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)hekmatzadeh@nioc.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه برای پیش بینی تراوایی نسبی

مهناز حکمت زاده*، شهاب گرامی، پژوهشکده ی ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز  

ــی در  ــد و عمل ــزاری مفی ــوان اب ــزه به عن ــال مغ ــز دیجیت ــن آوری آنالی ــف ف ــه توصی ــن مقال هــدف ای
ــن آوری  ــن ف ــی ای ــن مراحــل اصل ــری نســبی اســت. بنابرای ــی نفوذپذی ــرای پیش بین ــت ب صنعــت نف
شــامل تصویربــرداری از محیــط متخلخــل، آنالیــز تصاویــر دوبعــدی و ســاخت مــدل محیــط 
ــا مــدل  ــا مدل ســازی مســتقیم ی ــره ب ــاس حف ــان ســیال در مقی متخلخــل ســه بعدی، مدل ســازی جری
ــازی  ــان چندف ــات جری ــاس خصوصی ــش مقی ــر، افزای ــا یکدیگ ــا ب ــاوت آنه ــره و تف ــبکه ی حف ش
حاصــل از مدل ســازی در مقیــاس حفــره بــه مقیاس هــای بزرگ تــر و اعتبارســنجی و آزمایــش 

ــد. ــد ش ــرح داده خواه ــزه ش ــال مغ ــز دیجیت ــل از آنالی ــی حاص ــدرت پیش بین ق

یکی از ابهامات مهم در مشخصه سازی و شبیه سازی مخزن، تخصیص 
به صورت  نسبی  نفوذپذیری های  است.  چندفازی  جریان  خواص 
اندازه گیری  محدود  سناریوی  و  نمونه  چند  برای  تنها  و  آزمایشگاهی 
می شوند. در حالی که در شبیه سازی مخزن به بلوک های ناهمگن بزرگ 
که ممکن است شامل انواع نمونه های سنگ باشد و مسیرهای متفاوت 
نفوذپذیری های  نتیجه  در  می شوند.  داده  اختصاص  سیاالت  جابجایی 
نسبی به ندرت قابل اعتماد هستند و اغلب با توجیه فیزیکی کمی در طول 
نسبی  تراوایی  پیشینه در شبیه سازی اصالح می شوند. حال آنکه  تطبیق 
اختصاص داده شده در شبیه سازی در مقیاس میدان اثر بسیار زیادی بر 

پیش بینی میزان برداشت از مخزن دارد.
استفاده از روش های شبیه سازی دیجیتال مغزه )DCA( جایگزینی سریع 
انداره گیری  زمان  می تواند  که  است  آزمایشگاهی  روش های  برای 
چند  به  ماه ها  و  هفته ها  از  مجازی،  بستری  در  را  مخزن  خواص سنگ 
روز کاهش دهد. از سوی دیگر از آنجا که آنالیز دیجیتال مغزه مبتنی 
بر مدل سازی جریان سیال در محیط متخلخل )با مدل سازی مستقیم یا 
تجربی  روابط  به  نسبت  واقعی تر  پیش بینی  سبب  است  حفره(  شبکه ی 
برای تخمین نفوذپذیری نسبی است ]2و1[. مزایای استفاده از روش های  

DCA در محاسبه ی خصوصیات سنگ مخزن عبارت است از:
■ کاهش هزینه های مربوط به اندازه گیری خصوصیات سنگ مخزن

آشکارسازی  و  زیاد  دقت  با  مخزن  سنگ  سه بعدی  شبکه ی  ایجاد   ■
ناهمگونی سنگ مخزن در مقیاس میکرو و نانو

■ قابلیت اندازه گیری خصوصیات سنگ مخزن در شرایط عدم وجود 
مغزه و با استفاده از خرده های حفاری

■ اندازه گیری سریع تراوایی سنگ مخرن در نمونه های بسیار کم تراوا
■ قابلیت تکرار محاسبات روی مدل دیجیتالی ایجاد شده

■ اندازه گیری ایمن تراوایی در دماهای زیاد
■ امکان پیش بینی تراوایی نسبی برای سناریوهای متفاوت تزریق و برای 

انواع جابجایی هاي متفاوت ازدیاد برداشت

در سال های اخیر نشان داده شده که ترکیب شبکه ی فضای خالی حاصل 
از محیط متخلخل واقعی سنگ همراه با توصیف منسجم نحوه ی توزیع 
سیاالت و مکانیزم های جابجایی در مقیاس حفره، می تواند سبب تخمین 
پیش بینی های دقیق خواص جابجایی دو و سه فازی جریان شود ]2و1[. 
بیشترین عدم قطعیت در این فن آوری مربوط به تعیین زاویه ی تماس در 
سیستم با ترشوندگی مخلوط و ساخت شبکه های قابل اعتماد از تصاویر 
متخلخل  محیط  نماینده ی  شبکه ی  به عنوان  متخلخل  محیط  سه بعدی 

سنگ مخزن است.
در این تحقیق ابتدا مروری بر سابقه ی مطالعات فن آوری آنالیز دیجیتال 
مغزه شده است. سپس انواع روش های تصویربرداری از محیط متخلخل 
است.  شده  داده  شرح  خالی  فضاهای  ساختار  بازسازی  روش  به همراه 
جابجایی  در  جریان  خواص  محاسبه ی  عددی  روش های  آن  از  پس 
چندفازی در محیط متخلخل با ذکر مزایا و معایب هریک توصیف شده 
آزمایش های  با  اعتبارسنجی  و  مقیاس  ارتقاء  نحوه ی  نهایت  در  است. 

ویژه ی مغزه1 بیان شده است.

1- بررسي سابقه ی مطالعات
و  کرده  رشد  به سرعت  حفره  مقیاس  در  مدل سازی  گذشته  دهه ی  در 
هیچ  بدون  سیاالت  جابجایی  جریان های  فهم  برای  پایه ای  روشی  از 
تبدیل  نفت  در صنعت  پیش بینی کننده  ابزاری  به  اقتصادی،  بهره برداری 
شده که امروزه برخی شرکت ها مانند شرکت شلمبرژه و خدمات آنالیز 
دیجیتالی مغزه را به عنوان روشی تکمیلی بر آزمایش های ویژ ه ی مغزه ارائه 
می دهند. در جدول-1 به اختصار مهم ترین مؤسسات تحقیقاتی که در این 
زمینه مطالعه می کنند و شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آنالیز دیجیتال 
مغزه به همراه فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط آنها لیست شده است.

