ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺳﯽ وﻫﻔﺘﻢ )ﺑﻬﺎر(1394


ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدي



اﻧﺼﺮاف ﮐﻮﻧﻮﮐﻮﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از اﮐﺘﺸﺎف ﺷﯿﻞﻫﺎي ﮔﺎزي در ﻟﻬﺴﺘﺎن



 CO2-EORدر ﻣﯿﺪان ﺑﺎب اﻣﺎرات



ﮐﺸﻒ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزي در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل2014



ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ ازدﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدي

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ازدﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ

أ

شركت ملي نفت ايران

بولتن تحوالت بينالمللي صنايع باالدستي
هدف از انتشار بولتن :ارائه آخرين تحوالت باالدستي در رشتههاي اكتشاف ،توليد ،حفاري،
زمينشناسي ،نرمافزاري و ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز ،اطالعرساني از وضعيت مطالعات
و تحقيقات و فعاليتهاي جديد در سطح دنيا و عرضه اينگونه تحوالت و مطالعات و تحقيقات به
مسئولين و دستاندركاران در صنعت نفت و گاز كشور.
مطالبي كه در اين بولتن درج ميشود الزاماً بيانگر نقطه نظرات پژوهشكده ازدياد برداشت از
مخازن نفت و گاز نميباشد.
استفاده از مطالب بولتن با ذكر منبع بالمانع است.

پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
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مصرف و تجارت جهاني گاز در سال  4102ميالدي

بر مبناي آخرين آمار رسمي انتشار يافته ،مصرف جهاني گاز طبيعي در سال  4102ميالدي به ميزان%1/2
افزايش يافته است ،كه اين افزايش با متوسط ده ساله يعني %4/2كامالً فاصله دارد .از طرفي توليد جهاني
گاز طبيعي در اين مدت  %0/6افزايش نشان مي دهد كه باز هم از متوسط افزايش ده ساله آن يعني%4/5
كمتر بوده است .نرخ افزايش توليد گاز فقط در آمريكاي شمالي و به ميزان  %6/6و بيش از متوسط ده ساله
آن بوده است .بيشترين كاهش حجمي توليد گاز در كشور روسيه و هلند تجربه شده كه به ترتيب اين
كاهش به ميزان  %2/3و  %01/7بوده است.
و اما ،تجارت گاز طبيعي نيز در سال  ،4102با كاهش محسوسي مواجه بوده است .اين كاهش معادل %3/2
بوده است .در اين رابطه ،انتقال گاز از طريق خطوط لوله كاهشي به ميزان  %6/4را تجربه كرده كه بيشترين
كاهش در سابقه تجارت و انتقال گاز از روسيه و هلند به ميزان  %0/1و  %42/2بوده است.در اين سال تجارت
جهاني گاز مايع  LNGبه ميزان  %4/2افزايش داشته است .الزم به ذكر است كه تجارت بين المللي گاز
طبيعي  %42/2از مصرف جهاني را شامل مي گردد ،در صورتيكه سهم گاز مايع (  ) LNGاز اين تجارت
معادل  %33/2است.
انتشار جهاني گاز دي اكسيد كربن از بخش انرژي در سال  4102به ميزان  %1/5افزايش را نشان مي دهد.
كه اين افزايش كمترين از سال  0221ميالدي و بدون در نظر گرفتن بحران مالي جهاني در يك دهه
گذشته است.
رشد كمتر انتشار گاز دي اكسيد كربن در مقايسه با متوسط آن در ده سال گذشته بيشتر به تغيير روند رشد
اقتصادي در كشور چين نسبت داده مي شود.
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معرفي يك غشاء نانو فيلتراسيون جديد در توليد نفت دريايي توسط شركت GE
شيما ابراهيم زاده -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

