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بررسي آسيب وارده به سازند دراثر انسداد فاز آبی در مخازن گازي

ابوذر ميرزائي پيامن
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شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

محسن مسيحي ،جمشيد مقدسي دانشگاه صنعتي شريف

انســداد فاز آبي به عنوان يكي از انواع آســيبهای وارده به سازند ،در اثر نفوذ سياالت پايه آبي عمليات حفاري ،تكميل ،تعمير و يا انگيزش
چاه به ســنگ ســازند پيرامون چاه اتفاق افتاده و ميتواند بهرهدهي چاههاي هيدروكربوري را به شدت كاهش دهد .اين پديده میتواند در بیشتر
مخازن رخ دهد اما شــدت آن در مخازن گازي كمتراوا بيشــتر است .در اين نوشتار پس از شرح انسداد فاز آبي و مكانيسم و عوامل مؤثر بر آن،
به بررســي آزمايشگاهي عوامل مؤثر بر انســداد فاز آبي پرداخته ميشود .مهمترين عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبي شامل اشباع اوليه آب ،تراوايي،
لزجت صافاب و فشــار اختالفي هســتند .نتايج اين مطالعه در شناخت مخازن گازي مستعد حساسيت به انسداد فاز آبي و تالش در جهت کاهش
میزان آسيب مربوطه مفيد و كاربردي است.
آسیب سازند ،انسداد فاز آبی ،نسبت آسیب تراوایی ،اشباع اولیه آب ،تراوایی ،لزجت صافاب ،فشار اختالفی
مقدمه

انسداد فاز آبي به عنوان يكي از انواع آسيبهای وارده به سازند
در اثر نفوذ صافاب سياالت پايهآبي عمليات حفاري ،تكميل ،تعمير
و يا انگيزش چاه به ســنگ سازند در پيرامون دهانه چاه اتفاق افتاده
و ميتواند بهرهدهي چاهها را به شــدت كاهش دهد .اين پديده در
اکثر مخازن اتفاق ميافتد اما شــدت آن در مخازن گازي کمتراوا
و تخلیه شــده 2کم فشــار (بــه دلیل وجــود نيروهای مویینه بســیار
زیاد) بيشــتر اســت .این پدیده به ورود فاز آبــی امتزاجناپذیر با فاز
هیدروکربنــی به محیط متخلخل پیرامون دهانــه چاه و به دامافتادن
مقداری از فاز آبی ورودی در محیط متخلخل گفته میشود.
در اثر این پدیده درصد اشــباع آب اولیــه 3در محیط متخلخل
پیرامون دهانه چاه تا اشــباع آب کاهشناپذیر 4افزایش مییابد .این
پدیــده و به تبع آن افزایش درصد آب در حفرات ،ســبب آســیب
بــه تراوایی نســبی فــاز هیدروکربنی مخزن شــده و نوعی آســیب
فیزیکی به ســازند محسوب میشود .مخازن متعددی دچار این نوع
آســیب شــدهاند که کاتز و الندی به تعدادی از این مخازن اشــاره
کردهاند[ .]1در ادامه مکانیسم بروز و عوامل مؤثر بر آسيب ناشي از
پدیده انسداد فاز آبی بیان میشود.

 -1مکانیسم بروز انسداد فاز آبی

دلیــل اصلی انســداد فاز آبی ،پايينتر بودن درصد اشــباع اولیه
آب در حفرات نســبت به درصد اشباع کاهشناپذیر این فاز است.
برای بررســی چگونگی بروز این پدیــده ،می توان عملیات حفاری
در یک مخزن با درصد اشــباع اولیه پایین آب را (برای نمونه یک
مخزن گازی کمتراوا) در نظر گرفت .قبل از ورود هر گونه صافاب
سیال پایه آبی به درون سنگ اطراف دیواره چاه ،حفرات در حالت
اشــباع آب اولیه (مث ً
ال  10درصد) قرار دارند (فاز 1 -در شكل.)1-
در اثر تماس سیاالت پایهآبی درون چاه با سنگ سازند ،فاز آبی به
درون حفرات وارد شده و پس از مدتی این حفره ها پر از آب شده
و درصد اشــباع هیدروکربن در آنها به حــد کاهشناپذیر (مث ً
ال 15
درصد) میرسد (فاز 2-در شکل .)1-
حفرات تا پیش از جریان دادن چاه (با هدف تخلیه ســتون چاه
از مواد و ســیاالت مورد اســتفاده در حفاری ،تعمیــر ،تکمیل و یا
انگیزش) در چنین شــرایطی باقی میمانند .در اثر جریان دادن چاه،
آب ورودی به سیستم حفرات خارج شده و بسته به شرایط مختلف،
مقــداری از آن (در ایــن حالت  40درصد) در محیــط متخلخل به
دام میافتد .بنابرایــن در هنگام تولید درصد آب در حفرات محیط
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مقــــالـــــات

 -2-2وضعیت منحنیهای تراوایی نسبی گاز یا نفت

سنگی پیرامون دهانه چاه برابر با مجموع درصد اشباع اولیه و درصد
این پارامتر بر ميزان آسیب وارده به سازند که ناشی از انسداد فاز
آب بــه دام افتــاده خواهد بــود ( 50درصد ،فاز 3-در شــکل.)1-
صرفنظر از ســایر انواع آسیب ها ســازند که در اثر تماس فاز آبی آبی اســت مؤثر خواهد بود .هر چقدر منحنی تراوایی نسبی گاز یا
خارجی با ســنگ و ســیال مخزن به وجود میآید ،افزایش درصد نفت به سمت روند خطی میل کند ،افزایش ناچیز درصد اشباع آب
اشــباع آب در حفرات سبب کاهش تراوایی فاز هیدروکربنی شده تأثیر چندانی بر کاهش تراوایــی فاز هیدروکربنی ندارد .بر خالف
(رجوع شــود به منحنی های تراوایی نسبی معمول) که این مورد از حالت پیشین ،هر چقدر تقعر منحنی تراوایی نسبی گاز یا نفت بیشتر
باشــد ،افزایش ناچیز درصد اشباع آب سبب کاهش شدید تراوایی
انواع آسیب به سازند محسوب میشود.
مخازنی که دارای میزان کم اشــباع اولیه آب هستند به دو دسته نسبی فاز هیدروکربنی میشود.
بنابراین میتوان گفت که هر چقدر تقعر منحنی تراوایی نســبی
تقسيمبندي ميشوند:
5
 .1مخازن گازی خشــک شده (مخازني كه در طول عمر زمين گاز یا نفت بیشــتر باشد میزان آسیب وارده ناشی از انسداد فاز آبی
شناسي به داليل مختلف مقدار زيادي از آب موجود در حفراتشان نیز بیشــتر اســت .تقعر زیاد منحنی تراوایــی هیدروکربن اغلب در
ﺻﻔﺤﻪ 2
مخازن کم ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
_07ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد _
مخازنی که به شــدت نفتدوســت هستند اتفاق
تراوا–و
بخار شده است)
میافتد.
 .2مخازن نفتی به شدت نفتدوست
فیزیکی نفوذ صافاب
هم -دارای
عمق ﻓﺎز آﺑﻲ
-3-2اﻧﺴﺪاد
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮوز
بنابرایــن اگر مخزنی هم دارای تراوایی اندک بوده و 1

