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امكان سنجي روش هاي متداول ازدياد برداشت در ميدان 
مشترك گاز ميعاني پارس جنوبي

مقدمه
مطالعه مخازن گاز ميعاني از موارد چالش برانگيز در رشتة مهندسي نفت است. 
به طور معمول توليد از اين ميادين بدون تثبيت فشار، باعث برداشت مقدار زيادي 
گاز در صنعت، همراه با مقدار نسبتاً كمي از ميعانات گازي مى شود. با كاهش فشار 
مخزن و رســيدن آن به فشار نقطه شبنم توليد طبيعي از مخزن معموالً به افزايش 
اشباع مايعات در محيط متخلخل منجر مي شود و درصد تركيبات سنگين در گاز 
 Retrograde توليدي با گذر زمان كاهش مي يابد تا اينكه فشــار مخزن به فشــار
برســد[1]. در اين نقطه، درصد تركيبات سنگين به مقدار كمي افزايش مي يابد. 
بنابراين، توليد ميعانات با گــذر زمان كاهش مي يابد. با توجه به ارزش اقتصادي 
ميعانات گازي روش هاي متفاوتي براي حل اين مشكل به كار گرفته شده است كه 
از آن جمله مي توان به ايجاد شكاف هيدروليكي، تثبيت فشار به وسيله بازگرداني 
گاز به مخزن و همچنين تزريق گازهاي مختلف مانند دي اكسيدكربن، نيتروژن 
و غيــره به اطراف دهانه چاه نام برد. از مهم ترين پارامترهايي كه بايد در مديريت 
پروژه هاي بازگرداني گاز به آنها توجه شود، عبارتند از نرخ تزريق گاز، تركيب 
گاز تزريق شــده، زمان شــروع و پايان پروژه تزريق با توجه به شــرايط اقتصادي 

روز[2].
مطالعات آزمايشگاهي فرآيند بازگرداني گاز بيشتر براى پيش بيني عملكرد 
آن بايد استفاده شود. آناليز كامل بر خواص سنگ و سيال قبل از آزمايش، براي 
كم كردن خطا و نزديك كردن آزمايش به شرايط مخزن ضروري است. مطالعات 
آزمايشگاهي زمان گير و پرهزينه اند و همچنين ناهمگني بسيار در مقياس مخزن 

از دقت نتايج آزمايشــگاهي كم مي كند. شبيه ســازي عددي مدل آزمايشگاهي 
مي تواند به باال بردن دقت فرآيند بازگرداني گاز و انتخاب بهترين شرايط تثبيت 
فشار كمك كند. ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي در خليج فارس، پتانسيل هاي 
زيــادي در زمينه تحقيق و پژوهش دارد كه مي توان به روش هاي مختلف ازدياد 
برداشــت از اين مخزن اشــاره كرد. با توجه به حجم عظيم برداشــت گاز از اين 
مخزن، پيش بيني مي شــود در آيندة نزديك، فشار مخزن به زير فشار نقطه شبنم 
برسد و در نتيجه مقدار قابل توجهي از ميعانات گازي، درون مخزن تشكيل شود 
كه از ديدگاه اقتصادي بسيار حائز اهميت است. در اين مطالعه برخي از روش هاي 
مختلف جلوگيري از تشكيل ميعانات يا توليد ميعانات تشكيل شده در مخزن ارائه 

شده كه عبارت است از :
الف) بازگرداني گاز توليدي به مخزن

ب) تزريق گازهاي نيتروژن و دي اكسيد كربن
ج) تغيير خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن

د) مديريت مخزن
قابل ذكر است استفاده از هر كدام از روش هاي باال در ميدان پارس جنوبي 

نيازمند پژوهش و مطالعات بسيار دقيق است.
   در ايــن پژوهش به مطالعه و بررســي روش هاي مختلف، براى افزايش 
برداشــت گاز و ميعانات گازي از مخازن گاز ميعاني پرداخته شده است و در 
پايان، راهكارهاي موثر در ارتباط با ازدياد توليد گاز و ميعانات گازي در ميدان 

پارس جنوبي ارائه مي گردد.

