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چکیده

نتیجه گیری

مواد و روش کار

طی چند سال گذشته  ،تولید گاز طبیعی در شیل ها افزایش یافته و توجه بسیاری را در سراسر جهان
به خود جلب کرده است دلیل این امر به خاطر نسبت میزان افزایش جمعیت و پیش بینی استفاده
بیشتر از سوخت های فسیلی  ،پیشرفت حاصل از استخراج منابع به دام افتاده در شیل همچون ایجاد

توسعه منابع گاز شیل عمدتا بر اساس حفاری چاه های افقی است  .بدلیل تمایز نیروی گرانشی و ویژگی های زمین
شناسی متفاوت سازندهای مورد نظر الگوی جریان در امتداد جهت شعاعی لوله در نزدیک چاه های افقی ممکن است
به صورت الگوهای متناوب رفتار کند  .بنابراین مطالعه تجربی  ،تجزیه و تحلیل نظیر شکاف هیدرولیکی  ،الگو جریان
های مختلف جهت پیشنهاد مدل های مختلف جهت ورود به سیستم تولید پایدار و در نزدیکی خطوط لوله افقی انجام

حفاری چاه های افقی  ،شکاف های هیدرولیکی و یا حرارت دادن ( تقطیر) است که خود باعث ایجاد

شده است  .در این مطالعه ارائه فهم جریان گاز در شیل همچنین اثر دفع گاز و لغزش برای گرفتن جریان واقعی گاز

یک نگرش و رقابت در عرصه جهانی با عنوان ایجاد یک سوخت فسیلی( منبع نامتعارف) جایگزین ،

در شیل به مدل مورد نظر اعمال می شود  .عملکرد این روش های پیشنهادی جهت دستیابی به مدل دینامیکی

نسبت به ذخائر متعارف در آینده ای نه چندان دور می باشد  .ذخائر فراوان گاز شیل در جهان حدود

مناسب جهت توسعه میادین مورد نظر می باشد .

از دیر باز کشورهای صنعتی با رشد تدریجی تقاضای انرژی بهه ویژه انرژی های فسیلی و محدودیت رو به
اتمام بودن ذخایر هیدروکربوری مواجه بودند  .نیاز رو به افزون به انرژی در جهان  ،تمایل کشورها به سرمایه
گذاری در انرژی های جایگزین را رو به افزایش قرار داده است .در همین راستا توسعه منابع نامتعارف از
جمله گاز شیل ها و رقابت آن در بازارهای جهانی توجه بسیاری از فعاالن و کارشناسان حوزه نفت را در دهه
های اخیر به سمت این صنعت معطوف کرده است  .افزایش منابع نفت و گاز جهان با کشف و امکان بهره
برداری از منابع نامتعارف به افزایش اطمینان نسبت به تامین امنیت انرژی در جهان منجر شده است  .ایران
 ،به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده منابع سوخت فسیلی می بایست نگاه عمیق و منطقی به جریان
منابع نامتعارف از جمله گاز شیل ها داشته باشد  ،تا بتواند بر این اساس ،جریان آینده انرژی در دنیا و رقابت

 400تریلیون فوت مکعب تخمین زده می شود که در کل اروپا  ،آمریکای التین و آسیا گسترده شده

در این عرصه را به درستی پیش بینی و برای آن برنامه ریزی نماید  .عواملی همچون زمین شناسی تشکیل

است  .آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخائر گاز شیل در جهان است  ،براساس براوردهای انجام گرفته

منابع گاز شیل ها  ،عوامل اقتصادی از قبیل حفاری افقی  ،پارامترهای شکست هیدرولیکی و مهم تر از همه

بیش از  23درصد این ذخائر در آمریکا واقع شده است  .هدف از ارائه این مقاله آشنایی بیشتر با

فیزیک پیچیده منابع گاز شیل  ،مدل سازی  ،معادالت حاکم بر جریان موجود و همچنین پیش بینی
تولید در این منابع می باشد.
کلمات کلیدی  :فیزیک پیچید گاز شیل  ،حفاری چاه افقی  ،شکاف هیدرولیکی  ،شبیه سازی