درآوردن
حرکت
مخزندردر به
اﺷﺒﺎعفشار
توانایی
پارامتر
شدید به
ﻛـﺎﻫﺶﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ
درﺻـﺪ اﺷـﺒﺎع
ﺣﻔﺮات از
اوﻟﻴﻪ آب
دتدرﺻﺪ
ﭘﺎﻳﻴﻦبهﺗﺮ ّشﺑﻮدن
اینآﺑﻲ،
اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز
اشــباع اولیه آب کمی باشد ،این مخزن مســتعد حساسیتدﻟﻴﻞ
را کنتــرل مﻳﻚیکند؛
تله افتاده
آبی کــه به
خــارج کردن
اﺳﺖ .و
انســداد فاز آبی است .انســداد فاز آبی به دو صورت موقتاﻳﻦیاﻓﺎزدائم
چقدراﺷـﺒﺎع اوﻟﻴـﻪ
هردرﺻـﺪ
ﻣﺨﺰن ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري در
ﭘﺪﻳﺪه،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوز اﻳﻦ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
آبی کــه ازبه تله
باشــد،
صافاب
رخ میدهد .انســداد موقت هنگامی اســت که صافاب وارد
افتادهﮔﻮﻧـﻪ ﺻـﺎﻓﺎب
ورود ﻫـﺮ
خارج کردنﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒـﻞ
ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﻈﺮ
بیشــترﻛﻢﺗﺮاوا(
ﺰن ﮔﺎزي
نفوذﻳﻚ ﻣﺨ
عمقﻧﻤﻮﻧﻪ
سازندرا )ﺑﺮاي
ﭘﺎﻳﻴﻦ آب

هیدروکربنی)وﺑـﻪدر اثر
نسبی
دﻳﻮاره در
میزان کاهش
دشوارتر و
ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ 10
فازاﺷﺒﺎع آب اوﻟﻴـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
تراوایی در
ﭼﺎه ،ﺣﻔﺮات
ﺳﻨﮓ اﻃﺮاف
شود.ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ درون
شده و در اثر جریان دادن چاه از محیط متخلخل خارج میﺳﻴﺎل
درآﺑﻲیک
ﺗﻤﺎسبود.
خواهد
بیشتر
چاه( نیز
معین ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻓـﺎز
فشارﺳﺎزﻧﺪ،
اختالفﺳﻨﮓ
درون ﭼﺎه ﺑﺎ
زیراﭘﺎﻳﻪ
ﺳﻴﺎﻻت
در اﺛﺮ
سازند.(1-
آسیبدر ﺷﻜﻞ
آن )ﻓﺎز 1
ﻗﺮار دارﻧﺪ
انســداد دائم هنگامی است که حتی پس از جریان دادندرﺻﺪ

اﺷـﺒﺎععمق
چقدر
است) هر
مخزن و
اختالف
درون (که
مقدار قابلتوجهی از صافاب نفوذی درون حفرات گیرافتادهآﺑﻲوﺑﻪباقی
ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ در
درﺻـﺪ
چاه ﺷـﺪه و
فشارﭘـﺮتهاز آب
ﺣﻔـﺮات
فشــارﻣﺪﺗﻲ
بینو ﭘﺲ از
اﻓﺘﺎده
ﺣﻔﺮات اﺗﻔﺎق

میماند.

حرکت
جهت به
اعمال(.شده
گرادیانﻣﻲفشار
ﺣﻔﺮات ﺑﻪ ﺣﺪ نفوذ
ﺟﺮﻳـﺎن دادن ﭼـﺎه
ﭘﻴﺶ از
ﺣﻔﺮات ﺗﺎ
رﺳﺪ )ﻓﺎز 2
باشد 15درﺻﺪ(
بیشترﻧﻤﻮﻧﻪ
صافابﺑﺮاي
ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ )
آب کمتر
درآوردن
بود.و ﺳﻴﺎﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻔﺎري ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻳﺎ
خواهدﻣﻮاد
ﺳﺘﻮن ﭼﺎه از
ﭼﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ
)ﻫﺪف از ﺟﺮﻳﺎن دادن

 -2عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبی
اﻧﮕﻴﺰش اﺳﺖ( در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ .در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن دادن ﭼﺎه ،آب ورودي ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻔـﺮات
مخزن
فشار
-4-2
 -1-2اختالف بین اشباع کاهشناپذیر آب و اشباع اولیه آب
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻘﺪاري از آن )در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  40درﺻﺪ( در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ ﺑـﻪ دام

ً

ﭼـﺎه ميان
اختالف
ﻫﻨﮕﺎمال هر
اســت.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درمعمو
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع
ميزاندﻫﺎﻧﻪ
باشــدﭘﻴﺮاﻣﻮن
بیشترﺳﻨﮕﻲ
مخزنﻣﺤﻴﻂ
فشــارﺣﻔﺮات
چقدر آب در
ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ
برای یک مخزن ،مقدار اشــباع کاهشناپذیر آب ثابتﻣﻲاﻓﺘﺪ.

