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بررسی تغییرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دیاکسیدکربن در مخازن کربناته
(نمونه سنگ کربناته)
محمدرضا اخوت* ،علی مرادزاده ،بهزاد رستمی

دانشگاه تهران

رامین حسینی

مديريت اکتشاف

تزریق دیاکسیدکربن بهعنوان یک روش موثر در عملیات ازدیاد برداشت نفت شناخته شده است .در عین
حال ،تزریق این گاز در مخازن کربناته میتواند به مجموعه واکنشهای شیمیايی بین دیاکسیدکربن و
آب سازندی در حضور سنگ مخزن منجر شود كه کاهش یا افزایش نفوذپذیری سازند را بهدنبال خواهد
کاهش سازندی در مخازن نفتی و همچنین ،عدم قدرت
داشت .معموالً بهعلت درصد کم آب غیرقابل
ِ
تحرکپذیری آن ،اثر چنین واکنشی ناچیز در نظر گرفته ميشود و تاكنون نيز مطالعه جامعی در مورد
آن صورت نگرفته است .این مقاله در پی آن است که با طراحی آزمایشهايی در شرایط برابر و دبیهای
تزریق متفاوت ،به مطالعه ش��دت اثر این واکنشها بر روی نتایج تولید پرداخته و در عین حال ،ارتباط
شدت یا ضعف اثرگذاری آنها را روی محیط آزمایش با دبی تزریق بررسی کند .در اینجا ،فشار عملیاتی
در تمام آزمایشها بهگونهای مورد محاسبه قرار گرفته تا شرایط امتزاجی سیاالت برقرار باشد .نتایج نشان
شیمیايی ایجاد شده بین گاز و آبِ سازندی قابلتوجه بوده و درصورت افزایش
میدهد که اثر واکنشهای
ِ
دبی تزریق ،میزان اثرگذاری آن بر تغییرات نفوذپذیری بیشتر خواهد بود.
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()mohammadreza.okhovat@gmail.com

* دریافت:

1393/11/13

* ارسال برای داوری:

1393/12/26

* پذیرش:

