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25 2- از عنصر چهارم به بعد يعني ارزيابي و مديريت ريسك با توجه 
به اينكه خروج��ي اين عنصر، خوراك بقي��ه عناصر نظام مديريت 
HSE مي باشد و چناچه اين مرحله به درستي انجام نشود ، زنجيره 
نظام مديريت قطع مي ش��ود، بنابراين  در اكثر ش��ركت هاي مورد 
بررس��ي نقايصي از جمله عدم وجود روشي نظامند براي  شناسايي 
مخاطرات، عدم وجود معيارهاي صحيح براي ازريابي و ... مش��اهده 

شد.
3- با توجه به ضعف در عنصر چهارم »ارزيابي و مديريت ريس��ك« 
در نتيجه طرح ها و برنامه هاي ارائه شده غير سيستميك و بنا برنياز 

ارائه مي شود .
پس از انجام مميزي، گزارش مميزي كه شامل ذكر عدم انطباق ها 
و پيش��نهادات اصالحي بود، توسط گروه مميزي تهيه و   براي هر 

يك از شركت ها ارسال شد. 

اهم پيشنهادات :
1- تهي��ه روش اجرايي جهت عناص��ر كليدي HSE مانند مديريت 

ريسك، مديريت تغيير، مقابله با شرايط اضطراري و ... 
2- بازنگري ساختار سازماني شركت ها به لحاظ كمي و كيفي 

HSE 3- برگزاري كارگاه آموزشي تشريح الزامات
4- به دلي��ل تنوع نظام هاي مديريتي مختلف در ش��ركت ها نظير 
)IMS.SMS.ISO و OHSAS( كه موجب اتالف منابع ، عدم كنترل 
مناس��ب در مميزي ه��ا و  . . . مي گردد، بنابراي��ن ضروري به نظر 
مي رسد كه با حمايت مديريت ارشد در شركت ملي نفت ايران هر 

چه سريعتر شرايط براي استقرار نظام مديريت HSE فراهم شود.

HSE جدول عناصر كليدي نظام مديريت

منبع : راهنماي استقرار نظام مديريت HSE شركت ملي نفت ايران 

)MS_HSE( شرح و توصيفعناصر  سيستم مديريت بهدشت ايمني و محيط زيست

Commitment & Leadershipرهبري و تعهد 
فرهن��گ حاكم بر س��ازمان و تعهد كليه اف��راد از باالترين رده 

مديريت تا پائين ترين سطح جهت موفقيت اين سيستم 

Policy and strategic objectiveخط مشي و اهداف استراتژيك 
مقاصد، اصول عملكرد و تالش يكپارچه در ارتباط با بهداش��ت 

ايمني و محيط زيست 

سازماندهي، منابع و مستند سازي 
 Organization resources  and

documentation

س��ازماندهي كاركنان، منابع و مستند سازي به منظور عملكرد 
دقيق نظام 

Evaluation and risk managementارزيابي و مديريت ريسك 
شناسايي و ارزيابي ريس��ك هاي HSE در فعاليت هاي توليد و 

خدماتي و توسعه اقدامات كاهش ريسك 

 Planningطرح ريزي 
برنامه ريزي براي هدايت و اجرا فعاليت هاي كاري، ش��امل طرح 

ريزي تغييرات و واكنش در شرايط اضطراري  

Implementation and monitoringاجرا و پايش 
اجرا و پايش فعاليت ه��ا و چگونگي اعمال اقدامات اصالحي در 

مواقع لزوم 

ارزيابي دوره اي عملكرد سيستم، اثر بخشي و تناسب اصولي Auditing and reviewingمميزي و بازنگري 
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 مريم قلياقي زاده*

مطالعه	و	بررسي	امكان	پذيري	تزريق	گازهاي	جايگزين	
به	منظور	ازدياد	برداشت	از	مخازن	نفت

* گروه تزريق گازهاي جايگزين در مخازن نفت، پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

در ادامه معرفي پروژه ها و طرح هاي پژوهش��كده ازدياد برداش��ت از 
مخ��ازن نف��ت و گاز در اين ش��ماره نيز به معرفي يك��ي ديگر از اين 

طرح ها خواهيم پرداخت.

