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رامين حسينی  مدیریت اکتشافمحمدرضا اخوت*، علی مرادزاده، بهزاد رستمی  دانشگاه تهران

تزريق دی اکسید کربن به عنوان يک روش موثر در عملیات ازدياد برداشت نفت شناخته شده است. در عین 
حال، تزريق اين گاز در مخازن کربناته می تواند به مجموعه واکنش های شیمیايی بین دی اکسید کربن و 
آب سازندی در حضور سنگ مخزن منجر شود که کاهش يا افزايش نفوذپذيری سازند را به دنبال خواهد 
داشت. معموالً به علت درصد کم آب غیرقابل کاهِش سازندی در مخازن نفتی و همچنین، عدم قدرت 
تحرک پذيری آن، اثر چنین واکنشی ناچیز در نظر گرفته مي شود و تاکنون نیز مطالعه جامعی در مورد 
آن صورت نگرفته است. اين مقاله در پی آن است که با طراحی آزمايش هايی در شرايط برابر و دبی های 
تزريق متفاوت، به مطالعه ش��دت اثر اين واکنش ها بر روی نتايج تولید پرداخته و در عین حال، ارتباط 
شدت يا ضعف اثرگذاری آن ها را روی محیط آزمايش با دبی تزريق بررسی کند. در اينجا، فشار عملیاتی 
در تمام آزمايش ها به گونه ای مورد محاسبه قرار گرفته تا شرايط امتزاجی سیاالت برقرار باشد. نتايج نشان 
می دهد که اثر واکنش های شیمیايِی ايجاد شده بین گاز و آِب سازندی قابل توجه بوده و درصورت افزايش 

دبی تزريق، میزان اثرگذاری آن بر تغییرات نفوذپذيری بیشتر خواهد بود.

* دریافت:
1393/11/13

* ارسال برای داوری:
1393/12/26

* پذیرش:
1394/5/26

    )mohammadreza.okhovat@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

بررسی تغييرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دی اکسيد کربن در مخازن کربناته 
)نمونه سنگ کربناته(

تزریق دی اکسید کربن
مخازن کربناته

آب غیرقابل کاهش سازندی
نفوذپذیری
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ذخیره سازی گاز دی اکس��ید کربن در سازندهای آب دار زیر سطح 
زمی��ن یک��ی از روش ه��ای محبوس کردن دی اکس��ید کربن اس��ت. 
ذخیره س��ازی این گاز به این ش��کل می تواند از جوانب مختلف مورد 
بررس��ی قرار گیرد؛ یکی از جنبه های این عملیات که بیش تر در جریان 
تزریق دی اکس��ید کربن براي ذخیره سازی در س��ازندهای آب دار زیر 
سطح زمین مطرح می ش��ود، واکنش های شیمیایی ایجاد شده بین گاز 
تزریقی و آب س��ازند در حضور س��نگ سازندی است. این واکنش ها 
می تواند منجر به تولید اس��ید کربنیک در محیط متخلخل شده و بسته 
به نوع ذرات کانِی موجود در محیط س��نگی و ترکیبات آب سازندی، 
موجبات انحالل یا رسوب گذارِی ذرات تشکیل شده در محیط متخلخل 
را ایجاد نماید که این خود می تواند به کاهش یا افزایش میزان تراوایی 
در محیط متخلخل منجر شود. اما نکته قابل توجه این است که در جریان 
ذخیره سازی دی اکسید کربن به این شکل، محیط سازند از اشباع باالی 
آب سازندی برخوردار است و به تبع آن، واکنش های ایجاد شده، سطح 
قابل توجه ای خواهند داشت. در سال های گذشته، مطالعات متنوعی در 
مورد نحوه تأثیر گذاری دی اکس��یدکربن در این شرایط و واکنش های 
احتمالی ایجاد شده به انجام رس��یده  است]1[، ]2[. در مورد تزریق گاز 
دی اکسید کربن در مخازن نفتی، به دلیل کم بودن درصد آب سازندی 
در مخازن نفت��ی و همچنین، عدم امکان تحرک پذی��ری این آب، اثر 
واکنش های احتمالِی حاصل از تزریق دی اکس��ید کربن عموماً در نظر 
گرفته نمی ش��ود. در مقاله حاضر، با بررسی تغییرات میزان نفوذپذیری 
در تزریق گاز با دبی های متفاوت، میزان اثرگذاری این پارامتر بررس��ی 
گردیده، نحوه اثر گذاری دبی بر ش��دت واکنش ها و در نهایت، نتیجه 

