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فنی

  علي نخعي، انستیتو مهندسي نفت دانشگاه تهران  رویا گراوند، شرکت نفت و گاز پارس 

 )CBM( استراتژي و چالش هاي توسعه و تولید گاز متان الیه هاي زغالي

گاز در مقايس��ه با زغال س��نگ و نفت به عنوان 
سوختي پاك در جهان مطرح است، زيرا به ازاي 
هر واحد انرژي مقدار كمتري دي اكسيد كربن 
تولي��د مي كند. گاز متان اليه هاي زغالي1 يكي 
از منابع مهم هيدروكربني غيرمتعارف در دنيا 
اس��ت. افزايش روزافزون تقاض��ا براي انرژي و 

كاهش سريع منابع متعارف در جهان، پيشرفت 
در دانش و فناوري هاي اكتشافي و بهره برداري 
و همچني��ن افزاي��ش قيمت گاز باعث ش��ده 
اس��ت توليد از مخازن غيرمتعارف2 مورد توجه 
 خاص كش��ورهاي دارنده اين نوع مخازن قرار 
 CBM گيرد.]1[ شکل1 نقشه گسترش منابع

در جهان را نشان مي دهد.
منابع زغال س��نگ ايران در رس��وبات ترياس، 
ژوراس��يک زيري��ن و ميان��ي ب��ه ن��ام "گروه 
شمش��ک" ق��رار دارد. اي��ن گروه در ش��مال، 
مرکز و ش��رق ايران گس��ترش داشته و در سه 
 منطق��ه اصلي کرمان، طب��س و البرز متمرکز 
اس��ت.]1[ با توجه به وجود مخ��ازن متعارف 
فراوان در کشورمان، تاکنون توجه خاصي جهت 
اکتش��اف، ارزيابي و تولي��د گاز متان اليه هاي 
زغالي نش��ده است. در اين مطالعه ابتدا به طور 
مختصر به مقايس��ه مخ��ازن CBM با مخازن 
متع��ارف و نح��وه ذخيره س��ازي گاز متان در 
زغال سنگ پرداخته مي شود. سپس استراتژي 
و چالش هاي توسعه و توليد گاز متان اليه هاي 
زغال��ي از جمله ارزيابي پتروفيزيکي، حفاري و 
سيمان کاري، تكميل چاه، توليد و بهره برداري، 
ازدياد برداش��ت، مسائل قراردادي و چشم انداز 

مخازن مذکور مورد بررسي قرار مي گيرد. 
برخ��الف مخ��ازن گازي متع��ارف، اليه ه��اي 
زغال س��نگ به عنوان يك سيستم نفتي كامل 
يعني س��نگ منشأ، سنگ مخزن و پوش سنگ 
عم��ل مي کن��د.]3[ مطالع��ه نش��ان مي دهد 
تفاوت ه��اي زي��ادي بي��ن خ��واص مخزن��ي، 
مكانيس��م هاي ذخيره، مكانيسم هاي جريان و 
پروفايل توليد اين دو ن��وع مخزن وجود دارد. 
مخازن CBM داراي يك مجموعه شكستگي 
اورتوگونال به نام Cleats  هستند كه عمود بر 
جهت اليه بندي مي باشند. ماتريكس اليه هاي 
زغالي اساس��ا تراوايي ن��دارد و تنها در صورت 
داش��تن تراواي��ي شكس��تگي مناس��ب، توليد 
اقتص��ادي از آن ميس��ر خواهد ش��د. بنابراين 
انگيزش چاه3 با استفاده از شكست هيدروليكي 
يا تكمي��ل Cavitation در اي��ن چاه ها الزم 
است. در مخازن كربناته و ماسه سنگي متعارف، 
گاز در سيس��تم تخلخل آنها ذخيره مي ش��ود. 

1   نقشه گسترش منابع CBM در جهان]2[  مقایسه مخازن CBM با مخازن گازي متعارف

2   مقایسه مخازن CBM با مخازن گازي متعارف
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اما در زغال س��نگ، متان توسط جذب سطحي 
ذخي��ره مي ش��ود. گاز مت��ان به ص��ورت درجا 
تشكيل4 مي شود، سپس به طور فيزيكي جذب 
اليه هاي زغالي مي ش��ود. زغال سنگ به خاطر 
داشتن تخلخل هاي ريز5 زياد، مساحت سطح6 
در دسترس بس��يار بزرگي دارد. يك كيلوگرم 
زغال س��نگ مي تواند مساحت سطح بزرگتر از 
100هزار مترمربع داش��ته باشد. در يك فشار 
يكس��ان، مخازن CBM نس��بت ب��ه مخازن 
ماسه سنگي مي توانند 2 تا 3 برابر گاز بيشتري 

را در خود نگه دارند. در ابتدا شكستگي ها با آب 
و گاز پر مي ش��وند و فشاري ايجاد مي كنندكه 
باع��ث ج��ذب گاز به زغال س��نگ مي ش��ود. 
آبگيري چاه هاي توليدي، باعث كاهش فش��ار 
در شكس��تگي ها و واج��ذب گاز از ماتريك��س 
زغال مي شود. برخالف چاه هاي گازي متعارف، 
بيش��تر چاه هاي CBM در ابتدا حجم بزرگي 
از آب و ميزان كمي گاز توليد مي كنند. به مرور 
در طي زمان، حجم آب توليدي كاهش يافته و 

نرخ توليد گاز افزايش مي يابد.)شکل2(

 اس��تراتژي بهينه آبگيري به هم��راه تكنيك هاي 
سيمان كاري و انگيزش چاه مناسب مي تواند باعث 
حركت س��ريع تر آب ب��ه خارج از ش��بكه تراوايي 
شكس��تگي هاي زغال س��نگ و افزايش بهره دهي 
چاه7 ش��ود. طول عمر چاه هاي CBM حدود 5 تا 
15 سال است و توليد گاز بيشينه آنها،یک تا 6 ماه 

