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مقاالت تحلیلي-كاربردي

 ازدیاد برداشت، مخزن گاز میعانی، تزریق گاز ، تغییر تراوایی، تابش فراصوت، چاه افقی، شکاف هیدرولیک

روش هاي ازدياد برداشت در مخازن گاز ميعاني

در مخازن گاز میعاني با افت فش��ار مخزن به زیر فش��ار نقطه ی شبنم، تولید میعانات گازي در مخزن و به خصوص ناحیه ی اطراف چاه دیده می شود. 
به منظور جلوگیري از این رخداد مي توان فشار مخزن را با تزریق مواد مختلف مانند آب یا گاز حفظ کرد یا نرخ افت فشار مخزن را با حفر چاه افقي 
و ایجاد ش��کاف هیدرولیکي کاهش داد یا میعانات تولید ش��ده در اطراف چاه را با روش هاي مختلف مانند تزریق امتزاجي گاز، تغییر تراوایي اطراف 

چاه و تابش امواج فراصوت تولید کرد.

حميد بنی اسدی*  شركت ملی نفت ايران

    (Baniasadi@aut.ac.ir ) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تولی��د از مخ��ازن نفت��ي و گازي ب��ا اف��ت 
فش��ار همراه خواهد بود. کاهش فشار مخازن 
گاز میعاني و رس��یدن آن به زیر فش��ار نقطه ی 
ش��بنم باعث تشکیل میعانات گازي در اطراف 
چاه مي ش��ود ک��ه در ابتدا به دلیل اش��باع کم 
قابل حرکت نیس��ت. اگرچه با افزایش اش��باع 
این میعان��ات در ناحیه ی اطراف چاه، مقداري 
از آن به حرکت درمي آید اما مقدار زیادي از 
آن نیز در مخزن باقي مانده و س��بب بسته شدن 
برخ��ي از مناف��ذ و مقاوم��ت در برابر حرکت 
سیال مي ش��ود. از آنجا که هدف مخازن گاز 
میعان��ي،  تولی��د حداکثري میعان��ات )به دلیل 
ارزش اقتصادي فراوان آن( اس��ت، روش هاي 
مختلفي براي برداش��ت بیشتر آن پیشنهاد شده 
اس��ت. این روش ه��ا به دو گروه کلي تقس��یم 
مي ش��وند. گروه اول ش��امل روش هایي است 
که باعث حفظ فش��ار مخزن در باالی نقطه ی 

شبنم و جلوگیري از تشکیل میعانات در مخزن 
مي ش��وند. گروه دیگر روش هایي هس��تند که 
با کاهش گرادیان فش��ار اط��راف چاه یا تولید 
میعانات اطراف چ��اه، نرخ بازیافت را افزایش 

مي دهند.

1- حفظ فشار مخزن
1-1- تزريق گاز

با هدف نگهداش��ت فش��ار مخزن در باالی 
فش��ار نقطه ی ش��بنم و جلوگیري از تش��کیل 
اجزاي س��نگین و ارزش��مند ف��از گاز، تزریق 
گاز رقیق کاربرد گس��ترده اي پیدا کرده است. 
نگهداشت فش��ار به دو صورت انجام مي شود؛ 
یکي تزری��ق گاز براي حفظ فش��ار مخزن در 
باالتر از فش��ار نقطه ی ش��بنم و دیگري تزریق 
گاز براي تبخیر میعانات گازي تشکیل شده در 
مخزن و تولید آن در سطح. در روش اول گاز 
به صورت پیوس��ته تزریق مي شود اما در روش 

دوم به مخزن اجازه کاهش فشار داده مي شود. 
اگرچ��ه کارآیي روش اول بیش��تر اس��ت اما 
به دلیل هزینه هاي بیش��تر آن، معموالً این روش 

