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تزريق گاز بیش از  60درصد روشهاي مرسوم ازدياد برداشت را شامل ميشود .تزريق بخار آب ،دياكسيدكربن ،نيتروژن و بازگرداني گاز مخزن از جمله
روشهاي رايج تزريق گاز هستند .تأمين انرژي حرارتي جهت تبخير ،جداسازي و خالصسازي دياكسيدكربن و در نهايت اتالف گاز از جمله معایب اين
روشهاست .فرآيندهای تزريق گاز اغلب در مخازني كه كالهك گازي قوي دارند كارايي دارد؛ از اينرو مشكل عمده ديگر اين نوع فرآيندها تأمين حجم
زیاد گاز تزريقی اس��ت كه در اكثر موارد ش��ركتهاي بهرهبرداری جهت تأمين منبع قابلاطمينان و طوالني مدت گاز با مشكل مواجهند .در نوشتار حاضر
پيشنهاد ميشود كه برای ازدیاد برداشت نفت ،گازهای ناشی از احتراق به مخزن تزریق شوند .در اين روش كه تركيبي از هر چهار روش مرسوم تزريق گاز
اس��ت بدون نياز به تأمين انرژي خارجي براي تبخير آب ،غلظت زيادي از گازهاي نيتروژن و دياكس��يدكربن با نرخ حجمي حداكثر  14برابر گاز خروجي
از مخزن به مخزن تزريق ميشود .در اين مقاله با بررسي فني-اقتصادي تزريق گازهاي احتراق در يكي از مخازن فعال كشور ،ميزان انرژي بهينهسازي شده،
ذخيرهسازي گازهاي گلخانهاي و بازده تزريق گازهاي احتراق نسبت به روش بازگرداني گاز مخزن و ساير روشهاي تزريق گاز بررسي شده است.
ازدیاد برداشت ،تزریق گاز احتراق ،تزریق نیتروژن ،بازگردانی گاز ،دياكسيدكربن ،سودآوری اقتصادی

