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کاربـرد آنالیـز دیجیتـال مغـزه 1در مشخصهسـازی بهتـر مخـازن؛
مزایـا و چالشهـا
بابك فاضل عبدلآبادی* ،محمد پرواز دواني ،محمدحسين گلستان ،پژوهشگاه صنعت نفت

روش عکسبـرداری سیتیاسـکن بـا دقـت زیـاد عمدتـاً بهدلیـل همیـن دقـت مناسـب تصاویـر
سـهبعدی حاصـل ،در صنایـع متعـددی مثـل پزشـکی ،مکانیـک و غیـره کاربـرد دارد .در سـالهای
اخیـر از ایـن فـنآوری برای مشخصهسـازی بهتر مخـازن هیدروکربنـی (جهت بهدسـت آوردن نتایج
دقیقتـر از جملـه توابـع جریانـی مغـزه) اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن گسـتره اکثـر تحقیقـات صنعتی
انجـام شـده در زمینـهی آنالیـز دیجیتـال مغـزه جهت تفسـیر و دقت بیشـتر نتایـج خـواص پتروفیزیکی
انجـام گردیده اسـت.
در ایـن مقالـه مزیتهـا و چالشهای اسـتفاده از این فنآوری جهت آنالیز دیجیتـال مغزه با رویکردی
متفـاوت ذکـر شـده اسـت .از مزیتهـای اصلـی ایـن فـنآوری ،نتایـج دقیقتـر و کمهزینهتـر بـرای
خـواص پتروفیزیکـی نسـبت به آنالیز مرسـوم مغزه ،امکان انجام و آنالیز حساسـیت خواص اسـتاتیک
مخزنـی و امکان اسـتفاده از فـنآوری پردازش موازی کامپیوتری اسـت.
ایـن فـنآوری در مخـازن کربناتـه نسـبت بـه مخـازن ماسهسـنگی (کـه در مشخصهسـازی بهینهتـر
آنهـا موفقتـر بـوده) بـا چالشهایـی روبـرو بـوده کـه مهمتریـن آنهـا حساسـیت نتایـج حاصـل از
آنالیـز دیجیتـال مغـزه نسـبت بـه ابعـاد تصاویـر سیتیاسـکن و عـدم دقـت مطلـوب دسـتگاههای
میکروسیتیاسـکن بـرای کاربـرد در مخـازن کربناتـه بـا ناهمگونـی زیـاد اسـت .علاوه بـر ایـن در
مبحـث کاربـرد آنالیـز دیجیتـال مغـزه ،هنـگام شبیهسـازی میدانـی میتـوان بـه چالـش تعمیمپذیـری
نتایـج دیجیتـال مغـزه از مقیـاس حفـره بـه مقیـاس میدانـی اشـاره کـرد.
شبیهسازی جریان چندفازی سیال در محیط متخلخل در بسیاری از
فرآیندهای طبیعی و مصنوعی از جمله استخراج ،جریان زیرزمینی
هیدروکربنها ،آب سازندی ،ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن،
مهاجرت سیاالت غیرآبی در محیط خاکی و انتقال واکنشی 2جهت
بهینهسازی فرآیندی حائز اهمیت است .در مهندسی نفت شبیهسازی
جریان سیال در محیط متخلخل جهت شناخت بهتر مکانیسمهای تولید
طبیعی و نیز بهینهسازی تخلیهی طبیعی و ارائهی راهکارهای پیشنهادی
جهت ازدیاد برداشت بسیار مفید است .برای درک صحیح محاسبات
شبیهسازی جریانی باید متغیرهای ورودی مدلهای شبیهساز از جمله
تراوایی نسبی چندفازی ،بهدقت و متناسب با هندسهی جریانی تعیین
گردند [.]1
یکی از چالش های بسیار مهم روشهای مرسوم آنالیز مغزه در تعیین
متغیرهای پتروفیزیکی (بهخصوص در مخازن کربناته) ،عالوه بر زمانبر
بودن انجام آزمایشها (بهخصوص آزمایشهای ویژهی مغزه از جمله
تراوایی نسبی پایا در شرایط مخزن) ،درنظر نگرفتن دقیق برهمکنشهای
سنگ و سیال و هندسهی جریانی محیط متخلخل است که منجر به تخمین
همراه با خطای توابع جریانی در شبیهسازی دینامیک مخزنی میگردد.
جهت تعیین بهینهی توابع جریانی مدلهای شبیهسازی مقیاس میدانی،
بهکارگیری فنآوری آنالیز دیجیتال مغزه در شبیهسازی و محاسبات
*
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واژگان کلیدی:

مدلسازی مقیاس حفره ،آنالیز دیجیتال
مغزه ،مشخصهسازی مخزن

مقیاس حفره 3بسیار حائز اهمیت است .این فنآوری میتواند با کاهش
زمان انجام آزمایشها و بر اساس مدل سهبعدی ساخته شده از نمونهی
سنگی مخزن متغیرهای مشخصهسازی الزم برای شبیهسازی مخازن را
متناسب با ویژگیهای محیط متخلخل و سیاالت جریانی در شرایط پایا
به دست دهد .این فنآوری بهعنوان روشی تکمیلی جهت ساخت بهتر
مدل خواص مخزنی و نه بهعنوان روشی جایگزین برای روشهای مرسوم
آنالیز مغزه بیان میگردد .شکل 1-نقش تکمیلی آنالیز دیجیتال مغزه در
شبیهسازی مخازن هیدروکربنی را در حالت کلی بیان میکند [.]2
هدف اصلی آنالیز دیجیتال مغزه کشف ،دانستن و مدلسازی روابط
بین مشاهدات دور از دسترس ژئوفیزیکی و خواص برجای پتروفیزیکی
است .مدلهای مرسوم پتروفیزیکی بر اساس روابط تجربی حاصل از
آزمایشها یا مدلهای تئوری حاصل از میکروساختارهای ایدهآل
کالیبره شده توسط اندازهگیریهای آزمایشگاهی هستند .بهدلیل درنظر
نگرفتن هندسهی جریانی دقیق محیط متخلخل ،نتایج حاصل از مدلهای
مرسوم سادهسازی شده  اند؛ بهطوری که برهمکنش محیط سنگی و
سیاالت جریانی بهخوبی مدلسازی نمیشود .عالوه بر این ،مدلهای
مرسوم فیزیک سنگی ،مشخصهسازی متفاوتی را از میکروساختارها
بهدست میدهند که این مطلب ،تفسیر و آنالیز نتایج پتروفیزیکی را با
مشکل همراه میکند [.]3
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استفاده از اسکنهای با کیفیت میتواند بهعنوان منبعی بالقوه در
مشخصهسازی هرچه بهتر محیطهای سنگی پیچیده و تعیین خواص
پتروفیزیکی (خواص االستیک ژئومکانیکی ،انتقال جریانی و
الکتریکی) درنظر گرفته شود .بهعبارتی بر اساس عکسبرداری
سنگی و در قدم بعدی ،شبیهسازی مقیاس مغزه ،محیط سنگی خواص
جریانی از جمله تراوایی نسبی با صحت بیشتری تعیین میگردند .طی
سالهای اخیر بهدلیل پیشرفتهای گستردهی عکسبرداری های میکرو
و نانوسیتیاسکن در علوم دیگر ،استفادهی آن در حوزه ی باالدستی
نفت نیز بسیار مفید متصور میشود.
بهطور کلی روند کاری آنالیز دیجیتال مغزه ( )DRPبه سه قسمت تقسیم
میشود که شماتیک آن در شکل 2-ارائه شده است:
عکسبرداری دیجیتالی (عکسبرداری سهبعدی با دقت زیاد جهت
مشخصهسازی نمونه در مقیاس حفره)
پردازش عکس دیجیتالی جهت تشخیص حفرات از ماتریس سنگی و
4
تهیهی عکس قطعهبندی شده
شبیهسازی پدیدههای فیزیکی در محدودهی ریزساختار عکسبرداری
شده جهت تعیین خواص مؤثر آن از جمله تراوایی (مطلق و نسبی)،
مقاومت الکتریکی و مدول ژئومکانیکی یانگ
روش مدرن ساخت مدل سهبعدی سنگ مخزن ،استفاده از دستگاه
میکروسیتیاسکن است که میتواند برای نمونههای استوانهای کوچک
با قطر چند میلیمتر یا کمتر از آن استفاده گردد .خروجی مرحلهی
عکسبرداری ،فایل باینری 5است که توسط آن بر اساس تصویر حاصل
از اشکال رادیویی که در زوایای مختلف بهدست آمدهاند مدل سهبعدی
ساخته میشود .نتیجهی نهایی ساخت مدل سهبعدی ،عکسی سیاه و سفید
است که شفافیت آن متناسب با عدد بیبعد  6 CTو مواد تشکیلدهندهی
محیط سنگی است (شکل.)3-
قطعهبندی عکس تهیه شده شامل تشخیص و تعیین فازهای حفرات
و کانیها در محدودهی عکسبرداری شده است .از جمله ابزارهای

 1نقــش تکمیلــی آنالیــز دیجیتــال مغــزه در شبیهســازی بهینــهی
مخــازن هیدروکربنــی
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مرسوم قطعهبندی ،فیلتراسیون فضایی ،7رفع اختالالت مصنوعی،8
آستانهسازی ،9عملیات مورفولوژی 10و آنالیز خوشهای 11است.
روش دیگر تهیهی مدل سهبعدی روشهای آماری است که در آنها
تخمین خواص آماری نمونهی سنگ با استفاده از عکسبرداری دوبعدی
از جمله  SEM12انجام میشود .یکی از مزیتهای این روشها تولید
مدلهای سهبعدی بسیار زیاد از نمونهی عکسبرداری شده با خواص
آماری یکسان است که پیچیدگیهای مدلهای غیرآماری طبیعی که
موجب کاربرد محدود آنها میشود را ندارد (شکل.)3-
بهطور کلی مدلهای شبیهساز جریان سیال در مقیاس حفره به دو روش
زیر تقسیمبندی میشوند]5[ :
روشهای مستقیم :13در این روشها محاسبات روی مدل سهبعدی

