روشهای ازدياد برداشت
از مخازن گاز ميعانی
 سجاد افشاري 1و حميد بهنمش
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چکيده

تاكن�ون ،از روشه�اي متعددي ب�راي ازدياد برداش�ت ميعانات از مخ�ازن گاز ميعاني
استفاده شده است .از جمله اين روشها:
به وجود آوردن ش�كافهاي هيدروليكي ( ،)Hydraulic fracturingتزريق گاز متان،
تزري�ق گاز  N2،CO2و هوا ،فرآيند ( )WAGو همچنين تزريق آب به ناحية آب مخزن
( )Aquiferميباشند .به غير از به وجود آوردن شكافهاي هيدروليكي از ساير روشها
براي جلوگيري از كاهش فش�ار اس�تفاده ميش�ود .از روش تزريق چرخش�ي گاز براي
نگهداشتن فشار مخزن باالتر از فشار نقطة شبنم استفاده ميگردد.
به طور كلي روشهاي تزريق گاز به دو منظور به کار میروند:
 )1نگهداشتن كامل فشار و جلوگيري از كاهش آن و )2جلوگيري از كاهش شديد افت فشار.
دق�ت ش�ود كه در روش اول فش�ار مخ�زن نميافت�د ول�ي در روش دوم مخزن كاهش
فشارکمتری نسبت به حالتی که گاز تزریق نمیشود ،دارد.
واژههای کلیدی :مخزن گاز ميعانی ،تزريق گاز متان ،تزريق آب ،تبخير مجدد ،تزريق گاز
دي اكسيد كربن ،شكاف دهي هيدروليكي ،سيالب زني،روشهای ازدياد برداشت.

مقدمه

برحسب تعريف مخزن گاز ميعانی عبارت از مخازني ميباشد
كه در تقس��يمبندي انواع مخازن در حد فاصل بين مخازن نفت
فرار و مخازن گاز تر قرار داش��ته باشد و يا به عبارت ديگر دماي
مخ��زن بين دماي بحراني و حداكثر دماي دو فازي (حداكثر دماي
چگالش) قرار ميگيرد.
در اين قبيل از مخازن سياالت موجود در مخزن تحت تأثير
كاهش فش��ار مخزن ،از خود پديدهاي به نام «ميعان قهقرائي» يا
«معكوس» نش��ان ميدهند كه طي آن به محض رس��يدن فشار
مخزن به فش��ار نقطة اش��باع ،مقاديري از هيدروكربورهاي قابل
1و 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت  /دانشکده مهندسی نفت تهران

مايع شدن شروع به چگالش از فاز بخار نموده و به صورت غشايي
جدارههاي سنگ مخزن را ميپوشانند.
با كاهش فش��ار مخزن به زير نقطة شبنم ،گاز «مخازن گاز
ميعاني» ش��روع به مايع ش��دن ميكند و به صورت قطرات مايع
روي س��نگ مخزن پديدار ميگردد .اين مايعات به وجود آمده با
كاهش فش��ار بيشتر افزايش مييابند ،به طوري كه پس از مدتي
درصد اشباع آنها از مقدار بحراني بيشتر شده و شروع به حركت
ميكنند و در دهانة چاه توليد ميش��وند .به وجود آمدن ميعانات
گازي در درون مخزن باعث به وجود آمدن مشكالتي ميشود كه
مهمترين و جديترين آنها جمع شدن مايعات در درون مخزن و
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توليد نشدن آنها ميباشد که از دو جنبه قابل توجه است:
از یک طرف :تشكيل اين ميعانات در درون مخزن ،به معني از
دست دادن آنها ميباشد ،چرا كه ديگر امكان توليد اين ميعانات
ممكن نميباشد و از طرف ديگر باال رفتن درصد اشباع اين مايعات
كاهش دبي جريان گاز را به همراه دارد.