پس از آبگيري اتفاق مي افتد.]3[

ذخیره گاز متان درجا در الیه ها ي زغالي
زغال سنگ س��نگي است مرطوب که از تجمع 
رس��وبات آلي منش��أ گرفته از گياهان )پيت(، 
در طي تدفين و س��پري كردن مراحلي به نام 
زغالي شدن تشكيل مي شود. تشکيل گاز متان 
تابعي از نوع ماس��رال )مواد آلي تشكيل دهنده 

زغال سنگ( و فرآيند بلوغ حرارتي است. 
گاز متان توليد شده، به سه صورت در اليه هاي 

زغالي ذخيره مي شود:
1- گاز جذب شده سطحي8 و داخل ماتريکس9 

زغال سنگ
2- گاز آزاد در خل��ل و فرج و شكس��تگي هاي 

زغال سنگ
3- گاز حل شده در سياالت زغال سنگ

در بين اين گازها، گاز جذب ش��ده سهم بسيار 
قابل توجهي دارد. به طور كلي با كاهش فش��ار 
مخ��زن، گاز متان از حالت حل ش��ده خارج و 
به گاز آزاد تبديل مي شود. تعيين مقدار نسبي 
گاز ذخيره ش��ده در زغال س��نگ، معيار اصلي 
ارزيابي اين مخازن و طراحي راهكارهاي توليد 
مناس��ب و موثر از آنها اس��ت. به منظور تعيين 
گاز متان درجا در حوضه هاي زغال دار بايستي 
مس��احت مخ��زن، ضخامت اليه ه��اي زغالي، 
متوس��ط دانسيته زغال و متوسط محتواي گاز 

ذخيره شده در زغال را مشخص کرد.]4[ 

ارزیابي پتروفیزیکي و مخزني الیه هاي زغالي
 CBM به طور كلي ش��رکت هاي اپراتور منابع
در ح��ال جس��تجوي روش ه��اي بهينه جهت 
ارزياب��ي، حف��اري، تكمي��ل و تولي��د مخازن 
CBM هس��تند. پس از بررس��ي حوضه هاي 
ب��زرگ زغ��ال دار10 و اطمين��ان از پتانس��يل 

3   آنالیز الگ زغال سنگ: تخلخل نوترون باال، تخلخل صوتي باال و تخلخل دانسیته باال )دانسیته پایین(، 
مقاومت باال و پرتوگاما تمیز]5[

4   پروفایل زون رخنه و خواص مکانیکي الیه زغالي]6[  
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الگ  ينازك روزغالي  رگهها و تيكلر يتصو -5شكل   ]6[يزغاله يالو خواص مكانيكي  زون رخنه پروفايل -4كل ش
]6[يريصوت

  
   CBM يهاچاهحفاري عمليات 

هاي ناحيه مجاور است. اين آوري اطالعات چاه، جمعCBMچاه يك لين گام در طراحي برنامه حفاري او
 صورتبهوقائمايهاهچحفر .استمحيطي فشار مخزن، تاريخچه حفاري و مسائل زيست و اطالعات شامل عمق

هاي زغالي در باالي ويژه جهت تخليه گاز رگهنيز به 12هاي چند پايهچاه است.رايجCBMمخازندرايدسته
تاگاهيولياستمرسوممتر 1200 تا 800 اعماقدرمخازننوعاينحفاري. دشويانجام مكاري معدن
ازتراقتصاديقائمچاهزيادي تعدادحفاريعمق،كمهايحفاريدر. رسدمينيزمتر 100 ازكمترعمق

فشار مخزن و  پذير است.موجود امكانتجهيزاتبا استفاده از آبدفع  چاهحفاريرايزاستافقيحفاري
باعث به  ،با هوا CBMهاي حفاري چاهكند. سنگ به انتخاب نوع سيال حفاري كمك ميمشخصات زغال

با سياالت پايه آبي آسيب بيشتري  يحفار د.شوسنگ ميزغال هايشكستگيسيستم حداقل رساندن آسيب به 
 كيتحرتواند با ده ميو آسيب واربوده وجود دارد، ايمن  gas kickكه اما زماني .كندارد ميوسنگ به زغال

-متداول د.شومي آسيب سازندي رساندنبه حداقل  سببز ين underbalanceحفاري  د.شو رفعشكستگي 
 شامل ديگرانواع  است.  conventional rotary، دكل حفاريCBMهاي حفاري در چاه يهاترين نوع دكل

انتخاب دكل حفاري،  .است coil-tubingهاي حفاري كاري و يونيتهاي معدن، دكلtop driveدكل 
عنوان مثال وقتي تكميل نوع بستگي دارد. بهچاه و سياالت حفاري اغلب به روش تكميل  هتجهيزات همرا

dynamic-cavity ل حفاري بايستي جهت گردش، كمدنظر باشد دreciprocating گردش در طي  بوده و
بوسترها و كمپرسورهاي هوا، شامل مجهز باشد. تجهيزات جانبي براي تكميل  power swivelتميزسازي به 

   د.باشمي طراحي شده براي تست توليد flow lineو  manifoldيك سرچرخان، 

  CBMهاي كاري چاهسيمانات يعمل

5    تصویر كلیت ها و رگه  زغالي نازك روي الگ تصویري]6[
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توليدي گاز متان در آنها، حفاري آغاز مي شود. 
جهت ارزيابي دقيق مخزني اين چاه ها معموال 
مغزه گيري و نمودار هاي پتروفيزيكي و مخزني 
از جمله نوترون، دانسيته، پرتوگاما و مقاومت، 
الگ هاي تصويري، الگ هاي صوتي پيش��رفته 
و الگ ه��اي مينرالوژي از جمله ECS در چاه 

رانده مي شود.)اشکال4،3و5(]5-6[ 
مغزه هاي به دس��ت آمده از زغال س��نگ جهت 
آنالي��ز proximate  )تخمي��ن محتوي كربن، 
كربن ثابت، رطوبت، خاكس��تر و هيدروكربن( 
و تعيين درجه بن��دي زغال و مقدار گاز جذب 
شده به کار مي روند. به طور کلي، كاربرد الگ ها 
در ارزياب��ي اليه هاي زغالي ش��امل این موارد 