نهایی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-روش تحقيق و طراحی آزمایش ها
برای مطالعه تأثیر ش��دت واکنش ش��یمیایی بر نتیجه نهایی تزریق 
گاز، از روش مطالعه آزمایش��گاهی استفاده شد. فرض اولیه این بود 
که دی اکس��ید کربن در هنگام تزریق در س��ازند مخزنی به دلیل کم 
بودن درصد اشباع آب س��ازندی و عدم قدرت تحرک پذیری آن، 
قادر به ایج��اد واکنش به میزانی که به ایجاد تغییرات در پارامترهای 
پتروفیزیکی س��ازند نظی��ر نفوذپذیری منجر ش��ود، نخواهد بود. در 
ص��ورت عدم وجود واکنش قابل مالحظه در درون س��ازند در حین 
تزری��ق گاز، افزایش دبی تزریق باید به طور کل��ی به افزایش میزان 
نفوذپذیری در انتهای آزمایش منجر شود]3[. چنین نتیجه ای به دلیل 
خروج میزان بیش��تری از ذرات از محیط متخلخل براثر افزایش فشار 

خروج��ی رخ می دهد. در عی��ن حال، واکنش های ش��یمیایِی اتفاق 
افتاده در درون س��ازندهای کربناته در حین تزریق دی اکسید کربن 
در صورت وجود درصد باالیی از کلسیت می تواند به ایجاد رسوب 
در س��ازند و کاهش شدید نفوذپذیری منجر شود]4[. به این ترتیب، 
درصورت عدم وجود واکنش شیمیایی بین دی اکسید کربِن تزریقی 
و آب س��ازندِی غیرقابل کاهش در سازند، درصورت افزایش میزان 
دب��ی در پایان آزمایش باید ش��اهد افزایش نفوذپذیری باش��یم. در 
صورت کاه��ش قابل مالحظه ي نفوذپذیری، می ت��وان این تغییر را 
به واکنش های ش��یمیایِی ایجاد شده در درون سازند وابسته دانست. 
به این ترتیب 3 آزمایش با دبی های تزریق متفاوت برای بررس��ی اثر 
ای��ن تغییر بر روی نتایج آزمای��ش طراحی و اجرا گردید. در جریان 
آزمایش ها از نفت س��فید1 استفاده شد تا از ایجاد واکنش های جانبی 
مانند رسوب آسفالتین در جریان آزمایش جلوگیری شده و تنها، اثر 
واکنش های ش��یمیایی بین گاز و آب سازندی بررسی شود. با توجه 
به شبیه سازِی گاز انجام شده، حداقل فشار امتزاجی دی اکسید کربن 
با نفت سفیِد مورد استفاده 1560پام بود. فشار آزمایش 2700 پام در 
نظر گرفته ش��د تا از شرایط امتزاجی س��یاالت اطمینان حاصل شود. 
انجام آزمایش ها در شرایط امتزاجی از آن جهت حائز اهمیت است 

1  طرح واره سامانه تزریق گاز

٣ 

 

 وارههمچنين، طرح شرح داده شده است. 1-هاي طراحي شده در اين مطالعه در جدولمشخصات آزمايش
 آورده شده است. 1-در اين مطالعه در شكل تزريق گاز يسامانه

  هاشرايط انجام آزمايش- 1جدول 

  (Psi) فشار سرباره  ) (Psiفشار مخالف  )cc/hr(دبي تزريق   آزمايش شماره

  3700  2700  10 1- آزمايش

  3700  2700  20  2- آزمايش

  3700 30 2700 3-آزمايش

  

