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چكيده:
طراحي تأسيسات ذخيره س�ازي گاز نيازمند كس�ب دانش كافي از اثرات تزريق گاز بر عملکرد مخزن طي دوره 
هاي تزريق و بازگيري مي باش�د. در اين مقاله، طراحي روشهاي آزمايش�گاهي براي مطالعه برخي از پديده هاي 
فيزيکي موجود در فرايند ذخيره س�ازي گاز در ميدان س�راجه قم بررس�ي و ارائه شده اس�ت. اعمال دوره هاي 
تزريق و بازگي�ري )withdrawal( گاز در اين مخزن منجر به تبخيرمجدد مايع�ات گازي حاصل از چگالش 
معکوس )Retroqrade condensation( و تغيير تركيب سيال مخزن مي گردد. همچنين روند افزايش 
و كاهش فشار باعث ايجاد نوسانات س�طح تماس آب- گاز در سيستم شکاف و ماتريس شده كه پيامد آن حبس 
شدن گاز دربخش قابل توجهي از شبکه ماتريس است. افزون بر اين تزريق گاز خشك ضمن تبخير آب در نواحي 
مجاور چاهها باعث تغيير تراوائي سنگ در اين نواحي مي ش�ود. با در نظر گرفتن موارد فوق و ويژگي هاي خاص 
مخزن، يك رويکرد سيستماتيك جهت طراحي س�ه آزمايش معرفي شده اس�ت. اين رويکرد شامل: )1( روش 
تهيه سيال اوليه مخزن از نمونه هاي تهيه شده در ش�رايط فعلي، )2( مطالعه آزمايشگاهي تزريق گاز خشك بر 
 تبخيرمايعات گازي در مخزن، )3(  مطالعه آزمايش�گاهي تزريق گاز خش�ك بر تبخيرآب در نواحي مجاور چاه،

 )4( مطالعه آزمايش�گاهي تعيين گاز حبس ش�ده در س�نگ مخ�زن. براي ه�ر آزمايش تنگناه�اي موجود در 
شبيه سازي آزمايشگاهي تعييين شده و عوامل اساسي مؤثر بر نتايج ارائه شده است. نتايج حاصل از اين بررسي  

منجر به اجراي يك مطالعه آزمايشگاهي تاحد امکان نزديك به فرايند هاي واقعي مخزن  مي گردد.  

 واژه هاي كليدي:  ذخي�ره س�ازي گاز، مخ�زن گاز ميعان�ي ش�كافدار، س�يال اولي�ه مخ�زن،
 گاز حبس شده، تزریق و بازگيري

مقدمه
عرضه پایدار، رکن اصلي در صنعت گاز جهان مي باشد. مخازن ذخیره سازي 
گاز جهت ذخیره در ش��رایط کاهش مصرف و اس��تفاده در شرایط اوج مصرف در 
اقصي نقاط دنیا به کار برده مي شوند. ذخیره سازي گاز در مخازن متعددي شامل 
غارهاي نمکي، معادن، آبده ها، مخازن نفت و گاز تخلیه ش��ده و غارهاي س��نگي 
صورت     مي پذیرد. اولین تجربه موفق ذخیره سازي زیرزمیني گاز در سال 1915 
در اس��تانOntario  کان��ادا بخ��ش  Welland County  با تغییر ش��رایط 

چندین چاه دریک میدان گازي تقریبا" تخلیه شده صورت گرفت]1[ . 
امروزه در حدود 606 مخزن ذخیره س��ازي گاز زیرزمیني در سطح جهان 

وجود دارد. طبق گزارش س��ال 2006 اتحادیه جهان��ي گاز]2[، حدود 81/6 
 درص��د گاز کاري  )Working   gas( در مخ��ازن تخلی��ه ش��ده گاز یا نفت،

 0/02 درص��د در معادن متروکه، 14/5 درص��د در مخازن آبده، 3/9 درصد در 
غارهاي نمکي و 0/02 درصد در غارهاي س��نگي مي باشد. همچنین بر اساس 
این گزارش حدود 42 درصد مخازن ذخیره س��ازي در اروپاي شرقي ، 2 درصد 
منطقه خاورمیانه، 35 درصد در آمریکاي شمالي و جنوبي، 2 درصد در آسیا و 
19 درصد در اروپاي غربي واقع ش��ده اس��ت. الزم به توضیح است که گاز کاري 
ب��ه حداکثر مقدار گازي اطالق مي گردد که در دوره بازگیري با حفظ ش��رایط 