نهایی
اﻓﺘﺎدهچاهی
فشار ته
مخزن
باشد،
بنابراین اگر اشــباع اولیه آب کمتر از اشباع کاهشناپذیر آن
بازیافتاﻧـﻮاع آﺳـﻴﺐ
ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﻳﺮ
درصدﺻﺮف
درنتیجهﻓﺎز .(3
بیشتر)و 50درﺻﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آبوﺑﻪ دام
فشــاردرﺻﺪ
اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ و
درﺻﺪ
خواهد بود.
اســت نیز
شــده
آبی که به
درﺻـﺪ اﺷـﺒﺎع آب
بیشــتر اﻓﺰاﻳﺶ
وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ،
ﻣﺨﺰن ﺑﻪ
متخلخلﺳﻴﺎل
محیطﺑﺎ ﺳﻨﮓ و
واردﺧﺎرﺟﻲ
ﻓﺎز آﺑﻲ
اشــباعدر اﺛﺮ ﺗﻤﺎس
در هنــگام جریــان دادن چــاه ،اشــباع آب تنها میتواند تاﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ

ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲنفوذ
عمق فیزیکی
مخزن با
اشــباع ﺳﺒﺐفشار
است.ﻫﺎي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﻌﻤـﻮل(
مرتبطﻣﻨﺤﻨﻲ
صافابﺷﻮد ﺑﻪ
ﺷﺪه )رﺟﻮع
ﺗﺮاواﻳﻲ ﻓﺎز
ﻛﺎﻫﺶ
کاهشناپذیــر کــم شــود .بنابراین هر چقــدر اختالف بیندر ﺣﻔﺮات

ﺷﻮد.بیشــتر و عمق نفوذ صافاب کمتر باشد،
مخزن
ﺳﺎزﻧﺪفشــار
هرﺑﻪچقدر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
بیشتریاﻧﻮاع آﺳﻴﺐ
کاهشناپذیر آب و اشــباع اولیه آن بیشتر باشد ،مقدار آبو ﻧﻮﻋﻲ از
گرادیان فشاری بیشتری را میتوان اعمال کرد که این سبب خروج
به دامافتاده و میزان آسیب وارده به سازند بیشتر خواهد بود.
اشباع کاهشناپذیر آب عموماً تابعی از هندسه مویینگی سیستم

حفرات اســت .به طور كلي ســنگهای با تراوایی کم ،قطر حفره
و قطر گلوگاه کوچک ،ميزان اشــباع کاهشناپذیر آب بیشتری از
خود نشان میدهند .مقدار اشباع کاهشناپذیر آب در آزمایشگاه را
میتوان از طریق آزمایــش ریزش 6تعیین کرد .اين مقدار را نباید با
اشباع اولیه آب اشتباه گرفت.

ﺷﻜﻞ 1-ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوز اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ

 1فازهای مختلف بروز انسداد فاز آبی

ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻢ اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛
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 .1ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه) 5ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي
از آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻔﺮاﺗﺸﺎن ﺑﺨﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ(
 .2ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻔﺖدوﺳﺖ
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بهتر و بیشــتر آب از محیط متخلخل است .همچنین هر چقدر فشار فشــار مویینه غلبه کند ،آنگاه صافاب به دامافتاده سبب انسداد دائم
مخزن کمتر و عمق نفوذ صافاب بیشــتر باشد ،گرادیان اعمال شده محیط متخلخل میشود.
کمتر و در نتیجه خروج آب کمتر و دشوارتر خواهد بود.
 -7-2ترکیب کانیهای سنگ و رفتار سطحی آنها

این اثر که توسط یوو و کانگ ذکر شده سبب آسیب شیمیایی
 -5-2ترشوندگی
میــزان کم اشــباع اولیه آب در مخازن با ســنگ آبدوســت به سازند میشود و بنابراین نمیتوان آنرا بر انسداد فاز آبی که یک
که بیشــتر در مخازن گازی خشــک شــده وجود دارد ،سبب بروز آسیب فیزیکی سازند است مؤثر دانست[.]3
مشکالت اساسی در آشام خودبهخودی و نیز انسداد فازی میشود.
معمــوالً در مخازن نفتی ،ميزان اشــباع اولیه آب مقداری به اشــباع  -8-2ساختار حفرات سنگ
هر چقدر حفرات ســنگ و گلوگاهها قطر کمتری داشته باشند،
کاهشناپذیر آب نزدیک است.
البته در اعماقی که همراه با نفت ،آب تولید ميشود اشباع اولیه فشار مویینگی بیشتر خواهد بود که این سبب افزایش انسداد فاز آبی
آب بیشتر از اشباع کاهشناپذیر آن است .این بدین معنی است که میشود .پژوهشگران متعددي به بررسی عوامل مؤثر بر حذف تأثیر
چنین مخازنی مســتعد انســداد فاز آبی دائمی نیستند .مخازنی که به انسداد فاز آبی طی فرآیند جریاندادن و تمیزسازی چاه پرداختهاند.
شدت آبدوست هســتند غالباً اشباع اولیه آب بسیار کمی داشته و از آن جمله میتوان به پارخ و شارما اشاره کرد[.]2
پارخ و شــارما با اســتفاده از یک نرمافزار شبیهســاز عددی ،به
حساسیت زیادی به انسداد فاز آبی دارند.
یوو و کانگ به موارد اختالف بین فشار مخزن و فشار مویینگی ،بررســی عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبی در چاههای عمودی شکاف
ترکیب کانیهای ســنگ و رفتار ســطحی آنها و ســاختار حفرات خورده و شــکاف نخورده در دو چــاه گازی و نفتی پرداختند .در
سنگ اشاره کرده و تأثیر آنها بر انسداد فاز آبی را به صورت کیفی این شبیهساز به منظور دســتیابی به عمق نفوذ مدنظر ،مقدار کافی
آب به سازند تزریق و چاه با استفاده از روابط معمول تراوایی نسبی
بیان کردهاند[.]3
و فشــار مویینگی برای ماسهسنگهای کمتراوا جریان داده شد .در
مطالعه تأثیر هر پارامتر ،مقایســهای بین نتایــج حالت تهاجم آب و
 -6-2اختالف بین فشار مخزن و فشار مویینگی
مدت زمان خروج صافاب از محیط متخلخل متناسب با لزجت حالت عدم تهاجم آب صورت گرفت.
صافــاب ،کشــش بینســطحی و عمق نفــوذ صافاب بوده و فشــار
اختالفی و شعاع مویینه نسبت عکس دارد .اگر فشار مخزن نتواند بر  -3تهیه ،آمادهسازی و توصیف نمونه مغزهها ،سياالت و دستگاه
 2دادههاي تراوايي و تخلخل نمونه مغزهها

