
55

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 101 / خرداد ماه 1392

مقدمه
تزريق آب به مخازن در صنعت نفت داراى پيشــينه  اى طوالنى است. 
اوليــن عمليــات تزريق آب در ســال 1907 در ميــدان برادفورد3 صورت 
گرفت. با گسترش اســتفاده از اين روش در توليد ثانويه از مخزن، تزريق 
آب در ســال 1955 بيش از 11 درصد از 6/6 ميليون بشــكه نفت توليدى 
آمريــكا را به خود اختصــاص داد [14]. 74 درصد از نفت توليدي برزيل 
در دريا از اين روش به  دســت مي  آيد [24]. عملكرد تزريق آب در درجه 
اول تا حد بســيار زيادى متأثر از نسبت تحرك  پذيرى4 بين آب تزريقى و 
نفت سازند و در درجه بعد در اثر بازده عمودى5 است. مقدار عددى نسبت 

تحرك  پذيرى از رابطه-1 به  دست مى  آيد:
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به علت نزديك بودن مقدار تراوايى نسبى آب و نفت در مخزن، نسبت 
گرانروى6 آب تزريقى و نفت ســازندى در تعيين نســبت تحرك  پذيرى 
بســيار مهم است. تحقيقات نشــان مى  دهد بهترين ضريب برداشت زمانى 

حاصل مى  شــود كه نسبت تحرك  پذيرى به عدد يك نزديك باشد [25]. 
در اغلب موارد تفاوت نســبت تحرك پذيرى آب و نفت ســبب كاهش 
كارايى تزريق آب خواهد شــد. براى حل اين مشــكل ســعى مى  شــود با 
كاهش نســبت گرانروى نفت به آب يا افزايش تراوايى نسبى نفت به آب 
تحرك  پذيرى بهبود يابد. اين موارد نكات كليدى افزودن مواد شــيميايى 
به آب تزريقى براي ازدياد برداشــت اســت. از اين ديدگاه به جاى روش 
معمول تزريق آب، روش  هايى مثل تزريق آب شور، تزريق آب شيرين و 

تزريق آب كربناته به مخازن مطرح مى  شود.
در روش تزريــق آب كربناتــه بــه مخــزن، گاز دى  اكســيدكربن در 
ســتون چاه و تحت فشــار زياد، در آب محلول مى  شــود. آب غنى  شده از 
دى  اكســيدكربن طى تماس با نفت سازندى در اثر فرآيند انتقال جرم، گاز 
خود را به نفت سازند منتقل كرده و در نتيجه گرانروى نفت كاهش مى  يابد. 
اما كاهش تحرك نسبى تنها عامل مزيت تزريق آب كربناته نسبت به ساير 
روش  هاى تزريق نيســت بلكه روش تزريق آب كربناته به مخزن، به  وسيله 

چهار مكانيزم اصلى سبب افزايش بازده برداشت و نرخ توليد مى  شود:

رضا مسيبي بهبهاني1، سارا شكراله  زاده2  دانشگاه صنعت نفت مهدي زينلي حسنوند * شركت نفت و گاز اروندان 

امكان  سنجى تزريق آب كربناته به مخازن نفتى جنوب كشور و انجام هم  زمان
ازدياد برداشت و ذخيره  سازى گاز گلخانه  اى دى  اكسيدكربن در اين مخازن

طبق بررسى  هاى جهانى ميزان توليد از مخازن نفت در مرحله برداشت اوليه تا 10 درصد و در برداشت ثانويه و ثالثيه به ترتيب تا 25 و 35 
درصد خواهد رسيد. امكان انجام روش تزريق آب كربناته در روش  هاى مختلف برداشت ثانويه و ثالثيه وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام 
قابل  توجه  افزايش دهد. نكته  تا 45 درصد  بازده تزريق آب را  انحالل دى  اكسيدكربن همراه،  اثر  با تورم نفت در  اين روش مى  تواند  شده 
اين روش آنست كه اگر بتوان گاز همراه آن را از دي  اكسيدكربن خروجى كارخانه  ها تأمين كرد مى  توان اين روش را جهت كاهش توليد 
گازهاي گلخانه  اي معرفى كرد. در حقيقت روش تزريق آب كربناته مى  تواند پاسخگوى هر دو معضل كاهش توليد مخازن نفتى و افزايش 

