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مروری بر روشهای ازدیاد و برداشت در مخازن گاز میعانی
آزیتا قادری* ،رضا آذین ،گروه مهندسی نفت دانشگاه خلیجفارس شهریار عصفوری ،گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیجفارس

چکیده

اطالعات مقاله

مخازن گاز میعانی یکی از مهمترین ،با ارزشترین و پیچیدهترین نوع مخازن هیدروکربوری هستند .پیچیدگی
آنها از این نظر اســت که رفتاری خالف رفتار ترمودینامیکی ســیاالت هیدروکربــوری دارند و آن هم بهعلت
تاریخ پذیرش د   اور99/03/19 :
وجود ترکیبات میانی 1اســت که در اینگونه مخازن وجود دارد و باعث ارزشمند شدن این مخازن شده است.
با رســیدن فشار مخزن به نقطهی شــبنم ،ترکیبات میانی بهصورت میعان در مخزن شکل گرفته که عالوه بر
کاهش بهرهدهی این مخازن ،موجب از دســت رفتن این بخش از سیال هیدروکربوری میشود .از چالشهای
مهم اینگونه مخازن ،نگهداشــتن فشار در باالی فشار نقطهی شبنم جهت جلوگیری از میعان شدن ترکیبات
میانی است که از دیرباز ،مهمترین دغدغهی مهندسین مخازن است .همچنین بهکار بردن روشهای مختلف و
بهروز بهمنظور حذف میعانات به دام افتاده در مخزن بهخصوص نواحی اطراف چاه تولیدی و نیز تولید آنها در
واژگان کلید ی:
ســطح ،از دیگر چالشهای مطرح در اینگونه مخازن است .در این مطالعه ،ابتدا به توصیف مخازن گاز میعانی مخــازن گاز میعانــی ،ازدیاد و برداشــت،
تغییــرکم شدن تراوایی
گاز،موجب
تزریــقگازی
میعانــی،میعانات
همچنین این
نمیشوند.
نواحیتولید
باقیومانده و
داخلمخزن
نکرده ،در
میعانات حرکت
انســداد
اطراف
مخزن
میعانات در
پرداخته شده است و سپس مروری بر روشهای جلوگیری از تشکیل
نسبی گاز و در نتیجه کاهش بهرهدهی چاه میشوند ]3[.ترشوندگی.
چاه تولیدی در مخازن گاز میعانی انجام شده است.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/01/25 :
تاریخ ارسال به د   اور99/01/26 :

مقدمه

 -1توصیف مخازن گاز میعانی

مخــازن گاز میعانی گونهای خــاص از مخازن هیدروکربــوری متعارف و
حد واســطی از مخازن نفتی و گازی اســت .در این مخــازن رفتار فازی و
ترمودینامیکی خاصی مشــاهده میشود ]1[.نمونهای از نمودار فازی( 2فشار
برحســب دما) برای گازهای میعانی در شــکل 1نشــان دادهشده است .دما
در اینگونه مخــازن ،بین دمای بحرانی 3و نقطهی حداکثر دما 4اســت .در
ابتدا ،مخزن بهطور کامل گازی اســت ]2[.با کاهش فشار زیر نقطهی شبنم،
بهجای انبســاط گاز یا تبخیــر مایع ،عکس این حالت اتفــاق افتاده و مایع،
شکل  -1نمودار فازی سیال گازـمیعانی[]4
ایجاد میشــود .این فاز مایع بهعنوان میعانات شــناخته میشود و طی زمان
 1نمودار فازی سیال گا زـمیعانی[]4
تولید با افت فشــار ،میعانات بیشتری ایجاد شده ،ولی از آنجاییکه به اشباع
-1-1ناحیههای مختلف مخازن گازـمیعانی
بحرانی نمیرسند ،این میعانات حرکت نکرده ،در مخزن باقیمانده و تولید این نواحی در شکل 2نشان دادهشده است.
با تولید از مخزن و کاهش فشار در مخازن گازـمیعانی و رسیدن فشار مخزن به پایینتر از فشار نقطهی شبنم،
ناحیهی اول :ایــن ناحیه نزدیکترین ناحیه به دیوار چاه بوده و فشــار
نمیشوند.
میعانات گازی در مخزن و اطراف دیوارهی چاه تشکیل خواهند شد .سه ناحیهی جریانی در اطراف چاه تولیدی با
است،ناحیه
ممکناین
میعانات در
شبنمبه است.
اشباعو در مخزن پایینتر از
همچنین این میعانات گازی موجب کم شــدن تراوایی نســبی گاز
بیشتریاازهر سه ناحیهی
یک ،دو و
اشباعاز مخزن
شرایط تولید
فشــاربسته
متفاوت میعانات ایجاد میشود]5[.
5
نتیجه کاهش بهرهدهی چاهمیشوند]3[.
میعانات تشکیلشده همراه گاز در
بنابراین
بحرانی درآنها
شده است.
اســت ،داده
شکل 2نشان
اشــباعاین نواحی
جریانی بهوجود آید.
حال جریان هســتند .با تشــکیل میعانات در این ناحیه میزان نفوذپذیری
ناحیهی اول :این ناحیه نزدیکترین ناحیه به دیوار چاه بوده و فشار مخزن پایینتر از فشار شبنم است .اشباع
-1-1ناحیههای مختلف مخازن گازـمیعانی
نسبی گاز بهشــدت کاهش مییابد .بههمین دلیل ناحیهی اول مهمترین
میعانات در این ناحیه بیشتر از اشباع بحرانی 5آنها است ،بنابراین میعانات تشکیل شده همراه گاز در حال جریان
با تولید از مخزن و کاهش فشــار در مخازن گازـمیعانی و رســیدن
چاه است.
بهره
عامل
نفوذپذیری نسبی گاز بهشدت کاهش مییابد .بههمین دلیل ناحیهی
دهیمیزان
ناحیه
کاهشاین
میعانات در
فشار تشکیل
هستند .با
است.که به ناحیهی میانی نیز معروف اســت ،فشار
بهرهدردهیاینچاهناحیه
دوم:
عاملهی
اطرافترین ناحی
کاهش
مخزن به پایینتر از فشار نقطهی شبنم ،میعانات گازی در مخزن واول مهم
دیوارهی چاه تشــکیل خواهند شد .ســه ناحیهی جریانی در اطراف چاه مانند ناحیهی اول کمتر از فشــار شبنم بوده ،اما اشباع میعانات ،کمتر از
ناحیهی دوم :در این ناحیه که به ناحیهی میانی نیز معروف است ،فشار مانند ناحیهی اول کمتر از فشار شبنم
تولیدی با اشباع متفاوت میعانات ایجاد میشود ]5[.بسته به شرایط تولید اشباع بحرانی خواهد بود و بههمین دلیل میعانات قابلیت تحرک ندارند
بوده ،اما اشباع میعانات ،کمتر از اشباع بحرانی خواهد بود و بههمین دلیل میعانات قابلیت تحرک ندارند و فقط فاز
وجود درآید.
زمانهای
دوم در
تولید،هی
ی ناحی
هایانداز
است.
حال و
گذشت زمان و تولید
است .با
بزرگتر
اولیههی
حرکت زمان
حالی دوم در
درناحیه
گازهی
فاز انداز
فقطاست.
حرکت
از مخزن ممکن است ،یک ،دو و یا هر سه ناحیهی جریانی به گاز
ی عهد 
* نويسند    ه 
   هد   ار مکاتبات ()a.a_ghaderi@yahoo.com

