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مطالعه ی نفوذپذيري نسبي به روش پايا روي مغزه هاي تركيبي كربناته با استفاده از 
پرتو ايکس جهت تعيين اشباع درجا

حميد شريفي گلويک*، حسام آلوكي بختياري1، محمدرضا اصفهاني2، جعفر ولي3، حبيب اله صديقي4  پژوهشگاه صنعت نفت

در پیش بین��ي فرآیند تولی��د از مخازن هیدروکربني، نفوذپذیري نس��بي از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. در 
محاسبات مهندسي مخزن همواره داده هاي اندازه گیري شده از نمونه هاي سنگ مخزن و در شرایط مخزن، نسبت 

به داده هاي حاصل از مدل هاي شبیه سازي ارجحیت فراوانی دارد.
س��نگ هاي کربناته مهم ترین نوع از مخازن هیدروکربني خاورمیانه هس��تند که بیشترین مقدار هیدروکربن این 
منطقه را در خود جاي داده اند. مخازن کربناته از لحاظ زمین شناس��ي بس��یار متنوع و پیچیده اند و در مقیاس هاي 
مختلف از خلل و فرج تا میدان ذاتاً ناهمگن هستند. براي سنگ هاي ناهمگن، انجام آزمایش های نفوذپذیري نسبي 
به روش پایا5 نس��بت به روش ناپایا6 برتري دارد. اما اس��تفاده از روش پایا، جهت اندازه گیري دقیق اشباع سیاالت در 
طول آزمایش محدودیت دارد که این معضل با اس��تفاده از پرتو ایكس و اندازه گیري اشباع درجاي سیاالت برطرف 
مي ش��ود. در این مطالعه آزمایش های نفوذپذیري نس��بي به روش پایا روي نمونه هاي مغزه ی ترکیبي کربناته انجام 
شده است. براي تشكیل مغزه ی ترکیبي، نمونه هاي پالگ یك گروه سنگي به هم متصل شده اند. استفاده از مغزه هاي 
ترکیبي در آزمایش های نفوذپذیري نسبي سبب کاهش اثر موئینگي انتهایي و افزایش نسبي دقت اندازه گیري اشباع 
سیاالت درون آنها مي شود. با توجه به آب دوست بودن نمونه هاي مورد مطالعه، درصد بسیار کمی آب تزریقي، اشباع 

آب درون مغزه را تا حد قابل توجهي افزایش مي دهد.
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از مهم ترین اهداف مغزه گیري در چاه ها به دس��ت آوردن منحني هاي 
فوذپذیري نس��بي س��یاالت با اس��تفاده از نمونه هاي واقعي سنگ مخزن 
و در ش��رایط مخزن براي اس��تفاده در نرم افزار شبیه ساز است. مهم ترین 
دغدغه ی مهندس��ان نف��ت در مدیری��ت منابع هیدروکربني، شناس��ایي 
خصوصیات پتروفیزیكي و جریاني س��نگ مخزن اس��ت که بر نحوه ی 
تولید و بازیافت نهایي مخزن تأثیر مي گذارد. نفوذپذیري مؤثر س��یاالت 
مخزن و ترشوندگي از مهم ترین متغیرهاي توصیف جریان هاي چندفازي 

در محیط متخلخل سنگ مخزن است.
در پیش بیني فرآیند تولید از مخازن هیدروکربني، نفوذپذیري نس��بي 
از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار اس��ت. نفوذپذیري نس��بي، پیچیده ترین 
خصوصیت جریاني محیط متخلخل اس��ت و ب��ه عوامل زیادي از جمله 
ژئومتري خلل و فرج، ترش��وندگي س��نگ، تاریخچه ی اشباع شدگي7، 
روش و مراحل انجام آزمایش و ترکیب سیاالت مخزن بستگی دارد ]1[.  
دو روش متف��اوت برای اندازه گیري نفوذپذیري نس��بي س��یاالت در 
آزمایش��گاه مغزه، روش هاي پایا و ناپایا هس��تند. در روش ناپایا س��یالی 
با نرخ جریان ثابت یا فش��ار تزریق ثابت، س��یال موجود در خلل و فرج 
سنگ را جابجا مي کند. اما در روش پایا دو یا چند سیال به طور هم زمان 

به نمونه ی س��نگ تزریق مي ش��وند. نمونه ی س��نگي همگن، جابجایي 
پیس��توني و فش��ار موئینگي قابل صرف نظ��ر ک��ردن از فرضیات اصلي 
اندازه گیري نفوذپذیري نس��بي به روش جابجایي یا ناپایا هستند و اشباع 

سیاالت نیز باید در خروجي نمونه محاسبه یا اندازه گیري شود.
نتای��ج آزمایش های نفوذپذیري نس��بي به روش پایا نس��بت به س��ایر 
روش ها مانند روش ناپایا و س��انتریفیوژ قابل اعتمادتر اس��ت. تنها برتري 
دو روش اخیر کمتر بودن زمان و هزینه ی انجام آزمایش اس��ت. بنابراین 
اگر زمان و بودجه ی انجام آزمایش ها محدودیتي نداش��ته باشد پیشنهاد 
اکثر محققان براي دس��ت یابي به داده هاي قابل اعتماد نفوذپذیري نسبي، 
روش پایاس��ت ]2[. الزم به ذکر است که نمونه هاي سنگي با نفوذپذیري 

و تخلخل بسیار کم براي روش پایا مناسب نیستند.
س��نگ هاي کربناته مهم ترین نوع از مخ��ازن هیدروکربني خاورمیانه 
هستند که بیشترین مقدار هیدروکربن این منطقه را در خود جاي داده اند. 
در س��ازندهاي کربناته، فرآیندهایي مانند سنگ زایي8، انحالل و تراکم، 
سبب ایجاد تغییرات گس��ترده و متنوع در کیفیت و در نهایت ناهمگني 
بافت س��نگ مي ش��وند که با بروز درزها و شكاف ها، ساختار سنگ نیز 
پیچیده خواهد شد. سنگ هاي کربناته با تنوع تخلخل و توزیع پیچیده ی 
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خلل و فرج با اندازه هاي مختلف، سبب تغییرات شدید نفوذپذیري حتي 
با تخلخل یكسان مي شوند.

