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به هر فرآیندی كه منجر بــه كاهش تراوايي مخزن و در نتیجه ی آن كاهش 
توليد نفت شــود، آسيب سازندي گفته می شــود كه عمدتا در زمان حفاري، 

توليد، تزريق سيال و شكاف هيدروليكي رخ می دهد]1[ 
روش های ازدیاد برداشــت ثانویه شامل افزایش انرژی طبیعی مخزن نفت با 
تزریق ســیاالت، به طور معمول آب یا گاز است و به گونه ای انجام می شود 
که فشــار متوسط مخزن ثابت نگه داشته شــود، یعنی میزان تولید حجمی 
مخــزن برابر با میزان حجمی مخزن جایگزینی مایع اســت و این فرآیند به 
عنوان فشــار ثابت شــناخته می شــود.]2[ تزریق آب در مخازن نفتی یک 
روش رایج ازدیاد برداشتی اســت ولی ناسازگاری آب های تزریق و تشکیل 
می تواند منجر به تشکیل رســوب شود که توسط نویسندگان مختلف مورد 
مطالعه قرار گرفت.]10-2[ رســوب حاصله در ناحیــه ی اختالط حاصل از 
ترکیب آب تزریقی و ســازندی خواهد بود. ضریــب پراکندگی از دو پارامتر 
پراکندگی مکانیکی و نفوذ مولکولی تشــکیل شــده که اندازه ی این ناحیه را 
کنترل می کند]11[ بنابراین ضریب پراکندگی در عملکرد تغییر مکان بسیار 

مهم است و باید با دقت زیادی تعیین شود.
از روش های محاســبه ی ضریــب پراکندگی، اســتفاده از ردیاب هایی مانند 
یون های پتاســیم، ید یا منیزیم در ســیاالت تزریقی در مغزه هستند. از آنجا 

که پتاسیم و ید اجزای طبیعی آب یا سنگ نیستند، ممکن است واکنش های 
ناخواســته در مغزه اتفاق بیفتد و همچنین زمان بیشــتری برای رسیدن به 

تعادل الزم موردنیاز است.]5[ 
مطالعــه ی Bedrikovetsky و همکاران]5[ یک مطالعــه ی جامع ریاضی و 
تجربی برای محاسبه ی ضریب پراکندگی در مطالعات تزریق مربوط به رسوب 
ســولفات باریم در محیط متخلخل است که در این مطالعه یون منیزیم برای 
اندازه گیری ضریــب پراکندگی، به آب تزریق اضافه شــد. روش تجربی این 
نویسندگان برای محاسبه ی ضریب پراکندگی تغییر ترکیبات آب تزریق برای 
جلوگیری از تشــکیل رســوب بود. آنها همچنین این ضریب را از نظر ریاضی 
با توجه به شــرایط اولیه و مرزی مناســب محاسبه کردند. یکی از موضوعات 
موجــود در این روش ممکن اســت تاثیر منیزیم بر روی مکانیســم واکنش 
آب های مخلــوط در محیط های متخلخل باشــد. بنابراین ضریب پراکندگی 
محاسبه شــده با مخلوط کردن آب های ناسازگار می تواند با آنچه در واقعیت 
در مخــزن رخ می دهد متفاوت باشــد. مطالعه ی Zhang و همکاران نشــان 
داد]12[ که یون منیزیم می تواند بر واکنش یون های کلســیم و ســولفات و 
رســوب مقیاس سولفات کلســیم تاثیر بگذارد. نتایج آنها نشــان داد که یون 
منیزیم سطح موردنیاز برای رشد مقیاس ها را کاهش  و همچنین مورفولوژی 
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تزریق آب در محیط متخلخل با هدف ثابت نگه داشــتن فشــار مخزن، حذف پســاب یا بهبود بازیافت تولید 
هیدروکربن انجام می شود. تشکیل رسوبات معدنی به دلیل ناسازگاری آب تزریق شده با آب سازندی می تواند 
یکی از معایب فرآیند تزریق آب باشــد. محاسبه و تعیین ضریب پراکندگی یون های مختلف آب در مدل سازی 
فرآیند اختالط آب های ســازندی و تزریقی از جمله موارد مهم و اساســی اســت که مقدار این پارامتر میزان 
اختــالط را در فرآیندهای تزریق تعیین می کنــد. تعیین این پارامتر گاهی اوقات بــا افزودن برخی ردیاب ها 
مانند منیزیم در آب تزریقی یا با برخی از ساده سازی ها مانند نادیده گرفتن محیط متخلخل واقعی که فرآیند 