بیشتر از مخزن ،این ناحیه کوچکتر شده و جای خود را به ناحیهی اول میدهد.
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دورترین ناحیه از دیوار چاه بوده و فشار مخزن بالاتر از فشار شبنم است .بهدلیل بالاتر
مقاالتناحیه نیز
ناحیهی سوم :این
پژوهشی
بودن فشار از فشار شبنم ،فقط فاز گاز در مخزن وجود دارد .ترکیب سیال این ناحیه با ترکیب اولیهی مخزن
یکسان است]5[.

میعانات در اطراف چاه تولید و حفظ و تولید میعانات ارزشــمند گازی
مورد بررسی قرار گرفته است .این روشها را میتوان به دو گروه کلی
طبقهبندی کرد .گروه اول در جهت نگهداری فشــار مخزن و جلوگیری
از افت فشار مخزن به زیر نقطهی شبنم انجام میشود .گروه دوم مربوط
به روشهایی اســت که با تغییر خصوصیات مخــزن در اثر تزریق مواد
شــیمیایی و مواد قابل امتزاج با سیال درون مخزن باعث افزایش تحرک
شکل  -2نواحی موجود در اطراف چاه تولید در مخازن گازـمیعانی[]6
فاز میعانات در نزدیکی دهانهی چاه میشوند ]8[.هر فرآیندی که باعث
[]6
مخازنعانگا
تولید در
اطراف
موجود
تغییر تعامل میان ســنگ و سیال بهمنظور افزایش بازیابی در مخزن شود،
شود .این میعانات با قرار
میعانیمی
ی زـشناخته
انسداد می
عنوانچاهپدیدهی
در و به
است
نواحیعانات
نواحی اول و دوم محل2تجمع می
گرفتن بر روی سطح و تنگتر کردن گلوگاهها و مسیر جریان گاز ،تراوایی نسبی گاز و بهرهدهی چاه تولید را
ازدیاد برداشت نام دارد که متداولترین روشهای ازدیاد برداشت گاز
اولیهی تولید ،بزرگ تر اســت .با گذشت زمان و تولید بیشتر از مخزن،
کاهش میدهند .تاکنون روشهای گوناگونی از جمله تزریق گاز ،6تزریق متناوب آبـگاز ،7شکاف هیدرولیکی،8
مربوط به هر دسته از مخازن گازـمیعانی در شکل 3نشان داده شده است.
تغییردهد.
باعث می
که اول
شیمیاییهی
موادبه ناحی
خود را
جای
حفاری چاهاین
کوچکتر پاف11
9
ترشوندگی 11میشوند،
حلالها و
شده ،وتزریق
ناحیه ،فرآیند هاف و
های افقی
این روشها
هرکدام از
قرارگرفتهاند.
نیز مخازن
ناحیه نوع
این در این
میعانی
ی انسداد
پدیدههی
فشــار
چاه[]7بوده و
استفادهاز دیوار
موردناحیه
دورترین
ســوم:
برای رفع ناحی
شبنم،این روشها
فشارمعرفی
ادامه به
در
د.
شون
می
آن
حذف
یا
و
میعانی
انسداد
ی
پدیده
اثر
کاهش
باعث
خاص
 -1-3تزریق گاز
بهمنظوریمخزن باالتر از فشــار شبنم است .بهدلیل باالتر بودن فشار از

