بررسي روشهاي نگهداشت توليد در
مخازن گازي ميعاني
 وحيد دخاني

*

چكيده:

پديده افت بهرهدهي چاههاي گازي طي دوران بهرهبرداري از ميدان از مسائل اجتنابناپذير توليد است .اما بروز اين
مسئله كه در پي كاهش فشار مخزن به زير نقطه شبنم رخ ميدهد موجب تجمع ميعانات گازي در مجاورت چاه و كاهش
تراوايي اين ناحيه ميشود.
در صورتي كه برنامه مدوني براي نگهداش�ت توليد و درمان مناس�ب اين پديدهها اجرا نشود ،عدم تحقق برنامههاي
توليد و از دس�ترفتن توان مخزن از مش�كالت روبروي شركتهاي بهرهبردار خواهد بود .در اين مقاله سعي شده است تا
با گردآوري تاريخچهاي از نمونههاي اجرا ش�ده به منظور حفظ توليد در برخي كشورها ،زمينه براي يافتن راهحل مناسب
مديريت مخازن گازي كشور مطرح شود.
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كلمات كليدي :بهرهدهي چاه ،نقطه شبنم ،تجمع ميعانات ،ترشوندگي ،درمان چاه.

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

مقدمه:

همزمان با افت فشار مخزن به زیر نقطه شبنم تشکیل میعانات
در مخزن آغاز میشود .در جریان گذرا میتوان حرکت موج افت فشار

را در سه ناحیه بررسی کرد.

در نواحی دور از دهانه چاه که هنوز اثری از افت فش��ار به آنها
نرسیده است و جريان س��يال به صورت تكفازي است .ناحیه بعد
منطقهای ميباشد که فشار آن به زیر نقطه شبنم رسیده و میعانات
شروع به تفکیک شدن از فاز گاز نموده است ولی به دلیل کمبودن
تحرکپذی��ری آنها؛ عمدتاً در گلوگاههای محیط متخلخل س��نگ
تجمع مییابند .ناحیه سوم محدوده مجاور چاه میباشد که تجمع
میعانات به حدی رسیده که قابلیت حرکت به سمت چاه را دارد و
از طرف دیگر نفوذپذیری نسبی سنگ برای گاز کاهش یافته است.
در این ناحیه گاز و میعانات برای رس��یدن به دهانه چاه با یکدیگر
رقابت میکنند.
به تدریج این رقابت س��بب افت فشار بیشتر مخزن و از دست
رفتن بخش��ی از میعانات قابل برداش��ت میش��ود .با ادامه توليد از
ميدان اثر افت فش��ار به تمامی مخزن ميرس��د و رفتار کل مخزن
* كارشناس نظارت بر توليد گاز -مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز

متأثر از این پدیده قرار ميگيرد.

روشهاي مورد استفاده در مدیریت مخازن گاز میعانی

ش��کافداركردن هیدرولیکی سازندهای س��یلیکاته و نیز اسیدكاری
س��ازندهای کربناته از روشهای مورد استفاده در کاهش افت فشار
تحمیلی به مخزن هس��تند .شکافداركردن سازند نبایستی بهعنوان
ی��ک راهحل دايمی در نظر گرفته ش��ود .زيرا با اعمال افت فش��ار،
تجم��ع میعانات به ج��ای دور دهانه چاه در مجاورت ش��کافهای
ایجادش��ده صورت میگیرد .بررس��ی مقدار تأثیر ش��کافدارکردن
س��ازند در بهرهدهی می��دان  SW Rugeleyدر تگ��زاس آمریکا در
تحقیقی توسط شرکت «شلمبرژر» انجام شد .ارزیابی مدل ساخته
ش��ده نشان داد که تجمع میعانات منجر به افت تولید میدان شده
اس��ت .همچنین این مدل آنها را قادر س��اخت تا اثر افت فش��ار بر
متراکمشدن سازند و در نتیجه کاهش تراوایی را ارزیابی کنند .این
تحقیق گرچه ادامه روند افت تولید را پیشبینی میکند ولی بهبود
قاب��ل مالحظهای را در بهرهدهی چاه نس��بت به زمان قبل از انجام
شكافداركردن نشان میدهد.
حفاری مورب و افقی از راههای دیگر برای افزایش سطح تماس با سازند