است:
1- تخمي��ن تراواي��ي، تراواي��ي فركچره��ا و 
زون رخن��ه11، تعيين ليتول��وژي و پارامترهاي 

ژئومكانيكي
2- تعيين اش��باع گاز )محت��وي گاز(، پروفايل 
اشباع آب و در نهايت تعيين پتانسيل توليدي 

زغال سنگ ها
3- تخمين درصد مواد فرار، كربن ثابت، رطوبت 
و خاكس��تر با استفاده از آناليز proximate و 

تطاب��ق آن با داده هاي مغزه و در نهايت تعيين 
درجه بندي زغال و حجم گاز جذب شده

4- تش��خيص درجه ی شكستگي هاي طبيعي 
و به کارگي��ري آنه��ا در مدل کردن سيس��تم 

CBM شكستگي حوضه
5- تعيي��ن جه��ت شكس��تگي ها و تنش هاي 
درجا )ط��رح توس��عه ميدان، طراحي مس��ير 

چاه ها و انگيزش(

 CBM عملیات حفاري چاه هاي
اولي��ن گام در طراح��ي برنام��ه حف��اري يك 
چاه CBM، جم��ع آوري اطالع��ات چاه هاي 
ناحيه مجاور اس��ت. اين اطالعات شامل عمق 
و فش��ار مخ��زن، تاريخچه حفاري و مس��ائل 
زيس��ت محيطي اس��ت. حفر چاه ه��اي قائم و 
به ص��ورت دس��ته اي در مخ��ازن CBM رايج 
اس��ت. چاه هاي چند پايه12 ني��ز به ويژه جهت 
تخليه گاز رگه هاي زغالي در باالي معدن كاري 
انجام مي ش��ود. حف��اري اين ن��وع مخازن در 
اعماق 800 تا 1200 متر مرس��وم اس��ت ولي 
گاهي تا عمق كمتر از 100 متر نيز مي رس��د. 
در حفاري ه��اي ك��م عم��ق، حف��اري تعداد 

زيادي چ��اه قائم اقتصادي ت��ر از حفاري افقي 
اس��ت زيرا حفاري چ��اه دفع آب با اس��تفاده 
از تجهي��زات موجود امكان پذير اس��ت. فش��ار 
مخزن و مش��خصات زغال سنگ به انتخاب نوع 
س��يال حفاري كمك مي كند. حفاري چاه هاي 
CBM با هوا، باعث به حداقل رساندن آسيب 
به سيستم شكستگي هاي زغال سنگ مي شود. 
حفاري با س��ياالت پايه آبي آس��يب بيشتري 
 gas به زغال س��نگ وارد مي كند. اما زماني كه
kick وج��ود دارد، ايمن بوده و آس��يب وارده 
مي توان��د ب��ا تحريک شكس��تگي رفع ش��ود. 
حفاري underbalance نيز سبب به حداقل 
رساندن آسيب سازندي مي شود. متداول ترين 
 ،CBM نوع دكل ه��اي حف��اري در چاه هاي
دكل حفاريconventional rotary  اس��ت. 
انواع ديگر شامل دكل top drive، دكل هاي 
 coil-tubing معدن كاري و يونيت هاي حفاري
است. انتخاب دكل حفاري، تجهيزات همراه و 
س��ياالت حف��اري اغلب ب��ه روش تكميل چاه 
بس��تگي دارد. به عنوان مثال وقتي تكميل نوع 
dynamic-cavity مدنظر باشد دكل حفاري 
 reciprocating گ��ردش،  بايس��تي جه��ت 
 power بوده و گردش در طي تميزس��ازي به
swivel مجهز باش��د. تجهي��زات جانبي براي 
تكميل ش��امل بوس��ترها و كمپرسورهاي هوا، 
 flow line و manifold ،ي��ك س��رچرخان

طراحي شده براي تست توليد مي باشد. 

CBM عملیات سیمان کاري چاه هاي
به خاط��ر وج��ود شكس��تگي هاي موج��ود در 
زغال س��نگ، س��يمان كاري مناس��ب يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي چاه هاي CBM است. 
به عنوان مثال ممكن اس��ت در هنگام عمليات 
س��يمان كاري، س��يمان برگش��تي13 به سطح 
 low top cement وجود نداش��ته كه باع��ث
مي ش��ود.  گاز  مهاج��رت  ب��االي  ريس��ك  و 
اپراتورها قبال با افزايش پمپاژ س��يمان، با اين 
مس��ئله مقابله مي كردند اما يك راهكار جديد 
 Cem مع��روف به س��يمان فيبري پيش��رفته
NET نتايج بس��يار خوبي را ارائه كرده است. Cem NET6   عملکرد مناسب سیمان فیبري
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)ش��کل6( دوغاب Cem NET حاوي فيبرهاي 
سيلسي اس��ت كه باعث bridge و پالگ شدن 
نواحي lost-circulation  مي شوند و در نتيجه 
دوغاب14 از ميان آنالوس به س��طح مي آيد.]2[ 

اين تكنولوژي از دو جنبه حائز اهميت است:
1- پمپ سيمان كمتر به ويژه كاهش هزينه  

2- كاهش آسيب احتمالي به زغال سنگ
در نواحي ك��ه lost-circulation  در آنها خيلي 
مشكل ساز است، فيبرهاي  CemNET همراه با 
سيس��تم دوغاب LiteCRETE به كار مي روند. 
نتاي��ج موفقيت آميز اين تكني��ك در آمريكا و 
وايومينگ اس��تراليا ديده ش��ده است. سيمان 
مش��كالت   ،CBM چاه ه��اي   LiteCRETE
lost-circulation  را به حداقل رس��انده و باعث 

پوش��ش15 بهتر س��يمان مي ش��ود. همچنين 
در هن��گام انگي��زش شكس��تگي16، به كاهش 
screanout كمك کرده و از مشكالت مرتبط 
با اس��تراتژي تكميل چاه نيز جلوگيري خواهد 