 2رونــد بهدســت آوردن خــواص ســنگ مخــزن بهکمــک آنالیــز
دیجیتــال مغــزه []4

مــدل شــبکهی حفــرهای نمونــه از مغــزهی ماسهســنگی )a Berea
3
حجــم خروجــی سیاه-ســفید نمون ـهی ماسهســنگی اســکن شــده
بــا دســتگاه سیتیاســکن بــا کیفیــت  2/49میکرومتــر  )bحجــم
خروجــی جدایــش حفــره و ماتریــس دانــهای (قرمزهــا حفــره و
خاکســتریها ماتریــس هســتند)  )cشــبکهی حفــرهای تولیــد
شــده از عکسهــا  aو ) bقرمزهــا حفــره و آبیهــا گلوگاههــا
هســتند)  )dعکــس بزرگنمایــی شــدهی بخــش کوچکــی از مــدل
شــبکهای ماسهســنگ
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واقعی حاصل از عکسبرداری سهبعدی و قطعهبندی انجام شده است.
در این روش دو دسته زیرروش شبیهسازی با استفاده از گریدبندی و
بدون استفاده از گریدبندی بهکار میرود .از جمله مدلهای شبیهساز
روشهای بدون گرید الگرانژین بر اساس حرکت ذرات از قبیل
 15 SPH ، 14 MPSو  16 LBMاست .از جمله روشهای مبتنی بر گریدبندی
نیز میتوان به المان محدود 17اشاره کرد .این روشها بهدلیل انجام
شبیهسازی روی مدل واقعی سنگی و نیز پیچیدگیهای حاصل از تماس
سنگ و سیال و هندسهی محیط متخلخل ،بسیار زمانبر هستند و بههمین
دلیل جهت سادهسازی ،روش غیرمستقیم دیگری برای مدلسازی
شبکهای مطرح گردیده است.
روش مدلسازی شبکهای :18در این روش محاسبات روی شبکهای از
حفرات و گلوگاههای ایدهآل انجام میشود.
 -1مزایای استفاده از آنالیز دیجیتال مغزه
یکی از اصلیترین کاربردهای آنالیز دیجیتال مغزه تعیین خواص
پتروفیزیکی محیط سنگی (شامل خواص معمولی مغزه 19و خواص
ویژهی مغزه )20است .نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه با نتایج
آزمایشگاه قابلمقایسه است و از لحاظ هزینه و زمان انجام نیز نسبت
به آن برتری دارد .علت اصلی دقت زیاد نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال
مغزه ،شبیهسازی فیزیکی فرآیندها روی هندسهی دقیق محیط متخلخل
با استفاده از امکانات محاسبات سرعت باالست .21بهعبارت دیگر
مطالعات آنالیز دیجیتال مغزه نسبت به آزمایشهای مرسوم دو مزیت
اصلی دارد [:]6
امکان بهدست آوردن نتایج دقیق تر و کمهزینهتر خواص پتروفیزیکی
که آزمایشهای مربوط به آنها هزینهبر است از جمله خواص پایای
ویژهی مغزه .22مث ً
ال تراوایی نسبی دو یا سهفازی برای یک نمونهی
تمام مغزه 23با توجه به زمانبر بودن انجام آزمایشهای پایای آن ،در
آزمایشگاه تا چندین ماه زمان میبرد .از روش ناپایا برای تعیین منحنیها
استفاده میشود که منحنیهای حاصل بهدلیل استفاده از روشهای مبتنی
بر متغیرهای تخمینی حاصل از توابع انطباقی 24عددی ،با خطا همراهند.
شکل 13-خطای نتایج تراوایی نسبی دوفازی آب/نفت در شرایط ناپایا
را نسبت به نتایج پایا نشان میدهد.
امکان انجام آنالیز حساسیت روی خواص استاتیک مخزنی از جمله
زاویهی تماس سنگ و کشش سطحی و بررسی توزیع آنها طبق
هندسهی جریانی جهت تخمین دقیقتر خواص انتقالی فازهای جریانی
سیاالت در محیط متخلخل.
از ديگر مزيتهاي منحصر بهفرد روش ديجيتال مغزه ،امكان بهرهگيري
از قابليتهاي شگفتانگيز نوين كامپيوتري (مثل پردازش موازي
دادهها )25جهت تسريع محاسبات در اين فنآوری است .همزمان
با افزايش روزافزون توان سختافزاري كامپيوترها ،بهرهگيري از
اين فنآوریهاي فوق سريع ميتواند دورنماي مثبتي را براي روش
ديجيتال مغزه در عرصهی صنعتي رقم بزند .خوشبختانه در اين روش
امكان بهرهگيري از سختافزارهاي پردازش سريع (مثل كارتهاي