رسوب گذاری در آن انجام می شود، صورت می پذیرد. 
این مطالعه، روش آزمایشــگاهی ارزیابی ضریب پراکندگی و محاسبات ریاضی محاسبه ی این پارامتر را بهبود 
بخشــیده اســت. در این تحقیق ضریب پراکندگی با کمک یون های موجود در آب های سازندی و تزریقی در 
مغزه های همگن محاسبه شده است که دارای این مزیت است که در فرآیند رسوب گذاری اثر نخواهد گذاشت. 
برای مدل ســازی غلظت یون ها در محیط متخلخل، داده های غلظت اندازه گیری شده با کمک دو مدل ریاضی 

برازش شده اند. 
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مقیاس رســوبی را تغییر می دهد. کاربرد یون منیزیم برای محاسبه ی ضریب 
پراکندگی توســط شهرآبادی و کمالی]13[ نیز اســتفاده شده است. در این 
مطالعــه، منیزیم بــه آب تزریقی اضافه و ضریب پراکندگــی بدون تغییر در 
خصوصیات آب تزریق محاســبه شد. اثر یون منیزیم بر میزان مقیاس رسوب 
داده شــده در محیط متخلخل را می توان از نتایج تشخیص داد. نتایج نشان 
می دهد که با افزایش غلظت منیزیم، مقدار مقیاس رســوبی برای حجم های 
تزریق شــده کمتر از 2 برابر حجم فضای خالی مغزه کاهش می یابد. بنابراین 
نتایج نشان می دهد که انتخاب ردیاب برای محاسبه ی ضریب پراکندگی باید 

با دقت زیادی انجام شود.
مدل نفوذ اســتاندارد معموال برای مدل سازی ریاضی غلظت یون های ردیاب 
اســتفاده می شــود. در این روش، ضریب پراکندگی و غلظت یون های ردیاب 
تعیین خواهد شد.]5و13[ برای در نظر گرفتن تاثیر منافذ بن بست که ممکن 
اســت هنگام تزریق آب در محیط متخلخل ناهمگن از آن عبور شود، برخی 
از مدل های اصالح شــده ی مدل نفوذ استاندارد توسط کوتس و اسمیت]14[ 
پیشنهاد شده است. از مدل نفوذ استاندارد معموال برای پیش بینی مشخصات 

غلظت یون ها استفاده می شود.
در مطالعه ی پیش رو که در بخش های آتی مورد بحث و بررســی قرار خواهد 
گرفت یک روش کاربردی در انتخاب ردیاب های مناســب جهت محاســبه ی 
ضریب پراکندگی فرآیند اختالط آب های ناســازگار تزریقی و ســازندی ارائه 
خواهد شد که دارای دو مزیت عدم واکنش با یون های دیگر و همچنین عدم 

تاثیر بر مکانیســم تشکیل رســوب در محیط متخلخل است. این مزایا برای 
ردیاب های انتخاب شــده به تعیین دقیق ضریب پراکندگی کمک می کند. در 
بخش مدل سازی این مطالعه نیز از مدل Capacitance  در پیش بینی غلظت 
ردیاب های انتخاب شــده با شــرایط اولیه و مرزی مناسب استفاده و با نتایج 

مدل نفوذ استاندارد مقایسه شد. 