به طور کلی روشهای گوناگونی برای ازدياد برداشت از مخازن گاز
ميعانی وجود دارد که مهمترين آنها روش تزريق مجدد گاز ميباشد.
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

روشهاي تزريق گاز به دو منظور -1نگهداشتن كامل فشار
و جلوگي��ري از كاهش آن و  -2جلوگيري از كاهش ش��ديد افت
فش��ار ميباشد .دقت شود كه در روش اول ،فشار مخزن نميافتد
ولي در روش دوم ،مخزن كاهش فشاري كمتری نسبت به حالتی
که گاز تزریق نمیشود ،خواهد داشت.
در روش نگهداش��تن كامل فش��ار ،گاز توليد ش��ده به درون
مخ��زن تزريق ميگردد و تنه��ا ميعان��ات گازي از مخزن توليد
ميش��ود و اين گاز توليدي به صورت يك چرخه به درون مخزن
تزريق شده و از آن توليد ميگردد.
دره��ر دوي اي��ن روشها ب��رای تزريق گاز نياز ب��ه امكانات
و تجهیزات س��رچاهي میباش��د ك��ه به نحوي موج��ب افزايش
هزينهه��اي توليد ميگ��ردد ،البته الزم به ذكر اس��ت كه روش
نگهداش��تن كامل فش��ار ،موجب افزايش به��رهوري گاز ميعاني
نس��بت به روش نگهداش��تن جزئي فش��ار ميگردد .ولي مسلماً
اين روش هزينههاي بيش��تري نيز ميطلبد چرا كه برخي از اين
مخازن داراي فشار اشباع (نطقة شبنم) بااليي ميباشند.
در روش تزريق گاز خش��ك ( )N2,CO2,CH4به مخازن گاز
ميعاني ،تماس بين گاز خشك تزريق شده و گاز ميعاني منجر به
غني شدن گاز خشك بر اثر انتقال جرم ميگردد.
تزري��ق گاز خش��ك از لح��اظ تجرب��ي موج��ب تبخي��ر
هيدروكربورهاي سنگين و متوسط ميگردد.
همان طور كه گفته شد ،ب ه كارگيري روش نگهداشتن كامل
فشار هزينههاي زيادي را در بردارد .يك روش جايگزين مناسب
اين اس��ت كه ابتدا مخزن را تا فش��ار مش��خص زير فشار اشباع
تخليه كرده و پس از آن ،ش��روع به تزريق نماییم .تزريق موجب
تبخير ميعانات گازي مخزن ميگردد.
اين روش نه تنها میزان س��رمايهگذاري ،تجيهزات و هزينة
عملي��ات را پايين ميآورد بلكه موجب بهبود برداش��ت ميعانات
نيز ميگردد.
فشار باالي نقطة شبنم و همچنين نفوذپذيري پائين موجب
شده كه فشار ته چاهي پائينتر از فشار نقطة شبنم باشد .با اين
حال توليد گاز ميعاني با فش��ار ته چاهي پائينتر از فش��ار نقطة
شبنم از لحاظ جرمي اثري بر روي برداشت نهايي ميعانات ندارد،
به شرط اينكه فشار مخزن نگه داشته شود و همچنين مشخصات
مطلوب نفوذ پذيري حفظ گردد.
روش چرخش گاز متان

محتواي ميعانات مخازن گاز ميعاني ،قسمت ارزشمندي به
ش��مار ميرود .اما به خاطر ميعان معكوس ،قسمت بزرگي از اين
ميعانات ممكن است در مخزن باقي بماند؛ لذا روش چرخش گاز
متان در بسياری از مخازن به كار ميرود.
در روش چرخش گاز ،ميعانات گازي از گاز ت ِر توليد شده جدا

ميش��وند و مابقي مجددا ً به مخزن تزريق ميشود .گاز برگشتي
موجب نگهداش��تن فشار مخزن ميگردد و همچنين گاز تر را به
س��وي چاههاي توليد ميراند .به دلیل اينكه مايعات خارج شده
از مخزن به عنوان بخشی از حجم گا ِز تر محسوب ميشود ،عدم
ِ
خشك اضافي موجب ميشود تا فشار مخزن به آرامي
تزريق گا ِز
كاهش يابد و در نهايت براي توليد گاز خش��ك از فش��ار مخزن
كاسته ميشود تا گاز خشك و مقداري از ميعانات باقي مانده كه
جارو نشدهاند توليد شوند.
با اي�ن وجود اگرچه اين روش راه حل ايده آلی به نظر ميرس�د،
ولی در عمل داراي مشكالتی نیز ميباشد:
 درآمد حاصل از گاز به تأخير ميافتد (ممكن اس��ت بين  10تا
 20سال گاز توليد نشود).
 چرخ��ش گاز ،هزينههاي اضافي را تحميل ميكند (چاههاي
بيشتر جهت تزريق ،امكانات فشرده سازي گاز و.)...