1394/5/26

تزریق دیاکسیدکربن
مخازن کربناته
آب غیرقابل کاهش سازندی
نفوذپذیری
47

مقاالت علمي  -پژوهشی

ذخیرهسازی گاز دیاکس��ید کربن در سازندهای آبدار زیر سطح
خروج��ی رخ میدهد .در عی��ن حال ،واکنشهای ش��یمیايیِ اتفاق
زمی��ن یک��ی از روشه��ای محبوس کردن دیاکس��ید کربن اس��ت.
افتاده در درون س��ازندهای کربناته در حین تزریق دیاکسیدکربن
ذخیرهس��ازی این گاز به این ش��کل میتواند از جوانب مختلف مورد
در صورت وجود درصد بااليی از کلسیت میتواند به ایجاد رسوب
بررس��ی قرار گیرد؛ یکی از جنبههای این عملیات که بیشتر در جریان
در س��ازند و کاهش شدید نفوذپذیری منجر شود[ .]4به این ترتیب،
تزریق دیاکس��یدکربن براي ذخیرهسازی در س��ازندهای آبدار زیر
درصورت عدم وجود واکنش شیمیايی بین دیاکسیدکربنِ تزریقی
ِ
سطح زمین مطرح میش��ود ،واکنشهای شیمیايی ایجاد شده بین گاز
س��ازندی غیرقابل کاهش در سازند ،درصورت افزایش میزان
و آب
تزریقی و آب س��ازند در حضور س��نگ سازندی است .این واکنشها
دب��ی در پایان آزمایش باید ش��اهد افزایش نفوذپذیری باش��یم .در
میتواند منجر به تولید اس��ید کربنیک در محیط متخلخل شده و بسته
صورت کاه��ش قابل مالحظهي نفوذپذیری ،میت��وان این تغییر را
به نوع ذرات کانیِ موجود در محیط س��نگی و ترکیبات آب سازندی،
به واکنشهای ش��یمیايیِ ایجاد شده در درون سازند وابسته دانست.
ِ
گذاری ذرات تشکیل شده در محیط متخلخل
موجبات انحالل یا رسوب
به این ترتیب  3آزمایش با دبیهای تزریق متفاوت برای بررس��ی اثر
را ایجاد نمايد که این خود میتواند به کاهش یا افزایش میزان تراوايی
ای��ن تغییر بر روی نتایج آزمای��ش طراحی و اجرا گرديد .در جریان
1
در محیط متخلخل منجر شود .اما نکته قابل توجه اين است كه در جریان
آزمایشها از نفتس��فید استفاده شد تا از ایجاد واکنشهای جانبی
مانند رسوب آسفالتین در جریان آزمایش جلوگیری شده و تنها ،اثر
ذخیرهسازی دیاکسیدکربن به این شکل ،محیط سازند از اشباع باالی
واکنشهای ش��یمیايی بین گاز و آب سازندی بررسی شود .با توجه
آب سازندی برخوردار است و به تبع آن ،واکنشهای ایجاد شده ،سطح
ِ
سازی گاز انجام شده ،حداقل فشار امتزاجی دیاکسیدکربن
به شبیه
قابلتوجهای خواهند داشت .در سالهای گذشته ،مطالعات متنوعی در
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻃ
ﺷﺪه
داده
ﺷﺮح
1
ﺟﺪول
در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ
در
ﺷﺪه
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ِ
با نفتسفید مورد استفاده 1560پام بود .فشار آزمایش  2700پام در
شهای
مورد نحوه تأثیرگذاری دیاکس��یدکربن در این شرایط و واکن
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
آورده
1
ﺷﻜﻞ
در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ
در
ﮔﺎز
ﺗﺰرﻳﻖ
ي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
نظر گرفته ش��د تا از شرایط امتزاجی س��یاالت اطمینان حاصل شود.
تزریق گاز
احتمالی ایجاد شده به انجام رس��ید ه است[ .]2[ ،]1در مورد
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
شرایط-1ﺷﺮاﻳﻂ
انجام آزمایشها در ﺟﺪول
جهت حائز اهمیت است
اﻧﺠﺎماز آن
امتزاجی
دیاکسیدکربن در مخازن نفتی ،به دلیل کم بودن درصد آب سازندی
ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺑﺎره)(Psi
ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ )(Psi
دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ )(cc/hr
در مخازن نفت��ی و همچنین ،عدم امکان تحرکپذی��ری این آب ،اثر ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
 1شرایط انجام آزمایشها
واکنشهای احتمالیِ حاصل از تزریق دیاکس��یدکربن عموماً در نظر
3700
2700
10
آزﻣﺎﻳﺶ1-
شماره آزمایش دبی تزریق ( )cc/hrفشار مخالف ( )Psiفشار سرباره ()Psi
گرفته نمیش��ود .در مقاله حاضر ،با بررسی تغییرات میزان نفوذپذیری
3700 3700
2700
20
2
آزﻣﺎﻳﺶ
2700
10
آزمایش1-
در تزریق گاز با دبیهای متفاوت ،میزان اثرگذاری این پارامتر بررس��ی
2700
20
آزمایش2-
3700 3700
2700
30
آزﻣﺎﻳﺶ3-
گرديده ،نحوه اثرگذاری دبی بر ش��دت واکنشها و در نهایت ،نتیجه
2700
30
آزمایش3-
3700
نهايی مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
-1روش تحقیق و طراحی آزمایشها

برای مطالعه تأثیر ش��دت واکنش ش��یمیايی بر نتیجه نهايی تزریق
گاز ،از روش مطالعه آزمایش��گاهی استفاده شد .فرض اولیه این بود
که دیاکس��یدکربن در هنگام تزریق در س��ازند مخزنی بهدلیل کم
بودن درصد اشباع آب س��ازندی و عدم قدرت تحرکپذیری 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 قابلمالحظه در درون س��ازند در حین
تزری��ق گاز ،افزایش دبی تزریق باید بهطور کل��ی به افزایش میزان
نفوذپذیری در انتهای آزمایش منجر شود[ .]3چنین نتیجهای به دلیل
خروج میزان بیش��تری از ذرات از محیط متخلخل براثر افزایش فشار
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ﺷﻜﻞ -1ﻃﺮحواره ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز

 1طرحواره سامانه تزریق گاز

-2واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﭼﻪ در زﻳﺮِ زﻣﻴﻦ و ﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻳﻚ اﺳﻴﺪﻛ
ﺿﻌﻴﻒ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ H2CO3 .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ  HCO3-و  CO32-ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑ
زﻳﺮ اﺳﺖ:
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که امکان بیش��تری به دیاکس��یدکربن برای ممزوج ش��دن و ایجاد
ِ
سازندی غیرقابل کاهش که در منافذ ریز و مسدود
برهمکنش با آب
حضور دارند ،فراهم میکند .دمای آزمایش  63درجه سانتیگراد در
نظر گرفته شد .آزمایشهای طراحی شده در این مطالعه در جدول1-
شرح داده شده است .همچنین ،طرحواره سامانهي تزریق گاز در این
مطالعه در شکل 1-آورده شده است.

 Mgو  Feدوظرفیتی عموماً از اولین ترکیباتی هستند که بعد از تزریق
دیاکسیدکربن تولید میشوند.
HCO3-+Ca2+--CaCO3+H+

HCO3-+Mg2+--MgCO3+H+
HCO3-+Fe2+--FeCO3+H+

مکانیزمی که در جریان آن ،رسوبگذاری نفوذپذیری را کاهش
میدهد ش��امل رس��وبگذاری کانیها بر روی دیواره فضای خالی
-2واکنشهای شيميایی حاکم بر محيط آزمایش
بی��ن ذرات میباش��د ک��ه بهعلت نی��روی جذبکننده بی��ن ذرات و
بهط��ور کلی دیاکس��یدکربن چ��ه در زی ِر زمین و چه در ش��رایط س��طح فضاهای خالی پدید میآید .بهاین ترتیب ،قس��متی از کانیها
محیط در آب حل شده و یک اسیدکربنیک ضعیف را تولید میکند .دهانه فضاهای خالی را مس��دود میکند و قس��متی دیگر از ذرات از
 H2CO3متعاقب��اً به  HCO3-و  CO32-تفکیک میش��ود که
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتجابه
داخلاز س��نگ
ش��ود یا
تولید می
کرده و
دهانهها
جاﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ را ﺑﻪﺧﻮد
ﻛﺎﻧﻲ
ﺑﺴﻴﺎردرﺑﺎﻻﻳﻲ
درﺻﺪ
ﻛﻠﺴﻴﺖ
عبوراﺳﺖ،
ﻣﺸﺨﺺ
این2-
مراحلﻛﻪایناز ﺟﺪول
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
واکنش به شکل زیر است:
تخلخل و
کاهش
مهمترین
سازند
ﺧﺎﻟﺺ از ﻛﻠﺴﻴﺖ در ﻧﻈﺮ
ﺻﻮرت
عامل را ﺑﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ
کربناته ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
یکﺗﻮان
در ﻣﻲ
ش��ود[.]5ﻛﻪ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖمیﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
) CO2(gas)--CO2(aqنفوذپذیری ،رسوب کربنات کلسیم و کلرید سدیم میباشد.
ﮔﺮﻓﺖ.

CO2
(aq)+H
ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮕﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
آزﻣﻮن
)2O--H2CO3(aqﻧﺘﺎﻳﺞ
-3 H2CO3(aq)--HCO3-+H+آزمونهای تشخيصی پيش از آزمایش
در ﺑﺮشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻞ 2-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
قبل از ش��روع آزمایشهای این مطالعه الزم اس��ت مجموعهای از
HCO3---CO32-+H+
ترکیب��ات بیکربنات محل��ول با کانیهای س��نگ واکنش داده و
کانیهای کربناته رس��وب میکنند .ترکیبات کربناتها همراه با Ca،
 2تركیب كانیهای نمونههای مورد آزمایش
تركیبات

فرمول شیمیایی

درصد

كلسیت

CaCO3

96/1

ایلیت

(Al2Si3AlO10)OH(2 , )KH3O

3/9

 3شرایط اولیه نمونهها پیش از آزمایش
شماره میزان حجم فضای نفوذپذیری اولیه تخلخل اولیه میزان آب غیر قابل
(درصد)
()md
آزمایش متخلخل ()cc
كاهش (درصد)
آزمایش1-