 ]4[ JBN در مطالعه اي دریافتند که استفاده از روش ]آرچر و وانگ ]3
براي تعیین منحني هاي نفوذپذیري نس��بي از داده هاي سیالب زني با آب 
در نمونه هاي ناهمگن کربناته، مي تواند منجر به نتایج اشتباه گردد. براي 
مخ��ازن ناهمگن در مقیاس خلل و فرج9 یا با ترش��وندگي مختلط10 که 
منحني هاي نفوذپذیري نس��بي کم اعتباري از آزمایش های ناپایا حاصل 
مي شود، آزمایش به روش پایا در شرایط مخزن ترجیح داده مي شود ]5[. 
در مخازن نفت سبک یا میعان گازي نیز که گرانروی نفت کمتر از آب 
تزریقي اس��ت عملیات سیالب زني پیس��توني خواهد بود و تقریباً تمامی 
نفت قابل برداش��ت تا رسوخ آب11 تخلیه شده و داده اي براي استفاده در 
محاسبات نفوذپذیري نسبي به روش ناپایا باقي نمي ماند. بنابراین محققان 
براي دس��ت یابي به توصیف مناسب منحني هاي نفوذپذیري نسبي قبل از 

رسوخ آب، انجام آزمایش ها به روش پایا را توصیه کرده اند ]6[.
بزرگ ترین مش��كل آزمایش های نفوذپذیري به روش پایا زمان نسبتاً 
طوالني الزم براي ایجاد ش��رایط پایدار در اشباع سیاالت درون مغزه در 
هر مرحله از آزمایش اس��ت. این زمان ممكن است ساعت ها یا روزهای 
الزم براي یک مرحله باش��د. با این وجود محاس��بات نفوذپذیري مؤثر، 

بسیار ساده تر از محاسبات و فرضیات آزمایش به روش ناپایاست.
اندازه گی��ري خ��واص پتروفیزیك��ي و جریان��ي مخ��ازن باید روي 
نمونه هاي معرف مخزن و در شرایط مخزن انجام گردد. معموالً نمونه ی 
پالگ هاي 1/5 اینچي با طول 2 اینچ از مغزه ی حفاري شده از چاه اخذ 
می گردد. مغزه اغلب به صورت عمود بر الیه بندي سازند از چاه ها گرفته 
مي شود. در آزمایش های نفوذپذیري نس��بي، طول کوتاه نمونه ها سبب 
بروز پدیده ی موئینگي انتهایي12 مي گردد. با توجه به حجم فضاي خالي 
نس��بتاً کم پالگ ها، دقت اندازه گیري حجمي نیز کاهش مي یابد ]8و7[. 
ب��راي رفع این خطاها، با پش��ت س��ر هم ق��رار دادن نمونه ی پالگ هاي 
یک گروه س��نگي، نمونه ی مغزه هاي ترکیبي13 تهیه مي ش��وند. استفاده 
از مغزه هاي ترکیبي در آزمایش های نفوذپذیري نسبي سبب کاهش اثر 
موئینگي انتهایي و افزایش دقت نسبي اندازه گیري اشباع سیاالت درون 

آنها خواهد شد.
رفتار یكس��ان نفوذپذیري نسبي و فش��ار موئینگي نمونه ها به صورت 
مجزا، نخس��تین فرضیه در تش��كیل مغزه ی ترکیبي است ]8[. النگاس و 
هم��كاران ]9[ طی مطالع��ه ای تحلیلي، فرآیند جدی��دي را براي ترتیب 
کن��ار هم قرار دادن نمونه هاي یک مغزه ی ترکیبي پیش��نهاد کردند. در 
این روش نمونه ها از نفوذپذیري بیش��تر به کمت��ر در جهت جریان قرار 
مي گیرن��د. بدین ص��ورت که نمونه ب��ا کمترین نفوذپذیري در س��مت 

خروجي مغ��زه ی ترکیبي قرار مي گیرد. قب��ل از آن هاپلر ]10[ با فرض 
همس��اني تخلخل نمونه هاي ترکیب ش��ده، نمونه هاي مغزه را به گونه اي 
کنار هم قرار داد که میانگین نفوذپذیري نمونه هاي هر بخش )که شامل 
یک یا تعدادي از نمونه هاي ترکیبي است(، تا حد ممكن به نفوذپذیري 
میانگین کل مغزه ی ترکیبي نزدیک باشد. مطالعه ی النگاس و همكاران 

روش هاپلر را نقض کرده است.

1- شرح كار آزمايشگاهي
1-1- انتخاب و تهيه ی نمونه ی پالگ هاي مغزه ی تركيبي

انتخاب نمونه هاي مناس��ب و معرف سازند براي اندازه گیري خواص 
پتروفیزیك��ي و جریاني، به ویژه در مغزه هاي کربناته از اهمیت بس��یاري 
برخوردار اس��ت. در این مطالع��ه از تمام مغزه ه��اي14 4 اینچي یكي از 
مخ��ازن کربناته ی جن��وب ایران، پالگ هاي 1/5 اینچ��ي تهیه و پس از 
شستش��و، در آون معمولي خش��ک ش��د. تخلخل و نفوذپذیري نمونه ها 
اندازه گیري ش��د و نمونه ها به روش واح��د جریان هیدرولیكي15 ]11[ به 

گروه هاي سنگي مختلف تقسیم بندي گردیدند.
سي تي اس��كن نمونه ها تهیه ش��د و با مطالعه ی تصاوی��ر حاصل تقریباً 
ب��رای تمام��ي پالگ ه��ا، ناهمگني در مقیاس حفره اي مش��خص ش��د. 
مهم ترین فرضیه در آزمایش های نفوذپذیري نسبي به روش ناپایا، همگن 
بودن16 نمونه ی س��نگ مورد آزمایش است. با توجه به ناهمگني سازند 
مخزن��ي، امكان به دس��ت آوردن نمونه ی پالگ همگ��ن براي آزمایش 
نفوذپذیري نس��بي به روش ناپایا وجود نداش��ت. با توجه به اینكه نسبت 
گران��روي نفت ب��ه آب نیز کمتر از یک اس��ت داده ه��اي نفوذپذیري 
مناسبي حاصل نمي شود. بنابراین آزمایش نفوذپذیري نسبي به روش پایا 
در برنامه ی مطالعه قرار گرفت. براي تش��كیل مغزه ی ترکیبي، با استفاده 
از تصاویر سي تي اس��كن، نمونه هاي مناس��ب و با تخلخل و نفوذپذیري 
نزدی��ک به یكدیگر از ی��ک واحد جریان هیدرولیكي انتخاب ش��دند. 
نمونه ه��ا به گونه اي در کنار یكدیگر درون الس��تیک وایتون و نمونه ی 
نگهدار قرار گرفتند که نفوذپذیري آنها در جهت جریان کاهشي باشد. 
جدول-1 مشخصات نمونه ها را نشان مي دهد. شكل هاي-1 تا 5 تصاویر 
سي تي اس��كن از مقاطع مختلف نمونه ی پالگ ها هس��تند. با استفاده از 
داده هاي کالیبراسیون پرتو ایكس آب و نفت، پروفایل تغییرات تخلخل 

