روشهاي ازدياد برداشت از
مخازن نفت سنگين
 مريم قلياقيزاده

چكيده:

در ادامه معرفي فعاليتها و پروژههاي پژوهش�كده ازدياد برداشت از مخازن نفت
و گاز در اين شماره نيز يكي ديگر از اين پروژهها با عنوان روشهاي ازدياد برداشت از
مخازن نفت سنگين معرفي ميشود.
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طبقهبن��دي مخازن نفتي به مخازن نفت س��بک و س��نگين
براس��اس درجه  APIس��يال مخزن انجام ميگي��رد .اگرچه يك
طبقهبندي قابل قب��ول جهاني براي اين منظور وجود ندارد ولي
بهط��ور معمول نفتهايي با درجه  APIبين  12تا  20را ميتوان
نفت س��نگين و با درجه  APIبين  8تا  12را نفت بسيار سنگين
طبقهبندي كرد.
تقاض��اي روزافزون جهان��ي براي نف��ت و فرآوردههاي آن و
کاه��ش توليد طبيعي از مخازن نفت س��بک و در نهايت افزايش
قيمت نفت در چند سال اخير باعث توجه روزافزون به روشهاي
توليد از مخازن نفت س��نگين و بس��يار سنگين ش��ده است .به
طوريکه برآوردها نش��ان ميدهد توليد نفت س��نگين کانادا در
آينده نزديک از مرز  1/2ميليون بش��که در روز بگذرد .در کشور
ونزوئال طبق برنامهريزي انجام شده ،شرکتهاي نفتي قصد دارند
ميزان توليد نفت س��نگين را به  600.000بشکه در روز برسا نند.
دول��ت چين قصد دارد در آينده نزدي��ک ميزان توليد از ميادين
نفت سنگين خود را به  150.000بشکه در روز برساند .در حاليکه
در کش��ور ايران ب��ا توجه به ذخاير قابل مالحظه نفت س��نگين،
ب��ه دليل عدم انتق��ال تکنولوژي مربوطه ،تولي��د از ميادين نفت
سنگين صورت نميگيرد.
در نق��اط مختلف جه��ان بهخصوص در كش��ورهاي كانادا،
آمريكا ،ونزوئال ،ايران ،مكزيك ،روس��يه و در بعضي از كشورهاي
توليدكننده نفت در خاورميانه منابع عظيمي از نفتهاي سنگين
و بسيار سنگين وجود دارد .به طور کلي ميزان كلي منابع نفت به
شكل نفت سنگين و قير طبيعي در جهان حدود  6تريليون بشكه
نفت درجا تخمين زده ميش��ود كه سه برابر ذخاير نفت معمولي

جهان اس��ت .همچني��ن مطابق مطالعات انج��ام گرفته ،مجموع
ذخاير نفت س��نگين و بس��يار س��نگين ايران حدود  85ميليارد
بشكه برآورد شده است .با وجود حجم زياد ذخاير نفت سنگين و
قير طبيعي ،توليد از اين منابع انرژي به سادگي برداشت از ذخاير
متداول نفت خام نبوده و با اس��تفاده از تكنولوژيهاي متداول به
آس��اني قابل بهرهبرداري نميباشند .وجود گرانروي باال و درصد
بااليي از تركيبات آس��فالتين و رزين در اين هيدروكربنها باعث
بروز مشكالتي در مراحل استخراج ،انتقال و فرآوري نفت سنگين
ميشود .برداش��ت اوليه در تعداد كمي از مخازن نفت سنگين و
قير كه داراي ش��رايط بهتري هس��تند ،حداكثر به  %6نفت درجا
ميرسد .بنابراين اس��تفاده از روشهاي بازيافت از همان ابتداي
برداشت از اين نوع مخازن ،ضروري به نظر ميرسد.
درس��ي س��ال گذش��ته پژوهشهاي زيادي چ��ه درمقياس
آزمايش��گاهي و چه درمقياس صنعتي جهت ش��ناخت اثر تزريق
س��ياالت در حرارت باال به داخل مخازن نفت سنگين و يا ايجاد
ح��رارت در داخل مخزن از طريق س��وزاندن مقداري نفت درجا
و نيز روشهاي غيرحرارتي ازدياد برداش��ت از مخازن س��نگين
انجام گرفته اس��ت .روشهاي متداول ازدياد برداش��ت از مخازن
نفت سنگين به دو دس��ته کلي روشهاي حرارتي و غيرحرارتي
تقسيم ميشوند.