مقدمه

در نیمه دوم قرن بیس��تم با کاهش منابع اکتش��افی نفت و نزدیک شدن
بس��یاری از مخازن بزرگ نفت جهان به نیم��ه دوم عمر خود ،تمایل به انجام
پروژههای ازدیاد برداشت افزايش يافت .تعداد پروژههای ازدیاد برداشت رابطه
معناداری با قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای بازار دارد .محققان روشهای
مرسوم ازدیاد برداشت را به سه دسته کلی تقسیم میکنند:
الف) روشهای گرمایی مانند تزریق بخار و سوختن درجا
ب) روشهاي تزریق مواد شیمیایی مانند تزريق شويندهها و پليمر
ج) روشهاي تزریق گاز مانند نيتروژن و دياكسيدكربن
مطالع��ه م��وردی پروژهه��ای ازدی��اد برداش��ت در آمری��کا نش��ان
میده��د ک��ه از س��ال  1970تاکن��ون تع��داد پروژهه��ای ازدی��اد برداش��ت
گرمای��ی تقریب��اً ثاب��ت ( 50ت��ا  100م��ورد در س��ال) ب��وده اس��ت
(شکل .)1-در همین بازه زمانی میزان استفاده از روشهای تزریق مواد شیمیایی
مانند تزریق پلیمر و کاهش دهنده کشش سطحی بهدلیل هزینه زياد و مشکالت
فنی کاهش یافته؛ بهطوری که در 10سال اخیر استفاده از اين روشها به کمتر از
 5مورد در س��ال رسیده است .تزریق گاز برخالف روشهای شیمیایی ،بهدلیل
هزینه کم ،سهولت انجام و همچنین جنبههای زیستمحیطی تنها روشی است
که همواره روبهرشد بوده؛ بهطوری که پس از سال 2002تعداد پروژههای ازدیاد
برداشت در قالب تزریق گاز از دو روش دیگر پیشی گرفته و تا سال  2008بیش
از 60درصد پروژههای ازدیاد برداشت آمریکا را بهخود اختصاص داده است [.]1
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ازدیاد برداش��ت در قالب تزری��ق گاز اغلب در مخازن کربناته و مخازن
نفت سبک استفاده میشود .تزریق نیتروژن ،بازگردانی گازهای هیدروکربنی،
تزریق دیاکسیدکربن و همچنین تزریق بخار آب (که اگرچه جزء روشهای
گرمایی است اما سازوکاری شبیه تزریق گاز دارد) از جمله روشهای متداول
تزریق گاز هستند .در بين گازهای تزريقي ،نیتروژن فشار امتزاجپذیری كمتری
دارد و بهآساني میتواند با تبخیر هیدروکربنهای سبک سبب افزایش ضریب
بازیافت شود .با این وجود جداسازی نیتروژن از هوا نیازمند تأسیسات سرمایشی
و احداث کارخانه تولید نیتروژن با حجم زياد در نزدیکی میدان است .هزینه
فراوان تزریق نیتروژن سبب شده در سالهای اخیر تمایل به استفاده از این روش
در مخازن ماسهسنگي بهشدت کاهش یابد [.]3
در دو ده��ه اخی��ر بهدلیل وض��ع پروتکلهای زیس��تمحیطی و قوانین
بینالمللی (مانند پیمان کیوتو و کپنهاگ) ،انجام همزمان دو طرح ذخیرهسازی
دیاکسیدکربن (بهعنوان اصلیترین گاز گلخانهای) و ازدیاد برداشت از طريق
تزريق دیاکسیدکربن مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه تزریق اين گاز در
ابتدا سبب افزایش برداشت و حفظ فشار مخزن میشود اما با گذشت زمان اين
گاز به دلیل حداقل فش��ار امتزاجي( )3MMPزياد با رسوخ 4بهسمت چاههای
تولیدی سبب کاهش کیفیت نفت تولیدی میگردد [ .]4تهیه دیاکسیدکربن
الزم جهت تزریق ،مثل نیتروژن نیازمند صرف هزینه اضافی جهت جداسازی
است [ ]5و از سوی دیگر در موارد متعدد با افزایش غلظت دیاکسیدکربن در
نفتخام ،کیفیت سنگ مخزن و پایداری آسفالتینی نفت نیز بههم میخورد
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[ .]6از جمله روشهای دیگ��ر تزریق گاز ،بازگردانی گازهای هیدروکربنی
بهمخزن اس��ت .این روش بهدلیل س��نخیت گاز با س��یال اولی��ه مخزن اغلب
بهصورت امتزاجی انجام ميشود و نسبت به دو روش قبل بازده بیشتری دارد
[ .]7با این وجود بهدلیل ارزش زياد گاز طبیعی ،سودآوری اقتصادی مخزن به
تعویق میافتد .از س��وی دیگر بهدلیل کاهش حجم مخزن در اثر تولید نفت،
بازگردانی گاز نمیتواند بهطور 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 ديدگاه اقتصادي بازده نهایی
را کاهش میدهد[.]8
بر اس��اس این مطالعه در بی��ن روشهای تزری��ق گاز ،میتوان تزریق
گازه��ای احت��راق را بهترین روش بهش��مار آورد .این روش ك��ه در واقع
تزریق مجموعهای از گازها از جمله نیتروژن ،دیاکس��یدکربن،گاز مخزن
و بخار اس��ت در عين دارا بودن نقاط قوت روشه��ای قبلي ،تا حد زیادی
نارس��اییهای این روشها را ن��دارد .در این روش پس از احتراق و واکنش
گاز تولی��دی مخزن با هوا ،اين گاز بدون س��رمایش دوباره به مخزن تزریق
میش��ود .از اینرو گاز تزريقي با داش��تن درصد زيادي نیت��روژن (بیش از
 70درصد مولی) و پايين بودن نقطه کمینه فش��ار ،امکان تزریق امتزاجی را
فراهم میکند .اين گاز كه مقدار قابلتوجهی بخار آب (حدود  17درصد)
دارد س��بب افزایش دما و کاهش گرانروی نفت میش��ود .از س��وی دیگر
گاز تزريقي حاوي دیاکس��یدکربن حاصل از احتراق است و بدون نیاز به
فرآیند جداس��ازی در اعماق زمین ذخیره میش��ود که اين امر نوعی مزیت
زیستمحیطی محسوب میشود .در نهایت باید توجه داشت که گاز تولیدی
ضمن س��وختن ،انرژی تولید میکند که این انرژی میتواند در قالب یک
نیروگاه حرارتی در نزدیکی واحد بهرهبرداری نفت ،انرژی الکتریکی تولید
كرده و س��ودآوری بیشتري داشته باش��د .باید توجه داشت که گاز تولیدي
طی فرآيند احتراق از لحاظ حجمی بیش از  10برابر گاز مصرفی حجم دارد
که اين موضوع میتواند منبعی مطمئن برای تأمین گاز تزریقی و حفظ فشار
مخزن بهشمار آید.
در ادامه اين مقاله با بررسی دقیق فرآیند احتراق گاز تولیدی یکی از میادین
کش��ور ضمن شبیهس��ازی مدل مخزن ،فرآیندهای مختلف تزریق نیتروژن،
دیاکسیدکربن و بازگردانی گاز با روش احتراق بررسی میشود .در نهایت
با بررسی اقتصادی این روشها ،مزیتهای استفاده از تزریق گازهای احتراق
نشان داده شده است.