شركت  GEيك تكنولوژي تصفيه آب جديد جهت حذف سولفات آب دريا توسط غشاء نانو فيلتراسيون
) (SWSRرا معرفي كرد كه در حذف سولفات آب تزريقي در توليد نفت سكوي دريايي به كار ميرود .اين
غشاء ،رسوب و خوردگي را در چاههاي تزريقي با حذف سولفيت كه باعث كاهش بازيافت نفت و در برخي
موارد منجر به گرفتگي در چاه ميگردد را كاهش ميدهد .اين نوع غشاء در سه اليه يا سطح صاف طراحي
شده كه مانع ايجاد رسوب ميگردد.
بر اساس نظر كارخانه ،غشاء  SWSRاز طريق انتقال سديم كلرايد فشار عملياتي را كاهش داده و به عنوان
يك سد فيزيكي براي ذرات معلق عمل ميكند .اين ذرات شامل باكتريها و كلوئيدها ميباشد و جهت
جلوگيري از تشكيل رسوب سولفات باريم و استرانسيوم در چاههاي تزريق نيز به كار ميرود.
در سيالب زني ميدان با آب و رانش نفت به سمت چاههاي توليدي ،اگر آب كيفيت خوبي نداشته باشد
باعث تشكيل رسوب و خوردگي و در نتيجه گرفتگي چاه ميگردد.
آب در سيالب زني با امالح كم ،0پليمر و ديگر فرمهاي ازدياد برداشت به كار ميرود و غشاء  SWSRنيز
ميتواند در حالت فشار معكوس استفاده گردد.
منبعofshoretechnology.com/ May.2015:
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انصراف كونوكوفيليپس 0از اكتشاف شيلهاي گازي در لهستان

شركت آمريكايي كونوكوفيليپس از اكتشاف در زمينه شيلهاي گازي در لهستان صرفنظر كرد .شركت لين

انرژي4

وابسته به شركت كونوكوفيليپس ،از آغاز تحقيقات خود در سال  4112تا كنون در حدود  441ميليون دالر در
لهستان سرمايهگذاري كرده است.
طي چند سال گذشته ،كشور لهستان نظر بسياري از شركتهاي نفتي جهان را به خود جلب كرده و به آنها اطمينان
داده است كه بزرگترين اقتصاد اروپاي شرقي نيز همانند آمريكا در زمينه شيلهاي گازي توسعه خواهد يافت؛ حتي
نخست وزير اسبق لهستان ،دونالد تاسك ،3نيز بر اين باور است.
تاسك در سال  4100اظهار داشت كه اولين نشانه شيلهاي گازي تجاري در سال  4102در لهستان نمايان خواهد
شد .ايشان اميدوار بودند كه بتوان با تجاري شدن شيلهاي گازي ،واردات گازي كشور از روسيه را كاهش داد.
يك قدم دورتر از اروپاي شرقي
متاسفانه با كاهش اكتشاف مخازن شيلهاي گازي در سال  4104و نيز كاهش قيمت نفت در سال گذشته ،اميد
كشور لهستان براي خودكفايي نفت كاهش پيدا كرد .اين كشور با وجود اينكه پروژههاي حفاري -اكتشافي بسياري را
به اتمام رسانده ،اما هنوز موفق به بهرهبرداري از يك چاه نشده است.
طبق گفته تيم واالس 2مدير شركت كونوكوفيليپس در لهستان" :متاسفانه حجم گاز تخمين زده شده در اين كشور
هنوز تجاري نشده است" .با اينكه لهستان طي سه سال در قسمت غربي درياي بالتيك ،هفت چاه حفاري كرده ،اما
نتايج به دست آمده رضايتبخش نبوده است.
شركت كونوكوفيليپس اولين شركتي نيست كه از پروژههاي اكتشافي در لهستان خارج شده است .به دنبال انصراف
شركتهايي چون "نفت ماراتون" ،"5توتال "6و "اكسون موبيل "7طي سه سال گذشته ،شركت شورون 1نيز امسال
انصراف خود را اعالم نمود .شركت كونوكوفيليپس براي واگذاري پروژههاي اكتشافي در لهستان درخواست پرداخت
هزينه كرده است .اين شركت در حدود  21ميليون دالر با پرداخت ماليات و حدود  31ميليون دالر بدون ماليات،
برآورد هزينه كرده است .با وجود انصراف شركتهاي جهاني ،همچنان صحنه براي شركتهاي دولتي لهستان  ،شركت
گاز  PGNGو پااليشگاه  PKN Orlenجهت بهرهبرداري از منابع شيلهاي گازي لهستان باقي مانده است.
منبعPennEnergy Editorial Staff / June. 2015 :
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كشف جديد گاز و ميعانات گازي در ليبي
مريم قاسمي  -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