مخازن گاز ميعاني، بازگرداني گاز، تزريق نيتروژن، تزريق دي اكسيد كربن، مديريت مخزن

    مخازن گاز ميعاني به واسطة رفتار فازي متفاوتي كه از خود نشان مي دهند، به مطالعات گسترده و ويژه اي نياز دارند. در اين گونه مخازن، با افت فشار مخزن بر 
اثر توليد، اجزاي سنگين موجود در گاز جدا شده و اطراف دهانة چاه به شكل مايع تجمع پيدا مي كنند. تجمع ميعانات در اطراف چاه، باعث كاهش شديد تراوايي گاز 
و بالطبع كاهش توليد گاز خواهد شد. عالوه بر اين، بخش اعظمي از ميعانات گازي باارزش، درون مخزن حبس مي شوند. تثبيت فشار از مهم ترين روش هايي است 
كه تاكنون براى كاهش تشكيل ميعانات درون مخزن استفاده شده است. گاز توليدي از مخزن، نيتروژن، دي اكسيدكربن و متان از پركاربردترين گازهاي استفاده  شده 
در تزريق به ميادين گاز ميعاني هستند كه هر كدام مزايا و معايب خود را دارند. ميدان پارس جنوبي قسمتي از بزرگ ترين ميدان گاز ميعاني جهان است كه با برداشتي 
كه در چند سال اخير از اين ميدان صورت گرفته، فشار مخزن به  نزديك فشار نقطه شبنم رسيده است و بررسي سناريوهاي مختلف تثبيت فشار در اين ميدان اهميت 
به سزائي دارد. با توجه به اين مسئله كه ميدان پارس جنوبي با قطر مشترك است، براى حفظ منافع ملي، استفاده از روش هاي تثبيت فشار از حساسيت هاي خاص خود 
را دارد كه نيازمند مطالعه اي جامع و دقيق است. در اين مقاله به بررسي روش هاي تثبيت فشار به كار رفته در ميادين ميعانات گازي مشابه در كشورهاي ديگر پرداخته 

مي شود و پيشنهاد اوليه اي در بارة انتخاب روش مناسب تر براى اجرا روي ميدان پارس جنوبي ارائه مي دهد.

مهدي شباني نژاد، مهدي باقري پور، مريم خرم  واحد ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، مديريت مهندسي نفت و گاز، شركت نفت و گاز پارس
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1- روش هاي ازدياد برداشت در مخازن گاز ميعاني 
1-1- بازگرداني گاز توليدي به مخزن

در ايــن روش ميعانات گازي از گاز توليدي مخزن، جدا و گاز خشــك به 
مخزن بازگردانده مي شود كه افزايش توليد ميعانات گازي را در پى دارد. از مزاياي 
اين فرآيند مي توان به تبخير جزئي و كاهش احتمال انسداد ميعانات اشاره كرد. اين 
فرآيند به ميزان گاز خشك تزريق شده به مخزن وابسته است. عالوه بر پارامترهاي 
مخزن، اســتراتژي توليد، شــروع فرآيند تزريق، چاه هاي موجود و تسهيالت سر 
چاهي از ديگر پارامترهاي موثر هســتند. در اين زمينه تحقيقات زيادي در مخازن 
گاز ميعاني جهان صورت گرفته است كه از جمله مي توان به نمونه زير اشاره كرد:

ميــدان گاز ميعانــي Toual در الجزاير كــه از دو مخزن مجــزاي TAGS و 
TAGI تشكيل شده، به منزلة مطالعه موردي براى مقايسة روش هاي توليد طبيعي 
و بازگرداني گاز از طريق شبيه سازي استفاده شده است[3]. براى مقايسه بهتر اين 
 TAGS روش ها برآورد اقتصادي نيز شــده اســت. اكنون در اين ميدان در مخزن
يك چاه و در مخزن TAGI سه چاه در چرخة توليد قرار دارند. بنابراين اين ميدان 
به طور كامل توسعه پيدا نكرده است. فرآيندي از طريق شبيه سازي براي توسعه اين 
ميدان پيشنهاد داده شده است. معيارهاي اين فرآيند، بهينه سازي تعداد چاه هاي اين 
ميدان با فاصله 1000 متر  و با توجه به توليد پاياى (Plateau) بيشتر، افت فشار كمتر 
و ضريب بازيافت بيشــتر بوده است. پس از شبيه سازي هاي گوناگون، تعداد بهينه 
چاه هاي مخزن TAGS برابر 5 و مخزن TAGI برابر 4 حلقه چاه بدست آمده است. 
همچنين دبي توليد بهينه 400MSTCM/D در هر چاه تعيين شده است. مشخص 
شــده كه با گذشت زمان، افت فشار در ميدان زياد شــده و مايع در اطراف دهانه 
چاه تشكيل مي شود. بنابراين فرآيند بازگرداني گاز در اين دو مخزن پيشنهاد شده 
اســت. در اين فرآيند تعداد چاه هاي توليدي همان 9 حلقــه و تعداد 4 حلقه چاه 
تزريقي (براي هر مخزن دو حلقه) درنظر گرفته شده است. سپس چندين سناريو 
توليد مطالعه شده اند كه عبارتند از توليد با بازگرداني گاز با دبي هاي متفاوت (50، 
75 و 100 درصــد گاز) و بــا مدت زمان هاي متفاوت (10، 15 و20 ســال). توليد 
تجمعي گاز، توليد تجمعي ميعانات گازي و فشار مخزن از جمله پارامترهايي هستند 
كه براي هر شبيه سازي بررسي شده اند. با افزايش دبي تزريق گاز و همچنين افزايش 