پرداخته میشود.
فقــط فاز گاز در مخزن وجود دارد .ترکیب ســیال این ناحیه با ترکیب تزریق گاز از مهمترین روشهای بازیابی نفت در مخازن است .عملیات
تزریق گاز از سال ،1930بهعنوان یک روش مناسب برای افزایش تولید
است ]5[.مخازن گازـمیعانی
انسداد میعانی در
یرفع
های
 -1-2روش
پدیدهیکسان
مخزن
اولیه
تثبیت فشار مخزن مورد توجه قرارگرفته است .گازهای مختلف به دو
و
حفظ و تولید
چاهیتولید و
عنواناطراف
میعانات در
ناشی از تجمع
آسیبهای
منظور
تاکنون روش
انسداد
پدیده
اســت و به
میعانات
کاهشتجمع
محل
گوناگونی بهدوم
هایی اول و
نواح
13
12
منظور نگهداشت كامل فشار و نگهداشت فشار بهصورت جزئی به
تربندی کرد.
طبقه
میبرتوان به
روشها را
اینگرفته است.
شود.قرار
بررسی
میعانی گازی
میعانات ارزشمند
کلیگ
گروه و تن
رویدوسطح
گرفتن
میعانات بااینقرار
موردمی
شناخته
گروه اول در جهت نگهداری فشار مخزن و جلوگیری از افت فشار مخزن به زیر نقطهی شبنم انجام میشود .گروه
مخزن تزریق میشوند .در فرآیند نگهداشت کامل فشار ،گاز بهصورت
کردن گلوگاهها و مسیر جریان گاز ،تراوایی نسبی گاز و بهرهدهی چاه
دوم مربوط به روشهایی است که با تغییر خصوصیات مخزن در اثر تزریق مواد شیمیایی و مواد قابل امتزاج با
پیوسته و همزمان با شــروع تولید از مخزن ،با هدف جلوگیری از افت
تزریق
گوناگونی از
نزدیکیهای
تاکنوندرروش
افزایش می
باعثکاهش
تولیــد را
یندی که باعث
جمله فرآ
شوند ]8[.هر
دهانهی چاه می
دهند .میعانات
تحرک فاز
سیال درون مخزن
فشــار به زیر فشار نقطهی شــبنم ،به آن تزریق میشود .در حالیکه در
داردهکه متداولترین
ازدیاد،8برداشت نام
شکافمخزن شود،
افزایش،7بازیابی در
تزریق سیال به
میان سنگ و
حفاری چا
هیدرولیکی
منظوربـگاز
متناوب آ
تغییر تعاملگاز،6
های فرآیند تزریق گاز با نگهداشت جزئی فشار ،گاز بعد از تخلیهی اولیهی
دسته از مخازن گازـمیعانی در شکل 3نشان داده شده است.
هر
به
مربوط
گاز
برداشت
روشهای ازدیاد
10
9
افقی  ،فرآیند هاف و پاف  ،تزریق حاللها و مواد شــیمیایی که باعث مخزن و افت فشــار آن به زیر فشار نقطهی شبنم ،جهت کاهش سرعت
11
تغییر ترشــوندگی میشــوند ،برای رفع پدیدهی انسداد میعانی در این افت فشــار مخزن و تبخیر مجدد میعانات تشــکیلشده به درون مخزن
3
ها
ش
رو
این
از
هرکــدام
اند]7[.
قرارگرفته
اســتفاده
مورد
مخــازن
نوع
تزریق میشود ]9[.تزریق مجدد بخشی یا تمام گاز طبیعی تولید شده در
بهمنظــوری خاص باعث کاهش اثر پدیدهی انســداد میعانی و یا حذف یک مخزن ،ترفندی اســت که بیش از 90سال قدمت دارد .این روش،
آن میشوند .در ادامه به معرفی این روشها پرداخته میشود.
یک محرک برای نگهداشــتن فشار مخزن در باالی نقطهی شبنم است
تا میعانات ارزشــمند نفتی ،در مخزن تشــکیل نشــده و به سطح آورده
 -1-2روشهای رفع پدیده انسداد میعانی در مخازن گازـمیعانی
شــوند ]10[.شکل 4شماتیکی از فرآیند بازگردانی گاز 14به یک مخزن
تاکنون روشهای گوناگونی بهمنظور کاهش آسیبهای ناشی از تجمع گاز میعانی را نشان میدهد.
روشهای ازدیاد برداشت
در مخازن گاز میعانی

دستهی اول

دستهی دوم

حفظ فشار مخزن

تغییر خصوصیات مخزن

تزریق گاز

تزریق متناوب
آب ـ گاز

فرآیند هاف و
پاف با تزریق دی
اکسیدکربن

حفر چاه افقی

شکاف
هیدرولیکی

تزریق حالل

تغییر ترشوندگی

 3دستهبندی روشهای ازدیاد برداشت گاز در مخازن گازـمیعانی

شکل  -3دستهبندی روشهای ازدیاد برداشت گاز در مخازن گازـمیعانی
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 -1-3تزریق گاز
تزریق گاز از مهمترین روشهای بازیابی نفت در مخازن است .عملیات تزریق گاز از سال ،1931بهعنوان یک روش
مناسب برای افزایش تولید و تثبیت فشار مخزن مورد توجه قرارگرفته است .گازهای مختلف به دو منظور نگهداشت

و گاز ،نوع و ترکیب گاز تزریقی ،مدت زمان تزریق و سایر پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق متناوب آبـگاز
پرداختند .از مزایای این نوع فرآیند میتوان به کاهش و کنترل نسبت تحرک ،21جلوگیری از پیشروی زودهنگام
گاز و ایجاد یک جبههی پایدار 22بهمنظور افزایش میزان بازیابی میعانات اشاره کرد ]17[.تزریق همزمان آب و گاز
نیازمند یک سرمایهگذاری بزرگ اقتصادی است که بتواند زیرساختهای همزمان تزریق آب و گاز را فراهم کند.
از طرفی تزریق آب به برخی از مخازن مانند ماسهسنگ و مخازنی که دارای درصد بالایی از ذرات قابل حرکت
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هستند ،باعث بیثبات شدن برخی از کانیهای موجود در سنگ ،مهاجرت دانهها ،انسداد گلوگاههای منافذ و در
نتیجه آسیب به مخزن میشود]18[.