1-  روش انجام کار
1-1 آزمایشات تزریق در مغزه

برای اندازه گیری ضریب پراکندگی، آب های تزریقی و سازندی مربوط به یک 
مخزن میدان نفتی در جنوب غربی ایران انتخاب شــد به طوری که آب تزریق 
حاوی یون های سولفات، سدیم و کلراید است در حالی که آب تشکیل دهنده 
حاوی یون های کلســیم، سدیم و کلراید اســت. غلظت این یون ها در هر دو 
آب در جدول1 آورده شــده است. نوع نمک رسوب شده ی احتمالی ناشی از 
اختالط آب های تزریق و تشــکیل توسط نرم افزار PMSSim  سولفات کلسیم 

پیش بینی شد.]15[
تجهیزات آزمایشــگاهی آزمایشات تزریق در شکل1 نشان داده شده است. در 
هنگام آزمایشــات تزریق، آب های خروجی از مغزه جمع شده و سپس غلظت 
یون های موجود در آن در آزمایشــگاه تعیین می شود. خصوصیات مغزه های 

مورد استفاده در جدول2 آمده است.

 1  سیســتم آزمایشــگاهی جهت تزریق آب در مغزه a( شماتیک  b( عکس از سیستم تزریق

  1   میزان یون های موجود در آب های تزریقی و سازندی و مقادیر گرانروی 
آب ها

نوع یونآب تزریقیآب سازندی

)mg/L( 2304291810کلراید
)mg/L( 1647332000سدیم
)mg/L( 024000کلسیم
)mg/L( 32000سولفات
 )mg/L( TDS42715147810

)cP( 0/891/13گرانروی در 26 درجه ی سانتی گراد

  2   خواص مغزه های به کار گرفته شده در آزمایشگاه

تخلخلنام مغزه
تراوایی

mD 

طول

 m 

قطر مغزه

m 

J40.15150.0550.0381

H4330.164.090.0510.0380



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 184 

25

در مرحله ی نخســت انجام آزمایشــات تزریق، مغزه ها از آب سازندی اشباع 
شدند. سپس سلول اشــباع به مدت 30 دقیقه خأل شد و اجازه داده شد آب 
 2000 psi تشــکیل را به درون سلول جذب کند. بعد از این مرحله، سلول به
تحت فشــار قرار گرفت و به مدت 48 ساعت باقی ماند. برای اشباع مغزه ها با 
آب سازندی به صورت دینامیکی، آب سازندی نیز با دو سرعت تزریق متفاوت 
تزریق و زمان داده می شــود تا  فشار پایدار بر روی مغزه ایجاد شود. سپس، 

تزریق آب سازندی متوقف شده و آب تزریقی در مغزه وارد می شود.
در ایــن کار، یون های ســدیم و کلراید که یون های موجــود در آب تزریق و 
ســازندی عنوان ردیاب انتخاب شــدند تا ضریب پراکندگی آب های ترکیبی 
تعیین شــود. از آنجا که در این روش نیــازی به افزودن هیچ یون خارجی به 
آب نیســت، ضریب پراکندگی محاسبه شده تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و 

اندازه گیری ضریب پراکندگی قابل اطمینان تر خواهد بود.
برای تجزیه وتحلیل مکانیزم موجود در مغزه در اثر ختالط آب های ناســازگار 
سازندی و تزریقی، نمونه های خروجی حدود هر 3 میلی لیتر سیال در خروجی 
جمع آوری می   شــوند. سپس مقدار یون های ســدیم و کلراید این نمونه ها در 
آزمایشــگاه اندازه گیری می شوند. غلظت یون ســدیم  با طیف سنجی انتشار 
اتمی اندازه گیری می شــود)مدل دســتگاه: VarianSpectrAA- 10( و برای 
تعیین غلظت کلراید از روش تیتراســیون آرژانتومتری استفاده می شود.]16[

انتظار می رود غلظت این یون های تولیدی به مرور زمان کمتر شــوند چراکه 
آب تزریقی در مقایســه با آب ســازندی دارای مقدار کمتری سدیم و کلراید 

است. عدم اطمینان نتایج اندازه گیری ها حدود 3درصد گزارش شده است.

2-1 مدل سازی ریاضی
در این بخش، روش محاسبه  ی ضریب پراکندگی و پروفایل های غلظت سدیم 
و کلراید توضیح داده شــده اســت. تمام تســت های تزریق در این مطالعه با 
استفاده از مدل های نفوذ اســتاندارد و مدل Capacitance انجام شده است. 
غلظت سدیم و کلراید پساب توسط نمونه های آب جمع آوری شده در خروجی 
مغزه برای هر آزمایش دینامیک اندازه گیری شــد. سپس داده های تجربی با 
نتایج مدل سازی مقایسه می شود تا مدل مناسب در هر آزمایش انتخاب شود.