تاریخ ارسال نویسنده: 95/12/۰8
تاریخ ارسال به داور: 95/12/22
تاریخ پذیرش داور: 9۶/۰2/3۰
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اساس این روش ساخت مدل هایی با افزایش توانایی پیش بینی تراوایی 
نسبی و فشار موئینگي با استفاده از دینامیک جریان چندفازی و شکل 
از  حاصل  سه بعدی  تصاویر  از  حاصل  سنگ  متخلخل  محیط  هندسی 
اطالعاتی  یافتن  سبب  امر  این  است.  متخلخل  محیط  از  تصویربرداری 
 )SCAL/RCAL( با استفاده از روش های آزمایشگاهی متداول شد که 

اندازه گیری آزمایشگاهی  مثاًل  یا غیرممکن است.  بسیار سخت  زمانبر، 
به طول  ماه  سه  از  بیش  می تواند  آزمایش  یک  برای  نسبی  نفوذپذیری 
چندگانه  تولید  استراتژی های  بخواهد  نفر  یک  اگر  حال  بیانجامد. 
روش های  از  استفاده  با  بزند  تخمین  را  برداشت  بهبود  سناریوهای  و 
که  آنجا  از  دارد.  نیاز  زمان  یک سال  به  قریب  متداول  آزمایشگاهی 

اهم فعالیت های انجام شدهرهبر تیمنام مؤسسه

دانشگاه ملی استرالیا به همراه دانشگاه 
نیوساوث ولز )کنسرسیوم مغزه ی دیجیتال2(

تصویربرداری سه بعدی دینامیک از جریان سیال در محیط متخلخل و توسعه ی مارک ناکستد3
مدل سازی مستقیم برای پیش بینی نفوذپذیری نسبی

دانشگاه ایمپریال کالج )کنسرسیوم 
پروفسور بالنتمدل سازی شبکه ی حفره4(

تشکیل کنسرسیوم مدل سازی شبکه ی حفره با حمایت مالی بی پی، شورن، توتال، 
انی، پتروبارز و... برای مد سازی جریان های دو و سه فازی در مقیاس حفره و 

افزایش مقیاس نتایج مدل شبکه ی حفره به گریدهای شبیه سازها

مدل سازی شبکه ی بولتزمن۷ به صورت مستقیم بر شبکه ی استخراج شده از محیط پل اریک اورن۶تورندهیم نروژ )سنگ های عددی5(
متخلخل

)PoreSim کنسرسیوم ( LSU
پرفسور کارستن8

مدل سازی جریان چندفازی با مدل سازی مستقیم دکتر تامپسون9

توسعه ی آزمایشگاه مجهزی برای آنالیز دیجیتال مغزه برای تهیه ی تصاویر دکتر پیریدانشگاه وایومینگ
سه بعدی از محیط متخلخل و توسعه ی مدل سازی شبکه ی حفره

توسعه ی مدل های شبکه ی حفره برای مدل سازی فرآیندهای ازدیاد برداشت دکتر مکدوگال1۰هریوت وات
شامل، تزریق آب با شوری کم، تزریق سورفکتانت و پلیمر

)3DMA-Rock( ساخت مدل سه بعدی شامل ساختار محیط متخلخل و سیاالتدکتر لیندکویست11دانشگاه استونی بروک

دانشگاه تگزاس
دکتر پرودانویک12

دکتر لندری13 
استفاده از تصاویر حاصل از میکرو سی تی و SEM برای ساخت مدل ساختار 

محیط متخلخل و توسعه ی مدل سازی روش تنظیم سطح14 و شبکه ی بولتزمن برای 
مدل سازی جریان چندفازی در محیط متخلخل

توسعه ی روش فیوژن آماری1۶ برای دستیابی به ناهمگنی و ساختار محیط متخلخل دکتر ایونیدیس15دانشگاه واترلو
برای افزایش مقیاس

ETH1۷توسعه ی مدل های مدل سازی المان های مجزا18 و مدل سازی شبکه ی بولتزمندکتر کارملیت

دکتر حسنی زادهدانشگاه یوترخت
دکتر رئوف

توسعه ی مدل سازی شبکه ی حفره برای مهاجرت سیال همراه با فرآیند جذب و 
واکنش شیمیایی

FEI (Lithicon(
در سال 2۰13 نرم افزار Lithicon با خرید و تجمیع Digitalcore دانشگاه ملی استرالیا و Numerical Rocks نروژ 

توسط شرکت FEI برای آنالیز دیجیتال مغزه ایجاد شد

شلمبرژه 
 )CoreFlow آنالیز دیجیتال مغزه ی(

در دسامبر 2۰13 شلمبرژه سرویس آنالیز سنگ و سیال دیجیتال CoreFlow را با استفاده از شبیه سازی جریان 
چندفازی پیچیده در مقیاس حفره با نام شبیه سازی هیدرودینامیک مستقیم19 معرفی کرد

مؤسسات تحقیقاتی توسعه دهنده و شرکت های ارائه دهنده ی آنالیز دیجیتال مغزه1
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شرکت های اندکی زمان یا بودجه ی الزم را دارند بسیاری فقط سناریوی 
کار  انجام  برای  را  مهندسی  ارزیابی های  مبنای  بر  سناریو  بهترین  پایه، 
انتهای آنالیز مغزه است  این امر  آزمایشگاهی انتخاب می کنند. معموالً 
و در پایان آن باید بر اساس چندین آزمایش تصمیم اجرایی برای انجام 

آن سناریو یا تعلیق پروژه اتخاذ شود.
انجام شبیه سازی روش های ازدیاد برداشت بدون انجام آزمایش ها و با 
استفاده از نفوذپذیری های نسبی حاصل از روابط تجربی، خطای بسیاری 

دارد که می تواند اساس مطالعات ازدیاد برداشتی را زیر سؤال ببرد.
تولید  سناریوهای  می دهند  ترجیح  نفتی  شرکت های  ایده ال  به طور 
آزمایش  آزمایشگاه  در  و  کم  زمان  در  را  بسیاری  برداشت  ازدیاد  و 
کنند. بنابراین برای دهه ها محققان راه هایی را جهت استفاده از تصاویر 
برای  حفاری  خرده های  از  حاصل  مخزن  سنگ  نمونه های  دیجیتالی 
میالدی   8۰ دهه ی  از  می کردند.  جستجو  سودمند  اطالعات  استخراج 
دانشگاه ها شروع به تصویربرداری کامپیوتری مقاطع نازک از مغزه ها و 

