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مطالعه آزمایشگاهی نقش شورآب و مهاجرت ذرات ریز روی برهم کنش 
سنگ / شورآب

 دانشگاه تهران   دانشگاه سلطان قابوس، عمانمحمد محبوبی فوالدی، بهزاد رستمی* پیمان پورافشاری 

فرایند تزریق آب و سیالب زنی در دهه های متمادی به عنوان مهمترین و کاربردی ترین روش برای حفظ فشار مخزن بعد از کاهش فشار اولیه 
و همچنین، روبش نفت به سمت چاه های تولیدی شناخته شده است. در مطالعات انجام شده برای بهبود سیالب زنی مشاهده شد که ترکیب و 
درجه شورِی آِب تزریقی می تواند تأثیر به سزایی بر حساسیت سنگ با ترکیب های مختلف داشته باشد. بنابراین، یافتن مکانیزم اصلی در فرایند 
تزریق آب با درجه ش��وری پایین در بهینه س��ازی این فرایند بس��یار مفید خواهد بود. اجماع عمومی میان محققان حاکی از آن است که تزریق 
ش��ورآب رقیق، ترش��وندگی سنگ را بهبود می بخشد. برای توصیف برهم کنش ها در تزریق شورآب رقیق، مکانیزم های متعددی بیان شده که 
از آن جمل��ه می  ت��وان به مهاجرت ذرات ریز، افزایش در PH، تبادل چندیونی، اثرالیه دوگانه الکتریکی، انحالل کانی و فرایند صابونی ش��دن 
درجا اشاره کرد، اما به دلیل پیچیدگی در فعل و انفعاالت، تاکنون هیچ کدام به طور قطع به عنوان یک مکانیزم جامع مورد قبول واقع نشده است. 
در ای��ن تحقیق، پارامترهای تأثیرگذار در تزریق آب با ش��وری های متفاوت روی مغزه ه��ای مصنوعی حاوی ذرات ریز برای اندازه گیری و 
تفس��یر آنالیزهای مربوط به سنجش PH، هدایت الکتریکی، تیرگی سیال خروجی و تغییرات تراوایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
که تغییر ش��وری می تواند س��بب ایجاد حساسیت در نمونه ها شده و بسته به نوع ذرات استفاده ش��ده در نمونه ها و تراوایی اولیه آن ها، تغییرات 
PH، تیرگی س��یال خروجی، هدایت الکتریکی و تغییرات فش��اری، متفاوت خواهد بود. همچنین، با کاهش شوری آب تزریقی، ذرات ریز در 

خروجی مغزه مشاهده شدند که بیانگر اثرگذاری درجه ی شوری بر مهاجرت ذرات و به تبع آن تغییر تراوایی سنگ است.
PH سیالب زنی مغزه، تزریق شورآب رقیق، مهاجرت ذرات ریز، تراوایی، آنالیز کدورت و 

    )m.mahboubi@ut.ac.ir ( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تزریق آب از کاربردی ترین روش ها در فرایندهای ازدیاد برداشت 
نفت به ش��مار می رود. این روش بعد از تخلیه ی طبیعی مخزن با هدف 
تأمین انرژی موردنیاز برای رانش نفت به واس��طه ی ثابت نگه داش��تن 
فش��ار اس��تفاده می ش��ود. تزریق آب به مخازن به دو ص��ورت انجام 
می ش��ود؛ در حالت نخست، آب به زیر الیه ی نفتی برای تثبیت فشار 
مخ��زن و در حال��ت دیگر، درون الیه جه��ت جابه جایی نفت مخزن 
تزریق می ش��ودکه تزری��ق آب در حالت دوم، س��یالب زنی1 نامیده 

می شود.
از ش��روع فرایند س��یالب زنی تا حدود س��ه ده��ه ی اخیر، کمیت 
آب تزریقی توجه بیش��تری را نس��بت به کیفیت آب به خود معطوف 
می س��اخت. ولی رفته رفته محققان دریافتند ک��ه کیفیت آب، پارامتر 
قابل کنت��رل و ب��ا اهمیتی در س��یالب زنی اس��ت که نس��بت به دیگر 
روش های ازدیاد برداشت، هزینه عملیاتی پایین تری نیز دارد. از آنجا 

که اکثر مخازن نفتی دنیا در نیمه ی دوم عمر خود بوده و با سیر نزولی 
در تولید نفت همراه ش��ده اند، استفاده از روشی متناسب با هزینه ها و 
امکانات موجود که بتواند بهترین تأثیر را در ازدیاد برداشت و کاهش 
نفت باقی مانده و ایجاد ترشوندگی مطلوب و بهینه داشته باشد، بسیار 

