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مقاالت علمي

احسان خامه چي*1، حامد پنجعلي زاده مرسه، هادي مشهدي ، محمود مؤيدي    دانشگاه صنعتي امير كبير

مقدمه
هيدروكربوري،  ذخاير  از  استفاده  لزوم  و  فن آورى  گسترش   با 
توسعه بهينه اين ذخاير بيش از پيش اهميت يافته است. بر اساس آمارهاي 
جهاني، در قرن حاضر مخازن گازي روز به روز بيشتر مورد توجه قرار 
مي گيرند. در اين ميان دسته مهمي از مخازن گازي با نام مخازن گاز-  
ميعاني شناخته مي شوند كه به خاطر رفتار ترموديناميكي خاصشان  در 
مخازن  با  مقايسه  در  شده)  ايجاد  فشار  افت  آن  تبع  به  توليد (و  هنگام 
برنامه ريزي و مديريت دقيق تري جهت  به  گاز خشك  نفتي و مخازن 
بهره برداري و توليد بهينه نياز دارند. يكي از مشكالت مهم در توسعه 
براي  مناسبي  بازيافت  ضريب  به  دست يابي  عدم  گاز-  ميعاني،  مخازن 
ميعانات توليدي به دليل تشكيل و تجمع آن در مخزن (در زير فشار نقطه 
شبنم) مي باشد [1]. مخازن گاز - ميعاني معموالً در شرايط تخليه طبيعي 
توليد مي كنند. تخليه طبيعي روشي مؤثر براي توليد هيدروكربور گازي 
ناكارآمد  بسيار  مي تواند  گازي  ميعانات  توليد  در  روش  اين  اما  است، 

باشد؛ چراكه با اين روش مقدار زيادي از ميعانات در مخزن باقي مي ماند 
بزرگي  معضل  امر  اين  گازي  ميعانات  اقتصادي  ارزش  به  توجه  با  كه 
محسوب مي شود. از طرف ديگر هر چه گاز غني تر باشد اين مشكل 
حاد تر است و ضريب بازيافت ميعانات كمتر خواهد بود. به همين دليل 
اين نوع مخازن گزينه هاي مناسبي براي انجام روش هاي بهبود بازيافت3 

به حساب مي آيند [2].
روش هاي مطرح براي افزايش بازيافت ميعانات به طور معمول شامل 
روش هايي است كه باحفظ فشار مخزن سبب تأخير تشكيل ميعانات در 
مخزن شده و يا به طور كامل از اين امر جلوگيري كنند. روش هاي معمول 
حفظ فشار شامل بازگرداني گاز4، تزريق گاز هاي غير هيدروكربوري مانند 

نيتروژن و دي اكسيد كربن و هم چنين تزريق آب است.
روش معمول براي افزايش بازيافت ميعانات، بازگرداني گاز توليدي 
جذاب  چندان  اقتصادي  لحاظ  از  است  ممكن  كه  مى باشد  مخزن  به 
شده  فروخته  گاز  مقدار  بر  تنزيل5  نرخ  اعمال  نيز  امر  اين  علت  نباشد. 