شركت ايتاليايي اني 0از كشف ميزان قابل توجهي از گاز و ميعانات گازي در  51مايلي سواحل كشور ليبي ،
در ناحيه  Dو در نزديكي ميدان بحراالسالم 4خبر داد .حفاري چاه  B1-16/4در عمق  221فوتي آب با ميزان
قابل توجهي از گاز و ميعانات گازي مواجه گرديد .با انجام تست بهره برداري از چاه  42ميليون فوت مكعب
گاز و بيش از  611بشكه ميعانات گازي در روز به دست آمد .طبق اخبار منتشر شده از شركت اني اين چاه
توانايي توليد  51ميليون فوت مكعب گاز و  0111بشكه ميعانات گازي در روز را دارا ميباشد .همچنين به
گفته شركت اني به دليل نزديكي ميدان جديد به ميدان بحراالسالم به سرعت قابل توسعه ميباشد.
اين تنها كشف شركت اني در سال  4105نيست .عالوه بر آن  ،مقادير قابل توجهي گاز و ميعانات گازي
حين حفاري چاه  A1-1/1در عمق  045متري آب واقع در شمال ميدان بوري 3نيز كشف شدهاست0321 .
بشكه ميعانات گازي در تست بهره برداري از اين چاه با چوك  62/62توليد شده است و پيش بيني مي شود
چاه هنگام قرار گرفتن در مدار توليد توانايي توليد  3111بشكه در روز را داشته با شد.
شركت اني در شمال آفريقا عامل قرارداد ناحيه  Dبوده و به صورت  011درصد در عملياتهاي اكتشافي
فعاليت مي كند .اين شركت از سال  0252در ليبي فعاليت داشته است و در حال حاضر روزانه بيش از 311
هزار بشكه معادل نفت خام در اين كشور استخراج مي كند.

http://www.rigzone.com/news /May.2015
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مدل سازي و پايش ابزاري با هدف مقابله با رسوب در فرايند سيالبزني ASP
حبيب غالميان پور -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