  
  تزريق گازسامانه  وارهطرح- 1شكل 

 

  ي حاكم بر محيط آزمايشيهاي شيمياواكنش- 2
و يك اسيدكربنيك در آب حل شده  و چه در شرايط محيطزمين  در زيرِچه كربن اكسيدطور كلي ديبه

-به  متعاقباً 3CO2Hكند. ضعيف را توليد مي
3HCO  23-وCO شود كه مراحل اين واكنش به شكل تفكيك مي

  زير است:

CO2(gas)--CO2(aq)  

(aq)3CO2H--O2(aq)+HCO2 

++H-3HCO--(aq)3CO2H 

++H-23CO---3HCO 

فشار سرباره )Psi(فشار مخالف )Psi(دبی تزریق )cc/hr(شماره آزمایش

1027003700آزمایش-1

2027003700آزمایش-2

3027003700آزمایش-3

 1  شرایط انجام آزمایش ها
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که امکان بیش��تری به دی اکس��ید کربن برای ممزوج ش��دن و ایجاد 
برهم کنش با آب سازندِی غیرقابل کاهش که در منافذ ریز و مسدود 
حضور دارند، فراهم می کند. دمای آزمایش 63 درجه سانتی گراد در 
نظر گرفته شد. آزمایش های طراحی شده در این مطالعه در جدول-1 
شرح داده شده است. همچنین، طرح واره سامانه ي تزریق گاز در این 

مطالعه در شکل-1 آورده شده است.

2-واکنش های شيميایی حاکم بر محيط آزمایش
به ط��ور کلی دی اکس��ید کربن چ��ه در زیِر زمین و چه در ش��رایط 
محیط در آب حل شده و یک اسیدکربنیک ضعیف را تولید می کند. 
CO3 تفکیک می ش��ود که مراحل این 

HCO3 و -2
H2CO3 متعاقب��اً به -

واکنش به شکل زیر است:

CO2(gas)--CO2(aq)
(aq)3CO2H--O2(aq)+HCO2

++H-3HCO--(aq)3CO2H
++H-23CO---3HCO

ترکیب��ات بی کربنات محل��ول با کانی های س��نگ واکنش داده و 
 Ca، کانی های کربناته رس��وب می کنند. ترکیبات کربنات ها همراه با

Mg و Fe دوظرفیتی عموماً از اولین ترکیباتی هستند که بعد از تزریق 

دی اکسیدکربن تولید می شوند.
++H3CaCO--2++Ca-3HCO

++H3MgCO--2++Mg-3HCO
++H3FeCO--2++Fe-3HCO

مکانیزمی که در جریان آن، رسوب گذاری نفوذپذیری را کاهش 
می دهد ش��امل رس��وب گذاری کانی ها بر روی دیواره فضای خالی 
بی��ن ذرات می باش��د ک��ه به علت نی��روی جذب کننده بی��ن ذرات و 
س��طح فضاهای خالی پدید می آید. به این ترتیب، قس��متی از کانی ها 
دهانه فضاهای خالی را مس��دود می کند و قس��متی دیگر از ذرات از 
این دهانه ها عبور کرده و تولید می ش��ود یا در داخل س��نگ جابه جا 
می ش��ود]5[. در یک سازند کربناته مهمترین عامل کاهش تخلخل و 

نفوذپذیری، رسوب کربنات کلسیم و کلرید سدیم می باشد.

3-آزمون های تشخيصی پيش از آزمایش
قبل از ش��روع آزمایش های این مطالعه الزم اس��ت مجموعه ای از 

2  میزان تخلخل محاســبه شــده از برش های مختلف برداشــت 
شده از نمونه به كمک پویش سی تی اسکن

۵ 

 

خود هاي سازند را بهي از تركيبات كانييكلسيت درصد بسيار باال، مشخص است 2- طور كه از جدولهمان
صورت خالص از كلسيت در نظر ههاي مورد آزمايش را بتوان نمونهاي كه ميختصاص داده است به گونها

  گرفت.