22/66

1/95

22/8

24

 2میزان تخلخل محاســبه شــده از برشهای مختلف برداشــت
شده از نمونه بهكمک پویش سیتیاسکن

ﺷﻜﻞ-2ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻛﻤﻚ ﭘﻮﻳﺶ ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ

شماره آزمایش

نفوذپذیری اولیه
()md

آزمایش1-

1/95

آزمایش2-

2/3

آزمایش3-

4/72

تغییرات
نفوذپذیري(درصد)

test 1

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
8-3ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ
۲۵

test 2
۲۰

test 3
۱۵

۱۰

۵

۰

۳۰
۲۰
۱۰
۰

ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ

2/3
24/62
آزمایش2-
ﻫﻤﺎن13
ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﻛﻤﻚ
24/7
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﺑﺮش ۱۰۰
۹۰
4/72
آزمایش21/76 3-
20
ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺒﻴﺮ
22
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ ،در ﻳﻚ ﺑﺎزه ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ۸۰
۷۰
ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ واﺣﺪ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي ۶۰ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ
۵۰
اﺳﺖ.كربن
 4درصد تغییرات نفوذپذیری بعد از تزریق دیاكسید
۴۰

ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ

 -44از آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي  8/8ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻃﻮل و
ﭘﻴﺶ
 3درصد بازیافت نفت ســفید بر اثر تزریق دیاكســیدكربن در
-178
 3/4ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از اﺷﺒﺎع ﺑﺎ آب ﺑﻪﻛﻤﻚ ﻧﻔﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
نمونه سنگهای كربناته
ﻣﻴﺰان آب ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶِ ﺳﺎزﻧﺪي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﺪول 3-ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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مقاالت علمي  -پژوهشی

آزمونهای تشخیصی انجام شوند تا از شرایط اولیه نمونهها اطالعات
ضروری اولیه بهدس��ت آید .بر اساس اولویت مطالعه در پروژه ،انجام
ِ
آزمایش ضروری در
دو آزمون اولیه ضروری بهنظر میرس��د؛ اولین
این رابطه ،آزمایش پرتوسنجی پراش پرتو ایکس 2است .این آزمون،
کانیه��ای س��نگ و درصد هر یک را مش��خص میکن��د .آزمایش
دیگ��ر در این زمینه ،انجام پویش روی س��نگها بهوس��یله دس��تگاه
سیتیاسکن 3است که عالوهبر مشخص کردن تقریبی میزان تخلخل
اولی��ه نمونهه��ا ،اطالعات مفیدی در مورد الگوه��ای خلل و فرج در
داخل س��نگها به دس��ت میدهد .نتایج آزمایش پرتوسنجی پراش
پرتو ایکس در جدول 2-آورده شده است .همانطور که از جدول-
 2مشخص اس��ت ،کلسیت درصد بسیار بااليی از ترکیبات کانیهای
سازند را بهخود اختصاص داده است به گونهای که میتوان نمونههای
مورد آزمایش را بهصورت خالص از کلسیت در نظر گرفت.
نتایج آزمون سیتیاس��کن میتواند همگن یا ناهمگن بودن نمونه
ِ
متفاوت
را مش��خص کند .میزان تخلخل محاسبه ش��ده در برشهای
برداشت شده از یک نمونه در شکل 2-نشان داده شده است.
همانگونه که در ش��کل 2-مشخص اس��ت ،تخلخل محاسبه شده
در تمام برشهای برداش��ت ش��ده بهكمك دستگاه سیتیاسکن ،در
یک بازه خاص قرار گرفته که میتواند به همگن بودن نمونهي مورد
آزمایش تعبیر ش��ود .تم��ام نمونهها از یک قطعه س��نگ واحد جدا
شدهاند .بنابراین ،این نتایج برای نمونههای دیگر قابل تعمیم است.
-4شرایط اولیه نمونهها

پیش از آغاز آزمایشها تخلخل و نفوذپذیری نمونهها محاسبه شد.
هر س��ه نمونه دارای  8/8س��انتیمتر طول و  3/4سانتیمتر قطر بودند.
ِ
کاهش سازندی در هر سه نمونه
پس از این مرحله میزان آب غیرقابل
محاسبه شد .مشخصات نمونهها در جدول 3-گزارش شده است.

