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کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه برای پیشبینی تراوایی نسبی
مهناز حکمتزاده* ،شهاب گرامی ،پژوهشکدهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

هــدف ایــن مقالــه توصیــف ف ـنآوری آنالیــز دیجیتــال مغــزه بهعنــوان ابــزاری مفیــد و عملــی در
صنعــت نفــت بــرای پیشبینــی نفوذپذیــری نســبی اســت .بنابرایــن مراحــل اصلــی ایــن ف ـنآوری
شــامل تصویربــرداری از محیــط متخلخــل ،آنالیــز تصاویــر دوبعــدی و ســاخت مــدل محیــط
متخلخــل س ـهبعدی ،مدلســازی جریــان ســیال در مقیــاس حفــره بــا مدلســازی مســتقیم یــا مــدل
شــبکهی حفــره و تفــاوت آنهــا بــا یکدیگــر ،افزایــش مقیــاس خصوصیــات جریــان چندفــازی
حاصــل از مدلســازی در مقیــاس حفــره بــه مقیاسهــای بزرگتــر و اعتبارســنجی و آزمایــش
قــدرت پیشبینــی حاصــل از آنالیــز دیجیتــال مغــزه شــرح داده خواهــد شــد.
یکی از ابهامات مهم در مشخصهسازی و شبیهسازی مخزن ،تخصیص
خواص جریان چندفازی است .نفوذپذیریهای نسبی بهصورت
آزمایشگاهی و تنها برای چند نمونه و سناریوی محدود اندازهگیری
میشوند .در حالیکه در شبیهسازی مخزن به بلوکهای ناهمگن بزرگ
که ممکن است شامل انواع نمونههای سنگ باشد و مسیرهای متفاوت
جابجایی سیاالت اختصاص داده میشوند .در نتیجه نفوذپذیریهای
نسبی بهندرت قابلاعتماد هستند و اغلب با توجیه فیزیکی کمی در طول
تطبیق پیشینه در شبیهسازی اصالح می شوند .حال آنکه تراوایی نسبی
اختصاص داده شده در شبیهسازی در مقیاس میدان اثر بسیار زیادی بر
پیشبینی میزان برداشت از مخزن دارد.
استفاده از روشهای شبیهسازی دیجیتال مغزه ( )DCAجایگزینی سریع
برای روشهای آزمایشگاهی است که میتواند زمان اندارهگیری
خواص سنگ مخزن را در بستری مجازی ،از هفتهها و ماهها به چند
روز کاهش دهد .از سوی دیگر از آنجا که آنالیز دیجیتال مغزه مبتنی
بر مدلسازی جریان سیال در محیط متخلخل (با مدلسازی مستقیم یا
شبکهی حفره) است سبب پیشبینی واقعیتر نسبت به روابط تجربی
برای تخمین نفوذپذیری نسبی است [2و .]1مزایای استفاده از روشهای
 DCAدر محاسبهی خصوصیات سنگ مخزن عبارت است از:
■ کاهش هزینههای مربوط به اندازهگیری خصوصیات سنگ مخزن
■ ایجاد شبکهی سهبعدی سنگ مخزن با دقت زیاد و آشکارسازی
ناهمگونی سنگ مخزن در مقیاس میکرو و نانو
■ قابلیت اندازهگیری خصوصیات سنگ مخزن در شرایط عدم وجود
مغزه و با استفاده از خردههای حفاری
■ اندازهگیری سریع تراوایی سنگ مخرن در نمونههای بسیار کمتراوا
■ قابلیت تکرار محاسبات روی مدل دیجیتالی ایجاد شده
■ اندازهگیری ایمن تراوایی در دماهای زیاد
■ امکان پیشبینی تراوایی نسبی برای سناريوهای متفاوت تزریق و برای
*
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واژگان کلیدی:

آنالیز دیجیتال مغزه ،مدلسازی مستقیم،
مدل شبکهی حفره ،نفوذپذیری نسبی

انواع جابجاییهاي متفاوت ازدیاد برداشت
در سالهای اخیر نشان داده شده که ترکیب شبکهی فضای خالی حاصل
از محیط متخلخل واقعی سنگ همراه با توصیف منسجم نحوه ی توزیع
سیاالت و مکانیزمهای جابجایی در مقیاس حفره ،میتواند سبب تخمین
پیشبینیهای دقیق خواص جابجایی دو و سهفازی جریان شود [2و.]1
بیشترین عدم قطعیت در این فنآوری مربوط به تعیین زاویهی تماس در
سیستم با ترشوندگی مخلوط و ساخت شبکههای قابلاعتماد از تصاویر
سهبعدی محیط متخلخل بهعنوان شبکهی نمایندهی محیط متخلخل
سنگ مخزن است.
در این تحقیق ابتدا مروری بر سابقهی مطالعات فنآوری آنالیز دیجیتال
مغزه شده است .سپس انواع روشهای تصویربرداری از محیط متخلخل
بههمراه روش بازسازی ساختار فضاهای خالی شرح داده شده است.
پس از آن روشهای عددی محاسبه ی خواص جریان در جابجایی
چندفازی در محیط متخلخل با ذکر مزایا و معایب هریک توصیف شده
است .در نهایت نحوهی ارتقاء مقیاس و اعتبارسنجی با آزمایشهای
ویژهی مغزه 1بیان شده است.
 -1بررسي سابقهی مطالعات