مخ��ازن نفت س��نگين و فوق س��نگين به خاط��ر دارا بودن
ويس��كوزيته ب��اال داراي بازياف��ت اوليه قابل توجهي نيس��تد ،از
اي��ن رو جهت بازياف��ت مؤثر از چنين مخازن��ي ضرورت كاهش
ويسكوزيته نفت درجا با اس��تفاده از روشهاي حرارتي احساس
ميش��ود بهطوريكه بيش از  %80توليد نفت س��نگين در مرحله
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ازدياد برداشت از طريق روشهاي حرارتي انجام ميگيرد .تزريق
ح��رارت به داخل مخزن و ي��ا ايجاد ح��رارت در مخزن عالوهبر
كاهش گرانروي فوايد ديگ��ري نيز دارد كه از آن جمله ميتوان
به انبس��اط نفت ،تقطير نفت در درجه حرارت باال كه باعث جدا
ش��دن اجزاء سبك ميش��ود و نيز افزايش فشار مخزن كه باعث
سهولت حركت نفت به طرف چاههاي توليدي ميشود ،نام برد.
تزري�ق بخار آب به مخازن نفت س��نگين امروزه متداولترين
روش حرارتي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين بوده و تقريباً
 90درصد نفت توليدي از پروژههاي ازدياد برداشت از طريق اين
روش ممکن ميشود .بررسيها نشان ميدهد كه در سطح جهاني
حدود  400.000بش��كه نفت روزانه از طريق تزريق بخار آب توليد
ميگ��ردد كه از اين رقم حدود  60درصد در آمريكا 30،درصد در
ونزوئال و  3درصد در كانادا توليد ميشود .تعداد زيادي پروژههاي
بزرگ تزريق بخار آب در ماس��ه قيرهاي آلبرتاي كانادا و كمربند
نفتي ارينوكو ونزوئال در دس��ت انجام است .روش تزريق متناوب
بخار  CSSروش حرارتي ديگري است که به خاطر ارزاني ،سادگي
و مؤثر بودن آن در اكثر ميادين نفت سنگين واجد شرايط بهكار
گرفته شده است .تاريخچه استفاده از آن در ميادين
 Cold Lakeو  Wolf Lakeاز كش��ور كانادا به ترتيب به سال
 1975و  1982و در ايالت كاليفرنياي آمريكا نيز به سال 1982
برميگردد .روش ريزش ثقلي با بخ�ار ( )SAGDبراي اولين بار در
سال  1978توس��ط دكترراجر باتلر در ناحيه  Cold Lakeكشور
كانادا جهت بازيافت نفت بسيار سنگين پيشنهاد و توسط شركت
 Imperial Oilاجرا ش��د .روش  SW-SAGDيك روش نوين در
بازيافت نفت سنگين و بسيار سنگين است که براي اولين بار در
سال  1995در كشور كانادا مورد استفاده قرار گرفت .در مقايسه
ب��ا روش تزريق بخار که ان��رژي گرمايي از خارج به داخل مخزن
وارد ميش��ود .در روش احتراق درجا ،انرژي گرمايي با س��وزاندن
قس��متي از نفت درجاي مخزن بهوس��يله تزريق هواي فش��رده
توليد ميش��ود .اين روش در برخي از ميادين آمريکا ،اندونزي و
هند در حال اجرا اس��ت .اگر چه روشهاي حرارتي براي بازيافت
نفت س��نگين و بس��يار س��نگين مؤثر هس��تند اما نياز به انرژي
حرارتي زياد در اين فرآيندها ميتواند باعث غيراقتصاديش��دن
اي��ن روشه��ا ،بهخصوص در ش��رايط نازكبودن الي��ه توليدي،
تخلخل كم ،باالبودن درصد اشباع آب ،وجود شكافهاي عمودي
در مخزن ،پايين بودن ضريب هدايت س��نگ مخزن و نيز وجود
آب��ده در مخزن ،ميش��ود .بنابراين در اين ش��رايط اس��تفاده از
روشهاي تزريق امتزاجي جهت بهبود راندمان برداش��ت توصيه
ميش��ود .يكي از روشهاي تزريق امتزاجي تزريق بخار حاللهاي
هيدروكربن�ي يا  VAPEXميباش��د .فرآين��د  VAPEXاولين بار
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توسط باتلر و ماكريز ارائه شد .براي بررسي فرآيند فوق تنها يک
پايلوت در مي��دان  Fort McMurrayدر جنوب آلبرتا راهاندازي
شده است .از روشهاي غيرحرارتي ديگر جهت ازدياد برداشت از
مخازن نفت سنگين ميتوان به روش تزريق گاز دياکسيدکربن
اشاره كرد.