در سالهاي  4116و  4111در منطقه تيبر آلبرتاي كانادا دو سيالبزني  ASP0عملياتي شد .ولي در طي اجراي هر دو
پروژه ،رسوبات شديدي مشاهده گرديد .استراتژي بازداري و كاهش رسوبگذاري ،شامل يك برنامه جامع نظارت،
بازداري رسوب 4شيميايي و تكنيك هاي پيشگيري مكانيكي رسوب بوده در طي پروژه توسعه داده شد .از اطالعات
فراواني كه جمع آوري شد ،مدلي براي پيش بيني شدت و محتواي رسوب به منظور توسعه برنامه هاي خاص كاهش
رسوب ايجاد شد .در سال  0263حوضه نفتي وارنر در جنوب آلبرتا ،تيبر جنوبي كشف و تا سال  0267تحت سيالب
زني قرار گرفت .وارنر ،اولين حوضه نفتي كانادا بود كه در مه  4116تحت تزريق سيالبزني  ASPو پس از آن حوضه
كروزنست 3نيز شروع به تزريق سيالبزني  ASPنمودند .هر دو سيالبزني از سود به عنوان قليا با غلظت  1/75و از
آب توليدي بازيافت براي تزريق استفاده شد .در طي انجام پروژه ها با افزايش  pHو فراهم آمدن شرايط براي
رسوبگذاري مشكالت مرتبط با آن فراگير شده و لزوم اجراي استراتژي هاي جلوگيري و كاهش رسوب به مسائل
اساسي تبديل شدند.
در وارنر مشكالت رسوب حدود  1ماه پس از شروع تزريق  ASPخود را نشان دادند و در برخي چاهها راندمان
پمپها به طور قابل توجهي كاهش يافت .رسوبات توليد شده در داخل پمپ و مسير پمپاژ توسط پمپ باال آورده
شدند و سبب كاهش جريان سيال شد و در نهايت باعث از دست رفتن پمپ شدند .در پايان سال  ،4117كاهش عمر
پمپ ها يك مشكل فراگير شد.
مهار مكانيكي .براي جلوگيري از تجمع رسوب در لوله ها و تجهيزات كه رسوب گرفته اند پوشش داخلي داده شد.
خطوط لوله با لوله هاي پوشش داده شده جايگزين شد وهمچنين سوپاپ ها و سيستم هاي داخلي پوشش داده
شدند .در نهايت براي حفظ خطوط عاري از رسوب يك برنامه پيگ راني متوالي در محل قرار داده شد.
بازدارندگي شيميايي .آناليزهاي اوليه نشان داد كه بخش قابل توجهي از رسوب ،كربنات كلسيم مي باشد .از جمله
روشهاي شيميايي انجام شده انحالل رسوب در اسيد و باز بود و حداقل واكنش شيميايي مورد نياز با ماده شيميايي
در دوره هاي طوالني بررسي شد .اين عملكرد براي رسوب كربنات كلسيم زياد كار آمد نبود .آناليز بيشتر ثابت كرد
كه سيليكات آمورف نيز در رسوب وجود دارد .هيچ روش موفقيت آميزي كه به حل و يا حذف رسوب منجر شود پيدا
نشد .و تنها گزينه جلوگيري از رسوبگذاري و يا حذف مكانيكي آن بود .در ابتدا ،رسوب تركيبي از كلسيت و
سيليكات آمورف بودكه عمده آن كلسيت است .تحقيقات قبلي نشان مي دهد كه اگر كلسيت مهار شود از
رسوبگذاري سيليكات نيز جلوگيري مي كند .بنابراين برنامه بازدارنده شيميايي رسوب كلسيت را هدف قرار دادند ،در
ابتدا مشكالت چاه و بعداً چاه توليدي نيز در نظر گرفته شد.
Journal of Petroleum Technology/ June.2014
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ازدياد برداشت خورشيدي ()Solar enhanced oil recovery
محمد صابر كرم بيگي -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