مقرون به صرفه نیست ]1[.
تزری��ق گاز ب��ه مخازن اگرچه س��بب تغییر 
ش��کل منحني رفت��ار فازي س��یاالت مخزن و 
افزایش فشار نقطه ی شبنم مي شود اما از سوي 
دیگر امتزاج آن با میعاناِت تش��کیل ش��ده در 
مخزن در اث��ر تماس گاز با این س��یال، تبخیر 
میعان��ات و در نتیجه تولید آن را در پي خواهد 
داش��ت. بازیاف��ت نهایي به ش��دت تحت تأثیر 
رفتار فازي سیال جدید حاصل از ترکیب سیال 
تزریقي و س��یال مخزن اس��ت. در نتیجه فشار 

مخزن به آهستگی کاهش مي یابد ]1[.
براي تزریق مي ت��وان از گاز تولیدی مخزن 
استفاده کرد و پس از تولید آن در سطح، دوباره 
آن را بازگرداني کرده یا از س��ایر گازها مانند 
نیتروژن و دي اکسید کربن براي تزریق استفاده 
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نمود. نیتروژن به علت ایمني زیاد، غیرخورنده 
بودن و نداش��تن اثرات س��وء زیس��ت محیطي 
گزینه ی مناسبي براي تزریق است. اما با تزریق 
نیت��روژن از طرفي به دلیل فش��ار اش��باع زیاد، 
تولید میعانات در مخ��زن افزایش مي یابد و از 
سوی دیگر به دلیل توانایي کم تبخیر میعانات، 
 کارایي نیتروژن نسبت به متان کمتر خواهد بود 
)ش��کل-1(. همچنی��ن تولید میعان��ات همراه 
ب��ا گاز مخزن ارزش حرارت��ي گاز تولیدي را 
کاهش مي دهد ]2[. به دلی��ل امتزاج پذیر بودن 
دي اکس��ید کربن حتی در فش��ار هاي کم، این 
گاز گزینه ی مناس��بي ب��راي تبخی��ر میعانات 
تش��کیل شده و تولید آن است. تزریق این گاز 
عالوه ب��ر افزایش بازیافت، به حل مش��کالت 

زیست محیطي ناش��ي از حضور آن در طبیعت 
نیز کمک مي کند ]3[.

1-2- تزريق آب
اگرچه تزریق گاز روش��ی معم��ول و مؤثر 
جهت ازدیاد برداش��ت از مخ��ازن گاز میعاني 
اس��ت اما این روش در جاهایي که قیمت گاز 
زیاد است مقرون به صرفه نخواهد بود. در این 
حال��ت تزریق آب مي تواند براي نگهداش��ت 
فشار مخزن در باالي فشار نقطه ی شبنم استفاده 
ش��ود. در فرآیندهاي تزریق آب به علت اینکه 
امکان حبس گاز و میعانات و کاهش کارآیي 
بازیافت میعانات وجود دارد، قبل از اینکه آب 
به چاه هاي تولیدي برس��د بای��د فرآیند تزریق 

متوقف گردد؛ یعني مقدار بهینه ای برای تزریق 
وجود دارد )ش��کل-2(. از این نقطه به بعد در 
اثر کاهش فش��ار و افزایش حجم گاز، بخشي 
از هیدروکربن حبس شده قابلیت تحرک پیدا 
کرده و تولید مي ش��ود. مق��دار بهینه ی تزریق 
آب، از طریق مقدار اشباع گاز محبوس، شکل 
نمودارهاي تراوایي نس��بي و خواص سنگ و 

سیال تعیین مي گردد ]4[.