مدت زمان تزريق، توليد ميعانات گازي افزايش مي يابد. با شبيه سازي ها و با درنظر 
داشتن پارامترهاي فوق، بهترين سناريو توليد با بازگرداندن 100 درصد گاز توليدي 
به مخزن در طول 20 سال حاصل شده است (شكل هاي1و2). در پايان اين پروژه 
پيشنهادي برآورد اقتصادي شده است. در اين برآورد همة حاالت مختلف بررسي 
شده است. با اين برآورد اقتصادي و با فرض كردن قيمت هاي روز،  بهينه حاالت 
 TAGI بازگرداندن 100 درصد گاز در 15 سال و در مخزن TAGS فوق در مخزن

بازگرداندن 100 درصد گاز در 20 سال گزارش شده است.

 1-2-تزريق گازهاي نيتروژن و دي اكسيد كربن
تزريق گازهاي مختلف، از جمله نيتروژن و دي اكســيد كربن به مخازن گاز 
ميعاني از روش هاي متداول تثبيت فشار است. همچنين به دليل امتزاج پذيري گاز 
دي اكسيد كربن با سيال مخزن، تزريق اين گاز جابه جايي و توليد ميعانات گازي 
در محيط متخلخل را در پى دارد. در اين بخش نمونه هايي از تزريق اين گازها به 
مخازن گاز ميعاني بررســي مي شود. امكان تزريق گاز براى جلوگيري از كاهش 
گاز توليدي بر اثر انســداد ميعانات گازي در اطراف دهانه چاه در يكي از مخازن 
گاز ميعاني شكافدار ايران از طريق شبيه سازي بررسي شده است[4]. مشخص شده 
است كه مخزن مطالعه شده در اين تحقيق، با توجه به دما و فشار آن در محدوده 
معكوس ميعاني قرار دارد. بنابراين تشــكيل ميعانــات گازي در اطراف دهانه چاه 
احتمال مي رود. در اين تحقيق بازگرداني گاز در بهبود بازيافت ميعانات گازي و 
جلوگيري از كاهش تراوايي مطالعه شــده است. در اين راستا پس از تعيين مقدار 
گاز درجاي مخزن با  نمودار فشار- ضريب تراكم پذيري، مقدار ضريب بازيافت و 
مقدار توليد ميعانات گازي در پنج سناريو متفاوت بررسي شده است: توليد طبيعي، 
تزريــق متان، تزريق گاز CO2، تزريق نيتروژن و تزريق گاز تفكيك گرها. در اين 
پژوهش از نرم افزار شبيه سازي مخازن (Eclipse300) براى مدل سازي مخزن و از 
نرم افزار PVTi براى مدل ســازي سياالت درون مخزن استفاده شده است. فرآيند 
تزريق از سال 2010 تا 2030 به مدت 20 سال و با استفاده از 2 چاه تزريقي پيش بيني 

شده است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق عبارتند از:
1. تزريــق متان با توجه به مقدار گاز و ميعانات گازي كم، بدترين ســناريو 

TAGS 1    توليد تجمعي گاز در تزريق هاي متفاوت براي مخزن  TAGS 2    توليد ميعانات گازي در زمان هاي متفاوت تزريق در مخزن  
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تزريقي بوده است؛ زيرا متان با تركيبات گاز مخزن، تركيب و موجب تشكيل مايع 
در مخزن مي شود.

2. دبي توليد ميعانات گازي در ســناريو تزريق گاز تفكيك گرها اگر چه در 
شانزده سال اول باال بوده اما پس از آن با افت شديدي روبه رو است.

