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مقاالت علمي - پژوهشی

مهدی زينلی حسنوند*  پژوهشگاه صنعت نفت
سارا شكراله زاده بهبهانی2  دانشگاه صنعتی اميرکبير

مهدی بالغی اينالو1 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

 ازدیاد برداشت، تزریق گاز احتراق، تزریق نیتروژن، بازگردانی گاز، دي  اکسیدکربن، سودآوری اقتصادی

مطالعه شبيه  سازی ازدياد برداشت ناشی از تزريق گازهای احتراق
 در مقايسه با بازگردانی و ساير روش  های تزريق گاز

تزریق گاز بیش از 60 درصد روش  هاي مرسوم ازدیاد برداشت را شامل مي  شود. تزریق بخار آب، دي  اکسیدکربن، نیتروژن و بازگرداني گاز مخزن از جمله 
روش  هاي رایج تزریق گاز هستند. تأمین انرژي حرارتي جهت تبخیر، جداسازي و خالص  سازي دي  اکسیدکربن و در نهایت اتالف گاز از جمله معایب این 
روش  هاست. فرآیندهای تزریق گاز اغلب در مخازني که کالهك گازي قوي دارند کارایي دارد؛ از این  رو مشکل عمده دیگر این نوع فرآیندها تأمین حجم 
زیاد گاز تزریقی اس��ت که در اکثر موارد ش��رکت  هاي بهره  برداری جهت تأمین منبع قابل  اطمینان و طوالني مدت گاز با مشکل مواجهند. در نوشتار حاضر 
پیشنهاد مي  شود که برای ازدیاد برداشت نفت، گازهای ناشی از احتراق به مخزن تزریق شوند. در این روش که ترکیبي از هر چهار روش مرسوم تزریق گاز 
اس��ت بدون نیاز به تأمین انرژي خارجي براي تبخیر آب، غلظت زیادي از گازهاي نیتروژن و دي  اکس��یدکربن با نرخ حجمي حداکثر 14 برابر گاز خروجي 
از مخزن به مخزن تزریق مي  شود. در این مقاله با بررسي فني-اقتصادي تزریق گازهاي احتراق در یکي از مخازن فعال کشور، میزان انرژي بهینه  سازي شده، 

ذخیره  سازي گازهاي گلخانه  اي و بازده تزریق گازهاي احتراق نسبت به روش بازگرداني گاز مخزن و سایر روش  هاي تزریق گاز بررسي شده است.

مقدمه
در نیمه دوم قرن بیس��تم با کاهش منابع اکتش��افی نفت و نزدیك شدن 
بس��یاری از مخازن بزرگ نفت جهان به نیم��ه دوم عمر خود، تمایل به انجام 
پروژه  های ازدیاد برداشت افزایش یافت. تعداد پروژه  های ازدیاد برداشت رابطه 
معناداری با قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای بازار دارد. محققان روش  های 

مرسوم ازدیاد برداشت را به سه دسته کلی تقسیم می  کنند:
الف( روش  های گرمایی مانند تزریق بخار و سوختن درجا

ب( روش  هاي تزریق مواد شیمیایی مانند تزریق شوینده  ها و پلیمر
ج( روش  هاي تزریق گاز مانند نیتروژن و دي  اکسیدکربن

نش��ان  آمری��کا  در  برداش��ت  ازدی��اد  پروژه  ه��ای  م��وردی  مطالع��ه 
می  ده��د ک��ه از س��ال 1970 تاکن��ون تع��داد پروژه  ه��ای ازدی��اد برداش��ت 
اس��ت  ب��وده  س��ال(  در  م��ورد   100 ت��ا   50( ثاب��ت  تقریب��اً   گرمای��ی 
)شکل-1(. در همین بازه زمانی میزان استفاده از روش  های تزریق مواد شیمیایی 
مانند تزریق پلیمر و کاهش دهنده کشش سطحی به  دلیل هزینه زیاد و مشکالت 
فنی کاهش یافته؛ به  طوری که در10 سال اخیر استفاده از این روش  ها به کمتر از 
5 مورد در س��ال رسیده است. تزریق گاز برخالف روش  های شیمیایی، به  دلیل 
هزینه کم، سهولت انجام و همچنین جنبه  های زیست  محیطی تنها روشی است 
که همواره روبه  رشد بوده؛ به  طوری که پس از سال 2002 تعداد پروژه  های ازدیاد 
برداشت در قالب تزریق گاز از دو روش دیگر پیشی گرفته و تا سال 2008 بیش 
از 60 درصد پروژه  های ازدیاد برداشت آمریکا را به  خود اختصاص داده است ]1[.