در روش متداول تزريق بخار به منظور ازدياد برداشت حرارتي نفت ،بخار از طريق سوزاندن گاز طبيعي توليد ميشود.
اما در روش ازدياد برداشت خورشيدي ،به منظور تامين بخار ،فناوري انرژي خورشيدي تمركز يافته جايگزين گاز
طبيعي مي شود .براي اين منظور از آينه هايي استفاده مي شود كه قابليت انعكاس و متمركز سازي اشعهي خورشيد
را دارند تا انرژي خورشيدي را جمع آوري و به گرما تبديل نمايند .در نهايت ،اين گرما براي تبخير آب و توليد بخار
استفاده مي شود.
مزيت هاي ازدياد برداشت خورشيدي -اين روش قادر است بخار را با كيفيت و دمايي يكسان در مقايسه با روش
متداول سوزاندن گاز طبيعي توليد نمايد .در نتيجه ،در استفاده از گاز طبيعي صرفه جويي قابل توجهي صورت
ميپذيرد و از اين راه مي توان گاز را براي ساير مصارف از جمله توسعهي صنعتي و شيرين سازي آب استفاده نمود.
البته توليد و تزريق بخار با استفاده از اين روش نسبت به روش متداول ،ممكن است پايداري كمتري داشته باشد ،اما
بر نرخ توليد نفت از مخازن نفت سنگين تاثير منفي قابل مالحظه اي نخواهد گذاشت .در نتيجه از نظر فني ،اين
روش از توانمندي هاي بااليي برخوردار است.
با در نظر گرفتن هزينه هاي سرمايه اي و جاري در طول دورهي اجراي اين پروژه براي ازدياد برداشت مخازن نفت
سنگين  ،هزينه هاي اين روش با روش متداول استفاده از گاز طبيعي قابل مقايسه است .افزون بر اين ،از آنجايي كه
اين روش مستقل از تغييرات قيمت گاز طبيعي است ،از لحاظ اقتصادي نيز از وضعيت پايدارتر برخوردار است.
تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي اين روش را مي توان در محل چاه هاي نفت نصب كرد؛ كه در اين صورت در
محل چاه مي توان نسبت به توليد و تزريق بخار اقدام نمود .اين در حالي است كه به طور معمول ،نصب تجهيزات
مورد نياز جهت تامين بخار از طريق سوزاندن گاز طبيعي نياز به مكان جداگانه دارد كه با توجه به محدوديت فضاي
عملياتي در اطراف چاه هاي نفت (بخصوص در دريا) ،روش متداول استفاده از گاز طبيعي ،هزينه هاي تامين مكان
فيزيكي مورد نياز را نيز به پروژه تحميل مي نمايد.
همچنين ژنراتورهاي خورشيدي قادرند تا  31سال ،با هزينه هاي مقرون به صرفه توليد بخار نمايند كه از اين بعد نيز
استفاده از اين روش بسيار توجيه پذير مي گردد .به عالوه ،به دليل هزينه هاي تمام شده كمتر ،شركت هاي
بهرهبردار مي توانند با بودجه اي يكسان ،نسبت به پروژه هايي با زمان تزريق طوالنيتر اقدام نمايند كه از اين لحاظ
نيز طول دوره ازدياد برداشت از ميدان افزايش مي يابد.
تجربيات موفق -در حال حاضر ،سه پروژه جاري در اين زمينه در دست اقدام است كه دوتاي آنها از سال 4100
در آمريكا و آخري در سال  4103در كشور عمان آغاز شده اند .به نظر مي رسد شركت هاي عملياتي ،اميدواري
زيادي در استفاده از اين روش در ابعاد فني و اقتصادي متصور هستند.
منبعSolar enhanced oil recovery, an in-country value assessment for Oman/January.2014 :
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 CO2-EORدر ميدان باب امارات
مريم خسروي -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

با افزايش ميزان متوسط بازيافت نفت مخازن دنيا از حدود  %41در سي سال گذشته ،به  %35-31در
سالهاي اخير ،خاورميانه نيز به سمت استفاده از روشهاي ازديادبرداشت حركت كرده است .از سال 4112
شركت نفت ابوظبي ،در شمال شرق ميدان باب يك پروژه ازديادبرداشت با استفاده از دي اكسيد كربن
راهاندازي كردهاست .باب يك ميدان كربناته پيچيده ميباشد .در اين طرح شركت مصدر متعهد شده است
كه دي اكسيد كربن مورد نياز پروژه را تا سقف 111هزار تن ساليانه ،از منبع تاسيسات فوالد سازي و با
قيمت مشخص توافق شده (قيمت اعالم نشده است) تامين كند .همچنين شركت مصدر متعهد به احداث
تجهيزات جذب ،فشرده سازي و خط لوله انتقال دي اكسيد كربن شده است.
از سال  4101كار احداث تجهيزات جذب و فشرده سازي و خط لوله آغاز گرديد كه انتظار ميرود تا 4106
خاتمه يابد .از سال  4103امور مديريت پروژه ،انتصاب شركتهاي توسعه دهنده وسرمايه گذاريهاي الزم
در حال انجام ميباشد .امارات با توجه به تعهدات بين المللي خود جهت كاهش انتشار دي اكسيد كربن ،نياز
حياتي به كاهش مصرف گاز طبيعي جهت تزريق در مخازن و با هدف افزايش  0ميليون بشكهاي توليد نفت،
به صورت جدي در پروژه ازديادبرداشت با استفاده از دي اكسيد كربن سرمايه گذاري كرده است.
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ازدياد برداشت به روش تزريق دياكسيد كربن در مناطق سيالبزده شده توسط مادر طبيعت
مريم خسروي -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