بايد دانست حتي هنگامي كه فشار باالتر از نقطة شبنم نگه
داش��ته شود ،ميزان برداشت ميعانات به طور قابل مالحظهاي
كمتر از  %100است]3[.
گاز خشك ،قابل امتزاج با تمام سيستمهاي گاز ميعاني بوده
و به صورت نرمال متان س��ازندة ش��اخص گاز خش��ك ميباشد،
چرخش گاز خش��ك ي��ك نمونة خ��اص از جابجاي��ي امتزاجي
هيدروكربوره��ا ،ب��راي بهبود برداش��ت ميباش��د .جابجايي يك
سيال با س��يال قابل امتزاج ديگر از ديدگاه ميكروسكوپی بسيار
مؤثر اس��ت و به ص��ورت ايدهال  %100در نظر گرفته ميش��ود.
ضريب بازيافت چرخش گاز ممكن اس��ت به چند فاكتور بازيافت
تقسيمشود.
E=Ep * Ev

 : Eبازدهي كلي
 : Epبازدهي ميكروسكوپي
 : Evبازدهي ماكروسكوپي (حجمي)
 Epعبارت اس�ت از :مقياس اندازهگيري بازدهي سيال جابجا
كنن��ده در به حركت درآوردن نفت درجاهايي كه س��يال جابجا
كننده با نف��ت برخورد میکند و مقي��اس اندازهگيري چگونگي
رابطه برقرار كردن س��يال جابجا كننده در جهت عمودي و افقي
با سيال مخزن ميباشد]2[.
تزريق گاز دي اكسيد كربن

تزريق گاز دي اكسيد كربن به ناحيه اطراف چاه ،يكي ديگر
از روشهاي نگهداش��تن فشار و بهبود ،مخصوصاً براي كم كردن
اثر سد ميعاني ميباشد .در اين روش دي اكسيد كربن ،ميعانات
در اط��راف چاه را خارج كرده و متعاقباً موجب افزايش بهرهدهي
به سبب برگشتن چاه به توليد ميگردد.
اث��ر تزريق گاز به مخزن گاز ميعاني منجر به افزايش فش��ار
نقطة ش��بنم ميشود .اس��تفاده از گاز دي اكسيد كربن به خاطر
كمبود مناب��ع آن ،قيمت و همچنين رفت��ار خورنده آن محدود
ميباشد.
در آزمايش��ات مدل تركيبي كه براي ارزيابي عملكرد مخازن
گاز ميعاني به كار رفته بود ،تأثير تزريق گازهاي غير هيدروكربني
همانند دي اكس��يد كربن ،نيتروژن و هوا براي بهبود برداشت از

مخازن گاز ميعاني مورد بررسي قرار گرفت.
مدل نشان داد كه گازهاي غير هيدروكربوري قادر به تبخير
مؤثر ميعانات هس��تند و همچنين از بين آنها ،دي اكس��يد كربن
مؤثرترين گاز براي تبخير اجزای سنگين ميباشد]4[.
تزريق گاز نيتروژن

شكاف دهي هيدروليكي

ش��كاف ده��ي هيدروليكي به عنوان ي��ك روش مؤثر براي
بهبود بهرهدهي در مخازن گاز ميعاني ش��ناخته شده است .ولي
اين روش هميشه قابليت انجام يا صرفة اقتصادي ندارد.
اي��ن روش موجب افزايش فش��ار ته چ��اه و در نتيجه حفظ
بهرهوري چاه ميش��ود و در مورد چاههايي كه در اثر افت فش��ار
به زير نقطه ش��بنم در آنها توليد ميعانات اتفاق ميافتد ،استفاده
ميشود.

