طرح ذخيرهسازي گاز در
ميدان سراجه قم
 سيد تقي ابطحي
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در س��الهاي اخير با افزايش روند مصرف انرژي در كش��ور،
كمبود گاز به خصوص در ماههاي س��رد سال بهخوبي محسوس
بوده است .از اينرو هرگونه اقدام و سياستگذاري در جهت رفع
اين كمبود ضروري بوده و اقدامي مثبت تلقي ميش��ود .از جمله
اين اقدامات ،ذخيرهس��ازي گاز در مخازن تخليه شده در فصول
گرم سال و برداشت از اين مخازن در فصول سرد است.
مخزن گازي سراجه بهدليل موقعيت جغرافيايي مناسب و
نزديكي آن به استان تهران يعني نقطه حداكثر مصرف و همچنين
مج��اورت آن به خط لوله سراس��ري گاز ،يكي از مناس��بترين
گزينهها براي انجام طرح ذخيرهس��ازي است .ضرورت انجام اين
ط��رح از دي��دگاه ملي و با توجه به نياز ش��ديد كش��ور به گاز به
خصوص در فصول سرد سال ،به خوبي احساس ميشود.
موقعيت :ميدان گازي سراجه در  40كيلومتري جنوب شرقي
شهر قم و  140كيلومتري تهران قرار دارد.
س�ال كش�ف و بهرهبرداري :اين ميدان در سال  1337با حفر
چاه شماره  2-Sكشف و در سال  1338به بهرهبرداري رسيد.
چاههاي مي�دان :تعداد چاههای میدان  9حلقه میباش��د که
*كارشناس ارشد مخزن

 7حلق��ه در فاصله س��الهای  1337ت��ا  1340و چاههای  8و 9
بهترتیب در س��الهای  1379و  1384حفر شد .از این بین ،تنها
 4حلق��ه از چاههای موج��ود ( )2،3،5،8تولیدی بوده و بقیه آن
متروکه ،معلق و يا خارج از ساختمان ( )off structureهستند.
مي�زان توليد :تولید انباش��تی گاز غنی می��دان تا پایان آذر
م��اه  1385مع��ادل  2/34میلیارد متر مکع��ب و تولید میعانات
 3/7میلیون متر مکعب بوده اس��ت .شكلهاي شماره 1و 2تولید
انباشتی گاز غنی و میعانات میدان را نشان میدهد.
اولي��ن مطالعه ميدان در س��ال  2000ميالدي با اس��تفاده از
تفس��ير لرزهنگاري دوبعدي موجود با نظارت ش��ركت مهندسي
و توس��عه نفت انجام ش��د و متعاقب اعالم نتايج مطالعه مذكور،
عملیات لرزهنگاري س��هبعدي ،حف��اري دو حلقه چاه و همچنين
آزمايش تس��ت چ��اه ( )Interference Testجهت اخذ اطالعات
بيش��تر از س��اختمان مخزن و ارتباط بین چاهها انجام و مطالعه
توسط شركت فرانسوي سفره گاز و با نظارت شركت نفت مناطق
مركزي بروز شد.

شكل  -1توليد انباشتي گاز در ميدان سراجه تا پايان آذرماه 1385
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شكل  -2توليد انباشتي ميعانات گازي در ميدان سراجه تا آذرماه 1385

مدل مخزن
می��زان گاز درج��ای اولی��ه محاسبهش��ده ب��ه روش حجمی در
مدل جديد زمينشناسي براساس نتایج تفسیر لرزهنگاري سه خوش��بینانهترین حالت حدود  10درصد کمتر از مقدار محاسبه
بعدي ساخته شد .تفس��یر سه بعدی نشان میدهد كه گسترش شده از طریق موازنه مواد است.
طولي س��اختمان نسبت به لرزهنگاري دوبعدي كاهش يافته و در
شکل  4تأثیر برش تخلخل و اشباع آب در میزان گاز درجای
مجموع ساختمان مخزن كوچكتر از قبل شده است.
مخزن را نشان میدهد.
تفسیر
براساس
ش��کل شماره 3-نقشه خطوط همتراز مخزن
خواص سنگ مخزن
لرزهنگاری سه بعدی و موقعیت نسبی چاهها را نشان میدهد.
میزان تخلخل س��نگ مخزن براس��اس نمودار چاه شماره 8
براس��اس مدل جدید مخزن ،مي��زان گاز درجاي اوليه با در محاس��به شده است .در این چاه حدود  160متر مغزه استحصال
نظر گرفتن برش (  )Cut-offتخلخل و اشباع بهترتيب برابر  2و  65ش��ده که براس��اس نمودار تراوائي -تخلخل  ،مقدار تراوايي افقي
درصد ،در سه حالت به شرح جدول زير ميباشد:
مدل مخزن از رابطه زير محاس��به و تراوايي عمومي برابر مقدار
8/65
مخزن
درجای
براساس مطالعه موازنه مواد ،میزان گاز
ثابت  0/1 mdدر نظر گرفته شده است.
میلیارد متر مکعب برآورد ش��ده که در مدل دینامیک مخزن نیز
0.3011*M
0.0754
k
*
e
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .همانگونه که مالحظه میشود
ÊWYÁYe Á Ä^Zv» h
Ä]Y