1-2-1 روش نفوذ استاندارد
 Fick نفوذ مولکولی، انتقال مولکول ها به دلیل شیب غلظت است و با قانون دوم
بیان می شــود، در حالی که پراکندگی مکانیکی مایعات قابل اختالط به دلیل 
گرادیان ســرعت اســت.]17[ جمع هر دو پارامتر نفوذ مولکولی و پراکندگی 
مکانیکی، مکانیســم اختالط را کنترل می کند که پراکندگی فیزیکی نامیده 
می شــود. محاسبه ی ضریب پراکندگی، بخش مهمی از مطالعات تزریق است 

زیرا این پارامتر اختالط مایعات قابل اختالط را کنترل می کند.

معادله ی نفوذ استاندارد یک روش معمول برای مدل سازی مکانیسم پراکندگی 
است که با معادله ی1 بیان می شود.]5و13[

معادله ی )1(:                                                  
در این معادله، پارامترهای U و D به ترتیب سرعت و ضریب پراکندگی هستند.

معادالت دیفرانســیل جزئی حاکم برای یون های سدیم و کلراید برای فرآیند 
تزریق در مغزه ی اشباع با آب تشکیل بر اساس این مدل، به این شرح است:

معادله ی )2(:                                     

معادله ی )3(:                                       
اگر ضریب پراکندگی مشخص باشد، می توان غلظت یون های سدیم و کلراید 
را با این معادالت محاســبه کرد. این معادالت دیفرانسیل جزئی برای داشتن 
راه حل به یک شــرط اولیه و دو شــرط مرزی نیاز دارند. از آنجا که نمونه ی 
اصلی در ابتدا با آب تشــکیل شده حاوی یون های ســدیم، کلراید و کلسیم 

اشباع می شود)جدول1(، شرط اولیه ی معادالت2 و 3 به این شرح است:
معادله ی )4(:

  
در این معادله، ، ســدیم اســت و غلظت کلراید در آب تشکیل است. 
غلظت آب تزریقی برای شــرایط مرزی داخلی و در شــرایط مرزی از شرایط 
مرزی برنر اســتفاده می شــود]18[ که فرض می کند ذره ی خروجی به مغزه 
برنمی گردد. بنابراین شــرایط مرزی برای معادالت2 و 3 به این صورت نوشته 

شده است:
معادله ی )5(:

     
معادله ی )6(:         

 غلظت سدیم و  غلظت کلراید در آب تزریقی هستند.
معادالت دیفرانســیل2 و 3 با شــرایط اولیه و مرزی فــوق، راه حل تحلیلی 
ندارند، بنابراین باید به صورت عددی حل شوند. برای حل عددی، از نرم افزار 
FlexPDE  ProfessionalVersion اســتفاده می شود. FlexPDE نرم افزاری 
عمومی برای به دســت آوردن راه حل های عددی برای معادالت دیفرانســیل 
 FlexPDE .جزئی در دو یا سه بُعد است که بر اساس روش اجزای محدود است
می تواند مشــکالت حالت پایدار یا وابسته به زمان، تجزیه وتحلیل ارزش ویژه 
و مشــکالت مرز آزاد را حــل کند. همچنین می تواند بــرای تبدیل توصیف 
سیســتم معادالت دیفرانســیل جزئی به مدل المان محدود، حل سیستم و 
ارائه ی خروجی گرافیکی و جدولی نتایج اســتفاده شــود. اگر از روش عددی 
مناسب برای حل معادله ی نفوذ استفاده نشود، منبع خطا بر دقت نتایج تاثیر 