و کاهش افت فشار مورد استفاده قرار گرفته است .با اجرای این روشها
تجمع میعانات در مجاورت دهانه چاه به تعویق میافتد.
می��دان  Hatter’s Pond1در آالبامای آمری��کا که بهرهدهی آن به
دلی��ل تجمع میعان��ات و آب بین  3تا  5برابر مق��دار اولیه کاهش
یافته بود با تزریق محلول متانول مورد آزمایش میدانی قرار گرفت.
حدود  1000بش��که متانول با دبی  8-5بش��که در دقیقه به درون
لوله مغزی تزریق ش��د .ابتدا تولید گاز س��ه براب��ر افزایش یافت و
سپس تولید گاز و میعانات حدود دو برابر مقدار تولید قبل از تزریق
متانول تثبیت شد و این روند به مدت ده ماه ادامه یافت.
میدان گازی  Vuktyl2که در روس��یه واقع ش��ده از سال  1968در
حال تولید بوده اس��ت .پیچیدگیهای زمینشناس��ی این میدان از
جمل��ه احتمال فرار گاز از برخی الیهها س��بب ش��د تا «گازپروم»
توس��عه این میدان را بدون برنامهای برای تزریق گاز ادامه دهد .در
حال حاضر این میدان در مراحل آخر تولید میباش��د و نزدیک به
 83درصد گاز و  33درصد میعانات گازی قابل برداش��ت آن توليد
ش��ده و حدود  850میلیون بش��که میعانات گازی در مخزن باقی
مانده است .در سال  1988اولین آزمایش میدانی با تزریق محلولی
از پروپان و بوتان به حجم  293.000بش��که و جابجایی آن با 35
میلیون مترمکعب گاز تفکیکشده در یک چاه انجام گرفت.
مشاهده نتایج در  3چاه و تولید از  6چاه به صورت پایلوت انجام شد.
نتای��ج ژئوفیزیکی بیانگر ورود نامتوازن مواد محلول در چاه تزریقی
بود .تحلیل نمونههای بهدستآمده از چاههای مشاهدهای و تولیدی
نشان داد که محلول و گاز تزریقی تنها به دو چاه مشاهدهای رخنه
کرده و عم ً
ال تأثیری در چاههای تولیدی نداشته است.
روش دیگ��ری ب��رای بازیافت میعانات در س��ال  1993بهوس��یله
تزریق گاز خشک (از خطوط سراسری گاز) اجرا شد .به این ترتیب گاز
س��ازندی توسط گاز تزریقی جابجا شده و زمینه تماس گاز خشک
با میعانات حاصل گرديد تا ترکیبات سبکتر شامل  C2تا  C4و نیز
برشهای س��بک از  C5به فاز گاز بپیوندند .نتایج حاصله سبب شد
تا تعداد چاههای مورد آزمایش افزایش یابد و تا سال  2005حدود
 10میلیارد مترمکعب گاز خش��ک به چاههای پایلوت تزریق ش��د.
تخمین میزان برداش��ت میعانات به روش تخلیه طبیعی مخزن ،و
مقایس��ه آن با روش اجراش��ده حاکی از این بود که از نواحی مورد
آزمایش حدود  9/5میلیون بش��که از ترکیب��ات  C2تا  C4و 1/22

میلیون بشکه از برشهای  C5+بیشتر برداشت شده است.
اف��ت تولی��د میدان گازی  Arun3در اندونزی که توس��ط ش��رکت
 ExxonMobileاز س��ال  1977مورد بهرهب��رداری قرار گرفته بود
پس از ده س��ال رخ داد .تزریق بخش��ی از گاز س��بک تولیدی به
درون مخ��زن (از ابت��دای بهرهبرداری) و تش��کیل میعانات در پی افت
فش��ار ،س��بب ایجاد مخزنی با ترکیبات پویا و در حال تغییر ش��د.
بهرهدهی برخي چاهها پس از كاهش فش��ار به زیر نقطه شبنم افت
بسيار شديدي داشتهاند (ش��كل شماره .)1-به منظور برآوردهساختن
تعهد ق��رارداد تولید گاز مورد نياز طرحه��اي  ،LNGآزمایشهای
درونچاه��ی بر روی تمامی چاهها بین س��الهای  1989تا 1993
انجام پذيرفت .حتی با س��بکبودن نسبی گاز (حداکثر مقدار میعانات
قابل تفكيك به مقدار یک درصد حجمی بوده است) بهرهدهی چاهها کاهش
یافته بود.
بررسی اولیه بر روی دادههای خام نشان داد که نمودارهای تراوایی
نس��بی برحسب درصد اشباع که از طریق آزمایشگاه به دست آمده
ب��ود نیاز به تصحی��ح دارد .تحقیق بر روی دادهه��ای چاهآزمایی و
مدلس��ازی مخزن نش��ان ميداد که منطقه بحرانی که بهرهدهی
چ��اه را دچار افت میكند محدوده مجاور چاه میباش��د که تجمع
میعانات در این ناحیه س��بب کاهش تراوایی نسبی گاز ميگردد و
افت بهرهدهی را سبب ميشود .بهمنظور بررسی دقیقتر رفتار ناحیه
مجاور چاه ،ابعاد طراحی شده این ناحیه در مدل شبيهسازيشده با
دقت باالتری بررسی شد.
نتایج دیگر این تحقیق عبارت بودند از :مقدار تجمع میعانات به توان
تولید ،تراوایی و ظرفيت عبوردهي س��ازند ( )khبس��تگی دارد .در
الیههایی که از ضریب  khباالتری برخوردار هستند تجمع میعانات
بیشتر رخ میدهد (شكل .)2-بستن چاه به عنوان یک راهکار جهت
تبخی��ر مجدد میعانات در گاز س��بک مورد ارزیابی قرار گرفت ولی
نتایج شبیهس��ازی نشان داد كه اين روش تأثیری در کاهش مقدار
میعانات در مجاورت چاه ندارد.
گرچ��ه س��طوح کانیهای کلس��یتی و دولومیتی عمدت��اً تمایل به
ترش��وندگی با مایع دارند ولی اس��تفاده از روشهای درمانی براي
تغییر این خصوصیت و افزایش تمایل س��نگ به ترش��وندگی با فاز
گاز بهمنظور افزايش بهرهدهي ميادين گازي ميعاني از دهه گذشته
مورد توجه بوده است.