بهره دهي چاهها تولید مي گردد.
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در حال��ت ای��ده آل، مخازن ذخیره س��ازی گاز از س��ازندهاي Clastic و 
کربنات��ه با تراوائي باال ) تراوائي در جا ح��دود md 1000-10,000( در عمق و 
دماي متوس��ط انتخاب مي ش��وند. این مخازن در ش��رایط بهینه از مخازن گاز 
خش��ک )بدون میعانات( حاوي گاز طبیعي ش��یرین مي باشند. به عنوان یک 
شاخص این مخازن فاقد آب متحرک، آبده فعال )حتي بطور جزئي( و الیه نفتي 
یا میعانات گازي  مي باشند]3[. در عمل به عنوان یک تقریب مناسب، مخازني 
که تخلخل و تراوائي آنها به ترتیب بیش از 15 درصد و 400 میلي دارسي باشند 

از نظر فني و اقتصادي گزینه مناسبي جهت ذخیره سازي  مي باشند]2[.
ذخیره س��ازي گاز در یک مخزن متأثر از دو سیس��تم باالدس��تي و پائین 
دس��تي مي باش��د،  لذا عملکرد نهائي ذخیره سازي بطور خالصه به عوامل زیر 

وابسته است:
• خواص سیال و سنگ مخزن،

• خواص سیال تزریقي،
• ویژگي هاي هندسي و ساختاري مخزن،

• دما و فشار مخزن و 
• ش��رایط عملیاتي نظیر دبي مراحل تزریق و بازگیري و فشارسیس��تم در 

مخزن و خط لوله. 

میدان مورد مطالعه در این پژوهش)س��راجه( ی��ک مخزن گازي تقریبا" 
تخلیه ش��ده است که بر اساس تقسیم بندي هاي مخازن گازي با CGR اولیه 
49STB/MMSCF در طبقه مخازن گاز میعاني منظور شده است و وسعت 
آن حدود 125 کیلومترمربع  مي باشدسازند گازي مذکور کربناته بوده و رأس 

آن در عمق 2400 متري از سطح زمین قرار گرفته است. 
در فرایند س��یکلي  تزریق و بازگیري گاز در یک مخزن گاز میعاني تخلیه 
شده که در مجاورت آبده قرار گرفته است فرایندهاي زیر در ناحیه مورد تهاجم 

آب قابل ذکر است:
• کاهش فشار ناشي از تولید، 

• پیشروي سطح تماس آب و گاز در نتیجه کاهش فشار،
• محبوس شدن مقدار قابل توجهي از گاز در ناحیه آبزده، و 

• نزول سطح تماس آب و گاز در اثر افزایش فشار ناشي از گاز تزریقي. 
  )Lean( همچنی��ن در ناحیه نزدیک ب��ه چاه به دلیل تماس گاز س��بک
تزریقي با سنگ اشباع از آب، پدیده تبخیر آب بروز مي نماید. افزون بر این گاز 
تزریقي ضمن افزایش فشار باعث تبخیر مجدد بخشي از میعانات گازي درون 

مخزن مي گردد.
با توجه به شرایط فرایند ذخیره سازي، موارد زیر به عنوان چالشهاي جدي 
در تحقیقات آزمایش��گاهي این فرایند مورد توجه قرار گرفته است که به شرح 

زیر فهرست و تشریح مي گردد. 
1. تهیه سیال اولیه مخزن بر اساس شرایط فعلي تولید،

2. مدلس��ازي آزمایش��گاهي اثر تزریق و بازگیري گاز بر سیال مخزن طي 
فرایند ذخیره سازي،

3. مدلسازي آزمایشگاهي اثر تزریق گاز خشک بر تبخیر آب نواحي نزدیک 
چاه طي فرایند ذخیره سازي و

4. مدلس��ازي آزمایشگاهي تعیین گاز حبس ش��ده دراثر پیشروي سطح 
تماس آب و گاز در ناحیه گازي.