بررسي آثار فرآيند تزريق آب بر بازيافت مخازن گاز -ميعاني داراي آبده

از جمله مسائل مربوط به مخازن گاز- ميعاني معضل تشكيل ميعانات در مخزن است كه منجر به كاهش ضريب بازيافت ميعانات مي  شود. جهت 
پيش گيري از اين مشكل بايد به شيوه اي فشار مخزن را باال نگه داشت. در اين نوشتار تزريق آب به عنوان يك روش حفظ فشار مخزن توسط 
شبيه ساز سه بعدي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين روش پس از گذشت يك سال از توليد، آب در مرز مخزن و آبدهي كه نسبتاً ضعيف 
 است تزريق مي شود. تزريق آب تا زماني كه بر نرخ جريان توليد ميعانات تأثير گذار باشد ادامه مي يابد و پس از آن تزريق متوقف شده و مخزن 
تا زمان ترك به توليد طبيعي2 خود ادامه مي دهد. نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد فرآيند تزريق آب منجر به كاهش افت فشار مخزن 
شده و اين امر موجب مي گردد تا تشكيل ميعانات در مخزن مدت زمان قابل مالحظه اي به تعويق بيافتد. هم چنين در اين حالت ميزان اشباع 
ميعانات تشكيل شده در مخزن نيز كمتر از حالت توليد طبيعي است كه اين امر سبب مي شود ضريب بازيافت ميعانات گازي در سطح به ميزان 
4/1 درصد افزايش يابد. لذا اين نكته مهم كه مخازن گاز-  ميعاني داراي آبده، به دليل حفظ فشار ناشي از آبده نسبت به مخازن گاز- ميعاني 
حجمي ضريب بازيافت ميعانات بيشتري دارند نيز اثبات مي شود. هم چنين ضريب بازيافت گاز در اثر حفظ فشار ناشي از تزريق آب از 65/3 
درصد براي توليد طبيعي به 72/2 درصد براي سناريوي تزريق آب افزايش يافته است. اين امر نشان مي دهد كه پديده به تله افتادن گاز در مناطق 

مورد هجوم آبده تأثير زيادي بر توليد گاز ندارد.
مخازن گاز- ميعاني، تزريق آب، حفظ فشار، تشكيل ميعانات، به تله افتادن گاز

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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است كه در صورت بازگرداني، فروش گاز به تأخير خواهد افتاد [3].
از سوي ديگر ضريب بازيافت مخازن گازي داراي آبده، معموالً 
كمتر از ضريب بازيافت مخازن گازي حجمي6 است [4]. اين امر سبب 
شده تزريق آب به عنوان روشى براى حفظ فشار در مخازن گاز-  ميعاني 
اخير  سال هاي  در  اما  نگيرد[3].  قرار  استفاده  مورد  گسترده اي  طور  به 
محققان متعددي فرايند تزريق آب در مخازن گاز ميعاني را مورد مطالعه 
قرار داده اند[7-5]. آنان اغلب به جنبه هاي تئوري اين فرآيند پرداخته اند. 
در اين مقاله فرآيند تزريق آب در مرز يك مخزن گاز-ميعاني با يك 
آبده نسبتاً ضعيف و جنبه هاي مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته است.

1- توصيف مدل
شبيه ساز  يك  گاز-  ميعاني  مخزن  يك  رفتار  شبيه سازي  براي 
ماژول  از  مطالعه  اين  در  منظور  اين  براي  است.  نياز  مورد  تركيبي7 
به  قادر  ماژول  اين  است.  شده  استفاده  نرم افزار اكليپس8   E300

شبيه سازي تركيبي رفتار سيال در مخزن مي باشد.
بــراي انجــام شبيه ســازي ها از يــك مــدل مصنوعــي همگــن 
بــا 10×50×50 بلــوك اســتفاده شــده اســت. مســاحت مخــزن 
5000ft×5000ft و ضخامت آن 100ft مي باشد. خواص كلي سنگ 

مخزن و شرايط اوليه مخزن در جدول-1 آمده است.
توليدي،  تشكيل ميعانات در نزديكي چاه هاي  اثر  مشاهده  براي 
قرار  آن  در  توليدي  چاه هاي  كه  بلوك هايي   9LGR از  استفاده  با 
گرفته اند ريز   تر مي شود. به اين ترتيب افت فشار در اطراف چاه ها بهتر 
مدل  شده و تغييرات اشباع ميعانات بهتر رؤيت خواهد شد. با افزايش 
تعداد بلوك هاي موجود در LGR زمان اجراي شبيه سازي به شدت 
افزايش مي يابد. با در نظر گرفتن اين موضوع تعداد تقسيمات جهت 
انجام LGR در جهات x و y را زياد در نظر نگرفته (در هر جهت 5 
 10GPP روش  از  بهره دهي  معادالت  حل  در  آن  همراه  به  و  قسمت) 
كوتاه شدن  ضمن  تا  مي شود  سبب  كار  اين  مي شود.  گرفته  كمك 