 1ابعاد و جرم خشك نمونه مغزهها

شماره مغزه

تراوایی
(میلی دارسی)

تخلخل (درصد)

1

6/37

9/96

2

7/15

10/37

3

7/20

11/72

4

5/17

8/91

5

12/26

10/51

6

12/04

9/39

7

4/43

7/36

1/53

6/43

8/13

8/05

شماره مغزه

لیتولوژی

قطر
(سانتیمتر)

طول
(سانتیمتر)

جرم خشک
(گرم)

1

ماسه سنگ

3/94

6/14

180/825

2

ماسه سنگ

3/95

6/06

178/637

3

ماسه سنگ

3/95

6/06

174/630

4

ماسه سنگ

3/95

6/05

177/098

5

ماسه سنگ

3/83

6/00

176/181

6

ماسه سنگ

3/96

6/10

188/140

7

ماسه سنگ

3/96

6/08

184/106

3

8

ماسه سنگ

3/96

5/88

175/550

4

8

9

ماسه سنگ

3/97

6/04

182/613

5

9

دسته

1

2
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در ابتدا از الشه سنگهای سازند سطحی ماسهسنگي آغاجاری
در شــهر اهواز نمونهبرداری شد .ســپس مغزههایی با قطر  1/5اينچ
و طول  6ســانتيمتر تهيه شــد .در این مرحله نمونه مغزهها توســط
دســتگاه شستشــوی ســوخلت 7به مدت چهار ســاعت تميز شد .به
دلیل اینکه مغزهها حاوی نفت نبوده و از ســازندهای ســطحی تهیه
شــدهاند به جای تولوئن از آب برای شستشــو اســتفاده شد .پس از
پایان شستشــو تنها گلوالی از داخل مغزه ها بیرون آمد .پس از آن
مغزههــا درون تنوری با دمای   96درجه ســانتيگراد به مدت  24تا
 48ســاعت قرار گرفتند تا کام ً
ال خشــک شــوند .ابعاد و جرم دقیق
نمونه مغزههای خشک به ترتیب توسط ریزسنج دیجیتال و ترازوی
دیجیتال اندازهگیری شد.
در ایــن مرحله تراوایــی مطلق نمونه مغزهها توســط دســتگاه
تراواییسنج اندازهگیری شد .از گاز نیتروژن به عنوان سیال عبوری
اســتفاده شــد .پس از اندازهگیری تراوایی در هر فشار اختالفی ،با
اســتفاده از روش تصحیح کلینکنبرگ 8تراوایی مایع محاســبه شد.
_07ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد _ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ – ﺻﻔﺤﻪ 8
9
به منظور تعیین تخلخل نمونه مغزهها از روش اشــباع سازی مجدد
اســتفاده شــد .نتایج اندازهگيري ابعــاد ،جرم خشــك ،تراوايي و
3

3/49

4

5/37

 3دستهبندي نمونه مغزهها با توجه به مقادير تراوايي
دسته

میانگینﻣﺨﺘﻠﻒ
دارسی)ﺑﺎ ﻟﺰﺟﺖﻫﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب
ﺟﺪول5-
تخلخل (درصد)
(میلی
میانگین تراوایی

1

10

6/47

10/24

تخلخل نمونه مغزهها در جدول 1-نشان داده شده است .در نهايت با
توجه به مقادير تراوايي ،نمونه مغزهها به پنج گروه تقسيم بندي شد
(جدول .)2-دسنه بندی و شمارهگذاري نمونه مغزهها فرضي است.
ميانگين تخلخل و تراوايي هر گروه نيز مطابق جدول 3-است.
بــه دليل اينكــه نمونه مغزهها پــس از انجام برخــي آزمايشها
خشــك ميشــوند و به منظور جلوگيري از تشكيل رسوبات نمكي
در نمونه مغزه ،در آزمایشها به جاي اســتفاده از آب نمك از آب
مقطر استفاده شــد .از گاز نیتروژن نيز به عنوان سيال گازي استفاده
شده است .خواص هر کدام از این سیاالت در جدول 4-نشان داده
شده است.
برای تهیه آب با لزجتهای مختلف نیز از شكر و پودر شوينده
 4خواص سياالت مورد استفاده
خاصيت

مقدار

چگالی آب (گرم بر میلیلیتر)

1/05

لزجت آب (سانتیپویز)

1/00

کشش میانرویه آب  -نیتروژن (دین بر سانتیمتر)

72

لزجت نیتروژن

0/02

 5نمونه آب با لزجتهاي مختلف
شماره نمونه آب

لزجت (سانتيپویز)

1

1/00

2

0/84

3

3/49

4

5/37

اﺻـﻠﻲ ،ﭘﻤـﭗ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺗـﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه
ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب ،ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ
9/95
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 2از ﻣﻐﺰهﻧﮕﻬﺪار 12/15،
7/36ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد
4/43ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن 3ﺳﻨﺞﻫﺎ و ﻇﺮف ذﺧﻴﺮه

اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻜﻞ4 2-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
5

1/53
اﺳﺖ.
8/13

6/43
8/05

 6مشخصات ثابت سنگ ،سیال و سیستم مورد استفاده در آزمایشهای
بررسي تاثیر اشباع آب اولیه

ﺷﻜﻞ 2-ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 2نمايش شماتيك سيستم مورد استفاده

پارامتر

مقدار

تراوایی (میلیدارسی)

6/47

تخلخل (درصد)

10/24

اشباع آب کاهشناپذیر (درصد)

 55/7در  120پام
 52/8در  170پام

تراوایی نسبی در اشباع آب
کاهشناپذیر (میلیدارسی)