کرد.]2[
 

CBM استراتژي تکمیل چاه هاي
راندن لوله جداري، مش��بك كاري و شكس��ت 
هيدروليكي زغ��ال متداول ترين ن��وع تكميل 
اس��ت. اگر تراوايي به اندازه كافي باال باش��د و 
زغال س��نگ ها در حين حفاري دچار آس��يب 
نشده باشند، ممكن اس��ت تكميل حفره باز17 
 dynamic كافي باش��د. در اين مورد تكمي��ل
cavity ب��ه كار مي رود كه باعث مي ش��ود نرخ 

گاز توليدي نس��بت به چاه هايي كه شكس��ت 
هيدروليكي شده اند، نيز بيشتر  شود.)شكل 7(

زغال سنگ ها معموال در مجاورت ماسه سنگ هاي 
تولي��دي هس��تند و خ��واص مكانيكي بس��يار 
متفاوتي از همديگر دارند. زغال س��نگ  ضريب 
پواس��ون باالتر و مدول يانگ پايين تري نسبت 
به ماسه س��نگ دارند، بنابراين تمايل دارد فشار 
طبقات بااليي18 را به طور جانبي منتقل كرده و 

گراديان شكستگي باالتري ايجاد كند. 
زغال س��نگ  كليت ه��اي  شكس��تگي ها، 
س��ناريوي شكس��ت هيدروليكي پيچيده اي 
دارند و مدل كردن آنها بس��يار مشكل است. 
تعيين دقيق بزرگي و جهت تنش هاي درجا 
با استفاده از الگ هاي صوتي پيشرفته، باعث 
بهبود و ارتقا طراحي شكس��ت هيدروليكي 
مي ش��وند. عالوه بر اين، صفحه شكستگي19 
تصوي��ري  الگ ه��اي  از  ش��ده  تعيي��ن 
منعكس كننده ش��رايط كنوني اس��ترس در 
ديواره چاه است. اين اطالعات در استراتژي 
مشبك كاري نيز به كار مي روند. ارتباط بين 
كليت هاي زغال س��نگ و استرس هاي افقي 
مهم اس��ت و بيانگر تغييرات توليد گاز متان 
اليه هاي زغالي بين چاه ها و نواحي توليدي 
اس��ت. در مناطق��ي ك��ه زغال س��نگ ها در 
توليدي هستند،  ماسه س��نگ هاي  مجاورت 
استراتژي مشبك كاري و انگيزش چاه در هر 
دو مخزن مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد. 
يك تكنيك شكستگي عمودي غيرمستقيم 
IVF20 جه��ت اطمينان از توزيع21 مناس��ب 

شكستگي ها اس��تفاده مي شود. اين تكنيك 
در زغال س��نگ ها موفقيت آمي��ز اس��ت زيرا 
تراوايي عمودي آن نس��بت به تراوايي افقي 

بيشتر است.]7[
يك مش��خصه ديگر برخ��ي از رگه هاي زغالي، 
نازك و چندگانه بودن آنهاس��ت. با به كارگيري 
تحري��ک چ��اهCoil FRAC 22 با اس��تفاده از 
تكنول��وژي Coil tubing، مي ت��وان ه��ر كدام 
از زون ه��ا را به ط��ور جداگان��ه و اقتص��ادي 
مشبك كاري كرده و شكستگي ايجاد کرد.]7[

CBM 7   روش هاي تکمیل چاه هاي

 
 

مدل كردن آنها بسيار  واي دارند سنگ سناريوي شكست هيدروليكي پيچيدهزغال هايكليت ،هاشكستگي
و  دباعث بهبوشرفته، يپ هاي صوتيالگهاي درجا با استفاده از تعيين دقيق بزرگي و جهت تنش مشكل است.

ري يتصو يهاتعيين شده از الگ 19صفحه شكستگي ،شوند. عالوه بر ايني شكست هيدروليكي ميحارتقا طرا
كار هبنيز كاري اين اطالعات در استراتژي مشبك .استكننده شرايط كنوني استرس در ديواره چاه منعكس

 گاز متانهاي افقي مهم است و بيانگر تغييرات توليد سنگ و استرسزغال هايكليتروند. ارتباط بين مي
هاي سنگها در مجاورت ماسهسنگها و نواحي توليدي است. در مناطقي كه زغالبين چاه يزغال يهاهيال

گيرد. يك كاري و انگيزش چاه در هر دو مخزن مورد بررسي مجدد قرار ميي مشبكتوليدي هستند، استراتژ
شود. ها استفاده ميمناسب شكستگي 21توزيعجهت اطمينان از  20IVFتكنيك شكستگي عمودي غيرمستقيم 

  ]7[.تراوايي عمودي آن نسبت به تراوايي افقي بيشتر است راآميز است زيها موفقيتسنگاين تكنيك در زغال
Coil 22تحريك چاهكارگيري هببا . ، نازك و چندگانه بودن آنهاستهاي زغاليرگهبرخي از يك مشخصه ديگر 

FRAC  با استفاده از تكنولوژيCoil tubingطور جداگانه و اقتصادي هها را بكدام از زون توان هر، مي
  ]7[.دكركاري كرده و شكستگي ايجاد مشبك

  
  CBM يهاچاهتكميل  يهاروش -6شكل 

  
   يريهاي زغالي/آبگاليهاز  متانگازتوليد روش 

عاملو داردتفاوتمتعارفمخازنازتوليدبازغالي،هاياليهمتانگازتوليدگفته شد قبال كه يهمانطور
فشار متعارف،مخازنهاي طبيعي زغال است. برخالفداخل شكستگيفشارها،اليه درگازتادنافتلهبهاصليِ
كمها داخل كليت فشاربايستي گاز،توليدباشند و براينميبازدارندهاملوع،ساختمانيبستگيِوسنگپوش
برمصنوعيطوربهيادهدميرخ25فرسايشو 24رسوباتآمدگيباالاثردرطبيعيصورتبهكاراين.23شود
طيگاز شودميباعثزغالياليه آبگيريشود.ميانجامزغاليهاياليهآبگيريوكاريمعدنهايفعاليتاثر
  ]3[)8(شكل:شودخارجچاهازوشده آزادجذبحالتازه،مرحلسه
ماتريكسازگازواجذبمرحله-1
لطبيعي زغاهايشكستگيداخلبهشدهواجذبگازانتشار-2
چاهسمتبههاشكستگيداخلدرآبهمراهبهگازجريان-3