مقدمه
گاز شیل  ،گازی است محصورشده بین سنگ های سخت رسی که آزاد سازی آن با استفاده از فناوری موسوم به
شکست هیدرولیک صورت می گیرد که شامل تزریق آب فراوان حاوی مواد شیمیایی درون منابع گاز رسی با فشار
باالست  .افزایش قیمت جهانی گاز در سال  2008تا سقف  12دالر در هر میلیون بی تی یو باعث توسعه حفاری ها
در کشور های مختلف از جمله آمریکا شد و موجب شد تکنیک های حفاری از جمله شکاف های هیدرولیکی و
حفاری افقی در میادین توجیه اقتصادی پیدا کند ( .(Vandebruck,2015در کشوری همچون آمریکا تولید گاز از
منبع نامتعارف از حدود  5دالر به ازای هر میلیون بی تی یو در سال  1990به حدود  3.2دالر میلیون بی تی یو در
سال  2010رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال های آتی به کمتر از  2دالر در هر ملیون بی تی یو برسد .
طی این قرن  ،افزایش تصاعدی مصرف نفت و گاز در سراسر جهان روند کامال واضحی است که صنایع نفت و گاز را
مجبور کرده است تا به دنبال انواع روش های مختلف و جیدی از منابع زیرزمینی برای تامین عرصه تقاضا باشند .
بنا به نقل از آژانس بین المللی انرژی ) (EIAافزایش مصرف روزانه نفت خام تا  ، 2030همگام با افزایش جمعیت و

بحث

نوسانات قیمت گاز در اثر عواملی همچون مناقشات سیاسی  ،محیطی و غیره عناصر اصلی در سودآوری یک

 -1مکانیسم تشکیل گاز شیل ها
پس از رسوب گذاری  ،شیل های غنی از مواد آلی تحت تراکم موجود  ،تکامل حرارتی و تخلیه آب قرار می گیرد (
شکل  )1و به مرور زمان وارد فرایند تولید هیدروکربن می شود و بخشی از گاز تولید شده از کروژن مهاجرت می کند
 .این سیستم حمل و نقل وابسته به فضای مخزن و یا به عبارت دیگر تحت تاثیر گلوگاه های منفذی به ابعاد میکرون
می باشد  .بخشی دیگر از این گاز تحت تاثیر فشار بیش از حد و اتصال نیروهای مولکولی ومویینگی باعث ایجاد تجمع
درجا ( تحت تعادل ) واقع می شود) .( Hou lianhua,et,al,2014
 -2فضای مخزن
مخازن متداول نفت و گاز عمدتا محیط های االستیک هستند که منافذ موجود در فضای مخزن آن می تواند به منافذ
اولیه  ،منافذ ثانویه و یا شکستگی ها تقسیم شوند که خود منافذ اولیه به بخش های منافذ بین دانه ای و بین
کریستالی و منافذ ثانویه نیز به بخش های منافذ انحاللی  ،قالبی و غیره تقسیم بندی می شود  .اندازه منافذ موجود
در شیل ها عمدتا اندازه بسیار کوچکی در حد نانومتر می باشد ( جدول ) 1و ساختار منافذ آن ها نیز بسیار پیچیده
می باشد که این فضای موجود در شیل ها در طول کل فرایند تکامل  ،می تواند هیدرکربن های آلی تولید کند .عالوه
بر این ،درجه تکامل حرارتی نیز نقش بسزایی روی ضریب انعکاس ویترینایت )  ( R Oدارد ( شکل ) 2که در گاز شیل
ها با توجه به محیط عوامل دخالت کننده موجود برحسب زمان بازه ای بین  1.8تا  % 3.1را در پی خواهد داشت
).(Z ou caineng,2015
 -3فیزیک پیچیده منابع گاز شیل
 -3.1دفع گاز  :بخش عمده ای از مواد آلی موجود در شیل ها از محیط های کروژن دار تشکیل شده است  .مولکول
های گاز طبیعی همچون متان در الیه های غنی از مواد آلی جذب می شوند ( همچنین در فضای منافذ و شکستگی
های طبیعی نیز ذخیره ممی شوند )  .بنابراین  ،مقادیر گاز طبیعی می توانند از سطح کروژن تولید شود ،که به
عنوان  Total organic carbonنیزشناخته می شود  E s hkalak,MO ,2014 TO Cاز نظر ماهیت  ،برای
آزاد سازی متان ذخیره شده در شیل ،الزم است شکستگی ایجاد کند تا فشار را تخلیه کند  .با کاهش فشار به دلیل
تولید بیشتر مقادیر بیشتری از گاز جذب شده از سطح ماتریکس آزاد می شود .بنابراین یک مدل جذب برای پیش
بینی گاز دفع شده از ماتریکس شیل مورد نیاز استو مدل  Langmuirمتداول ترین مدل ریاضی تجربی است که
برای تعیین مقدار گاز دفع شده به عنوان تابعی از فشار منافذ در دمای ثابت استفاده می شود .و باید توجه داشت که
ویژگی های این مدل سازی  ،لزوما ممکن است همانند خود مخزن واقعی نباشد (
)  . Aybar,u,S epehrnoori,k,2014مدل  Langmuirبه سادگی نشان دهنده یک رابطه غیر خط بین
مقدار بالقوه گاز قابل تخلیه است و فشار منافذ این معادله نشان می دهد که مقدار بالقوه گاز قابل تخلیه فقط تابعی از
فشار مخزن است.