ضرورت انجام طرح 
صيان��ت از مخازن نفتي ب��ه منظور افزايش طول عم��ر آنها، همواره 
از دغدغه هاي كش��ورهاي دارنده نفت به ش��مار مي رود. ساالنه مبالغ 
زيادي در جهان صرف بودجه هاي تحقيقاتي بر روي روش هاي ازدياد 
برداش��ت از مخازن نفتي مي شود و دارندگان اين ذخاير مي كوشند تا 
با به كارگيري روش��هاي مختلف با هزين��ه كم ولي با كارايي باالتر از 
مناب��ع خود بهره جويند. ايران نيز بعنوان چهارمين توليد كننده نفت 
ب��راي تثبيت جايگاه خود در جهان نباي��د از تحقيقات در اين زمينه 

غافل بماند.
در راستاي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي، تزريق گاز يكي از 
كاربردي ترين روش��ها به شمار مي رود. درحال حاضر عمده روش هاي 
ازدياد برداش��ت به  كار برده  ش��ده در مخازن نفتي كشور، تزريق آب 
و تزريق گاز اس��ت. در اكث��ر مخازن تحت تزري��ق گاز، گاز تزريقي، 
گاز طبيعي مي باش��د. اين در حالي است كه كشور در بخش صنعت، 
 خانگي و تجاري سهم عمده اي از مصرف گاز طبيعي كشور را به خود 
اختصاص داده است، و از طرفي صادرات گاز طبيعي خود يك مزيت 
بالقوه اقتصادي براي كش��ور با توجه به نياز آتي بازارهاي بين المللي 
خواهد بود. بنابراين پر واضح است كه از طريق جايگزيني قسمتي از 
گاز طبيع��ي مورد نياز براي تزري��ق در ميادين نفتي با گازهاي ديگر 
مي توان اميدوار بود كشور عزيزمان، جايگاه شايسته جهاني خود را در 

صادرات اين منبع ارزشمند انرژي نيز پيدا كند. در اين رابطه گازهاي 
ازت و دي اكسيدكربن سالهاست كه در ميادين نفتي جهان به عنوان 
جايگزين گاز طبيعي و در جهت فش��ارافزائي و يا ازدياد برداش��ت از 

مخازن نفتي عماًل مورد استفاده قرار گرفته اند.
بنابراين ضرورت درجلسه هيات مديره در تاريخ 1386/10/25 با طرح 
ارس��الي از پژوهشكده ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز با عنوان 
»مطالعه و بررس��ي امكان پذيري تزريق گازهاي جايگزين به منظور 
ازدياد برداشت از مخازن نفت« موافقت شد. هدف از اين طرح ازدياد 
برداشت نفت با استفاده از تزريق گازهاي جايگزين )دي اكسيد كربن 
و نيتروژن( مي باش��د كه با بررسي و انتخاب منابع مناسب توليد گاز 
جايگزين و همچنين بررسي و انتخاب ميدان يا ميادين نفتي مناسب 

انجام پذير خواهد بود.

سازمان اجرايي طرح
سازمان اجرايي طرح متشكل از كميته هاي ذيل مي باشد:

)Steering Committee( كميته راهبري )الف
)Technical Committee( كميته فني )ب

كميته راهبري 
اعضاء اين كميته عبارتند از: مديران پژوهش و فناوري ش��ركت ملي 
نفت، برنامه ريزي تلفيقي ش��ركت ملي نفت، نظارت بر توليد نفت و 
گاز شركت ملي نفت، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت 

مناطق مركزي و شركت نفت فالت قاره.
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كميته فني
اعضاء اين كميته عبارتند از كارشناسان پژوهشكده ازديادبرداشت از 
مخ��ازن نفت و گاز مديريت پژوه��ش و فناوري، برنامه ريزي تلفيقي 
ش��ركت ملي نفت، مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز ش��ركت ملي 
نفت، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي، 
شركت نفت فالت قاره، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت 

و نيز مشاور خارجي.
كميته فني در كارگروهي متشكل از كارشناسان شركت نفت مناطق 
مركزي، كارشناس��ان شركت نفت فالت قاره وكارشناسان پژوهشكده 
ازدياد برداش��ت از مخازن نف��ت و گاز مديريت پژوهش و فناوري در 
كنار مشاور خارجي اين طرح را هدايت خواهند كرد. اين كارگروه بر 