درطول نمونه ها به دست آمده است )شكل هاي-6و7(.
وقتي پالگ ها نفوذپذیري و تخلخل غیریكس��ان داش��ته باشند ترتیب 
کنار هم گذاش��تن آنها و تش��كیل مغ��زه ی ترکیبي بر نتای��ج آزمایش 
نفوذپذیري نس��بي تأثیر مي گذارد. از آنجا ک��ه مغزه ی ترکیبي به عنوان 
نمونه ای پیوسته درنظر گرفته مي شود باید پیوستگي موئینگي17 کامل بین 
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تک تک نمونه ها به گونه اي ایجاد شود که منحني فشار موئینگي در حد 
فاصل بین نمونه ها پیوس��ته باشد و حداقل تالطم اشباع سیاالت در محل 
اتصال دو نمون��ه ایجاد گردد. براون و بلک ول ]5[ پیش��نهاد کردند که 
تراش��كاري مناسب سطح مقطع نمونه ها و استفاده از فشار محوري کافي 
پس از چیدمان آنها در نمونه ی نگهدار، براي تماس موئینگي پیوسته بین 

نمونه ها کافي است.
در این مطالعه، نمونه ی پالگ هاي مغزه هاي ترکیبي-1و2 از دو واحد 
جری��ان هیدرولیكي مختلف به صورتي انتخاب ش��ده اند که پالگ هاي 
مغزه ی ترکیبي-1 مع��رف ناحیه ی-1 و پالگ ه��اي مغزه ی ترکیبي-2 
معرف ناحیه ی-2 سازند مخزن است. نمونه ی پالگ ها از بخش هاي باال 
و پایین هر ناحیه انتخاب ش��ده اند تا حاوي تغییرات کلي آن ناحیه باشند 
)ج��دول-1(. براي چیدمان پالگ ها در کن��ار یكدیگر از رابطه ی   
که بخش��ي از معادله ی J-function است استفاده شد. ترتیب نمونه ها از 

بیشترین مقدار  به کمترین مقدار در انتهاي مغزه ی ترکیبي است.

1-2- تعيين نفوذپذيري نسبي به روش پايا
آزمایش های نفوذپذیري نس��بي به روش پایا، ب��ا تزریق هم زمان دو یا 
چند س��یال به درون محیط متخلخل انجام مي ش��ود. با پایدار شدن رفتار 
جریان س��یاالت درون نمونه، درصد اشباع سیاالت و افت فشار به تعادل 
مي رس��د و نس��بت نرخ جریان س��یاالت تزریقي با نس��بت نرخ جریان 
س��یاالت خروجي از نمونه یكسان مي ش��ود. در این حالت با داشتن نرخ 
جریان تزریقي، مقدار افت فشار و خصوصیات فیزیكي محیط متخلخل 
و سیال و با استفاده از رابطه ی دارسي، نفوذپذیري مؤثر هر فاز در اشباع 

پایدارشده ی آن فاز محاسبه مي گردد )روابط-1و2(.

3 
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 شودپيوسته درنظر گرفته مي ايعنوان نمونهبهتركيبي  يكه مغزهاز آنجا  گذارد.ثير ميأنتايج آزمايش نفوذپذيري نسبي ت
فاصل بين  ينگي در حدموئمنحني فشار كه ايجاد شود اي گونهبهها تك نمونهكامل بين تك 17نگيئيپيوستگي موبايد 
پيشنهاد ] 5[ول براون و بلك. گردداتصال دو نمونه ايجاد  حداقل تالطم اشباع سياالت در محلو  باشدها پيوسته نمونه

نگهدار، ي ها در نمونهپس از چيدمان آنها و استفاده از فشار محوري كافي اري مناسب سطح مقطع نمونهكتراشكردند كه 
 .استها كافي بين نمونهينگي پيوسته براي تماس موئ

اند هانتخاب شدصورتي بهاز دو واحد جريان هيدروليكي مختلف  2و1-هاي تركيبيهاي مغزهپالگ يدر اين مطالعه، نمونه
. استسازند مخزن  2-يناحيهمعرف  2-تركيبي يهاي مغزهو پالگ 1-يناحيهمعرف  1- تركيبي يهاي مغزهكه پالگ

). 1- باشند (جدول ناحيه آناند تا حاوي تغييرات كلي انتخاب شده ناحيههاي باال و پايين هر ها از بخشپالگ ينمونه

 ياز رابطه يكديگركنار در ها براي چيدمان پالگ

K  يبخشي از معادلهكه function-J  ترتيب  .شداستفاده است

ها از بيشترين مقدار نمونه

K است.تركيبي  يبه كمترين مقدار در انتهاي مغزه  

  
  روش پايانفوذپذيري نسبي بهتعيين - 1-2

شود. با محيط متخلخل انجام مي زمان دو يا چند سيال به درونبا تزريق هم ،روش پايانفوذپذيري نسبي به هايآزمايش
جريان  نسبت نرخرسد و اشباع سياالت و افت فشار به تعادل ميدرصد پايدار شدن رفتار جريان سياالت درون نمونه، 

، با داشتن نرخ جريان تزريقيشود. در اين حالت از نمونه يكسان مي نرخ جريان سياالت خروجينسبت سياالت تزريقي با 
نفوذپذيري مؤثر هر فاز در  ،دارسي يبا استفاده از رابطه وافت فشار و خصوصيات فيزيكي محيط متخلخل و سيال  قدارم

  .)2و1- روابط( گرددميمحاسبه  آن فاز ياشباع پايدارشده
  

  )1( يهرابط
  

  )2( يهرابط
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Keff.Water و Keff.Oil به ترتیب نفوذپذیري مؤثر آب و نفت به میلي دارسي، 

L طول نمونه برحسب سانتي متر، µw و µo به ترتیب گرانروي آب و نفت 
برحس��ب س��انتي پویز، qw و qo به ترتیب نرخ جری��ان تزریق آب و نفت 
برحسب سي سي بر دقیقه، A سطح مقطع نمونه برحسب سانتي مترمربع و 

ΔP افت فشار برحسب پوند بر اینچ مربع است.

یكي از محدودیت هاي عملیاتي روش پایا، اندازه گیري دقیق اش��باع 
س��یاالت درون محی��ط متخلخل اس��ت. ج��دای از روش اندازه گیري، 

صح��ت داده هاي نفوذپذیري نس��بي، مس��تقیماً  ب��ه اندازه گیري صحیح 
و دقیق اش��باع س��یاالت بس��تگی دارد. به ط��ور کلي براي تعیین اش��باع 
س��یاالت درون نمونه ی م��ورد آزمای��ش، دو روش اندازه گیري داخلي 
و خارجي وجود دارد. روش هاي خارجي بر اس��اس حجم اندازه گیري 
ش��ده ی سیاالت تولیدي در خروجي نمونه و روش هاي داخلي بر اساس 
روش هاي اندازه گیري اش��باع درجاي سیاالت با سیستم هایي مانند پرتو 