محاسبه ی فشار موئینگي و نفوذپذیری نسبی کردند.
به دو دلیل زیر برای  از آنالیز دیجیتالی مغزه  اما تردیدها برای استفاده 
مدت های طوالنی ادامه یافت؛ اول اینکه توسعه دهنده ها در ابتدا راجع 
به توانایی های مدل سازی دیجیتالی مغزه اغراق نکردند. ادعاهایی انجام 
شد که آنالیز دیجیتالی مغزه می تواند جایگزین روش های آزمایشگاهی 
آنالیز  حالی که  در  است.  نشده  محقق  تاکنون  که  گردد  مغزه  متداول 
و  هزینه ها  کاهش  برای  مغزه  آزمایش های  کنار  در  دیجیتالي  مغزه ی 
با  تعداد آزمایش ها کاربرد دارد. دوم آنکه مدل های دیجیتالی سنگ، 
کردن  متقاعد  برای  را  اعتبار الزم  فیزیکی  اندازه گیری های  از  استفاده 
آنالیزهای  باید  سنگ  دیجیتالی  مدل  اعتبار  برای  نداشتند.  متخصصان 
مغزه ی دیجیتالی و فیزیکی را روی یک نمونه سنگ و با تجهیزات یکسان 
انجام داد. هم اکنون نیز اختالف معموالً چشمگیر بین اندازه گیری های 
فیزیکی و دیجیتالی به خصوص در مخازن ناهمگن اجتناب ناپذیر است 
.تحقیقات برای توسعه ی مدل سازی و تصویربرداری از مخازن سخت2۰ 

در جریان است.
موفقیت آمیز  به صورت  سنگ  دیجیتالی  فن آوری  باألخره،   2۰13 در 
توسط  این خدمات  هم اکنون  و  تجاری شد  مستقیم  مدل سازی  توسط 
شرکت شلمبرژه و FEI ارائه می گردند. الزم به ذکر است هر چند این 
مخزن،  مدل سازی سنگ  و  آنالیز  در  دقت  و  افزایش سرعت  با  روش 
برای  هنوز  اما  دارد  نفت  صنعت  در  را  بزرگي  تحول  ایجاد  پتانسیل 
روش های  با  تأیید  و  اعتبارسنجی  به  نیاز  واقعی،  پیش بینی های  ارائه ی 
آزمایشگاهی متداول ) SCAL/ RCAL( وجود دارد. همچنین مدل سازی 
با شبکه ی حفره که برای محیط متخلخل ناهمگن و ترشوندگی مخلوط 
مناسب است هنوز وارد فاز تجاری نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد.
در این قسمت در ابتدا به اختصار روش های تصویر برداری که در آنها 
برای تهیه ی محیط متخلخل سه بعدی از فضای حفرات نمونه ی سنگ 
زمینه  این  در  دقیق تر  بررسی  برای  شد.  خواهد  اشاره  می شود  استفاده 
خصوص  در  سپس  کرد.  رجوع   ]3[ ویلدنسچاید21  مطالعه  به  می توان 
خواص  محاسبه ی  برای  که  استفاده  مورد  مختلف  عددی  روش های 

مقیاس حفره بحث خواهد شد.

2- روش های تصویربرداری از محیط متخلخل
سنگ ها  از  تصویربرداری  روش های  از  مجموعه ای  حاضر  حال  در 
ناهمگنی  تعیین  )برای  کامل  مغزه ی  مقیاس  از  مختلف  مقیاس های  در 
)برای  میکرون  مقیاس  و  متر(  تا  سانتی متر  محدوده ی  در  ساختار  و 
با ساختار بزرگ( و زیر میکرون )برای نمونه های  محیط های متخلخل 
برای  با محیط متخلخل سخت تر( وجود دارد. سه روش آزمایشگاهی 
اشعه ی  با  تصویر برداری  از  عبارتند  متخلخل  محیط  تصویربرداری 
ایکس22، تصویربرداری با پرتو یونی متمرکز23 و استفاده از میکروسکوپ 
ادامه  در  روش ها  این  از  هریک  محدودیت های  و  قابلیت ها  نوری. 
توضیح داده شده است. چالش این قسمت، استفاده از اطالعات موجود 
در تصاویر حاصل از هر فن آوری جهت پیش بینی دقیق و قابل اطمینان 
ساختار محیط متخلخل برای پیش بینی صحیح خواص جریان چندفازی 

است.

2-1- روش های تصویربرداری با اشعه ی ایکس
اشعه ی  از  استفاده  بر  متکی  مدرن  تصویربرداری  روش های  توسعه ی 
مجموعه  از  استفاده  با  متخلخل  محیط  سه بعدی  بازسازی  برای  ایکس 
تصاویر دوبعدی گرفته شده در زوایای مختلف است. با چرخش نمونه، 
برای  ثبت می شود که  ایکس در جهات مختلف سنگ  اشعه ی  جذب 

تولید محیط متخلخل سه بعدی سنگ و اشباع سیاالت استفاده می شود.
برای  آزمایشگاهی  سیستم های  در  بار  اولین  برای  این روش  در 198۰ 
علوم  کاربردی  برنامه های  برای  و  ازی  دو  مایع  اشباع  اندازه گیری 
تصاویر  اولین  شد.  استفاده  میلی متر   1-3 حدود  رزولوشن  با  خاک 
میکروسی تی24 )میکرون یا مقیاس متخلخل( از سنگ ها توسط فالنری 
با  و همکاران در مرکز تحقیقات اکسون )فالنری و همکاران، 198۷( 
استفاده از منابع آزمایشگاهی و سینکروترون به دست آمد. دانسمویر و 
همکاران )1991( این کار را برای توصیف توپولوژی فضای متخلخل 
و جابجایی در ماسه سنگ توسعه دادند. هازلت )1995( اولین کسی بود 
که از تصاویر اشعه ی ایکس برای محاسبه ی مستقیم جریان چندفازی، 
شبکه ی  روش  از  استفاده  با  نسبی  نفوذپذیری  پیش بینی های  جمله  از 
بسیار  مروری  کرد.  استفاده  می شود(  توصیف  ادامه  در  )که  بولتزمن 
عالی از این روش تصویربرداری در علوم زمین به کار برده شده و توسط 
پیشگامان  از  یکی   .]4[ است  گردیده  ارائه   )2۰۰1( کارلسون  و  کچام 
با  همکاری  در  استرالیا  ملی  دانشگاه  در  تیمی  فن آوری،  این  توسعه ی 
همکاران در دانشگاه نیوساوت ولز است. آنها برای تصویربرداری طیف 
از نمونه های سنگ و سپس پیش بینی خواص جریان، یک  گسترده  ای 
این  از  حاصل  پایه ی  تصویر  ساختند.  قراردادی  آزمایشگاهی  مرکز 
روش، نقشه ی سه بعدی از جذب اشعه ی ایکس است. این تصویر برای 
فضای  از  دانه  تشخیص  و  رس  خاک  سنگ،  کانی های  نوع  توصیف 
به همراه مدل سازی های توسعه  این فن آوری  استفاده می شود.  متخلخل 
داده شده توسط دانشگاه تورندیهام نروژ در سال 2۰13 توسط شرکت 
FEI خریداری شده وبا نام نرم افزار Liticon برای ارائه ی خدمات آنالیز 