گرافيك ،26واحدهای پردازش مرکزی 27و واحدهای پردازش مرکزی
چندهستهاي )28وجود دارد .همچنين محاسبات ديجيتال مغزه قابليت
انجام در سيستمهاي عامل يونيكس 29يا لينوكس 30را نیز دارد كه از
نمونههاي مشابه ويندوز سريعتر است و معموالً بهعنوان سيستمهاي
عامل مطرح در محاسبات سريع استفاده ميشوند .در مطالعهی اخير
انجام شده [ ]7با بهكارگيري همزمان مجموعهی  54كارت گرافيكي و
 480واحد پردازش مرکزی محاسباتي ،قابليت تسريع محاسبات ديجيتال
مغزه (تا  134مرتبه سريعتر) تأييد شده است .اين امر همچنين ميتواند
جهت افزايش طول نمونهی درنظر گرفته شده استفاده گردد.
 -2چالشهاي روش ديجيتال مغزه
با وجود مزاياي ذكر شده ،بهكارگيري روش ديجيتال مغزه چالشهايي
نيز دارد .تحقيقات جديدي جهت شناخت اين چالشها و ارائهی
راهكارهاي پيشنهادي انجام شده كه در ادامه ذکر خواهد شد .اين
چالشها به اختصار شامل سه مورد کلی زیر است:
حساسيت نتايج حاصل از آناليز ديجيتال مغزه نسبت به ابعاد (يا دقت)
تصاوير
31
عدم وجود معياری جهاني در انتخاب حجم معيار جهت انتخاب و
آناليز تصاوير
عدم دقت مطلوب خصوصيات پتروفيزيكی حاصل از اين روش برای
سنگهاي كربناته (بهدلیل نياز بهدقت تصويربرداري بیشتر)
نخستين چالش بهكارگيري آناليز ديجيتال مغزه ،حساسيت نتايج حاصل
نسبت به ابعاد تصاوير( 32يا دقت تصاوير )33استفاده شده است .در
 2013الیافی و همكاران در بررسي حساسيت خصوصيات پتروفيزيكي
حاصل از آناليز ديجيتال مغزه نسبت به دقت تصاوير ،به نكات ارزندهاي
دست يافتند [ .]8نخست آنكه نتايج حاصل از آناليز ديجيتال مغزه روي
تصاوير سيتياسكن جهت توزيع ابعاد حفرات 34نسبت به نتايج حاصل
از آزمايشهای فشار موئينگي با تزريق جيوه 35متفاوت بوده (شکل)4 -
که اين تفاوت در وهلهی اول در تغيير شكل منحني توزيع بوده است.
همچنين منحنيهاي توزيع حاصل ،نسبت به ابعاد تصاوير انتخابي
حساسيت داشتهاند .گرچه در ماسهسنگها وضعيت بهتر است اما حتي
در اين نمونهها نيز با افزايش ابعاد تصاوير ،نتايج حاصل از ديجيتال مغزه
تغيير کرده و مقادير حداكثري آنها بهسمت مقادير كوچكتر ميل
ميكند .توجه به اين نكته ضروري است كه دقت عكسبرداري تصاوير
سيتياسكن استفاده شده توسط الیافی و همكاران حدود  2/7ميكرومتر
بوده كه عم ً
ال نميتواند در تشخيص المانهاي با ابعاد كوچكتر از
ميكرومتر استفاده شود .حال آنكه بر اساس نتايج تابع توزيع حاصل از
آزمايش در سنگهاي كربناته ،تعداد زيادي از حفرات در محدودهي
پايينتر از اين ابعاد قرار ميگيرند كه عم ً
ال تشخيص آنها از اين طريق
را غيرممكن ميكند.
36
از ديگر موارد چالشي ،تغيير شبكهي اتصالي حفرات در اثر تغيير دقت
تصاوير سيتياسكن است .در اغلب موارد شبكهي اتصالي حاصل از
تصاوير سيتياسكن ،تعداد حفرات را (در ابعاد ميكرومتر) كمتر حدس
75

ميزند (شکل .)5-ممكن است علت اين امر در الگوريتم ايجاد شبكهي
اتصالي حفرات باشد؛ چراکه در حال حاضر اين شبكهي اتصالي با
استفاده از الگوريتم بزرگترين كره 37در روش ديجيتال مغزه ايجاد
ميشود كه نياز به بررسيهاي بيشتري دارد.
در خصوص سنگهاي كربناته (با فرض توليد تصاوير سيتياسكن با
دقت ميكرومتر) مقدار تخلخل حاصل از آناليز ديجيتال مغزه نسبت به
نتايج آزمايشگاهي ،تا حداكثر  60-70درصد همپوشاني خواهد داشت
(جدول.)1-
گرچه با افزايش ابعاد تصاوير ،دقت تخلخل محاسبه شده از آناليز
ديجيتال مغزه بهبود مييابد اما اين عدد همواره كمتر از مقادير
آزمايشگاهي است.
38
از ديگر چالشهاي روش ديجيتال مغزه ،محاسبهي نفوذپذيري است.
تنوع تحقيقات انجام شده در اين زمينه بيشتر از ساير موارد است.
مث ً
ال در برخي گزارشها نفوذپذيري در تصاوير سيتياسكن را به