می گذارد و برای معادله ی نفوذ پراکندگی عددی نامیده می شود.]13[
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یافتن مقدار D )ضریب پراکندگی( برای حل این معادالت، اولین گام اســت. 
بنابراین در اینجا از یک روش بهینه ســازی برای تعیین این پارامتر اســتفاده 
می شود و مقدار تنظیم شده ی این پارامتر باید تطابق خوبی میان پروفایل های 
محاسبه شده برای سدیم و کلراید با داده های تجربی مربوطه برقرار کند. برای 
انجام این کار، یک تابع هدف تعریف شده و برای به دست آوردن یک مطابقت 
منطقی بین مقادیر محاســبه شده و تجربی، بهینه سازی می شود. در این کار 
یک تابع خطا )RMSE در معادله ی7( تعریف شــد و پارامترهای ناشناخته به 

گونه ای پیدا می شوند تا حداقل مقدار برای این تابع خطا به دست آید.
معادله ی )7(:

در این معادله، RMSE میانگین مربعات خطای نرمال شــده ی ریشه است و 
 "exp" مخفف غلظت های محاسبه شده با حل معادالت2 و 3 و "cal" کلمه ی
مخفف مقادیر آزمایشی غلظت سدیم است که در خروجی مغزه، اندازه گیری 
می شود. Np تعداد نمونه های آزمایشی گرفته شده در هر آزمون است. ضریب 
پراکندگــی در محدوده ی E - 11 تا  E-6   برای یافتن ضریب پراکندگی 

بهینه شده که میزان تابع خطا را به حداقل می رساند، انتخاب می شود.

Capacitance 2-2-1 مدل
برخی اصالحات در مدل نفوذ اســتاندارد در سال 1959 تا 1970 ارائه شده 
اســت.]19[ از جمله موارد این اصالحات در هنگام تزریق مایعات در محیط 
متخلخل، در نظر گرفتن جریان دور زده در منافذ بن بســت است. ترنر اولین 
کســی بود که این تغییرات را پیشــنهاد داد و بعدا توســط کوتس و اسمیت 
اصالح شد.]14[ همبســتگی ریاضی در معادله ی8 آورده شده است و بیشتر 

مدل Capacitance نامیده می شود.
معادله ی )8(:                             

غلظت و کســر مایعات در منافذ بن بســت در معادله ی8 بــه ترتیب با + C و 
f-1 بیان شــد. فرض بر این است که انتقال جرم بین سیال در حال جریان و 

منطقه  ی راکد که در اثر نفوذ مولکولی و با ضریب انتقال جرم M )معادله ی9( 
اتفاق می افتد. ]14[

معادله ی )9(:                                         
در این مدل، اثر حجم منافذ بن بست نیز لحاظ شده است. معادالت حاکم بر 

اساس این مدل برای سدیم و کلرایدها در این مطالعه عبارتند از:
معادله ی )10(:       

معادله ی )11(:                                  
معادله ی )12(:                

معادله ی )13(:                                     
معادالت10 و 11 برای پیش بینی غلظت ســدیم بایــد به طور همزمان حل 
شــود. حل معادالت12 و 13 غلظت کلراید را می دهد. اما باید توجه داشــت 
که ضرایب f ، M و پراکندگی باید شناخته شوند تا بتوانند این معادالت را به 
صورت ریاضی حل کنند. شرایط اولیه و مرزی مورد نیاز برای یون های سدیم 
و کلراید همانند مدل قبلی در معادالت4 تا 6 است. شرایط اولیه ی مایع راکد 

برای آزمایش تزریق در این تحقیق به این شرح است:
معادله ی )14(:

2- نتایج
در این بخش، نتایج آزمایشــات تزریق و مدل ســازی غلظت سدیم و کلراید 

آورده شده و مورد بحث قرار گرفته است.
هدف از مدل سازی در اینجا یافتن ضریب پراکندگی ترکیب آب های تزریقی 
و ســازندی و تشــکیل و همچنین پیش بینی غلظت ردیاب ها در مغزه است. 
همان طور که قبال توضیح داده شــد، سدیم و کلراید که در هر دو آب وجود 
دارد، بــه عنوان ردیاب انتخاب می شــوند و هیچ یــون خارجی به آب اضافه 
نمی شود. نوع رســوب پیش بینی شده ی تشکیل شده  ناشی از اختالط آب ها 
توســط نرم افزار PMSSim سولفات کلسیم بدون آب بود. طبق روش ریاضی 
در بخش1، غلظت ســدیم و کلراید با یافتن ضریب پراکندگی مناســب که با 
داده های تجربی و محاسبه شده متناسب تر است، پیش بینی می شود. در این 
کار، دو آزمایــش تزریق برای یافتن ضریب پراکندگی و  انتخاب مدل ریاضی 