توليد گازهاى گلخانه  اى باشد.
در اين مقاله با بررسى كارهاى انجام شده در زمينه تزريق آب كربناته تاكنون، به امكان  سنجى انجام هم  زمان ازدياد برداشت مخازن نفتى و 
ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن در يكى از مخازن جنوب كشور پرداخته شده است. انجام شبيه  سازى تزريق آب كربناته در اين مخزن، نشان داد 
كه طى كمتر از ده سال مى  توان بيش از 50 هزار تن گاز دى  اكسيدكربن در اين مخزن تزريق كرد. در عين حال روش تزريق آب نسبت به 

روش  هاى معمول سبب افزايش 36 درصدى توليد نهايى شد.
ازدياد برداشت، ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن، تزريق آب كربناته، شبيه  سازى مخزن
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مقاالت علمي - پژوهشى

 كاهش نسبت گرانروى نفت به آب
 تــورم نفت در اثر انحالل دى اكســيد كربن در آن (افزايش درصد 

اشباع نفت و تراوايى نسبى آن)
 تغيير ترشوندگى (تبديل شدن به سطح آب دوست)

 كاهش كشش سطحى آب و نفت

در بين موارد باال، مكانيزم اول به  طور مستقيم و از طريق تحرك  پذيرى 
سبب بهبود عمليات تزريق آب مى  شود. مكانيزم دوم به  صورت غيرمستقيم 
درصد اشباع نفت باقيمانده (Sor) را كاهش مى  دهد (هرچه تورم بيشتر باشد 
Sor كمتر خواهد بود). از سوى ديگر با متورم شدن نفت، So افزايش يافته و 

به نوبه خود تراوايى نسبى نفت نيز بيشتر خواهد شد كه اين عامل در بهبود 
تحرك  پذيرى نفت مؤثر است. مكانيزم سوم كه بيشتر در سازندهاى خنثى 
كاربرد دارد با كاهش تراوايى نسبى آب، نسبت تحرك  پذيرى را كاهش 
و بهبود مى  دهد. مكانيزم چهارم به  صورت مستقيم و از طريق افزايش عدد 

مويينگى7 سبب افزايش ضريب نهايى برداشت مى  شود [3و20].
عالوه بر چهار عامل ياد شده تزريق آب كربناته داراى مزاياى ديگرى 
نيز هست كه استفاده از آنرا با استقبال روبرو كرده است. به عنوان مثال در 
اثر واكنش دى  اكســيدكربن موجود با آب، در ستون چاه اسيد كربنيك با 
غلظت كم تشكيل مى  شود كه در اثر واكنش اين اسيد با كانى  هاى قليايى 
سازند مانند كلسيم، پتاسيم و باريم، سازند اطراف دهانه چاه با واكنش زير 
خورده شــده و نوعى اسيدكارى جانبى انجام مى  شود كه اين پديده سبب 
افزايش تزريق  پذيرى چاه مى  شود. اين اثر هم در سازندهاى كربناته و هم 

در سازندهاى ماسه  اى مؤثر است [15].
322 HCOHOHCO
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از ديگر مزاياى اين روش نسبت به تزريق مستقيم دى اكسيد كربن، از بين 
رفتن خطر نشت در اثر نيروى شناوري است. زيرا آب كربناته نسبت به آب 
ســازند چگالى بيشتر و در نتيجه ايمنى بهترى دارد [4و21]. تبديل تأسيسات 
معمولى تزريق آب به تأسيسات تزريق آب كربناته نيز كم  هزينه، آسان و از 
ديدگاه HSE كم  خطر اســت. در صورتى كه دى  اكسيدكربن مورد نياز اين 
روش از گازهاى خروجى فرآيند احتراق مزبور به صنايع باالدستى نفت تأمين 

شود، اين امر سهم به  سزايى در مقابله با توليد گازهاى گلخانه  اى خواهد بود.