8    مراحل مختلف آزاد شدن گاز متان جذب شده از زغال سنگ و جریان آن به داخل چاه]5[
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فنی

 روش تولید گاز متان از الیه هاي زغالي/آبگیري 
همانطوري ک��ه قبال گفته ش��د توليد گاز متان 
اليه هاي زغال��ي، با توليد از مخ��ازن متعارف 
تف��اوت دارد و عامل اصلِي به تل��ه افتادن گاز 
در اليه ها، فش��ار داخل شكستگي هاي طبيعي 
زغال اس��ت. برخ��الف مخازن متعارف، فش��ار 
پوش س��نگ و بس��تگِي س��اختماني، عوام��ل 
بازدارنده نمي باشند و براي توليد گاز، بايستي 
فش��ار داخ��ل كليت ها ك��م ش��ود23. اين كار 
به صورت طبيعي در اثر باال آمدگي رس��وبات24 
و فرسايش25 رخ مي دهد يا به طور مصنوعي بر 
اثر فعاليت هاي معدن كاري و آبگيري اليه هاي 
زغالي انجام مي شود. آبگيري اليه زغالي باعث 
مي ش��ود گاز طي س��ه مرحله، از حالت جذب 

آزاد شده و از چاه خارج شود:)شكل8(]3[
1- مرحله واجذب گاز از ماتريكس

ب��ه داخ��ل  انتش��ار گاز واج��ذب ش��ده   -2
شكستگي هاي طبيعي زغا ل 

داخ��ل  در  آب  به هم��راه  گاز  جري��ان   -3
شكستگي ها به سمت چاه

 عمليات تولي��د در چاه هاي CBM به جز يك 
م��ورد خاص، خيلي متفاوت از س��اير چاه هاي 
گازي نيست. در اين چاه ها، در ابتدا آب زيادي 
توليد مي شود و با گذشت زمان، نسبت گاز به 
 CBM آب26 زياد مي ش��ود. در اغلب چاه هاي
توليد آب به منظور توليد حداكثري گاز، حياتي 
است و تابع تراوايي متوسط زغال سنگ و قدرت 
آبده27 اس��ت. آبگي��ري موفقيت آمي��ز نيازمند 

پمپاژ بي وقفه جهت كاهش فشار انتهاي چاه28 
است كه نهايتا باعث واجذب گاز از ماتريكس، 
انتش��ار آن به داخل سيس��تم شكستگي هاي 
زغ��ال و تولي��د گاز مي ش��ود و پروفايل كامال 
بي نظي��ر تولي��د گاز مت��ان را ارائ��ه مي دهد.
)ش��کل9( توليد اوليه اين مخازن بيش��تر آب 
است. سرعت آبگيري مخزن به عوامل مختلفي 
از جمله اشباع آب و گاز، تخلخل شكستگى ها، 
تراوايي مطلق و نس��بي گاز، مق��دار آب زغال 
و فاصله چاه ها از هم بس��تگي دارد. با ترس��يم 
ايزوترم جذب گاز مي توان مقدار كاهش فش��ار 
مورد نياز، زم��ان واجذب و توليد گاز از چاه را 

تخمين زد.]8[

چالش هاي عملی�ات تولید چاه هاي CBM )دفع 
آب تولیدي29(

آبگي��ري چاه ه��اي CBM نيازمند تجهيزات و 
امکان��ات الزم جهت مه��ار آب توليدي و دفع 
آن در ابتداي پروژه اس��ت ک��ه به تامين مالي 
و طراحي نياز دارد. برداش��ت اطالعات مخزني 
از جمله فش��ار اوليه مخ��زن، يكي از مهم ترين 
م��وارد عملي��ات توليد اس��ت. اي��ن اطالعات 
اندازه گيري س��طح س��يال  با  درون چاه��ي30  
استاتيك چاه به دست مي آيد. داده هاي مشابه 
بايستي تحت شرايط توليد نيز ثبت شود. جهت 
اطمينان از pumed off ش��دن چاه ها، فشار ته 
چاهي و اس��تاتيك هر چاه جديد بايس��تي هر 
چن��د ماه يك ب��ار اندازه گيري ش��ود. عالوه بر 
اين نموداره��اي توليد31 جهت اطالع از ميزان 
مشاركت اليه هاي زغالي بايستي در چاه رانده 
ش��وند. اين ابزار محدود به چاه هاي توليدي و 
 ESP32 چاه هايي كه ابزارهاي ته چاهي همانند
دارند، مي باشد. در هر صورت نرخ دقيق توليد 
گاز بس��يار مهم است و بايس��تي به طور مداوم 

اندازه گيري شود.]7[
به عب��ارت ديگر، دف��ع آب يك��ي از مهم ترين 
چالش هاي توسعه CBM است. هزينه ساخت 
امكان��ات مهاركننده آب33، حف��اري چاه هاي 
دفع��ي و دس��ت وپنجه ن��رم كردن با مس��ائل 
زيس��ت محيطي بس��يار پرهزينه است بنابراين 

11  منحني هم دماي جذب گازهاي CO2، متان و نیتروژن در زغال سنگ

 
 

ترينمهمازيكياست كهاتمسفر 2COر مقداكاهشروش،ينا مزيت ديگر ]12-11[.تاسبيشترآنها
هاي زغالي باز تا باالي رگهصورت حفره، چاه بهCavitation در روش .دشومحسوب ميايلخانهگگازهاي
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  سنگدر زغالنيتروژنو

  
   CBMهاي پروژهو توسعه قراردادي  يهاچالش

هاي عملياتي، بازاريابي گاز ، هزينهاي مهمي از جمله نرخ گاز توليديموفقيت مالي هر پروژه گازي به فاكتوره
 37خ گاز با استفاده از آزمايش چاهنر ،متعارف، قبل از توسعه يهاي گازبستگي دارد. در پروژه ياقتصادمسائل و 
افتد. بنابراين با توجه به هاي پردازش و دفع آب تا انتهاي عمر مخزن به تعويق ميو هزينهد شومي نييتع

