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شبيه سازى دو بعدى رسوب نمك هاى معدنى در نواحى اطراف 
ديواره چاه در يك مخزن گازي

مقدمه
كشور ايران رتبه دوم ذخاير گاز طبيعى را در دنيا به خود اختصاص 
داده است. با توجه به زمان طوالني بهره برداري از برخي از مخازن گازي 
فشار اين مخازن به تدريج با كاهش مواجه شده است. تعيين فشار بهينه 
ترك مخزن و تعيين زمان مناســب نصب كمپرسور براى تقويت فشار 
گاز جهت ارسال گاز به پااليشگاه نيازمند شناخت مخزن و درك رفتار 
آن مى باشــد. در بعضى از مخازن گازى كه داراى آبران قوى هستند به 
دليل باال بودن ميزان نمك موجود در آب، توليد گاز طبيعى با اختالل 
مواجه مى گردد. اعمال مديريت صحيح توليد، يگانه راه حل ممانعت از 

توليد آب آزاد مخزن به همراه گاز طبيعى توليد شده است.
يك راه حل مناســب جهت كاهش ميزان رسوبات، شستشو با آب 
اســت كه تأثير چشمگيرى بر روى فشار ســر چاهي و نيز توليد از آن 
دارد. اين كار باعث مى شــود تا غلظت نمك در محلول نمكى موجود 
در چاه گاز كاهش يابد. شــكل زير نمايــى از لوله چاه و مقدار نمك 

تشكيل شده قبل و بعد از شستشو با آب را نشان مى دهد.
اين عمليات نه تنها وقت گير اســت (نيم روز زمان مورد نياز است)، 

بلكه موجب توقف فرآيند توليد نيز مي گردد. بســته به مشخصات چاه 
گازي الزم اســت تا در بازه هاي زمانى كوتاه مدت، عمليات شستشو با 

آب انجام شود كه اين راه حل بسيار پر هزينه است.
بنابراين بسيار مهم است كه فرآيند رسوب گذاري به  خوبى بررسى 
و شــناخته شود تا پيش بينى توليد گاز و طراحى فرآيند استحصال بهينه 

امكان پذير شود[1].

شبيه سازى مخازن گازى، رسوب گذارى، موازنه جرم، تعيين وضعيت موجود مخزن، افت فشار مخازن گاز

توليد گاز از مخازن زير زمينى معموالً با توليد آب همراه اســت. باال بودن ميزان نمك موجود در آب همراه، توليد گاز طبيعى را با اختالل 
مواجه مي ســازد و منجر به افت ســريع ميزان توليد گاز مى شود. بر اين اســاس دبى گاز بايد همواره كنترل شود تا تعيين گردد كه آيا توليد گاز 
همچنان مقرون به صرفه اســت يا خير. اگرچه شستشــوى آب راه حل مناسبي براى مشــكل فوق و بدون نياز به شناخت كامل فرآيند محسوب 
مي شــود، اما بســيار مهم است كه اين فرآيندها بررسى و شناخته شــوند. گام اوليه، بررسى وضعيت موجود مخزن و ميزان رسوبات ظاهر شده با 
افزايش ميزان توليد است كه از راه شبيه سازى امكان پذير بوده و به عنوان هدف اين تحقيق ارائه مى شود. در اين پژوهش براى بررسى جريان هاى 
حرارتى و ســيال چند جزئى و چند فازى از نرم افزار شبيه ســاز پتراسيم2 استفاده شده است. براى اين منظور از مدول معادله حالت EWASG كه 
براى شبيه ســازى جريان انتقال آب نمك با ميزان نمك متغير و يك گاز غير قابل ميعان با حالليت اندك تهيه شــده، اســتفاده شده است. فرض 
بر اين اســت كه سيســتم چند فازى، شامل ســه تركيب وزنى آب، نمك (NaCl) و متان (CH4) است. براى بررسى شدت رسوب گذارى يك 
چاه گازي، از يك مدل اســتوانه اى با شــعاع و ارتفاع 500 متر اســتفاده شد و تغييرات به صورت دو بعدى بررســى گرديد. تغييرات فشار، دما، 
دانســيته مايع، اشــباع گاز، مايع و جامد و همچنين تغييرات غلظت نمك در محلول زير زمينى با گذر زمان به دســت آمد و مشــاهده شد. عمده 

رسوب گذارى پس از گذشت 130 روز از عمليات توليد در نواحى اطراف ديواره چاه ايجاد و به تدريج در جهت شعاعى پيشروى نمود.