گاز دى  اكســيدكربن حــدود 64 درصــد از گازهــاى گلخانه  اى را 
تشكيل مى  دهد. طى سال  هاى اخير ســرعت توليد دى  اكسيدكربن ساالنه 
1/6 درصد افزايش يافته اســت. ميزان توليد اين گاز در فاصله ســال  هاى 
1970 تا 2004 از 28/7 گيگاتن به 49 گيگاتن رسيده است [16]. تحقيقات 
صورت  گرفته نشان مى  دهد بخش قابل  توجهى از گازهاى گلخانه  اى ناشى 
از دى  اكســيدكربن حاصل از سوخت  هاى فســيلى است. درصد گازهاى 

گلخانه  اى در شكل-1 نشان داده شده است.
 براى كاهش ميزان گاز گلخانه  اى دى  اكسيدكربن در مقياس پروتكل 
كيوتــو، عمده  تريــن روش، تزريق اين گاز به اليه  هــاى زيرزمينى به  ويژه 
مخــازن در حال تخليه گاز و نفت اســت كــه روش تزريق آب كربنيك 
يكــي از بهترين روش  ها براي رســيدن به هر دو هدف ازدياد برداشــت و 

ذخيره  سازي گازهاى گلخانه  اي است [26].

1- مطالعات انجام شده
اولين آزمايش  ها براى كارايى روش تزريق آب كربناته مربوط به سال 
1940 و پژوهش مونتكالرى است كه طى آن برداشت نهايى از يك مغزه 
ماســه  اى 15 درصد افزايش يافت. در ســال 1952 ايلور با انجام آزمايش 
مغزه  اى مشــابه براى دو نمونه نفت با درجه  هاى سنگيني8 28 و 50، درصد 
نفــت باقيمانــده (Sor) را به ترتيب 2 و 26 درصــد حجم فضاي متخلخل 

كاهش داد [11].
جانســون و همكاران براى بررسى اثر گرانروى نفت بر كارايى روش 
تزريق آب كربناته، ماسه فشرده با فشار 750psig و دماى 75oF از دو نمونه 
نفت با گرانروى هاى 1/42 و 2/86 ســانتى  پويز اشباع كردند. پس از يك 
دوره تزريــق اوليه آب معمولى و پايان يافتن توليد نفت، آب غنى  شــده با 

(Oliver 2006)  2004 1    توليد جهاني دي  اكسيد كربن و منابع آن در سال  
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دى اكســيد كربن را به ماسه  هاى فشــرده تزريق كردند كه طى آن درصد 
برداشت نهايى به ترتيب 15 و 25 درصد افزايش يافت [7].

مارتين در آزمايشى ديگر تأثير غلظت دى  اكسيدكربن محلول در آب 
روى ضريب برداشــت را بررسى كرد. وى به  طور كلى نشان داد با كاهش 
غلظت دى  اكســيد موجود در آب كربناته كارايى روش افت مى  كند كه 
اين افت در نفت  هاى سنگين بيشتر است. به  عنوان مثال در تزريق دو نمونه 
آب كربناته كامًال غنى  شده و 50 درصد غنى  شده، ضريب برداشت نهايى 
در نفتى با درجه ســنگيني 43، به ميــزان 14 درصد افت مى  كند؛ در حالى 
كه اين افت برداشــت براى نفتى با درجه ســنگينى 20، حدود 40 درصد 

است [12].
در ســال 1963 هلم آزمايشــى بر روى مغزه  اى 3/5 اينچى و دو نمونه 
نفت با گرانروى  هاى 2/5 و 5/1 ســانتى  پويز در دمــاى ميانگين 100oF و 
فشــار 1200psig انجام داد كه سبب افزايش 20 درصدى ضريب برداشت 
نهايى تزريق آب كربناته نســبت به تزريق معمولى آب شد. وى هم  چنين 
در آزمايشــى روى سه نمونه مختلف نفت تگزاس با گرانروى  هاى 0/8، 2 
و 90 ســانتى  پويز و در فشار 1100psig و دماى 70oF، با تزريق 1/5 حجم 
خالــى از آب معمولى و آب كربناته به ترتيب 5، 23 و 69 درصد افزايش 
ضريب برداشــت مشاهده كرد [5]. اين آزمايش بار ديگر كارايى بهتر اين 