 -1روش كار و شبيهسازي مدل

در اين مطالعه عملكرد روشهاي مختلف تزريق گاز در يكي از مخازن
فعال جنوب كشور بررسی شده است .مخزن مد نظر تاقديسي ،به ابعاد 10×30
كيلومتر و با ضخامت اليه نفتي حدود  150متر است .ميزان نفت درجاي اوليه
آن بيش از  5ميليارد بش��كه و گاز در جاي آن بيش از  8تریليون فوتمكعب
اس��ت .نفت مخزن مورد مطالعه سبک ( )0API=35با بازيافت اوليه 17درصد
است كه پس از تزریق روزانه  280میلیون فوتمکعب گاز به روش بازگردانی
گاز طبیعی ،5بازيافت آن به  26درصد خواهد رسيد .اين مخزن بر اساس مدل
تكتخلخل و كربناته بدون شكاف بررسي شده است.
در مدل استاتيك اين مخزن بيش از  97هزار بلوك در نظر گرفته شده و
شبيهسازي آن توسط نرمافزار ® Eclipse 2012انجام شده است .دوره توليد از
مخزن به سه بخش توسعه (افزايش توليد طی  9سال) ،تثبيت (توليد روزانه 110
هزار بشكه در روز طی  10سال) و دوره افت تقسيم شده است .عمليات تزريق
گاز كه جهت ازدياد برداشت و تثبيت فشار آغاز شده ،از طريق دو چاه عمودي
در ستیغ مخزن انجام گرفته است.
در نخستين سناريو گاز خروجی از تفکیکگرها به مخزن تزریق میشود.
طی این عملیات بازگردانی ،از س��ال  2009تا س��ال  ،2043روزانه  50میلیون
فوتمکعب گاز به مخزن تزریق میشود .در دومین سناریو با استفاده از موازنه
جرمی ،تنها  40درصد حجم و غلظت گازهای حاصل از فرآیند احتراق گاز
در سناریوي نخست ( 280میلیون فوتمکعب در روز) محاسبه شده و به مخزن
تزریق میگردد .در سناریوهای سوم و چهارم عملیات تزریق نیتروژن خالص
( 243میلیون فوتمکعب در روز معادل  87درصد  280میلیون فوتمکعب)
و دیاکسیدکربن خالص ( 37میلیون فوتمکعب در روز برابر  13درصد 280
میلیون فوتمکعب) به میزان موجود در گاز احتراق بررسی میشود.
نتایج کروماتوگرافی گاز خروجی از تفکیکگر سرچاهی نشاندهنده
غلظت زياد متان است .درصد مولکول متان و دیگر هیدروکربنهای سبک
گاز در جدول 1-ارائه شده است .با استفاده از موازنه شیمیایی مواد و با فرض

ﺷﻜﻞ :1ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي [2] 1970-2010

 1تع��داد و نوع پروژههای ازدیاد برداش��ت انجام ش��ده در آمریکا طي
سالهاي ]2[ 1970-2010
در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺿﻊ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﻛﻴﻮﺗﻮ و ﻛﭙﻨﻬﺎگ(،