حیاتی است.
در ح��دود نیم قرن پیش، تحقیقات روی حساسیت س��نجی مغزه با 
تزریق ش��وری های متفاوت آب، توسط باپتیست و سوئینی2  )1954( 
آغ��از گردید و نوع و می��زان رس موجود در نمونه ها توس��ط آنالیز 
پراش اش��عه ایکس تعیین ش��د. نتای��ج این آزمایش ها نش��ان داد که 
حساس��یت آب با کاهش ش��وری و تراوایی افزایش می یابد و نوع و 
میزان کانی های رس��ی موج��ود در مغزه نیز از عوام��ل کلیدی روی 
حساسیت س��نجی مغزه نس��بت به ش��وری آب به ش��مار می رود]1[. 
مارتین3  )1959( با تزریق آب مقطر به مغزه های حاوی نفِت س��نگین 
به بررس��ی تورم رس روی تراوایی و برداش��ت نفت روی نمونه های 
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تمیز)شست وشو داده ش��ده با تولوئن( و نیز نمونه های رسی پرداخت 
و به این نتیجه رس��ید که در مغزه های رس��ی، ترکیبی از آب و کانی 
رس��ی ایجاد می شود که ویسکوزیته ظاهری باالتر و تراوایی نسبت به 
آِب پایین تری نس��بت به نمونه های تمیز دارن��د]2[. برنارد4 )1967( با 
بررس��ی اثر ش��وری آب تزریقی روی نمونه های ماسه سنگی فشرده، 
برئا نش��ان داد که در همه ی موارد، ضریب بازیافت نفت با آب مقطر 
بیش تر از آب نمک سدیم کلرید بوده و بیش تر بودن افت فشار را نیز 
در حالت اول تأیید کرد. از نظر او، تورم رس و بس��ته شدن فضاهای 
منفذی توس��ط مهاجرت ذرات رس��ی، عامل اصل��ی در این افزایش 

تولید بود]3[. 
مطالع��ات مربوط به س��یالب زنِی آب نمک رقیق توس��ط محققان 
دانش��گاه وایومینگ5  در س��ال 1990 گس��ترش یافت. وجود شواهد 
متع��دد در تأثی��ر آن بر ضری��ب بازیافت در مقیاس آزمایش��گاهی و 
میدانی و همچنین، روند رو به رش��د مقاالت منتش��ر شده در این زمینه 
تاکنون، نشان از تأثیر مثبت و اثرگذاری وسیع این نوع از سیالب زنی 

دارد. 
تان��گ و م��ورو6  )1999( ب��ا انج��ام آزمایش ه��ای مختلف روی 
نمونه های ماسه س��نگی به این نتیجه رس��یدند ک��ه حضور رس، آب 
ه��م زاد و نفت خام)ح��اوی ترکیبات قطبی(، س��ه ش��رط الزم برای 
افزایش برداشت نفت در سیالب زنی با شورآب رقیق است[16]. پس 
از آن، وب7  و همکاران��ش)2004( پس از تزریق ش��ورآب رقیق در 
یکی از مخازن نفتی خاورمیانه با تست میدانی الگ-تزریق-الگ8 ، 
خبر از کاهش محس��وس اشباع نفت باقی مانده در نواحی اطراف چاه 
دادن��د[5]. مک گویر9  و همکاران )2005( نی��ز با انجام آزمایش های 
 PH میدانی به نتایج مش��ابه وب و همکارانش رس��یده و با افزایش در
نیز مواجه ش��دند. این افزایش برداش��ت با ش��ورآب رقیق را ناشی از 
فرایند صابونی ش��دن درجا در اثر حل شدن کربنات ها و تبادل یونی 
بین آب تزریقی و کانی های رس��ی که به تولید طبیعی س��ورفکتانت 

می انجامد دانسته که با تغییر ترشوندگی و کاهش کشش بین سطحی، 
س��بب افزایش در برداش��ت می ش��وند]6[. الگر و همکاران )2006( 
مکانیزم تبادل چندیونی)MIE( را به دلیل فعل و انفعاالت سطحی بین 
یون های موجود درس��نگ، آب نمک و نفت خام، عامل اصلی ازدیاد 
برداش��ت در شرایط شوری پایین دانس��ته و همچنین، در سال 2007، 
کائولینیت را عامل اساس��ی این مکانیزم روی نمونه های مورد مطالعه 