 0/11در  120پام
 0/13در  170پام

لزجت سیال هیدروکربنی (سانتیپویز)

0/02

کشش بینسطحی (میلینیوتن بر داین)

72

ترشوندگی

آبدوست

لزجت آب (سانتیپویز)

1/00

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺤﺚ
 -4ﻧﺘﺎﻳﺞ78
 -1-4ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺷﺒﺎع آب اوﻟﻴﻪ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺷﺒﺎع آب اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻧﺴـﺪاد ﻓـﺎز آﺑـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد.
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بــه ترتيب به عنوان افزودنيهاي افزاينده و كاهنده لزجت اســتفاده
شــد .نمونههــاي آب بــا لزجتهــاي مختلف در جدول 5-نشــان
داده شــده اســت .براي سادگي كار فرض شــد كه افزودن شكر و
پــودر شــوينده بــه آب تأثير قابل مالحظــهاي بر كشــش ميانرويه
آب-نيتروژن ندارد.
10
سيستم مورد استفاده از مغزهنگهدار  ،مخزن ذخيره آب ،پمپ
تزريق اصلي ،پمپ تزريق تأمينكننده فشــار جانبي ،جريان سنجها
و ظرف ذخيرهكننده ســيال خروجي تشــكيل شده است .شماتيك 
سيستم مورد استفاده در شكل 2-نشان داده شده است.
 -4نتایج آزمایشگاهی و بحث
 -1-4تأثیر اشباع آب اولیه

در ایــن بخش تأثیر اشــباع آب اولیه بر میزان آســیب وارده به
_07ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد _ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ – ﺻﻔﺤﻪ 9
ســازند در اثر انســداد فاز آبی بررسی میشــود .آزمایشها در دو
فشــار اختالفی  120و  170پام انجام شــد .بدیــن منظور باید در هر
ﻣﻘﺪار
ســنگ ،ســیال و
ﭘﺎراﻣﺘﺮمتغیر و ســایر عوامل
آزمایش ،اشــباع اولیه آب
6/47
ﺗﺮاواﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲدارﺳﻲ(
سیســتم برای تمامی آزمایشها یکسان باشد .به منظور یکسان بودن
ﺗﺨﻠﺨﻞ )درﺻﺪ(

10/24

مــورد 120ﭘﺎم
سیســتم 55در
/7
درﺻﺪ(
ثابــتﻧﺎﭘﺬﻳﺮ )
مشــخصاتﻛﺎﻫﺶ
 7اﺷﺒﺎع آب
اســتفاده در
ســیال و
ســنگ،
تراوایی
تأثیر
بررسي
های
آزمایش
 52/8در  170ﭘﺎم
پارامتر اﺷﺒﺎع آب
ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ در

مقدارﭘﺎم
 0/11در 120

دارﺳﻲ(
اولیه)ﻣﻴﻠﻲ
آبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻛﺎﻫﺶ
(درصد)

 170ﭘﺎم
 0/13در 20

ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻴﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲﭘﻮﻳﺰ(

0/02

ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦﺳﻄﺤﻲ )ﻣﻴﻠﻲﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ داﻳﻦ(

72

لزجت نیتروژن(سانتیپویز)

0/02

کشش بینسطحی (میلینیوتن بر داین)

72

ترشوندگی
ﺳﺎﻧﺘﻲﭘﻮﻳﺰ(
ﻟﺰﺟﺖ آب )

دوست
آب1
/00

ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ

آبدوﺳﺖ

خواص ســنگ برای تمامی آزمایشها از نمونه مغزههای گروه1-
اســتفاده شد .مشخصات ثابت سنگ ،ســیال و سیستم مورد استفاده
در آزمایشهای این بخش در جدول 6-نشان داده شده است .نتایج
این بخش نیز در شكل هاي3-و 4نشان داده شده است.
دادههاي به دســت آمده از بررســيهاي آزمايشگاهي با هدف
ســنجش میزان تأثير اشباع اوليه آب بر ميزان آسيب وارده به سازند
دراثر انســداد فازي آبي بيانگر تغييرات نســبت آســيب تراوايي با
اشــباع اوليه آب است .با كاهش اشــباع اوليه آب ،تراوايي پيش از
آســيب افزايش مييابد كه دليل آن زياد شدن سطح مقطع عبوري
براي گاز اســت .با كاهش اشــباع اوليه آب ،ميزان نســبت آسيب
تراوايي ناشي از انسداد فاز آبي افزايش مييابد .به دليل اينكه براي
هر نوع سنگ خاص ،اشــباع كاهشناپذير آب ثابت است بنابراين
كاهش اشــباع اوليه آب به معني افزايش اختالف بين مقدار اشــباع
كاهشناپذير و اشــباع اوليه آب است .در نتيجه با افزايش اختالف
بين اشــباع كاهشناپذير و اوليه آب ،ميزان آســيب سازند ناشي از
انسداد فاز آبي افزايش مييابد (شكلهای3-و.)4
دليل پديده باال اين اســت كه نيروهاي مويينه موجود در محيط
متخلخل ،تابعي از اشــباع آب هستند .با در نظر گرفتن این نکته که
برای یک سنگ میزان اشباع کاهشناپذیر آب ثابت است ،هر قدر
اشــباع اولیه آب کمتری در حفرات وجود داشــته باشــد ،نیروهای
مویینه بیشتری در سنگ حضور دارد .این نیروها هر قدر بیشتر باشند
سبب شدت یافتن آشام خودبهخودی میشوند .به عبارت دیگر این
نیروها ســبب جذب و به دامافتادن میزان بیشــتری از آب در محیط
متخلخل شده و در نهایت به آسیب تراوایی بیشتر منتهي میشود.
 -2-4تأثير تراوایی
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ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﺒﺎع آب اوﻟﻴﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺎل و
1/00
پویز)
(سانتی
ﺳﻨﮓ،آب
ﺟﺪول 6-ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﺑﺖلزجت

برای بررسی تأثیر تراوایی بر شدت انسداد فاز آبی از نمونههای

اﺧﺘﻼﻓﻲو 170ﭘﺎم
آب ،ﻓﺸﺎر
بيناوﻟﻴﻪ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻴﻦ اﺷﺒﺎع
نســبتاﺧﺘﻼف
تغييراتﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗ
اﺧﺘﻼﻓﻲ 120
ﻓﺸﺎر
اشباعآب،
بينو اوﻟﻴﻪ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﺷﺒﺎعباﻛﺎﻫﺶ
آســيب ﺑﻴﻦ
نســبتﺑﺎ اﺧﺘﻼف
تغييرات ﺗﺮاواﻳﻲ
ﺷﻜﻞ 3-ﺗﻐﻴﻴﺮات3ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ
كاهشناپذير
اشباع
اختالف
تراوايي با
آســيب
ناپذير و
كاهش
اختالف
تراوايي
ﺷﻜﻞ-ﭘﺎم 4ﺗﻐﻴﻴﺮات 4

اوليه آب در فشار اختالفی  120پام

اوليه آب در فشار اختالفی  170پام

دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ آب ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان آﺳـﻴﺐ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از
اوﻟﻴـﻪ آب،
اﻧﺴﺪاد ﻓﺎزي آﺑﻲ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ آب اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺷـﺒﺎع 79
ﺗﺮاواﻳﻲ ﭘﻴﺶ از آﺳﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮري ﺑﺮاي ﮔﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ

اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ آب ،ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺮاي
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﺧﺎص ،اﺷﺒﺎع ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺒﺎع اوﻟﻴﻪ آب ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ

مقــــالـــــات

نتيجه میگيريم با افزايش تراوايي ،نســبت آســيب ســازند ناشي از
انسداد فاز آبي كاهش مييابد.
دلیل مشاهده باال این اســت که نیروهای مویینه درون حفرات،
تابعــی از تراوایــی هســتند .هر قدر تراوایی بيشــتر باشــد نیروهای
مویینگــی درون حفرات کمتر خواهند بــود .کمتر بودن اين نیروها
ســبب جذب و به دام افتادن مقدار کمتری از آب شــده و در نتیجه
میزان آســیب تراوایی کمتر خواهد بود .در ســنگهای کمتراوا به
دلیل قابلتوجه بودن نیروهای مویینه ،میزان آب بیشتری جذب و در
حفرات باقی میماند که در نهایت منجر به افزایش آسیب میشود.

مغــزه با تراواییهاي مختلف اســتفاده شــده اســت .در این بخش،
تنها تفاوت مغزهها با یکدیگر تراوایی آنهاســت .سایر خصوصیات
آزمایش همچون خواص آب تزریقی ،ســیال گازی ،و مشخصات
سیســتم برای تمامــی آزمایشهای این بخش یکســان خواهد بود.
خواص یکسان سیاالت ،سنگ و سیستم استفاده شده در این بخش
از کار در جدول 7-نشــان داده شده اســت .افزون بر این به منظور
بررسی تأثیر فشار اختالفی نیز آزمایشها در دو فشار اختالفی 120
و  170پام انجام شــد .در ایــن بخش از نمونه مغزههای شــماره ،9
 7 ،1 ،6و  8اســتفاده شــد .هرکدام از این مغزههــا متعلق به یکی از
دستههای تراوایی یاد شده در بخشهای پیشین هستند .نتايج مربوط
گیریﻳﻲ – ﺻﻔﺤﻪ 11
اﻧﺴﺪاد _ ﻣﻴﺮزا
ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از
تراوایی نســبی پیش و پس از آســیب ســازند و نیز  -3-4تأثیر لزجت صافاب
اندازه
_07ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪبه
در این بخش تأثیر مقدار لزجت صافاب بر میزان آســیب سازند
نسبت آسیب در شكلهاي5-و 6نشان داده شده است.
ناشی از انسداد فاز آبی بررسی میشود .بدین منظور باید در تمامی
سازند
تراوايي بر
ﺳﻴﺴﺘﻢتأثير
بررسي
هاي5-و 6در
ﺗﺰرﻳﻘﻲ،شكل
ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻮاص آبمطابق
ﺑﺨﺶ ﻳﻜﺴـﺎن
آسيباﻳﻦ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﻴﺎل ﮔﺎزي ،و
آزمایشهــا تنها لزجت صافاب را تغییر داد و ســایر عوامل ســیال،
تراوايي ميزان
افزايش
آبي،ونتيجه
انسداد
ناشي از
ﺟـﺪول 7-ﻧﺸـﺎن
ﺑﺨﺶ از ﻛﺎر در
كهدربا اﻳﻦ
گیریمﺷﺪه
 میاﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻴﺴﺘﻢ
فاز ﺳﻨﮓ
ﺳﻴﺎﻻت،
ﻳﻜﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮاص
چقدر اﺧﺘﻼﻓـﻲ
هردو ﻓﺸـﺎر
طبیعی در
آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ســنگ و سیستم را ثابت نگه داشت .بدین منظور از نمونه مغزههای
ﻧﻴـﺰطور
اﺧﺘﻼﻓﻲبــه
ﻓﺸﺎرييابد.
كاهش م
ناپذير آب
اﻓﺰون ﺑﺮكاهاﻳﻦش
اشــباع
بنابراينﻫﺮﻛـﺪام از
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
بیشتر 7 ،1 ،و
ﻤﺎره 6 ،9
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻐﺰه
ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
 120و  170ﭘﺎم
دســته دوم که دارای مقادیر تراوایی یکســانی هســتند استفاده شد.
خواهد8بود.
ﻫﺎي ﺷگاز
تراوایی
اشــباع کمترازباشد
اﻧﺠﺎماین
مقدار
اﻳﻦ ﻣﻐﺰهﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
مشخصات ثابت سیال ،سنگ و سیستم ثابت برای تمامی آزمایشها
ﺷـﻜﻞﻫـﺎي5-
ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ
ســنگ،و ﻧﻴﺰ
آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ8ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ
سیســتمدرمــورد
ســیال و
مشــخصاتازثابــت
اســتفادهو6درﻧﺸـﺎندردادهجدول 8-نشان داده شده است .در این بخش نیز به منظور بررسی
آزمایشهای بررسي لزجت صافاب
ﺷﺪه اﺳﺖ.
تأثیر فشــار اختالفی ،آزمایشها در دو فشــار اختالفی  120و 170
مقدار
پارامتر
پام انجام شــد .دادههاي به دست آمده از بررسيهاي آزمايشگاهي
ﻣﻘﺪار 12/15
ﭘﺎراﻣﺘﺮ نمونه خشک(میلیدارسی)
تراوایی
تأثير لزجت صافاب بر ميزان آسيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي،
آب اوﻟﻴﻪ )درﺻﺪ(
9/95 20
تخلخل(درصد)
بيانگر تغييرات نسبت آسيب تراوايي با لزجت صافاب است .نتايج
0/02
ﻟﺰﺟﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن)ﺳﺎﻧﺘﻲﭘﻮﻳﺰ(
اين بررسي در دو فشار اختالفي انجام شده در شكلهاي7-و 8نشان
0/02
لزجت سیال گازی(سانتیپویز)
72
ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦﺳﻄﺤﻲ )ﻣﻴﻠﻲﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ داﻳﻦ(
داده شده است.
72
کشش بینسطحی(میلینیوتن بر داین)
آبدوﺳﺖ
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
در بررســي تأثير لزجت صافاب بر آســيب وارد شده به سازند
1/00آب دوست
ترشوندگی
ﻟﺰﺟﺖ آب )ﺳﺎﻧﺘﻲﭘﻮﻳﺰ(
آبي ،نتيجه میگيريم كه با افزايش لزجت صافاب،
دراثر انسداد فاز
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ
ﺳﻨﮓ ،ﺳﻴﺎل و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي 20
اولیه(درصد)
ﺟﺪول 7-ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﺑﺖ آب
ميزان اشــباع كاهشناپذير آب افزايش مييابد .اين به معني كاهش