زمان اجرا، شبيه سازي ها نيز از دقت كافي برخوردار باشند.
مدل ساخته شده داراي سه چاه توليدي مشابه است كه در تمام 
اليه ها تكميل شده اند. اين مدل از دو طرف با آبده نسبتاً ضعيفي در 
چاه هاي  قرارگرفتن  محل  شده،  ساخته  مدل  شكل-1  است.  تماس 
مي دهد.  نشان  را  مخزن  با  آبده  تماس  محل  و  تزريقي  و  توليدي 
تماس  محل  شكل  اين  در  تيره تر  رنگ  با  شده  مشخص  قسمت هاي 

 مدل سه بعدى ساخته شده براى شبيه سازى  1    

 1    خواص سنگ و مشخصات اوليه مخزن

مقدارپارامتر

30تراوايي افقي (ميلي دارسي)

3تراوايي عمودي(ميلي دارسي)

20تخلخل (درصد)

(psi-1) 6-10×4ضريب تراكم پذيري سنگ

5اشباع اوليه آب (درصد)

(psia) 5000فشار اوليه مخزن

220دماي مخزن (فارنهايت)

(psi-1) 6 -10×2/04ضريب تراكم پذيري آب

مقدارپارامتر

220دما (فارنهايت)

88/6نسبت ميعانات به گاز (بشكه/ميليون فوت مكعب)

24/66حداكثر اشباع ميعانات (درصد)

(psia)  3416/468فشار شبنم

 2    خواص سيال

تركيب مولي (درصد)جزء
C173
C420
C73
C102
C142

 3    تركيب در صد گاز
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آبده با مخزن است.
ميعانات  نسبت  كه  است  غني11  نسبتاً  سيالي  رفته  كار  به  سيال 
سيال  اين  خواص  از  برخي  مي باشد.   88/6  STBO

MMSCF آن  گاز12  به 
است.  شده  آورده  جدول-3  در  آن  اجزاء  تركيب  و  جدول-2  در 
در  مطالعه  اين  در  رفته  كار  به  نسبي  تروايي  نمودار هاي  هم چنين 

شكل-2 رسم شده اند.

2- سناريو هاي مختلف توليدي
انرژي  از  حاصل  توليد،  مختلف  سناريوي  دو  مطالعه  اين  در 
مخزن و نيز با استفاده از توان اضافه شده به مخزن در اثر تزريق آب 

بررسي شده است.
ثابت جريان  نرخ  با  توليدي  چاه  سه  نخست،  سناريوي  در 

Mscfd 5000 شروع به توليد مي كنند و هيچ گونه آبي به مخزن تزريق 

نمي شود. حداقل فشار ته چاهي چاه هاي توليدي psia 1500 در نظر 
گرفته شده است. به اين ترتيب چاه ها تا زماني كه فشار ته چاهي آنها 
به psia 1500 نرسيده با همين نرخ جريان ثابت، گاز توليد مي كنند. به 
مرور زمان فشار مخزن در اثر توليد كم شده و پس از گذشت مدت 
افت   1500  psia به  توليدي  چاه هاي  ته چاهي  فشار  مشخص  زماني 
مي كند. از اين زمان به بعد چاه با فشار ته چاهي ثابت به توليد ادامه 
نظر  در   500  Mscfd گاز  توليد  جريان  نرخ  اقتصادي  حد  مي دهد. 
گرفته شده است. هم چنين ميزان برش  آب13 مجاز براي هر چاه 0/5 
مي باشد. به موازات توليد و با افت فشار در مرز مخزن، آب از آبده 
وارد مخزن شده و مقداري از افت فشار را جبران مي كند. اما قدرت 
آبده كافي نبوده و پس از مدتي فشار در نزديكي چاه هاي توليدي به 