برخالف مخازن متعارف،  د.شو، قراردادهاي بزرگ گازي منعقد ميچند ساله گاز دوره توليد پايدارحفظ نرخ 
در نتيجه در  .وجود ندارد يا اينكه نرخ توليد گاز بسيار پايين است CBMمخازي از در ابتدا توليد گازي 

به نرخ  نيلجهت اينكه  رخاطهاست. بمورد نياز تعهدات بزرگي جهت حفاري، انگيزش و مهار آب  ابتداي پروژه
ادهاي بلندمدت بسيار و بستن قرارد ين ماليتامالزم باشد، زمان ممكن است چندين سال  توليد گاز اقتصادي

هاي كارگيري آناليز دادههبا باست.  تيحائز اهمو مالي بسيار هاي فني . بنابراين مديريت ريسكاست مشكل
  ]7[.ددا كاهشرا  فنيهاي ريسكتوان يم اي مخازنو توسعه مرحله pilotهاي مخزني، پروژه

  CBM انداز مخازنچشم

گاز،قيمتافزايشاز طرفيوتقاضاافزايشرف،متعاهيدروكربنيحجم ذخايركاهشبا،اخيرهايلدر سا
سنگ بسيار اگرچه دانش صنعتي زغال .استشده يو اقتصادصرفهبهمقرونجهانزغالي درهاياليهازتوليد

تكنولوژي در  چالش بزرگي است. پيشرفت CBMسازي رفتار مخازن گسترده و در حال رشد است اما مدل
ن يا سازي مخزني تاثير بسزايي در توسعهو مدل د، توليچاه تحريك، چاه ، تكميليو حفار رزيابي سازنديا

اقتصادي،  ون و رشد زيرساختارهاي استخراجيادر جه CBM. با توجه به حجم ذخاير گسترده دارد مخازن

CO2 10    ازدیاد برداشت گاز متان از الیه هاي زغالي با تزریق
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.jettingو 
  

  
متان،2COگازهاي جذبدمايهممنحني - 11شكل    2CO تزريقبا يزغالهاياليهازمتانگازبرداشتد ازديا -9شكل 

  سنگدر زغالنيتروژنو

  
   CBMهاي پروژهو توسعه قراردادي  يهاچالش

هاي عملياتي، بازاريابي گاز ، هزينهاي مهمي از جمله نرخ گاز توليديموفقيت مالي هر پروژه گازي به فاكتوره
 37خ گاز با استفاده از آزمايش چاهنر ،متعارف، قبل از توسعه يهاي گازبستگي دارد. در پروژه ياقتصادمسائل و 
افتد. بنابراين با توجه به هاي پردازش و دفع آب تا انتهاي عمر مخزن به تعويق ميو هزينهد شومي نييتع

برخالف مخازن متعارف،  د.شو، قراردادهاي بزرگ گازي منعقد ميچند ساله گاز دوره توليد پايدارحفظ نرخ 
در نتيجه در  .وجود ندارد يا اينكه نرخ توليد گاز بسيار پايين است CBMمخازي از در ابتدا توليد گازي 

به نرخ  نيلجهت اينكه  رخاطهاست. بمورد نياز تعهدات بزرگي جهت حفاري، انگيزش و مهار آب  ابتداي پروژه
ادهاي بلندمدت بسيار و بستن قرارد ين ماليتامالزم باشد، زمان ممكن است چندين سال  توليد گاز اقتصادي

هاي كارگيري آناليز دادههبا باست.  تيحائز اهمو مالي بسيار هاي فني . بنابراين مديريت ريسكاست مشكل
  ]7[.ددا كاهشرا  فنيهاي ريسكتوان يم اي مخازنو توسعه مرحله pilotهاي مخزني، پروژه

  CBM انداز مخازنچشم

گاز،قيمتافزايشاز طرفيوتقاضاافزايشرف،متعاهيدروكربنيحجم ذخايركاهشبا،اخيرهايلدر سا
سنگ بسيار اگرچه دانش صنعتي زغال .استشده يو اقتصادصرفهبهمقرونجهانزغالي درهاياليهازتوليد

تكنولوژي در  چالش بزرگي است. پيشرفت CBMسازي رفتار مخازن گسترده و در حال رشد است اما مدل
ن يا سازي مخزني تاثير بسزايي در توسعهو مدل د، توليچاه تحريك، چاه ، تكميليو حفار رزيابي سازنديا

اقتصادي،  ون و رشد زيرساختارهاي استخراجيادر جه CBM. با توجه به حجم ذخاير گسترده دارد مخازن

CBM 8    آبگیري و پروفایل تولید گاز متان از مخازن

 
 

  
  ]5[چاه داخلبهآنجريانوزغال سنگازشدهجذبمتانگازشدنآزادمختلفمراحل - 7شكل 

  

در اين هاي گازي نيست. چاه سايرجز يك مورد خاص، خيلي متفاوت از هب CBMهاي عمليات توليد در چاه
هاي چاه در اغلبشود. زياد مي 26نسبت گاز به آب ،با گذشت زمان د وشومي توليد آب زيادي ادر ابتد ،هاچاه

CBM 27سنگ و قدرت آبدهوايي متوسط زغالاتابع تر و است حياتي ،منظور توليد حداكثري گازتوليد آب به 
است كه نهايتا باعث واجذب  28وقفه جهت كاهش فشار انتهاي چاهيب پمپاژآميز نيازمند . آبگيري موفقيتاست

نظيربيكامالپروفايلشود و ميل و توليد گاز هاي زغاانتشار آن به داخل سيستم شكستگي ،گاز از ماتريكس
بهمخزنآبگيريسرعت .استآب بيشترمخازنايناوليه) توليد9كل(ش.ددهمي ارائهرا متانگازتوليد
وزغالآبمقدارگاز،نسبيومطلقتراواييها،شكستگىتخلخلگاز،وآباشباعهجملازمختلفيعوامل
زماننياز،موردفشاركاهشمقدارتوانميگازجذبايزوترمترسيمبا. داردبستگيها از هم چاهفاصله