اساس شرح وظايف به دو زير گروه فني تقسيم شده است:
الف( كارگروه جمع آوري اطالعات و مطالعات ميداني 

ب( كار گروه مطالعات غربالگري و اولويت بندي مخازن كانديد

مراحل طرح
ش��رح كار اجراي طرح فوق با عنوان »مطالعه و بررسي امكان پذيري 
تزريق گازهاي جايگزين به منظور ازديادبرداشت از مخازن نفت« در 

دو فاز اجرايي به شرح ذيل تعريف شده است: 
مراحل كاري فاز اول: مطالعات امكان پذيري

- بررس��ي كل��ي منطقه اي ب��راي يافت��ن پتانس��يل هاي تزريق گاز 
جايگزين

- برآوردهاي اوليه گزينه هاي موجود براي استحصال گاز جايگزين
- مطالعات امكان پذيري تزريق گاز جايگزين براي مطلوب ترين گزينه

- طرح توسعه كامل ميداني براي ميدان يا مخازن انتخاب شده
مراحل كاري  فاز دوم: طراحي بخش نيمه صنعتي و نوع قرارداد

 CO2 پس از انجام بررسي هاي اوليه، پروژه به دو بخش جايگزيني گاز
و گاز N2 به جاي گاز طبيعي تقسيم شد.

طرح تزريق CO2 به منظور ازدياد برداشت
مزاياي استفاده از گاز دي اكسيد كربن براي تزريق در مخازن 

مزاي��اي اس��تفاده از تزريق گاز دي اكس��يد كربن ب��ه منظور ازدياد 
برداشت از مخازن به شرح ذيل است:

• مزاياي زيست محيطي
پدي��ده گرم ش��دن تدريجي كره زمين به واس��طه انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي حاصل از مصرف س��وختهاي فسيلي براي تأمين انرژي در 
قرن گذشته، جهان را با يكي از مهم ترين چالش هاي زيست محيطي 
مواجه كرده اس��ت. از اينرو بس��ياري از كشورهاي صنعتي و در حال 
توس��عه با پيوس��تن به پروتكل كيوتو متعهد ش��ده اند تا انتشار گاز 
دي اكس��يد كربن خود را تا سال 2012 ميالدي در مقايسه با ميزان 

انتشار يافته اين گاز در سال 1990 حداقل 5% كاهش دهند. 
كشور ما نيز با پيوستن به پيمان كيوتو گرچه تا سال 2012 تعهدي 
جهت كاهش ميزان گاز دي اكسيد كربن ندارد، ليكن در سالهاي بعد 
از آن مي بايس��ت از انتشار گاز دي اكسيد كربن خود بكاهد. در حال 
حاضر، كش��ورمان با توليد س��االنه 370 ميليون تن گاز دي اكس��يد 
كربن رتبه دوازدهم را بين كش��ورهاي جهان داراس��ت. متأسفانه در 
منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريقا از اين حيث رتبه نخس��ت را دارا 
ميباش��د. بنابراين پر واضح اس��ت كه هم اكنون بايد تمهيداتي براي 

كاهش ميزان اين گاز انديشيده شود.

• مزاياي فني
اس��تفاده از گاز دي اكسيد كربن در ازدياد برداشت از مخازن نفت به 
دهه هفتاد ميالدي برمي گردد. در كش��ورآمريكا بواسطه وجود منابع 
طبيعي اين گاز و همچنين شرايط ويژه مخازن نفت، گاز دي اكسيد 
كربن بطور گسترده در ازدياد برداشت نفت مورد استفاده قرار گرفته 
است.گاز دي اكسيد كربن توسط كيلومترها خط لوله از منابع طبيعي 
در ايالت هاي ش��مالي تر به ايالت هاي جنوب��ي براي تزريق در مخازن 
نفت انتقال داده ش��ده است. هم اكنون 196 هزار بشكه نفت خام در 
روز از طريق تزريق گاز دي اكس��يد كربن در مخازن توليد مي ش��ود. 