آيدا عقيلى1  دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايرانشاهرخ شاه حسيني   عضو هيأت علمى دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1    لوله چاه گاز، چپ: پيش از شستشو، راست: پس از شستشو
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1- تئورى پديده رسوب گذاري
فرآينــد توليد گاز همواره با توليد مقدارى آب همراه اســت. در 
فرآيند توليد گاز هيدروكربن هاى ســنگين نيز توليد مى شوند كه در 
ســطح و شرايط اســتخراج به صورت ميعانات گازى جدا مى گردند. 
بــراى ايجاد جريــان گاز، بايد گراديان فشــاري بين مخــزن گاز در 
اليه هاى زير زمينى و چاه كه محل اســتخراج گاز اســت وجود داشته 
باشــد. به دليل همين اختالف فشــار كه در واقع عامل محرك جريان 
اســت، گاز و آب همراه آن به ســمت چاه حركت مى كنند. بيشترين 
ميزان افت فشــار در نزديكى ديواره چاه وجود دارد. به دليل اين افت 
فشــار، گاز قادر به انبســاط بوده و عامل انتقال جريان ايجاد مى شود. 
تحت چنين شــرايطى آب3 نيز تبخير مي شود. در بحث استخراج گاز 
به نسبت حجم آب توليدى به حجم كل سيال توليدى در سطح، برش 
آب4 گفته مى شــود. در فرايند اســتخراج گاز مقدار برش آب بايد تا 

حد ممكن پايين باشد[4].
قابليــت توليــد يك چاه گاز از رابطه شــاخص توليد5 به دســت 

مى آيد.

كه در آن Q دبى جريان (مترمكعب در روز) و P∆ اختالف فشار 
بين ديواره چاه و مخزن است.

به علت افت فشار موجود در فرآيند استخراج، گاز در محيط هاى 
متخلخل چاه منبســط مى شــود. براى يك گاز خالص كاهش دما به 
علت كاهش فشــار را مى توان از رابطه ضريب ژول-تامسون محاسبه 
نمــود. براى يــك مخلوط گازى محاســبه ايــن تعييــرات پيچيده تر 

است[5].
به علت كاهش فشــار در چاه، آب مخزن شروع به تبخير مى كند. 
اين در حالى اســت كه مواد محلول غير فــرار آب در فاز آبى مخزن 

باقــى مى ماننــد. بنابراين غلظت ايــن تركيبات با تبخيــر آب افزايش 
مى يابــد. اگر ميزان غلظت از ميزان حالليت فراتر رود، يك فاز جامد 
تشكيل مى شــود كه در واقع همان رســوبات معدنى است. اين مورد 

عامل اصلى گرفتگى در منافذ اطراف چاه متصل به مخزن است[5].
در مخزن گاز، رســوب هاى تشكيل شده به صورت دانه اى هستند 
كه لزوماً داراى اندازه هاى يكســان نيز نيستند. اين اختالف در اندازه 
دانه ها، باعث ايجاد حفره هايى با اندازه هاى مختلف مى شود كه محل 
عبور جريان هاى گاز- آب اســت. اين حفره ها معموالً داراى شــكل 
منحنى وار (غير صاف) هســتند. در شــكل زير نحوه تشكيل حفرات 
در بين دانه هاى رســوبى تشــكيل شده و نيز مســير جريان  نشان داده 

شده است[6].
ســاده ترين مدلى كه قابليت شــمول طبيعت همگرايى-واگرايى 
كانال هــاى حفرات طبيعى را دارد، شــامل قطعات متوالى از لوله هاى 

موئين با قطرهاى به ترتيب بزرگ و كوچك است (شكل 3)[6].

2- ديدگاه هاى مدل سازى
به طور خالصه جريان ســيال چند فازى در محيط متخلخل با در 
نظر گرفتن مدل هايى كه پديده هاي جذب شيميايى، تخريب، كاهش 
كشش ســطحى، و ســرعت هاى واكنش را وارد محاسبات مى كنند، 
شبيه ســازي مي گردد. پيشــرفت هاى فنون محاســبات عددى، ضمن 
كاهش هزينه محاســبات، پايدارى روابط و بازدهــى حل كننده هاى 

معادالت خطى را افزايش دادند.
در ايــن پژوهش براى بررســى جريــان  هاى حرارتى و ســيالى 
چند جزئى و چند فازى از نرم افزار شبيه  ســاز PetraSim اســتفاده شده 
اســت. براى اين منظــور از مدول معادله حالــت EWASG كه براى 
شبيه  ســازى جريان انتقال آب نمك با ميــزان نمك متغير و يك گاز 
غيرقابل ميعان با حالليت اندك تهيه شده است استفاده مي شود. فرض 

  3    مدول حفرات  2    مجارى موجود بين رسوبات



52

مقــــالـــــات

بر اين است كه سيستم چند فازى، شامل سه تركيب وزنى آب، نمك 
و گاز متان يا ساير گازهاى غيرقابل ميعان است. در حالى كه تركيبات 
آب و گاز غيرقابل ميعان تنها در فاز مايع و گاز وجود دارند، نمك ها 
در فــاز مايع محلول بوده يا به صورت يك فاز جامد نمكى رســوب 

مى كنند[7].