تهيه سيال اوليه مخزن بر اساس شرايط فعلي توليد
در مخازن گاز میعاني با کاهش فشار جریاني در ناحیه نزدیک به  چاه به 
زیر فش��ار نقطه شبنم، پدیده چگالش معکوس رخ مي دهد که سبب  تجمع 

میعانات در این ناحیه ش��ده که با تداوم تولید، ش��عاع میعانات ایجاد ش��ده 
افزایش مي یابد. به دلیل تش��کیل میعانات و محبوس ش��دن آن در فضاي 
خلل و فرج مخزن، درصد ترکیبات س��نگین در گاز تولیدي کاهش می یابد. 
 ب��ا افزای��ش اش��باع میعان��ات ایج��اد ش��ده ت��ا ی��ک مق��دار بحران��ی 
)Critical condensate saturation(، جری��ان میعان��ات گازي ب��ه 
 س��مت چ��اه آغاز م��ي ش��ود. مادام��ي که فش��ار بخ��ش عم��ده مخزن 
)Bulk of the reservoir( بی��ش از فش��ار نقط��ه ش��بنم ترکیب اولیه 
مخزن بوده و از طرفي دبي تولید از چاه ثابت نگه داش��ته شود یک حالت پایا 
)Steady-state( بوج��ود م��ی آی��د که تداوم آن وابس��ته به خصوصیات 
سنگ و س��یال و شرایط عملیاتی است. ش��اهد عملیاتی این رفتار، کاهش 
نس��بت میعانات-گاز تولیدی به محض تشکیل میعانات در مخزن و سپس 
ثبات نسبی آن تا هنگام برقراری حالت پایا  می باشد، که با اتمام این حالت، 
نسبت میعانات- گاز تولیدی)CGR( سیر نزولی شدیدی می یابد که البته 
از ش��دت این نزول بر اثر تبخیرمجدد میعان��ات در دوره های انتهایی تخلیه 

کاسته می شود.
بر اس��اس تئوري هاي موجود ]4[، تا هنگامی که جریان پایا برقرار باشد 
و میعان��ات  تش��کیل ش��ده در مجاورت چاه جری��ان یابد، ب��ا نمونه گیری 
درس��رچاه )بر اساس دستورالعمل هاي معمول( و مخلوط نمودن میعانات و 
گاز تولیدي به نس��بت GOR می توان سیال اولیه مخزن را باز تولید نمود؛ 
اگرچ��ه در مواقعي که س��یال مخزن، گاز میعاني غن��ي و مخزن بهره دهي 
باالیي داش��ته باش��د مي توان از نمونه گیري ته چاهي نیز استفاده کرد. اما 
پس از افت فش��ار بخش عمده مخزن به زیر نقطه ش��بنم، به علت جا ماندن 
مقدارقاب��ل توجهي از اجزای سنگین/متوس��ط س��یال گازمیعانی با درجه 
اش��باع غیر قابل حرکت، تهیه ترکیب اولیه مخزن با اس��تفاده از روش فوق 

امکان پذیر نمي باشد]5[ . 
فشار فعلي مخزن اشاره شده فوق به نحو قابل توجهي )حدود 3000 پام( به 
کمتر از فش��ار نقطه ش��بنم اولیه کاهش یافته اس��ت. افزون بر این روند نسبت 
میعانات-گاز تولیدی پس از اتمام دوره ثبات نسبی به شدت افزایش یافته است 
که در نوع خود رفتار عجیبی مي باشد. بر اساس  مطالعات موجود، بروز این رفتار 
عجیب،احتم��االً حاکي از مخروطی ش��دن یک الیه نفتی زیرین اس��ت که در 
نتیجه تجمع طوالنی مدت میعانات ایجاد شده است و در عمل رفتار چاه گازی 
را ب��ه یک چاه تولیدی نفتی تبدیل کرده اس��ت. علیرغم وجود این حجم قابل 
توجه از میعانات پیش بینی نش��ده، شانس بدست آوردن سیال اولیه مخزن به 