ميزان تخلخل محاسبه شده تواند همگن يا ناهمگن بودن نمونه را مشخص كند. مي اسكنتيسي نتايج آزمون
  است.نشان داده شده  2-برداشت شده از يك نمونه در شكل هاي متفاوتدر برش

  
  اسكنتيپويش سي كمكرداشت شده از نمونه بهبهاي مختلف ميزان تخلخل محاسبه شده از برش-2شكل

كمك ههاي برداشت شده بتخلخل محاسبه شده در تمام برش ،مشخص است 2-شكل درگونه كه همان
مورد آزمايش تعبير  يتواند به همگن بودن نمونهدر يك بازه خاص قرار گرفته كه مي ،اسكنتيدستگاه سي

 عميمقابل ت ي ديگرهااين نتايج براي نمونه ،بنابراين اند.ها از يك قطعه سنگ واحد جدا شدهشود. تمام نمونه
  است.

  

  هاشرايط اوليه نمونه- 3
متر طول و سانتي 8/8نمونه داراي  سهها محاسبه شد. هر نمونه نفوذپذيريتخلخل و ها پيش از آغاز آزمايش

پس از اين مرحله  شدند. تزريق گازنفت  كمكبهها پس از اشباع با آب . نمونهباشندميمتر قطر تيسان 4/3
گزارش  3-ها در جدولنمونه محاسبه شد. مشخصات نمونه سهسازندي در هر  ميزان آب غيرقابل كاهشِ

  .شده است

  

  

3  درصد بازیافت نفت ســفید بر اثر تزریق دی اكســید كربن در 
نمونه  سنگ های كربناته

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

ت
زياف

د با
رص

د

حجم فضاي خالي تزريق شده

test 3 test 2 test 1

شماره 
آزمایش

میزان حجم فضای 
)cc(  متخلخل

نفوذپذیری اولیه 
)md(

تخلخل اولیه 
)درصد(

میزان آب غیر قابل 
كاهش )درصد(

22/661/9522/824آزمایش-1

24/622/324/713آزمایش-2

21/764/722220آزمایش-3

 3  شرایط اولیه نمونه ها پیش از آزمایش

شماره آزمایش
نفوذپذیری اولیه 

)md(
تغییرات 

نفوذپذیري)درصد(

1/958آزمایش-1

44-2/3آزمایش-2

178-4/72آزمایش-3

 4  درصد تغییرات نفوذ پذیری بعد از تزریق دی اكسید كربن

درصدفرمول شیمیاییتركیبات

CaCO396/1كلسیت

Al2Si3AlO10)OH(2 , )KH3O(3/9ایلیت

 2  تركیب كانی های نمونه های مورد آزمایش
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آزمون های تشخیصی انجام شوند تا از شرایط اولیه نمونه ها اطالعات 
ضروری اولیه به دس��ت آید. بر اساس اولویت مطالعه در پروژه، انجام 
دو آزمون اولیه ضروری به نظر می رس��د؛ اولین آزمایِش ضروری در 
این رابطه، آزمایش پرتوسنجی پراش پرتو ایکس2 است. این آزمون، 
کانی ه��ای س��نگ و درصد هر یک را مش��خص می کن��د. آزمایش 
دیگ��ر در این زمینه، انجام پویش روی س��نگ ها به وس��یله دس��تگاه 
سی تی اسکن3 است که عالوه بر مشخص کردن تقریبی میزان تخلخل 
اولی��ه نمونه ه��ا، اطالعات مفیدی در مورد الگوه��ای خلل و فرج در 
داخل س��نگ ها به دس��ت می دهد. نتایج آزمایش پرتوسنجی پراش 
پرتو ایکس در جدول-2 آورده شده است. همان طور که از جدول-
2 مشخص اس��ت، کلسیت درصد بسیار باالیی از ترکیبات کانی های 
سازند را به خود اختصاص داده است به گونه ای که می توان نمونه های 