4

بازگردانی گاز
شماتیکی از فرآیند
شماتیکی ازشکل -4
بازگردانی گاز
فرآیند

در جداکنندههای سطحی ،گاز خشک از ترکیبات سنگینتر جدا شده و سپس متراکم میشود و دوباره برای نگه

شکل  -5شماتیکی از فرآیند تزریق متناوب آبـگاز[]19

بـگاز[]19
 5شماتیکی از فرآیند تزریق متناوب آ 

شده
خشک از
سطحی،
داشتن فشار دردر
اکسید
اف بباه تزریق
فرآیند ها
جدا-1-
شود.ترکیبات سنگینتر 5
کربنبه23درون مخــزن هیدروکربوری تزریق
درپی
دی پی
صــورت
آبفوو پگاز
گازتزریق می
مخزن
هایبه داخل
جداکنندهشبنم،
بالای نقطهی
و سپس متراکم میشود و دوباره برای نگ ه داشتن فشار در باالی نقط
منظوراز گاز
یک بهتوده
ازدیادبعــد از
کربن ازدرآب
اکسیدتوده
دییک
گازکه
صورت
شــوند .بــه
فرآیندهیاین م
جابهجایی گاز
برداشت گاز
این تزریق
استفاده از
ی مشابه
روش،
امینی و همکاران با انجام مطالعات شبیهسازی نشان دادند که تزریق گاز دیاکسیدکربن با کاهش پدیدهی انسداد
استفاده از گاز
نشان هاف
شــکل5فرآیند
در است .در
مخزن
بازیابی از
افزایش میزان
تزریق مدرینتیجه
طبیعی و میعانات و
شبنم ،به داخل مخزن تزریق میشود.
پاف بااست.
دادهوشده
فرآیند
بالعکس .این
شــود و
میعانی ،موجب افزایش بازیابی میعانات میشود .همچنین نتایج بررسیهای آنها نشان میدهد ،تزریق گاز
دادندمیکه
میعاناتنشان
ســازی
مطالعات ازشبیه
همکاران
امینی و
کند6 [.
بـگاز کاربرد گســتردهای دارد ،زیرا با مقایســهی
است تزریق متناوب آ 
گازبه ذکراخیرا
تزریقلازم
]11
جلوگیری
تجمع
انجامتوقف تزریق،
خاصبابعد از
مدت زمانی
دیاکسیدکربن تا
(تزریقبازیابی
افزایش
پدیدزیهی
اکسیدکربن با
که در دسترسدی
تزریق جداگانــهی آب و گاز ،به این نتیجه رســیدهاند که تزریق متناوب
گازهای گلخانهای
موجبنفت
میعانی،با صنعت
انسدادی مرتبط
ستمحیط
کاهشمسائل
بودن آن و
بودن گاز ،ارزان
جلب کرده
بررســرایبه فرآ
نتایجبیشتری
همچنین توجه
هیدروکربوری)
مخازن
مانند دیاکسیدکربن
تزریقمیگازدهد،
یندهاینشان
های آنها
شــود.
میعاناتبه می
بـگاز مقرونبهصرفهتر است .این روش در مخازن عمیق ،مخازن شکافدار
تزریقاست .آ 
تزریق،
مخزنازگازتوقف
خاص بعد
اکســیدکربن
همکاران،دی
نصریانی و گاز
کربنـ،میعانــی در دریا و خشــکی مورد اســتفاده قــرار گرفته اســت]15[ .
تجمعاکسیدگا ز
سهازگاز دی
میعانی را با
زمانیاز سیال
مدتی اصلی
میعاناتتا نمونه
میزان بازیابی
15
کردن بودن
دسترس
که در
اســت
تزریقذکر
الزم به
جلوگیری م
جداساز
میعاناتخروجی از
نیتروژن و گاز مخزن
درگاز
مناسبترین
مشخص
منظور
مختلف به
کند]11[.های
ی با حجم
بـگاز بهدرستی طراحی و
صورتیکه عوامل موثر بر تزریق متناوب آ 
(تزریققرار دادند.
مورد بررسی
مطالعاتباشبیه
میبخشد ،با
مسائلبهبود
میعانات وو گاز را
سازینفت
صنعت
محیطی مرتبط
زیست
بازیابیبودن آن
میزانارزان
برای تزریق کهگاز،
انتخاب شــوند ،میزان بازیابــی از مخزن در این روش بهمراتب بیشــتر از
توجه را افزایش
ی)میعانات
بازیابی
توجهی
قابل
میزان
به
دیگر
گاز
دو
به
نسبت
کربن
اکسید
دی
تزریق
نتایج آنها نشان داد
گازهای گلخانهای ماننددیاکسیدکربن به مخازن هیدروکربور
تزریق جداگانهی آب و گاز است]16[.
میدهد ]22[.بیشتری را به فرآیندهای تزریق گاز جلب کرده است.
اقدم و قرشــی 19در مطالعات شبیهسازی خود به بررسی عواملی از جمله
ســیال مخزن ،در
تحت شرایط
تزریق گاز
بازیابیشبیهسازی
آزمایشگاهی و
مطالعاتو خود به
سو 16و همکاران در
اصلی از
یندهی
میعاناتفرآنمون
بررسیمیــزان
همکاران،
نصریانــی
نســبت آب به گاز تزریقی ،20نــرخ تزریــق آب و گاز ،نوع و ترکیب
مخزن ترکی
مانده در
اکســیدکربن ،با سیال
یکربن تزریق شده
اکسید
ســه دی
بیان باکردند،
پرداختند .آنها
مخازن گاز میعانی
مخزن
باقیگاز
نیتروژن و
گازد
میعانی را
مخزن گاز
گازبتزریقی ،مدتزمان تزریق و ســایر پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق
عامل موجب تبخیر شدن هیدروکربنهای باقیمانده در مخزن گاز میعانی
این
دهند.
می
تشکیل
میشود و یک فاز
بـگاز پرداختند .از مزایای این نوع فرآیند میتوان به کاهش و
خروجی از جداســاز 15بــا حجمهای تزریق مختلف بهمنظور مشــخص متناوب آ 
میشود که بر افزایش میزان بهرهوری مؤثر است]13[.
کردن مناســبترین گاز برای تزریق که میزان بازیابی میعانات و گاز را کنترل نسبت تحرک ،21جلوگیری از پیشروی زودهنگام گاز و ایجاد یک