مزاياي فني تزريق گاز دي اكسيدكربن به قرار زير است:

- افزايش ضريب بازيافت به مراتب بيش��تر از ساير روش هاي متداول 
ازدياد برداشت

- حالليت باالي دي اكسيد كربن در نفت خام
- افزايش حجم و انبساط نفت خام

- كاهش ويسكوزيته نفت خام CO2 شكل 1- شماتيك تزريق

شكل 2 – گرم شدن زمين بر اثر افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي در جو
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- فش��ار امتزاج پذيري گاز دي اكسيد كربن پايين است و بنابراين با 
توجه به ش��رايط فيزيكي مخازن موجود در كشور رسيدن به شرايط 

امتزاج پذيري آسان تر است.

• مزاياي اقتصادي استفاده از گاز دي اكسيد كربن در كشور
استفاده از منابع گازهاي آلوده كننده محيط زيست شامل:

- محصوالت احتراق نيروگاه هاي گازي كشور
- محصوالت گازهاي اس��يدي تفكيك شده در فرآيند شيرين سازي 

گاز طبيعي

فاز اول: مطالعات امكان پذيري
CO2 1(  بررسي كلي منطقه اي براي يافتن پتانسيل هاي تزريق(

معيارهاي گوناگوني براي نتيجه بخش بودن روش تزريق گاز CO2 به 
منظور ازدياد برداشت ارائه شده است كه با مقايسه خواص مخزِن هدف 
و اين معيارها مي توان مناسب بودن يا نبودن مخزِن هدف را ارزيابي 
ك��رد. از جمله مش��خصه هاي تكنيكي كه در تزريق گاز دي اكس��يد 
كربن بايد مالحظه ش��ود و از زواياي مناس��ب م��ورد نظر قرار گيرد، 
اش��باع نفت باقيمانده، نفوذپذيري، تراوايي، دم��اي مخزن، گراويتي 
نف��ت خام )API(، كمترين فش��ار امتزاج  پذي��ري و ميزان ناهمگني 
در مخزن مي باش��د. براي انتخ��اب ميدان )ميدان ها( از روش ها و نرم 
افزارهاي متفاوت غربالگري مخازن اس��تفاده شده است. از جمله نرم 
افزارهاي مورد استفاده براي غربالگري مخازن نفتي ايران براي تزريق 
امت��زاج پذير CO2 مي توان ب��ه نرم افزار تجاري  CO2 PROPHET و 
نرم افزار CO2SIM، كه توسط كارشناسان پژوهشكده ازدياد برداشت 
طراحي و س��اخته شده است، اشاره كرد. با استفاده از اين نرم افزارها 

غربالگري و رتبه بندي تكنيكي تعدادي از مخازن ايران 
ب��ه منظور ازدياد برداش��ت ب��ا روش تزريق امتزاج��ي CO2 با تعداد 
مح��دودي از داده ها و در زمان كم انجام ش��د. در نهايت تخميني از 

ميزان بازيافت نفت در اثر تزريق CO2 نيز بدست آمده است.
در ن��رم افزار CO2SIM در مرحل��ه اول، پارامترهاي كليدي مخزن و 
سيال با معيار استاندارد تعيين شده مقايسه مي شود. مقدار استاندارد 
پارامترهاي كليدي مخزن بر اس��اس پارامتره��اي مخازِن پروژه هاي 

موفِق تزريق امتزاجي CO2 در دنيا مش��خص ش��ده است. در مرحله 
دوم، ن��رم افزار با دادن نمره اي به هر مخزن، درصد احتمال موفقيت 
پروژه را در قياس با پروژه هاي موفق دنيا مشخص مي كند و درنهايت 
تخميني از ضريب برداشت مخزن با استفاده از روش هاي تحليلي در 
اثر تزريق حجم مشخصي CO2 ارائه مي شود. در انتها نتيجه غربالگري 

با استفاده از اين نرم افزار با نرم افزارهاي موجود مقايسه مي شود.
   CO2 2( برآوردهاي اوليه گزينه هاي موجود براي استحصال(