مورد آزمایش را به صورت خالص از کلسیت در نظر گرفت.
نتایج آزمون سی تی اس��کن می تواند همگن یا ناهمگن بودن نمونه 
را مش��خص کند. میزان تخلخل محاسبه ش��ده در برش های متفاوِت 

برداشت شده از یک نمونه در شکل-2 نشان داده شده است.
همان گونه که در ش��کل-2 مشخص اس��ت، تخلخل محاسبه شده 
در تمام برش های برداش��ت ش��ده به کمک دستگاه سی تی اسکن، در 
یک بازه خاص قرار گرفته که می تواند به همگن بودن نمونه ي مورد 
آزمایش تعبیر ش��ود. تم��ام نمونه ها از یک قطعه س��نگ واحد جدا 

شده اند. بنابراین، این نتایج برای نمونه های دیگر قابل تعمیم است.

4-شرایط اوليه نمونه ها
پیش از آغاز آزمایش ها تخلخل و نفوذپذیری نمونه ها محاسبه شد. 
هر س��ه نمونه دارای 8/8 س��انتی متر طول و 3/4 سانتی متر قطر بودند. 
پس از این مرحله میزان آب غیرقابل کاهِش سازندی در هر سه نمونه 

محاسبه شد. مشخصات نمونه ها در جدول-3 گزارش شده است.

5-شرایط انجام و نتایج آزمایش ها
همان گونه که بیان گردید، فش��ار مخالف در هر سه آزمایش برابر 
2700 پام در نظر گرفته ش��د. ن��رخ تزریق در این آزمایش ها متفاوت 
است که مقدار آن ها در جدول-1 آورده شده است. آزمایش ها پس 
از رس��یدن دما و فش��ار س��امانه ي تزریق گاز به دما و فشار آزمایش 
آغاز ش��د و تا زمانی  که میزان تولید به صفر برس��د، ادامه پیدا کرد. 

نمودارهای تولید این آزمایش ها در شکل-3 نشان داده شده است.
در آزمای��ش اول، ب��ه دلیل پایین بودن دبی نس��بت به دو آزمایش 
دیگر، میزان حجم فضای خالی تزریق ش��ده کمتر اس��ت. محاس��به 

می��زان نفوذپذی��ری قبل و بع��د از آزمایش مهم تری��ن بخش تحلیل 
نتایج می باش��د. اهمیت محاس��به تغییرات تراوایی از آن جهت است 
ک��ه هرگونه واکنش ش��یمیایی یا تغییرات س��اختاری در نمونه مورد 
آزمای��ش، بر تراوایی اثرگذار اس��ت. به این عل��ت می توان با مطالعه 
تغیی��رات نفوذپذیری قبل و بعد از آزمایش به اث��ر واقعی متغیر ها در 
جریان ه��ر آزمایش پی برد. پ��س از پایان هر آزمای��ش، مغزه مورد 
مطالعه با 100 سی س��ی حالل ایزوپروپانول خالص ُشسته شد. سپس، 
مجدداً مورد س��نجش نفوذپذیری قرار گرفت. نتایج به دس��ت آمده 
بر اس��اس مقایس��ه میزان نفوذپذیرِی مطلق نمونه ها قب��ل و بعد از هر 

آزمایش در شکل-4 گزارش شده است.

6-تحليل نتایج
ش��کل-3 نش��ان دهنده می��زان و رون��د تولی��د نف��ت در ط��ول 
آزمایش هاس��ت. درصد بازیاف��ت نهایی در ای��ن آزمایش ها چندان 
دستخوش تغییر نشده است. این نتیجه را می توان با امتزاج پذیری گاز 
و س��یال نفتی موجود در نمونه توجیه کرد. باال رفتن دبی باعث مقدار 