نتايــج نرمالشــدهي تابــع توزيــع ابعــاد حفــرات حاصــل از آناليــز
4
ديجيتــال مغــزه در ابعــاد تصاويــر مختلــف ( 1024آبــي)512 ،
(قرمــز)( 256 ،ســبز پررنــگ)( 128 ،ســبز كمرنــگ) ،آزمايــش
( MICPمشــكي) بــراي دو نمونــه ماسهســنگ ( )a),(bو دو
نمونــه ســنگ كربناتــهي ([8] )c), (d

روشهاي محاسباتي ديناميك سيال( 39كه از آن به شبيهسازي مستقيم
41
نام برده شده) يا روش محاسباتي مبتني بر شبكهي اتصالي حفرات
(روش غیرمستقیم) محاسبه كردهاند (شکل .]8[ )6-همچنین در برخي
گزارشهاي ديگر براي محاسبهي نفوذپذيري در آناليز ديجيتال مغزه
از روش لتيس-بولتزمن 42استفاده شده است [10و .]9نتايج بهوضوح
ِ
نفوذپذيري محاسبه شده است.
گوياي تأثير زياد ابعاد تصاوير انتخابي بر
در برخي موارد (در نمونههاي كربناته) اين نفوذپذيري ميتواند تا 30
درصد مقادير مشابه (حاصل از ابعاد بزرگتر) كاهش يابد .اين امر بيانگر
وجود ميكروحفراتي در شبكهي كربناته است كه بهنحو چشمگيري در
مسير جرياني سيال تأثيرگذارند.
43
همانگونه كه در ابتداي اين بخش ذكر شد تاكنون هيچگونه روند
استانداردي جهت انتخاب ابعاد حجم معيار در روش ديجيتال مغزه ارائه
نشده است .در حاليكه همانطور كه مشاهده شد نتايج حاصل تأثير
زيادي از ابعاد درنظر گرفته شده خواهند پذيرفت .البته اخيرا ً تالشهايي
جهت اين مشخصهسازي انجام شده است [ .]9در نخستين تالش ،فرض
بر تعيين روند انتخاب حجم معيار بر مبناي انتخاب المانهاي حجمي
از نقاط مختلف (باال-وسط-پايين) تصاوير ديجيتالي بوده كه اين
تالش (بهويژه در خصوص سنگهاي كربناته) موفقيتآميز نبوده است
(شکل .)7-علت اين امر عدم حصول ساختاری يكسان برای خواص
پتروفيزيكي محاسبه شده از روش ديجيتال مغزه است .مث ً
ال نتايج
نفوذپذيري محاسبه شده در سنگهاي كربناته (با انتخاب حجم معيار از
نقاط مختلف تصوير) هيچ انطباقي بر يكديگر ندارند (شکل.)7-
در عيــن ذكــر چالشهــاي مذكــور ،توجــه بــه ايــن نكتــهي كليــدي
ضــروري اســت كــه علــت ايــن قبيــل تفاوتهــا بــا نتايــج آزمايشــگاهي،
عــدم تشــخيص كامــل المانهــاي بــا ابعــاد كوچكتــر از ميكرومتــر
اســت كــه مثــ ً
ا در نمونههــاي كربناتــه بخــش عمــدهاي از ســاختار
حفــرات را شــامل ميشــود .امــا ايــن معضــل بــا انجــام سيتياســكن
در ابعــاد نانومتــر 44قابلحــل اســت؛ چراكــه در اينصــورت حتــي
كوچكتريــن حفــرات شــبكهي كربناتــه نيــز قابلشناســايي خواهنــد
بــود و بنابرايــن نتايــج بــه مقاديــر آزمايشــگاهي نزديكتــر خواهنــد
شــد.
40

 1نســبت تخلخــل محاســبه شــده از آناليــز ديجيتــال مغــزه بــه تخلخــل آزمايشــگاهي در ابعــاد مختلــف تصاويــر انتخابــي بــراي نمونــهي ماسه ســنگهاي
( )Berea, Doddingtonو نمونــهي ســنگهاي كربناتــه (]8[ )Estaillades, Ketton
تخلخل عکس ()%
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تخلخل عکس/تخلخل ()%

اندازه عکس (وکسل)

10243

5123

2563

1283

10243

5123

2563

1283

Berea

20/2

2/20

20/1

20/0

96/2

96/2

95/7

95/2

Doddington

21/7

21/6

21/6

21/6

98/6

98/2

98/2

98/2

Estaillades

16/9

3/13

8/6

3/7

60/4

47/5

30/7

13/2

Ketton

15/2

14/0

12/5

9/7

66/1

60/9

54/3

42/2
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 -3چالـش تعمیمپذیـری نتایـج آنالیـز دیجیتـال مغـزه
( )Upscalingدر مخـازن کربناتـه
پـس از انجـام شبیهسـازیها روی نمونـهي ریـز (در مقیـاس میکرومتـر)
بایـد آنهـا را بـرای ورود به شبیهسـاز مخزن آماده کرد که بـه این مرحله
 Upscalingگفتـه میشـود .رونـد انجـام  Upscalingنتایج آزمایشهاي
مرسـوم و آنالیـز دیجیتال مغزه يكسـان اسـت؛ با این تفاوت کـه در هنگام
آنالیـز دیجیتـال مغـزه بهدلیل اطلاع کامل از خصوصیت تمامـی حفرهها،