روش روى نفت  هاى گرانروتر و سنگين  تر را نشان داد.
در آزمايشى كه توسط انســتيتوى نفت فرانسه روى مغزه  هاى حاصل 
از ميدان باتى  رومان9 تركيه صورت گرفت نيز بار ديگر كارايى اين روش 
نشان داده شــد. طى آزمايش  هاى انجام شده روى مغزه  هاى اين ميدان در 
فشار 2175psig و دماى 149oFپس از انجام كامل تزريق آب معمولى، در 
اثر تزريق آب كربناته ضريب برداشــت به ميزان 13/9 درصد حجم خالى 

افزايش يافت [8].
در ســال 1992 پرس و همكاران براى اولين بار اثر تزريق آب كربناته 
را روى مخازن شــكاف دار بررســى كردند. آنها ابتدا آب را در محدوده 
فشارى psig 500-50 به درجه اشباع با گاز دى  اكسيدكربن رسانده و طول 
فرايند آشــام خودبه  خــودى10 در اثر آب كربناته را بــر نمونه مغزه  هايى با 
قطر 1 و 2 اينچ بررسى كردند. در نهايت درصد برداشت نهايى اين روش 
نسبت به آشام با آب معمولى، حاكى از 10 تا 15 درصد افزايش بود [13].

از سال 2006 در دانشگاه هريوت  وات تحقيقات گسترده  اى روى اين 
روش صورت گرفت و مشخص شد دليل اصلى افزايش ضريب برداشت، 

تورم نفت11 و كاهش گرانروى آن در اثر انتقال جرم دى اكســيدكربن از 
آب به نفت اســت [19]. به  منظور شبيه  ســازى فرآينــد تزريق آب كربناته 
و تعيين درصد بازده ســطحى آن، در ســال 2009 ســهرابى و همكارانش 
تزريق در ميكرو مدل  ها را آغاز كردند. آزمايش آنها در فشار 2000psi و 
دماى100oF روى دو نمونه نفت با گرانروى  هاى 0/8 و 16/5 ســانتى  پويز 
و با نرخ تزريق روزانه معادل 24 حجم حفره12 انجام شــد. در هر دو نمونه 

نفت، افزايش برداشتى معادل 8/8 و 23/3 درصد رخ داد [20].
در ســال 2009 نيز رياضى به نتيجه مشابه رســيد [15]. در سال 2011 
ســهرابى و رياضى در كارى مشترك روش تزريق آب كربناته را به  عنوان 
روشى مطمئن جهت انجام ازدياد برداشت و ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن 
در سطح ميكرومدل و مغزه انجام دادند. طى اين تحقيقات ضريب برداشت 
براى يك ميكرومدل در تزريق آب 26 درصد و در تزريق آب كربناته 50 

درصد به  دست آمد.
از جمله نمونه  هاي ميداني انجام شــده مى  توان بــه عمليات تزريق آب 
كربناته در ميدان بارتلســويل13 در اوكالهاما اشــاره كرد. اين عمليات كه به 
پروژه K&S معروف است از سال 1958 آغاز شد كه ميزان نفت توليدي طي 
يك سال در اثر تزريق آب كربناته بيش از ميزان نفت توليدي در بازه زماني 
29 ســال قبل از آن بود. گزارش  هاي حاصل از عمليات نشان  دهنده افزايش 

قابل  توجه تزريق  پذيري آب در همه چاه  هاي تزريقي ميدان است [6].
نمونه ديگر مطالعه ميداني اين روش در ســال 1973 توسط توماسيان 
و همكاران گزارش شــد [22] كه بازده برداشت نفت طي عمليات تزريق 
آب كربناته نســبت به عمليات تزريق آب 14 تا 16 درصد افزايش يافت. 
اســتفاده از روش تزريق آب كربناته به  عنوان روشي براي انگيزش چاه از 
ديگر نمونه  هاي ميداني اين عمليات است. در صورت وجود مقادير زيادي 
از بي  كربنات  ها در ســاختار معدني ســازند حاوى نفت، خاصيت اسيدي 
آب كربناته (اســيد كربنيك) مي  تواند ســبب حل  كردن سازند و افزايش 
بهره  دهــي چاه گردد. افزايش قابل  توجه بهره  دهي چاه طي اين عمليات در 