ازدياد برداشت به روش تزريق دياكسيد كربن در كانادا و آمريكا با افت قيمت نفت كماكان اهميت و جايگاه
خود را حفظ كرده است .از اين گاز در الگوها و رژيمهاي مختلف امتزاجي استفاده ميشود تا نفت بيشتري
استحصال گردد.
حدود  41سال است كه در مخازن مختلف حوضه پرمين بيسين پروژههاي  CO2/ROZ0اجرايي شدهاند
(ساختارهاي دولوميتي و آهكي مخازن اين حوزه بسيار شبيه مخازن ايران ميباشند و شانس موفقيت
اجرايي پروژههاي مشابه درايران بسيار باال ميباشد) .پيش از اين شركتهاي عملياتي مختلف با ترس از
افزايش توليد آب در چاههاي توليدي ،از حفر چاههاي عميق در بخشهاي پايين تر ازسطح تماس آب و
نفت تعريف شده ،اجتناب ميكردهاند .اما با اجرايي شدن پروژههاي  CO2/ROZو توليد باالي نفت بجا
مانده در ناحيههاي آب گرفته ،اين بخش از مخازن بعنوان منابع عظيم و قابل دسترس نفت مورد توجه ويژه
قرار گرفتند .تاكنون  05پروژه  CO2/ROZدر پرمين بيسين اجرايي شده است .از آن جمله ميتوان به
پروژه مختلف گلد اسميت-الندريس اشاره كرد اين ميدان از سال  0232كشف شده است .در واقع طاقديس
بزرگ شمالي و جنوبي ميباشد كه تاكنون حدود  711ميليون بشكه نفت از آن توليد شده است ضخامت
مخزن اصلي اين ميدان  001فوت و ضخامت ناحيه  051 ،ROZفوت محاسبه شدهاند و مطابق آناليزها
توليد از اين ناحيه تقريبا برابر توليد از ناحيه اصلي مخزن خواهد بود .خصوصيات سنگ و نفتدر ناحيه
اصلي مخزن و  ROZتقريبا برابر ميباشند .پس چرا نبايد انتظار توليد برابر داشته باشيم؟ معاون ارشد
توسعه اين ميدان ميگويد" :تزريق  CO2در نواحي آب گرفته هيچ هزينه اضافي بر دوش پروژه نميگذارد
چراكه در تمام پروژههاي  CO2در بخشهاي اصلي مخزن تمام پيشگريهاي الزم براي خوردگي انجام
ميشود و انجام كاري اضافه بر آن الزم نيست .توليد از ناحيه ROZرا بعد از توليد اوليه ،ثانويه ،ثالثيه،توليد
كواترنري مينامند كه فاز چهارم توليد از مخزن ميباشد".
منبعGoldsmith Londreth San Andres Unit (GLSAU) # 203R : :
By Robert Trenthqm search ad discovery Article # 10648 /2014
/ 2011www.aogr.com
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ازدياد برداشت به روش شيميايي
سكينه شكراله زاده -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