زير فشار نقطه شبنم افت مي كند كه اين امر باعث تشكيل ميعانات در 
مخزن مي شود. با تشكيل ميعانات در مخزن، مقدار ميعانات توليدي 
در سطح به شدت كاهش مي يابد. چراكه اجزاء سنگين تر در مخزن 

تبديل به مايع شده و گاز توليدي سبك تر (رقيق تر) خواهد شد.
در سناريوي دوم، دو چاه تزريقي به مدل اضافه مي شود. مكان 
سناريوي  مثل  آنها  كنترل  شرايط  و  نكرده  تغيير  توليدي  چاه هاي 
اول مي باشد. مكان چاه هاي تزريقي در شكل-2 مشخص شده اند.

دو چاه تزريقي پس از گذشت يك سال از توليد در نزديكي 
ثابت  ته چاهي  فشار  با  و  شده اند  حفر  دارد  آبده  كه  مخزني  مرز 
برابر با psia 5500 آب به مخزن تزريق مي كنند. فرآيند تزريق آب، 
تزريق  نرخ  نمودار  مي كند.  جبران  را  مخزن  فشار  افت  از  مقداري 
آب بر حسب زمان در شكل-3 نشان داده شده است. تزريق آب تا 
5000 روز ادامه مي يابد. از آنجاكه از اين زمان به بعد نرخ جريان 

 تراوايى نسبى براى فاز هاى نفت/آب و نفت/گاز  2    

 نرخ تزريق آب به مخزن بر حسب زمان  3    
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توليد ميعانات به شدت كاهش يافته و تزريق آب تأثير چنداني بر 
آن نخواهد داشت، تزريق آب متوقف مي شود. اين امر از برونزد14 
زود هنگام آب در چاه هاي توليدي نيز جلوگيري مي كند. در ادامه 
بررسي  سناريو  دو  نتايج  در  موجود  تفاوت هاي  و  حاصل  نتايج 

خواهد شد.

3- نتايج و بحث
مبناي  مختلف  سناريوي  دو  براي  قسمت  اين  در  كه  عواملى 
 ،15(FOPR) مقايسه قرار خواهند گرفت عبارتند از: نرخ توليد ميعانات
نرخ توليد گاز (FGPR)16، توليد تجمعي ميعانات (FOPT)17، توليد 

.19(FOSAT) 18 و اشباع ميعانات در مخزن(FGPT) تجمعي گاز
افت  جبران  منظور  به  دارد  آبده  كه  مخزني  مرز  در  آب  تزريق 
فشار مخزن انجام مي شود. بنابراين انتظار داريم در سناريوي تزريق 
آب افت فشار مخ  زن كمتر از حالت تخليه طبيعي باشد. براي بررسي 

اين موضوع در شكل-4 نمودار هاي فشار مخزن     براي دو سناريوي 
مختلف رسم شده اند. در سناريوي حالت طبيعي توليد، مخزن پس از 
7320 روز از آغاز توليد   به حد اقتصادي و زمان ترك مي رسد. ولى 
سناريوي تزريق آب به دليل حفظ فشار ناشي از تزريق آب، دير تر به 
حد اقتصادي توليد مي رسد و زمان ترك مخزن 12290 روز پس از 
آغاز توليد خواهد بود. الزم به ذكر است كه در دو سناريوي مدنظر 
است.  نشده  بيشتر  مجاز  حد  از  چاه ها  از  هيچ يك  براي  برش آب 
سناريوي  در  كه  مي شود  مشخص  شكل-4  نمودار هاي  به  توجه  با 
مي باشد.  طبيعي  تخليه  حالت  از  كمتر  مخزن  فشار  افت  آب  تزريق 
براي بررسي دقيق تر اثر فشار بر توليد ميعانات گازي ضروري است 