ازدیاد برداش��ت در قالب تزری��ق گاز اغلب در مخازن کربناته و مخازن 
نفت سبك استفاده می  شود. تزریق نیتروژن، بازگردانی گازهای هیدروکربنی، 
تزریق دی  اکسیدکربن و همچنین تزریق بخار آب )که اگرچه جزء روش  های 
گرمایی است اما سازوکاری شبیه تزریق گاز دارد( از جمله روش  های متداول 
تزریق گاز هستند. در بین گازهای تزریقي، نیتروژن فشار امتزاج  پذیری کمتری 
دارد و به  آساني می  تواند با تبخیر هیدروکربن  های سبك سبب افزایش ضریب 
بازیافت شود. با این وجود جداسازی نیتروژن از هوا نیازمند تأسیسات سرمایشی 
و احداث کارخانه تولید نیتروژن با حجم زیاد در نزدیکی میدان است. هزینه 
فراوان تزریق نیتروژن سبب شده در سال  های اخیر تمایل به استفاده از این روش 

در مخازن ماسه  سنگي به  شدت کاهش یابد ]3[.
در دو ده��ه اخی��ر به  دلیل وض��ع پروتکل  های زیس��ت  محیطی و قوانین 
بین  المللی )مانند پیمان کیوتو و کپنهاگ(، انجام هم  زمان دو طرح ذخیره  سازی 
دی  اکسیدکربن )به  عنوان اصلی  ترین گاز گلخانه  ای( و ازدیاد برداشت از طریق 
تزریق دی  اکسیدکربن مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه تزریق این گاز در 
ابتدا سبب افزایش برداشت و حفظ فشار مخزن می  شود اما با گذشت زمان این 
گاز به دلیل حداقل فش��ار امتزاجي)3MMP( زیاد با رسوخ4 به  سمت چاه  های 
تولیدی سبب کاهش کیفیت نفت تولیدی می  گردد ]4[. تهیه دی  اکسیدکربن 
الزم جهت تزریق، مثل نیتروژن نیازمند صرف هزینه اضافی جهت جداسازی 
است ]5[ و از سوی دیگر در موارد متعدد با افزایش غلظت دی  اکسیدکربن در 
نفت  خام، کیفیت سنگ مخزن و پایداری آسفالتینی نفت نیز به  هم می  خورد 
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]6[. از جمله روش  های دیگ��ر تزریق گاز، بازگردانی گازهای هیدروکربنی 
به  مخزن اس��ت. این روش به  دلیل س��نخیت گاز با س��یال اولی��ه مخزن اغلب 
به  صورت امتزاجی انجام مي  شود و نسبت به دو روش قبل بازده بیشتری دارد 
]7[. با این وجود به  دلیل ارزش زیاد گاز طبیعی، سودآوری اقتصادی مخزن به 
تعویق می  افتد. از س��وی دیگر به  دلیل کاهش حجم مخزن در اثر تولید نفت، 
بازگردانی گاز نمی  تواند به  طور کامل افت فشار مخزن را جبران کند. تزریق 
بخار نیز که محدود به اس��تفاده در مخازن نفت س��نگین است نیازمند صرف 
هزینه و انرژی جهت گرمایش آب است که از دیدگاه اقتصادي بازده نهایی 

را کاهش می  دهد]8[.
بر اس��اس این مطالعه در بی��ن روش  های تزری��ق گاز، می  توان تزریق 
گازه��ای احت��راق را بهترین روش به  ش��مار آورد. این روش ک��ه در واقع 
تزریق مجموعه  ای از گازها از جمله نیتروژن، دی  اکس��یدکربن،گاز مخزن 
و بخار اس��ت در عین دارا بودن نقاط قوت روش  ه��ای قبلي، تا حد زیادی 
نارس��ایی  های این روش  ها را ن��دارد. در این روش پس از احتراق و واکنش 
گاز تولی��دی مخزن با هوا، این گاز بدون س��رمایش دوباره به مخزن تزریق 
می  ش��ود. از این  رو گاز تزریقي با داش��تن درصد زیادي نیت��روژن )بیش از 
70 درصد مولی( و پایین بودن نقطه کمینه فش��ار، امکان تزریق امتزاجی را 
فراهم می  کند. این گاز که مقدار قابل  توجهی بخار آب )حدود 17 درصد( 
دارد س��بب افزایش دما و کاهش گرانروی نفت می  ش��ود. از س��وی دیگر 
گاز تزریقي حاوي دی  اکس��یدکربن حاصل از احتراق است و بدون نیاز به 
فرآیند جداس��ازی در اعماق زمین ذخیره می  ش��ود که این امر نوعی مزیت 
زیست  محیطی محسوب می  شود. در نهایت باید توجه داشت که گاز تولیدی 
ضمن س��وختن، انرژی تولید می  کند که این انرژی می  تواند در قالب یك 
نیروگاه حرارتی در نزدیکی واحد بهره  برداری نفت، انرژی الکتریکی تولید 
کرده و س��ودآوری بیشتري داشته باش��د. باید توجه داشت که گاز تولیدي 
طی فرآیند احتراق از لحاظ حجمی بیش از 10 برابر گاز مصرفی حجم دارد 
که این موضوع می  تواند منبعی مطمئن برای تأمین گاز تزریقی و حفظ فشار 