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

حالت
گاز درجا () m3
درصد تخلخل

¿ .dY Ã| Äf§³

حالت خوش بينانه

حالت مياني

7/85 E 9

7/18 E 9

6E9

5/5

4/7

3/8

شكل  -3موقعيت چاههاي موجود در ميدان

حالت بدبينانه
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شكل :4-نمودار تخمين حد برش تخلخل و اشباع آب ()Cut Off

Cummulated hydrocarbon column in percent vs water saturation

Cummulated hydrocarbon column in percent vs porosity
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از لحاظ اليهبندي ،مخزن به هفت اليه تقس��يم ش��ده است .خواص سيال مخزن
از آنجاييكه فقط يك نمونه س��یال در ش��رايط اوليه مخزن
مخزن سراجه متشکل از
،)fracture
از نظر سیس��تم شكستگي
»½z
²À( YÂy
سنگهايی با شكستگي زياد در  40متر باالي مخزن و شكستگي اخذ ش��ده ،نتايج  PVTتنها نمونه موجود در شبيهسازي مخزن
منظور 160
ÃZ/qه{Á|/u
گرفته ¾/ËY
{ .dY
مورد» Ä^Zv
مش��اهده¼8 ÃZ
ش��كافي¿¼ÃZq Y{Â
آن ]ZY
»½z
کاه��ش زمان اجرای
اس��ت .ب
اس��تفاده|Ãقرار
²Àتر از
¶z¸zeپايين
» ½YÌبوده و
كمتر در  100متر بعدي
نميش��ود .بدين معني كه قس��متهاي بااليي با شكستگي زياد شبیهس��ازی ،تعداد اجزای س��یال مخزن به  5گروه تقلیل داده
»Ê/ËYÁYe Y|/¬» , ¶/z¸ze -Ê/WYÁYe Y{Â/¼¿ Z/Y] Ä/¯ Ã|/ µZvfY Ã¤» f
»½/zرا Yنشان ميدهد:
»µ|/مخزن
Ê/¬§Yسيال
تركيب
مربوط به اليههاي  1و  ،2شكس��تگي كمتر مربوط به اليههای  3شده است( .جدول)2-
براين اس��اس فشار نقطه ش��بنم  384/5بار در دماي مخزن
تا  5بوده و اليههاي  6و  7نيز فاقد شكستگي هستند.
دو نوع سنگ ( )Rock typeبراساس نتايج اشباع آب حاصل از  104°Cاست.
نمودار تعريف شده است :نوع سنگ اول با اشباع آب ذاتی 30درصد
مربوط به اليههاي 1و 2و نوع سنگ دوم با اشباع آب ذاتي  43درصد شرایط اولیه مخزن
براساس مطالعه ،سطح تماس گاز و آب  1825متر زير سطح
كه در الیههای سوم و پایینتر قابل تشخیص است.
فش��ار مويينه در  5نمونه اندازهگيري شده است اما در مدل ،دريا ،فش��ار مخزن  393بار در عمق مبناي  1773متر زير سطح
فشار مويينهاي كه براس��اس نمودار محاسبه شده مورد استفاده دريا و دماي مخزن 104°Cاست.
قرار گرفته است .بر این اساس بيش از  70درصد گاز در سه اليه
مدل تركيبي مخزن
اول قرار داشته و اليه  7بهطور کامل اشباع از آب است.
مدل تركيبي مخزن با پن��ج جزء به روش تخلخل و تراوايی
بهدلیل آنکه هيچگونه اندازهگيري تراوايي نسبي انجام نشده
اس��ت ،با اس��تفاده از نرمافزار شبيهس��ازي و درنظرگرفتن نقاط دوگانه در نرمافزار  COMP5و با شبكهبندي كل  45*44*7در
انتهايي زير (جدول ،)1-منحنیهای تراوايی تعریف شده است .سه جهت  X*Y*Zطراحي شده است.
شكل  :5-منحنيهاي فشار موئينگي ()Pc
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جدول :1-نقاط انتهايي تراوائي نسبي نوع -سنگهاي مختلف
نوع سنگ I