در دههی گذشته مدلسازی در مقیاس حفره بهسرعت رشد کرده و
از روشی پایهای برای فهم جریانهای جابجایی سیاالت بدون هیچ
بهرهبرداری اقتصادی ،به ابزاری پیشبینیکننده در صنعت نفت تبدیل
شده که امروزه برخی شرکتها مانند شرکت شلمبرژه و خدمات آنالیز
دیجیتالی مغزه را بهعنوان روشی تکمیلی بر آزمایشهای ویژهی مغزه ارائه
میدهند .در جدول 1-به اختصار مهمترین مؤسسات تحقیقاتی که در این
زمینه مطالعه میکنند و شرکتهای ارائه دهندهی خدمات آنالیز دیجیتال
مغزه بههمراه فعالیتهای پژوهشی انجام شده توسط آنها لیست شده است.

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()hekmatzadeh@nioc.ir
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زمانبر ،بسیار سخت یا غیرممکن است .مث ً
ال اندازهگیری آزمایشگاهی
نفوذپذیری نسبی برای یک آزمایش میتواند بیش از سه ماه بهطول
بیانجامد .حال اگر یک نفر بخواهد استراتژیهای تولید چندگانه
و سناریوهای بهبود برداشت را تخمین بزند با استفاده از روشهای
آزمایشگاهی متداول قریب به یکسال زمان نیاز دارد .از آنجا که

اساس این روش ساخت مدلهایی با افزایش توانایی پیشبینی تراوایی
نسبی و فشار موئينگي با استفاده از دینامیک جریان چندفازی و شکل
هندسی محیط متخلخل سنگ حاصل از تصاویر سهبعدی حاصل از
تصویربرداری از محیط متخلخل است .این امر سبب یافتن اطالعاتی
شد که با استفاده از روشهای آزمایشگاهی متداول ()SCAL/RCAL
1

مؤسسات تحقیقاتی توسعهدهنده و شرکتهای ارائه دهندهی آنالیز دیجیتال مغزه

نام مؤسسه

رهبر تیم

دانشگاه ملی استرالیا بههمراه دانشگاه
نیوساوث ولز (کنسرسیوم مغزه ی دیجیتال)2

مارک ناکستد

دانشگاه ایمپریال کالج (کنسرسیوم
مدلسازی شبکهی حفره)4

پروفسور بالنت

تشکیل کنسرسیوم مدلسازی شبکهی حفره با حمایت مالی بیپی ،شورن ،توتال،
انی ،پتروبارز و ...برای مدسازی جریانهای دو و سهفازی در مقیاس حفره و
افزایش مقیاس نتایج مدل شبکهی حفره به گریدهای شبیهسازها

تورندهیم نروژ (سنگهای عددی)5

6

پل اریک اورن

مدلسازی شبکهی بولتزمن 7بهصورت مستقیم بر شبکهی استخراج شده از محیط
متخلخل

 ( LSUکنسرسیوم )PoreSim

پرفسور کارستن
دکتر تامپسون

دانشگاه وایومینگ

دکتر پیری

هریوت وات

دکتر مکدوگال

دانشگاه استونی بروک ()3DMA-Rock

دکتر لیندکویست

دانشگاه تگزاس

دکتر پرودانویک
13
دکتر لندری

دانشگاه واترلو

دکتر ایونیدیس

ETH

دکتر کارملیت

دانشگاه یوترخت

دکتر حسنیزاده
دکتر رئوف

)FEI (Lithicon

شلمبرژه

(آنالیز دیجیتال مغزهی )CoreFlow
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اهم فعالیتهای انجام شده
تصویربرداری سهبعدی دینامیک از جریان سیال در محیط متخلخل و توسعهی
مدلسازی مستقیم برای پیشبینی نفوذپذیری نسبی

3

8

9

مدلسازی جریان چندفازی با مدلسازی مستقیم
توسعهی آزمایشگاه مجهزی برای آنالیز دیجیتال مغزه برای تهیهی تصاویر
سهبعدی از محیط متخلخل و توسعهی مدلسازی شبکهی حفره

10

توسعهی مدلهای شبکهی حفره برای مدلسازی فرآیندهای ازدیاد برداشت
شامل ،تزریق آب با شوری کم ،تزریق سورفکتانت و پلیمر

11

ساخت مدل سهبعدی شامل ساختار محیط متخلخل و سیاالت

12

استفاده از تصاویر حاصل از میکرو سیتی و  SEMبرای ساخت مدل ساختار
محیط متخلخل و توسعهی مدلسازی روش تنظیم سطح 14و شبکهی بولتزمن برای
مدلسازی جریان چندفازی در محیط متخلخل

15

توسعهی روش فیوژن آماری 16برای دستیابی به ناهمگنی و ساختار محیط متخلخل
برای افزایش مقیاس

17

توسعهی مدلهای مدلسازی المانهای مجزا 18و مدلسازی شبکهی بولتزمن
توسعهی مدلسازی شبکهی حفره برای مهاجرت سیال همراه با فرآیند جذب و
واکنش شیمیایی

در سال  2013نرمافزار  Lithiconبا خرید و تجمیع  Digitalcoreدانشگاه ملی استرالیا و  Numerical Rocksنروژ
توسط شرکت  FEIبرای آنالیز دیجیتال مغزه ایجاد شد