ایكس، گاما، صوتي و مقاومت سنجي است.
مش��كالت روش هاي اندازه گیري خارجي ش��امل حجم مس��یرهاي 
ورودي و خروج��ي نمون��ه تا موقعیت رؤیت س��یاالت18، احتمال تبخیر 
سیاالت و زمان جدایش سیاالت در خروجي است. بنابراین از روش هاي 
داخلي، داده ه��اي قابل اعتمادتري به دس��ت مي آید که اش��باع درجاي 
س��یاالت19 در مقاطع مختلف در طول نمونه و در نهایت پروفایل اش��باع 
س��یاالت از مهم ترین آن داده هاست. مهم ترین روش اندازه گیري اشباع 
درجاي س��یاالت، شیوه ی جذب پرتو ایكس اس��ت. امروزه اسكنرهاي 
پرتو ایكس، خطي یا سي تي اسكن، به طور فزاینده اي در آزمایشگاه هاي 

خدماتي-تحقیقاتي مهندسي نفت استفاده شده اند.
در ای��ن مطالع��ه از دس��تگاه 20XRP-700 ک��ه قابلی��ت اندازه گیري 
نفوذپذیري نس��بي به دو روش پایا و ناپایا را دارد اس��تفاده ش��ده اس��ت 
)ش��كل-8(. تجهیزات اصلي دس��تگاه ش��امل دو پمپ دوگانه، سیستم 
جداکننده ی سیاالت متصل به دو پمپ براي اندازه گیري حجم سیاالت 
تولیدي، نمونه ی نگهدار مخصوص با پوش��ش کربن فش��رده21، سیستم 
اسكنر خطي پرتو ایكس و نرم افزار کنترل و ثبت داده هاي دستگاه است. 
در روش پایا پس از خروج س��یاالت تزریقي در چرخه ی بس��ته از نمونه 
و جدایش آنها، توس��ط پمپ هاي دوگانه  مكش شده و مجدداً به نمونه 

تزریق مي گردند.
با توجه به خصوصیت پتروفیزیك��ي و نفوذپذیري مطلق اندازه گیري 
ش��ده ی هر مغ��زه ی ترکیبي، نرخ کلي جریان تزریق��ي انتخاب گردید. 
س��پس در هر مرحله ی تزریق سیاالت با نس��بت مشخص، پس از ایجاد 
ش��رایط پای��ا، ب��ا تعیین اش��باع درجاي میانگین س��یاالت و محاس��به ی 
نفوذپذیري مؤثر هر فاز، نقطه ای از منحني نفوذپذیري نس��بي به دس��ت 
آمد. تعداد نقاط تش��كیل دهنده ی منحني نفوذپذیري نس��بي بستگی به 

تعداد مراحل نسبت هاي مختلف تزریق سیاالت دارد.
فرآیند آزمایش های این مطالعه به صورت آشام انجام شد. بدین گونه 
که پس از اشباع آب غیرقابل کاهش در مغزه ی ترکیبي، نفوذپذیري مؤثر 
نفت اندازه گیري ش��د و س��پس تزریق هم زمان آب و نفت با نسبت هاي 
مختلف )و البته افزایش تدریجي نس��بت آب به نفت(، انجام گردید. در 
پایان آزمایش فقط آب تزریق مي ش��ود ک��ه در ادامه ی آن نرخ جریان 
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آب را افزایش22 می دهند تا اثر موئینگي انتهایي به حداقل برس��د. براي 
ایجاد اشباع یكنواخت در طول مغزه ی ترکیبي، دستگاه به گونه اي تغییر 
یاف��ت تا تزریق در جهت مخال��ف هم امكان پذیر باش��د. با چندین بار 
تغییِر جهت تزریق از ابتدا به انتهاي نمونه و برعكس23، تغییرات پروفایل 
اشباع سیاالت در طول مغزه توسط پرتو ایكس بررسي شد تا اشباع نسبتاً 

یكنواختی در طول نمونه ایجاد گردد.

1-3- تعيين اشباع درجاي سياالت به روش پرتو ايکس
از 1980 اس��كن خطي پرتو ایكس به گستردگی در مطالعه ی خواص 
س��نگ ها اس��تفاده ش��د. این روش ش��یوه اي غیرمخرب جهت بررسي 
خ��واص پتروفیزیك��ي و پایش اش��باع درجاي س��یاالت درون محیط 
متخلخل و نمونه هاي مغزه اس��ت. اصول کاربرد این روش و محاسبه ی 
اش��باع دوف��ازي در مقاالت مختل��ف به طور مفصل توضیح داده ش��ده 
است ]12[. براي محاسبه ی اش��باع دوفازي در نمونه، ابتدا کالیبراسیون 
پرتو ایكس نمونه ي 100 درصد اش��باع از آب معادل س��ازند در مقاطع 
مختلف در طول نمونه به دست مي آید. سپس در مراحل مختلف تزریق 
س��یاالت، تغییرات پرتو ایكس در طول نمونه اندازه گیري مي ش��ود. در 
انتهاي آزمایِش اندازه گیري نفوذپذیري نس��بي، نمونه ی درون دستگاه 
شسته شده، کاماًل از نفت مورد اس��تفاده در آزمایش اشباع می گردد و 
در حالتي که نمونه ی 100 درصد از نفت اش��باع است کالیبراسیون پرتو 

ایكس در همان مقاطع در طول نمونه به دست مي آید.
برخي از مزایاي استفاده از روش پرتو ایكس در تعیین اشباع درجاي 

سیاالت درون مغزه به شرح زیر است:
 امكان اندازه گیري اشباع درجاي سیاالت در شرایط انجام آزمایش 

)محیط یا مخزن(
 حجم هاي تولیدي از نمونه ای که در ش��رایطي غیر از شرایط انجام 

آزمایش اندازه گیري مي شود.

 اندازه گیري اش��باع درجاي س��یاالت، متأثر از امولسیون سیاالت یا 
کندي جدایش آنها نیست.

 ناهمگني هاي موضعي در طول نمونه ی سنگ )مخصوصاً نمونه هاي 
کربنات��ه( که س��بب افت و خی��ز در پروفایل اش��باع مي گردند به خوبي 

نمایش داده مي شوند.
 در آزمایش های نفوذپذیري نسبي به روش پایا معموالً نمونه ی مورد 
آزمایش بی��ن دو نمونه ی کوتاه قرار داده مي ش��ود؛ یك��ي براي ایجاد 
اختالط کافي س��یاالت قب��ل از ورود به مغزه ی اصل��ي و دیگری براي 
کاهش اثر موئینگي انتهایي. با این شرایط تنها راه اندازه گیري صحیح و 

با دقت مناسِب اشباع سیاالت، اندازه گیري درجاست.