3- معادله موازنه جرم و انرژى
معــادالت اصلى باالنس جرم و انرژى براى يك سيســتم شــامل 
N×K تركيب جرمى كه در فازها توزيع شده اند به فرم كلى زير است. 

در ايــن معادالت N معرف تعــداد فازهاى موجود و K نشــان دهنده 
تعداد تركيبات موجود اســت. MK  فرم كلى ترم تجمع جرم بر روى 
حجم كنترل V و F فالكس جرمى بر سطح و qk مربوط به ترم باالنس 

انرژى است.

                                                                 

4- فرضيات مدل سازى 
به منظور بررسى شدت رسوب گذارى در يك چاه گاز، تغييرات 
بــه صورت دو بعدى مورد بررســى قرار مى گيرند. بــراى اين منظور 
شــعاع به 25 و ارتفاع به 40 قسمت (grid) تقســيم  بندى شد. با توجه 
بــه اينكه در نزديكى چاه تغييرات بيشــترى داريم، لــذا در اين ناحيه 

گريدها كوچكترند تا دقت محاسبات بيشتر شود.
 فرض مى شــود كه جنس و خواص ســنگ زير زمينى كه مخزن 
را احاطه نموده اســت داراى خواص يكنواخت در كل بلوك است. 
همچنين بين فازهاى مختلف و ســنگ بســتر هيچ نــوع تأثير متقابلى 
وجود ندارد. خواص فازها در شــرايط مختلف بر اساس وجود تعادل 
محلى محاســبه مى شــوند. از تغييرات ميزان شــتاب ثقلى و اثر آن بر 
شبيه ســازى صرف نظر مى شود. شكل 4 شــماتيك مدل استوانه اى و 
نيز پارامترهاى اوليه آن براى شبيه ســازى رســوب گذارى نمك ها را 
نمايش مى  دهد. بلوك مورد بررســى در اســتوانه به صورت پر رنگ 

نمايش داده شده است.
در ايــن مــدل، گاز CH4 به عنــوان گاز توليــدي غيرقابل ميعان 
فرض گرديده اســت. به عالوه خواص سنگ بستر عبارتند از: دانسيته 
 R 13-10×1 در جهت شعاعm2 2600، تخلخل 0/1، نفوذپذيرىkg/m3

و13m2-10×1در جهت عمقى Z. جريان به صورت دو فازى گاز-مايع 
فرض شده كه شــرايط اوليه آن عبارتند از: فشار كل MPa 60، دما با 
پروفايــل خطى كــه در باال C°150 و در پايين مخزن C° 200 اســت. 

اشــباع گاز برابر 0/5 و اشباع اوليه جامد برابر صفر (SSinitial=0) فرض 
 300kg/s مي شــود. يعنى در ابتدا رسوبى وجود ندارد، نرخ استخراج
گاز از چاهى با ارتفاع 450 اســت. حالت غير هم دما براى كل بلوك 
 (Г=0/5) در نظر گرفته شد. مدل حفرات نيز به صورت لوله هاى سرى
هســتند. فرضيات ديگر در نظر گرفته شده شامل در نظر گرفتن پديده 
كاهش فشار بخار در محاسبات، عدم وجود نفوذ مولكولى در فرآيند 
انتقال ســيال از ميان حفرات، عدم وجود فشــار مويينگى و به تبع آن 
 Core فشار مكشــى در حفرات و نفوذپذيرى نســبى با تابعيت معادله
هســتند. اطالعات فوق بر اساس شــرايط اوليه يكى از مخازن گازى 
ايران انتخاب شــده اند. فرآيند شبيه سازى طى يك دوره زمانى كوتاه 
180 روزه مورد بررســى قرار گرفت. در ادامه نتايج مدل ســازى ارائه 

مي شوند.