 1درصد ترکیب گزهای تزریق در سناریوهای مختلف
اجزا

گاز طبیعی
مخزن

گاز حاصل از
احتراق

گاز خروجی
از نیروگاه

N2

0/02

0/719234

0/869738

CO2

3/61

0/107242

0/129683

H 2S

67/0

0/000479

0/000579

H2O

0

0/173046

-

C1

71/87

-

-

C2

9/78

-

-

C3

6/2

-

-

C4

4/16

-

-

C5

2/34

-

-

C6

1/35

-

-

)حجم (به ازای حجم گاز طبیعی

1

14

11/6

اﻧﺠﺎم ﻫﻢزﻣﺎن دو ﻃﺮح ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ )ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي( و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﺎز در اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ )(3MMP
زﻳﺎد ﺑﺎ رﺳﻮخ 4ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲﮔﺮدد ] .[4ﺗﻬﻴﻪ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺖ ] [5و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ در ﻧﻔﺖﺧﺎم ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن و ﭘﺎﻳﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻨﻲ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ] .[6از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻪﻣﺨﺰن اﺳﺖ .اﻳﻦ
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مقاالت علمي  -پژوهشی

نتايج شبيهسازي مدل بر اساس سناريوهاي تزريق گاز طبيعي (بازگرداني)،
تزري��ق گاز احتراق ،تزري��ق نيتروژن و در نهايت تزريق دیاكس��يدكربن از
آغاز توليد (س��ال  )2000تا س��ال  2043در ش��كل 2-نش��ان داده شده است.
در س��ناريوی نخس��ت پس از بازگرداني روزانه  50ميليون فوتمكعب گاز
توليدی به مخزن ،ميزان برداش��ت نهايي  21درصد خواهد بود .در سناريوی
دوم با احتراق  40درصد از همين گاز و صرفهجويي  60درصدي ،روزانه 280
ميليون فوتمكعب گاز به مخزن تزريق ميگردد كه س��بب برداشت نهايي
 28درصدي از ميدان خواهد ش��د .در س��ناريوی سوم كه با فرض جداسازي
نيتروژون از گاز احتراق درنظر گرفته شده روزانه  200ميليون فوتمكعب گاز
به مخزن تزريق ميگردد كه سبب افزايش برداشت تا  26درصد خواهد شد.
نتايج این شبيهسازي نشان ميدهد كه در سناريوی چهارم با تزريق روزانه 28
ميليون فوتمكعب دياكسيدكربن حاصل از احتراق ،حداكثر برداشت نهايي
برابر  21درصد خواهد بود.
در آغاز بهنظر ميرسد درصد برداشت نهايي هر سناريو متناسب با حجم