علت تولید اجزای سنگین/متوسط جامانده در مخزن افزایش یافته است.  
پس از مطالعه دقیق منابع کتابخانه ای و مکاتبات مستقیم با صاحبنظران، 
ش��ده  ارائ��ه  روش  موج��ود،  مناس��ب  و  منطق��ی  روش   تنه��ا 

Fevang and Whitson ]6[  به شرح زیر مي باشد:
• ترکی��ب گاز و میعانات س��رچاه ب��ه نحوی که ترکیب س��یال تولیدي را 

بازتولید نماید )بوسیله GOR تصحیح شده میدان در زمان نمونه گیری(،
• تبدیل دما و فشار نمونه به شرایط دما/ فشاری فعلی مخزن،

• خروج تمامی میعانات تشکیلی در طی این فرایند،
• خروج قسمتی از گاز تعادلی و

• تزری��ق قطره قطره ای نفت تعادلی به باقیمانده گاز تعادلی تا هنگامی که 
فشار شبنم سیال بدست آمده برابر با فشار شبنم گاز اولیه مخزن گردد. 

ب��رای راس��تی آزمایی رویه پیش��نهادی، از نرم اف��زار HySys به منظور 
شبیه س��ازی س��نتز گاز در CGR های مختلف استفاده گردید. نتایج حاصل 
 CGR بیانگر دقت قابل قبول روش و همچنین عدم وابستگی قابل توجه آن به

ترکیبی می باشد )شکل-1-الف و 1-ب(.
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آزمايش مربوط به بررسی تأثير گاز تزريقی بر گاز بازگيری 
در فرايند ذخيره سازی گاز

یک��ی از پارامترهائی که در سیس��تمهای ذخیره س��ازی گاز حائز اهمیت 
اس��ت، تعیین ترکیب گاز خروجی به منظور طراحی تأسیسات سطح االرضی 
مي باش��د. در فرایند ذخیره سازی در مخازن گاز میعانی تخلیه شده و به دلیل 
تبخیر میعانات تشکیل شده در مخزن توسط گاز خشک، تغییرات شدیدی در 
ترکیب گاز تزریقی ایجاد می شود که میتواند در طراحی تأسیسات سر چاهی 
حائز اهمیت باش��د.  به همین علت یکی از آزمایش��های مهمی که بایستی در 
فرایند ذخیره س��ازی در مخازن گاز میعانی تخلیه شده مورد توجه قرار گیرد، 
آزمایش تزریق گاز خشک در مغزه جهت بررسی پدیده تبخیر میعانات و تأثیر 
آن بر گاز بازگیری می باش��د. جهت انجام این آزمایش موارد زیر مي بایست به 

صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد:
•شرایط مخزن مورد نظر از جهت خصوصیات مخزنی،

•شرایط تزریق و تولید،
•فرایندهای مؤثر در تولید از مخزن. 

با توجه به اطالعات پتروفیزیکی مخزن و همچنین داده های مغزه موجود، 
س��ازند تولیدي این میدان بسیار فش��رده بوده و از نفوذپذیری نسبتا" پائیني 
برخودار است ) تقریبا"  md 0,1 (. همچنین با توجه به اطالعات زمین شناسی 
و داده های تولید، ش��کافهای فراوانی در سازند مذکور وجود دارد که تأثیر قابل 
توجهي بر عملکرد مخزن خواهد داشت. لذا به منظور مدلسازي آزمایشگاهي 
از مغزه های بدون ش��کاف استفاده شده و شکافهاي موجود بصورت مصنوعی 
ایجاد میگردد. همانگونه که در شکل-2 مشاهده می شود می توان از مدلهای 
مختلفی جهت ایجاد شکاف مصنوعی استفاده نمود که البته در بیشتر مراجع 
به مدل 1 که ش��کاف در اطراف مغزه در نظر گرفته شده ارجاع داده شده است.  
در ش��کل 2، مدلهاي 1 و 2 بیانگر ش��کاف در اطراف مغزه هس��تند در حالیکه 
مدلهاي 3، 4 و 5 بیانگر شکاف در داخل مغزه مي باشند. نکته قابل ذکر در این 
مطالعه اینس��ت که نقش شکاف تنها برقراری جریان سیال در اطراف ماتریس 