مطرح کردند]7,8[.
از دیگر نتایج آزمایش��گاهی می توان به مشاهده شدن مقدار زیادی 
ذرات ری��ز در حی��ن س��یالب زنی نمونه با آب کم ش��ور و همچنین، 
مش��اهده نشدن این ذرات علی رغم افزایش در تولید نفت اشاره کرد. 
با این حال، مشاهده نشدن این ذرات در خروجی مغزه نمی تواند امکان 
مهاجرت محلی این ذرات را در مقیاس میکروسکوپیک منکر شود، 
مخصوصاً زمانی که مغزه، حاوی ذرات نفت دوس��ت باش��د؛ چرا که 
آشکارسازی آن در فاز نفت تولیدی مشکل است [15, 9]. همچنین، 
آس��تاد10 و همکاران )2010( فهرستی از حاالت تأثیر آب کم شور را 
با توجه به کارهای انجام شده توسط گروه تحقیقاتی مورو و محققان 

شرکتBP 11  به صورت خالصه ارائه کردند[10].
به ط��ور کلی، می ت��وان گفت که نتایج به دس��ت آم��ده از مخازن 
ماسه س��نگی حاوی رس و بدون رس، غیرقابل پیش بینی بوده و انجام 
آزمایش ه��ا به صورت تک ف��از آبی برای درک دقی��ق برهم کنش ها 

بسیار حائز اهمیت است.
اجماع عمومی میان محققان حاکی از آن است که تزریق شور آب 
رقیق، حالت ترش��وندگی مس��اعدتری به منظور برداشت نفت ایجاد 
می کند. ترشوندگی باعث می شود که توزیع میکروسکوپی و جریان 
آب و نف��ت در محیط متخلخل و متعاقب آن، اش��باع نفت باقی مانده 
تح��ت تأثیر قرار می گیرد [11]. در مورد تزریق آب با درجه ش��وری 
پایی��ن، مکانیزم ه��ای متعددی بیان ش��ده که از آن جمل��ه می توان به 
مهاجرت ذرات ریز12، افزایش درجه PH ، تبادل چندیونی13 ، اثرالیه 

كلریتمونتموریلونیتایلیت / میکاكائولینیتویژگی

2 : 1 : 21 : 21 : 11 : 1الیه ها
5 – 20/1 – 0/1از 0/5 تا ورقه های بزرگ5 – 0/5اندازه ذره )میکرون(

ظرفیت تبادل كاتیونی 
)meq/100g(3 - 1510 - 4080 - 15010 - 40

مساحت سطح
BET20  -N2 )m2/g(

15 - 2550 – 110  30 - 80140

]18[   International Drilling Fluids )IDF( 1  خواص كانی های رسی واقعی 
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دوگانه الکتریکی14  ، انحالل کانی15  و فرایند صابونی ش��دن درجا16 
اشاره کرد [12]. 

اینک��ه انتقال ذرات ری��ز عامل اصلی در فرایند ازدیاد برداش��ت با 
تزریق آب کم ش��ور می باش��د یا نه، همچنان محل بحث اس��ت. این 
ذرات با کنده ش��دن از س��طح س��نگ)که حاوی مق��داری نفت نیز 
می باش��ند(، از نفت باقی مانده کاس��ته و موجب تغییر ترش��وندگی به 
حالت آب دوستِی بیش تر می گردند. اگرچه شواهدی برای اثبات آن 
ارائه شده، اما مش��اهدات متناقضی نیز وجود دارد. مهاجرت ذرات و 
کاهش تراوایی مطلق س��نگ بر اثر آن، در آزمایش های سیالب زنی 
مغزه، در نتیجه ی کاهش شوری آب، افزایش سرعت جریان و یا تغییر 

در PH و دمای آب اتفاق می افتد  [13, 14].
در ای��ن مقاله تأثیر تزریق آب با ش��وری های متفاوت به نمونه های 
دانه شیش��ه ای17  با نوع و می��زان رس و ذرات ریز مختلف، بر تراوایی 
در س��یالب زنی تک فازی بررس��ی می گ��ردد. همچنی��ن، اثر غلظت 

آب نم��ِک تزریقی بر میزان ک��دورت، PH و هدای��ت ویژه محلول 
خروجی و نیز، اختالف فشار مغزه به منظور درک مکانیزم های حاکم 
بر فرایند تزریق ش��ورآِب رقیق مورد مطالع��ه قرار می گیرد. داده های 
ارائه ش��ده در این تحقیق مش��تمل بر سه عملیات سیالب زنی تک فاز، 
با اس��تفاده از س��ه مغزه ی مصنوعی و شش نمونه ی آب نمک تزریقی 

سدیم کلرید می باشد.

1- ذرات ریز
ذرات ریز س��ازندی به عنوان ذرات جامد سس��ت و غیرمس��تحکم 
تعریف می ش��وند که در فضای حفرات سازند های ماسه سنگی وجود 
دارن��د. اندازه این ذرات، کوچک تر از 37 میکرون اس��ت به گونه ای 
که قادرند از الک شماره 400 در استاندارد آمریکایی عبور کنند ولی 
اغلب دارای اندازه 0/1 تا 10 میکرومتر می باشند. ذرات ریز سازندی 

شامل مواد رسی و غیررسی، باردار و یا خنثی می شود. 