در این مطالعه با توجه به ناهمگني پروفایل هاي اش��باع سیاالت درون 
مغزه و با درنظر گرفتن تغییرات تخلخل در طول مغزه، براي دقت هرچه 
بیشتر در تعیین اشباع میانگین درون نمونه، از میانگین وزني )رابطه ی-3( 

استفاده شده است:

5 

 

  
  روش پرتو ايكستعيين اشباع درجاي سياالت به- 1-3

مخرب اي غيراين روش شيوه .شدها استفاده خواص سنگ يدر مطالعه گيگسترداسكن خطي پرتو ايكس به 1980از 
اصول . استهاي مغزه سياالت درون محيط متخلخل و نمونهدرجاي بررسي خواص پتروفيزيكي و پايش اشباع  جهت

براي . ]12[طور مفصل توضيح داده شده است مقاالت مختلف بهدر اشباع دوفازي  يو محاسبه روشكاربرد اين 
سازند در معادل از آب اشباع درصد  100 ينمونهابتدا كاليبراسيون پرتو ايكس  اشباع دوفازي در نمونه، يمحاسبه

 در مراحل مختلف تزريق سياالت، تغييرات پرتو ايكس در طول . سپسآيددست ميهمقاطع مختلف در طول نمونه ب
از  كامالًشده،  درون دستگاه شسته ينمونه ،گيري نفوذپذيري نسبياندازه در انتهاي آزمايشِشود. گيري مينمونه اندازه

كاليبراسيون پرتو درصد از نفت اشباع است  100 يدر حالتي كه نمونهو  گشتهنفت مورد استفاده در آزمايش اشباع 
 آيد.ميدست هايكس در همان مقاطع در طول نمونه ب

  :استشرح زير مغزه به دروندر تعيين اشباع درجاي سياالت  پرتو ايكس روشبرخي از مزاياي استفاده از 
  يا مخزن)آزمايش (محيط انجام  اشباع درجاي سياالت در شرايطگيري اندازهامكان 

 شود الزم نيست.گيري ميكه در شرايطي غير از شرايط انجام آزمايش اندازه ايهاي توليدي از نمونهتصحيح حجم 

 ها نيستيا كندي جدايش آنثر از امولسيون سياالت أمت ،گيري اشباع درجاي سياالتاندازه. 
 يل اشباع اافت و خيز در پروف سببهاي كربناته) كه نمونه سنگ (مخصوصاً يموضعي در طول نمونههاي ناهمگني

 شود.خوبي نمايش داده ميند بهگردمي

 ؛شودقرار داده مي كوتاه يبين دو نمونهمورد آزمايش  ينمونه روش پايا معموالًنفوذپذيري نسبي به هايدر آزمايش 
ينگي انتهايي. با اين و ديگري براي كاهش اثر موئ اصلي ييكي براي ايجاد اختالط كافي سياالت قبل از ورود به مغزه

 ست.درجا گيرياندازه ،اشباع سياالت گيري صحيح و با دقت مناسبِشرايط تنها راه اندازه

  
گرفتن تغييرات تخلخل در طول نظر و با در هاي اشباع سياالت درون مغزهيلادر اين مطالعه با توجه به ناهمگني پروف

در تعيين براي دقت هرچه بيشتر ، مغزه
از ميانگين وزني  ،درون نمونه يانگيناشباع م
  شده است: استفاده) 3-ي(رابطه
  )3(ي هرابط
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  به ترتیب تخلخل و اشباع آب در موضع x و در طول نمونه 
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  روش پرتو ايكستعيين اشباع درجاي سياالت به- 1-3

مخرب اي غيراين روش شيوه .شدها استفاده خواص سنگ يدر مطالعه گيگسترداسكن خطي پرتو ايكس به 1980از 
اصول . استهاي مغزه سياالت درون محيط متخلخل و نمونهدرجاي بررسي خواص پتروفيزيكي و پايش اشباع  جهت

براي . ]12[طور مفصل توضيح داده شده است مقاالت مختلف بهدر اشباع دوفازي  يو محاسبه روشكاربرد اين 
سازند در معادل از آب اشباع درصد  100 ينمونهابتدا كاليبراسيون پرتو ايكس  اشباع دوفازي در نمونه، يمحاسبه

 در مراحل مختلف تزريق سياالت، تغييرات پرتو ايكس در طول . سپسآيددست ميهمقاطع مختلف در طول نمونه ب
از  كامالًشده،  درون دستگاه شسته ينمونه ،گيري نفوذپذيري نسبياندازه در انتهاي آزمايشِشود. گيري مينمونه اندازه

كاليبراسيون پرتو درصد از نفت اشباع است  100 يدر حالتي كه نمونهو  گشتهنفت مورد استفاده در آزمايش اشباع 
 آيد.ميدست هايكس در همان مقاطع در طول نمونه ب

  :استشرح زير مغزه به دروندر تعيين اشباع درجاي سياالت  پرتو ايكس روشبرخي از مزاياي استفاده از 
  يا مخزن)آزمايش (محيط انجام  اشباع درجاي سياالت در شرايطگيري اندازهامكان 

 شود الزم نيست.گيري ميكه در شرايطي غير از شرايط انجام آزمايش اندازه ايهاي توليدي از نمونهتصحيح حجم 

 ها نيستيا كندي جدايش آنثر از امولسيون سياالت أمت ،گيري اشباع درجاي سياالتاندازه. 
 يل اشباع اافت و خيز در پروف سببهاي كربناته) كه نمونه سنگ (مخصوصاً يموضعي در طول نمونههاي ناهمگني

 شود.خوبي نمايش داده ميند بهگردمي

 ؛شودقرار داده مي كوتاه يبين دو نمونهمورد آزمايش  ينمونه روش پايا معموالًنفوذپذيري نسبي به هايدر آزمايش 
ينگي انتهايي. با اين و ديگري براي كاهش اثر موئ اصلي ييكي براي ايجاد اختالط كافي سياالت قبل از ورود به مغزه

 ست.درجا گيرياندازه ،اشباع سياالت گيري صحيح و با دقت مناسبِشرايط تنها راه اندازه

  
گرفتن تغييرات تخلخل در طول نظر و با در هاي اشباع سياالت درون مغزهيلادر اين مطالعه با توجه به ناهمگني پروف

در تعيين براي دقت هرچه بيشتر ، مغزه
از ميانگين وزني  ،درون نمونه يانگيناشباع م
  شده است: استفاده) 3-ي(رابطه
  )3(ي هرابط

  
  
x  وxSw ترتيب تخلخل و اشباع آب در موضع بهx  هستند.در طول نمونه و  
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  روش پرتو ايكستعيين اشباع درجاي سياالت به- 1-3

مخرب اي غيراين روش شيوه .شدها استفاده خواص سنگ يدر مطالعه گيگسترداسكن خطي پرتو ايكس به 1980از 
اصول . استهاي مغزه سياالت درون محيط متخلخل و نمونهدرجاي بررسي خواص پتروفيزيكي و پايش اشباع  جهت

براي . ]12[طور مفصل توضيح داده شده است مقاالت مختلف بهدر اشباع دوفازي  يو محاسبه روشكاربرد اين 
سازند در معادل از آب اشباع درصد  100 ينمونهابتدا كاليبراسيون پرتو ايكس  اشباع دوفازي در نمونه، يمحاسبه