نوع سنگ II

پارامتر
اشباع آب ذاتي

0/3

0/43

اشباع نفت باقيمانده در حضور آب

0/3

0/2

اشباع نفت باقيمانده در حضور گاز

0/2

0/2

اشباع بحراني گاز

0/05

0/05

Krg@swc

0/8

0/8

Krow@swc

0/5

0/5

جدول :2-تركيب سيال مخزن
MC5

MC4

MC3

MC2

MC1

)C7+ (2

)C7+ (1

C4 Up to C6

C2,C3,CO2

C1 , N2

Lumped Elements

0.22

2.25

3.33

9.93

84.27

Mol%

سنـاريوهاي ارائه شده توسط مشاور

18
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

Pseudo- Component

پيشنهاد مشاور

همانگونه كه اش��اره شد از ميان س��ناريوهاي مورد بررسي
سناریوهای مختلف تخلیـه و ذخیرهسازی در دو دسته كــلي
 )HPS)High Pressure Scenarioو  LPS)Low Pressureتوسط مشاور ،در نهايت سناريوي  3/3 HLPSپيشنهاد شد كه بر
 )Scenarioبررسی و اجرا شده است كه این دستهبندی مربوط پايه افزايش مرحلهاي ميزان ذخيرهس��ازي تا ظرفيت نهايي 3/3
باشد .طرح
ÄÌ^/گاز مي
Y/§Yو توليد
¿¹/تزريق
سيكل
مكعب در يك
ميليارد متر
¿^Êاس��ت.
اضطراري
تخلیه
ÃY|¿Yف��از
Ä¿Â³پایان
مخ��زن در
فش��ار
Á ÉZ/
Y Ã{Z¨f/Y
Z/] ,d/Y
Ã|¿ ¹Zn¿Y
ÊËYÁYe
ÉÌ³
pÌÅ Ä°¿M
حداقل{·¶Ì
به ]Ä
(جدول  )3مجموعاً  6س��ناريوي حساسیت سنجی ذخيرهسازي توسعه پيشنهادي مشاور بهطور كلي داراي دو فاز زير است:
HLPS
سناریوی(3.3,
جدول
شرح
.dYآمادهسازي براي تزريق گاز
اوليه و
)1 ÉZÅ
تخليه|Ã
ËYÁYeفازe Êاول ¦Ë:
»ÊÀvÀ
نهايت)اً1-µÁ|m
شدهÊËكهË
ارائهZÆf¿Y
§¾fزير¿¬Z
¿³
گاز به{
توسط مشاور بهعنوان سناریوی برتر پیشنهاد شده است.
هدف از انجام اين فاز كاهش فش��ار كنوني مخزن و رس��يدن به
فشار
استII.
تزريق²À
مورد نظر جهت شروع ¿Â
I ²À
¿Â
f»YZa
ميزان توليد آب ،گاز و ميعانات در سناريوهاي مختلف
 )2فاز دوم :سيكلهاي تزريق گاز سبك و برداشت مجدد گاز
براس��اس }ÊeY
[M Z^Y
0/43
نتايج مطالعه ،ميزان توليد آب در حالت  LPSبيش 0/3
از حالت  HPSاس��ت .اين مطلب نش��ان ميده��د كه در صورت • دوره تزريق
[M Âu { Ã|¿Z¼Ì«Z] d¨¿ Z^Y
0/2
0/3
پس از رس��يدن فشار مخزن به فش��ار مورد نظر براي شروع
ايجاد افت فش��ار زياد در مخزن (اوج آن در پايان س��يكل تخليه
Z³ Âu
]{ Ã|¿Z¼Ì«Z
باش��د)d¨¿،
مي Z^Y
/2
داخل چ��اه و افزايش نرخ توليد آن 0/2
مخزن 0آغاز ميشود.
تزريق ،دوره تزريق گاز در
آب به
خطر نفوذ
ه��ر س��يكل تزريق در ح��دود  7ماه بهط��ول ميانجامد كه
0/05
نخواهد بود .بنابراين حالت  HPSاز حيث عدم توليد 0/05
انتظار]Z³ Ê¿Yv
دور ازZ^Y
البته بس��ته به نياز كشور به گاز در ماههاي سرد سال ،اين مدت
آب مطمئنتر است.
ميزان توليد انباش��تي ميعانات ،آب و گاز را پس از 8 8م0/يتواند كمتر و يا بيشتر شود0/8.
زيرKrg
@swc
جدول
ظرفيت 0ذخيرهس��ازي بهطور مرحلهاي
بعد،
هاي
ل
س��يك
در
س��يكل
/5
تزريقrowوKبرداشت در سناريوهاي مختلف نشان ميدهد .البته 0/5
@swc
براي آنكه ميزان توليد آب قابل رؤيت در نمودار باشد از واحد دكاليتر افزايش مييابد ،بهطوريكه در س��يكل هفتم يعني پس از گذشت
هفت سال از زمان ش��روع اولين تزريق ،ظرفيت ذخيرهسازي به
استفاده شده است (هر دكاليتر برابر يك صدم متر مكعب است).
خواهد رسيد.
خود
ميزان
حداكثر
¦¸fz» ÉZÅ²À -Â¿ Ê^¿ ÊWYÁYe ÊËZÆf¿Y Z¬¿ :1-µÁ|m
شكل :6 -نمودارهای تراوايی نسبی سیستم گاز -مایع و نفت -آب
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جدول :3-سناريوهاي مختلف پيشنهادي مشاور
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حجم گاز تزريقي ()BCM