منابع [9و10] اين مقاله گزارش شده است.
با توجه به نتايج قابل  قبول آزمايشگاهى و نمونه  هاي ميداني، تزريق آب 
كربناته مي  تواند همواره يكي از گزينه  هاي قابل  قبول براي ازدياد برداشــت 
و تثبيت توليد در صنعت نفت باشــد. در اين راســتا با توجه به خصوصيات 
فيزيكي آب كربناته و خواص سنگ و سيال ميدان، مطالعه و شبيه  سازي اين 
عمليات ضرورى اســت. براى اين منظور در منابع علمي روش غربال  گري 
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Time 
(Year)

 Total Cost
(MM$)

injected CO2 
(Bscf)

Recovery
%

Recovered 
Oil (MMStb)

 Original
 Oil in place

(MMStb)
Reservoir 

17-3731/2846914/151/8366Carson 
Creek North 

36-9629/28169412/41391120Pembina 
Cardium 

15-6147/769238/2871060Redwater 

50-401/122619/65/327Elswick 

24-6445/0416713/882/4594Aberfeldy 

 1   نتايج فنى-اقتصادى تزريق دى  اكسيدكربن به  عنوان روش ازدياد برداشت

تعريف مي  شود كه در اين قسمت يك نمونه از آن توضيح داده خواهد شد.

2- غربال  گري مخازن جهت انجام عمليات تزريق آب كربناته
ارزيابى  هاى مجموعه بين  المللى تغييرات هوا (IPCC) نشــان مى  دهد 
به  منظور پايداركردن غلظت دى  اكســيدكربن در جّو بايد بخش اعظمى از 
گازهاى توليدى را ذخيره كرد. به  دليل ذخيره  ســازى مقدار زيادى از اين 
گاز در طول ســاليان متمادى، مخازن تخليه  شده نفت و گاز گزينه مناسبى 
به  نظر مى  رســند. به  دليل پراكندگى زياد مراكز صنعتى و دورى اغلب آنها 
از مخازن نفت و گاز و هم  چنين مقدار محدود دي  اكسيدكربن توليدي در 
برابر حجم مخزن، اگرچه در نگاه اول استفاده از گاز خروجي كارخانه  ها 
براي عمليات ازدياد برداشت به لحاظ فنى امكان  پذير است ولى اين روش 
مقرون  به  صرفه نيست. [18]. با اين وجود جنبه زيست  محيطى توليد گازهاى 
گلخانه  اى و محدوديت  هاى قانونى ايجاد شــده، عاملى جديد براى تزريق 

دى  اكسيدكربن آلوده  كننده جّو به مخازن نفت و گاز است.
روش تزريــق آب كربناتــه (CWI)14 برخــالف تزريــق مســتقيم 
دي  اكســيدكربن (CGI) بــه مقدار دي  اكســيدكربن كمترى نيــاز دارد. 
دي  اكســيدكربن الزم براى ايــن روش را مى  تــوان از مراكز كوچك تر 
نزديــك به ميادين نفتــى و با هزينه كمترى تأمين كــرد. اين مراكز اغلب 
تأسيســات بهره  بردارى، فرآورش، پااليشــگاهى و پتروشــيميايى اطراف 
ميادين نفتى  اند كه دى  اكســيدكربن خروجى آنها نســبت به ســاير مراكز 
صنعتى، فشــار و غلظت بيشترى اســت. در اين راستا بورتن و برايتون طى 
تحقيقات خود به اين نتيجه رســيدند كه ذخيره  ســازى دى  اكســيدكربن 
بــه روش انحالل در ســطح و ســپس تزريق آن، به لحــاظ فنى-اقتصادى 
امكان  پذير اســت [1]. دى  اكسيدكربن با غلظت 168 فوت  مكعب بر بشكه 

آب، نســبت به ديگر گازها انحالل  پذيرتر اســت. اين غلظت زياد، هم از 
ديدگاه ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن مناسب است و هم از ديدگاه ازدياد 
برداشت كه شرح آن گذشــت. هزينه متراكم  كردن گاز جهت تزريق در 
اين روش كمتر و ماندگاري گاز در ســازند بيشتر بوده و در نتيجه با انجام 

غربال  گري مناسب اين روش از  لحاظ اقتصادى توجيه  پذير است.
در ســال 1993 تاد و گرند با بررســي 32 مخزن نفتي و گازي شــرق 
كانــادا طي دو مرحله، 5 مخزن را جهت انجام روش تزريق آب كربناته با 
استفاده از منابع دي  اكسيدكربن خروجي كارخانه  اي انتخاب كردند. داليل 
انتخــاب يك مخزن جهت انجام فرآيند ازدياد برداشــت و ذخيره  ســازى 

دى  اكسيدكربن به شرح زير است:
 مخزن در نزديكى منابع توليدكننده دى  اكسيدكربن باشد.
 مخزن مقدار مناسبى نفت درجاى توليد نشده داشته باشد.