مخزن به  شمار آید.
در ادامه این مقاله با بررسی دقیق فرآیند احتراق گاز تولیدی یکی از میادین 
کش��ور ضمن شبیه  س��ازی مدل مخزن، فرآیندهای مختلف تزریق نیتروژن، 
دی  اکسیدکربن و بازگردانی گاز با روش احتراق بررسی می شود. در نهایت 
با بررسی اقتصادی این روش  ها، مزیت  های استفاده از تزریق گازهای احتراق 

نشان داده شده است.

1- روش کار و شبيه  سازي مدل
در این مطالعه عملکرد روش  هاي مختلف تزریق گاز در یکي از مخازن 
فعال جنوب کشور بررسی شده است. مخزن مد نظر تاقدیسي، به ابعاد 30×10 
کیلومتر و با ضخامت الیه نفتي حدود 150 متر است. میزان نفت درجاي اولیه 
آن بیش از 5 میلیارد بش��که و گاز در جاي آن بیش از 8 تریلیون فوت  مکعب 
اس��ت. نفت مخزن مورد مطالعه سبك )0API=35( با بازیافت اولیه 17درصد 
است که پس از تزریق روزانه 280 میلیون فوت  مکعب گاز به روش بازگردانی 
گاز طبیعی5، بازیافت آن به 26 درصد خواهد رسید. این مخزن بر اساس مدل 

تك  تخلخل و کربناته بدون شکاف بررسي شده است.
در مدل استاتیك این مخزن بیش از 97 هزار بلوک در نظر گرفته شده و 
شبیه  سازي آن توسط نرم  افزار ®Eclipse 2012 انجام شده است. دوره تولید از 
مخزن به سه بخش توسعه )افزایش تولید طی 9 سال(، تثبیت )تولید روزانه 110 
هزار بشکه در روز طی 10 سال( و دوره افت تقسیم شده است. عملیات تزریق 
گاز که جهت ازدیاد برداشت و تثبیت فشار آغاز شده، از طریق دو چاه عمودي 

در ستیغ مخزن انجام گرفته است.
در نخستین سناریو گاز خروجی از تفکیك  گرها به مخزن تزریق می  شود. 
طی این عملیات بازگردانی، از س��ال 2009 تا س��ال 2043، روزانه 50 میلیون 
فوت  مکعب گاز به مخزن تزریق می  شود. در دومین سناریو با استفاده از موازنه 
جرمی، تنها 40 درصد حجم و غلظت گازهای حاصل از فرآیند احتراق گاز 
در سناریوي نخست )280 میلیون فوت  مکعب در روز( محاسبه شده و به مخزن 
تزریق می  گردد. در سناریوهای سوم و چهارم عملیات تزریق نیتروژن خالص 
)243 میلیون فوت  مکعب در روز معادل 87 درصد 280 میلیون فوت  مکعب( 
و دی  اکسیدکربن خالص )37 میلیون فوت  مکعب در روز برابر 13 درصد 280 

میلیون فوت  مکعب( به میزان موجود در گاز احتراق بررسی می  شود.
نتایج کروماتوگرافی گاز خروجی از تفکیك  گر سرچاهی نشان  دهنده 
غلظت زیاد متان است. درصد مولکول متان و دیگر هیدروکربن  های سبك 
گاز در جدول-1 ارائه شده است. با استفاده از موازنه شیمیایی مواد و با فرض 

 گاز خروجی
از نيروگاه

 گاز حاصل از
احتراق

 گاز طبيعی
مخزن اجزا

0/869738 0/719234 0/02 N2

0/129683 0/107242 3/61 CO2

0/000579 0/000479 67/0 H2S

- 0/173046 0 H2O

- - 71/87 C1

- - 9/78 C2

- - 6/2 C3

- - 4/16 C4

- - 2/34 C5

- - 1/35 C6

11/6 14 1 )حجم )به ازای حجم گاز طبيعی

  1   درصد تركیب گزهای تزریق در سناریوهای مختلف

  1  تعــداد و نوع پروژه  های ازدیاد برداشــت انجام شــده در آمریکا طي 
سال  هاي 1970-2010 ]2[

3 
 

 
  ]2[ 1970-2010 هايسال طيدر آمريكا  انجام شدههاي ازدياد برداشت : تعداد و نوع پروژه1شكل

 ،)مانند پيمان كيوتو و كپنهاگ(المللي محيطي و قوانين بيني زيستهادليل وضع پروتكلبه در دو دهه اخير
از و ازدياد برداشت  )ايگاز گلخانه تريناصلي عنوانبه(كربن اكسيدديسازي ذخيرهح دو طرزمان انجام هم