در دسامبر  2013شلمبرژه سرویس آنالیز سنگ و سیال دیجیتال  CoreFlowرا با استفاده از شبیهسازی جریان
چندفازی پیچیده در مقیاس حفره با نام شبیهسازی هیدرودینامیک مستقیم 19معرفی کرد
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شرکتهای اندکی زمان یا بودجهی الزم را دارند بسیاری فقط سناریوی
پایه ،بهترین سناریو بر مبنای ارزیابیهای مهندسی را برای انجام کار
آزمایشگاهی انتخاب میکنند .معموالً این امر انتهای آنالیز مغزه است
و در پایان آن باید بر اساس چندین آزمایش تصمیم اجرایی برای انجام
آن سناریو یا تعلیق پروژه اتخاذ شود.
انجام شبیهسازی روشهای ازدیاد برداشت بدون انجام آزمایشها و با
استفاده از نفوذپذیریهای نسبی حاصل از روابط تجربی ،خطای بسیاری
دارد که میتواند اساس مطالعات ازدیاد برداشتی را زیر سؤال ببرد.
بهطور ایدهال شرکتهای نفتی ترجیح میدهند سناریوهای تولید
و ازدیاد برداشت بسیاری را در زمان کم و در آزمایشگاه آزمایش
کنند .بنابراین برای دههها محققان راههایی را جهت استفاده از تصاویر
دیجیتالی نمونههای سنگ مخزن حاصل از خردههای حفاری برای
استخراج اطالعات سودمند جستجو میکردند .از دههی  80میالدی
دانشگاهها شروع به تصویربرداری کامپیوتری مقاطع نازک از مغزهها و
محاسبهی فشار موئينگي و نفوذپذیری نسبی کردند.
اما تردیدها برای استفاده از آنالیز دیجیتالی مغزه به دو دلیل زیر برای
مدتهای طوالنی ادامه یافت؛ اول اینکه توسعهدهندهها در ابتدا راجع
به تواناییهای مدلسازی دیجیتالی مغزه اغراق نکردند .ادعاهایی انجام
شد که آنالیز دیجیتالی مغزه میتواند جایگزین روشهای آزمایشگاهی
متداول مغزه گردد که تاکنون محقق نشده است .در حالیکه آنالیز
مغزه ی دیجیتالي در کنار آزمایشهای مغزه برای کاهش هزینهها و
تعداد آزمایشها کاربرد دارد .دوم آنکه مدلهای دیجیتالی سنگ ،با
استفاده از اندازهگیریهای فیزیکی اعتبار الزم را برای متقاعد کردن
متخصصان نداشتند .برای اعتبار مدل دیجیتالی سنگ باید آنالیزهای
مغزه ی دیجیتالی و فیزیکی را روی یک نمونه سنگ و با تجهیزات یکسان
انجام داد .هماکنون نیز اختالف معموالً چشمگیر بین اندازهگیریهای
فیزیکی و دیجیتالی بهخصوص در مخازن ناهمگن اجتناب ناپذیر است
20
.تحقیقات برای توسعهی مدلسازی و تصویربرداری از مخازن سخت
در جریان است.
در  2013باألخره ،فنآوری دیجیتالی سنگ بهصورت موفقیتآمیز
توسط مدلسازی مستقیم تجاری شد و هماکنون این خدمات توسط
شرکت شلمبرژه و  FEIارائه میگردند .الزم بهذکر است هر چند این
روش با افزایش سرعت و دقت در آنالیز و مدلسازی سنگ مخزن،
پتانسیل ایجاد تحول بزرگي را در صنعت نفت دارد اما هنوز برای
ارائه ی پیشبینیهای واقعی ،نیاز به اعتبارسنجی و تأیید با روشهای
آزمایشگاهی متداول (  )SCAL/ RCALوجود دارد .همچنین مدلسازی
با شبکهی حفره که برای محیط متخلخل ناهمگن و ترشوندگی مخلوط
مناسب است هنوز وارد فاز تجاری نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه
دارد.
در این قسمت در ابتدا به اختصار روشهای تصویر برداری که در آنها
برای تهیهی محیط متخلخل سهبعدی از فضای حفرات نمونه ی سنگ
استفاده میشود اشاره خواهد شد .برای بررسی دقیقتر در این زمینه
میتوان به مطالعه ویلدنسچاید ]3[ 21رجوع کرد .سپس در خصوص
روشهای عددی مختلف مورد استفاده که برای محاسبهی خواص
مقیاس حفره بحث خواهد شد.

 -2روشهای تصویربرداری از محیط متخلخل

در حال حاضر مجموعه ای از روشهای تصویربرداری از سنگها
در مقیاسهای مختلف از مقیاس مغزهی کامل (برای تعیین ناهمگنی
و ساختار در محدودهی سانتیمتر تا متر) و مقیاس میکرون (برای
محیطهای متخلخل با ساختار بزرگ) و زیر میکرون (برای نمونههای
با محیط متخلخل سختتر) وجود دارد .سه روش آزمایشگاهی برای
تصویربرداری محیط متخلخل عبارتند از تصویر برداری با اشعهی
ایکس ،22تصویربرداری با پرتو یونی متمرکز 23و استفاده از میکروسکوپ
نوری .قابلیتها و محدودیتهای هریک از این روشها در ادامه
توضیح داده شده است .چالش این قسمت ،استفاده از اطالعات موجود
در تصاویر حاصل از هر فنآوری جهت پیشبینی دقیق و قابلاطمینان
ساختار محیط متخلخل برای پیشبینی صحیح خواص جریان چندفازی
است.
 -1-2روشهای تصویربرداری با اشعهی ایکس