-5شرایط انجام و نتایج آزمایشها

همانگونه که بيان گرديد ،فش��ار مخالف در هر سه آزمایش برابر
 2700پام در نظر گرفته ش��د .ن��رخ تزریق در این آزمایشها متفاوت
است که مقدار آنها در جدول 1-آورده شده است .آزمایشها پس
از رس��یدن دما و فش��ار س��امانهي 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 آزمایشها در شکل 3-نشان داده شده است.
در آزمای��ش اول ،ب��ه دلیل پايین بودن دبی نس��بت به دو آزمایش
دیگر ،میزان حجم فضای خالی تزریق ش��ده کمتر اس��ت .محاس��به
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می��زان نفوذپذی��ری قبل و بع��د از آزمایش مهمتری��ن بخش تحلیل
نتایج میباش��د .اهمیت محاس��به تغییرات تراوايی از آن جهت است
ک��ه هرگونه واکنش ش��یمیايی یا تغییرات س��اختاری در نمونه مورد
آزمای��ش ،بر تراوايی اثرگذار اس��ت .به این عل��ت میتوان با مطالعه
تغیی��رات نفوذپذیری قبل و بعد از آزمایش به اث��ر واقعی متغیرها در
جریان ه��ر آزمایش پیبرد .پ��س از پایان هر آزمای��ش ،مغزه مورد
مطالعه با  100سیس��ی حالل ایزوپروپانول خالص ُشسته شد .سپس،
مجددا ً مورد س��نجش نفوذپذیری قرار گرفت .نتایج بهدس��ت آمده
ِ
نفوذپذیری مطلق نمونهها قب��ل و بعد از هر
بر اس��اس مقایس��ه میزان
آزمایش در شکل 4-گزارش شده است.
-6تحلیل نتایج