در ابتدا سبب افزايش  اين گازتزريق  اگرچه ست.مورد توجه قرار گرفته ااكسيدكربن ديطريق تزريق 
) MMP3( حداقل فشار امتزاجي دليلبه  اين گازشود اما با گذشت زمان ميبرداشت و حفظ فشار مخزن 

كربن اكسيددي . تهيه]4[ گرددسبب كاهش كيفيت نفت توليدي مي هاي توليديچاه سمتبه 4رسوخبا  زياد
در ديگر  از سويو  ]5[ جهت جداسازي استاضافي ژن نيازمند صرف هزينه نيترو مثل ،الزم جهت تزريق

مخزن و پايداري آسفالتيني نفت كيفيت سنگ  ،خامدر نفتكربن اكسيدديبا افزايش غلظت موارد متعدد 
 مخزن است. اينهيدروكربني به هايگاز بازگرداني، تزريق گاز هاي ديگراز جمله روش .]6[ خوردهم ميبه

نسبت به دو روش و  شودانجام ميصورت امتزاجي هب لبغا مخزن، اوليه سيالدليل سنخيت گاز با روش به
تعويق  سودآوري اقتصادي مخزن به گاز طبيعي، زيادارزش  دليل. با اين وجود به]7[د دارقبل بازده بيشتري 

طور كامل هتواند ب، بازگرداني گاز نميتدليل كاهش حجم مخزن در اثر توليد نفد. از سوي ديگر بهفتامي
كند. تزريق بخار نيز كه محدود به استفاده در مخازن نفت سنگين است نيازمند  جبرانافت فشار مخزن را 

  .]8[ دهدنهايي را كاهش مي بازدهاز ديدگاه اقتصادي صرف هزينه و انرژي جهت گرمايش آب است كه 
شمار بهترين روش بهتزريق گازهاي احتراق را توان ، ميهاي تزريق گازدر بين روشبر اساس اين مطالعه 

 اكسيدكربن،گاز مخزن و بخاردي نيتروژن،از جمله اي از گازها واقع تزريق مجموعهدر  كه آورد. اين روش
. در اين اردرا ند هااين روش هاينارسايي نيزتا حد زيادي ، يقبل هاينقاط قوت روش است در عين دارا بودن

بدون سرمايش دوباره به مخزن تزريق اين گاز  ،گاز توليدي مخزن با هواپس از احتراق و واكنش روش 
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بازده بی��ش از 95 درصد، هر مول گاز طبیعی مورد مطالعه در فرآیند احتراق 
به 14 مول هوا )با غلظت نیتروژن 79 درصد و اکس��یژن20 درصد( نیاز دارد. 
از ای��ن  رو غلظت م��واد در گاز حاصل از فرآیند احتراق بی��ش از 71 درصد 

نیتروژن،10 درصد دی  اکسیدکربن و 17 درصد بخار آب است.
با فرض اس��تفاده از گرمای حاصل از احتراق و کاهش دمای گاز در اثر 
فرآیند تبدیل انرژی )به  عنوان مثال تولید برق در یك نیروگاه حرارتی(، بخار 

آب حاصل از احتراق تغییر فاز داده و از گاز خارج می  شود.
با توجه به جدول-1 اگر در سناریوي نخست روزانه 50 میلیون فوت  مکعب 
گاز به مخزن تزریق شود با انجام فرآیند احتراق، حجم گاز احتراق 14 برابر )700 
میلیون فوت  مکعب( خواهد بود که در سناریوي دوم تنها 40 درصد از این گاز 
)معادل 280 میلیون فوت  مکع��ب در روز( تزریق می  گردد. این انتخاب به  دلیل 
محدودیت تأسیسات برای تزریق حداکثر 280 فوت  مکعب گاز در روز است. در 
این صورت با توجه به جدول-1 میزان نیتروژن تزریقی در سناریوي سوم معادل 
200 میلیون فوت  مکعب در روز )72 درصد( و نیز میزان دی  اکسیدکربن تزریقی 
در سناریوي چهارم برابر 28 میلیون فوت  مکعب در روز )10 درصد( خواهد بود.