مزيت تزريق گاز نتيروژن فراواني آن ،ارزاني نسبي و همچنين
خصوصيات مطل��وب تزريق از جمله ايمني و غيره خورنده بودن
آن ميباشد.
البته تزريق گاز نيتروژن نیز مشكالت مربوط به خود را دارد :فرآيند (Water Alternated Gas Injection (WAG
اي��ن فرآيند يك��ي از روشهاي بهب��ود بازدهي جاروب در
فش��ار نقطة ش��بنم مخلوط گاز نيتروژن و گاز ميعاني باالتر
از فشار نقطة ش��بنم گاز اوليه مخزن است لذا باعث ميشود كه مخازن ش��كافدار گاز ميعاني اس��ت كه در مطالعات شبيهسازي
مورد آزمايش قرار گرفته است.
بسياري از ميعانات از گاز خارج شوند.
در مطالعات  WAGنش��ان داده ش��ده كه بازدهي جاروب و
ب��ا اين حال مطالعات نش��ان ميدهد كه ،تنه��ا در محدودة
منحصر به چند فوت بر اثر پديدههاي پراكندگی و پخش شدگي ،برداش��ت نهايي با تزريق يك حجم از فضاي متخلخل نسبت به
مخلوطي بين نيت��روژن و گاز ميعاني رخ ميدهد .نقطة ش��بنم روش تزريق گاز خش��ك ،بهبود يافته اس��ت (در مخازنی كه ش��امل
ممكن است در اين ناحيه باال برود ولي اين ناحيه حجم كمي از ناحيه با نفوذپذيري باال -ش��كافدار -باش��ند) افزايش بازدهي جاروب در
مخزن را تشكيل ميدهد و در نتيجه تنها مقدار كمي از ميعانات ابتدا به خاطر اين اس��ت كه آب با لزجت باال ،تمايل دارد كه به
ب�لاك ناحيه با نفوذ پذيري باال -ش��كافدار -برود بنابراين گاز را
گازي جدا ميشود.
محاس��بات جابجايي نش��ان ميدهد كه تزريق گاز نيتروژن مجبور به حركت درون ماتريكس ميكند.
با بهكارگيري روش  WAGدر «مخازن شكافدار گاز ميعاني»
نتيجه ضعيفتري در بازدهي جابجايي نسبت به گاز خشك دارد.
باالتر بودن میزان ميعانات خارج ش��ده از گاز و همچنين کاهش نس��بت ب��ه روشهاي معمولي ب��ه طور قابل مالحظ��هاي مقدار
قدرت تبخیر ،موجب کاهش بازدهي در تزريق نيتروژن به مخازن ميعانات گازي به دست آمده افزايش مييابد.
گازي میگردند.
هنگام��ي كه گاز براي تزريق در دس��ترس نب��وده و يا براي منابع:
1. Luo,K., Li, S.,Zheng, X.Chen, G., Dai, Z., and Liu, N.:
مصارف ديگر مورد نياز باشد ،تزريق نيتروژن ميتواند يك روش
“Experimental Investigation into Re-vaporization of Retrograde conجايگزين مناسب براي تزريق گاز محسوب گردد ]5[.
densate by Lean gas Injection ”, paper SPE 68683 presented at the

سيالب زني

سيالب زني ميتواند يك روش براي نگه داشتن فشار مخزن
باش��د به شرط اينكه يك س��فرة آب زير زميني فعال زير ناحية
گازي وجود داش��ته باشد .س��يالب زني باالي فشار نقطة شبنم
ب��راي مخازن غني گاز ميعاني گزينة مناس��بي ب��راي باال بردن
برداشت ميعانات گازي است.
تزريق هوا

در قس��مت قبل ام��كان اس��تفاده از نيتروژن ب��راي تبخير
ميعان��ات هيدروكربوري گفته ش��د .تقريباً نص��ف هزينة تزريق
نيتروژن مربوط به جدا سازي نيتروژن از هوا ميباشد .از آنجا كه
هوا شامل  %79نيتروژن ميباشد ،تزريق هوا يك روش اقتصادی
به نظر ميرسد.
هوا ش��امل  %20اكس��يژن كه يك گاز واكنش دهندة فعال
اس��ت ميباش��د؛ وجود مقدار زي��اد گاز اكس��يژن موجب انجام
واكنش اكسيداسيون ميشود ،با اين حال به دليل كمبود سوخت
و همچنين پائين بودن دما احتمال وقوع اكسيداسيون در جا كم
ميباش��د .وجود اكسيژن در جريان توليدي چاه ،موجب افزايش
خوردگي تجهيزات و امكانات ميگردد]6[.
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