 فرآيند تزريق دى  اكسيدكربن غيرامتزاجى باشد.
 ترشدگى مخزن و جنس سنگ مناسب باشد.

 حجم گاز آالينده كارخانه با نياز مخزن مطابقت داشته باشد.

با توجه به اين عوامل، مخازن كارسون كريك شمالى15 به  دليل سنگين  تر 
بودن دى  اكسيدكربن آنها نسبت به نفت در شرايط مخزن، درصد زياد برداشت 
و مقدار دى  اكسيدكربن ذخيره  شده انتخاب گرديد. مخزن پمبينا كارديوم16 كه 
بازيافت نهايى نفت آن به  دليل وجود پديده رسوخ زياد در اثر وجود يك اليه 
از جنس كنگلومرا با تراوايى زياد در حال كاهش بود نيز انتخاب شــد. به  دليل 
تراوايى زياد مخزن رد واتر17، به   علت پديده نشــت گاز18 امكان برداشــت از 
آن كم اســت. اما ظرفيت اين مخزن براى ذخيره  ســازى دى  اكسيدكربن زياد 
مى باشــد. در مخزن الســويك19 كه در اثر وجود سيستم شكاف، ناهمگونى 
(نســبت 25 به 1 تراوايى افقى و عمودى) دارد، بازده جاروب عمودي مناسب 
و در نتيجه برداشت نهايى زياد است. در مخزن آبرفلدى20 نفت درجاى مخزن 
سنگين (چگالى 3963kg/m) است كه در اثر تزريق دى  اكسيدكربن و افزايش 

تحرك  پذيرى نقت درصد برداشت آن از 10 به 16 درصد افزايش مى  يابد.
نتايــج فنى-اقتصادى تزريق دى  اكســيدكربن به  عنــوان روش ازدياد 

برداشت در جدول-1 آورده شده است.
 همان  گونه كه مشاهده مى  شود موفقيت روش تزريق دى  اكسيدكربن 
بــراى تحقق هر دو هدف (بيشــترين ضريب برداشــت و بيشــترين مقدار 
ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن) بستگي به جنس سيال، خواص سنگ مخزن، 
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نوع تزريق و نزديكى منابع توليدكننده دى  اكسيدكربن تا ميادين دارد. در 
روشي مشابه برخي از ميدان  هاي جنوب كشور براي انجام عمليات تزريق 
آب كربناته مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت با توجه به جنس سنگ 

و نوع نفت، مخزن مورد نظر براي انجام عمليات شبيه  سازي انتخاب شد.

3- شبيه  سازي عمليات تزريق آب كربناته روي يكي از ميادين جنوب كشور
مخــزن مورد مطالعه از نوع مخازن كربناته بدون شــكاف با بيش از 5 
ميليارد بشكه نفت درجاست. سازند بهره  ده اين مخزن با ضخامت ميانگين 
150 متــري در عمق 4300 متري از ســطح دريا قــرار دارد. آزمايش  هاي 
مربــوط به خواص ســيال ميدان نشــان مي  دهد نفت ميدان از نوع ســبك 
بــا درجه ســنگيني 38 و نســبت گاز به نفــت  1553scf/stbاســت. نتايج 
چاه  آزمايي نشــان مي  دهد با توجه به عمق زياد ميدان فشار اوليه اين مخزن 
در ابتداي توليــد حدود 9200psig بوده ســت. از اين  رو چاه  هاي تزريقي 
ميدان جهت تزريق، بايد بتوانند بر فشار زياد مخزن فائق آيند. مطالعات اوليه 
نشــان مي  دهد مكانيزم  هاي اصلي توليد از اين ميدان انبســاط سيال و آبده 
فعال هستند. مطالعات صورت گرفته نشان مي  دهد وجود دي  اكسيدكربن با 
غلظت 168scf/stb سبب كاهش فشار مويينگي21 بين نفت و آب مي  شود. 
از سوي ديگر نفوذ دي  اكسيدكربن از آب كربناته به نفت سبب تورم نفت، 
تغيير ترشــوندگي (آب  دوســت شــدن) و در نهايت كاهش درصد اشباع 