گاز CO2 از گازهاي گلخانه اي بشمار مي رود كه اينك به يك معضل 
جهاني تبديل ش��ده اس��ت. مهمترين منابع انتشار گاز CO2 عبارتند 
از: نيروگاه هاي حرارتي، پااليش��گاه ها، پتروش��يمي، واحدهاي توليد 

سيمان و واحدهاي فرآورش گاز.
عمده ترين منابع انتشار گاز CO2 در ايران نيروگاه ها هستند. بنابراين 
با توجه به كمبود گاز براي تزريق در مخازن نفتي و همچنين انتشار 
حجم عظيمي از گاز CO2 توس��ط نيروگاه هاي حرارتي در كش��ور، در 
راس��تاي بازيافت گاز CO2 منتشر ش��ده و تزريق آن به مخازن نفتي 
پروژه »امكان سنجي بازيافت گاز CO2 خروجي واحدهاي نيروگاهي 
كش��ور جهت ازدياد برداش��ت از مخ��ازن نفتي« تعريف ش��د كه با 
كارفرمايي ش��ركت ملي نفت ايران- مديري��ت پژوهش و فناوري به 

مرحله اجرا در آمده است.
)3( مطالعات امكان پذيري تزريق CO2 براي مطلوب ترين گزينه

با توجه به محدوديت و عدم قطعيت در اطالعات مخازن و محدوديت 
مدلهاي تحليلي، نتايج پيش بيني شده تنها 

به عنوان راهنماي اوليه اس��تفاده مي ش��ود. بعد از مرحله غربالگري 
اوليه براي انتخاب مخزن هدف جهت اجراي طرح 

نيم��ه صنعتي تزريق گاز دي اكس��يد كربن نياز ب��ه مطالعات فني و 
آزمايش��گاهي كاملتري خواهيم داشت. اين مطالعات در چهار بخش 

زير پيش خواهند رفت:
• آزمايش��ات PVT شامل تس��ت هاي روتين و تست هاي ويژه تزريق 

گاز و مطالعات آسفالتين
MMC و MMP براي تعيين Slim tube تست هاي •

• تس��ت هاي سيالبزني براي بررسي و يافتن بهترين الگوي تزريق گاز 
و نيز مطالعه رسوب آسفالتين در محيط متخلخل

• تست هاي بررسي اثر تزريق CO2 در پارامترهاي سنگ مخزن
بخش بعدي كار ش��بيه سازي پروس��ه در مخزن هدف به وسيله نرم 

افزارهاي متداول است.
طرح تزريق N2 به منظور ازدياد برداشت

مزاي��اي اس��تفاده از تزريق گاز نيتروژن به منظور ازدياد برداش��ت از 
مخازن

• كمترين هزينه توليد در واحد حجم نسبت به ديگر گازهاي تزريقي 
را دارد، و قيمت آن به طور متوس��ط در مقايس��ه با گاز طبيعي 1 به 

5 است.
• خنثي و غير خورنده اس��ت و در مخازن دريايي كه خوردگي عامل 

شكل 4- اثر CO2 در افزايش حجم نفت و كمك به خروج نفت از حفره هاي غير مرتبط

شكل 3- تعداد پروژه هاي EOR در آمريكا

1 2 3

4
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مهمي اس��ت، كارب��ردي بي ض��رر دارد و با نفت ني��ز تركيبات جانبي 
تشكيل نمي دهد .

• از ه��وا گرفته مي ش��ود و همه جا، به ويژه ب��راي كاربرد در ميادين 
دوردس��ت، در دسترس اس��ت. اين عامل بين ديگر گازهاي تزريقي 
يك مزيت منحصر به فرد مي باشد )از لحاظ فراواني، نيتروژن در بين 

عناصر موجود در طبيعت در رده اول قرار دارد(.
• نس��بت به دي اكس��يد كربن، ثابت گازي باالتري دارد و در شرايط 

مخزن حجم بيشتري اشغال مي كند.
• تزريق آن اين امكان را مي دهد كه گاز طبيعي به فروش برس��د و يا 
مي توان امكان توسعه سريع مخزن براي به حداكثر رساندن سودآوري 