2- بحث و بررسي
2-1- بررسي فني

نتایج شبیه  سازي مدل بر اساس سناریوهاي تزریق گاز طبیعي )بازگرداني(، 
تزری��ق گاز احتراق، تزری��ق نیتروژن و در نهایت تزریق دی  اکس��یدکربن از 
آغاز تولید )س��ال 2000( تا س��ال 2043 در ش��کل-2 نش��ان داده شده است. 
در س��ناریوی نخس��ت پس از بازگرداني روزانه 50 میلیون فوت  مکعب گاز 
تولیدی به مخزن، میزان برداش��ت نهایي 21 درصد خواهد بود. در سناریوی 
دوم با احتراق 40 درصد از همین گاز و صرفه  جویي 60 درصدي، روزانه 280 
میلیون فوت  مکعب گاز به مخزن تزریق مي  گردد که س��بب برداشت نهایي 
28 درصدي از میدان خواهد ش��د. در س��ناریوی سوم که با فرض جداسازي 
نیتروژون از گاز احتراق درنظر گرفته شده روزانه 200 میلیون فوت  مکعب گاز 
به مخزن تزریق مي  گردد که سبب افزایش برداشت تا 26 درصد خواهد شد. 
نتایج این شبیه  سازي نشان مي  دهد که در سناریوی چهارم با تزریق روزانه 28 
میلیون فوت  مکعب دي  اکسیدکربن حاصل از احتراق، حداکثر برداشت نهایي 

برابر 21 درصد خواهد بود.
در آغاز به  نظر مي  رسد درصد برداشت نهایي هر سناریو متناسب با حجم 

گاز تزریقي است و احتماالً با افزایش حجم گاز تزریقي، نسبت گاز به نفت 
تولیدی نیز افزایش یافته و در نتیجه کیفیت نفت کاهش یابد. اما نتایج نشان 
می  دهد که برخالف انتظار، 6GOR فرآیند تزریق گاز احتراق در مقایس��ه با 
تزریق گاز طبیعي کمتر اس��ت. این پدی��ده جالب به دو دلیل اتفاق مي  افتد؛ 
نخس��ت اینکه حداقل فش��ار الزم براي امتزاج گاز احتراق که حاوي مقدار 
قابل  توجهي نیتروژن نیز هست براي نفت  هاي مختلف، کمتر از گاز طبیعي 
)با درصد متان زیاد( است. این اختالف در نفت  هاي سبك به بیش از 1000 
پام مي  رسد. از این  رو جبهه گاز تزریقي با نفت میدان حالت امتزاجي به خود 
گرفته و پدیده باالرفتن گاز7 کمتر اتفاق می  افتد. در نتیجه بازده حجمي فرآیند 
8EOR گاز احتراق در مقایسه با فرآیند تزریق گاز طبیعي و دي  اکسیدکربن 
افزایش می  یابد. دوم اینکه در سناریوي نخست )تزریق گاز طبیعي( به  دلیل 
محدود بودن گاز، حجم تزریق کمتر از سناریوي دوم )تزریق گاز احتراق( 
اس��ت. بر اس��اس موازنه مواد )جدول-1(، در اثر احتراق یك فوت  مکعب 
گاز طبیعي، بیش از 14 فوت  مکعب گاز احتراق تولید مي  ش��ود. با افزایش 
تزریق گاز به مخزن، افت فش��ار مخزن بیشتر جبران شده و در نتیجه مخزن 
براي مدت زمان بیش��تري در حالت فوق اشباع9 به تولید خود ادامه مي  دهد. 
فوق  اش��باع ماندن مخزن، معادل ثابت ماندن GOR نفت تولیدی آنست. در 
نتیجه به  دلیل تزریق گاز بیشتر در سناریوي دوم، میزان GOR این روش کمتر 
از فرآیندهاي تزریق گاز طبیعي، نیتروژن و دي  اکسیدکربن است. در شکل-
3 نتایج افت فش��ار مخزن و GOR در دوره تولید برای سناریوهاي مختلف 

نشان داده شده است.
به  منظ��ور درک بهت��ر تفاوت حرک��ت گاز تزریقي در دو س��ناریوی 
مختل��ف تزریق گاز احتراق و بازگردان��ي گاز طبیعي، وضعیت جبهه گاز 
در دو برش یکس��ان از مخزن برای هر یك از این سناریوها نشان داده شده 
است )شکل-4(. همان  گونه که مشاهده مي  شود در حین تزریق گاز طبیعي 
با ن��رخ 50MMScf/D، به  دلیل زیاد بودن حداقل فش��ار امتزاجي، رس��وخ 
و پدیده انگش��تي ش��دن10 اتفاق مي  افتد؛ در حالي که گاز احتراق با وجود 
حجم تزریق بیشتر نسبت به سناریوی قبل )280MMScf/D(، به  دلیل حداقل 
فشار امتزاجي کم، حرکتي شبه  پیستوني دارد. این پدیده در تصویر عمودي 
مخزن در ش��کل-5 قابل  مشاهده است. با وجود تزریق بیش از 5 برابري گاز 
در سناریوی دوم نسبت به سناریوی نخست، در سال 2043 گاز، سطح بسیار 

کمتري از مخزن را پوشانده و مخزن هنوز قابلیت تولید دارد.