دیجیتال مغزه توسط این شرکت استفاده می شود.
ایکس  اشعه ی  از  استفاده  با  متخلخل  محیط  بازسازی  برای  هم اکنون 
با  یک  هر  که  دارد  وجود  آزمایشگاهی  ابزار  سه  تجاری  به صورت 
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تصویر  رزولوشن  و  اندازه  به  دستیابی  ایکس،  اشعه ی  انرژی  به  توجه 
مشخصی را فراهم می آورند؛ سینکروترون25، میکروسی تی و نانوسی تی. 
رزولوشن حاصل از این روش ها توسط اندازه ی نمونه، کیفیت پرتو و 
مشخصات آشکارساز تعیین می شود. در ابزارهای آزمایشگاهی که پرتو 
مخروطی دارند، رزولوشن توسط فاصله ی نمونه تا پرتو کنترل می شود. 
در این روش ها، برای تولید تصویر نماینده از محیط متخلخل، اندازه ی 
مغزه ها به طور معمول چند میلی متر است و رزولوشن حاصل محدود به 
چند میکرون می باشد. رزولوشن زیر میکرون با استفاده از ابزار خاص و 
نمونه ی کوچکتر امکان پذیر است. به طور کلی، رزولوشن چند میکرون 
سنگ های  برخی  و  ماسه سنگ ها  برای  متخلخل  فضای  توصیف  برای 
سنگ های  از  بسیاری  حالی که  در  است،  مناسب  نفوذپذیر  کربناته ی 
بسیار  اندازه ی  با  مانند شیل ها حفره هایی  منابع غیرمتعارف  کربناته ی و 
به علت  متخلخل  از فضای  این کسر  اگر  دارند.  میکرون  از یک  کمتر 
رزولوشن کم تصاویر نادیده گرفته شود ممکن است پیش بینی جابجایی 
در  تحوالت  است  ممکن  باشد.  داشته  قابل توجهی  خطای  حاصل 
تصویربرداری با اشعه ی ایکس اجازه دهد تصاویر بسیار بزرگ تر حاصل 
شود اما بسیاری از تصاویر کنونی طیف حدود 1۰۰۰ برابر رزولوشن نسبت 

به اندازه ی نمونه دارند.
در سینکروترون یک پرتو تک رنگ روشن از اشعه ی ایکس به نمونه ی 
انرژی های  با  تابانده می شود. سینکروترون ها پرتوهایی  سنگ کوچک 
هزارالکترون   3۰ حدود  از  کمتر  انرژی  با  پرتوهای  که  دارند  مختلف 
ایده آل هستند. رزولوشن های  نمونه ی سنگ  برای تصویربرداری  ولت 

سینکروترون کم )حدود 3 میکرومتر( است. 
موازی  آن  پرتوهای  که  دارد  رنگ  چند  ایکس  اشعه ی  میکروسیتی 
نیستند )وضوح تصویر در درجه ی اول توسط مجاورت نمونه ی سنگ 
به منبع تعیین می شود(. میکروسی تی دارای انرژی های معمولی اشعه ی 
موج  طول  )با  دارد  ولت  هزارالکترون   1۶۰-3۰ محدوده ی  در  ایکس 
تا   1۰۰۰3 حدود  رزولوشن  با  تصاویر  و  نانومتر(   ۰/۰1-۰/۰4 متناظر 
2۰۰۰3 وکسل تولید می کنند. ابزارهای مذکور این مزیت را دارند که 
نیازمند دسترسی به امکانات سنکروترون مرکزی یا آزمایشگاه سفارشی 
ندارد.  هستند. همچنین در زمان گرفتن تصویر هیچ محدودیتی وجود 
با  این روش ضعیف بودن شدت اشعه ی ایکس در مقایسه  محدودیت 
سبب  موج ها  طول  وسیع  طیف  و  پرتو  گسترش  و  است  سینکروترون 

ایجاد تصاویر غیرواقعی می شود.
به  تقسیم بندی  سپس  و  کرده  پردازش  اخذ،  از  پس  باید  را  تصاویر 
تصاویر  پردازش  می شود.  انجام  سیاالت  فازهای  و  سنگ  دانه های 
شامل دو مرحله ی اصلی است: از بین بردن نویزها و تصاویر غیرواقعی 
اشعه ی  با  تصاویر  برداشت  است در طول  نور( که ممکن  )باریکه های 
ایکس به وجود آمده باشند. نویزها با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسان گرد 
انتشار  محدودکننده ی  یک  با  سه بعدی  ایده آل  حالت  در  یا  دوبعدی 
زیاد در تغییرات حداکثری برای حفظ لبه های تصاویر حذف می شوند. 
تصاویر غیرواقعی )باریکه های نور عمودی( نیز به بهترین شکل با استفاده 
همچنین  می گردند.  حذف  اصلی  تصاویر  از  فوریر-ویولت2۶  فیلتر  از 
با توجه به کیفیت تصاویر ورودی و نوع مسأله ی مورد  در این مرحله 
باید از روش های مختلف پردازش تصویر )نظیر بهبود کیفیت  مطالعه، 

 ،)... و  گاما  اصالح  کنتراست،  افزایش  هیستوگرام،  پردازش  تصویر، 
اعمال  پایین گذر(،  و  باالگذر  )فیلترهای  کانولوشن  عملگر  از  استفاده 
فرآیندهای ریاضی نظیر ترکیب یا تفریق تصاویر، عملگر لگاریتمی یا 
توانی، اتساع یا سایش(، استفاده از فیلترهای کاهش دهنده ی نویز )نظیر 
حذف  عملگر  سیگما(،  فیلتر  میانگین،  فیلتر  انطباقی،  هموارساز  فیلتر 
روند، عملگر تشخیص لبه و روش های آنالیز تصویر استفاده شود ]5[. 
در نهایت باید تقسیم بندی به دانه های سنگ و فازهای سیاالت مختلف 

بر اساس الگوریتم اوتسو چندآستانه ای2۷ انجام شود ]۷و۶[.