2-كاهش افت فشار و توليد ميعانات تجمع يافته 
در اطراف چاه

2-1- ايجاد شکاف هيدروليکي
ایجاد ش��کاف هیدرولیکي س��بب کاهش 
مقاوم��ت جری��ان در اط��راف چ��اه، کاهش 

1  مقایسه ی تزریق متان و نیتروژن: الف( مقدار مایع تولید شده بر حسب كسر مولي گاز تزریقي ب( فشار اشباع بر حسب كسر مولي گاز تزریقي

2  بازیافت نفت بر حسب میزان آب تزریقي

 آب تزريق- 1-2

 يين روش در جاهاياما ا است يعانياد برداشت از مخازن گاز ميازد جهت ثرؤممعمول و  يروشق گاز يچه تزراگر
نگهداشت فشار مخزن  يبراتواند ميق آب ين حالت تزري. در انخواهد بودصرفه مقرون بهست ازياد مت گاز يكه ق

و عانات يمگاز و س حبامكان نكه يعلت اهبق آب يتزريندهاي آفردر  استفاده شود.شبنم  يفشار نقطه يدر باال
ق متوقف يتزريند آفر دبايبرسد  يديتول يهانكه آب به چاهيقبل از ا ،عانات وجود دارديافت ميبازيي آكاركاهش 
ش حجم يبعد در اثر كاهش فشار و افزانجا بهياز ا. )2-(شكل وجود داردق يتزر ينهيزان بهيك مي يعني؛ گردد
از  ،ق آبيتزر ينهيبه قدارمشود. يد ميو تول پيدا كردهتحرك قابليت س شده حبدروكربن ياز ه يبخش ،گاز

  .]4[ دگردمين ييال تعيخواص سنگ و س و ينسب ييتراوا يهااشباع گاز محبوس، شكل نمودار قدارم طريق
 

 
 يقيتزر آب زانيم حسب بر نفت افتيباز قدارم - 2شكل

  
 چاه اطرافدر  يافتهتجمع ميعانات توليد و فشار افت كاهش-2

 هيدروليكي شكاف ايجاد- 2-1

ر يخأتجه يدر نت د ويان در اطراف چاه، كاهش افت فشار توليكاهش مقاومت جر سبب يكيدروليجاد شكاف هيا
ن يا. دگردميمخزن ش عمر يد و افزايش نرخ توليافزا سببن كار يا شود.يعانات و كاهش اثرات آن ميد ميتول در

 مخازن گازيدر زم مهم در عملكرد شكاف يدو مكان شود.يه ميتوص كم ييبا تراوا يمخازن يبرا ويژهبهروش 
اينرسي س و اثرات يماتر يدر نواح شدگي مثبتجفتكه اثرات  2يمنف ياينرسو 1مثبت يشدگجفتعبارتند از 

گرفته نظر در شكاف در اينرسيعملكرد شكاف اگر  يسازدر مدل يعني. خواهد بودشكاف مهم  يدر نواح منفي

3  نرخ تولید گاز برحســب زمان با درنظر گرفتن اثرات اینرســی 

در مناطق مختلف ]5[

 شدگيجفتحذف با ن ي. همچن)3-(شكل خواهد شد زده نيتخم ياز مقدار واقعر يشتب يديگاز تول مقدار نشود
ش طول شكاف يبا افزا. )4-(شكل خواهدزده  ر از مقدار واقعي تخمينكمتگاز توليدي  مقدار ،سيماتر يدر نواح

 يطولد بايل يطو يهادر شكاف اينرسي منفياثرات  اهميتعلت هاما ب شودمي مشاهدهچه كاهش افت فشار اگر
 استشتر يب يليخ اينرسي منفياز  شدگي مثبتجفتاثر  يعانينظر گرفت. در مخازن گاز مشكاف در ينه برايبه
]5[.  

 
  ]5[ ختلفم مناطق در اينرسي اثرات گرفتن نظردر با زمان برحسب گاز ديتول نرخ -3 شكل

 
  ]5[ مختلف ينواح در شدگيجفت گرفتن نظردر با زمان حسب بر گاز ديتول نرخ - 3شكل

 افقي چاه حفر- 2-2

نرخ  ،افت فشار كمتر در اطراف چاه دليلبه ،يعمود يهانسبت به چاهافت فشار يكسان  با يافق يهادر چاه
وجود د آب در چاه يكه امكان تول يمناطق يبرا ويژهبهن روش يا .خواهد بودبيشتر عانات يمافت يگاز و بازد يتول