توسعهی روشهای تصویربرداری مدرن متکی بر استفاده از اشعهی
ایکس برای بازسازی سهبعدی محیط متخلخل با استفاده از مجموعه
تصاویر دوبعدی گرفته شده در زوایای مختلف است .با چرخش نمونه،
جذب اشعهی ایکس در جهات مختلف سنگ ثبت میشود که برای
تولید محیط متخلخل سهبعدی سنگ و اشباع سیاالت استفاده میشود.
در  1980این روش برای اولین بار در سیستمهای آزمایشگاهی برای
اندازهگیری اشباع مایع دو و ازی برای برنامههای کاربردی علوم
خاک با رزولوشن حدود  1-3میلیمتر استفاده شد .اولین تصاویر
میکروسیتی( 24میکرون یا مقیاس متخلخل) از سنگها توسط فالنری
و همکاران در مرکز تحقیقات اکسون (فالنری و همکاران )1987 ،با
استفاده از منابع آزمایشگاهی و سینکروترون بهدست آمد .دانسمویر و
همکاران ( )1991این کار را برای توصیف توپولوژی فضای متخلخل
و جابجایی در ماسه سنگ توسعه دادند .هازلت ( )1995اولین کسی بود
که از تصاویر اشعهی ایکس برای محاسبهی مستقیم جریان چندفازی،
از جمله پیشبینیهای نفوذپذیری نسبی با استفاده از روش شبکهی
بولتزمن (که در ادامه توصیف میشود) استفاده کرد .مروری بسیار
عالی از این روش تصویربرداری در علوم زمین بهکار برده شده و توسط
کچام و کارلسون ( )2001ارائه گردیده است [ .]4یکی از پیشگامان
توسعهی این فنآوری ،تیمی در دانشگاه ملی استرالیا در همکاری با
همکاران در دانشگاه نیوساوتولز است .آنها برای تصویربرداری طیف
گستردهای از نمونههای سنگ و سپس پیشبینی خواص جریان ،یک
مرکز آزمایشگاهی قراردادی ساختند .تصویر پایهی حاصل از این
روش ،نقشهی سهبعدی از جذب اشعهی ایکس است .این تصویر برای
توصیف نوع کانیهای سنگ ،خاک رس و تشخیص دانه از فضای
متخلخل استفاده میشود .این فنآوری بههمراه مدلسازیهای توسعه
داده شده توسط دانشگاه تورندیهام نروژ در سال  2013توسط شرکت
 FEIخریداری شده وبا نام نرمافزار  Liticonبرای ارائهی خدمات آنالیز
دیجیتال مغزه توسط این شرکت استفاده میشود.
هماکنون برای بازسازی محیط متخلخل با استفاده از اشعهی ایکس
بهصورت تجاری سه ابزار آزمایشگاهی وجود دارد که هر یک با
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توجه به انرژی اشعهی ایکس ،دستیابی به اندازه و رزولوشن تصویر
مشخصی را فراهم میآورند؛ سینکروترون ،25میکروسیتی و نانوسیتی.
رزولوشن حاصل از این روشها توسط اندازه ی نمونه ،کیفیت پرتو و
مشخصات آشکارساز تعیین میشود .در ابزارهای آزمایشگاهی که پرتو
مخروطی دارند ،رزولوشن توسط فاصلهی نمونه تا پرتو کنترل میشود.
در این روشها ،برای تولید تصویر نماینده از محیط متخلخل ،اندازهی
مغزهها بهطور معمول چند میلیمتر است و رزولوشن حاصل محدود به
چند میکرون میباشد .رزولوشن زیر میکرون با استفاده از ابزار خاص و
نمونهی کوچکتر امکانپذیر است .بهطور کلی ،رزولوشن چند میکرون
برای توصیف فضای متخلخل برای ماسهسنگها و برخی سنگهای
کربناته ی نفوذپذیر مناسب است ،در حالیکه بسیاری از سنگهای
کربناته ی و منابع غیرمتعارف مانند شیلها حفرههایی با اندازهی بسیار
کمتر از یک میکرون دارند .اگر این کسر از فضای متخلخل بهعلت
رزولوشن کم تصاویر نادیده گرفته شود ممکن است پیشبینی جابجایی
حاصل خطای قابلتوجهی داشته باشد .ممکن است تحوالت در
تصویربرداری با اشعهی ایکس اجازه دهد تصاویر بسیار بزرگتر حاصل
شود اما بسیاری از تصاویر کنونی طیف حدود  1000برابر رزولوشن نسبت
به اندازهی نمونه دارند.
در سینکروترون یک پرتو تکرنگ روشن از اشعهی ایکس به نمونهی
سنگ کوچک تابانده میشود .سینکروترونها پرتوهایی با انرژیهای
مختلف دارند که پرتوهای با انرژی کمتر از حدود  30هزارالکترون
ولت برای تصویربرداری نمونهی سنگ ایدهآل هستند .رزولوشنهای
سینکروترون کم (حدود  3میکرومتر) است.
میکروسیتی اشعهی ایکس چند رنگ دارد که پرتوهای آن موازی
نیستند (وضوح تصویر در درجهی اول توسط مجاورت نمونهی سنگ
به منبع تعیین میشود) .میکروسیتی دارای انرژیهای معمولی اشعهی
ایکس در محدودهی  160-30هزارالکترون ولت دارد (با طول موج
متناظر  0/01-0/04نانومتر) و تصاویر با رزولوشن حدود  10003تا
 20003وکسل تولید میکنند .ابزارهای مذکور این مزیت را دارند که
نیازمند دسترسی به امکانات سنکروترون مرکزی یا آزمایشگاه سفارشی
هستند .همچنین در زمان گرفتن تصویر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
محدودیت این روش ضعیف بودن شدت اشعهی ایکس در مقایسه با
سینکروترون است و گسترش پرتو و طیف وسیع طول موجها سبب
ایجاد تصاویر غیرواقعی میشود.
تصاویر را باید پس از اخذ ،پردازش کرده و سپس تقسیمبندی به
دانههای سنگ و فازهای سیاالت انجام میشود .پردازش تصاویر
شامل دو مرحلهی اصلی است :از بین بردن نویزها و تصاویر غیرواقعی
(باریکههای نور) که ممکن است در طول برداشت تصاویر با اشعهی
ایکس بهوجود آمده باشند .نویزها با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد
دوبعدی یا در حالت ایدهآل سهبعدی با یک محدودکنندهی انتشار
زیاد در تغییرات حداکثری برای حفظ لبههای تصاویر حذف میشوند.
تصاویر غیرواقعی (باریکههای نور عمودی) نیز به بهترین شکل با استفاده
از فیلتر فوریر-ویولت 26از تصاویر اصلی حذف میگردند .همچنین
در این مرحله با توجه به کیفیت تصاویر ورودی و نوع مسألهی مورد
مطالعه ،باید از روشهای مختلف پردازش تصویر (نظیر بهبود کیفیت
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تصویر ،پردازش هیستوگرام ،افزایش کنتراست ،اصالح گاما و ،)...
استفاده از عملگر کانولوشن (فیلترهای باالگذر و پایینگذر) ،اعمال
فرآیندهای ریاضی نظیر ترکیب یا تفریق تصاویر ،عملگر لگاریتمی یا
توانی ،اتساع یا سایش) ،استفاده از فیلترهای کاهشدهندهی نویز (نظیر
فیلتر هموارساز انطباقی ،فیلتر میانگین ،فیلتر سیگما) ،عملگر حذف
روند ،عملگر تشخیص لبه و روشهای آنالیز تصویر استفاده شود [.]5
در نهایت باید تقسیمبندی به دانههای سنگ و فازهای سیاالت مختلف
بر اساس الگوریتم اوتسو چندآستانهای 27انجام شود [7و.]6
 -2-2روشهای تصویربرداری با پرتو یونی متمرکز