3. در سناريو تزريق نيتروژن توليد ميعانات گازي، ثابت و از حالت تزريق گاز 
تفكيك گرها بيشتر است.

4. تزريق CO2 بهترين سناريوســت و بيشترين توليد گاز و ميعانات گازي را 
دارد، زيرا با ميعانات گازي امتزاج پذير اســت و موجب كاهش اشــباع باقيمانده 

ميعانات مي شود.
اين نتايج در شكل 3 نشان داده شده است.  

 در مطالعــه ديگري تزريــق گازهاي نيتروژن و دي اكســيد كربن در ميدان 
Kvitebjorn در نروژ بررســي شده[5]. فشار مخزن فوق 770 بار و دماي آن 150 
ســانتي گراد و فشار شبنم 480 بار اســت. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، توليد 
ميعانات گازي با تزريق گاز نيتروژن به مراتب كمتر از متان و گاز توليدي است كه 
اين امر به دليل تغيير نمودار فازي و باال بردن فشار شبنم به ميزان 756 بار شده كه 
ميعانات در مخزن تشكيل مى دهد. دليل ديگر، كنترل دشوار گاز نيتروژن توليدي 
اســت. تزريق گاز متان نيز توليد ميعانات گازي كمتري نســبت به گاز توليدي به 
داليل ذكر شده در باال را دارد و همچنين گاز متان كافي در دسترس نيست. حتى با 
افزايش توليد ميعانات گازي، تزريق گاز از نظر اقتصادي به صرفه نيست كه اين امر 
به دليل تاخير در فروش گاز تزريقي است. عالوه بر اقتصادي نبودن پروژة تزريق 
گاز، عوامل ديگري مانند عدم قطعيت در افزايش ميعانات گازي، دسترسي نداشتن 
به منبع گاز تزريقي، محدوديت فضا و وزن در سكو در راستاى نصب كمپرسور 
براي تزريق عالوه بر كمپرسور موجود و غيره، پروژه تزريق گاز را تحت تاثير قرار 
داده است. بنابراين بهترين گزينه براي ميدان kvitebjorn، بازگرداني گاز توليدي 

به داخل مخزن است. 
1-3- تغيير خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن

تغيير ترشوندگي سنگ مخزن از نفت دوست به حالت خنثي،  اشباع باقيمانده 
مايع را كاهش و درنتيجه تراوايي نســبي گاز  را  افزايش مى دهدكه اين خود در 
مخازن گاز ميعاني براي توليد ميعانات مطلوب است. استفاده از مواد شيميايي مانند 

مواد فعال كننده سطحي ترشوندگي سنگ مخزن را تغيير مى دهند. در اين زمينه 
پژوهش هاي وسيعي شده كه به نمونه اي از آن اشاره مي شود:

در اين پژوهش، مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي اثر مواد شيميايي بر افزايش 
بهره دهي چاه هاي شكافدار هيدروليكي در مخزن گاز ميعاني بيان شده است[6]. 
بدين منظور سيال هيدروكربني مخزن به صورت مصنوعي ساخته  و مواد شيميايي 
 Core الزم براي تغيير ترشــوندگي به حالت خنثي در ســنگ مخزن با دســتگاه
Flood  به مغزه تزريق مى شــود. مواد شيميايي استفاده شده در اين روش تركيبي 
از ماده فعال كنندة سطحي و پروپيلن گليكول و ايزوپروپانول است. قابل ذكر است، 
آماده ســازي مغزه به نحوي صورت گرفت كه نشان دهنده مغزه از چاه شكافدار 
هيدروليكي باشد. مغزه در فشار و دماي مخزن قرار گرفته و همچنين درصد اشباع 
آب باقيمانده درمغزه حدود 20 درصد نگه داشــته شــده است. با حضور سيال دو 
فازي، تراوايي نســبي گاز اندازه گيري شد كه نشان داد تراوايي نسبي به ميزان 90 
 PV درصد كاهش يافته است. براى بهبود حركت سيال دوفازي در سنگ مخزن
40، مواد شــيميايي در فشار  psi 1500 و دماي 279 درجه فارنهايت به مغزه مورد 
نظر، تزريق و مشاهده شد تراوايي نسبي گاز به ميزان 1/5 تا 2/5  برابر شده است.  
همچنين با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و نرم افزار CMG تزريق مواد شيميايي 
در مقياس ميداني شبيه ســازي شد و نتايج آن نشــان داد توليد گاز پس از استفاده 
از مواد شــيميايي به ميزان 1/5 برابر بهبود يافته است و همچنين در استفاده از مواد 
شيميايي براى تغيير ترشوندگي و بهبود Fracture Conductivity در مخازن گاز 

ميعاني پتانسيل بسيار زيادي دارد( شكل هاي 4و5 و 6) .