  DIW  LSW3  LSW2  LSW1  MSW  HSWنمک)g/l( 

00/5241040NaCl

)mole/l( یون ها

00/00850/0340/0680/170/685Na

00/00850/0340/0680/170/685Cl

0500200040001000040000TDS)PPM(

قدرت یونی00/00850/0340/0680/170/685

 4  تركیب آب نمک سدیم كلرید تزریقی

LiONa2OMgOAl2O3SiO2P2O5SO3K2OCaOTiO2Fe2O3Comp

013/73/30/472/5000/19/800/2Wt %glass

2/0202/0730/8738/23680/8430/1410/1553/0871/5280/1180/925Wt % fines

 3  تركیب اجزا تشکیل دهنده دانه های شیشه ای و ذرات ربز 

PV
Cm3

Kb
md

Ф
fraction

D
Cm

L
cm

تركیب مغزه
wt% )دانه های شیشه ای و ذرات ریز( 

Glass      silica                        kaolinite

نام مغزه

نمونه 61/512000/373/815001001

نمونه 502300/33/815010902

نمونه 45/1260/273/815100903

 2  هندسه و خواص پتروفیزیکی نمونه ها



56

مقاالت علمي - پژوهشی

تقریباً همه ی س��نگ های مخزن حاوی ذرات ریز و کانی های رسی 
هس��تند. این ذرات می توانن��د تکه های کوارتز، س��یلیکات آمورف، 
فلدس��پار، تکه های کربنات یا کانی های رس��ی باش��ند. هرچند حجم 
کلی ماتریس س��نگ توسط س��یمان یا فشار باالسری مستحکم است، 
این ذراِت بس��یار ُسس��ت، به دیواره ی منافذ، متصل ب��وده و بنابراین، 
به واس��طه ی نیروهای مکانیکی و برهمکنش های کلوئیدی-شیمیایی 
حین جریان س��یال در محیط متخلخل در معرض حرکت هس��تند. بر 
اساس منشأ، رس های موجود در سنگ های مخزن به دو گروه تقسیم 

می شوند: رس های آلوژنیک18  و آثیژنیک19 [16] .  
در جدول-1 فهرستی از بعضی خواص کانی های مهم رسی آورده 
ش��ده اس��ت؛ همان طور که دیده می ش��ود، کائولینیت ظرفیت تبادل 
کاتیونی و مس��احت س��طح کمتری نس��بت به دیگر کانی ها دارد، با 
این ح��ال همچنان از این کانی به دلیل تورم کمتر در اثر هیدراس��یون، 
در تحقیقات اس��تفاده می ش��ود  ]17[. توان جابه جایی نسبی کاتیون ها 

روی سطح کانی ها به قرار زیر است:
H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > Li+

ب��رای اندازه گیری غلظ��ت ذرات ریز موجود در نمونه های س��یال 
خروجی که از آزمایش های سیالب زنی مغزه به دست آمده، از دستگاه 
کدورت س��نجی استفاده می شود. این دس��تگاه، مقدار نور عبوری از 
میان س��یال را اندازه گی��ری کرده که این مقداِر ن��ور، تابعی از مقدار 
ذرات معلق موجود در سیال اس��ت. بنابراین، دستگاه تیرگی سنجی با 

اندازه گیری مق��دار نور عبوری، غلظت ذرات ریز موجود در س��یال 
را با واحد  Nephelometric Turbidity Unit ارائه می دهد.

٢- ابزار آزمایشگاهی
٢-1- نمونه ها و نحوه آماده سازی

برای ساخت محیط متخلخل، از دانه هایی با اندازه مش 150 - 100 
در استاندارد امریکایی استفاده شده است. طی آزمایش ها، سه مغزه ی 
مصنوعی س��اخته ش��ده که جنس آن ها از دانه های شیشه ای بوده و با 
اضافه کردن مقادیری از ذرات ریز س��یلیس و کائولینیت21 به دس��ت 
آمده اند )ج��دول-2(. همچنین، در جدول-3 حاص��ل از آنالیز پراش 
پرتو ایکس، درصد عناصر تش��کیل دهنده دانه های شیشه ای و ذرات 