11
آبـگاز
متناوبی
 -1-4تزریقبهبود م
بخشد ،با مطالعات شبیهســازی مورد بررسی قرار دادند .نتایج جبههی پایدار 22بهمنظور افزایش میزان بازیابی میعانات اشــاره کرد]17[.
فرآینددو
نســبت به
اکسیدکربن
تزریقدی
نشــان داد
میزانسال1957
بهـگاز در
دیگرآب
گازمتناوب
تزریق
ست .اولین
متناوب آبـگاز ا
برداشت ،تزریق
آنهاازدیاد
یکی از فرآیندهای
تزریــق همزمان آب و گاز نیازمند یک ســرمایهگذاری بزرگ اقتصادی
بازده
بهبود
به
منجر
تزریق،
ی
سناریو
نوع
این
.
است
شده
گزارش
روسیه
و
شمال
دریای
در
آن
در کانادا و بعدقابازلتوجهی بازیابی میعانات را افزایش میدهد]12[.
است که بتواند زیرساختهای همزمان تزریق آب و گاز را فراهم کند .از
5
سو 16و همکاران در مطالعات خود به بررسی آزمایشگاهی و شبیهسازی طرفی تزریق آب به برخی از مخازن مانند ماسهسنگ و مخازنی که دارای
فرآیند تزریق گاز تحت شرایط مخزن ،در مخازن گاز میعانی پرداختند .درصد باالیی از ذرات قابل حرکت هستند ،باعث بیثبات شدن برخی از
آنها بیان کردند،دیاکسیدکربن تزریق شده با سیال باقیمانده در مخزن کانیهای موجود در سنگ ،مهاجرت دانهها ،انسداد گلوگاههای منافذ و
ترکیب میشــود و یک فاز تشــکیل میدهند .این عامل موجب تبخیر در نتیجه آسیب به مخزن میشود]18[.
شــدن هیدروکربنهای باقیمانده در مخزن گاز میعانی میشــود که بر
23
افزایش میزان بهرهوری مؤثر است]13[.
 -1-5فرآیند هاف و پاف با تزریق دیاکسیدکربن
فرآیند این روش ،مشــابه استفاده از تزریق گازدیاکسیدکربن در ازدیاد
17
 -1-4تزریق متناوب آبـگاز
برداشت گاز بهمنظور جابهجایی گاز طبیعی و میعانات و در نتیجه افزایش
یکی از فرآیندهای ازدیاد برداشت ،تزریق متناوب آبـگاز است .اولین میزان بازیابی از مخزن اســت .در فرآیند هاف و پاف با اســتفاده از گاز
فرآیند تزریق متناوب آبـگاز در ســال 1957در كانادا و بعد از آن در دیاکسیدکربن ،این گاز بهصورت مستقیم به چاه تولید ،تزریق میشود.
دریای شــمال و روسیه گزارش شده اســت .این نوع سناریوی تزریق ،برای اینکه گازدیاکسیدکربن بر سیال مخزن و میعانات اثر بگذارد ،چاه
ت زمانی مشــخص بسته میشود و سپس گاز از همان چاه تولید
منجر به بهبود بازده جاروب 18و قابلیت تحرک میشــود که مورد توجه برای مد 
و بررســی محققــان قرارگرفته اســت ]14[.در این فرآینــد ،تودههای میشــود ]6[.مطالعات صورت گرفته توسط شنگ 24نشان میدهد که در
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کهکربن
اکسید
سیالشده بهاندازهی کافی گسترش پیدا کرد ،ذرات پُرکننده که پروپانت 29نامیده میشوند ،به سیال
شکافبرایجاد
دیاکسیدکربن ،این گاز بهصورت مستقیم به چاه تولید ،تزریق میشود .برای اینکه گاز دی این
اضافهشود[.
تولید می
مخزن و میعانات اثر بگذارد ،چاه برای مدت زمانی مشخص بسته میشود و سپس گاز از همان چاه
شده6و] مخلوط بهدست آمده با استفاده از پمپهای هیدرولیک به داخل شکافهای ایجاد شده تزریق
تزریقی
فشار
،
کربن
اکسید
مطالعات صورت گرفته توسط شنگ 24نشان میدهد که در عملیات هاف و پاف با تزریق دی
میشود .این ذرات وارد شکافها شده و از بسته شدن آنها بعد از اتمام عملیات تزریق ،جلوگیری میکنند]23[.
شکافتولید
اکسیدازکربن
تزریق این گاز باید از فشار نقطهی شبنم بیشتر باشد تا میعانات مجددا تبخیر و همراه با گاز دی
هیدرولیکی در شکل 7نشان داده شده است .در شکاف هیدرولیکی ،مسیر هادی بلندتری بین
طرحی
پاف با
نشان داده شده است .همچنین منگ 25و همکاران اثر روش هاف و
مقاالتدر شکل6
شوند ]7[.این فرآیند
پژوهشی
استفادهمیشود تا سیال بتواند از این طریق بهسمت چاه تولیدی جریان یابد .مسیر ایجاد شده ،باعث
چاه ایجاد
مخزن و
و
آزمایشگاهی
بررسی
مورد
را
میعانی
گاز
مخزن
یک
در
میعانات
بازیابی
افزایش
در
کربن
از گاز دیاکسید
کاهش افت فشار تولید و در نتیجه تاخیر در تشکیل میعانات و کاهش اثرات آن میشود ]8[.زمانی که فشار داخل
مطالعات
آزمایشگاهیفشار نقطهی شبنم باشد ،مقدار چشمگیری از میعانات در داخل شکاف ایجاد شده و ارتباط
ف ،پایینتر از
شبیهسازی قرار دادند .نتایج آنها نشان میدهد که میزان بازیابی میعانات با استفاده از شکا
31/36درصد و با استفاده از شبیهسازی 24/7درصد است]21[.
شکافها را کاهش میدهد و بهطور کامل از پدیدهی انسداد میعانی جلوگیری نمیکند]24[.

