simulation software. The present study aims

Accepted: August/25/2020

at simulating gas injection at the riser base with the
help of model proposed by Nemoto and Balino (2012)
[7] model. Unlike previous studies that used air as the
injection gas, this study investigated the gas injection
into an oil/gas system. To accomplish this purpose,
severe slugging phenomenon was first modeled. Then
the effect of gas injection at the riser base is studied.
Finally, the results of this study were compared with
the OLGA simulation software output.
Materials and Methods
Dynamic three-phase flow of oil-gas-water in riserpipeline system was mathematically modeled in this
study. The first step in modeling was to use the continuity
equations. Liquid phases (oil and water) were assumed
homogenous, and the mass transfer between oil and
gas was estimated by the black oil approximation. In
addition, fluid properties were modeled by empirical
and/or experimental correlations. Since the system
is consisted of two parts, namely riser and pipeline,
separate models have been carried out for each part. To
model the riser system, an isothermal, three-phase, one
dimensional flow was considered. Real gas assumption
was also incorporated into the governing equations.
Continuity equations were written, and auxiliary
equations were employed to simplify the resulting
equations. To fully describe the physical phenomenon,
the model must have a unique solution and clearly
defined initial and boundary conditions. This situation
happens when all characteristic values (Eigen value or
characteristic wave velocity) are real. To solve
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such a system, the method of characteristics was
employed which is a normal numerical method for
hyperbolic systems. In this method, the derivatives are
simpler [8]. The final equation for three-phase flow in
risers is as follows:
D P
∂j
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= f1 g +f 2 l
∂s
Dt
Dt
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Gas injection was added to the riser base. The following
relationship describes the system:
+
j=
j g− +
g

ZTP0
Q g 0i
T 0 PA

(4)

where j_g and jg+ are the superficial gas velocity in riser
before and after gas injection.
Pipeline model was constructed similar to the riser
model, but without gas injection and with different
geometry. To start the simulation process, stable flow
in riser-pipeline system was first assumed, and the
superficial velocities of three phases were determined.
Then the unstable flow was modeled by discretization
and integration of the equations for riser and pipeline
based on the stable flow parameters. The dynamic
node method was used for discretization purpose. The
following algorithm was used to simulate the unstable
flow system:
1- Predicted values for the variables were assumed as
the current values at the time tk.
2. New parameter values, as well as fluid properties,
were calculated.
3. Pressure at the time step tk+1 was calculated. Then
the predicted fluid velocities were used to determine
the velocities across the riser.
4. Pressure at the riser base was determined to obtain
the superficial velocities and liquid holdups.
5. Convergence of variables was checked; if divergence
occurred, then a correction factor was incorporated.
6. Calculations were repeated similarly for next time
steps
Results and Discussion
Results obtained from simulation of the riser-pipeline
system at steady- state conditions showed 5 severe
slugging cycles in 10 hours started 2 hours after the
production. Generally, the model behavior is closely
predicted by the OLGA software. Simulation of the
unstable flow showed that the optimum gas injection
rate was 0.23 cm3/s. By gas injection into the riser
base, the liquid flow was completely stable at first,
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after which, severe slugging cycles in short time
intervals and small amplitude was formed that leads
stabilized flow. Moreover, liquid blockage at the riser
base was not observed.
Conclusions
The model generated in this study was used to simulate
the severe slugging phenomenon and to dynamically
simulate the three-phase flow in a riser-pipeline
system. Gas injection into the riser base was shown
to have great impact on stabilizing the flow. To better
simulate the gas injection scenario and become closer
to real conditions, one can consider the pressure drop
in the pipeline section and add the inertia term to the
riser momentum equation. Although the results of this
study have shown the effectiveness of gas injection,
application of combination methods such as gas
injection and choke valve is recommended for future
studies.
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