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 مريم قلياقي زاده 
كارفرما: مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران
دانشگاه/ مركز تحقيقاتي: انستيتو مهندسي نفت- دانشكده فني- دانشگاه تهران

رويكرد پديده شناختي به ترشوندگي 
مخازن نفتي ايران

* مديريت پژوهش و فناوري

مقدمه:
مطابق روال ش��ماره هاي قبل كه در هر شماره به معرفي يكي 
از پروژه هاي پژوهشي انجام شده توسط مديريت پژوهش و فناوري 
ش��ركت ملي نفت ايران مي پرداختيم، در اين شماره نيز به اختصار 
ب��ه معرفي يكي ديگر از اين پروژه ها تح��ت عنوان »رويكرد پديده 

شناختي به ترشوندگي مخازن نفتي ايران« مي پردازيم:

چكيده پروژه و نتايج حاصل:
ترش��وندگي به صورت »تمايل يك س��نگ به پخش شدن و يا 
چسبيدن يك سيال به سطح سنگ در حضور يك مايع غيرامتزاجي 
)immiscible(« تعريف ش��ده اس��ت. در يك سيستم سنگ- آب- 
نفت، ترش��وندگي براس��اس ميزان ارجحيتي تعريف مي ش��ود كه 
س��نگ براي پوشيده شدن سطح خود نس��بت به آب يا نفت دارد. 
از لحاظ تاريخي تمام س��نگ هاي مخازن نفتي، آب- تر پنداش��ته 
مي ش��دند، ولي مش��اهدات و آزمايش��ات بر روي مغزه هاي سنگ 
مخزن نش��ان داد كه بر خالف تصور در اكثر موارد، س��نگ مخازن، 
نفت- تر تا خنثي مي باش��ند. امروزه مش��خص شده است كه ترشوندگي 
فاكتور بس��يار مهم و كنترل كننده اي در جريان و توزيع سياالت در يك 
مخزن مي باشد. ترش��وندگي يك مغزه تقريباً تمام تحليل ها شامل فشار 
موئينگي، تراوايي نس��بي، رفتار س��يالبي، توزيع ردياب ها، شبيه س��ازي 
اش��باع   ،)Simulation of Tertiary Oil Recovery( س��وم  بازياف��ت 
كاهش ناپذير آب، اشباع باقي مانده نفت و خواص الكتريكي را تحت 

تأثير قرار مي دهد.

در اي��ن پ��روژه ترش��وندگي و عوام��ل مؤث��ر بر ترش��وندگي، 
اندازه گي��ري ترش��وندگي به روش هاي تجرب��ي و مدل هاي تئوري 
و تغييرات ترش��وندگي به منظور ازدياد برداش��ت مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. نتايج و جمع بندي هاي اين پروژه نمايانگر آن اس��ت 
كه ترش��وندگي يك س��نگ مي تواند توس��ط جذب و يا دفع مواد 
قطب��ي و آلي كه معم��والً در نفت خام موجودند تغيي��ر يابد. اين 
امر بس��تگي به اجزاء تش��كيل دهنده مغزه و نوع برهم كنش آنها با 
تركيبات نفت دارد. تغييرات دما نيز خاصيت ترش��وندگي س��نگ 
مخزن را تغيير مي دهد، به طوري كه افزايش دما آب دوس��تي سنگ 

را افزايش مي دهد. 
همچنين توصيه مي ش��ود در آزمايشات ترشوندگي از گل هاي 
پاي��ه آب��ي و يا آب ب��ا حداقل افزاينده ها اس��تفاده ش��ود، چرا كه 
گل حف��اري و م��واد موجود در آن به راحتي و به ش��دت مي تواند 
ترش��وندگي مغزه را تغيير دهد. دليل اهميت تغييرات ترشوندگي 
تأثيري است كه بر ميزان بازدهي و افزايش توليد دارند، به طوري كه 
در س��نگ هاي كربناته نفت دوس��ت با تخلخل كم و ش��كاف هاي 
متعدد، اس��تحصال نفت از طريق روش تزري��ق گاز يا آب، بازدهي 
پاييني را نش��ان مي دهد. براس��اس مطالعات انج��ام گرفته در اين 
پ��روژه، در س��نگ هاي كربناته به علت جذب مواد فعال س��طحي، 

محدوده ترشوندگي، خنثي تا نفت- تر گزارش شده است. 