ریز سیلیس مشاهده می شود. 
از دیگر ذرات ریز مورد استفاده در مغزه ها، می توان به کائولینیت اشاره 
کرد. کائولن یک اصطالح اقتصادی است که برای کانسارهای رسِی تقریباً 
سفید به کار می رود. این کانسارها اغلب شامل کانی کائولینیت می باشند و 
از جمله خصوصیات مهم کائولن، اندازه ریز ذرات آن است. کائولینیت  
با فرمول شیمیایی Al2Si2O5)OH(4 در رده بندی کانی های سیلیکاته قرار 
دارد. از آنجایی که در مطالعات پیشین، کانی کائولینیت بیشترین تأثیر مثبت 
را در فرایند تزریق آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت داشته و بیشترین 
 توجه را به خود معطوف س��اخته، در این تحقیق نیز از این کانی به عنوان 
م��ورد  م��اده ی  اس��ت.  ش��ده  اس��تفاده  آزمایش ه��ا  در  ری��ز  ذرات 

Core / Brineنمونه 1نمونه 2نمونه 3

262301200HSW

232101150MSW

202001180LSW1

191901200LSW2

151551200LSW3

3/31301180DIW

HSW  درانتها --3/3

 6  هندسه و خواص پتروفیزیکی نمونه ها

)gr/ml( چگالی)cp( ویسکوزیته)psi( فشار آزمایش)محتوای آسفالتن%عدد اسیدیعدد بازیدمای آزمایش )سانتی گراد 

0/85714/7252/51/14

 5  خواص نفت مورد استفاده 
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 اس��تفاده دارای ن��ام ش��یمیایی بول وای��ت ی��ا هم��ان کائول��ن ب��ا عیار 
99 درصد می  باشد.

 ٢-٢- شورآب و نفت
فاز آبی برای اش��باع و تزریق شورآب به مغزه از نمک سدیم کلرید 
تشکیل شده است که به صورت حل شده در آب مقطر حاصل می شود. 
در آزمایش ها از ش��ش شوری متفاوت اس��تفاده شده است. این نمک 
ح��اوی یون های تک ظرفیتی اس��ت و در ش��ش ش��وری متفاوت، در 

آزمایش ها به کار رفته است. )جدول-4(. 

نفت خ��ام م��ورد اس��تفاده در ای��ن آزمایش ه��ا از یک��ی از مخازن 
نفتی ایران انتخاب ش��ده اس��ت )ج��دول-5(. برای جداس��ازی ذرات 
 و م��واد جام��د، همه ی س��یاالت از فیلتره��ای کاغ��ذی 2/5 میکرونی 

عبور داده شدند.

3- روش انجام آزمایش
دو عامل اساس��ی و تأثیرگذار که تا به امروز ب��ا انجام آزمایش های 
فراوان توس��ط تئوری های مختلف تحلیل می ش��وند و نیاز به واکاوی 

بیشتری دارند عبارتند از:
1( نوع و میزان نمک حل شده در شورآب

2( نوع ذرات و کانی موجود در مغزه
در این تحقیق، با انجام آزمایش سیالب زنی با نمک های تک ظرفیتی 
)س��دیم کلرید( در ش��ش درجه ی ش��وری متفاوت )40000، 10000، 
4000، 2000 و 500ppm و آب مقط��ر( روی مغزه ه��ای ب��ا ترکیب و 
مقدار متفاوت از کانی ها، اثرات تزریق ش��ورآب را روی فعل و انفعال 
سنگ-س��یال مورد بررسی قرار داده و با بررسی روی سیال خروجی از 
مغزه، مکانیزم یا مکانیزم های حاکم که بر این فرآیند تأثیر می گذارند، 

معرفی می شوند.
روش انجام آزمایش ها بدین صورت اس��ت که در ابتدا برای تهیه ی 
مغزه ی مصنوعی، دانه های شیش��ه ای درون یک غالف الستیکی  قرار 
گرفته و فشرده می شوند. س��پس، مغزه درون مغزه نگه دار قرار گرفته و 
فشار جانبی 1000 پام بر طرفین غالف الستیکی اعمال می شود. پس از 
اطمینان از عدم نش��تی از جوانب مغزه نگه دار، با اس��تفاده از پمپ خأل، 
مغزه خأل می ش��ود. سپس، مغزه توس��ط آب با درجه شوری باال اشباع 
ش��ده و در این مرحل��ه، تخلخل و تراوایی اولیه نیز محاس��به می گردد. 
آنگاه شورآب های تهیه ش��ده و موجود در انباشتگر با درجات شوری 
متفاوت به ترتیب از ش��وری های زیاد تا ش��وری های کم با استفاده از 
پم��پ تزریقی و با دبی یک س��انتی متر مکعب بر دقیق��ه به درون مغزه 
تزریق می ش��ود. در این جا، هرکدام از تزریق ها، بعد از پایایی فش��ار به 
مرحله ی بعد ارجاع داده می ش��ود. با اس��تفاده از داده های فش��اری در 
س��یالب زنی، تغییرات تراوایی فاز آب نیز قابل بررسی بوده و در جهت 
تحلیل نتایج اس��تفاده می ش��وند. همچنین، نمونه هایی از سیال خروجِی 

مغزه، بعد از حجم های تزریق معین جهت آنالیز برداشته می شود. 