 120ﭘﺎم
اﺧﺘﻼﻓﻲ
ﻓﺸﺎر
تراواييﺑﺎ باﺗﺮاواﻳﻲ
آسيبﺗﺮاواﻳﻲ
نسبت آﺳﻴﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ
 120پام
اختالفي
فشار
در در
تراوايي
ﺷﻜﻞ5-تغييرات
5

80

 170ﭘﺎم
اﺧﺘﻼﻓﻲ
تراوايي باﺗﺮاواﻳﻲ در
آسيبﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ
نسبت آﺳﻴﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ
 170پام
اختالفي
ﻓﺸﺎرفشار
تراوايي در
ﺷﻜﻞ6-تغييرات
6

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞﻫﺎي5-و 6در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻧﺴـﺪاد ﻓـﺎز آﺑـﻲ ،ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮي
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار
اﻳﻦ اﺷﺒﺎع ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاواﻳﻲ ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺮاواﻳـﻲ ،ﻧﺴـﺒﺖ
آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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همزمان تراوايي گاز در اشــباع كاهشناپذير آب اســت .اين امر به فشــار اختالفي انجام شده در شــكلهاي10 ،9-و 11نشان داده شده
دليل آن است كه در اين حالت اشباع كاهشناپذير آب و به تبع آ ن است.
مطابق شــكلهاي ياد شــده در بررســي تأثير اختالف فشار بر
تراوايي نســبي گاز در اين اشباع براي تمامي حاالت يكسان است.
بنابراين با افزايش لزجت صافاب ،نســبت آســيب تراوايي ناشي از آسيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي ،نتيجه میگيريم كه با افزايش
مقدار اختالف فشار ،ميزان اشباع كاهشناپذير آب كاهش مييابد.
انسداد فاز آبي افزايش مييابد.
برای بیان دلیل افزایش نســبت آسیب تراوایی با افزایش لزجت اين بــه معني افزايش همزمان تراوايي گاز در اشــباع كاهشناپذير
صافــاب میتوان گفت که هر چقدر لزجت صافاب بیشــتر باشــد ،آب است .به دليل اينكه در اين حالت اشباع كاهشناپذير آب و به
توانایی ســیال مخزن در جابجایی و خارج کــردن صافاب ورودی تبع آن تراوايي نســبي گاز در اين اشباع براي تمامي حاالت يكسان
کمتــر خواهد بود .در نتیجه میزان بیشــتری از آب در حفرات باقی است ،بنابراين با افزايش اختالف فشار ،نسبت آسيب تراوايي ناشي
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مانده و نســبت آسیب تراوایی نیز بیشتر خواهد بود .بدیهی است در از انسداد فاز آبي كاهش مييابد.
هر چقدر فشار اختالفی بیشتر باشد توانایی مخزن در جابجایی و
صــورت پایین بودن لزجت صافاب ،ســیال مخزن به راحتی قادر به
ﻟﺰﺟـﺖ
ﺑـﺎ
آسیب ﺗﺮاواﻳـﻲ
ﻧﺴـﺒﺖ آﺳـﻴﺐ
ﺑﻴﺎنﮔﺮ
محیطﻓﺎز آﺑﻲ،
ﻧﺎﺷﻲازاز اﻧﺴﺪاد
ﺻﺎﻓﺎب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ
مربوطه خارج کردن آب ورودی به حفرات بیشتر خواهد بود .این امر سبب
ﺗﻐﻴﻴـﺮاتنهایت
بوده و در
متخلخل
ﺳﺎزﻧﺪآب
خارج کردن
بود.ﻓﺸﺎر اﺧﺘﻼﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻜﻞﻫﺎي7-و 8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دو
نیز کمترﺑﺮرﺳﻲ
ﺻﺎﻓﺎب اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
کاهش مقدار انسداد آب در محیط متخلخل میشود.
خواهد
جمعبندی و نتیجهگیری