از این روش برای گرفتن تصاویر دوبعدی با مقیاس ریز از نمونههای
سنگ استفاده میشود .اسکن میکروسکوپ الکترونی 28که بهطور
معمول تصاویری با رزولوشن کمتر از  10نانومتر تولید میکند یکی
از ابزارهای پرکاربرد این گروه است .این وسیله جهت تصویربرداری
فضای متخلخل در ماسهسنگها و کربناتهای با نفوذپذیری کم و نیز
مطالعهی حفرات در مقیاس نانومتر در مخازن غیرمتعارف شیل نفت
و گاز استفاده می شود .محدودیت این روش ،دوبعدی بودن تصاویر
حاصله است .از اینرو اتصال سهبعدی فضاهای متخلخل ناشناخته است.
بنابراین جهت بازسازی محیط متخلخل سهبعدی باید از روشهای
آماری با استفاده از تجزیه و تحلیل تصویر دوبعدی با وضوح زیاد
استفاده کرد .روشهای آماری شامل روشهای بر مبنای استخراج
الگوهای نمونه (مثل آمار چندنقطهای( 29استربل ( )2002برای حفظ
اتصال محیط متخلخل (اکابه و بالنت ( ،)2004جیانگ و همکاران
( ،)2007وو و وان ( ))2006و روشهای مبتنی بر هدف (اورن و بکی
( ))2002که بستهبندی دانههای نامنظم و دیاژنز را شبیهسازی میکند
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نفوذپذیریهای نسبی پیشبینی شده توسط مدل شبکهي حفره و
اندازهگیری شدهي آزمایشگاهی توسط اوک ( )1990با محور خطی
(سمت چپ) و لگاریتمی (سمت راست) .ردیف باال فرآیند تخلیهي
اولیه و ردیف پایین سیالبزنی با آب را نشان میدهد
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هستند .این روشها برای نمایش ساختار محیط متخلخل در مقیاسهای
مختلف ،ترکیب اطالعات حاصل از تصاویر با رزولوشنهای مختلف و
ارائهی طیف فضایی بزرگتر از محیط متخلخل نسبت به فنآوریهای
تصویربرداری مستقیم گسترش یافتهاند.
( FIB/SEMکه  FIBمخفف پرتوهای یون متمرکز است) نیز فنآوری
جدیدی است که برای گرفتن تصاویر سهبعدی با وضوح بسیار زیاد از
نمونههای کوچک سنگ (معموالً فقط چند میکرون) استفاده میشود
(لمنز و همکاران ( ،)2010توموتسا و سیلین ( ))2007و پرتو یونی
برشهای بسیار ریزی در طول نمونه ایجاد کرده و باعث میشود تصاویر
 SEMپیدرپی بهدست آید .این روش با تخریب محیط متخلخل سنگ
همراه است اما جزئیات بینظیری از فضاهای خالی بسیار کوچک محیط
متخلخل را نشان میدهد.
 -3-2میکروسکوپ نوری