  ]8[.دزتخمينراچاهازگازتوليدوواجذب
  

  
  CBMمخازن  ازمتانگازتوليدآبگيري و پروفايل - 8 شكل

  )29توليدي دفع آب( CBMهاي چاه عمليات توليدهاي چالش
ار آب توليدي و دفع آن در ابتداي پروژه هجهت م الزمانات كنيازمند تجهيزات و ام CBMهاي آبگيري چاه

يكي از  ،فشار اوليه مخزناز جمله اطالعات مخزني  برداشت .است كه به تامين مالي و طراحي نياز دارد
دست استاتيك چاه بهگيري سطح سيال با اندازه 30چاهيدرون است. اين اطالعات عمليات توليد مواردترين مهم
ها، شدن چاهpumed off  . جهت اطمينان ازدشوثبت اي مشابه بايستي تحت شرايط توليد نيز هآيد. دادهمي

 ايعالوه بر اين نمودارهگيري شود.بار اندازهچند ماه يك فشار ته چاهي و استاتيك هر چاه جديد بايستي هر
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از منظ��ر اقتصادي، هزينه هاي دفع آب فاكتور 
تصميم  گيرنده اي در خصوص توسعه پروژه هاي 
CBM اس��ت. در واق��ع، تولي��د آب چاه هاي 
CBM يك مس��أله كوتاه مدت اس��ت كه بايد 
در اول پ��روژه بر آن فائق آمد ت��ا اينكه توليد 
اقتصادي گاز ميس��ر شود. جهت تصميم گيري 
در خص��وص نوع روش دفع، باي��د آناليز كامل 
ش��يميايي نمون��ه آب انجام ش��ده و نرخ آب 

توليدي نيز تعيين شود.
س��ه تكنيك رايج جهت دف��ع آب توليدي در 
صنعت CBM مرس��وم اس��ت كه عبارتند از: 
تزري��ق زيرس��طحي، تبخير س��طحي و تخليه 

 .stream
در روش تزري��ق زيرس��طحي34 جه��ت دف��ع 
س��ياالت توليدي ب��ه زون دفعي م��ورد تاييد، 
بايس��تي يك چاه حفر ش��ود. به خاط��ر اينكه 
مخ��ازن CBM كم عم��ق هس��تند، بيش��تر 
چاه هاي دفع��ي بايد تا افق هاي عميق  حفاري 
ش��وند. بنابراين هزينه چاه هاي دفعي بيشتر از 
چاه هاي توس��عه اي مي ش��ود. در روش تبخير 
س��طحي35، از حوضچه ه��اي تبخي��ر فع��ال و 
يك سيس��تم spray/mist جهت تبخير آب 
توليدي استفاده مي ش��ود. روش سوم نيازمند 
يك سيس��تم پايش و تصفي��ه جهت اطمينان 
از كاه��ش كلريده��ا، جام��دات حل ش��ده و 
ساير ناخالصي ها به س��طحي قابل قبول است. 
 H2S گاز توليدي زغال س��نگ به ندرت شامل
اس��ت اما ممكن اس��ت ناخالصي هاي ديگري 
از جمل��ه N2 و CO2 به همراه داش��ته باش��د. 
پ��س از جداس��ازي آب تولي��دي از گاز و دفع 
ناخالصي ه��اي آن، گاز متان از طريق خط لوله 
به يك كمپرس��ور فرستاده مي شود كه معموال 
در خشكي قرار دارد. پس از تراكم گاز به فشار 
خط مناسب و قبل از تحويل، آب زدايي نهايي 

مورد نياز است.]7[

 CO2 و کاهش CBM ازدی�اد برداش�ت مخ�ازن
اتمسفر

چاه ه��اي CBM غالبا قائم هس��تند. با توجه 

ب��ه تراوايي كم زغال س��نگ، ب��دون انگيزش 
چ��اه كارآيي پاييني دارند.]9[ مش��ابه مخازن 
هيدروكربن��ي متع��ارف، روش ه��اي مختلفي 
اليه ه��اي  از  گاز  برداش��ت  ازدي��اد  جه��ت 
زغال��ي وج��ود دارد. حف��اري افقي، شكس��ت 
هيدروليكي36، تزريق CO2، شكس��ت نيتروژن 
و Cavitation از جمل��ه روش ه��اي انگيزش 
هستند.]10[ حفاري افقي در اين مخازن زياد 
معمول نيس��ت، گاهي اوقات چاه هاي عميق تر 
از400  متر و عمود بر جهت دسته شكستگي ها 
حفر مي ش��ود.]5[ شكست هيدروليكي به طور 
گس��ترده جهت انگيزش مخازن CBM به كار 
م��ي رود و باعث اتصال ش��بكه كليت ها به چاه 
و تولي��د آب و گاز مي ش��ود. البت��ه به خاط��ر 
خ��واص فيزيك��ي متف��اوت زغال س��نگ، اين 
روش عملك��رد پاييني تري نس��بت به مخازن 
متعارف دارد. شكست هيدروليکي بايد قبل از 
حفاري برنامه ريزي شود، زيرا نياز به تأسيسات 
س��طح االرضي دارد. برخ��الف س��اير مخ��ازن 
نامتعارف، شكست هيدروليكي اليه هاي زغالي 
ي��ك مرحله اي اس��ت. ب��ا توجه به ب��اال بودن 
ظرفي��ت جذب CO2 زغال س��نگ نس��بت به 
متان، تزريق CO2 سبب واجذب متان از سطح 
زغال و افزايش توليد آن مي شود.)اشكال 10 و 
11( اين روش در زغال هاي با درجه بلوغ كم، 
موثرتر اس��ت، زيرا نسبت جذب CO2 در آنها 
بيشتر اس��ت.]12-11[ مزيت ديگر اين روش، 
كاهش مقدار CO2 اتمس��فر است كه يكي از 
مهم ترين گازهاي گلخانه اي محسوب مي شود. 
در روش Cavitation، چاه به صورت حفره باز 
تا باالي رگه هاي زغالي هدف تكميل مي شود. 
پنج ن��وع مختل��ف Cavitation ك��ه امروزه 
اس��تفاده مي ش��ود عبارت اس��ت از: حفاري، 