می باش��د که مشخصات ش��کاف تأثیری بر آن ندارد. لذا در این مطالعه عرض 
ش��کاف مقدار ثابت یک میلیمتر در نظر گرفته می شود. در این آزمایش، مغزه 
ها به صورت ترکیبی در وس��ط  یک لوله فلزی قرار داده میش��وند و فضای بین 
مغزه ها و لوله فلزی به عنوان ش��کاف مصنوعی در نظر گرفته می ش��ود. به این 
وس��یله میتوان ش��رایط فیزیکی مخزن را در سیستم آزمایشگاهی مدلسازی 
نمود. بخش حائز اهمیت پس از این مرحله ایجاد اشباع اولیه در سیستم است 
که به دلیل شکافدار بودن سیستم تا حدودی دشوار است. روشی که می توان 
به منظور ایجاد اش��باع اولیه در سیس��تم استفاده نمود به این صورت است که 
ابتدا ش��کاف ایجاد ش��ده توس��ط یک ماده )یک آلیاژ با دمای ذوب پائین تر از 
200 درجه س��انتیگراد( پر ش��ده و پس از ایجاد اش��باع اولیه در سیستمی که 
شکاف آن از بین رفته، ماده پرکننده با باال بردن دما به دمائی باالتر، از سیستم 
خارج می ش��ود. مطالع��ات انجام گرفته در این خص��وص ]7[ و نیز تجارب به 
دست آمده بر روي آلیاژ تهیه شده در آزمایشگاه در خصوص چسبندگي آلیاژ 
به س��نگ و یا نفوذ در داخل حفرات سنگ، بر مؤثر بودن این روش داللت دارد. 
در ای��ن آزمای��ش، سیس��تم از گاز میعانی و ب��دون حضور آب همزاد اش��باع 
می گ��ردد. پس از این مرحله میتوان بخش��های اصلی آزمای��ش را آغاز نمود. 
ش��رایط تزریق و تولید جهت آغاز آزمایش ش��امل دبی ه��ای تزریق و تولید و 
همچنین سیکلهای تزریق و تولید نیز با استفاده از داده های میدانی و استفاده 

از اعداد بدون بعد به مقیاس آزمایشگاهی تبدیل می شوند.
مس��أله مهم دیگر در طراحي آزمایشات این است که آزمایشات بایستی به 
گونه ای طراحی گردند که فرایندهای مؤثر در مخزن در سیستم آزمایشگاهی 
ایج��اد گردند. طبق مطالعات موجود در مراج��ع، ریزش ثقلی ]8-12[ و نفوذ 
گرمائی ]12-13[ در سیستمهای گاز میعانی بسیار حائز اهمیت می باشند و با 
توجه با شرایط موجود در میدان، بایستی احتماال" بعضی از فرایندهای مذکور 
در طراحی آزمایش��ات م��د نظر قرار گیرند. روش کار به این صورت اس��ت که 

ش��كل1-الف: مقايس��ه متان تركيب اوليه با مت��ان گازهای مختلف 
Fevang & Whitson ]6[ سنتزی، رويه

ش��كل1-ب: مقايس��ه اجزای تركيب اوليه )غير از مت��ان( با اجزای 
Fevang & Whitson ]6[   گازهای مختلف سنتزی، رويه

شكل2- مدلهای ايجاد شكاف در مغزه

شكل3- شماتيكی از دس��تگاه آزمايش��گاه تأثير گاز تزريقی بر گاز 
بازگيری
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بایستی با مطالعات تئوری و شبیه سازی و در نظر گرفتن داده های میدانی به 
ش��واهدی در خصوص وجود یا عدم وجود بعضی از فرایندها در مخزن دس��ت 
یافت. سپس با استفاده از مطالعات شبیه سازی بایستی به نتایجی در خصوص 
ایجاد ش��رایطی در سیستم تزریق دست یافت که بتوان پدیده های موجود در 

مخزن را، در آزمایشگاه نیز ایجادکرد. 
شکل-3 شماتیکی از دستگاه آزمایشگاهی مورد نیاز برای آزمایش مذکور 