5- نتايج شبيه سازي
در نمودارهاى زير تغييرات فشار، دما، دانسيته مايع، اشباع فازهاى 
گاز، مايــع و جامد و نيز تغييرات غلظــت نمك محلول زير زمينى در 
محدوده چاه گاز مشــاهده مى شود. در ادامه رفتار هركدام به صورت 

جداگانه مورد بررسى قرار مى گيرد.
شــكل 5، تغييرات فشار بر حسب زمان را در كل بلوك عملياتى 
نشــان مى  دهد. به عالوه اين شــكل فشــار نهايى 1000 گريد موجود 
در مدل را در انتهاى عمليات ارائه مى دهد. در ابتدا فشــار كل بلوك 
MPa 60 بوده و بعد از 180 روز برداشت، فشار مخزن مدل به حدود 

MPa 8-2/4در قسمت هاى مختلف كاهش يافته است.
شــكل 6 تغييــرات دما در جهت شــعاعى در مش هــاى مختلف 
(تقســيمات چاه) را برحسب زمان نشــان مى  دهد. طبق اين نمودار با 

  4     نماى كلى مدل درنظر گرفته شده براى شبيه سازى رسوب گذارى نمك ها
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افزايــش فاصله از منبع توليد در جهت شــعاع، دمــا كاهش مى يابد. 
نــرخ تغييرات دمايى تا حدود لحظه 3/5 مگا ثانيه براى تمام مش ها در 
جهت شــعاعى يكسان بوده، اما پس از آن براى ناحيه نزديك به منبع 
توليد، ميزان و شدت تغييرات بيشــترى مشاهده مى  شود. اين كاهش 
دما به علت كاهش فشــار مطلق مخزن با زمان اســت كه تحت تأثير 

ضريب ژول- تامسون قابل توجيه است.
بر اساس شكل 7 مقدار كل جرم فاز گاز در كل بلوك عملياتى به 

صورت يك نمودار كامًال خطى با زمان كاهش مى يابد. اين موضوع 
ناشــي از خروج پيوسته مقدار جرمى 300kg/s فاز گاز (شامل متان و 

بخار آب) از بلوك مي باشد.
در گذر زمان شــاهد كاهش حجم فاز گاز هستيم. زيرا با توجه به 
فضاى رو به كاهش در اختيار فازها (به علت رســوب گذارى)، حجم 
در دســترس فاز گاز در حــدود 457125m3 كاهش مى يابد (جدول 
1). در واقــع كاهش شــديد جرم فاز گاز در كل بلــوك عملياتى به 
علت توليد (%87) و كاهش اندك فضاى در دســترس آن (%٢/٣) 

در انتهاى فرآيند مي باشد. اين موضوع در شكل 7 مشاهده مي شود.
شــكل 8 مقدار جــرم و حجم كل فاز مايع (محلــول) موجود در 
بلــوك عملياتى در زمان هــاى مختلف را نمايــش مى دهد. طبق اين 
شكل و جدول 1، حجم فاز مايع حدود 409687m3 افزايش يافته است 
(2%). جرم كل فاز مايع نيز حدود 108×3/27 كيلوگرم (برابر1/4 %) 
كاهــش يافته كه به دليل تبخير آب آن از محلول و همچنين تحريك 

رسوب  گذارى نمك هاى محلول است.
شــكل 9 مقدار جرم و حجم كل رسوبات را در گذر زمان نشان 
مى  دهد. با توجه به اينكه مقدار اشــباع اوليه جامد، صفر در نظر گرفته 
شــده اســت، (يعنى در ابتدا هيچ رســوبى وجود نداشته است) لذا در 
ابتداى فرآيند جرم و حجم كل فاز جامد صفر بوده اســت. با گذشت 
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  6    روند تغييرات  دو بعدى دما در زمان هاى مختلف برحسب ثانيه

  5    فشار نهايى بلوك عملياتى در گريدهاى مختلف در مدل
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  9    مقدار جرم و حجم كل فاز موجود در بلوك عملياتى در زمان هاى مختلف 
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جرم و حجم كل فازهاى مختلف در زمان اوليه و نهايى فرايند و اختالف آنها براثر فرايند      1  

پارامترگازمايعجامدمجموع

3/92×10701/96×1071/96×107(m3) حجم

زمان اوليه
2/81×101002/30×10105/08×109(Kg) وزن

درصد حجمي10005050
درصد جرمي10008118

3/92×1074/7×1042×1071/9×107(m3) حجم

زمان نهايي
2/35×10101092/27×10106/5 × 108(Kg) وزن

درصد حجمي1000/125148
درصد جرمي1000/42962

04×1044×1044 ×105(m3) حجم
اختالف -4×109109-3/27×109-4×109(Kg) وزن

زمان، جرم و حجم فاز جامد افزايش مي يابد، زيرا رســوبات تشكيل 
و جبهه آن نيز در اعماق پيشــروى نموده اســت. بر اســاس جدول 1 
در انتهــاى فرآيند، 47438 متر مكعب معــادل 100595410 كيلوگرم 