شکل  -6شماتیکی از فرآیند هاف و باف با تزریق دیاکسیدکربن[]6

 6شماتیکی از فرآیند هاف و باف با تزریقدیاکسیدکربن []6

شکل  -7شماتیکی از فرآیند شکاف هیدرولیکی

 7شماتیکی از فرآیند شکاف هیدرولیکی

افقی
 -1-6حفر چاههای
هاف و پاف با تزریقدیاکســیدکربن ،فشار تزریق این گاز باید
عملیات
عبــارتدیگر این روش تنها برای مدتزمانی کم و بهصورت موقت باعث
مهمباترین به
همراه
تبخیر و
میعاناتنفتمجددا
عنوانییکشبنم
فشــاربهنقطه
تکنولوژی از
گازاهداف حفر
شود .از
شناخته می
باشــددرتا صنعت
بیشتر و موثر
ابزار مفید
حفاری افقی
ی حفر چاههای افقی در
کاهش اثر انسداد میعانی میشود .عالوه بر این ،هزین ه 
شدهکمتر از چاه
مراتب
به
افقی
چاه
یک
برای
فشار
افت
است.
مخزن
با
چاه
بیشتر
تماس
سطح
به
دستیابی
چاه افقی ،دیاکســیدکربن تولید شوند ]7[.این فرآیند در شــکل 6نشان داده
مقایسه با چاه
شبنم در
فشار نقطه
چاه به
فشار ته
بیشتریو برای
بنابراین ،مدت
25
پافیبا 8
مقایسه با چاههای عمودی بسیار بیشتر است]18[.
استفاده از
هاف و
روش
رسیدن اثر
همکاران
همچنینزمانمنگ
عمودی است،است.
عمودی موردنیاز است که سبب میشود ،تشکیل و تجمع میعانات گازی را به تاخیر بیندازد و اشباع میعانات در
گازدیاکســیدکربن در افزایش بازیابی میعانات در یک مخزن گاز
اطراف چاه افقی کمتر از چاه عمودی باشد .تولید انباشتی از چاه افقی بسیار بیشتر از تولید انباشتی از چاه عمودی
27
میعانی را مورد بررســی آزمایشگاهی و شبیهســازی قرار دادند .نتایج  -1-7شکاف هیدرولیکی
است .این روش از تشکیل میعانات در نزدیکی چاه بهطور کامل جلوگیری نمیکند .همچنین ایجاد چاه افقی نسبت
کــه میزان بازیابی میعانات با اســتفاده از مطالعات ایجــاد شــکاف هیدرولیکی بهعنــوان یکــی از موثرترین روشهــای بهبود
پرهزینهمتریاست.
دهد[]22
بسیارنشــان
به چاه عمودیآنها
عملکرد چاههای
دادند
میعانیازنشان
مخزن گاز
مطالعات شبیهسازی
آبراهام 26و همکاران با انجام
صورتدهــی در مخــازن گا زـمیعانــی شــناخته شــده اســت .برای ایجــاد این
افقی به بهره
24/7درصد
سازی
شبیه
اســتفاده
30/36درصدیکو با
آزمایشــگاهی
پایدار با افزایش نسبت نفوذپذیری عمودی به افقی افزایش مییابد .زمانی که این نسبت مقدار  1/55باشد ،مقدار
نــوع شــکاف ،ســیال ایجادکنندهی شــکاف 28با فشــار بــاال بــه داخل چاه
است]20[.
تولید نفت تجمیعی بیشتری نسبت به زمانی که نسبت نفوذپذیری عمودی به افقی برابر با  1/1 ،1/2 ،1/4باشد،
تزریــق میشــود تــا با شکســت ســازند ،شــکافی داخــل آن ایجــاد کند.
مشاهده شد .بهعلاوه ،طول چاه افقی بهطور قابلتوجهی تولید نفت تجمیعی از مخزن مورد مطالعه را تحتتاثیر
با ادامهی تزریق ،طول و ضخامت شکاف ایجاد شده گسترش مییابد .بعد از
 -1-6حفر چاههای افقی
7
تکنولوژی حفاری افقی بهعنوان یک ابزار مفید و موثر در صنعت نفت شناخته اینکه شکاف ایجاد شده بهاندازهی کافی گسترش پیدا کرد ،ذرات پُرکننده
میشود .از مهمترین اهداف حفر چاه افقی ،دستیابی به سطح تماس بیشتر چاه با که پروپانت 29نامیده میشــوند ،به سیال تزریقی اضاف ه شده و مخلوط بهدست
مخزن است .افت فشار برای یک چاه افقی بهمراتب کمتر از چاه عمودی است ،آمده با استفاده از پمپهای هیدرولیک به داخل شکافهای ایجاد شده تزریق
ت زمان بیشتری برای رسیدن فشار ته چاه به فشار نقطهی شبنم میشود .این ذرات وارد شکافها شده و از بسته شدن آنها بعد از اتمام عملیات
بنابراین ،مد 
در مقایسه با چاه عمودی موردنیاز است که سبب میشود ،تشکیل و تجمع تزریق ،جلوگیری میکنند ]23[.طرحی از شکاف هیدرولیکی در شکل 7نشان
میعانات گازی را به تاخیر بیندازد و اشباع میعانات در اطراف چاه افقی کمتر داد ه شده است .در شکاف هیدرولیکی ،مسیر هادی بلندتری بین مخزن و چاه
از چاه عمودی باشد .تولید انباشتی از چاه افقی بسیار بیشتر از تولید انباشتی ایجاد میشود تا سیال بتواند از این طریق بهسمت چاه تولیدی جریان یابد .مسیر
از چاه عمودی است .این روش از تشکیل میعانات در نزدیکی چاه بهطور ایجاد شده ،باعث کاهش افت فشار تولید و در نتیجه تاخیر در تشکیل میعانات
کامل جلوگیری نمیکند .همچنین ایجاد چاه افقی نسبت به چاه عمودی بسیار و کاهش اثرات آن میشود ]8[.زمانی که فشار داخل شکاف ،پایینتر از فشار
نقطهی شبنم باشد ،مقدار چشمگیری از میعانات در داخل شکاف ایجاد شده
پرهزینهتر است]21[.
آبراهام 26و همکاران با انجام مطالعات شبیهسازی یک مخزن گاز میعانی نشان و ارتباط شکافها را کاهش میدهد و بهطور کامل از پدیدهی انسداد میعانی
دادند عملکــرد چاههای افقی بهصورت پایدار با افزایش نســبت نفوذپذیری جلوگیرینمیکند]24[.