2-2- روش های تصویربرداری با پرتو یونی متمرکز
نمونه های  از  ریز  مقیاس  با  برای گرفتن تصاویر دوبعدی  این روش  از 
به طور  که  الکترونی28  میکروسکوپ  اسکن  می شود.  استفاده  سنگ 
یکی  می کند  تولید  نانومتر   1۰ از  کمتر  رزولوشن  با  تصاویری  معمول 
ابزارهای پرکاربرد این گروه است. این وسیله جهت تصویربرداری  از 
فضای متخلخل در ماسه سنگ ها و کربنات های با نفوذپذیری کم و نیز 
نفت  شیل  غیرمتعارف  مخازن  در  نانومتر  مقیاس  در  حفرات  مطالعه ی 
تصاویر  بودن  دوبعدی  روش،  این  محدودیت  می شود.  استفاده  گاز  و 
حاصله است. از این رو اتصال سه بعدی فضاهای متخلخل ناشناخته است. 
روش های  از  باید  سه بعدی  متخلخل  محیط  بازسازی  جهت  بنابراین 
زیاد  وضوح  با  دوبعدی  تصویر  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  آماری 
استخراج  مبنای  بر  روش های  شامل  آماری  روش های  کرد.  استفاده 
حفظ  برای   )2۰۰2( )استربل  چندنقطه ای29  آمار  )مثل  نمونه  الگوهای 
همکاران  و  جیانگ   ،)2۰۰4( بالنت  و  )اکابه  متخلخل  محیط  اتصال 
)2۰۰۷(، وو و وان )2۰۰۶(( و روش های مبتنی بر هدف )اورن و بکی 
شبیه سازی می کند  را  دیاژنز  و  نامنظم  دانه های  بسته بندی  )2۰۰2(( که 

نفوذپذیری های نسبی پیش بینی شده توسط مدل شبکه ي حفره و 1
اندازه گیری شده ي آزمایشگاهی توسط اوک )1990( با محور خطی 
)سمت چپ( و لگاریتمی )سمت راست(. ردیف باال فرآیند تخلیه ي 

اولیه و ردیف پایین سیالب زنی با آب را نشان می دهد
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هستند. این روش ها برای نمایش ساختار محیط متخلخل در مقیاس های 
مختلف، ترکیب اطالعات حاصل از تصاویر با رزولوشن های مختلف و 
ارائه ی طیف فضایی بزرگ تر از محیط متخلخل نسبت به فن آوری های 

تصویربرداری مستقیم گسترش یافته اند.
FIB/SEM )که FIB مخفف پرتوهای یون متمرکز است( نیز فن آوری 
جدیدی است که برای گرفتن تصاویر سه بعدی با وضوح بسیار زیاد از 
نمونه های کوچک سنگ )معموالً فقط چند میکرون( استفاده می شود 
یونی  پرتو  و   ))2۰۰۷( سیلین  و  توموتسا   ،)2۰1۰( همکاران  و  )لمنز 
برش های بسیار ریزی در طول نمونه ایجاد کرده و باعث می شود تصاویر 
SEM پی درپی به دست آید. این روش با تخریب محیط متخلخل سنگ 
همراه است اما جزئیات بی نظیری از فضاهای خالی بسیار کوچک محیط 

متخلخل را نشان می دهد.

2-3- میکروسکوپ نوری
می توان  نیز  را  نوری  میکروسکوپ  ایکس،  اشعه ی  و   SEM بر  عالوه 
این  در  کرد.  استفاده  سه بعدی  متخلخل  فضای  از  تصاویر  تولید  برای 
نمونه  طول  در  صفحات  یک سری  در  کانفوکال  میکروسکوپ  روش 
از  حاصل  دوبعدی  تصاویر  این  از  استفاده  با  سپس  می کند.  تمرکز 
در  می شود.  بازسازی  متخلخل  محیط  سه بعدی  تصویر  میکروسکوپ، 
این روش رزولوشن عمودی می تواند بسیار عالی باشد اما تنها نمونه های 

نسبتاً نازک را می توان مطالعه کرد.

3- روش های عددی
محیط  خصوصیات  محاسبه ی  برای  استفاده  مورد  عددی  روش های 
و   )DM( مستقیم3۰  شبیه سازی  می شوند:  تقسیم  گروه  دو  به  متخلخل 
مدل سازی شبکه ایPNM( 31(. در شبیه سازی مستقیم، معادالت حاصل 

از جریان و انتقال مستقیماً برای محیط متخلخل سه بعدی حاصل از آنالیز 
حفرات  صحیح  هندسی  شکل  روش  این  در  می شوند.  نوشته  تصاویر 
نیز  سیاالت  حرکت  دینامیک  که  حالی  در  می شود؛  حفظ  موفقیت  با 
برای  زیاد  محاسبات  حجم  به علت  روش  این  می گردد.  ساده سازی 
استفاده  بنابراین  است.  زمان بر  بسیار  نفت  سیستم  در  چندفازی  جریان 
برای  نیروی موئینگی32  این روش جهت جابجایی های تحت کنترل  از 
افزایش  و  جریان  نرخ  کاهش  به علت  بزرگ  متخلخل  محیط  تصاویر 