عالوه بر  SEMو اشعهی ایکس ،میکروسکوپ نوری را نیز می توان
برای تولید تصاویر از فضای متخلخل سهبعدی استفاده کرد .در این
روش میکروسکوپ کانفوکال در یکسری صفحات در طول نمونه
تمرکز میکند .سپس با استفاده از این تصاویر دوبعدی حاصل از
میکروسکوپ ،تصویر سهبعدی محیط متخلخل بازسازی میشود .در
این روش رزولوشن عمودی میتواند بسیار عالی باشد اما تنها نمونههای
نسبتاً نازک را میتوان مطالعه کرد.
 -3روشهای عددی

روشهای عددی مورد استفاده برای محاسبهی خصوصیات محیط
متخلخل به دو گروه تقسیم میشوند :شبیهسازی مستقیم )DM( 30و
مدلسازی شبکهای .)PNM( 31در شبیهسازی مستقیم ،معادالت حاصل

از جریان و انتقال مستقیماً برای محیط متخلخل سهبعدی حاصل از آنالیز
تصاویر نوشته میشوند .در این روش شکل هندسی صحیح حفرات
با موفقیت حفظ میشود؛ در حالی که دینامیک حرکت سیاالت نیز
سادهسازی میگردد .این روش بهعلت حجم محاسبات زیاد برای
جریان چندفازی در سیستم نفت بسیار زمانبر است .بنابراین استفاده
از این روش جهت جابجاییهای تحت کنترل نیروی موئینگی 32برای
تصاویر محیط متخلخل بزرگ بهعلت کاهش نرخ جریان و افزایش
زمان محاسبات بسیار مشکل است.
در مدلسازی شبکهای  PNMدر ابتدا شبکهی فضاهای خالی نمایندهی
محیط متخلخل سنگ حاصل از آنالیز تصاویر ،استخراج شده و سپس
معادالت جابجایی و انتقال برای این شبکه نمایندهی محیط متخلخل
نوشته میشود .در این روش ،پیچیدگی کلی محیط متخلخل سنگ
حفظ شده؛ در حالی که شکل هندسی واقعی حفرهها بهصورت
شبکهای از لولهها و کرههای مصنوعی ساده میگردد .این روش اساساً
برای مطالعهی جریانهای تحت کنترل نیروی موئینگی بسیار مناسب
است .بنابراین مدلسازی دیجیتالی بهعلت ساده کردن زیاد هندسهی
فضاهای خالی در مدلسازی  PNMیا ساده کردن زیاد خصوصیات
سیال در مدلسازی  DMیا هر دو عامل از واقعیت جریان سیال در
محیط متخلخل فاصله دارد .اما در مقایسه بین دو روش اشاره شده
و با بررسی مطالعات صورت گرفته تا کنون ،پیشبینیهای موفق و
مقرون بهصرفهی جریان چندفازی با استفاده از شبکهی حفره برای
تعیین ضریب نفوذ و نفوذپذیری نسبی انجام شده است .همچنین باید
به محدودیتها و چالشهای این دو روش شامل یافتن نمونهی سنگ
و شبکهی محیط متخلخل نماینده ،تصویربرداری و شبیهسازی جریان و
انتقال سیاالت در محیط متخلخل در مقیاسهای مختلف جهت افزایش
مقیاس خصوصیات به میدان و تعیین ترشوندگی اشاره کرد .هر دوی
این روشها در ادامه توضیح داده شدهاند.
 -1-3مدلسازی مستقیم
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مقایسهي نتایج پیشبینی نفوذپذیری نسبی حاصل از مدل شبکهي
حفره با نتایج آزمایشگاهی برای یک نمونه سنگ کربناته با تراوایی
مطلق  1/5ميليدارسي