 -4-4تأثیر اختالف فشار

در اين مطالعه تأثير مهمترين عوامل مؤثر بر آسيب وارد به سازند
ســر نمونه مغزه بر
بخش تأثیر مقدار اختالف فشــار دوﻣﻘﺪار
در اینﭘﺎراﻣﺘﺮ
 12میشود .بدین در اثر انســداد فاز آبي در مخازن گازي به صورت آزمايشــگاهي
بررسی
ﻧﻤﻮﻧﻪناشی
سازند
میزان آسیب
انســداد(فاز آبی /15
ﺧﺸﻚ)ازﻣﻴﻠﻲدارﺳﻲ
ﺗﺮاواﻳﻲ
فشــار دو ســر نمونه بررسي شد .عوامل مورد مطالعه عبارت از اشباع اوليه آب ،تراوايي،
تمامی
منظور باید در
درﺻﺪ(آزمایشها تنها اختالف 9/95
ﺗﺨﻠﺨﻞ)
عواملﻳﺰ(ســیال ،ســنگ02و0/سیســتم را ثابت          لزجت صافاب و فشــار اختالفي هســتند .نتايج آزمايشگاهي كه با
داد و
مغزه را تغییر
ســایر)ﺳﺎﻧﺘﻲﭘﻮ
ﺳﻴﺎل ﮔﺎزي
ﻟﺰﺟﺖ
نگه داشــت .پیش از این در بررسی تأثیر اشباع اولیه آب ،تراوایی و استفاده از نمونه مغزههاي ماسه سنگي به دست آمد بيانگر وابستگي
72
ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦﺳﻄﺤﻲ)ﻣﻴﻠﻲﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ داﻳﻦ(
لزجت صافاب به صورت ضمنی تأثیر اختالف فشار نیز بررسی شده شديد آسيب وارده به عوامل مورد مطالعه است.
آب دوﺳﺖ
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
بــه طور كلي هر چقدر اختالف بين اشــباع اوليه آب و اشــباع
است .نتایج در شكلهاي10 ،9-و 11نشان داده شده است.
20
آب اوﻟﻴﻪ)درﺻﺪ(
دادههاي به دست آمده از بررسيهاي آزمايشگاهي تأثير اختالف كاهشناپذير آب بيشتر باشد ،شــدت انسداد فاز آبي بيشتر خواهد
ﺟﺪول 8-ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻨﮓ ،ﺳﻴﺎل و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب
فشار بر ميزان آســيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي بيانگر تغييرات بود .اين بدين معني اســت كه در مخــازن گازي كه داراي درصد
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نســبت آسيب تراوايي با اختالف فشار است .نتايج اين بررسي در دو اشــباع آب اوليه بســيار کمی هســتند بروز پديده انسداد فاز آبي و

ﺷﻜﻞ 8-ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺷﺒﺎع ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آب ﺑﺎ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب در ﻓﺸﺎر اﺧﺘﻼﻓﻲ  170ﭘﺎم

 120پام
ﻓﺸﺎرفشار
صافاب در
لزجت
تراوايي با
آسيب
نسبت
اختالفي ﭘﺎم
اﺧﺘﻼﻓﻲ 120
ﺻﺎﻓﺎب در
ﻟﺰﺟﺖ
ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ
آﺳﻴﺐ
تغييراتﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻜﻞ 77-ﺗﻐﻴﻴﺮات

 8تغييرات اشــباع كاهشناپذير آب با لزجت صافاب در فشار اختالفي
 170پام

در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب ﺑﺮ آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑـﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب ،ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺮاواﻳـﻲ
ﮔﺎز در اﺷﺒﺎع ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آب اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﻛـﺎﻫﺶﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ81آب و

ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎز در اﻳﻦ اﺷﺒﺎع ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب،
ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺻﺎﻓﺎب ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛـﻪ ﻫـﺮ
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دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸـﺎر ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان آﺳـﻴﺐ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از
مقــــالـــــاتﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در دو ﻓﺸـﺎر
اﻧﺴﺪاد ﻓﺎز آﺑﻲ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ
اﺧﺘﻼﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻜﻞﻫﺎي10 ،9-و 11ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ 10-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي ﺗﺮاواﻳﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
فشاراوﻟﻴﻪ
اﺷﺒﺎعﻫﺎي
ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي
آسیبﺑﺎ اﺧﺘﻼف
نسبت ﺗﺮاواﻳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ
ﺷﻜﻞ 9-ﺗﻐﻴﻴﺮات
های اولیه
برایآباشباع
اختالف
تراوایی با
تغییرات
9
آب گوناگون
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بــرایﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
فشــارﺻﺎﻓﺎب
ﻟﺰﺟﺖﻫﺎي
ﻓﺸﺎربا ﺑﺮاي
آســیباﺧﺘﻼف
نســبتﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﺐ
ﺷﻜﻞ1111-ﺗﻐﻴﻴﺮات
لزجتهای
اختالف
تراوایی
تغییرات
صافاب گوناگون

بروز انسداد فاز آبي بسيار ناچيز خواهد بود.
هر چقدر تراوايي ســنگ بيشــتر باشــد انســداد فازي و آسيب
مربوطه كمتر خواهد بود .مســلماً در مخازن كمتــراوا مثل مخازن
گازي عميق با مشكل جدي آسيب سازندي ناشي از انسداد فاز آبي
روبــرو خواهيم بود .در مخازن با تراوايــي باال (تراوايي ماتريكس)
احتمال بروز انسداد فاز آبي ناچيز است .لزجت صافاب يكي ديگر
از عوامل مؤثر بر آسيب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبي است.
هر چقدر لزجت صافاب بيشــتر باشــد ميزان این آســيب نیز بيشتر
خواهد بود.
همچنين با افزايش فشار اختالفي ،نسبت آسيب وارده به تراوايي
در اثر انســداد فاز آبي كاهش مييابد .پیشــنهاد میشــود مطالعات
برایﻲﻫﺎي
فشار ﺗﺮاواﻳ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي
اﺧﺘﻼف
ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺎ
آﺳﻴﺐ
تغییراتﻧﺴﺒﺖ
 10ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنگوناگون
تراواییهای
اختالف
تراوایی با
آسیب
نسبت
ﺷﻜﻞ10-
آزمایشــگاهی در زمینه انســداد فاز آبی در مخــازن نفتی نیز انجام
آسيب مربوطه بسيار زیاد خواهد بود .در مخازن معمولي كه در آنها شود .با در دست داشتن دادههای آزمایشگاهی کافی در این زمینه،
اشــباع اوليه آب نزديك به اشــباع كاهشناپذير آب است احتمال می توان به معرفی روابط تجربی جهت حل این معضل پرداخت.
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