کمی افزایش در درصد تولید نها یی مي گردد.
در ط��ی ای��ن آزمایش ه��ا، نح��وه ي قرارگیری مغزه ه��ا در داخل 
محفظ��ه ي نگه دارن��ده به ص��ورت عمودی ب��ود و جری��ان از باال به 
س��نگ وارد می شد. این مسئله باعث می ش��ود تا بر اثر فرایند انحالل 
در سیس��تم، ذرات در داخ��ل مغزه از جای خود حرک��ت کنند. این 
حرک��ت به طرف انتهای مغزه بوده و س��پس ممکن اس��ت که ذرات 
بتوانند از محیط خارج ش��وند که این امر به افزایش نفوذپذیری منجر 
خواهد ش��د، در غیر این صورت در انته��ای مغزه اجتماع می کنند که 
ب��ه کاهش ش��دید نفوذپذیری خواه��د  انجامید. این مس��ئله در مقاله 
ایزکگ و همکاران)2006( بررس��ی ش��ده اس��ت. در صورت وقوع 
این فراین��د در داخل مغزه، با افزایش دبی تزری��ق میزان نفوذپذیری 
کاهش می یابد، زیرا در این حالت ش��دت حمل ذرات به انتهای مغزه 
افزایش پیدا کرده و چون ظرفیت خارج کردن ذرات از منافذ انتهایِی 
مغزه محدود اس��ت، به کاهش بیش تر میزان نفوذپذیری منجر خواهد 
ش��د. این مس��ئله به میزان قطر دهانه خروجِی ذرات نیز بستگی دارد؛ 
هرچه میزان قطر دهانه خروجی ذرات در محیط متخلخل کمتر باشد، 
احتمال کاهش شدید میزان نفوذپذیری با افزایش دبی تزریق افزایش 
پیدا می یابد. در این بین، این نکته حائز اهمیت اس��ت که س��نگ های 
کربناته قطر دهانه خروجی کوچک تری نسبت به سنگ های ماسه ای 
داش��ته که این مس��ئله نیز در افزایش میزان مسدودشدگی ُحفرات به 

خاطر خروج ذرات و کاهش نفوذپذیری موثر بوده است.



51

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 125 / مرداد ماه 1394

همان گونه که در ش��کل-4 مش��اهده می ش��ود، درص��د تغییرات 
نفوذپذیری با افزایش دبی ِسیر صعودی داشته و در آخرین آزمایش، 
میزان نفوذپذیری تقریباً به یک س��وم کاهش پیدا کرده اس��ت. میزان 
تغیی��رات نفوذپذی��ری در آزمایش اول، که کمتری��ن دبی را در بین 
آزمایش ها داش��ته، تقریباً ثابت اس��ت که این، نشان دهنده تعادل بین 
انحالل و رس��وب گذاری در داخل مغزه می باش��د. در آزمایش دوم، 
میزان نفوذپذیری دچار کاهش بیش تری ش��ده که با افزایش دبی در 
این آزمایش قابل توجیه است. نتایج آزمایش سوم نشان دهنده کاهش 
بسیار ش��دید میزان نفوذپذیری مغزه اس��ت که اثرگذاری تغییر دبِی 
تزریق بر نتایج آزمایش را به روشنی نشان می دهد. علت عدم حصول 
تغیی��رات بیش تر در آزمایش دوم، درصد آب س��ازندی کمتِر نمونه 
مغزه ي مورد اس��تفاده اس��ت. تغییرات ش��دید میزان نفوذپذیری در 
آزمایش س��وم از این جهت اهمیت دارد که چنین آسیبی در محدوده 
تزریق در یک عملی��ات واقعی می تواند اث��رات فاجعه باری بر روی 
مخزن مورد حف��اری و به صورت خاص مناطق مج��اور چاه تزریقی 
داشته باش��د. این دبی ها که هر یک می تواند نش��ان دهنده میزان دبی 
واقع��ی اعمال ش��ده از ط��رف گاز به محیط متخلخل در ش��عاع های 

مختل��ف اطراف چاه باش��د، به خوبی نش��ان می دهد ک��ه در صورت 
محاس��به دقی��ق میزان آس��یب در هر دب��ی و یافتن دب��ی تزریق بهینه 
به صورت��ی که در مناطق مجاور اطراف چاه در تمام ش��عاع ها، تزریق 
با حداقل آس��یب همراه باش��د، می توان از ضررهای کالن اقتصادی 
در بخش حفاری و تولیِد این دسته مخازن جلوگیری کرد. همین طور 
رعایت دبی بهینه تزریق در چنین عملیاتی می تواند زمینه تولید صیانتی 

از اینگونه مخازن را نیز فراهم نماید.