روش معمول برای محاسبهي جریان تکفازي و چندفازی بهطور مستقیم
روی تصاویر فضای متخلخل ،روش شبکهي بولتزمن است .این روش
که مبتنی بر ذرات است ،حرکت و برخورد ذرات را روی یک شبکه
شبیهسازی میکند .در این روش حل معادلهي بولتزمن گسستهشده
روی ذرات ،جایگزین حل معادالت ناویر استوکس میشود .در روش
مذكور امکان دادن خواص میانه (مانند فشار و چگالی) به ذرات وجود
دارد .این ذرات مؤثر میتوانند فازهای مختلف را نشان دهند و توسط
کشش بین سطحی معادل با یکدیگر تعامل داشته باشند .توسعهي روش
بولتزمن نسبتاً آسان بوده و برای پلتفرمهای محاسبات موازی مناسب
و ایدهآل است .این روش با اجازه دادن به ردیابی ذراتی که نماینده
عناصر مایع دو فازی (یا بیشتر) هستند به آسانی به جریان چندفازی
تعمیم داده میشود اما نقطه ضعف اصلی آن (حتی با اجرای موازی)،
بازده محاسباتی است .زمان اجرای محاسبات تقریباً با معکوس سرعت
جریان واقعی رابطه دارد .بنابراين رسیدن به جابجایی با کنترل موئینگی
برای نمونه به اندازهي کافی بزرگ (اندازهي  )REVرا برای پیشبینی
قابلاطمینان نفوذپذیری نسبی مشکل میکند .با این حال تحقیقات
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اخیر نشان میدهد که با استفاده از بهترین منابع کامپیوتر ،محاسبهي
نفوذپذیری نسبی بر اساس تصاویر فضای متخلخل در برخی موارد
امکانپذیر است .این روش برای محاسبهي خواص و جابجایی جریان
تکفازی ،مانند نفوذپذیری ،ضریب پراکندگی و سرعت واکنش
مناسب است .همچنین با موفقیت برای ارائهي تجزیه و تحلیلی دقیق
از دینامیک منافذ ،برای محاسبهي مساحت سطحی و برای کمک به
توسعهي نظریههای جریان متخلخل استفاده شده است.
هیدرودینامیک ذرات صاف 33و انواع آن روش دیگری از مدلسازی
مستقیم است که در مطالعهي پراکندگی و جریانهای چندفازی با
موفقیت استفاده شده است (تارتاوسکی و همکاران ( )2009و اویسی
و پیری ( .))2010عالوه بر این ،روشهای دیگری نیز وجود دارد که
بهطور خاص برای مطالعهي جابهجایی با کنترل موئينگي طراحی شده
است .روش تنظیم ،سطح یک مرز را بین مایعات تعریف کرده و
حرکت آنرا در یک جابجایی شبهاستاتیک ردیابی میکند .این روش
برای مسائل بزرگ (بر اساس تصاویر سهبعدی از فضای متخلخل) نیز از
نظر محاسباتی بسیار سنگین است اما جهت بررسی فرآیندهای آشام و
جریان بین شکاف/ماتریس استفاده شده است.
مدلسازی تراکم کاربردی 34نیز جهت توسعهي فرمولي کلی برای
جریان سیال شامل ترکیب پدیدههای مختلف فیزیکی ،از جمله جریان
چندفازی ،رئولوژی غیرنیوتنی و اثرات حرارتی استفاده شده است.
این روش برای محاسبهي توزیع مایع در شکلهای هندسی ساده مثل
یک لولهي موئین نيز با موفقیت استفاده شده است .اما شبيه بسیاری از
روشها نیازمند توسعهي بیشتر جهت پیشبینی خواص جریان چندفازی
در مقیاس مغزه و بر اساس تصاویر واقعگرایانهي فضای متخلخل است.
برای مطالعهي سایر مدلهای توسعهیافته در مدلسازی مستقیم به
مطالعهي میاکین 35و تارتاکوسکی ( )2009رجوع شود.
این احتمال وجود دارد که با پیشرفت روشهای عددی و قدرت
کامپیوتر و پلتفرمهای محاسباتی جدید( ،مانند پردازندههای موازی
یا  )GPUبسیاری از محاسبات خواص جریان تکفازي و چندفازی
با استفاده از یک یا چند روش باال انجام شود .اما اكنون و در حالی
که این روشها برای جریان تکفاز بهخوبی کار میکند برای جریان
چندفازی حجم محاسبات افزایش می یابد .بنابراین در روش مدلسازی
مستقیم بايد در یک هندسهي پیچیده با زاویهي تماسی که حفره به حفره
متفاوت است ،مرز بین فازها پیگیری شده و موقعیت جدید مرزها تعیین
گرد .بنابراين در این روش ردیابی الیههای فاز ترکننده و نازک که
بسیاری از فرآیندها را در جریان دوفازي و سهفازی در محیط متخلخل
کنترل میکند دشوار خواهد بود .به هرحال روشهای تجاریسازی
شده ی آنالیز دیجیتال مغزه مبتنی بر یکی از روشهای مدلسازی
مستقیم هستند .اما بر اساس تحقیقات انجام شده ،کارآمدترین و
موفقترین پیشبینی محاسباتی جریان چندفازی از مدلسازی شبکهي
حفره به شرح زیر نشأت گرفته که هنوز تجاری نشده است.
 -2-3مدلسازی شبکهي حفره