4- تشریح نتایج و بحث
در ادامه، به ترتیب به تش��ریح نتایج حاصل از سه نمونه ی اول، دوم و 
س��وم به وسیله ی آنالیز داده ها برحسب حجم تزریق، طی آزمایش های 

 1   تغییرات PH، قابلیت هدایت، فشار و كل جامد حل شده در تزریق 
)X1(متوالی شورآب با كاهش شوری به نمونه ی اول
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 ،را در طول تزريق شورآب رقيق PHباشد، تغييرات افت فشار و دوم كه حاوي ذرات ريز سيليس مي يمغزه
سنجي عنوان رتكدوبراي  23NTU). ذرات ريز خروجي كه با واحد 2- دهد (شكلمنطبق نشان مي تقريباً

رفته زياد شده و پس از كاهش هدايت محلول، رفته ،با كاهش شوري آب تزريقي و به تبع آن ،شده است
 ppm 500ب رآتغييرات تراوايي براي اين مغزه با تزريق شو .رسدبه حداكثر مقدار خود مي ،تزريق آب مقطر

شوري بحراني براي جدايش ذرات در اين  گربيانكه  يافتكاهش دارسي ميلي 155دارسي به ميلي 190از 
  ).6- باشد(جدولنمونه مي
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 )X2 ي دوم (تزريق متوالي شورآب با كاهش شوري به نمونهدر ، قابليت هدايت، فشار و كدورت PHتغييرات  :2- شكل

  
ه و درصد وزني كاني كائولينيت است كه همين امر سبب تراوايي پايين اوليه آن بود 10حاوي  سومي نمونه

اعتقاد بر اين است كه  ،كليطور. بهگرددمحسوب مي ،تراوا هستندكه كم رسيهاي معيار خوبي براي سنگ
شود. پس كاهش رقيق متورم نمي بِآحين تماس با شور ،كند و بنابراينكائولينيت، آب را به خود جذب نمي

 2   تغییــرات PH، قابلیت هدایت، فشــار و كــدورت در تزریق متوالی 
)X2 ( شورآب با كاهش شوری به نمونه ی دوم
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  )X1 ي اول(تزريق متوالي شورآب با كاهش شوري به نمونهليت هدايت، فشار و كل جامد حل شده در ، قابPHتغييرات  :1شكل 

  
 ،را در طول تزريق شورآب رقيق PHباشد، تغييرات افت فشار و دوم كه حاوي ذرات ريز سيليس مي يمغزه
سنجي عنوان رتكدوبراي  23NTU). ذرات ريز خروجي كه با واحد 2- دهد (شكلمنطبق نشان مي تقريباً

رفته زياد شده و پس از كاهش هدايت محلول، رفته ،با كاهش شوري آب تزريقي و به تبع آن ،شده است
 ppm 500ب رآتغييرات تراوايي براي اين مغزه با تزريق شو .رسدبه حداكثر مقدار خود مي ،تزريق آب مقطر

شوري بحراني براي جدايش ذرات در اين  گربيانكه  يافتكاهش دارسي ميلي 155دارسي به ميلي 190از 
  ).6- باشد(جدولنمونه مي
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 )X2 ي دوم (تزريق متوالي شورآب با كاهش شوري به نمونهدر ، قابليت هدايت، فشار و كدورت PHتغييرات  :2- شكل

  
ه و درصد وزني كاني كائولينيت است كه همين امر سبب تراوايي پايين اوليه آن بود 10حاوي  سومي نمونه

اعتقاد بر اين است كه  ،كليطور. بهگرددمحسوب مي ،تراوا هستندكه كم رسيهاي معيار خوبي براي سنگ
شود. پس كاهش رقيق متورم نمي بِآحين تماس با شور ،كند و بنابراينكائولينيت، آب را به خود جذب نمي

 3   تغییــرات PH، قابلیت هدایت، فشــار و كــدورت در تزریق متوالی 
)X3 (شورآب با كاهش شوری به نمونه ی سوم

9 
 

نفذي است. مشاهدات نشان داد كه ي حركت ذرات و ايجاد تغيير در ساختار منشانه ،تراوايي مشاهده شده
افزايش فشار مغزه، مقدار و مطابق با  هتوليد شد ،هاي با شوري پاييندر زمان تزريق آب رسيذرات ريز 