 Upscalingبهصـورت قطعـی و دقیـق انجـام میشـود .بدیـن معنـی کـه
اطالعـات مربـوط بـه چینـش حفرهها در هر گونـهی حفـرهای 45بر نتایج
مؤثـر اسـت و امـکان لحـاظ کردن دقیـق تأثیر هـر یک از آنهـا در روند
 Upscalingوجـود دارد .بایـد توجـه داشـت کـه مخازن کربناتـه بهدلیل
ناهمگنـی فراوان ناشـي از جنـس خاص آنها ،گونهي سـنگی و همچنین
گونـهی حفـرهای پیچیـدهای دارند کـه آنالیز دیجیتـال مغـزه میتواند با
دقـت بسـیار زیادی خصوصیـات آنها را بررسـی کند [.]4
 -4نقش آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصهسازی بهتر مخزن و
ساخت مدل خواص مخزنی در مخازن کربناته
برای مشخصهسازی بهتر مخزن ،یکپارچهسازی نتایج مقیاس حفره تا
مقیاس مدل مخزن بسیار کاربردی و تأثیرگذار خواهد بود .همیشه در
صنعت نفت چالشهایی برای انتقال دادههای دقیق حاصل از مقیاس
حفره به مقیاسهای دیگر وجود داشته است .هدف از مشخصهسازی
مخزن بهدست آوردن با کیفیتترین دادهی پتروفیزیکی در مدل
زمینشناسی جهت تخمین درست سیال درجاست .بههمین دلیل باید
اطالعات دقیقی از خواص پتروفیزیکی استاتیک (از قبیل تخلخل،
تراوایی ،ضریب سازند) و دینامیک (از قبیل فشار موئینگی ،تراوایی
نسبی و شاخص مقاومت) را در دست داشت .برای انتقال دادهها از
مقیاس حفره به مقیاس مدل مخزنی ،مقیاسهای میانی زیادی وجود دارند

تصاويــر شــبكهي اتصالــي حفــرات حاصــل از آناليــز ديجيتــال
 5مغــزه بــراي دو نمونــه ماسهســنگ ( )a),(bو دو نمونــه ســنگ
كربناتــهي ([8] )c), (d

مقاديــر نفوذپذيــري محاســبه شــده از آناليــز ديجيتــال مغــزه
 6بــهروش شبيهســازي مســتقيم (آبــي) و روش شبيهســازي
مبتنــي بــر شــبكهي اتصــال حفــرات (غیرمســتقیم) (قرمــز)
بــر حســب ابعــاد تصاويــر مختلــف بــراي دو نمونــه ماسهســنگ
( )a),(bو دو نمونــه ســنگ كربناتـهي ( ،)c),(dخــط مشــكي افقــي
نمايانگــر نفوذپذيــري تكفــاز آزمايشــگاهي اســت []8

مقاديــر نفوذپذيــري محاســبه شــده از آناليــز ديجيتــال مغــزه
 7كــه بــر اســاس گزينههــاي مختلــف انتخــاب حجــم معيــار از
بخــش بااليــي (قرمــز) ،بخــش وســطي (مشــكي) و بخــش پايينــي
(آبــي) تصاويــر ديجيتــال در نمونههــاي ســنگ كربناتــهي
( )C1,C2,C3,C4,C5و نمون ـهي ماسهســنگ ( )S7حاصــل شــده
اســت []9
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(شکل 8-سمت راست) .یکی از چالشهای موجود در مشخصهسازی
چندمقیاسی ،حجم مورد بررسی در هر مقیاس است .بهدلیل تغییر بسیار
زیاد مقیاس از حفره به مدل شبیهسازی ،مشخصهسازی را به مراحل
کوچکتری تقسیم کردهاند (شکل 8-سمت چپ) .در مرحلهی
گروهبندی ،بلوکهای مقیاس ریز ،گروهبندی سنگی میشوند .سپس
نمایندهی گروهبندیهای سنگی در مرحلهی انتخاب نمونه مشخص
میشود تا خواص آن ارزیابی گردد .در مرحلهی بعد (محاسبهی خواص
سنگ) خواص استاتیک و دینامیک نمونهها در مقیاس حفره محاسبه
میشود .اینجاست که مزیت استفاده از این مراحل برای مخازن کربناته
نمایان میشود .در سنگهای کربناته بهدلیل ناهمگنی در مقیاس حفره،
باید خواص از این مقیاس ارزیابی و بزرگمقیاس گردند .در مرحلهی
انتشار خواص ،خواص محاسبه شده به گونههای سنگی در مقیاس
بزرگ تعمیم داده میشوند و در مرحلهی آخر نیز خواص بزرگمقیاس
شده و خواص مدل مخزنی محاسبه میگردند [.]4
 -5مثال کاربردی آنالیز دیجیتال مغزه در مطالعات میدانی
مخازن کربناته
همانگونه که گفته شد جهت آنالیز دیجیتال مغزه ،ساختار درونی سنگ
مخزن نقش بهسزایی بر نتایج مدلسازی خواهد داشت که با پیشرفت
فنآوری عکسبرداری سهبعدی در دههی اخیر ،این روش آنالیز بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .همچنین نوین بودن روش مذکور ،توانسته
توجه صنعتگران را به خود جلب کند و در مطالعات میدانی مورد
استفاده قرار گیرد .از جمله کاربردهای آنالیز دیجیتال مغزه در مطالعات
میدانی میتوان به مخزن کربناتهی شعیبا از میدان الشاهین کشور قطر
[( ]11میدان مشترک با میدان گازی پارس جنوبی) و یکی از مخازن
کربناتهي کشور امارات [ ]12اشاره کرد.
هدف از مطالعهی انجام شده در میدان الشاهین فراهم کردن یک
سیستم تعیین گونهي سنگی بر اساس ساختار سهبعدی حفرههای
سنگ مخزن است که در مقیاس میدانی کارآیی داشته باشد .در این
مطالعه ساختار سهبعدی فضای متخلخل سنگ مخزن و توپولوژی،46
امکان تعیین سهبعدی مقیاس حفرهگونهی سنگی سنگ مخزن 47را