رسوب نمكى در كل بلوك تشكيل گرديده است.
با توجه بــه اينكه حجم كل در دســترس فازهــاى مختلف برابر 
39272440m3 بــوده اســت، لذا حــدود 0/12 % حجم فضاى خالى 

بلوك عملياتى را رســوبات اشــغال نموده ا  ند. البته طبق شــكل 9 در 
مناطــق اطراف چاه اين مقدار به صورت نقطه اى تا%16/2 كه اشــباع 

ماكزيمم جامد است نيز رسيده است.
شــكل 10 مقــدار اشــباع فــاز جامد بر حســب پيشــروى جبهه 
رسوب گذارى در جهت شعاعى (محور R) در اليه  هاى مختلف عمقى 
چاه را در انتهاى فرآيند نشــان مى دهد. بيشترين ميزان رسوب گذارى 
در انتهــاى چــاه وجــود دارد. طبــق اين شــكل، در تمــام گريدها، 
رســوب گذارى مشــاهده مى گردد. اما جبهه فعال رسوب گذارى در 
انتهــاى عمليات تا گريد 6 كه معادل شــعاع حــدود 70 مترى بلوك 
عملياتى اســت نفوذ كرده اســت. اين بيشــترين ميزان نفوذ شعاعى به 

  2    مقدار توزيع جرم آب، نمك و متان در فازهاى مختلف در زمان اوليه و نهايى برحسب كيلوگرم

آبنمكCH4مجموع
اجزاء

فازها

گاز107×10906/6×1095/02×5/08

زمان اوليه
مايع1010×1/59 109×1077/09×10102/51×2/3

جامد0000

مجموع1010×1091/6×1097/09×5/04 1010×2/81

گاز107×10806/16×1085/88×6/5

زمان نهايي
مايع1010×1091/57×1066/98×10102/9×2/27

نمك جامد10901090

مجموع1010×1091/58×1087/08×10105/91×2/35

گاز106×1090-5/24×109-4/43×4/43-

اختالف
مايع108×108-1/92×107-1/13×108-2/21×3/27-

نمك جامد10901090

مجموع108×107-1/97×109-1/26×109-4/45×4/66-
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دست آمده طى 180 روز زمان عمليات براى كل بلوك است.

نتيجه گيرى
پديده رســوب گذارى نمك  هــا در اكثر چاه هــاى گازي پديده 
نامطلوبــي به شــمار مي رود. با شبيه ســازى اين پديــده مى توان زمان 
بروز غيرقابل بازيابــى آن را پيش بينى نمود تا با روش هاى موجود از 
گســترش آن در جهات مختلف مخزن جلوگيرى كرد. انجام مطالعه 

حاضر با اســتفاده از اطالعــات اوليه از يك مخزن نمونه در كشــور 
نشــان داد كه با فرضيات ذكر شــده، پس از 180 روز اجراى فرآيند، 
فشــار مخزن از MPa 60به MPa 2/4 كاهش پيدا نموده است. عمده 
رســوب گذارى از روز 130 عمليــات در نواحى اطــراف چاه ايجاد 
و به تدريج در جهت شــعاعى پيشــروى كرده اســت. بيشترين مقدار 
رســوب در چاه معادل% 16/2 حجم حفرات اطراف به دســت آمد. 
به منظور جلوگيرى از ايجاد رســوبات بايداز افت دما ناشــى از افت 
فشــار جلوگيرى نمود. بدين منظور مى توان از تزريق گاز هاى اسيدى 
با ميزان كم ســولفور، تزريق پيوســته بخار و يا تزريق مواد شــيميايى 

بهره جست.
همچنيــن با توجه به مطالعــه انجام گرفته مالحظه شــد كه علت 
اصلى ايجاد رسوبات در دهانه اتصال چاه و مخزن، افت دما در نتيجه 
افت فشــار اســت. لذا چنانچه بتوان از كاهش فشــار و يا دما به طرق 
مختلف ممانعت نمود و يا آن را به تعويق انداخت، مى توان از تشكيل 
رســوبات جلوگيرى و در نتيجه برداشت بيشترى از مخزن داشت كه 
از لحاظ اقتصادى بسيار اثر گذار خواهد بود و به عنوان پيشنهاد جهت 

مطالعات آينده توصيه مى گردد.
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پيشــروى نهايى جبهه رســوب گذارى برحسب اشــباع فاز جامد در جهت   10    
شعاعى در اليه هاى 1 تا 40
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