در صفحه قبل را نشان می دهد. 
آزمايش مربوط به بررسی تأثير گاز خشك تزريقی بر 

تبخير آب نواحي مجاور چاه 
همانگونه که قبال" اش��اره گردید در حین عملیات ذخیره سازي، به دلیل 
تماس گاز س��بک )Lean(  تزریقي با س��نگ اش��باع از آب پدیده تبخیر آب 
همزاد بروز مي نماید. این اثر در نواحی نزدیک چاه ش��دیدتر اس��ت که یکی از  
علل اصلی آن س��رعت زی��اد گاز در این نواحی می باش��د. همچنین اختالف 
پتانسیل شیمیایی بین آب موجود در دو فاز گاز و مایع در ناحیه نزدیک به چاه 
بیش از ناحیه دور از چاه مي باش��د که این نیز به نوبه خود سبب تشدید فرایند 
تبخیر آب در مناطق نزدیک چاه مي شود]15[. این تفاوت در مقادیر اختالف 
پتانس��یل شیمیایی به این دلیل اس��ت که هر چه گاز تزریقی دراعماق مخزن 
نفوذ می کند محتوای آب آن به علت تبخیر آب در طول مس��یر افزایش یافته 
است. شدت تبخیر آب سازند تابع پارامترهای عمومی تری نظیر سرعت تزریق 

گاز و همچنین دمای مخزن است.
مقدار تبخیر آب سازند به دو علت مهم باید در محاسبات مهندسی فرایند 
ذخیره س��ازی گاز به دقت مورد مالحظه و محاس��به قرار گیرد. اولین موضوع 
این است که در اطراف چاه که شدت تبخیر آب زیاد است ممکن است همه آب 
موجود در همان دوره های ابتدایی تزریق گاز تبخیر شده و نمکهای محلول در 
آب روی س��نگ مخزن رس��وب نماید که خود سبب تغییر نامطلوب در مقدار 
تراوایی مطلق سازند در ناحیه نزدیک چاه می شود. وسعت منطقه خشک شده 
تابع پارامتر های متعددي مي باشد اما نکته حایز اهمیت، نزدیکي این ناحیه به 
چ��اه ب��وده  که مقدار تراوایی آن در بهره ده��ي تولید و تزریق اهمیت مضاعف 
دارد. از جمله اثرات دیگر، تشکیل نمک خشک واحتمال حرکت ذرات نمک به 
س��مت چاه )Fine migration( وهمچنین انس��داد بخش قابل توجهي از 

مسیر جریان است]16[.
دومی��ن موضوع قابل مالحظه در رابطه ب��ا تبخیر آب به هنگام تزریق گاز، 
افزایش محتوای آب در گاز تولید شده در مرحله برداشت گاز از مخزن است که 
اطالع از آن برای طراحی بهینه تأسیسات سر چاهی جداسازی آب از گاز بسیار 

مهم مي باشد]17[.
با توجه به موارد فوق، اثرات تزریق گاز خش��ک بر تبخیر آب ناحیه مجاور 

چاه در غالب یک آزمایش بررس��ي  مي ش��ود. در صورت امکان و فرصت کافی 
برای تکرار این آزمایش زمانبر، ارائه یک مدل س��اده برای پیش بینی تقریبی 
اثرات تبخیر آب سازند بر فرایند ذخیره سازی قابل انتظار است. نمای دستگاه 
به کار رفته در این آزمایش در ش��کل-4 نشان داده شده است. در این آزمایش 
گاز خش��ک به درون مغزه ای که قبال با س��یال کنونی مخ��زن و آب همراه آن 
اش��باع شده اس��ت جریان داده میشود و میزان آب تبخیر شده در این فرایند با 

استفاده از یک بستر سیلیکاژل و یک ترازوی دقیق اندازه گیری می شود. 
آزمايش مربوط به تعيين مقدار گاز محبوس شده در بخش 