 2- مديريت مخزن
نقــش مديريت مخزن در توليــد بهينه از هر ميــدان هيدروكربوري 
نقشــي غيرقابل انكار اســت و ايــن موضوع در توليــد از ميادين بزرگي 
همچون پارس جنوبي اهميت بســيار زيادي دارد. هر چند وجه اشتراكي 
اين ميدان، محدوديت هايي براي توليد بهينه از مخزن در پى داشته است. 
قابل ذكر اســت در مخازن ميعان گازي مى شــود برداشــت از مخزن به 
نحوي صورت پذيرد كه توزيع فشــار در نقاط مختلف مخزن به صورت 

يكنواخت باشد. 

  4    ضريب افزايش گاز توليدي نسبت به زمان با استفاده از مواد شيميايي  3    توليد تجمعي ميعانات گازي در حاالت متفاوت تزريق
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نمونه ديگري از راهكارهاي پيشنهاد شده، استفاده از كمپرسور براى 
پايين آوردن فشــار سر چاهي است. براى مثال مطالعه موردي استفاده از 
كمپرســور در يكي از ميادين در درياي شمال نشان داد، كمپرسور قادر 
خواهد بود فشــار ســر چاه را به  40 بار كاهش دهد و حتي با استفاده از 
يك كمپرســور ديگر آن را به 15 بار رســانده و ضريب توليد گاز را از 
55 درصــد به 70  درصد افزايش دهــد[7]. مهم ترين محدوديت ها براي 
اســتفاده از كمپرســور وزن و نبود فضاي كافي بر سكو، ايمني، هزينه و 

بازدهي كمپرسور است. 

 نتيجه گيري
با توجه به نياز روزافزون و وابســتگي كشــور به توليــد گاز از ميدان 
پارس جنوبي و همچنين مشترك بودن اين ميدان با قطر، كاربرد بازگرداني 
گاز توليــدي به مخزن توجيه اقتصادي نــدارد. با توجه به اينكه موضوعى 
مبنــي بر تشــكيل ميعانــات گازي به ميــزان قابل توجه در ميــدان پارس 
جنوبي گزارش نشــده است و به دليل استفاده از  مواد شيميايي براي تغيير 
ترشــوندگي سنگ مخزن پس از تشــكيل ميعانات، اكنون استفاده از اين 

روش توصيه نمي شود. 
يكــي از عوامــل مهــم و تأثيرگــذار در تزريق گازهــاي نيتروژن و 
دي اكســيدكربن فراواني و در دسترس بودن منابع آن است كه با توجه به 
تأســيس كارخانه هاي مختلف در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي تهيه 

اين گازها مخصوصاً دي اكسيد كربن به راحتي امكان پذير است. 
نكته ديگــري كه در رابطه با تزريق دي اكســيد كربــن بايد در نظر 
گرفت اين اســت كه كاهــش اين گازها كمك بســيار بزرگي به محيط 
زيست خواهد كرد؛ زيرا دي اكسيد كربن يكي از گازهاي مضر گلخانه اي 
محسوب مي شــود، اما در اين روش مطالعات دقيق آزمايشگاهي و آناليز 
سنگ وسيال و تزريق دي اكسيد كربن در محيط آزمايشگاهي و همچنين 
مطالعات شبيه سازي براي بخش هاي مختلف ميدان پارس جنوبي ضروري 
اســت. مديريت مخزن نيز نقش به سزايي در جلوگيري از تشكيل ميعانات 
گازي در داخل مخزن دارد كه از جمله مي توان به توزيع يكنواخت چاه ها 
در ميادين گاز ميعاني براى جلوگيري از افت فشــار در يك ناحيه مخزن 
و همچنين اســتفاده از كمپرســور براى پايين آوردن فشــار سر چاهي در 

جلوگيري از افت فشار بيشتر در چاه اشاره كرد. 

  6    ميزان افزايش نفت توليدي پس از تغيير ترشوندگي  5    ميزان افزايش گاز توليدي پس از تغيير ترشوندگي
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