زمان محاسبات بسیار مشکل است.
در مدل سازی شبکه ای PNM در ابتدا شبکه ی فضاهای خالی نماینده ی 
محیط متخلخل سنگ حاصل از آنالیز تصاویر، استخراج شده و سپس 
متخلخل  محیط  نماینده ی  شبکه  این  برای  انتقال  و  جابجایی  معادالت 
سنگ  متخلخل  محیط  کلی  پیچیدگی  روش،  این  در  می شود.  نوشته 
به صورت  حفره ها  واقعی  هندسی  شکل  که  حالی  در  شده؛  حفظ 
شبکه ای از لوله ها و کره های مصنوعی ساده می گردد. این روش اساساً 
مناسب  بسیار  موئینگی  نیروی  کنترل  تحت  جریان های  مطالعه ی  برای 
هندسه ی  زیاد  کردن  ساده  به علت  دیجیتالی  مدل سازی  بنابراین  است. 
خصوصیات  زیاد  کردن  ساده  یا   PNM مدل سازی  در  خالی  فضاهای 
در  سیال  جریان  واقعیت  از  عامل  دو  هر  یا   DM مدل سازی  در  سیال 
شده  اشاره  روش  دو  بین  مقایسه  در  اما  دارد.  فاصله  متخلخل  محیط 
و  موفق  پیش بینی های  کنون،  تا  گرفته  صورت  مطالعات  بررسی  با  و 
برای  حفره  شبکه ی  از  استفاده  با  چندفازی  جریان  به صرفه ی  مقرون 
باید  انجام شده است. همچنین  نسبی  نفوذپذیری  و  نفوذ  تعیین ضریب 
به محدودیت ها و چالش های این دو روش شامل یافتن نمونه ی سنگ 
و شبکه ی محیط متخلخل نماینده، تصویربرداری و شبیه سازی جریان و 
انتقال سیاالت در محیط متخلخل در مقیاس های مختلف جهت افزایش 
تعیین ترشوندگی اشاره کرد. هر دوی  به میدان و  مقیاس خصوصیات 

این روش ها در ادامه توضیح داده شده اند.

3-1- مدل سازی مستقیم
روش معمول برای محاسبه ي جریان تک فازي و چندفازی به طور مستقیم 
روی تصاویر فضای متخلخل، روش شبکه ي بولتزمن است. این روش 
که مبتنی بر ذرات است، حرکت و برخورد ذرات را روی یک شبکه 
گسسته شده  بولتزمن  معادله ي  حل  روش  این  در  می کند.  شبیه سازی 
روی ذرات، جایگزین حل معادالت ناویر استوکس می شود. در روش 
مذکور امکان دادن خواص میانه )مانند فشار و چگالی( به ذرات وجود 
دارد. این ذرات مؤثر می توانند فازهای مختلف را نشان دهند و توسط 
کشش بین سطحی معادل با یکدیگر تعامل داشته باشند. توسعه ي روش 
مناسب  موازی  محاسبات  پلتفرم های  برای  و  بوده  آسان  نسبتاً  بولتزمن 
نماینده  ذراتی که  ردیابی  به  دادن  اجازه  با  این روش  است.  ایده آل  و 
چندفازی  جریان  به  آسانی  به  هستند  بیشتر(  )یا  فازی  دو  مایع  عناصر 
تعمیم داده می شود اما نقطه ضعف اصلی آن )حتی با اجرای موازی(، 
بازده محاسباتی است. زمان اجرای محاسبات تقریباً با معکوس سرعت 
جریان واقعی رابطه دارد. بنابراین رسیدن به جابجایی با کنترل موئینگی 
برای نمونه به اندازه ي کافی بزرگ )اندازه ي REV( را برای پیش بینی 
تحقیقات  حال  این  با  می کند.  مشکل  نسبی  نفوذپذیری  قابل اطمینان 

مقایسه ي نتایج پیش بینی نفوذپذیری نسبی حاصل از مدل شبکه ي 2
حفره با نتایج آزمایشگاهی برای یک نمونه سنگ کربناته با تراوایی 
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محاسبه ي  کامپیوتر،  منابع  بهترین  از  استفاده  با  که  می دهد  نشان  اخیر 
موارد  برخی  در  متخلخل  فضای  تصاویر  اساس  بر  نسبی  نفوذپذیری 
امکان پذیر است. این روش برای محاسبه ي خواص و جابجایی جریان 
واکنش  سرعت  و  پراکندگی  ضریب  نفوذپذیری،  مانند  تک فازی، 
دقیق  تحلیلی  و  تجزیه  ارائه ي  برای  موفقیت  با  همچنین  است.  مناسب 
به  برای کمک  و  مساحت سطحی  محاسبه ي  برای  منافذ،  دینامیک  از 

توسعه ي نظریه های جریان متخلخل استفاده شده است.
هیدرودینامیک ذرات صاف33 و انواع آن روش دیگری از مدل سازی 
با  چندفازی  جریان های  و  پراکندگی  مطالعه ي  در  که  است  مستقیم 
موفقیت استفاده شده است )تارتاوسکی و همکاران )2۰۰9( و اویسی 
نیز وجود دارد که  و پیری )2۰1۰((. عالوه بر این، روش های دیگری 
به طور خاص برای مطالعه ي جابه جایی با کنترل موئینگي طراحی شده 
و  کرده  تعریف  مایعات  بین  را  مرز   یک  سطح  تنظیم،  روش  است. 
حرکت آنرا در یک جابجایی شبه استاتیک ردیابی می کند. این روش 
برای مسائل بزرگ )بر اساس تصاویر سه بعدی از فضای متخلخل( نیز از 
نظر محاسباتی بسیار سنگین است اما جهت بررسی فرآیندهای آشام و 

جریان بین شکاف/ماتریس استفاده شده است.
برای  کلی  فرمولي  توسعه ي  جهت  نیز  کاربردی34  تراکم  مدل سازی 
جریان سیال شامل ترکیب پدیده های مختلف فیزیکی، از جمله جریان 
است.  شده  استفاده  حرارتی  اثرات  و  غیرنیوتنی  رئولوژی  چندفازی، 
مایع در شکل های هندسی ساده مثل  توزیع  برای محاسبه ي  این روش 
یک لوله ي موئین نیز  با موفقیت استفاده شده است. اما شبیه بسیاری از 
روش ها نیازمند توسعه ي بیشتر جهت پیش بینی خواص جریان چندفازی 
در مقیاس مغزه و بر اساس تصاویر واقع گرایانه ي فضای متخلخل است. 
به  مستقیم  مدل سازی  در  توسعه یافته  مدل های  سایر  مطالعه ي  برای 

مطالعه ي میاکین35 و تارتاکوسکی )2۰۰9( رجوع شود.
قدرت  و  عددی  روش های  پیشرفت  با  که  دارد  وجود  احتمال  این 
موازی  پردازنده های  )مانند  جدید،  محاسباتی  پلتفرم های  و  کامپیوتر 
چندفازی  و  تک فازي  جریان  خواص  محاسبات  از  بسیاری   )GPU یا 
در حالی  و  اکنون  اما  انجام شود.  باال  یا چند روش  از یک  استفاده  با 
که این روش ها برای جریان تک فاز به خوبی کار می کند برای جریان 
چندفازی حجم محاسبات افزایش می یابد. بنابراین در روش مدل سازی 
مستقیم باید در یک هندسه ي پیچیده با زاویه ي تماسی که حفره به حفره 
متفاوت است، مرز بین فازها پیگیری شده و موقعیت جدید مرزها تعیین 
که  نازک  و  ترکننده  فاز  الیه های  ردیابی  این روش  در  بنابراین  گرد. 
بسیاری از فرآیندها را در جریان دو فازي و سه فازی در محیط متخلخل 
تجاری سازی  روش های  به هرحال  بود.  خواهد  دشوار  می کند  کنترل 
مدل سازی  روش های  از  یکی  بر  مبتنی  مغزه  دیجیتال  آنالیز  شده ی 
و  کارآمدترین  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر  اما  هستند.  مستقیم 
از مدل سازی شبکه ي  پیش بینی محاسباتی جریان چندفازی  موفق ترین 

حفره به شرح زیر نشأت گرفته که هنوز تجاری  نشده است.