عمودی به افقی افزایش مییابد .زمانی که این نسبت مقدار  0/55باشد ،مقدار
تولید نفت تجمیعی بیشــتری نسبت به زمانی که نسبت نفوذپذیری عمودی به
افقی برابر با  0/1 ،0/2 ،0/4باشــد ،مشاهده شد .بهعالوه ،طول چاه افقی بهطور
قابلتوجهــی تولید نفت تجمیعــی از مخزن مورد مطالعــه را تحتتاثیر قرار
میدهــد ]22[.حفاری چاههای افقی ،تنها ایجاد میعانــات در اطراف چاه را به
تعویق میاندازد و بهطور کامل از پدیدهی انسداد میعانی جلوگیری نمیکند.
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 -1-8تزریق حالل

این فرآیند شــامل تزریــق حاللها از جمله الکل اســت .تزریق حالل ،باعث
افزایش میزان تراوایی نســبی گاز میشود که در نتیجه ،میعانات تجمعیافته در
اطراف دهانهی چاه کاهش مییابد .تزریق حالل از دو ســازوکار اصلی برای
کاهش میعانات تجمعیافته پیروی میکند که یکی کاهش کشش سطحی 30بین
میعانــات و گاز بــوده و دیگری در برخــی از حاللها ماننــد متانول موجب

گاز و میعانات است ]8[.بسته به اینکه سطح سنگ تمایل بیشتری به آب ،نفت و گاز داشته
ی از جمله ترشوندگی بهوسیلهی آب ،نفت و گاز ،ترشوندگی میانگین ،ترشوندگی کسری و
ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 176

شیمیایی و تاثیر آن
تهبندی میشود .نمونهای از تغییر ترشوندگی سطح با استفاده از مواد
در منافذ سنگ در اشکال 8و  9نشان داده شده است .شکل  -8حرکت قطرهی مایع در منافذ سنگ مخزن قبل از تغییر ترشوندگی[]22

بعــد از تغییــر
منافــذ
مایــع در
قطــره
قبــل از تغییــر
منافــذ
مایــع در
قطــره
ترشوندگی[]22
مخــزنتغییر
ســنگبعد از
مخزن
سنگ
دریمنافذ
حرکــتمایع
حرکت 9قطرهی
شکل
ترشوندگی]22-[9
مخــزنتغییر
ســنگقبل از
مخزن
سنگ
دریمنافذ
حرکــتمایع
شکل  -8حرکت 8قطرهی
ترشوندگی[]26