شكل :1-تخمين ذخيره گاز در چاه شماره  16ميدان  Arunو كاهش بهرهدهي چاه
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شكل :2-خطوط تراز عبوردهي ( )khبهدست آمده از اطالعات
توليد ميدان Arun

نیازمند آزمایشهای میدانی اس��ت تا توسعه و کاربرد این فناوری
را به اثبات برساند.
نتيجهگيري و پيشنهاد:

بهمنظور کنترل روند افت فشار مخازن گاز ميعاني تزریق مجدد برخي
از گاز س��بك تولیدی -پس از تفکی��ک میعانات گازی از گاز غني -تا
زمان فراهم ش��دن تأسیسات مورد نیاز انتقال و تزریق گاز و نیز در
فصول گرم س��ال که مصرف کاهش مییابد میتواند بهعنوان یک
فراین��د موقتی در نظر گرفته ش��ود .اي��ن روش ميتواند به صورت
پايل��وت و فقط در نواحي كه دچار افت بهرهدهي ش��ديد ش��دهاند
م��ورد توجه ق��رار گيرد .در غير اين صورت بخ��ش قابل توجهی از
میعانات ارزشمند قابل تولید از دست میرود.
اس��تفاده از روشهاي ش��يميايي درمان چاه ميبايست مورد توجه
مراكز پژوهشي قرار گيرد تا پس از ارزيابي صحيح از مؤثربودن آن،
در برخي چاههاي منتخب اجرا شوند.
پي نوشت :
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 -1چاههای این میدان در حدود  5500متر عمق دارند و ضخامت الیه تولیدی
بین  60تا  90متر اس��ت .عمده س��نگ مخزن ماس��ه س��نگی و بخش��ی از آن
دولومیتی ميباشد.
 -2فشار اولیه مخزن  5200پام و ذخیره اولیه میدان  430میلیارد مترمکعب و
 1/2میلیارد بشکه میعانات گازی بوده است .نسبت میعانات به گاز در ابتدا 87/1
بشکه به ازای هر میلیون فوت مکعب بوده است .درحال حاضر  83درصد گاز و
 32درصد میعانات مخزن برداشت شده است .ضخامت الیه تولیدی (كه جنس آن
از تناوب آهکی و دولومیتی تشكيل بافته است) حدود  1400متر میباشد.
 -3فش��ار اولیه مخزن  7100پ��ام در عمق  3060متری ب��وده و ضخامت الیه
تولیدی که از جنس آهک میباشد ،در حدود  300متر گزارش شده است .حجم
گاز درجاي اوليه  20TCFو نس��بت اولیه میعانات به گاز  65بش��که به ازای هر
میلیون فوت مکعب گاز بوده اس��ت .در حال حاضر از  111حلقه چاه موجود در
اي��ن مي��دان؛  79حلقه چاه توليدي (با تولید  120میلیون متر مکعب در روز) و  11چاه

درمان شیمیایی مغزههای کربناته و ماسهسنگی به کمک ترکیبهای
شیمیایی فلوئورسورفکتانت و سیالن توسط محققان شرکت آرامکو
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج آزمایش مغزههای ماسهسنگی
که بهوسیله محلول  1/25درصد سیالن مورد درمان شیمیایی قرار
گرفت��ه بودند حاک��ی از افزایش  40درصدي تراوایی نس��بی گاز و
بهرهدهی بیشتر سنگ بود .مطالعات بر روی ترشوندگی سنگ مغزه
(پس از درمان) نش��ان داد که زاویه تماس برای آب و میعانات گازی
در محدوده میانه ( )115°قرار گرفته است که نشانگر تغيير تمایل
تزريقي ميباشد.
ترشوندگی نسبی سنگ به فاز گاز بود (شكل.)3-
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