 در مراحل مختلف تزريق سياالت، تغييرات پرتو ايكس در طول . سپسآيددست ميهمقاطع مختلف در طول نمونه ب
از  كامالًشده،  درون دستگاه شسته ينمونه ،گيري نفوذپذيري نسبياندازه در انتهاي آزمايشِشود. گيري مينمونه اندازه

كاليبراسيون پرتو درصد از نفت اشباع است  100 يدر حالتي كه نمونهو  گشتهنفت مورد استفاده در آزمايش اشباع 
 آيد.ميدست هايكس در همان مقاطع در طول نمونه ب

  :استشرح زير مغزه به دروندر تعيين اشباع درجاي سياالت  پرتو ايكس روشبرخي از مزاياي استفاده از 
  يا مخزن)آزمايش (محيط انجام  اشباع درجاي سياالت در شرايطگيري اندازهامكان 

 شود الزم نيست.گيري ميكه در شرايطي غير از شرايط انجام آزمايش اندازه ايهاي توليدي از نمونهتصحيح حجم 

 ها نيستيا كندي جدايش آنثر از امولسيون سياالت أمت ،گيري اشباع درجاي سياالتاندازه. 
 يل اشباع اافت و خيز در پروف سببهاي كربناته) كه نمونه سنگ (مخصوصاً يموضعي در طول نمونههاي ناهمگني

 شود.خوبي نمايش داده ميند بهگردمي

 ؛شودقرار داده مي كوتاه يبين دو نمونهمورد آزمايش  ينمونه روش پايا معموالًنفوذپذيري نسبي به هايدر آزمايش 
ينگي انتهايي. با اين و ديگري براي كاهش اثر موئ اصلي ييكي براي ايجاد اختالط كافي سياالت قبل از ورود به مغزه

 ست.درجا گيرياندازه ،اشباع سياالت گيري صحيح و با دقت مناسبِشرايط تنها راه اندازه

  
گرفتن تغييرات تخلخل در طول نظر و با در هاي اشباع سياالت درون مغزهيلادر اين مطالعه با توجه به ناهمگني پروف

در تعيين براي دقت هرچه بيشتر ، مغزه
از ميانگين وزني  ،درون نمونه يانگيناشباع م
  شده است: استفاده) 3-ي(رابطه
  )3(ي هرابط

  
  
x  وxSw ترتيب تخلخل و اشباع آب در موضع بهx  هستند.در طول نمونه و  


 


x

xx
ave

Sw
Sw


 )(

هستند.

2- شرح انجام آزمايش ها
اندازه گیري هاي آزمایش��گاهي نفوذپذیري نسبي باید معرف شرایط 
و رفت��ار جریان س��یاالت در محیط متخلخل مخزن باش��د. با این وجود 
معموالً ایجاد ش��رایط کاماًل مشابه ش��رایط واقعي مخزن در آزمایشگاه 
امكان پذیر نیس��ت. در مخازن هیدروکربني، سرعت حرکت سیاالت در 
محدوده ی دور از چاه بس��یار کند اس��ت که این ام��ر در صورت انجام 
آزمایش ها با جریان هاي بس��یار کم، س��بب بروز مشكالتی خواهد شد. 
از جمله ی این مش��كالت می توان به طوالني شدن زمان و غیرقابل انجام 
بودن آزمایش، اختالف فشار بس��یار کم )که به سختي قابل اندازه گیري 
است( و س��ایر خطاهاي آزمایشگاهي )مانند اثر موئینگي انتهایي( اشاره 

کرد.
ماسه س��نگي  نمونه ه��اي  روي   ]13[ وود25  و  چ��ن24  مطالع��ه ی  در 
آب دوس��ت و با ترش��وندگي مختلط، نتایج انجام آزمایش نفوذپذیري 
نسبي به روش پایا به دو حالت تزریق )با نرخ جریان معمول آزمایشگاهي 
و نرخ جریان معادل مخزن( یكس��ان بوده اس��ت. بنا ب��ر اظهارات آنها، 
اس��تفاده از روش هاي آزمایش��گاهي براي حذف تأثیر فش��ار موئینگي، 

1  تصاویر سي تي اسکن نمونه ی شماره ی A مغزه ی تركیبي-1

9 

 

  پام 4000
 Cp721/0گرانروي آب:   Cp52/0: گازيميعانگرانروي   C80°دماي مخزن: 

  

  
 

 

 

 1- تركيبي يمغزه A يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي1شكل 
 

 

  تركيبي يمغزه يدهندههاي تشكيلپالگ ي: خواص نمونه2-جدول

 
ينمونه
پالگ

عمق 
نمونه 

 )متر(

نفوذپذيري هوا
(K) ،

)دارسيميلي(

تخلخل 
(Φ) 

 )درصد(

K

نرخ كل جريان 
سيسي(تزريقي 

  )بر دقيقه

نفوذپذيري 
مطلق آب 

)wK(، 
)دارسيميلي(

نفوذپذيري 
پايه 

)wi@SoK(، 
)دارسيميلي(

متوسط اشباع
آب 
كاهشغيرقابل

)wiS( )درصد(
 يمغزه

- تركيبي
1  

A 
B 
C 

27/3285  
61/3286  
43/3288  

326/153  

836/113  

978/101  

24/13
03/11
01/11

03/34
13/32
43/30

50/2   46/65   61/46   18/34  

 يمغزه
- تركيبي

2  

D 
E 

58/3015  
91/3030  

929/60  

444/70  

45/10
27/14

14/24
22/22

00/2   40/19     70/41  

 

١ ٢ ٣

۴ ۵ ۶
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مانع از بروز مش��كالتي مانند اعمال صحیح فشار موئینگي بر مدل، تأیید 
یكتای��ي منحني تراوایي نس��بي حاصل از شبیه س��ازي و تطابق داده هاي 
تولید در مدل مي شود. همچنین با مطالعات آزمایشگاهي دقیق و مناسب، 

اعتبار نتایج شبیه سازي سنجیده و تأیید مي گردد.
در ای��ن مطالعه مجموع ن��رخ جریان تزری��ق آب و نفت به حد کافي 
زیاد درنظر گرفته ش��د تا بر فشار موئینگي انتهایي چیره گردد. از مزایاي 
اس��تفاده از نمونه هاي مغزه ی ترکیبي، کاهش اثر موئینگي انتهایي است. 
عالوه بر آن از دو نمونه ی کوتاه با نفوذپذیري و تخلخل بسیار زیاد در دو 
طرف نمونه هاي ترکیبي استفاده شده تا یكي به عنوان مخلوط کننده ی26 
س��یاالت در ورودي و دیگ��ري به عنوان کاهنده ی تأثیر فش��ار موئینگي 
انتهایي ایفای نقش کنند. جنس این دو نمونه ی 2 س��انتي متري از سنگ 
کربناته ی س��ازندي اس��ت که از نمونه هاي مغزه ی اصلي مورد آزمایش 