آبزده مخزن
از دیگر پدیده هاي  قابل توجه در حین عملیات ذخیره سازي، حبس شدن 
مقدار قابل توجهي از گاز به علت کاهش فش��ار مخزن و پیشروي سطح تماس 
آب و گاز به سمت باالي مخزن مي باشد. مقدار اشباع گاز باقیمانده در اثر رانش 
آب از عوامل تأثیر گذار بر تخمین ذخایر قابل برداشت ازمخازن گازي و مخازن 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی به شمار میرود. چنانچه مخزن از نوع شکافدار باشد 
کاهش فشار مخزن منجر به سهولت در باال آمدن آب از شبکه شکافها شده، که 
پیامد آن فرایندهاي تبادل سیال درون ماتریس و شکاف خواهد بود. در مخازن 
ش��کافدار، مکانیس��م آش��ام خود به خود به عنوان مکانیس��م غالب در حالت 
آبدوس��ت شناخته شده اس��ت. بنابراین ورود آب به نواحی اشباع از گاز، ضمن 

تولید گاز حبس شدن گاز را به دنبال خواهد شد. 
بر خالف اش��باع نفت باقیمانده در اثر پدیده آش��ام، تحقیقات کمتري در 
خصوص اشباع گاز باقیمانده بر اثر پدیده آشام گزارش شده است. با وجود این 
موضوع، اصول آش��ام هم جهت و غیر هم جهت که در مخازن نفتی ش��کافدار 
استفاده می شوند، برای سازندهای گازی نیز به کار میروند. مشکالت مربوط به 
تولید بس��یار پایین از مخازن کربناته ش��کافدار گازی که در معرض پیشروي 
آبده قرار دارند توس��ط  Kantzas et al.]18[ گزارش ش��ده است. همچنین 
Pow et al. ]19[   آش��ام آب در مخازن گازی ش��کافدار را گزارش نموده اند. 
اطالعات آزمایشگاهی و میدانی، حاکي از حبس شدن مقدار زیادی گاز درون 

ماتریسها بر اثر حرکت سریع آب از طریق شکافها است. 

شكل4- نمای دستگاه مربوط به آزمايش تبخير آب در اثر تزريق گاز 
شكل5- روش اندازه گيری حجمیخشك در مغزه
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در این قسمت از پژوهش، مقدار گاز حبس شده بر اثر فرایند آشام در نمونه 
س��نگهای مخزن برسی خواهد ش��د. با توجه به باال بودن دماي مخزن )حدود 
103 درجه س��انتیگراد( و انجام آزمایش در شرایط اتمسفري، آزمایشات عالوه 
بر دمای محیط در دماهای باالتر )و کمتر از نقطه جوش آب( نیز انجام مي گردد. 
اثرات مربوط به نیروي ثقلي نیز در آزمایشات برسی می شوند. در این آزمایشها 
جهت اندازه گیری اش��باع گاز حبس ش��ده و بازیافت گاز از دو روش حجمی و 
وزنی اس��تفاده میشود. در روش حجمي مغزه مورد نظر در درون محفظه آشام 
قرار داده مي شود. محفظه ها از جنس شیشه مي باشند که در قسمت باالي آن 
اس��توانه مدرج جهت اندازه گیري حجم آشام تعبیه مي شود. با گذشت زمان و 
ورود آب ب��ه درون مغ��زه، ارتف��اع آب درون اس��توانه مدرج کاه��ش مي یابد و  

مي توان مقدار حجم آشام به درون سنگ را اندازه گیري کرد. )شکل 5(
در روش ان��دازه گیري وزني، ظرف بر روي ترازو قرار داده مي ش��ود. درون 
ظرف به اندازه اي آب ریخته مي شود که مغزه پس از قرار گرفتن درون ظرف، 
به صورت کامال" غوطه ور درون آب قرار گیرد. س��نگ توسط ریسمان به گیره 
متصل بوده و هیچگونه تماس��ي ب��ا ظرف ندارد. بنابرین ب��ا ورود آب به درون 
س��نگ و جابجایي گاز، از وزن آب روي ترازو کم ش��ده و با اطالع از چگالي آب، 
وزن مذکور به حجم آب ورودي به س��نگ تبدیل مي شود که نهایتا" با داشتن 
تخلخل میتوان میزان برداش��ت گاز را محاس��به نمود. در این آزمایشات براي 
محاس��بات دقی��ق تر اندازه گیري مقدار تولید گاز با گذش��ت زم��ان، ترازو به 