مناسب در مغزه های همگن انجام شده است.
 مطابق روش مدل ســازی توضیح داده شــده، پروفایل های غلظت با استفاده 
از هر دو مدل نفوذ اســتاندارد و مدل Capacitance پیش بینی شــده است. 
قابل انتظار اســت که تغییرات در پارامتر M در دامنه ی 0/05 تا 50 در تمام 
آزمایشــات این مطالعه، تاثیری بر پروفایل غلظت سدیم و کلراید ندارد مگر 
اینکه صفر باشــد. اگر پارامتر M روی صفر تنظیم شود، مدل ظرفیت به مدل 

نفوذ تبدیل می شود. 
بنابراین این پارامتر در محاسبه ی ضریب پراکندگی با استفاده از مدل ظرفیت 
0.5 تنظیم شــد. تاثیر کم این پارامتر بــر روی پروفایل های غلظت می تواند 
به دلیــل تفاوت های کوچک بین غلظت راکد و جریان باشــد. با اصالح این 
پارامتر، پارامتر f با استفاده از تابع هدف در معادله ی7 بهینه می شود. در این 
آزمون تزریق، با تنظیم این پارامتر روی 0/96، بهترین مطابقت بین داده های 

آزمایشی و محاسبه شده حاصل شد.
مقایســه ی بهترین نتایج توسط هر دو مدل برای هر دو مغزه ی مورد استفاده 

در اشکال3 و 4 نشان داده شده است.
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همان گونه که در اشکال3 و 4 نیز نشان داده شده است، مدل نفوذ استاندارد 
با دقت بیشتری نتایج آزمایشگاهی را پیش بینی کرده است. ضریب پراکندگی 
محاسبه شده با روش نفوذ اســتاندارد در هر دو مغزه ی همگن مورد بررسی 

در جدول3 آمده است.  

 2  تاثیر ضریب M روی پیش بینی پروفایل های غلظت در تزریق شــمارهa 1( یون ســدیم  b( یون کلراید

 3  مقایســه ی نتایج پیش بینی پروفایل های غلظت در تزریق شــماره1 )مغزه ی J 4( برای هر دو روش مدل ســازی a( یون سدیم  b( یون کلراید

 4  مقایســه ی نتایج پیش بینی پروفایل های غلظت در تزریق شــماره2 )مغزه ی H 433( برای هر دو روش مدل ســازی a( یون ســدیم   b( یون کلراید

  3   نتایج بهینه ی به دست آمده در آزمایشات تزریق

سرعت تزریق )m/s(ضریب پراکندگی )m  2/s(نام مغزه

J44.0E-97.4E-7 

H4337.0E-929.6E-7 
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نتیجه گیری 
در این مطالعه، یک روش جدید برای محاســبه ی ضریب پراکندگی مخلوط 
کردن آب تزریق و سازندی پیشنهاد و ضریب پراکندگی در مغزه های همگن 

مورد بررسی انجام شده است. 
در روش ارائــه شــده یون های ســدیم و کلرایــد به عنوان ردیــاب انتخاب 
 Capacitance و پروفایل های غلظت توســط هر دو مدل نفوذ اســتاندارد و

پیش  بینی شدند. نتایج عمده ی این مطالعه در ادامه آمده است:
1- ردیاب هــای انتخاب شــده )ســدیم و کلراید( برای محاســبه  ی ضریب 
پراکندگی آب های تزریقی و ســازندی و پیش بینی پروفایل های غلظت این 

یون ها، روشی کاربردی و موفق بوده است.
2- مدل نفوذ اســتاندارد نسبت به مدل Capicatance در پیش بینی غلظت 

یون ها در مغزه های همگن دارای دقت باالتری بوده است.
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