در گذشته با توجه به هزينههاي باالي مواد شيميايي ،عدم دانش كافي از رفتار مواد شيميايي در مخزن و
نيز پروژههاي شكست خورده ،استفاده از مواد شيميايي براي ازدياد برداشت نفت گزينه مناسبي نبود ،اما
اكنون اين روش در سايه بهبود فرموالسيون مواد شيميايي ،هزينه كمتر و نيز پيشرفت در تجزيه و تحليل
آزمايشگاهي حركت رو به جلو داشته و پتانسيل آن براي افزايش ضريب بازيافت نفت تا  %71ميرسد.
اما هر روش ازدياد برداشت شيميايي مزايا و معايبي دارد .به عنوان مثال پليمرها مانند پلي اكريل آميد0
هيدروليز شده ،باعث افزايش ويسكوزيته آب ،كاهش تحرك آب ،كاهش اثر انگشتي 4و افزايش راندمان
جاروبي ميشوند .پليمرها با بيشترين كاربرد و هزينه كم ،داراي كمترين ميزان بازيافت (حدود  %5نفت در
جاي اوليه) هستند .سيالبزني سورفكتانت -پليمر گزينهاي مناسب ،با بهبود ضريب بازيافت در حدود %41
ميباشد .سورفكتانتها كه گران قيمتتر از پليمرها هستند؛ با كاهش كشش بين سطحي آب و نفت باعث
آزاد سازي نفت به تله افتاده ميشوند .مواد شيميايي قليا با بخشهاي اسيدي نفت واكنش داده و با توليد
"سورفكتانت درجا "3سبب كاهش كشش بين سطحي نفت و سنگ ميشوند .با وجود قيمت كمتر اين مواد،
سيالبزني قليا سورفكتانت پليمر تنها مناسب مخازني با نفت داراي غلظت باالي نيمه اسيدي است كه قادر
به توليد مقدار كافي سورفكتانت در محل ،براي غلبه بر نيروهاي موئينگي نفت به تله افتاده ميباشند ،روش
ادغامي سيالبزني قليا -سورفكتانت -پليمر بدليل ضريب بازيافت باالي آن (حدود  )%45و نيز قيمت نسبتا
پايين آن يك روش پيشرو است ،اما با اين وجود هر مخزني منحصر بفرد بوده و براي انتخاب روش مناسب
ازدياد برداشت ،نياز است تا مطالعات آزمايشگاهي و تستهاي پايلوت انجام گردد .با وجود سهم كم
پروژههاي ازدياد برداشت شيميايي نسبت به ساير روشها ،كماكان در نقاط مختلف دنيا تالشهايي در
اجراي پروژه هاي پايلوت و ميداني صورت ميگيرد .بنابر آمار منتشر شده ،در شمال آمريكا و آسيا از سال
 ،0215به ترتيب  %76و  %26از پروژه ها در مقياس پايلوت و ميداني به انجام رسيدهاست.
منبعE&P/ August.2014 :
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كشف هشت ميدان جديد نفتي و گازي در عربستان در سال4102
اكرم وحيدي -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

در سال  ،4102شركت دولتي آرامكو عربستان سعودي كشف هشت ميدان جديد نفت و گاز در شرق كشور
عربستان را گزارش كرده است .اين شركت آمار و ارقام برآوردي ذخاير و يا ميزان توليد ميدانهاي جديد را
گزارش نكرده و اعالم داشته كه اكتشافهاي اخير بيشترين تعداد اكتشافهاي جديد در تاريخ اين شركت
ميباشد.
رئيس آرامكو خالد فالح در بيانيهاي گفت " ،توانايي ما جهت تامين تقاضاي داخلي و بينالمللي واقعي و
قابل اعتماد است ،كشف هشت ميدان جديد و افزايش قابل توجه ذخاير ما را به اين واقعيت كه توليد نفت
و گاز ما در تمام زمانها باالست نزديك مي كند.".
پنج ميدان گازي جديد ابوعلي ،0فراس ،4امجد ،3بديع 2و فاريس 5است و دو ميدان نفتي ناكا 6و سداوي 7و
هشتمين كدكا  1كه ميدان نفت و گاز است ميباشد.
اين شركت اضافه كرد " :كشف اخير تعداد كل ميدانهاي كشف شده ما را به  042ميرساند".
شركت آرامكو عربستان در سال  2/5 ، 4102ميليون بشكه در روز به طور متوسط توليد كرده است و در
مجموع  4/5ميليارد بشكه نفت به سراسر جهان صادر كرده است.
عربستان سعودي بعنوان بزرگترين صادر كننده نفت كه داراي ظرفيت خروجي معادل  04/5ميليون بشكه
در روز مي باشد ،با توجه به گزارش رويترز  01/42ميليون بشكه در روز در ماه مارس سال  ،4102توليد
كرده است.
اين شركت اعالم كرد ،در پايان اين سال ،ذخاير نفت و ميعانات گازي  460/0ميليارد بشكه و ذخاير گاز
طبيعي  1/3تريليون متر مكعب گزارش شده است.
منبعhttp://www.oilreviewmiddleeast.com/ May.2015 :
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چشم انداز صنعت ازدياد برداشت تا سال  4108ميالدي
مريم ذيفن -پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت وگاز