  .]6[ است يمناسب ينهيگز دارد
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افت فش��ار تولید و در نتیجه تأخی��ر در تولید 
میعان��ات و کاهش اث��رات آن مي ش��ود. این 
کار س��بب افزایش نرخ تولی��د و افزایش عمر 
مخ��زن مي گ��ردد. ای��ن روش به وی��ژه براي 
مخازن��ی ب��ا تراوایي کم توصیه مي ش��ود. دو 
مکانی��زم مهم در عملکرد ش��کاف در مخازن 
مثب��ت1و  جفت ش��دگی  از  عبارتن��د  گازي 
اینرس��ی منفی2 که اثرات جفت شدگی مثبت 
در نواح��ي ماتری��س و اثرات اینرس��ی منفی 
در نواحي ش��کاف مهم خواه��د بود. یعني در 
مدل س��ازي عملکرد ش��کاف اگر اینرسی در 
شکاف درنظر گرفته نشود مقدار گاز تولیدي 
 بیش��تر از مقدار واقعي تخمین زده خواهد شد 
)شکل-3(. همچنین با حذف جفت شدگی در 
نواحي ماتریس، مق��دار گاز تولیدي کمتر از 

 مقدار واقعي تخمین زده خواهد )ش��کل-4(. 
با افزایش طول ش��کاف اگرچ��ه کاهش افت 
فشار مشاهده می شود اما به علت اهمیت اثرات 
اینرسی منفی در شکاف هاي طویل باید طولی 
بهینه براي ش��کاف درنظ��ر گرفت. در مخازن 
گاز میعاني اثر جفت ش��دگی مثبت از اینرسی 

منفی خیلي بیشتر است ]5[.

2-2- حفر چاه افقي
در چاه هاي افقي با افت فشار یکسان نسبت 
به چاه هاي عمودي، به دلیل افت فشار کمتر در 
اطراف چاه، نرخ تولید گاز و بازیافت میعانات 
بیش��تر خواه��د بود. ای��ن روش به وی��ژه براي 
مناطقي ک��ه امکان تولی��د آب در چاه وجود 

دارد گزینه ی مناسبي است ]6[.

2-3- تغيير ترشوندگي ناحيه ی اطراف چاه
دو متغی��ر مه��م اثرگ��ذار بر تولی��د گاز و 
بازیاف��ت میعان��ات عبارتند از اش��باع بحراني 
میعانات که بر بازیافت میعانات مؤثر اس��ت و 
تراوایي نسبي گاز که روي بهره دهي چاه تأثیر 
مي گذارد. آزمایش ها نش��ان داده که اثر تغییر 
ترش��وندگي بر تراوایي نسبي و اشباع بحراني، 
بیشتر از سایر عوامل است )شکل های-5و6(. با 
تغییر ترشوندگي ناحیه ی اطراف چاه به حالت 
ترش��وندگی گاز تر3 یا میانه4 مي توان بازیافت 

میعانات را افزایش داد  ]7[.
نتایج مدل هاي اشباع بحراني و تراوایي نسبي 
نش��ان مي دهد که تروایي نسبي به شدت تحت 
تأثیر نیروي بین س��طحي، جاذبه، نرخ جریان و 
ترشوندگي است. ترشوندگي بیشترین تأثیر را 
بر اشباع بحراني مایعات و تراوایي نسبي دارد. 
در مطالعات اغلب زاویه ی تماس براي سیستم 
مایع-گاز صفر فرض مي ش��ود. با تزریق مواد 
ش��یمیایي یا پلیم��ري این زاوی��ه تغییر کرده و 
تولی��د میعانات افزایش می یاب��د. این مواد باید 
در مقاب��ل جریان و دما مقاوم باش��ند تا اثرات 

آنها از بین نرود  ]8[.