نفت باقيمانده در عمليات جاروب مي  شــود. همه اين موارد شامل تصحيح 
فشــار مويينگي، نفوذ دي  اكســيدكربن از آب به نفت و تغيير نقاط پاياني 
در بخــش PROPS نرم  افزار اكليپس23 صورت مي  گيرد. در ادامه چاه  هاي 
تزريقــي موجــود در اين ميدان بــه چاه  هاي تزريــق آب كربناته با غلظت 
168scf/stb تبديل شد. همان  طور كه گفته شد در اثر چهار مكانيزم اصلي 

ازدياد برداشــت به روش تزريــق آب كربناته (CWI)، عــالوه بر افزايش 
ضريب برداشــت از اين ميدان نســبت به تزريق آب يا گاز معمولي، مقدار 

قابل  مالحظه  اي دي  اكسيدكربن نيز در اين مخزن ذخيره شد.
فشــار تزريــق بــه ايــن مخــزن حــدود 10500psig و ميــزان انحالل 
دي  اكســيدكربن در آب در اين فشــار برابر 41scf/scf است كه معادل 3/2 
درصد مولي اســت. با استفاده از دســتور WELLSTRW در بخش روند22 
نرم  افزار اين جريان را شبيه  سازي مي  كنيم.  نتايج تصويري عمليات تزريق نشان 
مي  دهد محلول آب كربناته خصلت مايع  بودن خود را در شرايط مخزن حفظ 
مي  كند و جريان سه  فازي (آب-نفت-گاز دي  اكسيدكربن) شكل نمي  گيرد. 
با اين حال دي  اكســيدكربن از طريق نفوذ مولكولي از فاز آب وارد فاز نفت 
شده و سبب انجام چهار مكانيزم اصلي تزريق آب كربناته مي  شوند. شكل-2 
كه نمايي از درصد دي  اكسيدكربن و نمودار سه  فازي سيال مخزن در اطراف 

چاه  هاي تزريقي است مؤيد اين نتيجه  گيري مى  باشد. 
نتايج به  دست آمده از شبيه  سازي ميدان براي سه سناريو توليد طبيعي، توليد 
بــا تزريق آب معمولي و توليد با تزريق آب كربناته 3/2 درصد، نشــان  دهنده 
برآورده شــدن هر دو هدف اصلي اين پروژه است؛ به اين معنا كه مقدار قابل 
توجهي دي  اكســيدكربن به صورت محلول در آب در مخزن ذخيره   شــده و 
هم  چنين درصد برداشت نسبت به سناريو تزريق آب معمولي نيز افزايش يافته 
است. در شكل-3 مقدار كل دي  اكسيدكربن ذخيره شده در مخزن طي فرآيند 
تزريق آب كربناته نشــان داده شده اســت. با توجه به اين نمودار مقدار نهايي 
دي  اكســيدكربن ذخيره شــده در اين مخزن حدود 1/21 ميليارد مول و معادل 
53000 تن اســت. نكته ديگري كه در نمودار شكل-3 مشخص است مقدار 
دي  اكســيدكربن توليدي در هر سه سناريو مى  باشــد. به علت وجود مقداري 
دي  اكسيدكربن در تركيب اوليه نفت، سيال توليدي داراي مقاديري از اين گاز 
اســت. اما با توجه به تثبيت فشار در فرآيند تزريق آب خالص يا آب كربناته، 
نسبت گاز به نفت توليدي (GOR)24 و به تبع آن دي  اكسيدكربن توليدي كمتر 
از فرآيند توليد طبيعي است. شكل-4 جهت اطالع از وضعيت توليد طي فرآيند 
تزريق آب كربناته ارائه شــده اســت. در اين نمودار فشار ميانگين ميدان، نرخ    3    مقادير تجمعي مولى دي  اكسيدكربن تزريقي و توليدي

  2    الف) درصد دي  اكسيدكربن موجود در مخزن ب) نمودار سه  فازي نفت-
آب-گاز در اطراف چاه  هاي تزريقي