3-2- مدل سازی شبکه ي حفره
ــرای مقایســه ي  اولیــن مــدل شــبکه ي حفــره توســط فــت3۶ )195۶( و ب
جریــان در محیــط متخلخــل و یــک شــبکه ي مقاومــت تصادفــی 

اســتفاده شــد. از آن پــس مدل ســازی شــبکه ي حفــره به شــدت توســعه 
ــره ای  ــبکه ي حف ــازی ش ــون مدل س ــه هم اکن ــوی ک ــت. به نح ــه اس یافت
ــان  ــن، جری ــم و ناهمگ ــل نامنظ ــای متخلخ ــبات محیط ه ــرای محاس ب
الیــه ي فیلمــی تــر، ترشــوندگی دلخــواه، جابجایــی ســیاالت در جریــان 
دوفــازي و ســه فــازی و همچنیــن فرآیندهــای مختلــف فیزیکــی )شــامل 
ــی  ــاز، جابجای ــادل ف ــه تب ــت( از جمل ــاد برداش ــای ازدی ــواع روش ه ان
ــی  ــی، جابجای ــادل یون ــا، تب ــان غیردارســی، انتقــال دم ــی، جری غیرنیوتن
راکتیــو و ... اســتفاده شــود. بســیاری از مکانیســم های زیربنایــی جریــان 
ســیال در محیــط متخلخــل، هــم از لحــاظ نظــری و هــم از طریــق انجــام 
تحــوالت  شــده اند.  بررســی  دوبعــدی  میکرومــدل  آزمایش هــاي 
ــاختار  ــی س ــش واقع گرای ــر افزای ــته ب ــال گذش ــول ده س ــده در ط عم
شــبکه ي نماینــده ي محیــط متخلخــل و توســعه ي روش شــبکه ي حفــره 
ــاس  ــر اس ــی ب ــواص جابجای ــازی و خ ــان چندف ــی جری ــت پیش بین جه
تصاویــر فضــای متخلخــل متمرکــز شــده اســت. پیش بینــی نفوذپذیــری 
نســبی بــرای ماسه ســنگ ســاده، بریــا نشــان دهنده ي تطابــق نتایــج 
ــع  ــا ظهــور مناب ــود. ب ــزه ب ــج آزمایــش مغ ــا نتای ــره ب مــدل شــبکه ي حف
حفــره ي  شــبکه ي  مدل هــای  بــر  عــالوه  قدرتمندتــر،  محاســباتی 
ــز توســعه داده  شبه اســتاتیک مدل هــای شــبکه ي حفــره ي دینامیــک  نی
ــان  ــرعت جری ــرات س ــي، اث ــای موئینگ ــر نیروه ــالوه ب ــه ع ــده اند ک ش
)نیروهــای ویســکوز( را نیــز لحــاظ می کننــد کــه ســبب وســعت طیــف 

مکانیزم هــای جابجایــی بــه دقــت شبیه ســازی مي شــود.
قابلیــت  از روش مدل ســازی شــبکه ي حفــره،  اســتفاده  از مزایــای 
اندازه گیــری  بــه  نســبت  جریــان  خــواص  ســریع تر  پیش بینــی 
ــان  ــاه زم ــد م ــد چن ــول نیازمن ــور معم ــه به ط ــت ک ــگاهی اس آزمایش
)ماننــد  کوچــک  نمونه هــای  بــراي  همچنیــن  روش  ایــن  اســت. 
ــتگاه  ــرای دس ــزه ب ــک مغ ــیار کوچ ــات بس ــاری و قطع ــای حف خرده ه
ســیالب زنی مغــزه ی اســتاندارد( نیــز بــه کار مــي رود. بــا روش مذکــور 
می تــوان نفوذپذیری هــای نســبی را بــرای ترشــوندگی های مختلــف 
یــا اشــباع های اولیــه ي متفــاوت و تحــت ســناریوهای برداشــت مختلــف 

ــرد. ــی ک ــز ارزیاب ــق گاز نی ــا تزری ــیالب زنی آب ی ــامل س ش
در طول نه سال گذشته کنسرسیوم امپریال کالج برای مدل سازی جریان 
سیال در مقیاس حفره، موفق به توسعه ي مجموعه ای از نرم افزارها جهت 
پیش بینی خواص جریان دوفازي و سه فازی در شبکه های واقع بینانه ي 
این  اساس  بر  است.  شده  مخزن  سنگ  متخلخل  محیط  نماینده ي 
آنالیز  نتایج  قابل توجه  تکمیل  پتانسیل  حفره،  شبکه ي  مدل  پژوهش ها 
اندازه گیری های ساده )مانند فشار موئینگی  از  با استفاده  ویژه ي سنگ 
ترشوندگی( جهت  تعیین شاخص  و  نازک  مقاطع  آنالیز  جیوه،  تزریق 
پیش بینی نفوذپذیری نسبی برای سناریوهای متفاوت جابجایی را دارد. 
تغییرات  این مدل سازی در مقیاس حفره اجازه می دهد روند  بر  عالوه 
نفوذپذیری نسبی با تخلخل، نفوذپذیری یا نوع سنگ با تغییر ترشوندگی 
نتایج  شکل-1  در  مثاًل  شود.  پیش بینی  سه فازی  جریان  طی  و  مخزن 
مدل سازی شبکه ي حفره برای نمونه ي سنگ برا که توسط استات اویل 
ارائه شده، با نتایج آزمایشگاهی اوک مقایسه شده اند. در این مدل سازی 
بازسازی  طریق  از  و  اسکن  میکروسی تی  توسط  حفره  شبکه ي  مدل 