نیاز بشری به بیش از  104میلیون بشکه در روز خواهد رسید  ،که این مطلب حاکی از اهمیت و شناخت هرچه

 )Review of world energy.2016بنابراین شناخت رفتارهای مختلف منابع گاز شیل در جهت تولید از
اهمیت باالیی برخوردار می باشد .

پیش بینی تولید در اختیار سرمایه گذاران اقتصادی و فعاالن این حوزه قرار گیرد.
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تصاویر و جدول
Flow mechanism

Knudsen number

محتوای احتمالی گاز قابل تخلیه
فشار النگمویر برحسب psi

 -3.2اثر کلینکنبرگ  :برخالف مخازن گازی متداول  ،توزیع اندازه منافذ گاز شیل ها به ترتیب به اندازه میکرون تا
نانومتر است و جریان گاز در بین منافذ به فشار بستگی دارد در واقع اثر کلینکنبرگ( اثر لغزش) یک رابطه غیر خطی
بین نفوذ پذیری مطلق و فشار منافذ ارائه می دهد ونقش بسزایی در تعیین مدل سازی مطلوب دارد (
).Kilnkenberg,1941
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فناوری بدون شک مبنایی قابل اعتماد برای توسعه کار آمد را فراهم می کند  ،که یکی از از موارد مهم در بهره

براوردهای مورد نظر در جهت بهره برداری باید  ،عملیات مورد نظر توجیه اقتصادی داشته باشد ( BP Statistical

پیچیده این منابع و روش های مناسب در خصوص استحصال  ،اطالعاتی در خصوص زمینه مدل سازی و

<0.01

بیشتر منابع نامتعارف از جمله گاز شیل ها در کشورهایی همچون ایران را در عرصه رقابت و فناوری را می طلبد .
برداری از گاز شیل ها ایجاد چاه های افقی  ،شکاف هیدرولیکی و  ...می باشد  .اما قبل از انجام عملیات حفاری

پروژه هستند  .در پژوهش تالش شد تا با معرفی مکانیسم تشکیل گاز شیل ها  ،فضای مخزن  ،فیزیک
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شکل 2

فشارمخزن بر حسب psi
نفوذ پذیری اصالح شده برای لغزش
نفوذ پذیری شیل برحس میلی دارسی

 -3.3جریان غیر دارسی  :رابطه بین افت و میزان جریان سیال از طریق محیط متخلخل مشخص می شود و تحت
تاثیر میزان نوسانات جریان قرار می گیرد .در سرعت های پایین  ،افت فشار به صورت خطی و با سرعتجریان متناسب
است (تحت تاثیر جریان دارسی) در دبی باالتر  ،افت فشار بیش از حد پیش بینی می شود که رفتار جریان در چنین
محیطی جریان غیر دارسی شناخته می شود ) (F orchheimer,P .H,1901درسازندهای گاز شیل ،سرعت گاز
در شکستگی ها بسیار زیاد است و از روند محیط جریان دارسی منحرف می شود  .معادله  F orchheimerیک
معادله مناسب برای محاسبه جریان غیر دارسی به منظور مدل سازی جریان گاز می باشد .
دانسیته سیال
ضریب غیر دارسی
در یک فوت

ویسکوزیته سیال بر
حسب cp

در آزمایشگاه تعیین می شود

گرادیان فشار
نفوذ پذیری موثر سنگ

شکل  )1درصد منابع گاز شیل در جهان

سرعت گاز

 -3.4حفاری چاه افقی و ایجاد شکست هیدرولیکی  :استفاده از چاه های افقی در سنگ مخزن گازی با تراوایی کم و یا با
فشار تولیدی زیاد همچون منابع گاز شیل ها مرسوم ترین و بهترین روش جهت بهره برداری می باشد .یکی از اشکاالت
تولید گاز از مخازنی با تراوایی و فشار زیاد به وسیله چاه قائم ،نفوذ گاز با سرعت زیاد به داخل چاه است که موجب جریان
درهم و مغشوش در اطراف چاه شده و مانع از رسیدن چاه به حد ظرفیت قابل بهره برداری از مخزن می گردد .در مقابل
چاه افقی به علت داشتن سطح تماس طوالنی باعث ایجاد جریان صفحه ای آرام می شود که می توان از حداکثر توان
تولیدی در مخزن بهره برداری نمود ( مطیعی  .)1392 ،برای استحصال گاز به دام افتاده در شیل ها باید سیالی ( عموما
آب حاوی ماسه و دیگر مواد سخت شده ) با نرخ تزریقی نسبتا باال درون چاه پمپ شود(شکل .)3عملیات پمپ کردن تا
جایی ادامه می یابد که فشار به حدی برسد که باعث ایجاد گسترش شکست در دیواره شود.فشار الزم جهت شکستگی
خود نیز به پارامترهایی همچون ؛ فشارجانبی ،نوع سیال تزریقی،انبساط سنگ ،زون چسبناک وابسته می باشد .

شکل 3