.jetting طبيعي، مكانيكي، تزريقي و

 
 CBM چالش هاي قراردادي و توسعه پروژه هاي
موفقي��ت مالي هر پ��روژه گازي به فاكتورهاي 
مهم��ي از جمله نرخ گاز تولي��دي، هزينه هاي 

عمليات��ي، بازارياب��ي گاز و مس��ائل اقتصادي 
بس��تگي دارد. در پروژه ه��اي گازي متع��ارف، 
قبل از توس��عه، نرخ گاز با استفاده از آزمايش 
چ��اه37 تعيين مي ش��ود و هزينه هاي پردازش 
و دف��ع آب تا انته��اي عمر مخزن ب��ه تعويق 
مي افت��د. بنابراين با توجه ب��ه حفظ نرخ دوره 
توليد پايدار چند س��اله گاز، قراردادهاي بزرگ 
گازي منعقد مي شود. برخالف مخازن متعارف، 
در ابتدا تولي��د گازي از مخازي CBM وجود 
ندارد يا اينكه نرخ توليد گاز بسيار پايين است. 
در نتيج��ه در ابت��داي پروژه تعه��دات بزرگي 
جه��ت حفاري، انگيزش و مه��ار آب مورد نياز 
اس��ت. به خاطر اينكه جه��ت نيل به نرخ توليد 
گاز اقتصادي ممكن اس��ت چندين سال زمان 
الزم باش��د، تامين مالي و بس��تن قراردادهاي 
بلندمدت بسيار مشكل است. بنابراين مديريت 
ريس��ك هاي فني و مالي بس��يار حائز اهميت 
اس��ت. با به كارگيري آنالي��ز داده هاي مخزني، 
پروژه ه��اي pilot و توس��عه مرحله اي مخازن 

مي توان ريسك هاي فني را كاهش داد.]7[

CBM چشم انداز مخازن
در س��ال هاي اخير، ب��ا كاهش حج��م ذخاير 
هيدروكربني متعارف، افزايش تقاضا و از طرفي 
افزايش قيمت گاز، توليد از اليه هاي زغالي در 
جهان مقرون به صرفه و اقتصادي ش��ده اس��ت. 
اگرچه دانش صنعتي زغال سنگ بسيار گسترده 
و در حال رش��د اس��ت اما مدل س��ازي رفتار 
مخازن CBM چالش بزرگي اس��ت. پيشرفت  
تكنول��وژي در ارزياب��ي س��ازندي و حف��اري، 
تكميل چاه، تحريک چاه، توليد و مدل س��ازي 
مخزني تاثير بس��زايي در توس��عه اين مخازن 
 CBM دارد. با توجه به حجم ذخاير گس��ترده
در جهان و رش��د زيرساختارهاي استخراجي و 
اقتصادي، زغال س��نگ مي تواند در آينده جزء 
صدر ليس��ت س��وخت هاي غيرمتع��ارف قرار 
 CBM گيرد. همچنين ممكن اس��ت صنعت
مسير كامال جديدي را در پيش گرفته و نقش 
اساس��ي در ذخيره كربن38 ايف��ا کند. به منظور 
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پانویس هاپانویس ها
1. Coalbed methane
2. Unconventional reservoirs
3. Stimulation
4. Generate
5. Microporosity
6. Surface area
7. Productivity
8. Adsorbed
9. Absorbed
10. Coal-bearing basin
11. Invasion
12. Multilateral
13. Return
14. Slurry
15. Coverage
16. Fracture Stimulation
17. Open hole
18. Overburden
19. Fracture plan
20. Indirect Vertical Fracturing

21. Propagation
22. Stimulation
23. Depressurization
24. Uplift
25. Erosion
26. Gas water ratio
27. Aquifer strength
28. Bottom hole pressure
29. Water disposal
30. Downhole
31. Production Logging Tools
32. Electrical-submersible pump
33. Water-handeling facilities
34. Subsurface injection
35. Surface evaporation
36. Hydrolic fracturing
37. Well test
38. Carbon storage
39. Enhanced CBM

كاه��ش CO2/کاه��ش گازه��اي گلخانه اي از 
اتمس��فر و افزاي��ش تولي��د گاز طبيعي متان 
پروژه ه��اي ECBM39 زي��ادي ب��ه مطالع��ه 
اليه هاي زغالي غيرقابل معدن كاري اختصاص 
يافته است.]13[ به طور کلي، كشورهاي زيادي 
در حال بررس��ي اين منابع هستند. با توجه به 
وجود مخ��ازن هيدروکرب��وري متعارف فراوان 
در کش��ورمان، تاکن��ون توج��ه خاصي جهت 
اکتشاف، ارزيابي، توس��عه و توليد گاز متان از 

اليه هاي زغالي نشده است. حجم ذخاير قطعي 
زغال س��نگ ايران ١.١ ميليارد تن تخمين زده 
ش��ده اس��ت. از نظر بلوغ، درجه نيمه بيتومينه 
تا آنتراس��يت و از نظر ترکي��ب نوع هوميک و 
 )III غني از ماس��رال ويترينيت )ک��رژون نوع
است.]14[ ايران دارنده رتبه دوم ذخاير بزرگ 
گازي متع��ارف در جهان و تنها کش��ور داراي 
مخازن عظيم زغال س��نگ در ميان کشورهاي 
خاورميانه اس��ت. مدنظر ق��رار دادن اين منابع 

س��بب ارتقا جاي��گاه ايران در بين کش��ورهاي 
بزرگ دارنده ذخاير گازي جهان و ش��کوفايي 
اقتصادي مناطق محروم خواهد ش��د. بنابراين، 
ب��ا توجه به حجم ذخاي��ر قابل توجه اين منبع 
انرژي در کشورمان، رفع تحريم هاي اقتصادي 
و امکان دسترس��ي به تکنولوژي هاي روز دنيا، 
ضروري است اکتشاف، ارزيابي و توسعه مخازن 
CBM و ب��ه تبع بهره برداري از اين س��وخت 

پاک مدنظر قرار گيرد.