آماری سه بعدی تهیه شده است.
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نتایــج بســیار امیدوارکننــده هســتند، امــا بایــد دقــت داشــت کــه بــرای 
ــل  ــات کام ــد خصوصی ــی بای ــنگ مخزن ــوع س ــر ن ــه ه ــا ب ــم آنه تعمی
ــده ي ســنگ مخــزن شناســایی گــردد.  ــط متخلخــل نماین ســاختار محی
ــگاهی  ــج آزمایش ــه ي نتای ــرای مقایس ــه ب ــود ک ــت ش ــد دق ــن بای بنابرای
ــا  ــزن و ب ــنگ مخ ــوع س ــک ن ــد ی ــره، بای ــبکه ي حف ــازی ش و مدل س
ــج  ــزات آزمایشــگاهی بررســی انجــام شــود. شــکل-2 نتای ــک تجهی ی
ــا  ــه ب ــنگ کربنات ــه س ــک نمون ــرای ی ــبی ب ــری نس ــی نفوذپذی پیش بین
ــان  ــت اطمین ــد. جه ــان می ده ــي را نش ــق 1/5 میلي دارس ــی مطل تراوای
ــکل و  ــدا ش ــده، ابت ــتفاده ش ــل اس ــط متخلخ ــاختار محی ــت س از صح
ــی  ــي منحن ــار موئینگ ــا فش ــت ب ــرای مطابق ــرات ب ــدازه ي حف ــع ان توزی
تزریــق جیــوه تنظیــم شــده، ســپس منحنی هــای تراوایــی نســبی حاصــل 
تخلیــه ي اولیــه، پیش بینــی و بــا نتایــج آزمایشــگاهی آنالیــز ویــژه مغــزه 

مقایســه گردیده انــد.
زاویــه ي  تخصیــص  حفــره،  شــبکه ي  مدل ســازی  در  دوم  مشــکل 
تمــاس در شــبکه جهــت پیش بینــی داده ي ســیالب بــرای نمونــه ي 
ــا ترشــوندگی مخلــوط اســت کــه تحقیقــات در ایــن زمینــه کمــاکان  ب

ادامــه دارد.

نتیجه گیری
ــده  ــری ش ــواص اندازه گی ــاس خ ــاء و اس ــه منش ــت ک ــر اینس ــاد ب اعتق
در مقیــاس ماکروســکوپی، وقــوع پدیده هــای در مقیــاس حفــرات 
ــم  ــای حاک ــل و مکانیزم ه ــط متخلخ ــناخت محی ــا ش ــن ب ــت. بنابرای اس
ــار  ــری از رفت ــه درک بهت ــوان ب ــک می ت ــای کوچ ــر آن در مقیاس ه ب
ــاس  ــان در مقی ــا مدل ســازی جری ــید. ب ــکوپی رس ــای ماکروس کمیت ه
ــره  ــبکه ي حف ــازی ش ــا مدل س ــتقیم ی ــازی مس ــق مدل س ــره از طری حف
بــرای چندیــن ســاختار محیــط متخلخــل مربــوط بــه یــک نمونــه ســنگ 
ــا  ــوان ب ــه )REV( می ت ــده ي پای ــم نماین ــرای حج ــط گیری ب ــا متوس و ب
اســتفاده از روش افزایــش مقیــاس چند گریــدی3۷ خصوصیــات جریــان 
ــاس  ــه مقی ــتقیم ب ــور مس ــره را به ط ــاس حف ــل از مقی ــازی حاص چندف
شبیه ســازی میــدان ارتقــاء مقیــاس داد. آنالیــز دیجیتــال مغــزه بــا اســتفاده 
ــتقیم  ــازی مس ــل و مدل س ــط متخلخ ــتقیم از محی ــرداری مس از تصویرب
تجاری ســازی شــده اســت. امــا بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده تــا بــه 
ــان  ــی محاســباتی جری ــره، در پیش بین ــروز، مدل ســازی شــبکه ي حف ام
ــر عمــل  ــر و موفق ت ــاد برداشــت کارآمدت ــازی و روش هــای ازدی چندف

ــوز تجاری ســازی نشــده اســت. ــن روش هن کــرده کــه ای

1. SCAL
2. Digital Core Consortium
3. Mark Knackstedt
4. Pore Scale Modeling
5. Numerical Rocks
6. Pål-Eric Øren
7. Lattice Boltzmann modeling (LBM)
8. Karsten
9. Thompson
10. McDougall
11. Lindquist
12. Prodanović
13. Landry

14. level set
15. Ioannidis
16. statistical fusion
17. Carmeliet
18. Discrete element modeling (DEM)
19. Direct HydoDynamic (DHD)
20. Tight Reservoirs
21. Wildenschild
22. X Rays
23. Focused Ion Beams
24. Micro CT
25. Synchrotron
26. Fourier-Wavelet

27. Multi-thresholding Otsu's algorithm
28. Scaning Electron Microscopy (SEM)
29. Multiple point statics
30. Direct Modeling
31. Pore Network Modeling
32. Pc Dominant
33. Smooth particle Hydrodynamic
34. Density Functional Modeling
35. Meakin
36. Fatt
37. multiple-grid based upscaling

[1] Blunt MJ, Jackson MD, Piri M, Valvatne PH. Detailed physics, pre-
dictive capabilities and macroscopic consequences for pore-network 
models of multiphase flow. Adv Water Resour 2002;25:1069–89.
[2] Øren P-E, Bakke S. Reconstruction of Berea sandstone and 
pore-scale modelling of wettability effects. J Petrol Sci Eng 
2003;39:177–99.
[3] Wildenschild D. X-ray imaging and analysis techniques for 
quantifying pore-scale structure and processes in subsurface porous 
medium systems. Adv Water Resour 2013;51:217–46.

[4] Ketcham RA, Carlson WD. Acquisition, optimization and inter-
pretation of X-ray computed tomographic imagery: applications to 
the geosciences. Comput Geosci 2001;27:381–400.
[5] Hossain Z, Moller T. Edge aware anisotropic diffusion for 3D sca-
lar data. IEEE Trans Vis Comput Graph 2010;16(6):1376–85.
[6] Otsu N. IEEE Trans Syst Man Cybernet 1979;9:62–6.
[7] Iglauer S, Paluszny A, Pentland CH, Blunt MJ. Residual 
CO2 imaged with X-ray micro-tomography. Geophys Res Lett 
2001;38:L21403.