  2   تولید روزانه نفت و درصد برداشــت روزانه طي فرآیندهاي مختلف 
تزریق گاز در مخزن مورد مطالعه
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  يندهاي مختلف تزريق گاز در مخزن مورد مطالعهآاشت روزانه طي فردرصد برد و : توليد روزانه نفت2شكل

  
با  رسد درصد برداشت نهايي هر سناريو متناسب با حجم گاز تزريقي است و احتماالًنظر ميبه آغازدر 

. هش يابدكاو در نتيجه كيفيت نفت  يافتهنيز افزايش  يتوليد، نسبت گاز به نفت افزايش حجم گاز تزريقي
يند تزريق گاز احتراق در مقايسه با تزريق گاز طبيعي آفر GOR6 ،برخالف انتظار دهد كهنشان مي تايجاما ن

حداقل فشار الزم براي امتزاج گاز اينكه  نخست ؛افتدكمتر است. اين پديده جالب به دو دليل اتفاق مي
درصد كمتر از گاز طبيعي (با  ،هاي مختلففتبراي ن هستنيز توجهي نيتروژن مقدار قابلحاوي احتراق كه 

جبهه گاز تزريقي با  رورسد. از اينپام مي 1000هاي سبك به بيش از ) است. اين اختالف در نفتزياد متان
در نتيجه بازده حجمي  افتد.اتفاق ميكمتر  7باالرفتن گازو پديده  گرفتهنفت ميدان حالت امتزاجي به خود 

م . دويابدافزايش مياكسيدكربن يند تزريق گاز طبيعي و ديآبا فر تراق در مقايسهگاز اح EOR8يند آفر
دوم  يكمتر از سناريو تزريقحجم  ،دليل محدود بودن گاز(تزريق گاز طبيعي) به نخست يدر سناريو اينكه

بيش  ،ز طبيعيمكعب گادر اثر احتراق يك فوت )،1- جدول( (تزريق گاز احتراق) است. بر اساس موازنه مواد
جبران فشار مخزن بيشتر افت ، تزريق گاز به مخزنافزايش شود. با مكعب گاز احتراق توليد ميفوت 14از 

دهد. به توليد خود ادامه مي 9فوق اشباعو در نتيجه مخزن براي مدت زمان بيشتري در حالت  شده
دليل تزريق گاز بيشتر در نتيجه به در .تآنس ينفت توليد GORمعادل ثابت ماندن  ،اشباع ماندن مخزنفوق

كربن اكسيدطبيعي، نيتروژن و دي اي تزريق گازاين روش كمتر از فرآينده GORميزان  ،دوم يسناريو
سناريوهاي مختلف نشان داده شده  براي در دوره توليد GORو  نتايج افت فشار مخزن 3-در شكل است.
  است.

  3  نسبت گاز به نفت تولیدي و میانگین فشار مخزن طي دوره تولید برای 
سناریوهای مختلف تزریقی
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  براي سناريوهاي مختلف تزريقي طي دوره توليد ميانگين فشار مخزن : نسبت گاز به نفت توليدي و3شكل

تزريق گاز احتراق و بازگرداني گاز  ي مختلفمنظور درك بهتر تفاوت حركت گاز تزريقي در دو سناريوبه
 نشان داده شده است براي هر يك از اين سناريوها گاز در دو برش يكسان از مخزن جبهه وضعيت ،طبيعي
 زياددليل به ،MMScf/D50با نرخ گاز طبيعي شود در حين تزريق كه مشاهده مي گونههمان. )4- (شكل

 جودبا و كه گاز احتراق ؛ در حاليافتداتفاق مي 10انگشتي شدن رسوخ و پديدهبودن حداقل فشار امتزاجي، 
، حركتي كم جيحداقل فشار امتزادليل به ،)MMScf/D280( لم تزريق بيشتر نسبت به سناريوي قبحج
وجود تزريق بيش از  مشاهده است. باقابل 5-پيستوني دارد. اين پديده در تصوير عمودي مخزن در شكلشبه

كمتري از مخزن  سطح بسيارگاز  2043در سال  ،نخست يدوم نسبت به سناريو يبرابري گاز در سناريو 5
 مخزن هنوز قابليت توليد دارد.را پوشانده و 

  

  )الف
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2-2- بررسي اقتصادي
به  منظ��ور مطالع��ه و مقایس��ه اقتص��ادي روش تزری��ق گاز حاص��ل از 
احت��راق با س��ایر روش  هاي تزری��ق گاز، داده  ه��اي حاصل از شیبه  س��ازی 
 11)AEI( مخزن بررس��ی ش��د. آخرین گزارش  هاي مؤسس��ه انرژي آمریکا
نش��ان مي  دهد که قیمت ه��ر هزار فوت  مکع��ب گاز طبیع��ي 3/35 دالر و 
هزینه ذخیره  س��ازي، جداس��ازي و انتقال ه��ر هزار فوت  مکع��ب نیتروژن، 
دي  اکس��یدکربن و گاز احتراق به ترتیب 0/8، 1و 0/1 دالر اس��ت]9[. با برابر 
فرض کردن هزینه س��اخت و تجهیز تأسیس��ات مربوط به متراکم  سازي گاز 
و تزریق آن به مخزن )مانند هزینه کمپرس��ورها، خطوط انتقال از کارخانه تا 
 چ��اه و حفر چاه تزریقي( وضعیت اقتصادي هر یك از س��ناریوهاي قبل در