. )3- (شكله استبه حداكثر مقدار خود رسيد ،ديونيزه شده تيرگي نيز افزايش داشته و در زمان تزريق آبِ
  حساسيت ذرات به شوري آب را اثبات كرد.اين رخداد در اين آزمايش و آزمايش قبلي 

نشان از متورم  ،ب غليظ در انتهاي آزمايش به حالت اوليه بازنگشت كه اينآها با تزريق شورتراوايي مغزه
به دليل تراوايي اوليه و  ،ب رقيق دارد. اختالف در كاهش تراواييآدر طي تزريق شور كائولينيت نشدن كاني

به  ،ppm500هاي باالتر از در شوريكاهش تراوايي مانند آزمايش پيشين،  ،نينباشد. همچنوع ذرات ريز مي
نشان  11تا  10يك روند صعودي را بين  ،سومي در نمونه PHعالوه به هاي كمتر از آن نيست.بزرگي شوري

ايت نيز ميزان قابليت هد. باشدمينمك آب افزايش عدد بازيثير متقابل جدايش ذرات و أت بيانگردهد كه مي
هاي دهد كه نشان از جذب يوني ديگر مقدار كمتري را نشان مينسبت به دو نمونه 3-شماره يدر نمونه

  نمك اوليه بر روي سطوح رس دارد.
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 )X3 ي سوم(تزريق متوالي شورآب با كاهش شوري به نمونهدر ، قابليت هدايت، فشار و كدورت PHتغييرات  :3شكل 

  
ي افزايش اسطهديدگي سازند كه به وتوان نتيجه گرفت كه آسيب، ميهاي انجام شدهشآزماي آناليزبر اساس 

 PH. در مقابل، تغييرات باشدميناپذير برگشت ،استقابل مشاهده  دو طرف نمونهايجاد شده در  فشارِ
متوالي  زنيها طي سيالبروند نزولي تراوايي مغزه 6-جدولپذير بوده و بسيار وابسته به شوري است. برگشت

 دهد.با كاهش شوري را نشان مي
 
 
 
 
  

 هاي با شوري متفاوت ها پس از تزريق آبتغييرات تراوايي نمونه :6-جدول

                                                                                  (md)تراوايي آب 
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مقاالت علمي - پژوهشی

ت��ک فازی پرداخته می ش��ود. مطابق نتایج، کلیه ی ش��ورآب ها بعد از 
اشباع نمونه ها با آب نمک با بیشترین شوری، به ترتیب کاهش شوری تا 
زمان پایداری فش��ار تزریق می شوند که با تغییر رنگ در شکل ها قابل 
مالحظه است. در واقع، هدف از این آزمایش های تک فازی، ارزیابی 
اولیه پتانس��یل مغزه در رهاس��ازی ذرات ری��ز در ترکیب های متفاوت 
س��نگ بوده و این موضوع، در آزمایش ه��ای تک فازی، به ذرات ریز 

چسبیده به قسمت های آب دوست سنگ مربوط می گردد. 
در نمون��ه ی اول، تغیی��رات در فش��ار و )PH )PH ≈ 1∆ ب��ا کاهش 
قابلیت هدایت، ناچیز است )ش��کل-1(. بنابرای��ن، تغییر در تراوایی نیز 
در تزریق های متوالی اندک می باش��د. هدف این آزمایش نیز بررس��ی 
اثر ش��ورآب رقیق در س��نگ های فاقد ذره ریز به عن��وان پایه ای برای 
آزمایش های بعدی اس��ت. همچنین، در این ش��کل، از کل جامد حل 
ش��ده )TDS( به جای تیرگی استفاده شده اس��ت، زیرا تیرگی در این 

آزمایش بی معنی است.
 

مغ��زه ی دوم که حاوی ذرات ریز س��یلیس می باش��د، تغییرات افت 
فش��ار و PH را در ط��ول تزریق ش��ورآب رقی��ق، تقریباً منطبق نش��ان 
می دهد )ش��کل- 2(. ذرات ری��ز خروجی که با واح��دNTU 23 برای 
کدورت س��نجی عنوان شده اس��ت، با کاهش شوری آب تزریقی و به 
تبع آن، کاهش هدایت محلول، رفته رفته زیاد شده و پس از تزریق آب 
مقطر، به حداکثر مقدار خود می رس��د. تغییرات تراوایی برای این مغزه 
با تزریق ش��ورآب 500ppm از 190 میلی دارس��ی به 155 میلی دارسی 
کاهش یافت که بیان گر ش��وری بحرانی ب��رای جدایش ذرات در این 