مقیاسهــای مــورد بررســی بــرای مشخصهســازی مخــزن (ســمت
8
راســت) ،مراحــل مشخصهســازی مخــزن (ســمت چــپ) []4
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فراهم کرد .تعیین گونهی سنگی توسط این فنآوری ،امکان پیشبینی
بهتر روابط تخلخل-تراوایی و فشار موئینگی ،ضریب سازند ،شاخص
مقاومت سنگ و تراوایی نسبی را فراهم میکند .همانگونه که در
شکلهای10 -و 9دیده میشود نتایج آنالیز دیجیتال مغزه با دادههای
آزمایشگاهی تطابق کامل دارد.
نمونهی دیگر ،مطالعهی میدانی مربوط به یک میدان نفتی در کشور
امارات است .هدف از انجام این تحقیق بررسی کاربرد آنالیز دیجیتال
مغزه برای یک مخزن کربناته با چهار گونهی سنگی بوده که تطابق
بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و آنالیز دیجیتال مغزه حاصل شده
است .البته بهدلیل مشابهت دو نوع از گونههای سنگی ،بررسیها روی سه
گونهی سنگی ( RRT2، RRT4و  )RRT6انجام شده است .خواص مورد
بررسی ضریب اشباع ،سیمانشدگی ،شاخص مقاومت سنگ ،تخلخل،
تراوایی مطلق و تراوایی نسبی هستند .همانگونه که در شکل11 -
مشاهده میشود نتایج آنالیز دیجیتال مغزه برای روند تخلخل-تراوایی
تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند.
نتایج مقایسهی آزمایشهای فشار موئینگی تخلیه در شکل 12-نشان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود نتایج آنالیز دیجیتال مغزه
با نتایج صفحهی متخلخل تطابق بسیار خوبی دارد كه این از مزایای
آنالیز دیجیتال مغزه است؛ چراكه میتوان نتایج آزمایشهای صفحهی
متخلخل که بسیار زمانبر و گرانقیمت هستند و نتایج سازگارتری که
با حرکت سیال در مخزن ارائه میدهند را در زمانی بسیار کمتر و با
هزینهی کمتری بهدست آورد.
نتایج مقایسهی آزمایشهای تراوایی نسبی در شکل 13-قابلمشاهده
است .همانگونه که دیده میشود نتایج آزمایشهای حالت پایا با
نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه تطابق بسیار خوبی دارند .این تطابق
نشاندهندهی دقت زیاد محاسبات شبیهسازی مقیاس حفره در تبیین اثر
هندسهي جریانی و برهمکنش سیاالت در محیط متخلخل است.
آنالیز دیجیتال مغزه میتواند در تفسیر الگها و حساسیتسنجی آنها
نسبت به متغیرهای مختلف به زمینشناسان کمک کند .عالوه بر آن ،این

مقایسـهی رونــد تخلخل–تراوایــی آزمایشــگاهی و خروجــی DRP
[11] 9
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روش از طریق آنالیز خردههای حفاری در منطقه ،برای تخمین خواص
سنگ در حین حفاری استفاده ميشود که سبب بهبود تصمیمگیری در
مورد نحوهي حفاری ،تکمیل چاه و تولید خواهد شد.
این فنآوری به سرعت در حال فراگیر شدن است و پیشبینی میشود
بهدلیل هزینهي كم و زمان کوتاه آن ،جایگزین روشهای معمول آنالیز
مغزه گردد .شرکتهای بزرگ نفتی مثل BP ،]13[ Schlumberger
[ ]14و  ]15[ Qatar Petroleumهزینهي زیادی برای تحقیق و توسعه در
خصوص این فنآوری درنظر گرفتهاند.