جدول-2 ارائه شده است.
دراین جدول دو نوع هزینه تعریف شده؛ هزینه نخست )ستون سوم( که 

هزینه انجام عملیات تزریق بدون احتساب سود حاصل از منابع هیدروکربنی 
اضافه شده )اعم از نفت  خام و گاز طبیعي به  عنوان یك منبع با ارزش( است و 
همچنین هزینه نهایي که مجموع هزینه انجام عملیات و سود حاصل از تولید 
نفت  خام و گاز طبیعي است. به  عنوان مثال در صورت استفاده از گاز احتراق، 
عالوه بر افزایش 11 درصدی ضریب برداشت، تنها نیاز به سوزاندن 40 درصد 
گاز تزریقي )20 میلیون فوت  مکعب در روز( در سناریوي نخست است و 60 
درصد از گاز قابل  استفاده براي فروش باقي خواهد ماند. بنابراین هزینه نهایي این 

سناریو از رابطه-1 محاسبه می  شود:
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، ضريب هزينه نهايي روش تزريق گاز احتراقترتيب بهTC،RF،IOIP،pO،pG،Rs،sG،pF،fFكه در آن 
، نسبت گاز مكعب گاز طبيعيقيمت هر فوت، مت هر بشكه نفتقي، ميزان نفت درجاي اوليه، افزايش برداشت
روزانه  و نرخ احتراقگاز مكعب قيمت هر فوت، در روزجويي شده ميزان گاز طبيعي صرفهبه نفت مخزن، 

  ضرب شده است.سال هر روز  365توليد و سال  35احتراق است كه در  تزريق گاز
اما در نتيجه انجام شده نظر از هزينه ساخت تجهيزات تزريق با صرف اين محاسباتكه  داشتبايد توجه 
بر سازگاري بيشتر با محيط روش تزريق گاز احتراق عالوه ، 2- با توجه به جدولير چنداني ندارد. أثمقايسه ت
اين  صحيح. در صورت انجام نيز دارد بيشتريصرفه اقتصادي هاي مورد مطالعه نسبت به ساير روشزيست 
محيطي زيست هايهاي حرارتي توليد برق سبب آلودگيمام گازي كه با سوختن در نيروگاهتوان تمي روش
بازده  افزايشسبب  ،ه اين ترتيب روش تزريق گاز احتراق. بكردآوري و به مخزن تزريق جمع را شودمي

امكان استفاده از گاز ايجاد  و )ميليون بشكه نفت 300 معادل ؛درصد 6بيش از  در اين مطالعهنهايي توليد (
صرف فروش گاز  درصد 60درصد صرف سوختن و توليد برق و  40بيعي مخزن در كوتاهترين زمان (ط

نيز كربن اكسيداي ديآوري و كاهش گاز گلخانهن جمعاامك ،وه بر توليد برقعاليعني  شود.ميطبيعي) 
  خواهد شد.اهم فر
  

  گيرينتيجه
طالعه در يكي از مخازن مورد مهاي مختلف تزريق گاز روشاقتصادي - مطالعات فني سازي وشبيه با انجام

  :شدنتايج زير حاصل جنوب كشور 
ياد جهت فرآيند ازدأمين گاز تزريقي منبعي مطمئن براي ت ،يهاي حاصل از احتراق گاز طبيعگاز

  .برداشت هستند
 از  اكسيدكربن و گاز طبيعي)هاي تزريق گاز (تزريق نيتروژن، دينسبت به ساير روشاين روش

  .برخوردار استشتري يدرصد بازيافت نفت ب
 كرداستفاده  رارتي توليد برقتوان براي ايجاد يك نيروگاه حمي مخزناز گرماي احتراق گاز طبيعي.  
توليد  سبب كاهشكربن توليدي از احتراق به مخزن اكسيدديتزريق دوباره  دليلبه اين روش

  .داردبا محيط زيست سازگاري بيشتري ها به ساير روش و نسبت نيز شدهاي گازهاي گلخانه
 گاز احتراق جهت ازدياد  با تزريقيكي از مخازن جنوب كشور مشخص شد كه  درمطالعه  اينطي

 درصد11بيش از نيز ضريب بازيافت و  هجويي شددرصد در مصرف گاز طبيعي صرفه 60 تا ،برداشت
  .خواهد يافتافزايش 

که در آنF ƒ ,FP, GS, RS, GP, OP, IOIP, CT به  ترتیب هزینه نهایي روش 
تزری��ق گاز احتراق، ضریب افزایش برداش��ت، میزان نف��ت درجای اولیه، 