تهیه شده اند.
تزریق با نرخ جریان بیشتر، مزایاي دیگري مثل کاهش زمان پایداري 

اشباع س��یاالت، اختالف فش��ار دو س��ر نمونه و دقت بهتر اندازه گیري 
اختالف فش��ار نیز دارد. همچنین تزریق س��یاالت با نرخ جریانی بیش��تر 
از ن��رخ جریان معمول آزمایش��گاه مانع از آش��فتگي27 پروفایل اش��باع 
س��یاالت در محل اتص��ال نمونه هاي ترکیبي نیز مي ش��ود. تأثیر خطا در 
اندازه گیري اختالف فش��ارهاي بس��یار کم همواره بیش از تأثیر آن در 
اختالف فش��ارهاي بیشتر اس��ت. ارلیچ28 و کرین29 ]14[ تأثیر تغییر نرخ 
جریان تزریقي در آزمایش های نفوذپذیري نسبي به روش پایا را بررسي 
کرده و اظهار داش��تند که در هر دو فرآیند تخلیه و آش��ام، نتایج به نرخ 

جریان تزریق بستگی ندارد.
ش��رایط آزمایش هاي انجام ش��ده روي نمونه ها و مشخصات سیاالت 
در جدول- 1 ارائه شده است. براي ایجاد اختالف بیشتر بین جذب پرتو 
ایكس آب و نفت، به آب نمک معادل سازند مقدار 80 گرم بر لیتر یدید 
پتاس��یم )KI( اضافه ش��ده اس��ت. با افزایش اختالف چگالی بین آب و 
نفت، داده هاي اش��باع با دقت بهتري به دست مي آیند. دقت اندازه گیري 
اش��باع س��یاالت در این مطالعه یک درصد اش��باع اس��ت. درصد آب 
تزریقي به نمونه در هر مرحله به صورت تجربي به گونه اي انتخاب ش��ده 
تا توزیع مناس��بي از نقاط اندازه گیري در محدوده ی منحني نفوذپذیري 

نسبي آب-نفت به دست آید.

2  تصاویر سي تي اسکن نمونه ی شماره ی B مغزه ی تركیبي-1

10 

 

 
 1- تركيبي يمغزه B يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي2شكل 

 

 

 

 1- تركيبي يمغزه C يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي3شكل 
  

  
 2- تركيبي يمغزه D يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي4شكل 
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3  تصاویر سي تي اسکن نمونه ی شماره ی C مغزه ی تركیبي-1

10 

 

 
 1- تركيبي يمغزه B يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي2شكل 

 

 

 

 1- تركيبي يمغزه C يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي3شكل 
  

  
 2- تركيبي يمغزه D يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي4شكل 
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 1  شرایط آزمایش ها و مشخصات سیاالت

فشار منفذي: 2000 پامفشار محدودكننده ی نمونه: 4000 پام

0/721Cp :0/52گرانروي آب Cp:80گرانروي میعان گازي°C :دماي مخزن

متوسط اشباع آب 
غیرقابل كاهش 
)Swi( )درصد(

 نفوذپذیري پایه 
)Ko@Swi(، )میلي دارسي(

نفوذپذیري مطلق آب 
)Kw(، )میلي دارسي(

نرخ كل جریان تزریقي 
)سي سي بر دقیقه(

تخلخل 
 )Φ(

)درصد(

نفوذپذیري  
 ،)K( هوا

)میلي دارسي(

عمق نمونه 
)متر(

نمونه ی 
مغزهپالگ

34/1846/6165/462/50

34/03
32/13
30/43

13/24
11/3

11/01

153/326
113/836
101/978

328/27
3286/61
3288/43

A
B
C

مغزه ی 
تركیبي-1

41/7019/402/00
24/14
22/22

10/45
14/27

60/929
70/444

3015/58
3030/91

D
E

مغزه ی 
تركیبي-2

 2   خواص نمونه پالگ های تشکیل دهنده ی مغزه ی تركیبی
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4  تصاویر سي تي اسکن نمونه ی شماره ی D مغزه ی تركیبي-2

10 

 

 
 1- تركيبي يمغزه B يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي2شكل 

 

 

 

 1- تركيبي يمغزه C يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي3شكل 
  

  
 2- تركيبي يمغزه D يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي4شكل 
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5  تصاویر سي تي اسکن نمونه ی شماره ی E مغزه ی تركیبي-2

11 

 

 
 2- تركيبي يمغزه E يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي5شكل 

  

 
با  2-تركيبي ييل تغييرات تخلخل مغزها: پروف7شكل 

 D,Eهاي موقعيت پالگ

با  1-تركيبي ييل تغييرات تخلخل مغزها: پروف6شكل 
 A,B,Cهاي موقعيت پالگ

  
در  1-تركيبي يهاي اشباع سياالت مغزه: پروفيل9شكل 

 روش پاياآزمايش نفوذپذيري نسبي به
XRP-700  : نماي كلي دستگاه8شكل  

A
B 

C

D 

E 
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6  پروفایل تغییرات تخلخل مغزه ی تركیبي-1 با موقعیت پالگ هاي 
A,B,C

11 

 

 
 2- تركيبي يمغزه E يشماره ياسكن نمونهتي: تصاوير سي5شكل 

  

 
با  2-تركيبي ييل تغييرات تخلخل مغزها: پروف7شكل 

 D,Eهاي موقعيت پالگ

با  1-تركيبي ييل تغييرات تخلخل مغزها: پروف6شكل 
 A,B,Cهاي موقعيت پالگ

  
در  1-تركيبي يهاي اشباع سياالت مغزه: پروفيل9شكل 

 روش پاياآزمايش نفوذپذيري نسبي به
XRP-700  : نماي كلي دستگاه8شكل  

A
B 

C

D 

E 
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ب��راي اطمینان از ایجاد تماس موئینگي بس��یار خ��وب بین نمونه هاي 
مغزه ی ترکیبي، سطح مقطع تمامی نمونه ها به گونه اي تراشكاري شد که 
پس از تراش��كاري، با کنار هم ق��رار دادن دو نمون��ه، محل تماس آنها 
به س��ختي قابل تش��خیص بود. همچنین همان گونه که ذکر ش��د از روش 
تزریق س��یاالت با نرخ جریاني بیش از نرخ جریان معمول آزمایش��گاه، 
به عنوان عالجي مؤثر جهت پیشگیري از آشفتگي پروفایل اشباع سیاالت 