كه فشار   هاي ته چاهي چاه هاي توليدي بررسي شوند.
به عنوان نمونه در شكل-5 نمودار فشار ته چاهي چاه-P  1 براي 
دو  در  شكستگي  اولين  محل  است.  شده  رسم  مدنظر  سناريوي  دو 
مي باشد  شبنم  نقطه  فشار  به  رسيدن  زمان  نشانگر  شكل-5  نمودار 
در  چاه  اين  شدن  بسته  زمان  است).   3416  psia شبنم  نقطه   (فشار 
وضوح  به  شكل  اين  در  به   حد اقتصادي  رسيدن  دليل  به  سناريو  دو 
حدود  در  ته چاهي  فشار  آب،  تزريق  سناريوي  در  است.  مشخص 
با  مشابه  (روندي  رسيد  خواهد  شبنم  نقطه  فشار  به  دير تر  روز   240
ساير چاه هاي توليدي). لذا در سناريوي تزريق آب، ميعانات گازي 
اشباع  نمودار  در  موضوع  اين  شد.  خواهند  تشكيل  مخزن  در  دير تر 
ميعانات در مخزن براي دو سنار  يوي مدنظر به وضوح ديده مي شود 

(شكل-6).
توليد  از  بيش  مخزن  فشار  آب  تزريق  سناريوي  در  آنجاكه  از 
در  مخزن  داخل  در  گازي  ميعانات  اشباع  (شكل-4)،  است  طبيعي   فشار مخزن براى دو سناريوى مدنظر  4    

 فشار ته چاهى چاه -PI براى دو سناريوى مدنظر  5    
 اشباع ميعانات در مخزن براى دو سناريوى مدنظر  6    
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مقاالت علمي

زمان ترك مخزن (روز)ضريب بازيافت ميعانات گازي (درصد)ضريب بازيافت گاز (درصد)

65/332/67320سناريوي توليد طبيعي

72/236/712290سناريوي تزريق آب

 4    ضريب بازيافت و زمان ترك مخزن براى دو سناريوى مدنظر

آنكه  به  توجه  با  هم چنين  بود.  خواهد  كمتر  آب  تزريق  سناريوي 
در اين سناريو ميعانات ديرتر در مخزن تشكيل مى شود، نرخ توليد 
ميعانات گازي در سطح مدت زمان بيشتري ثابت خواهد ماند. اين 
نيز  گرديده  رسم  در شكل-7  كه  ميعانات  توليد  نرخ  نمودار  در  امر 
توليد  نرخ  كه  مي شود  مالحظه  شكل  اين  به  توجه  با  مي شود.  ديده 
براي  خاص،  زمان  هر  در  مخزن،  داخل  در  تشكيل  از  بعد  ميعانات 
سناريوي تزريق   آب بيش از سناريوي توليد طبيعي مي باشد. بنابراين 
طبيعي است كه توليد تجمعي م  يعانات در سناريوي تزريق آب بيشتر 
سنا  ريو  دو  براي  ميعانات  تجمعي  توليد  نمودار  كه  شكل  -8  باشد. 
اين  كه   در  همان طور  است .  موضوع  اين  نمايانگر  مي دهد،  نشان  ر  ا 
شكل مشاهده مي شود در زمان هاي اوليه توليد   تجمعي   ميعانات براي 
دو سناريو با هم برابر است. اما اين مقدار د  ر زمان پايان شبيه سازي 
براي سناريوي تزريق آب ح  دود MSTB 427 بيش از توليد طبيعي 
قابل توجهي  مقدار  گازي  ميعانات  ارزش  به  توجه  با  كه  مي باشد، 
است. در شكل-9 نمودار هاي توليد تجمعي گاز و نرخ جريان توليد 

گاز رسم شده اند.
در سناريوي تزريق آب، توليد گاز با نرخ ثابت، 105 روز بيشتر از 
سناريوي توليد طبيعي است. اين امر به دليل كاهش كمتر فشار مخزن 
در سناريوي تزريق آب مي باشد (شكل-4). توليد گاز در سناريوي 