نتيجه گيری
در این مطالعه واکنش های ش��یمیایِی ایجاد ش��ده براثر بر هم کنش 
گاز و آب سازندی در حین تزریق دی اکسید کربن بررسي گردید. به 
همین جهت سه آزمایش طراحی و انجام شد که نتایج آن ها در ادامه 

آمده است.
1. برهم کنش بین آب س��ازندی غیرقابل کاهش در س��ازند نفتی و 
دی اکس��ید کربن در عملیات ازدیاد برداشت پارامتری موثر در جریان 
واکنش ها بوده و می تواند بر روی سازند و جریان آزمایش ها اثر گذار 

باشد:
2. کاهش نفوذپذیری با نرخ تزریق گاز رابطه مس��تقیم داش��ته و با 
افزایش دبی تشدید می شود. بنابراین، الزم است در هنگام تزریق گاز 
دی اکس��ید کربن در مخازن کربناته و به منظور جلوگیری از تخریب 
س��ازند به ویژه در نواحی اطراف چاه، نرخ تزریق بهینه مورد ارزیابی 

و آزمایش قرار گیرد.
3. درصد بازیافت نهایی به دلیل تولید حجم زیادی از سیال نفتی در 1 تا 
2 حجم فضای خالی اول چندان تحت تأثیر واکنش های شیمیایی درون 
محی��ط قرار نگرفته و با افزایش دب��ی، مقدار کمی افزایش پیدا می کند، 
لذا به نظر می رس��د می توان با یافتن نرخ تزریق بهینه، هم از آسیب سازند 

جلوگیری نمود و هم به تولید صیانتی از مخازن نفتی پرداخت. 4  مقایسه میزان تغییرات نفوذپذیری در حین آزمایش
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سي سي 100مغزه مورد مطالعه با  ،آزمايش هر . پس از پايانبردآزمايش پي جريان هرها در اثر واقعي متغير
 دست آمدهنتايج به قرار گرفت. نفوذپذيريمورد سنجش  مجدداً ،سته شد. سپسحالل ايزوپروپانول خالص شُ

  گزارش شده است. 4-شكلآزمايش در هر ها قبل و بعد از مطلق نمونه ريِنفوذپذيبر اساس مقايسه ميزان 
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  در حين آزمايش نفوذپذيريمقايسه ميزان تغييرات -4شكل

  

  كربناكسيدپذيري بعد از تزريق ديدرصد تغييرات نفوذ- 4جدول 

   )رصددي(تغييرات نفوذپذير(md)نفوذپذيري اوليه شماره آزمايش

  8 95/1  1- آزمايش

  - 44 3/2  2- آزمايش

  - 178 72/4  3- آزمايش

  

  تحليل نتايج- 5
ها ي در اين آزمايشيدرصد بازيافت نها. ستهاآزمايش ولدهنده ميزان و روند توليد نفت در طنشان 3-شكل

وجود در نمونه پذيري گاز و سيال نفتي متوان با امتزاجچندان دستخوش تغيير نشده است. اين نتيجه را مي
  .گرددميي يتوجيه كرد. باال رفتن دبي باعث مقدار كمي افزايش در درصد توليد نها

عمودي بود و جريان صورت بهدارنده نگه يها در داخل محفظهقرارگيري مغزه ينحوه ،هادر طي اين آزمايش
ذرات در داخل مغزه  ،نحالل در سيستمبر اثر فرايند ا تاشود . اين مسئله باعث ميشدبه سنگ وارد مياز باال 

اين حركت به طرف انتهاي مغزه بوده و سپس ممكن است كه ذرات بتوانند از  .از جاي خود حركت كنند
در انتهاي مغزه صورت منجر خواهد شد، در غير اين نفوذپذيريبه افزايش اين امر كه  وندمحيط خارج ش
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