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چكيده

یکــی از مــواردی کــه کارایــی فــرازآوری بــا گاز را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ،وزن مخصــوص (وزن ملکولــی) گاز اســت
کــه میــزان حاللیــت گاز در نفــت را مــورد تاثیــر قــرار داده و اثــر مســتقیمی بــر کارایــی فــرازآوری بــا گاز دارد .تحقیقــات
قبلــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه وزن مخصــوص گاز را در مــدل ســازی خــود دخالــت داده انــد ،امــا در هیــچ کــدام
از آنهــا تحقیقــات جامعــی دربــاره تاثیــر آن در توزیــع بهینــه گاز ،پایــداری فــرازآوری بــا گاز و مــوارد اقتصــادی انجــام
نشــده اســت .در ایــن مطالعــه بــا تمرکــز بــر وزن مخصــوص گاز ،یــک روش آســان و ارزان بــرای افزایــش تولیــد نفــت
در چــاه هــای تحــت فــرازآوری بــا گاز معرفــی مــی کنــد .بــه عــاوه ،تاثیــر وزن مخصــوص گاز تزریقــی بــر پدیــده هــای
دیگــری ماننــد پایــداری فــرازآوری بــا گاز در یــک چــاه و در توزیــع بهینــه چنــد چــاه بررســی شــده و یــک روش آســان
بــرای فــرار از ناپایــداری گاز معرفــی شــده اســت.
نتایــج نشــان مــی دهــد کــه تغییــر ترکیــب گاز موجــب ســه دســته رفتــار مختلــف بــر اســاس دامنــه تغییــرات می شــود.
در مــوارد چنــد چاهــی ،تغییــر وزن مخصــوص ،نحــوه توزیــع گاز را تغییــر مــی دهــد امــا تاثیــری زیــادی در میــزان تولیــد
کلــی از میــدان نــدارد .در مــورد یــک چــاه نیــز مشــابه مــورد چنــد چاهــی ،تغییــر وزن مخصــوص میــزان تغییــر نفــت
تولیــدی را در ســه ناحیــه تغییــر مــی دهــد و هــر ناحیــه حساســیت خــاص خــود را نســبت بــه تغییــر وزن مخصــوص
گاز دارد.
كليد واژه :فرازآوری با گاز ،وزن ملکولی ،توزیع گاز ،بهینه سازی

*Corresponding author:
E-mail: khamehchi@aut.ac.ir