اولیــن مــدل شــبکهي حفــره توســط فــت )1956( 36و بــرای مقایس ـهي
جریــان در محیــط متخلخــل و یــک شــبکهي مقاومــت تصادفــی
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اســتفاده شــد .از آن پــس مدلســازی شــبکهي حفــره بهشــدت توســعه
یافتــه اســت .بهنحــوی کــه هماکنــون مدلســازی شــبکهي حفــرهای
بــرای محاســبات محیطهــای متخلخــل نامنظــم و ناهمگــن ،جریــان
الیـهي فیلمــی تــر ،ترشــوندگی دلخــواه ،جابجایــی ســیاالت در جریــان
دوفــازي و ســه فــازی و همچنیــن فرآیندهــای مختلــف فیزیکــی (شــامل
انــواع روشهــای ازدیــاد برداشــت) از جملــه تبــادل فــاز ،جابجایــی
غیرنیوتنــی ،جریــان غیردارســی ،انتقــال دمــا ،تبــادل یونــی ،جابجایــی
راکتیــو و  ...اســتفاده شــود .بســیاری از مکانیسـمهای زیربنایــی جریــان
ســیال در محیــط متخلخــل ،هــم از لحــاظ نظــری و هــم از طریــق انجــام
آزمایشهــاي میکرومــدل دوبعــدی بررســی شــدهاند .تحــوالت
عمــده در طــول ده ســال گذشــته بــر افزایــش واقعگرایــی ســاختار
شــبکهي نماینــدهي محیــط متخلخــل و توســعهي روش شــبکهي حفــره
جهــت پیشبینــی جریــان چندفــازی و خــواص جابجایــی بــر اســاس
تصاویــر فضــای متخلخــل متمرکــز شــده اســت .پیشبینــی نفوذپذیــری
نســبی بــرای ماسهســنگ ســاده ،بریــا نشــاندهندهي تطابــق نتایــج
مــدل شــبکهي حفــره بــا نتایــج آزمایــش مغــزه بــود .بــا ظهــور منابــع
محاســباتی قدرتمندتــر ،عــاوه بــر مدلهــای شــبکهي حفــرهي
شبهاســتاتیک مدلهــای شــبکهي حفــرهي دینامیــک نیــز توســعه داده
شــدهاند کــه عــاوه بــر نیروهــای موئينگــي ،اثــرات ســرعت جریــان
(نیروهــای ویســکوز) را نیــز لحــاظ میكننــد کــه ســبب وســعت طیــف
مکانیزمهــای جابجایــی بــه دقــت شبیهســازی ميشــود.
از مزایــای اســتفاده از روش مدلســازی شــبکهي حفــره ،قابلیــت
پیشبینــی ســریعتر خــواص جریــان نســبت بــه اندازهگیــری
آزمایشــگاهی اســت کــه بهطــور معمــول نيازمنــد چنــد مــاه زمــان
اســت .ایــن روش همچنیــن بــراي نمونههــای کوچــک (ماننــد
خردههــای حفــاری و قطعــات بســيار کوچــک مغــزه بــرای دســتگاه
ســیالبزنی مغــزه ی اســتاندارد) نیــز بــهكار م ـيرود .بــا روش مذكــور
میتــوان نفوذپذیریهــای نســبی را بــرای ترشــوندگیهای مختلــف
یــا اشــباع های اولیـهي متفــاوت و تحــت ســناریوهای برداشــت مختلــف
شــامل ســیالبزنی آب یــا تزریــق گاز نيــز ارزیابــی كــرد.
در طول نه سال گذشته کنسرسیوم امپریال کالج برای مدلسازی جریان
سیال در مقیاس حفره ،موفق به توسعهي مجموعهای از نرمافزارها جهت
پیشبینی خواص جریان دوفازي و سه فازی در شبکههای واقعبینانهي
نمایندهي محیط متخلخل سنگ مخزن شده است .بر اساس اين
پژوهشها مدل شبکهي حفره ،پتانسیل تکمیل قابلتوجه نتایج آنالیز
ویژهي سنگ با استفاده از اندازهگیریهای ساده (مانند فشار موئینگی
تزریق جیوه ،آنالیز مقاطع نازک و تعیین شاخص ترشوندگی) جهت
پیشبینی نفوذپذیری نسبی برای سناریوهای متفاوت جابجایی را دارد.
عالوه بر این مدلسازی در مقیاس حفره اجازه میدهد روند تغییرات
نفوذپذیری نسبی با تخلخل ،نفوذپذیری یا نوع سنگ با تغییر ترشوندگی
مخزن و طی جریان سهفازی پیشبینی شود .مث ً
ال در شکل 1-نتایج
مدلسازی شبکهي حفره برای نمونهي سنگ برا که توسط استاتاویل
ارائه شده ،با نتایج آزمایشگاهی اوک مقایسه شدهاند .در این مدلسازی
مدل شبکهي حفره توسط میکروسیتی اسکن و از طریق بازسازی
آماری سهبعدی تهیه شده است.
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نتایــج بســیار امیدوارکننــده هســتند ،امــا بایــد دقــت داشــت کــه بــرای
تعمیــم آنهــا بــه هــر نــوع ســنگ مخزنــی بایــد خصوصیــات کامــل
ســاختار محیــط متخلخــل نماینــدهي ســنگ مخــزن شناســایی گــردد.
بنابرایــن بایــد دقــت شــود کــه بــرای مقایســهي نتایــج آزمایشــگاهی
و مدلســازی شــبکهي حفــره ،بایــد یــک نــوع ســنگ مخــزن و بــا
یــک تجهیــزات آزمایشــگاهی بررســی انجــام شــود .شــکل 2-نتایــج
پیشبینــی نفوذپذیــری نســبی بــرای یــک نمونــه ســنگ کربناتــه بــا
تراوایــی مطلــق  1/5ميليدارســي را نشــان میدهــد .جهــت اطمینــان
از صحــت ســاختار محیــط متخلخــل اســتفاده شــده ،ابتــدا شــکل و
توزیــع انــدازهي حفــرات بــرای مطابقــت بــا فشــار موئينگــي منحنــی
تزریــق جیــوه تنظیــم شــده ،ســپس منحنیهــای تراوایــی نســبی حاصــل
تخلیـهي اولیــه ،پیشبینــی و بــا نتایــج آزمایشــگاهی آنالیــز ویــژه مغــزه
مقایســه گرديدهانــد.
مشــکل دوم در مدلســازی شــبکهي حفــره ،تخصیــص زاویــهي
تمــاس در شــبکه جهــت پیشبینــی دادهي ســیالب بــرای نمونــهي
بــا ترشــوندگی مخلــوط اســت کــه تحقیقــات در ایــن زمینــه کمــاکان
ادامــه دارد.
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