براي ش��ناخت هر چه بيش��تر روشهاي ازدياد برداش��ت از
مخ��ازن فوق و دس��تيافتن ب��ه جزئيات مربوط به ه��ر کدام از
روشه��ا ،خصوصاً درک صحيح مکانيس��مهاي مؤث��ر در توليد،
مطالعات و تحقيقات گس��تردهاي طي سالهاي اخير انجام شده
و نتايج بس��ياري از آنها در مراجع مختلف منتشر گرديده است،
اما واقعيت اين اس��ت که اوالً هن��وز مجهوالت زيادي باقي مانده
و در پارهاي ديگر از موارد نيز نتايج قطعي حاصل نش��ده اس��ت
و ثانياً نتايج بهدس��ت آمده از آنها را نيز نميتوان با اطمينان در
مورد مخازن موجود در ايران که از بعضي جهات تفاوتهاي قابل
مالحظهاي با آنچه که در تحقيقات فوقالذکر مد نظر بوده اس��ت
دارند ،بهکار برد ،به عبارت ديگر عدم درک کامل از مکانيزم و يا
مکانيزمهاي اصلي توليد و نيز عدم وجود اطالعات بهدس��تآمده
از روشهاي آزمايش��گاهي که پيش نياز مدلکردن توليد نفت از
مخازن نفت سنگين ايران است ،موجب عدم اطمينان در استفاده
از روشها ي معمول شده است،
از اي��نرو انجام مطالعات و تحقيقات گس��ترده در اين زمينه
يک نياز اجتنابناپذير صنعت نفت کش��ور ب��راي بهرهبرداري از
س��هم مهمي از س��رمايه ملي کشور ميباش��د .با توجه به موارد
فوق و بررس��ي موارد بيان ش��ده ،مخزن کوه موند به علت عمق
نس��بتاً کم مخزن ،س��نگين بودن نفت ،نزديک��ي آن به آب دريا
و اتم��ام حفاري چاه ش��ماره  8و تعمير و تکمي��ل چاه  6آن ،به
عنوان پايلوت جهت بررس��ي روشهاي ازدياد برداشت از مخازن
نف��ت س��نگين انتخاب و پ��روژهاي تحت عن��وان «تعيين روش
مناسب ازدياد برداش��ت براي ميدان نفت سنگين کوه موند» در
پژوهشکده ازدياد برداشت تعريف شده است.
در اين پروژه س��عي ميشود ابتدا با بررسي روشهاي ازدياد
برداشت از مخازن نفت س��نگين و با توجه به خصوصيات سنگ
و س��يال مخزن کوه موند و نيز بررس��ي فني و اقتصادي ،بهترين
روش بازيافت از مخزن کوه موند انتخاب و س��پس با اس��تفاده از
شبيهس��ازي کامپيوتري ميزان تأثير اين روش در ميزان بازيافت
نفت بررسي شود و نتايج حاصل با نتايج بهدست آمده از سيستم
آزمايش��گاهي مقايس��ه و گزارش نهايي در اين ف��از ارائه گردد و
در ف��از بعد ميتوان با کمک نتايج بهدس��ت آمده در مرحله قبل
تولي��د نيمهصنعتي نفت س��نگين از اين ميدان را طراحي ،نصب
و راهاندازي كرد.
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