در محل اتصال نمونه ها استفاده شد.
براي ایجاد پروفایل اش��باع یكنواخت در طول مغزه ی ترکیبي، ساختار 
دس��تگاه XRP-700 دوباره به گونه اي طراحي ش��د که بتوان س��یاالت را 
از دو ط��رف )روبه جلو و برعك��س( به نمونه تزریق ک��رد. در هر مرحله 
از تزری��ق هم زمان س��یاالت )به خصوص در نزدیكي اش��باع آب و نفت 
باقیمانده30(، زمان کافي براي به تعادل رس��یدن اشباع سیاالت صرف شد. 
براي دس��ت یابي به اش��باع آب باقیمانده ي غیرمتأثر از نیروي موئینگي در 
طول نمونه ی ترکیب��ي، در جریان هاي متفاوت نفت به صورت روبه جلو و 
برعكس تزریق گردید. اش��باع نفت باقیمانده نیز به همین شیوه در نمونه ی 
ترکیبي ایجاد شد. در سایر مراحل تزریق هم زمان دو سیال، تزریق تا جایي 
ادامه مي یابد تا اختالف فش��ار تقریباً ثابت شده و پروفایل هاي پرتو ایكس 
در طول نمونه طی دو زمان مختلف با دقت مناسب مدنظر یكسان گردند.

3- بحث و بررسی
ترش��وندگي نمونه هاي مغزه به روش آموت بررسي شد و آب دوست 
ب��ودن آنها مش��خص گردید. منحني هاي نفوذپذیري نس��بي آب و نفت 
حاصل از آزمایش ها )شكل-11( نیز به صورت کیفي موافق ترشوندگي 
اندازه گیري شده به روش آموت بوده و از قاعده ی کریج31 ]15[ پیروي 
مي کن��د. همواره براي دس��ت یابي به نقاط مناس��ب قبل از رس��وخ ّآب 
)ک��ه در آزمایش نفوذپذیري نس��بي به روش ناپای��ا غیرقابل اندازه گیري 
هس��تند( انج��ام آزمایش های نفوذپذیري نس��بي آب و نفت به روش پایا 
توصیه مي ش��ود. اما در شرایطي که نس��بت گرانروي نفت به آب کمتر 
از یک و س��نگ مخزن، آب دوست باش��د، تزریق بسیار کم آب، اشباع 
آب درون مغ��زه را به مق��دار قابل توجهي افزایش مي دهد )ش��كل هاي-

10و9(. ای��ن امر به دلیل تمایل س��نگ به نگه داش��تن آب درون حفرات 
خود اس��ت؛ حتي زمانی که نرخ جریان بس��یار کم��ي از آب در نمونه ی 
جری��ان دارد. به گونه اي که اش��باع میانگین آب در مغ��زه ی ترکیبي-1 
در نخس��تین مرحله ی تزریق هم زمان آب و نفت و با نس��بت 1/2 درصد 
آب، از Swi=%34 به 47% رس��یده اس��ت. همچنین اشباع میانگین آب در 
مغزه ی ترکیبي-2 نیز در نخس��تین مرحله ی تزریق و با نسبت 1/5% آب، 

از Swi=%41 به 58% رسیده است.
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9   پروفیل هاي اشباع سیاالت مغزه ی تركیبي-1 در آزمایش 
نفوذپذیري نسبي به روش پایا
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همان گونه که از پروفایل هاي اش��باع س��یاالت )ش��كل هاي-10و9( 
مش��خص است با توجه به ناهمگني نمونه ها و تغییرات تخلخل در مقاطع 
مختلف )ش��كل هاي-8و7( و بالطبع تغییرات نفوذپذیري، تالطم اش��باع 

سیاالت در محل اتصال نمونه ها مشهود است.
منحني ه��اي نفوذپذیري نس��بي حاص��ل از این دو مغ��زه ی ترکیبي، 
میانگین��ي از نفوذپذیري نس��بي نمون��ه ی پالگ هاي تش��كیل دهنده ی 
هر مغ��زه ی ترکیبي اس��ت. برخي محقق��ان میانگین ریاض��ي داده هاي 
نفوذپذیري نسبي نمونه ی پالگ ها را با منحني نفوذپذیري نسبي مغزه ی 
ترکیبي مقایس��ه کرده اند ]7[ و اختالف بین نفوذپذیري نسبِي محاسبه اي 
ونفوذ پذیری نس��بی  اندازه گیري ش��ده ی مغزه ی ترکیبي را به ناهمگني 

نمونه ی پالگ ها نسبت داده اند.

نتيجه گيري
در این مطالعه نفوذپذیري نس��بي آب و نفت در شرایط معادل مخزن 
براي یكي از مخازن گازمیعاني کش��ور اندازه گیري شده است. با توجه 
به کمتر بودن گرانروي نفت نس��بت به آب و در نتیجه حرکت پیستوني 
آب تزریقي در آزمایش نفوذپذیري نس��بي ب��ه روش ناپایا، تمامی نفت 
قابل تولید تا رس��وخ  آب تولید مي ش��ود و معموالًتنه��ا نقطه ی انتهایي 

به دست مي آید.
با اس��تفاده از پرتو ایكس، مح��دوده ی تغییرات تخلخل برای نمونه ی 

ترکیبي-1 از 9 تا 15 و براي نمونه ی ترکیبي -2 از 10 تا 17 مي باشد.
در این مطالعه با توجه به تغییرات ایجاد ش��ده در دس��تگاه براي ایجاد 
پروفایل اش��باع یكنواخت در طول مغزه ی ترکیبي، س��یاالت به صورت 
روبه جلو و برعكس به نمونه تزریق ش��دند که سبب کاهش مناسب تأثیر 

موئینگي انتهایي گردید. 
بخش��ي از افزایش اشباع نفت باقیمانده در انتهاي نمونه ی دوم مغزه ی 
ترکیب��ي-1 به دلیل اثر موئینگي انتهایي احتمالي و بخش بیش��تری از آن 

به دلیل ناهمگني نمونه است که از پروفایل تخلخل مشهود مي باشد.
در مدل شبیه س��از مخ��ازن کربنات��ه با س��ازند ناهمگن، اس��تفاده از 
منحني ه��اي حاص��ل از اندازه گیري مس��تقیم نفوذپذیري نس��بي روي 
مغزه ه��اي ترکیبي مناس��ب، نس��بت به اس��تفاده از منحني ه��اي حاصل 
از میانگین گی��ري داده هاي پالگ ه��ا برتري دارد. با توج��ه به تغییرات 
تخلخ��ل و نفوذپذیري نمونه هاي موجود )حتي در یک گروه س��نگي(، 
چیدمان نمونه هاي یک مغزه ی ترکیب��ي به صورت کاهش نفوذپذیري، 
س��بب ایجاد خطا مي شود. بنابراین اس��تفاده از معادله ی  که بخشي 
از معادله ی J-function اس��ت پیشنهاد و شده که سبب چیدمان مناسب 

نمونه هاي مغزه ی ترکیبي مي گردد.
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