  5  درصد اشباع نفت )سبز(، گاز )قرمز( و آب )آبي( در اثر تزریق گاز در سال 2043 الف( سناریوي بازگرداني گاز طبیعي ب( سناریوي تزریق گاز احتراق
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كمتري از مخزن  سطح بسيارگاز  2043در سال  ،نخست يدوم نسبت به سناريو يبرابري گاز در سناريو 5
 مخزن هنوز قابليت توليد دارد.را پوشانده و 

  

  )الف
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قیمت هر بشکه نفت، قیمت هر فوت  مکعب گاز طبیعی، نسبت گاز به نفت 
مخزن، میزان گاز طبیعی صرفه  جویی ش��ده در روز، قیمت هر فوت  مکعب 
گاز احت��راق و نرخ روزانه تزریق گاز احتراق اس��ت که در 35 س��ال تولید 
و 365 روز هر س��ال ضرب ش��ده است. باید توجه داشت که این محاسبات 
با صرف  نظر از هزینه س��اخت تجهیزات تزریق انجام شده که البته در نتیجه 
مقایس��ه تأثیر چنداني ندارد. با توجه به جدول-2، روش تزریق گاز احتراق 
عالوه بر س��ازگاري بیشتر با محیط زیست نسبت به س��ایر روش  هاي مورد 
مطالعه، صرفه اقتصادي بیشتري نیز دارد. در صورت انجام صحیح این روش 
مي  توان تمام گازي که با س��وختن در نیروگاه  هاي حرارتي تولید برق سبب 
آلودگي  های زیس��ت  محیطي مي  شود را جمع  آوري و به مخزن تزریق کرد. 
به این ترتیب روش تزریق گاز احتراق، سبب افزایش بازده نهایي تولید )در 
این مطالعه بیش از 6 درصد؛ معادل 300 میلیون بش��که نفت( و ایجاد امکان 
استفاده از گاز طبیعي مخزن در کوتاهترین زمان )40 درصد صرف سوختن 
و تولید برق و 60 درصد صرف فروش گاز طبیعي( مي  شود. یعنی عالوه بر 

تولید برق، امکان جمع  آوري و کاهش گاز گلخانه  اي دي  اکس��یدکربن نیز 
فراهم خواهد شد.

نتيجه  گيري
با انجام شبیه  سازی و مطالعات فنی-اقتصادی روش  های مختلف تزریق 

گاز مورد مطالعه در یکی از مخازن جنوب کشور نتایج زیر حاصل شد:
 گازه��ای حاصل از احت��راق گاز طبیعی، منبعی مطمئن ب��رای تأمین گاز 

تزریقی جهت فرآیند ازدیاد برداشت هستند.
 ای��ن روش نس��بت به س��ایر روش  ه��ای تزری��ق گاز )تزری��ق نیتروژن، 
دی  اکس��یدکربن و گاز طبیعی( از درصد بازیافت نفت بیش��تری برخوردار 

است.
 از گرم��ای احت��راق گاز طبیعی مخزن می  توان ب��رای ایجاد یك نیروگاه 

حرارتی تولید برق استفاده کرد.
 ای��ن روش به  دلیل تزریق دوباره دی  اکس��یدکربن تولی��دی از احتراق به 
مخزن، س��بب کاهش تولید گازهای گلخانه  ای نیز ش��ده و نس��بت به سایر 

روش  ها سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد.
 طي این مطالعه در یکی از مخازن جنوب کشور مشخص شد که با تزریق گاز 
احتراق جهت ازدیاد برداشت، تا 60 درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه  جویی 

شده و ضریب بازیافت نیز بیش از 11درصد افزایش خواهد یافت.
 در ای��ن روش به  دلیل زیاد بودن درصد نیت��روژن همراه که باعث افزایش 
حجم گاز تزریقی و کاهش حداقل فش��ار امتزاجي آن ش��ده، فشار مخزن 
چندان افت نکرد که این عامل س��بب ثابت ماندن نسبت گاز به نفت مخزن 
گردید. از س��وی دیگر در این روش جبهه گاز کمتر از سایر روش  ها دچار 

روراندگی خواهد شد.

 کل
 بهروری
)$MM(

سود نفت 
توليد افزوده 
)MM$( شده

ميزان 
افزايش 

بازيافت )%(

 مجموع
 هزينه تزريق

)$MM(

 سرعت
  تزريق

)MScf/D(

 سرعت
  تزريق

)MScf/$(

 عنوان
 عمليات

26/65 25 5 486/78 28000 1  CO2تزريق 

48/35 48/5 9/7 2296 200000 8/0  N2تزريق  

22/85 25 5 2146 50000 35/3  تزريق گاز
طبيعی

55/92 55 11 35/6 280000 1/0  تزريق گاز
احتراق
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