ترشوندگی[]26

حل شدن میعانات در جریان اصلی گاز میشود ]8[.استفاده از حاللهایی مانند احمدی و همکاران با انجام آزمایشهای زاویهی تماس و بســتر ماســهای،34
متانول و ایزوپروپیل الکل 31یا ترکیبی از هر دو یک روش کارآمد برای حذف با اســتفاده از دو نانو ذرهی کربناتکلســیم اســتخراج شــده از منابع طبیعی
(( )CaCO3 (Bio-Caو سیلیکا ،ترشوندگی را بهسمت فوق مایعگریزی تغییر
میعانات و آب تجمعیافته در مخازن گا زـمیعانی است.
36
35
این روش در مخازن ماسهســنگ ،کربناته و مخازنی با نفوذپذیری باال و پایین دادند .آنها همچنین از تصاویر میکروســکوپ الکترونی و آنالیز عنصری
9
نیز کاربرد دارد .اشــکال اصلی استفاده از حالل در ازدیاد برداشت در مخازن برای مشخص کردن جذب نانو ذرات و زبری بافتهای نانو ایجاد شده روی
ترشوندگی[]22
بعده از
مخزن
منافذ
قطرهی
حرکت
سطح استفاده کردند]29[.
تغییرموقت باعث
صورت
کم و ب
سنگزمان
برای مدت
مایعکهدرفقط
اســت
میعانی ،این
شکل -9گاز
کاهش اثر انســداد میعانی میشود و بعد از گذشــت مدت زمانی کوتاه پس
از تزریــق حالل ،مجددا میعانات در مخزن تجمع مییابد ]8[.تزریق متانول در نتیجهگیری
میدان هتر پوند 32تولید گاز را تا دو برابر سپس 50درصد افزایش داد اما افزایش  -1میزان بهرهدهی مخازن گاز میعانی بعد از گذشت مدتی از تولید
نــرخ جریان فقط برای یک دورهی چهار ماهه پایــدار بود و بعد از آن دوباره چاه ،بهمیزان قابلمالحظهای کاهش مییابد ،بههمین دلیل برای
دستیابی بهمیزان باالیی از تولید ،استفاده از روشهای ازدیاد برداشت
کاهش یافت]25[.
ضروری است .البته یادآور میشود که برخی خواص موجود در هر
مخزن نظیر خواص سنگ و سیال ،ساختار زمینشناسی ،پارامترهای
-1-9تغییرترشوندگی
در محیط متخلخل تغییر ترشوندگی از حالت مایع تر قوی به گاز تر متوسط ،پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی ،سبب انحصار فرآیند ازدیاد برداشت در
یک استراتژی کلیدی در جلوگیری از انسداد میعانی ،افزایش نفوذپذیری نسبی آن مخزن میشود.
گاز و تحرک میعانات در اطراف چاه و در نتیجه بهبود چشمگیر بهرهدهی چاه  -2روش تزریق گاز به مخازن گاز میعانی در جلوگیری از تشکیل
و تولید گاز و میعانات است ]8[.بسته به اینکه سطح سنگ تمایل بیشتری به میعانات و بازیابی میعانات ایجاد شده درون مخزن ،کاربرد دارد و
آب ،نفت و گاز داشته باشد به انواع ترشوندگی از جمله ترشوندگی بهوسیلهی هدف دیگر تزریق گاز عالوه بر جلوگیری از افت فشار به زیر نقطهی
آب ،نفت و گاز ،ترشوندگی میانگین ،ترشوندگی کسری و ترشوندگی شبنم ،سازگاری آن با محیطزیست است.
مخلوط دستهبندی میشود .نمونهای از تغییر ترشوندگی سطح با استفاده از مواد  -3حفاری چاههای افقی و شکاف هیدرولیکی باعث افزایش سطح
شیمیایی و تاثیر آن بر تحرک قطرهی مایع در منافذ سنگ در اشکال ۸و  ۹نشان تماس ،کاهش افت فشار ،به تاخیر انداختن تشکیل میعانات و افزایش
میزان بهرهدهی از مخازن گاز میعانی میشود .استفاده از شکاف
داد ه شده است.
استفاده از نانو ذرات با بهبود تغییر ترشوندگی در مخازن گا زـمیعانی که یکی از هیدرولیکی نباید بهعنوان یک راهحل دائمی در نظر گرفته شود ،زیرا
عوامل موثر بر روی توزیع سیاالت و اشباع باقیماندهی سیال در محیط متخلخل با اعمال افت فشار ،میعانات بهجای دور دهانهی چاه در مجاورت
است .همچنین باعث افزایش نفوذپذیری نسبی گاز ،کاهش و یا حذف میعانات شکافهای ایجاد شده تجمع میکنند.
 -4تغییر ترشوندگی مخازن با استفاده از تزریق حاللهای شیمیایی
تجمعیافته در دهانهی چاه و افزایش تولید گاز و میعانات میشود]27[.
حســینپور و همــکاران با اســتفاده از فلوئورکربــن 33به تغییر ترشــوندگی بهمنظور فرآیند ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار میگیرد .بهترین
ماسهسنگ از مایعدوستی به ســمت گاز تری پرداختند .آنها از آزمایشهای نوع تغییر ترشوندگی ،گاز تر است که گاز در حفرههای کوچکتر و
آشام خودبهخودی ،اندازهگیری زاویهی تماس ،سیالبزنی مغزه برای ارزیابی مایع در حفرههای بزرگتر قرار میگیرد .جابهجایی گازهای تولیدی
اثر فلوئورکربن بر تغییر ترشوندگی استفاده کردند .عالوه بر این ،بیان کردند بهسمت دهانهی چاه باعث به جریان افتادن میعانات و افزایش تولید
که تغییر ترشوندگی باعث افزایش تحرکپذیری گاز و در نتیجه افزایش میزان گاز و میعانات میشود.
بازیابی میشود]28[.
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