را فراهم آورد.
• يك ماده س��ازگار با محيط زيست است و تزريق آن از لحاظ زيست 

محيطي مشكلي بوجود نمي آورد.
• خصوصي��ات ترموديناميكي آن به گونه اي اس��ت ك��ه براي افزايش 
فشار آن تا يك حد معين، نسبت به افزايش فشار متان تا همان حد، 

نياز به صرف انرژي كمتري مي باشد.
فاز اول مطالعات امكان پذيري

)1(  بررسي كلي منطقه اي براي يافتن پتانسيل هاي تزريق گاز نيتروژن
براي امكان س��نجي تزريق، نياز به مطالعات زمين شناس��ي، مخزني 
و اقتصادي مي باش��د. نيت��روژن در فرآيند ازدياد برداش��ت، مي تواند 

مكانيزم هاي زير را فعال كند: 
• جابجايي غير امتزاجي

• جابجايي امتزاجي
• تثبيت فشار
• ريزش ثقلي

• جابجا كننده توده امتزاجي 
ب��ا توجه به مش��خصات مخ��زن مي توان ب��ا تزريق نيت��روژن يك يا 

چند مورد از مكانيزم هاي افزايش برداش��ت را فعال كرد. مش��خصات 
عمومي مخزن و س��يال مخزن��ي كه كانديداي مناس��بي براي تزريق 

نيتروژن مي باشد،  به شرح ذيل است:
با توجه به نزديكي مش��خصات مخزني مخازن مناس��ب جهت تزريق 
نيت��روژن با ويژگي هاي بس��ياري از ميادين ايران ك��ه عمدتاً از نوع 
كربناته ش��كافدار مي باش��ند مي توان از تزريق نيتروژن به عنوان يك 
گزينه مناس��ب جهت افزايش بهره وري از مخازن كشورمان استفاده 
ك��رد. از طرفي وجود مخازن گازي ب��ا درصد باالي نيتروژن در ايران 
مانن��د ميدان كبي��ر ك��وه )N2mol percent < 70%( مي تواند منبع 

مناسبي براي تامين گاز نيتروژن تزريقي باشد.
)2( برآوردهاي اوليه گزينه هاي موجود براي استحصال گاز نيتروژن

ازت الزم پروژه هاي تزريق بيش��تر از طريق جداس��ازي ازت از هوا به 
روش تبريدي )Cryogenic Air Separation( تامين مي شود. دستگاه 
جدا كننده ازت، هوا، سوخت طبيعي و يا الكتريسيته مصرف مي كند. 
جداسازي ازت از هوا به روشهاي تبريدي بسيار اقتصادي بوده چنانچه 
طبق آمار سال 2006 ميالدي،  توليد هر هزار فوت مكعب ازت از هوا 
به روش تبريد،  تنها 0/54دالر هزينه دربر داش��ته اس��ت. حال آنكه، 
در مقايس��ه، قيمت گاز طبيعي هم اكنون بالغ بر 2/66 دالر به ازاي 
ه��ر هزار فوت مكعب اس��ت و بنابراين از اين حي��ث ازت يك مزيت 

اقتصادي محسوب مي شود. 
نيتروژن را نيز ميتوان از يك منبع طبيعي مانند گاز موجود در مخازن 
زيرزمين��ي مانند مخزن كبير ك��وه فراهم كرد. بايد توجه ش��ود كه 
نيتروژن تهيه ش��ده از منابع طبيعي ممكن است حاوي ناخالصيهايي 
مانند متان، دي اكسيد كربن، سولفور و آب باشد. چنين ناخالصيهايي 
ممكن است عملكرد نيتروژن در مخزن را تغيير دهند كه اين خود به 

مطالعه و بررسي بيشتر نيازمند مي باشد.

شكل 6- شماتيك تزريق نيتروژنشكل 5- نيروگاه  ها يكي از اصلي  ترين منابع توليد CO2 مي باشند

غير امتزاجي امتزاجي مكانيزم
مشخصات مخزن

  25> گرويتي نفت  <35
غير بحراني  cp 0/35< گرانروي

كربناته يا ماسه سنگ كربناته يا ماسه سنگ نوع سازند
  500-100ft غير بحراني ضخامت اليه نفتي
غير بحراني غير بحراني تراوايي
غير بحراني  7000ft >  عمق
غير بحراني  4000ft >   فشار مخزن