در گزارش پيشرو تحليلي از صنعت ازدياد برداشت در جهان از جنبههاي مختلف مانند بازار ازدياد برداشت،
ارزش بازار ،ميزان توليد نفت و ميزان پتانسيل توليد نفت با استفاده از روشهاي ازدياد برداشت ،روند كلي،
آينده پروژههاي جاري و هم چنين چالشهاي پيش روي صنعت ازدياد برداشت مورد بررسي قرار گرفته
است .هم چنين اين گزارش توضيحات جزئيتري در مورد متغيرها و فاكتورهاي اثرگذار بر روي رشد جهاني
صنعت ازدياد برداشت ،ارائه مي دهد.
بازار استفاده از صنعت ازدياد برداشت به طور كلي وابسته به ميزان مصرف نفت خام است كه خود وابسته به
ميزان توليد از مخازن ميباشد .ميزان نفت خام قابل برداشت نيز بستگي به استفاده از روشهاي
ازديادبرداشت مثل روشهاي گرمايي ،تزريق گاز و شيميايي دارد.
ميزان بازيافت نفت با استفاده از روشهاي ازدياد برداشت در طول سال هاي  4111تا  4103ميالدي در
حدود  %36/6ميباشد .در سال  4112ميالدي بيشترين استفاده از اين صنعت در آمريكا صورت گرفته است.
در سال  4103ميالدي در منطقه خاورميانه ميلياردها بشكه نفت قابل برداشت با استفاده از روشهاي ازدياد
برداشت شناسايي شده است.
عوامل مهمي چون وجود نفت در مناطق استراتژيكي كه از روشهاي معمولي قابل بهرهبرداري نيست و
همچنين سرمايهگذاريهاي مناسب در اين پروژهها زمينه استفاده از صنعت ازدياد برداشت را فراهم ميكند.
در سال  4103ميالدي شركتهايي نظير شورون ،هاسكي انرژي ،لوك اويل ،بي پي و پتروناس نقش اساسي
در زمينه انجام پروژههاي ازدياد برداشت را داشتهاند.
در چشمانداز جهاني صنعت ازدياد برداشت انتظار ميرود استفاده از روشهاي ازدياد برداشت تا سال 4101
ميالدي با توجه به افزايش استفاده نفت خام توسط كشورهاي مصرف كننده نفت و به دنبال آن الزام توليد
بيشتر از مخازن ،افزايش خواهد يافت .از طرفي قيمت تمام شده نفت هم اثرات بسيار مهمي بر ميزان
استفاده از روشهاي ازدياد برداشت خواهد داشت.
به طور كلي تركيبي از پارامترهاي مختلف مانند سياست دولتها ،اثرات زيست محيطي ،ضرورت استفاده از
دياكسيد كربن در روشهاي ازدياد برداشت و  ...ميتواند كليد اصلي براي طراحي استراتژيهاي مختلف در
زمينه رشد صنعت ازدياد برداشت باشد.
منبع/March.2015 www.prnewswire.com :
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پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
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