گاز تزريقي است و احتماالً با افزايش حجم گاز تزريقي ،نسبت گاز به نفت
توليدی نيز افزايش يافته و در نتيجه كيفيت نفت كاهش يابد .اما نتايج نشان
میدهد که برخالف انتظار 6GOR ،فرآيند تزريق گاز احتراق در مقايس��ه با
تزريق گاز طبيعي كمتر اس��ت .اين پدي��ده جالب به دو دليل اتفاق ميافتد؛
نخس��ت اینکه حداقل فش��ار الزم براي امتزاج گاز احتراق كه حاوي مقدار
قابلتوجهي نيتروژن نیز هست براي نفتهاي مختلف ،كمتر از گاز طبيعي
(با درصد متان زياد) است .اين اختالف در نفتهاي سبك به بيش از 1000
پام ميرسد .از اينرو جبهه گاز تزريقي با نفت ميدان حالت امتزاجي به خود
گرفته و پديده باالرفتن گاز 7كمتر اتفاق میافتد .در نتيجه بازده حجمي فرآيند
 8EORگاز احتراق در مقايسه با فرآيند تزريق گاز طبيعي و دياكسيدكربن
افزایش مییابد .دوم اینکه در سناريوي نخست (تزريق گاز طبيعي) بهدليل
محدود بودن گاز ،حجم تزريق كمتر از سناريوي دوم (تزريق گاز احتراق)
اس��ت .بر اس��اس موازنه مواد (جدول ،)1-در اثر احتراق يك فوتمكعب
گاز طبيعي ،بيش از  14فوتمكعب گاز احتراق توليد ميش��ود .با افزايش
تزريق گاز به مخزن ،افت فش��ار مخزن بيشتر جبران شده و در نتيجه مخزن
براي مدت زمان بيش��تري در حالت فوق اشباع 9به توليد خود ادامه ميدهد.
فوقاش��باع ماندن مخزن ،معادل ثابت ماندن  GORنفت توليدی آنست .در
نتيجه بهدليل تزريق گاز بيشتر در سناريوي دوم ،ميزان  GORاين روش كمتر
از فرآيندهاي تزريق گاز طبيعي ،نيتروژن و دياكسيدكربن است .در شكل-
 3نتايج افت فش��ار مخزن و  GORدر دوره توليد برای سناريوهاي مختلف
نشان داده شده است.
بهمنظ��ور درك بهت��ر تفاوت حرك��ت گاز تزريقي در دو س��ناريوی
مختل��ف تزريق گاز احتراق و بازگردان��ي گاز طبيعي ،وضعيت جبهه گاز
در دو برش يكس��ان از مخزن برای هر يك از اين سناريوها نشان داده شده
است (شکل .)4-همانگونه كه مشاهده ميشود در حين تزريق گاز طبيعي
با ن��رخ  ،50MMScf/Dبهدليل زياد بودن حداقل فش��ار امتزاجي ،رس��وخ
و پديده انگش��تي ش��دن 10اتفاق ميافتد؛ در حالي كه گاز احتراق با وجود
حجم تزریق بیشتر نسبت به سناریوی قبل ( ،)280MMScf/Dبهدليل حداقل
فشار امتزاجي كم ،حركتي شبهپيستوني دارد .اين پديده در تصوير عمودي
مخزن در ش��كل 5-قابلمشاهده است .با وجود تزريق بيش از  5برابري گاز
در سناريوی دوم نسبت به سناريوی نخست ،در سال  2043گاز ،سطح بسيار
كمتري از مخزن را پوشانده و مخزن هنوز قابليت توليد دارد.

ﺷﻜﻞ :2ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ و درﺻﺪ ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻧﻪ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﻜﻞ :3ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

بازده بي��ش از  95درصد ،هر مول گاز طبیعی مورد مطالعه در فرآیند احتراق
به  14مول هوا (با غلظت نیتروژن  79درصد و اکس��یژن 20درصد) نیاز دارد.
از ای��نرو غلظت م��واد در گاز حاصل از فرآیند احتراق بی��ش از  71درصد
نیتروژن 10،درصد دیاکسیدکربن و  17درصد بخار آب است.
با فرض اس��تفاده از گرمای حاصل از احتراق و کاهش دمای گاز در اثر
فرآیند تبدیل انرژی (بهعنوان مثال تولید برق در یک نیروگاه حرارتی) ،بخار
آب حاصل از احتراق تغيير فاز داده و از گاز خارج میشود.
با توجه به جدول 1-اگر در سناریوي نخست روزانه 50میلیون فوتمکعب
گاز به مخزن تزریق شود با انجام فرآیند احتراق ،حجم گاز احتراق 14برابر (700
میلیون فوتمکعب) خواهد بود که در سناریوي دوم تنها  40درصد از این گاز
(معادل  280میلیون فوتمکع��ب در روز) تزریق میگردد .این انتخاب بهدلیل
محدودیتتأسیساتبرایتزریقحداکثر 280فوتمکعبگازدرروزاست.در
این صورت با توجه به جدول 1-میزان نیتروژن تزریقی در سناریوي سوم معادل
 200میلیون فوتمکعب در روز ( 72درصد) و نیز میزان دیاکسیدکربن تزریقی
در سناریوي چهارم برابر 28میلیون فوتمکعب در روز ( 10درصد) خواهد بود.
 -2بحث و بررسي
 -1-2بررسي فني

 2توليد روزانه نفت و درصد برداش��ت روزانه طي فرآيندهاي مختلف

مطالعهﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ
مورد ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ
درﺻﺪ
در آﻏﺎز ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
مخزن
گاز در
تزريق
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر 6GOR ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
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ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي اﻣﺘﺰاج ﮔﺎز
اﺣﺘﺮاق ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﺎ درﺻﺪ
ﻣﺘﺎن زﻳﺎد( اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻔﺖﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  1000ﭘﺎم ﻣﻲرﺳﺪ .از اﻳﻦرو ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺎ

 3نسبت گاز به نفت توليدي و میانگین فشار مخزن طي دوره توليد برای
سناریوهایمختلفتزریقی
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ در دو ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺎز در دو ﺑﺮش ﻳﻜﺴﺎن از ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺷﻜﻞ .(4-ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ،50MMScf/Dﺑﻪدﻟﻴﻞ زﻳﺎد
ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ،رﺳﻮخ و ﭘﺪﻳﺪه اﻧﮕﺸﺘﻲ ﺷﺪن 10اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻗﺒﻞ ) ،(280MMScf/Dﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻛﻢ ،ﺣﺮﻛﺘﻲ

ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺪان ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﮔﺎز 7ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزده ﺣﺠﻤﻲ

ﺷﺒﻪﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ دارد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻮدي ﻣﺨﺰن در ﺷﻜﻞ 5-ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺶ از

ﻓﺮآﻳﻨﺪ  8EORﮔﺎز اﺣﺘﺮاق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .دوم

 5ﺑﺮاﺑﺮي ﮔﺎز در ﺳﻨﺎرﻳﻮي دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺳﺎل  2043ﮔﺎز ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﺨﺰن

اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮔﺎز ،ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻨﺎرﻳﻮي دوم

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 109بهمن ماه 1392

هزينه انجام عمليات تزريق بدون احتساب سود حاصل از منابع هیدروکربنی
 -2-2بررسي اقتصادي
بهمنظ��ور مطالع��ه و مقايس��ه اقتص��ادي روش تزري��ق گاز حاص��ل از اضافه شده (اعم از نفتخام و گاز طبيعي بهعنوان يك منبع با ارزش) است و
احت��راق با س��اير روشهاي تزري��ق گاز ،دادهه��اي حاصل از شيبهس��ازی همچنين هزينه نهايي كه مجموع هزينه انجام عمليات و سود حاصل از توليد
ﻣﺨﺰن ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﺷﻜﻞ :3ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر
احتراق،
( 11)AEIنفتخام و گاز طبيعي است .بهعنوان مثال در صورت استفاده از گاز
مخزن بررس��ی ش��د .آخرين گزارشهاي مؤسس��ه انرژي آمريكا
نش��ان ميدهد كه قيمت ه��ر هزار فوتمكع��ب گاز طبيع��ي  3/35دالر و عالوه بر افزایش  11درصدی ضریب برداشت ،تنها نياز به سوزاندن  40درصد
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ
اﺣﺘﺮاق و
ﮔﺎز
ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻨﺎرﻳﻮي
ﺗﺰرﻳﻘﻲ در
هزارﮔﺎز
ﺣﺮﻛﺖ
ﺗﻔﺎوت
س��ازي ،ﺑﻬﺘﺮ
ذخيره درك
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﮔﺎز60
است و
سناريوي نخست
در روز) در
مكعب
ميليون فوت
تزريقي (20
نيتروژن،دو گاز
فوتمکع��ب
انتقال ه��ر
جداس��ازي و
هزينه
ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺎز در دو ﺑﺮش ﻳﻜﺴﺎن از ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
اين
دياكس��يدكربن و گاز احتراق به ترتيب 1 ،0/8و  0/1دالر اس��ت[ .]9با برابر درصد از گاز قابلاستفاده براي فروش باقي خواهد ماند .بنابراين هزينه نهايي
)ﺷﻜﻞ .(4-ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ،50MMScf/Dﺑﻪدﻟﻴﻞ زﻳﺎد
فرض کردن هزينه س��اخت و تجهيز تأسيس��ات مربوط به متراكمسازي گاز سناريو از رابطه 1-محاسبه میشود:
ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ،رﺳﻮخ و ﭘﺪﻳﺪه اﻧﮕﺸﺘﻲ ﺷﺪن 10اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ وﺟﻮد
و تزريق آن به مخزن (مانند هزينه كمپرس��ورها ،خطوط انتقال از كارخانه تا
CT  RF  IOIP  O p  G p  Rs   Gs  G p   Fp  F f  365 35
ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻗﺒ)(1
ﻞ ) ،(280MMScf/Dﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻛﻢ ،ﺣﺮﻛﺘﻲ
س��ناريوهاي قبل در
چ��اه و حفر چاه تزريقي) وضعيت اقتصادي هر يك از
ﺷﺒﻪﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ دارد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻮدي ﻣﺨﺰن در ﺷﻜﻞ 5-ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺶ از
که در آن Fƒ,FP, GS, RS, GP, OP, IOIP, CTبهترتیب هزينه نهايي روش
جدول 2-ارائه شده است.
ﻣﺨﺰن
ﻛﻤﺘﺮي از
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻄﺢ
ﺑﻪ ﮔﺎز
2043
ﺳﻨﺎرﻳﻮ
 5ﺑﺮاﺑﺮي ﮔﺎز در ﺳﻨﺎرﻳﻮي دوم ﻧﺴﺒﺖ
درGs ، Rs
ﺳﺎلF f ، Fp ،
ﻧﺨﺴﺖG p،،
ي O p ، IOIP
RF
در
ﻛﻪ
ﺿﺮﻳﺐ
،
اﺣﺘﺮاق
ﮔﺎز
ﺗﺰرﻳﻖ
روش
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
،
،
،
ﺑﻪ آن CT
دراین جدول دو نوع هزينه تعريف شده؛ هزينه نخست (ستون سوم) كه تزري��ق گاز احتراق ،ضریب افزایش برداش��ت ،میزان نف��ت درجای اولیه،
دارد.
را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﺨﺰن ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ درﺟﺎي اوﻟﻴﻪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻓﻮتﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز
اﻓﺰاﻳﺶ
اﻟﻒ(

ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ،ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه در روز ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻓﻮتﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق و ﻧﺮخ روزاﻧﻪ
ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق اﺳﺖ ﻛﻪ در  35ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ و  365روز ﻫﺮ ﺳﺎل ﺿﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ،2-روش ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ دارد .در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ

ب(
ب(

روش ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﮔﺎزي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ در ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻲﺷﻮد را ﺟﻤﻊآوري و ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ )در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ از  6درﺻﺪ؛ ﻣﻌﺎدل  300ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ( و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز
8

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ) 40درﺻﺪ ﺻﺮف ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق و  60درﺻﺪ ﺻﺮف ﻓﺮوش ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ،اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊآوري و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺰ
ﺗﺰرﻳﻖ  50MMScf/Dﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ب( ﺗﺰرﻳﻖ  280MMScf/Dﮔﺎز
اﻟﻒ(
درﺣﺎﻟﺖ
ﮔﺎزدر
ﺟﺒﻬﻪﮔﺎز
ﻛﺖﺟﺒﻬﻪ
ﻛﺖ
ﺷﻜﻞ :4ﺣﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﺰرﻳﻖ  50MMScf/Dﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ب( ﺗﺰرﻳﻖ  280MMScf/Dﮔﺎز
اﻟﻒ(
ﺷﻜﻞ :4ﺣﺮ

اﺣﺘﺮاق  4حركت جبهه گاز در حالت الف) تزريق  50MMScf/Dگاز طبيعي ب) تزريق  280MMScf/Dگاز احتراق
اﺣﺘﺮاق
اﻟﻒ(

اﻟﻒ(

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن
ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ:
 ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز )ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻴﺘﺮوژن ،دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ( از

ب(

ب(

درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 از ﮔﺮﻣﺎي اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 اﻳﻦ روش ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﺰرﻳﻖ دوﺑﺎره دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي از اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﻴﺰ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد.
 ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺎ  60درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 11درﺻﺪ

ﺷﻜﻞ :5درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺖ )ﺳﺒﺰ( ،ﮔﺎز )ﻗﺮﻣﺰ( و آب )آﺑﻲ( در اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﺳﺎل  2043اﻟﻒ( ﺳﻨﺎرﻳﻮي

اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ب( ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق
 5درصد اشباع نفت (سبز) ،گاز (قرمز) و آب (آبي) در اثر تزريق گاز در سال  2043الف) سناريوي بازگرداني گاز طبيعي ب) سناريوي تزريق گاز احتراق
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)آﺑﻲ( در اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﺳﺎل  2043اﻟﻒ( ﺳﻨﺎرﻳﻮي
ﺷﻜﻞ :5درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺖ )ﺳﺒﺰ( ،ﮔﺎز )ﻗﺮﻣﺰ( و آب
9
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ب( ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺣﺘﺮاق
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قیمت هر بشکه نفت ،قيمت هر فوتمكعب گاز طبیعی ،نسبت گاز به نفت
مخزن ،میزان گاز طبیعی صرفهجویی ش��ده در روز ،قيمت هر فوتمكعب
گاز احت��راق و نرخ روزانه تزریق گاز احتراق اس��ت که در  35س��ال تولید
و  365روز هر س��ال ضرب ش��ده است .بايد توجه داشت كه اين محاسبات
با صرفنظر از هزينه س��اخت تجهيزات تزريق انجام شده که البته در نتيجه
مقايس��ه تأثير چنداني ندارد .با توجه به جدول ،2-روش تزريق گاز احتراق
عالوه بر س��ازگاري بيشتر با محيط زيست نسبت به س��اير روشهاي مورد
مطالعه ،صرفه اقتصادي بيشتري نيز دارد .در صورت انجام صحیح اين روش
ميتوان تمام گازي كه با س��وختن در نيروگاههاي حرارتي توليد برق سبب
آلودگيهای زيس��تمحيطي ميشود را جمعآوري و به مخزن تزريق كرد.
به اين ترتيب روش تزريق گاز احتراق ،سبب افزايش بازده نهايي توليد (در
این مطالعه بيش از  6درصد؛ معادل  300ميليون بش��كه نفت) و ايجاد امكان
استفاده از گاز طبيعي مخزن در كوتاهترين زمان ( 40درصد صرف سوختن
و توليد برق و  60درصد صرف فروش گاز طبيعي) ميشود .یعنی عالوه بر
 2مقایسه اقتصادی سناریوهای مختلف تزریق در مخزن مورد مطالعه
عنوان

عملیات

سرعت
تزریق

سرعت
تزریق

مجموع

میزان

هزینه تزریق

افزایش

سود نفت

تولید افزوده

کل

بهروری

)(MScf/$

)(MScf/D

)($MM

بازیافت ()%

شده ()MM$

)($MM

تزریقCO2

1

28000

486/78

5

25

26/65

تزریقN2

8/0

200000

2296

9/7

48/5

48/35

تزریق گاز
طبیعی

35/3

50000

2146

5

25

22/85

تزریق گاز
احتراق

1/0

280000

35/6

11

55

55/92

توليد برق ،امكان جمعآوري و كاهش گاز گلخانهاي دياكس��يدكربن نيز
فراهم خواهد شد.
نتيجهگيري

با انجام شبیهسازی و مطالعات فنی-اقتصادی روشهای 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 روشه��ای تزری��ق گاز (تزری��ق نیتروژن،
دیاکس��یدکربن و گاز طبیعی) از درصد بازیافت نفت بیش��تری برخوردار
است.
از گرم��ای احت��راق گاز طبیعی مخزن میتوان ب��رای ایجاد یک نیروگاه
حرارتی تولید برق استفاده كرد.
ای��ن روش بهدليل تزریق دوباره دیاکس��یدکربن تولی��دی از احتراق به
مخزن ،س��بب كاهش تولید گازهای گلخانهای نيز ش��ده و نس��بت به سایر
روشها سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد.
طي این مطالعه در یکی از مخازن جنوب کشور مشخص شد که با تزريق گاز
احتراق جهت ازدیاد برداشت ،تا  60درصد در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی
شده و ضریب بازیافت نيز بیش از 11درصد افزایش خواهد يافت.
در ای��ن روش بهدلیل زياد بودن درصد نیت��روژن همراه كه باعث افزايش
حجم گاز تزریقی و كاهش حداقل فش��ار امتزاجي آن ش��ده ،فشار مخزن
چندان افت نكرد که این عامل س��بب ثابت ماندن نسبت گاز به نفت مخزن
گرديد .از س��وی دیگر در این روش جبهه گاز کمتر از سایر روشها دچار
روراندگی خواهد شد.
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