2-4- استفاده از امواج فراصوت
تاب��ش امواج فراصوت باعث لرزش س��طح 
تماس گاز و میعانات و به هم خوردن تعادل آن 
در مقیاس میکروس��کوپیک مي شود. همچنین 
در هن��گام تابش امواج فش��ار کاهش مي  یابد.  4   نرخ تولید گاز بر حسب زمان با درنظر گرفتن جفت شدگی در نواحي مختلف  ]5[

 شدگيجفتحذف با ن ي. همچن)3-(شكل خواهد شد زده نيتخم ياز مقدار واقعر يشتب يديگاز تول مقدار نشود
ش طول شكاف يبا افزا. )4-(شكل خواهدزده  ر از مقدار واقعي تخمينكمتگاز توليدي  مقدار ،سيماتر يدر نواح

 يطولد بايل يطو يهادر شكاف اينرسي منفياثرات  اهميتعلت هاما ب شودمي مشاهدهچه كاهش افت فشار اگر
 استشتر يب يليخ اينرسي منفياز  شدگي مثبتجفتاثر  يعانينظر گرفت. در مخازن گاز مشكاف در ينه برايبه
]5[.  

 
  ]5[ ختلفم مناطق در اينرسي اثرات گرفتن نظردر با زمان برحسب گاز ديتول نرخ -3 شكل

 
  ]5[ مختلف ينواح در شدگيجفت گرفتن نظردر با زمان حسب بر گاز ديتول نرخ - 3شكل

 افقي چاه حفر- 2-2

نرخ  ،افت فشار كمتر در اطراف چاه دليلبه ،يعمود يهانسبت به چاهافت فشار يكسان  با يافق يهادر چاه
وجود د آب در چاه يكه امكان تول يمناطق يبرا ويژهبهن روش يا .خواهد بودبيشتر عانات يمافت يگاز و بازد يتول

  .]6[ است يمناسب ينهيگز دارد
  

5  اثرات نیروي كشــش ســطحي و تر شــوندگي بر اشــباع بحراني 

6  اثر زاویه ی تماس )تر شوندگي( بر تراوایي نسبي  ]7[میعانات  ]7[
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7  یک بخش از میکرومدل پس از میان  شــکني گاز؛ ســمت چپ: ( قبل از تابش اشعه ی فراصوت، سمت راست: ( 20 دقیقه بعد از تابش اشعه ی 
فراصوت  ]9[

       پا نویس ها
1. positive coupling
2. negative inertia

3. gas wet
4. intermediate
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کاهش فشار و انبساط ظاهري مایع )جابه جایي 
س��طح تماس( به دلیل ایجاد حباب درون مایع 
اس��ت که س��بب افزایش حجم مایع مي شود. 
ای��ن لرزش ع��الوه ب��ر ناپایدار کردن س��طح 
تماس باعث اختالط جزئي دو فاز مي شود که 
کاهش نیروي کشش سطحي بین دو فاز را در 
پ��ي دارد. این کاهش باع��ث افزایش تراوایي 
گاز/میعانات مي ش��ود. نتایج تابش اشعه روي 
میکرومدل نش��ان داد که تابش امواج مي تواند 

س��بب تح��رک میعان��ات و تولی��د آن گردد 
)شکل-7( ]9[.

نتيجه گيري
 براي دس��ت یابی به بازیافت حداکثري در 
مخازن گاز میعاني استفاده از روش هاي ازدیاد 

برداشت ضروری است.
 قبل از اینکه فشار مخزن به زیر فشار نقطه ی 
ش��بنم بیافتد باید روش هاي حفظ فشار را آغاز 

کرد تا از تولید میعان��ات در مخزن جلوگیري 
به عمل آید. در صورت افت فش��ار به زیر فشار 
نقطه ی شبنم روش هاي تزریق امتزاجي باید در 

دستور کار قرار گیرند.
 اگرچه روش هاي ح��ذف میعانات گازي 
بر بازیافت کلي مخزن تأثیر چنداني ندارند اما 
از سویی سبب افزایش تولید میعانات مي شوند 
و از س��وی دیگ��ر ن��رخ بازیاف��ت را افزایش 

مي دهند.