انتقالی فازهای جریانی سیاالت در محیط متخلخل استفاده كرد .اين
عملكرد ميتواند سبب كاهش عدمقطعيت در شبيهسازي ميداني مخازن
هيدروكربني گردد.
نتايج درخشان حاصل از بهكارگيري فنآوری ديجيتال مغزه برای
نمونههاي ماسهسنگي بهوضوح بيانگر آنست كه ميتوان با ارتقاء
دقت تصاوير سيتياسكن استفاده شده ،توابع جرياني دقيقي را براي
نمونههاي سنگ كربناته محاسبه نمود (اگرچه اكثر نتايج منتشر شدهي
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است كه تاكنون نمونههاي آزمايشگاهي آن موجود نبوده؛ مثل توزيع
.جهتدار تراوايي مغزههاي كانديد

.)كنوني از اين دقت استفاده نكردهاند
از ديگر نكات برجستهي روش ديجيتال مغزه امكان دستيابي به نتايجي

1. Digital Rock Physics (DRP)

17. Finite Element

33. Resolution

2. Reaction Transports

18. Network Modeling

34. Pore Size Distribution (PSD)

3. Pore Network Computation and Modeling

19. RCAL

35. Mercury Injection Capillary Pressure (MICP)

4. Segmented Image

20. SCAL

36. Pore-throat Network

5. Binary File

21. High Performance Computation (HPC)

37. Maximal-Ball

6. CT Scan Number

22. Steady State SCAL Properties

38. Permeability

7. Spatial filtering

23. Whole Core

39. Computational Fluid Dynamics (CFD)

8. Noise and artifact removal

24. Fitting Functions

40. Direct Simulation

9. Thresholding

25. Parallel Processing

41. Network prediction

10. Morphological operations

26. Graphics Cards

42. Lattice-Boltzmann method

11. Clustering analysis

27. Central Processing Unit (CPU)

43. Procedure

12. Spectrum Electron Microscope

28. Multi-threaded CPUs

44. Nano-CT

13. Direct Methods

29. Unix

45. Pore Type

14. Moving Particle Semi implicit

30. Linux

46. Topology

15. Smoothed Particle Hydrodynamic

31. Representative Element Volume (REV)

47. 3D pore-scale Reservoir Rock-Typing

16. Lattice Boltzmann Method

32. Voxel sizes

(3DRRT)

[1] Bultreys, T., W. De Boever, and V. Cnudde, Imaging and
image-based fluid transport modeling at the pore scale in geological

[9] Sun, H., S. Vega, and G. Tao, Analysis of heterogeneity and
permeability anisotropy in carbonate rock samples using digital rock

materials: A practical introduction to the current state-of-the-art.

physics. Journal of Petroleum Science and Engineering, In Press.

Earth-Science Reviews, 2016. 155: p. 93-128.

[10] Alyafei, N., T.J. Mckay, and T.I. Solling, Characterization of

[2] Aghaei, A. and M. Piri, Direct pore-to-core up-scaling of

petrophysical properties using pore-network and lattice-Boltzmann

displacement processes: Dynamic pore network modeling and

modelling: Choice of method and image sub-volume size. Journal of

experimentation. Journal of Hydrology, 2015. 522: p. 488-509.

Petroleum Science and Engineering, 2016. 145: p. 256-265.

[3] Andrä, H., et al., Digital rock physics benchmarks—Part I: Imaging

[11] Sok, R., M. Knackstedt, and A. Ghous. Integrating petrographic,

and segmentation. Computers & Geosciences, 2013. 50: p. 25-32.

petrophysical, and 3D pore-scale measurements of core material from

[4] Curtis, A.A. Multi-scale Reservoir Characterisation from Pore Scale

the Shuaiba Reservoir in AI Shaheen, Qatar. Denver, Colorado: AAPG

to Simulation Scale: Concepts and Workflows. in SPE Reservoir

Annual Convention, 2009: 1-3.

Characterisation and Simulation Conference and Exhibition. 2015.

[12] Grader, A., et al., A comparative study of digital rock physics and

Society of Petroleum Engineers.

laboratory SCAL evaluations of carbonate cores. SCA2010-24. Novia

[5] Andrä, H., et al., Digital rock physics benchmarks—Part II: Computing

Scotia, 2010.

effective properties. Computers & Geosciences, 2013. 50: p. 33-43.

[13] Koroteev, D., et al., Direct hydrodynamic simulation of multiphase

[6] Andersen, M., DIgital core flow simulations accelerate evaluation of

flow in porous rock. Petrophysics, 2014. 55(04): p. 294-303.

multiple recovery scenarios. World Oil, 2014: p. 50-56.

[14] Fredrich, J.T., et al. Digital rocks: developing an emerging technology

[7] Ovaysi, S. and M. Piri, Multi-GPU acceleration of direct pore-scale

through to a proven capability deployed in the business. in SPE

modeling of fluid flow in natural porous media. Computer Physics

Annual Technical Conference and Exhibition. 2014. Society of

Communications, 2012. 183(9): p. 1890-1898.

Petroleum Engineers.

[8] Alyafei, N., et al., A sensitivity study of the effect of image resolution

[15] Maersk Oil Launches Its New Digital Core Laboratory At QSTP.

on predicted petrophysical properties. Transport in Porous Media, 2015.

2014; Available from: http://www.qf.org.qa/page?a=997&lang=en-CA.

110(1): p. 157-169.

80