بالف 



60

مقاالت علمي - پژوهشى

توليد سيال  هاي توليدي و تزريقي و هم  چنين نسبت گاز به نفت توليدي در بازه 
توليد طي عمليات تزريق آب كربناته نشان داده شده است. در شكل-5 بازده 
نهايي نفت توليدي از ميدان نشــان داده شده است. در اين زمينه مقدار ضريب 
برداشت تزريق آب خالص، تزريق آب طبيعي و تزريق آب كربناته به ترتيب 
35، 5، 30 و 21 درصد و نشــان  دهنده افزايش ارتقاء كارايي تزريق آب توسط 
دي  اكسيدكربن اســت. حجم نفت درجاي اين ميدان بيش از 5 ميليارد بشكه 
است كه در اثر تزريق دي  اكسيدكربن محلول در آب، حدود 2 ميليارد بشكه 

آن قابل  برداشت خواهد بود.
 

بحث و نتيجه  گيرى
بــا توجه بــه آزمايش  ها و پروژه  هــاى ميدانى تعريف شــده در نقاط 
مختلف دنيا مانند درياى شــمال در نروژ، ويبرن25 در كانادا و سن جوئن26 
در آمريكا مى  توان گفت گزينه تزريق به مخازن در حال تخليه نفت و گاز 
از ديدگاه فنى-اقتصادى بهترين گزينه خواهد بود. مخازن اســتفاده شــده 

نفت و گاز به داليل مزاياى زير داراى وضعيت بهترى هستند:
 ايــن مخازن طــى دوره بهره  بردارى از ديدگاه زمين  شناســى كامًال 

شناخته شده  اند.
 تأسيسات ســطح  االرضي و تحت  االرضي آنها مانند لوله  ها و چاه  ها 

قابل استفاده و در دسترس است.
 تزريق دى  اكســيدكربن در آنها مى  تواند ســبب ازدياد برداشــت و 

سودآورى اقتصادى شود.

در عمليات ازدياد برداشت، هدف توليد درصد بيشترى از نفت درجاى مخزن 
و ايجاد ارزش افزوده است؛ در حالى كه در فرآيند ذخيره  سازى دى  اكسيدكربن 
هدف اصلى افزايش ميزان گاز ذخيره  شده در مخزن است. از اين ديدگاه به  دليل 
بازده حجمى كم روش تزريق مستقيم گاز و ذخيره  سازى اندك دى  اكسيدكربن 
به  دليل نشت سريع آن، هيچ يك از دو هدف اصلى محقق نمى  شود؛ دو اشكالي 
كه در تزريق دي  اكسيدكربن به صورت محلول كامالً برطرف شده است. مسئله 
ديگرى كه در تزريق مستقيم دى  اكسيدكربن مطرح مى  شود حجم بسيار زياد مورد 
نياز اين گاز و منبع تأمين آنســت كه از لحاظ فنى اين روش را زير سؤال مى  برد 
[2]. مقدار گاز مورد نياز براي انجام عمليات تزريق دي  اكسيدكربن با ميزان گاز 
خروجي از كارخانه  ها و واحدهاي صنعتي توليدي هم  خواني داشته و براي تأمين 

آن مي  توان از اين منابع استفاده كرد.

طي شبيه  ســازي عمليات تزريق آب كربناته بــه يكي از ميادين جنوب 
كشور، درصد نهايي برداشت به 36 رسيد كه اين مقدار نسبت به گزينه هاى 
توليــد طبيعي و تزريق آب، به ترتيــب 15 و 5 درصد افزايش بازده نهايي را 
نشان مي  دهد. به موازات آن بيش از 50000 تن دي  اكسيدكربن در اين مخزن 
نه  چندان بزرگ ذخيره شــد. انجام اين عمليات عــالوه بر صرفه اقتصادي و 
بهينه  كردن فرآيند توليد، نقش قابل  توجهي در كاهش آلودگي زيست  محيطي 

ناشي از رهاسازي گاز گلخانه  اي دي  اكسيدكربن خواهد داشت.

 5    ضريب برداشت نهايي مخزن در سه سناريوى مختلف توليدى
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 4     نرخ توليد نفت، آب تزريقي، فشار و نسبت گاز به نفت توليدي طي عمليات 
تزريق آب كربنيك
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