توليد طبيعي زود تر به حد اقتصادي رسيده و مخزن به زمان ترك خود 
حد  به  دير تر  فشار،  حفظ  دليل  به  آب  تزريق  سناريوي  اما  مي رسد. 
اقتصادي توليد گاز مي رسد و به همين دليل زمان ترك مخزن در اين 
سناريو بيشتر خواهد بود. توليد تجمعي گاز براي سناريوي تز  ريق آب، 
MMMscf 07/ 8  بيشتر از سناريوي توليد طبيعي است. در جدول-4 

ضريب بازيافت گاز و ميعا  نات گازي، هم چنين زمان رسيدن به حد 
اقتصادي براي دو سناريوي مدنظر نشان داده شده است. 

نكته حائز اهميت اينكه در مخازن گازي كه آبده دارند مقداري 
گاز در نواحي مورد هجوم آبده به تله مي افتد. همين پديده در مخازن 
گازي كه تحت تزريق آب قرار دارند نيز اتفاق مي افتد. مخزن مورد 
در  لذا  و  بوده  ضعيفي  نسبتاً  آبده  داراي  شبيه سازي  اين  در  مطالعه 
حالت توليد طبيعي مقداري از گاز در نواحي مورد هجوم آبده به تله 
مي افتد. در اثر تزريق نيز مقدار بيشتري گاز به تله خواهد افتاد، اما با 
توجه به نمودار توليد تجمعي گاز (شكل-9) اين مقدار به اندازه اي 
نيست كه توليد تجمعي گاز در سناريوي تزريق آب كمتر از توليد 

طبيعي شود. 
همان طور كه مشاهده مى شود توليد تجمعي گاز نيز در اثر حفظ 
فشار افزايش قابل توجهي داشته؛ به طوري كه ضريب بازيافت گاز از 
65/3 درصد به 72/2 درصد افزايش يافته است. بنابراين پديده به تله 

 نرخ توليد ميعانات گازى براى دو سناريوى مدنظر  7     توليد تجمعى ميعانات گازى براى دو سناريوى مدنظر  8    
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 توليد تجمعى گاز و نرخ توليد گاز براى دو سناريوى مدنظر  9    

افتادن گاز20 چندان تأثير گذار نيست  .
افزايش توليد گاز و ميعانات گازي براي سناريوي تزريق آب نسبت 
به سناريوي توليد طبيعي قابل توجه است  . اما براي بررسي دقيق  تر ضروري 
است ارزيابي اقتصادي انجام شود. براي نمونه مي توان ارزش خالص فعلي21 
دو سناريو را با هم مقايسه كر  د كه اين امر نيازمند داشتن اطالعات دقيق از 

هزينه هاي مختلف و قيمت فروش ميعانات گازي و گاز توليدي مي باشد.

نتيجه گيري
 با تزريق آب در مرز مخزن و آبده آن، قســمتي از افت فشــار 
مخزن در اثر توليد جبران شــده و در نتيجه تشكيل ميعانات در مخزن 
به تعويق افتاده و مقدار ميعانات تشــكيل شــده نيــز كاهش مي يابد. 

هم چنين مدت زمان برداشت گاز از مخزن نيز بيشتر خواهد بود.
 تزريق آب منجر به توليد گاز و هم چنين ميعانات گازي بيشتري 

از مخزن خواهد شد.
 توليد بيشــتر گاز در ســناريوي تزريق آب نســبت به سناريوي 
توليد طبيعي نشــانگر اين امر است كه پديده به تله افتادن گاز توسط 

آب چندان مؤثر نيست.
 ميــزان افزايــش بازيافــت ميعانــات گازي و گاز توليــدي در 
سناريوي تزريق آب قابل مالحظه اســت. اما براي انجام بررسي هاي 

دقيق تر نياز به ارزيابي اقتصادي اين موضوع مي باشد.
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