نمونه می باشد)جدول-6(. 
نمونه ی سوم حاوی 10 درصد وزنی کانی کائولینیت است که همین 
امر س��بب تراوایی پایین اولیه آن بوده و معیار خوبی برای س��نگ های 
رسی که کم تراوا هستند، محسوب می گردد. به طورکلی، اعتقاد بر این 
اس��ت که کائولینیت، آب را به خود ج��ذب نمی کند و بنابراین، حین 
تماس با شورآِب رقیق متورم نمی ش��ود. پس کاهش تراوایی مشاهده 
شده، نش��انه ی حرکت ذرات و ایجاد تغییر در س��اختار منفذی است. 
مش��اهدات نش��ان داد که ذرات ریز رس��ی در زمان تزریق آب های با 
شوری پایین، تولید ش��ده و مطابق با افزایش فشار مغزه، مقدار تیرگی 
نیز افزایش داشته و در زمان تزریق آِب دیونیزه شده، به حداکثر مقدار 
خود رس��یده است)ش��کل-3(. این رخداد در این آزمایش و آزمایش 

قبلی حساسیت ذرات به شوری آب را اثبات کرد.
تراوایی مغزه ها با تزریق شورآب غلیظ در انتهای آزمایش به حالت 
اولیه بازنگشت که این، نش��ان از متورم نشدن کانی کائولینیت در طی 

تزریق شورآب رقیق دارد. اختالف در کاهش تراوایی، به دلیل تراوایی 
اولیه و نوع ذرات ریز می باشد. همچنین، مانند آزمایش پیشین، کاهش 
تراوایی در شوری های باالتر از 500ppm، به بزرگی شوری های کمتر 
از آن نیس��ت. به عالوه PH در نمونه ی سوم، یک روند صعودی را بین 
10 تا 11 نشان می دهد که بیانگر تأثیر متقابل جدایش ذرات و افزایش 
عدد بازی آب نمک می باش��د. می��زان قابلیت هدایت نی��ز در نمونه ی 
شماره-3 نسبت به دو نمونه ی دیگر مقدار کمتری را نشان می دهد که 

نشان از جذب یون های نمک اولیه بر روی سطوح رس دارد.
بر اس��اس آنالیز آزمایش های انجام ش��ده، می توان نتیجه گرفت که 
آس��یب دیدگی سازند که به واسطه ی افزایش فش��اِر ایجاد شده در دو 
طرف نمونه قابل مش��اهده اس��ت، برگشت ناپذیر می باش��د. در مقابل، 
تغییرات PH برگشت پذیر بوده و بسیار وابسته به شوری است. جدول-

6 روند نزولی تراوایی مغزه ها طی سیالب زنی متوالی با کاهش شوری 
را نشان می دهد.

نتیجه گیری 
- یک��ی از پارامترهای موث��ر در تغییر ترش��وندگی احتمالی، جدایش 
ذرات از س��طح س��نگ می باش��د. آنچه ک��ه تغیی��رات در PH را در این 
آزمایش ها س��بب ش��ده، به عوامل مختلفی نظیر تبادل یون ها از فیلِم آبی 
چس��بیده به س��طح جامد با آب توده و بالعکس، در ش��وری های مختلف 
بستگی دارد و تغییرات PH احتماالً بر جذب یا جدایش مواد کربوکسیلی 

روی رس ها موثر است. 
- ب��ا توج��ه به مش��اهده ی امولس��یون )به مق��دار ان��دک در آزمایش 
نمونه ی-3(، ذرات رس��ی ممکن اس��ت با کنترل پویایی که به واس��طه ی 
امولس��یون های پایدار با رس ایجاد می ش��ود، در برداشت نفت در حالت 

دوفازی موثر باشند.
- تغییرات PH، به نمک موجود در آب و واکنش بین س��طوح س��نگ 
و رس وابس��ته اس��ت و این تغییرات به نوبه ی خود می تواند موجب تغییر 
ترش��وندگی در سیستم های آب-نفت گردد و همان طور که مشاهده شد، 
می تواند دلیلی بر کنده شدن ذرات ریز باشد. افزایش PH در بعضی موارد 
س��بب کاهش ش��دید در تراوایی ش��ده و در مقادیر نزدیک به 11، کنده 

شدن ذرات به حداکثر مقدار می رسید.
- با سنجش کدورت سیال خروجی، مشاهده شد که حرکت ذرات ریز 
در فرایند سیالب زنی موثر بوده و صرفاً خروج آن ها از مغزه نشان دهنده ی 
حرک��ت آن ها نب��وده و مهاج��رت درون منافذ نیز اثرات مش��ابهی دارد. 
همچنی��ن، آنالیز هدای��ت الکتریکی محلول خروجی نمایش��گر خوبی از 

جذب و جدایش یون ها، مخصوصاً از سطوح کانی کائولینیت است. 
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