1/5

1/5

 2/5تا 1/5

2/5

 2/5تا 1/5

 3/3تا 1/5

حداقل فشار مخزن ( بار )

123/03

196/12

115/19

172/08

171/13

133/65

حداكثر فشار مخزن ( بار )

187/49
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272/7
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285

حداكثر نرخ تزريق(م م م ر)
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10
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21
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20
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سناريو

شكل :7-توليد انباشتي مايعات در سناريوهاي مختلف

• دوره برداشت

پس از اتمام هر سيكل تزريق 15 ،روز جهت تغييرات الزم و
آمادهس��ازي تأسيسات سرچاهي از حالت تزريق به توليد در نظر
گرفته شده است .برداشت مجدد از ميدان جهت توليد مقدار گاز
ذخيره ش��ده با اس��تفاده از همان چاههاي بهكار گرفته شده در
دوره تزريق انجام ميگيرد .به عبارت ديگر ،چاههاي ميدان هم با
قابليت توليد و هم با قابليت تزريق طراحي خواهند شد.
دوره تولي��د بهمدت  5م��اه از اوايل آبان ت��ا اوايل فروردين
ماه در نظر گرفته ش��ده است .ميزان برداشت در سيكلهاي بعد
بهتدري��ج افزايش مييابد بهطوريكه در س��يكل هفتم به ظرفيت
توليد به حداكثر ميزان خود خواهد رسيد.
ابهامات موجود در مطالعه

مطالعه انجامشده توسط شركت فرانسوي سفره گاز عليرغم
نقاط مثبت قابل توجه ،بهدليل كمبود اطالعات خالي از اش��كال
نبوده و داراي ابهامات زير است:
ال��ف -ميزان ب��االي عدم قطعي��ت موجود بهدلي��ل كافينبودن
اطالعات استفاده شده در مدلسازي مخزن
ب -عدم اطمينان در نتايج تفسير لرزهنگاري سه بعدي ميدان
ج -وج��ود ابهام در ميزان گاز درج��اي مخزن بهنحوي كه اعداد
ارائهش��ده براساس محاس��بات حجمي و موازنة مواد بيش از 10
درصد با يكديگر تفاوت دارند.
د -وجود ابهام در فعال بودن يا ميزان فعاليت آبده مخزن

مصوبه هيأت مديره شركت ملي نفت ايران

مطالعه صورتگرفته در ارديبهشت ماه سال  1386در هيأت
مديره ش��ركت ملي نفت ايران مطرح و مصوب ش��د شركت ملي

گاز كلي��ه فعاليتهاي پاييندس��تي مورد نياز براي رس��يدن به
ظرفيت تزريق روزانه حداقل  7ميليون متر مكعب در و تأسيسات
ف��رآورش گاز به ظرفي��ت  9/8ميليون متر مكع��ب در روز را به
انجام رس��اند .همچنين ش��ركت نفت مناطق مركزي موظف به
انجام كليه فعاليتهاي باالدستي مرتبط از جمله تعمير چاههاي
موجود و حفاري چاههاي جديد مورد نياز شد.
پس از ابالغ مصوبه مذكور و با توجه به اهميت و حساس��يت
طرح ،كميتهاي مخصوص براي پيگيري روند اجراي طرح با ابالغ
مديرعامل شركت ملي نفت ايران و با رياست مديريت برنامهريزي
تلفيقي تشكيل شد.
ش��ركت نفت مناط��ق مركزي ،بخش اعظ��م عمليات تعمير
چاهه��اي موجود و حفاري چاههاي جديد را به اتمام رس��انده و
براس��اس برنامه ،كليه عمليات حفاري تا ارديبهش��ت ماه س��ال
جاري به پايان خواهد رسيد.
ش��ركت ذخيرهس��ازي گاز طبيعي ايران نيز به نمايندگي از
ش��ركت ملي گاز ايران ،فعاليتهاي بخش پاييندس��تي را دنبال
ميكند و عليرغم مشكالت موجود از جمله :پارهاي تأخيرات كه
به طور كلي به دليل عدم امكان تأمين به موقع كاالهاي مورد نياز
طرح ،صورت گرفته است ،روند طرح را با جديت دنبال ميكند.
اميد است با اجراي طرح ذخيرهسازي گاز در ميدان سراجه،
گام مهمي در جهت رفع كمبود گاز كشور برداشته شود.
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