کامپیوتر متصل شده است. )شکل 6(

تعميم نتايج آزمايشگاهی به مقياس ميدانی
به منظور اینکه نتایج مطالعات آزمایشگاهی قابل تعمیم به مقیاس میدانی 
باش��ند، بایس��تی از عملیات مقیاس گذاری اس��تفاده ش��ود. به این معنا که 
پارامترهای میدانی بایستی با ابزاری مناسب به مقیاس کوچکتر تبدیل شوند 
تا در آزمایش��گاه م��ورد مطالعه قرار گیرد. همچنی��ن در روند برعکس، نتایج 
آزمایشگاهی بایستی به مقیاس میدانی تبدیل شوند. به منظور تعمیم نتایج از 
یک مقیاس به مقیاس دیگر، از عملیات مقیاس گذاری استفاده می شود. طبق 
بررسی های دینامیکی و مکانیکی، اعداد بدون بعد ابزار مناسبی برای اینگونه 
مقایس��ه ها هس��تند. دو روش کل��ی جداگانه و تقریبا" مختل��ف برای تعیین 
اینگون��ه اعداد ب��دون بعد وج��ود دارد. محققین دینامیک س��یاالت همانند 
ابع��ادی  آنالی��ز  روش    Fox and McDonaldو  Johnson
)Dimensional Analysis( را پیش��نهاد  می کنند، در حالیکه محققین 
 )Inspectional Analysis( آنالیز نظری Shook مهندسی نفت همانند
را مؤثرتر می دانند. آنالیز ابعادی بر اساس این فرض استوار است که  پدیده ها و 
فرایندهای فیزیکی بایس��تی مستقل از واحدهای مقیاس اندازه گیری باشند. 
آنالی��ز نظ��ری نیز توس��عه آنالیز ابعادی اس��ت که فرمول بدون بع��د نهائی با 

متغیرهائی که توس��عه داده شده است، تست می ش��ود. از آنجائیکه در آنالیز 
 Governing( ابع��ادی تنها گروه ه��ای بدون بعد و ب��دون معادله حاک��م
Equation( بدس��ت می آین��د در حالیکه آنالیز نظری بر اس��اس معادالت 
دیفرانسیل موجود با مرزهای فعال استوار است، آنالیز نظری ساده تر بوده و در 

مطالعات مهندسی نفت بیشتر مد نظر است]20[.
در مراجع، اعداد بدون بعد فراوانی به منظور تبدیل مقیاس معرفی شده اند 
که بر اساس سیستم جریانی به دو گروه یک فازی و دو فازی تقسیم می شوند. 
سیس��تمهای یک فازی در آنالیز تستهای فش��اری استفاده شده و در آنها تنها 
واکنش فش��اری و نحوه توزیع فشار در سیستم مهم است. در سیستمهای دو 
ف��ازی بر خالف سیس��تمهای یک فازی، اثرات جری��ان دو فازی همانند زمان 
Breakthrough، می��زان تولی��د در زم��ان Breakthrough، پخ��ش 
)Dispersion( و غیره حائز اهمیت هستند. در جریان دو فازی، توازن چهار 
نیرو کنترل کننده جریان میباش��د؛ ویسکوز، ثقلی، موئینگی و پخش. مرجع 
20 اعداد بدون بعد پایه ای را که در مقیاس بندی جریانات دو فازی اس��تفاده 

میشوند، ارائه میدهد.
نتيجه گيري

مدل س��ازي آزمایش��گاهي فرایند تزریق/ بازگیري گاز در یک مخزن گاز 
میعاني ش��کافدار که متصل به یک آبده نسبتا" فعال مي باشد نیازمند حداقل 
س��ه مجموعه آزمایش��گاهي جهت بررس��ي اثرات تبخیر میعانات موجود بر 
ترکیب گاز بازگیري، اثرات تزریق گاز خش��ک بر تبخیر آب س��ازند در ناحیه 
نزدیک چاه و تغییر تراوائي سنگ و اثر نوسانات سطح تماس آب و گاز در مقدار 
گاز حبس شده مي باشد. همچنین اعمال شرایط عملیاتي میدان به آزمایشگاه 
و بالعکس نیازمند اس��تفاده از اعداد بدون بعدي اس��ت که در عملکرد فرایند 

تزریق/ بازگیري مؤثر باشند.    
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