ش��کل 3-نش��اندهنده می��زان و رون��د تولی��د نف��ت در ط��ول
آزمایشهاس��ت .درصد بازیاف��ت نهايی در ای��ن آزمایشها چندان
دستخوش تغییر نشده است .این نتیجه را میتوان با امتزاجپذیری گاز
و س��یال نفتی موجود در نمونه توجیه کرد .باال رفتن دبی باعث مقدار
کمی افزایش در درصد تولید نهايی ميگردد.
در ط��ی ای��ن آزمایشه��ا ،نح��وهي قرارگیری مغزهه��ا در داخل
محفظ��هي نگهدارن��ده بهص��ورت عمودی ب��ود و جری��ان از باال به
س��نگ وارد میشد .این مسئله باعث میش��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 اين امر به افزایش نفوذپذیری منجر
خواهد ش��د ،در غیر اینصورت در انته��ای مغزه اجتماع میکنند که
ب��ه کاهش ش��دید نفوذپذیری خواه��دانجاميد .این مس��ئله در مقاله
ایزکگ و همکاران( )2006بررس��ی ش��ده اس��ت .در صورت وقوع
این فراین��د در داخل مغزه ،با افزایش دبی تزری��ق میزان نفوذپذیری
کاهش مییابد ،زیرا در اینحالت ش��دت حمل ذرات به انتهای مغزه
افزایش پیدا کرده و چون ظرفیت خارج کردن ذرات از منافذ انتهايیِ
مغزه محدود اس��ت ،به کاهش بیشتر میزان نفوذپذیری منجر خواهد
ش��د .این مس��ئله به میزان قطر دهانه خروجیِ 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 میيابد .در این بین ،این نکته حائز اهمیت اس��ت که س��نگهای
کربناته قطر دهانه خروجی کوچکتری نسبت به سنگهای ماسهای
داش��ته که این مس��ئله نیز در افزایش میزان مسدودشدگی ُحفرات به
خاطر خروج ذرات و کاهش نفوذپذیری موثر بوده است.
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همانگونه که در ش��کل 4-مش��اهده میش��ود ،درص��د تغییرات
نفوذپذیری با افزایش دبی ِسیر صعودی داشته و در آخرین آزمایش،
میزان نفوذپذیری تقریباً به یکس��وم کاهش پیدا کرده اس��ت .میزان
تغیی��رات نفوذپذی��ری در آزمایش اول ،که کمتری��ن دبی را در بین
آزمایشها داش��ته ،تقریباً ثابت اس��ت که این ،نشاندهنده تعادل بین
انحالل و رس��وبگذاری در داخل مغزه میباش��د .در آزمایش دوم،
میزان نفوذپذیری دچار کاهش بیش تری ش��ده که با افزایش دبی در
این آزمایش قابلتوجیه است .نتایج آزمایش سوم نشاندهنده کاهش
بسیار ش��دید میزان نفوذپذیری مغزه اس��ت که اثرگذاری تغییر دبیِ
نتیجهگیری
در اين مطالعه واکنشهای ش��یمیايیِ ایجاد ش��ده براثر برهمکنش
تزریق بر نتایج آزمایش را بهروشنی نشان میدهد .علت عدم حصول
تغیی��رات بیشتر در آزمایش دوم ،درصد آب س��ازندی کمت ِر نمونه گاز و آب سازندی در حین تزریق دیاکسیدکربن بررسي گرديد .به
مغزهي مورد اس��تفاده اس��ت .تغییرات ش��دید میزان نفوذپذیری در همین جهت سه آزمایش طراحی و انجام شد که نتایج آنها در ادامه
آزمایش س��وم از اینجهت اهمیت دارد که چنین آسیبی در محدوده آمده است.
 .1برهمکنش بین آب س��ازندی غیرقابل کاهش در س��ازند نفتی و
تزریق در یک عملی��ات واقعی میتواند اث��رات فاجعهباری بر روی
ﺳﻲﺳﻲ
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اعمال
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰانواقع��ی
 .2کاهش نفوذپذیری با نرخ تزریق گاز رابطه مس��تقیم داش��ته و با
۵٠
افزایش دبی تشدید میشود .بنابراين ،الزم است در هنگام تزریق گاز
٠
1
دیاکس��یدکربن در مخازن کربناته و بهمنظور جلوگیری از تخریب
۵٠س��ازند بهويژه در نواحی اطراف چاه ،نرخ تزریق بهینه مورد ارزیابی
test 1
test 2
و آزمایش قرار گیرد.
test 3
١٠٠ .3درصد بازیافت نهايی بهدلیل تولید حجم زیادی از سیال نفتی در  1تا
١۵٠ 2حجم فضای خالی اول چندان تحت تأثیر واکنشهای شیمیايی درون
محی��ط قرار نگرفته و با افزایش دب��ی ،مقدار کمی افزایش پیدا میکند،
٢٠٠لذا بهنظر میرس��د میتوان با یافتن نرخ تزریق بهینه ،هم از آسیب سازند
 4مقایسه میزان تغییرات نفوذپذیری در حین آزمایش
جلوگیری نمود و هم به تولید صیانتی از مخازن نفتی پرداخت.

مختل��ف اطراف چاه باش��د ،بهخوبی نش��ان میدهد ک��ه در صورت
محاس��به دقی��ق میزان آس��یب در هر دب��ی و یافتن دب��ی تزریق بهینه
بهصورت��ی که در مناطق مجاور اطراف چاه در تمام ش��عاعها ،تزریق
با حداقل آس��یب همراه باش��د ،میتوان از ضررهای کالن اقتصادی
در بخش حفاری و تولی ِد ایندسته مخازن جلوگیری کرد .همینطور
رعایت دبی بهینه تزریق در چنین عملیاتی میتواند زمینه تولید صیانتی
از اینگونه مخازن را نیز فراهم نمايد.
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ﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﺳﺖ .درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
ﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻣﺘﺰاجﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز و ﺳﻴﺎل ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ
د .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ در درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﻧﺤﻮهي ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻐﺰهﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪي ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺑﻮد و ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﻨﮓ وارد ﻣﻲﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺤﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ذرات در داﺧﻞ ﻣﻐﺰه
ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻐﺰه ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذرات ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
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