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بررسی آزمایشگاهی مکانیسمهای تولید آشام آب کمشور در مخزن کربناته
شکافدار
شیما ابراهیمزاده رجائي* ،مصطفی گنجه قزوینی ،شهاب گرامی ،سید مجید هاشمی ،پژوهشکده ازدیاد برداشت

چکیده

روش تزریق آب کمش��ور بهدلیل دارا بودن مزایایی همچون دسترس��ی آس��ان ،سازگاری با محیط زیست و
مقرون بهصرفه بودن ،یکی از مهمترین موضوعات تحقیق جهت بهبود بازیافت نفت در صنعت میباشد .امروزه
در میادین نفتی دنیا از تزریق آب کمشور به عنوان یکی از روشهای نوین ازدیاد برداشت ،جهت افزایش تولید
نفت اس��تفاده میشود .مكانيسمهاي متعددي براي توصيف عملكرد تزريق آب كمشور در ازدياد برداشت نفت
بيان شده است كه مهاجرت ذرات رس ،تغییر ترشوندگی ،تبادل یونی ،انبساط الیه دوگانه ،تغيير  ،pHحالليت
كاني و اثر نمك از جمله آنهاست .برهمكنشها و اثر متقابل اين مكانيسمها و تناقض در نتايج برخي آزمايشها
بر پيچيدگي شناخت عملكرد دقيق تزريق آب كمشور افزوده است.
هدف این مقاله ،بررس��ی مکانیس��مهای حاللیت کانی ،اثر افزایش  pHو تغییر ترشوندگی است .با توجه به
اینکه مخزن مورد مطالعه از نوع کربناته ش��کافدار با تراوایی پایین یکی از مخازن جنوب کش��ور میباش��د و
مکانیزم اصلی در بخش آبزده این نوع مخازن بهمنظور تولید نفت ،آشام است ،لذا در این مطالعه جهت دستیابی
به اهداف موردنظر ،آزمایشهاي آش��ام ثانویه بر نمونه س��نگ کربناته در بازههای مختلفی از نمک (رقتهای
20،10،0و100برابرآب دریا) طراحی و اجرا گردید .جهت بررس��ی مکانیس��مهای مورد اشاره ،غلظت یونهای
کلسیم ،منیزیم و سولفات و مقدار  pHدر ابتدا و انتهای آزمایشهاي آشام و در فاز آبی ،مورد اندازهگیری قرار
گرفت .نتایج حاصل ،غلظت نمک بهینه جهت نمونه س��نگ این نوع مخزن کربناته ش��کافدار (یکی از مخازن
جنوب کشور) را مشخص و وقوع مکانیسم حاللیت کانی(انیدریت و سنگ کربناته) را تأیید نمود که میزان آن
وابس��ته به غلظت نمک است .همچنین بر اس��اس نتایج اندازهگیری  ،pHبهنظر میرسد مکانیسم افزایش pH
تنه��ا در رق��ت باالی آب دریا (در این مطالعه 100برابر آب دری��ا) رخ میدهد و نتایج اندازهگیری زاویه تماس
طبق روش اجرایی استاندارد ،وابستگی میزان تغییر ترشوندگی از حالت نفتدوستی به آبدوستی را به غلظت
نمک تأیید میكند .عالوهبر اين ،با توجه به افزایش میزان بازیافت نفت در آش��ام آب کمش��ور در مقایسه با آب
دریا ،در طراحی روشهای ازدیاد برداشت جهت مخازن کربناته شکافدار با تراوایی پایین میتوان از تزریق آب
کمشور با رقت بهینه از لحاظ میزان تولید و اقتصادی استفاده نمود.
مقدمه

در س��ال  ۱۹۹۰ب��راي اولین ب��ار تزریق آب با غلظ��ت نمک کنترل
ش��ده توسط محققان دانشگاه وایومینگ مطرح شد .شناخت اثر غلظت
نمک در تس��تهای آش��ام خودبخودی مش��خص کرد که در ش��رایط
آزمایش��گاهی ،افزای��ش در می��زان تولی��د نفت با کاه��ش نمک اتفاق
میافتد[ .]1مطالعات آس��تاد 1در س��الهای  2010نش��ان میدهد که
آب دری��ا میتواند بهصورت هوش��مند و با کاه��ش غلظت نمک کلرید
س��دیم و س��ولفات ،موجب افزایش تولید نفت در مخازن کربناته شود
ک��ه از جمله دالیل افزایش تولید ،کاه��ش غلظت یونهای الیه اطراف
سطحس��نگ(الیه دوگانه) و دسترس��ی آس��ان یونهای فعال به سطح
س��نگ میباش��د .وي در ادامه توضیح داد بهمنظور دفع یون کلسیم از
سطح س��نگ و بهبود بازیافت نفت ،الزم است که آب  10تا100مرتبه
رقیق ش��ود که این مقدار غلظت نمک ،معادل نمک بهینه جهت تأثیر
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رقت ،دولومیت ،آهکی ،غلظت نمک

تزریق آب کمشور میباشد[ .]2کیا او  2015در مدلسازی تزریق آب
کمش��ور بر اساس س��رعت واکنشها ،واکنشهای عمده در تزریق آب
کمش��ور را در دستههای واکنشهای بینسطحی آب/نفت ،بینسطحی
سنگ کلس��یت/آب ،واکنشهای حاللیت و رسوب کانی و واکنشهای
فاز آبی ،در نظر گرفت[.]3
بهدلی��ل تفاوته��ای مرب��وط ب��ه ش��رایط آزمای��ش (نوعس��نگ و
جنسسنگ) اجماع گستردهای در زمینه توصیف مکانیسم اصلی تولید
نفت در تزریق آب کمشور وجود ندارد[.]4
مکانیس��مهای مختلفی در تزریق آب کمش��ور ارائه شده است که بر
اس��اس مطالعات از مهمترين مكانيس��مها ميتوان به مكانيس��م تغيير
ترش��وندگي اش��اره كرد[ .]5عالوه بر آن ،بر اس��اس اثر سنگ و سیال
مکانیس��مها ش��امل اثر افزای��ش  ،pHحاللیت کان��ی ،4مهاجرت ذرات
3
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رس ،5تب��ادل یونهای چندگانه ،6تئوری انبس��اط الی��ه دوگانه 7و بر
اس��اس اثر س��یال و سیال ش��امل مکانیسمهای اثر اس��مزی ،8کاهش
10
تنش بینس��طحی ، 9پراکندگی میکروس��کوپی ،ویسکواالستیسیتی
بینس��طحی میباش��د[ .]6با توجه به نوع بررسی صورت گرفته در این
مطالعه ،به بررسی آزمایشگاهی دو مکانیسم حاللیت کانی و افزایش pH
بر اس��اس غلظت یونهای کلیدی همچون  Ca2+،Mg2+،SO42+و مقدار
 pHمیپردازیم و با اندازهگیری زاویه تماس بر اس��اس روش استاندارد،
میزان تغییر ترشوندگی را مورد بررسی قرار میدهیم.
در توضیح مکانیس��م حاللیت کانی ،هیورس 11و همكاران در س��ال
 2010نش��ان دادند كه قبل از تزریق آب کمش��ور ،س��نگ کربناته در
تعادل با آب دريا ميباش��د .لذا کاهش غلظ��ت نمکها در آب تزریقی
12
(آب کمش��ور) و تشکیل رس��وب نمکهای معدنی از جمله انيدريت
(س��ولفات کلسیم) منجر به کاهش یون كلسيم در فاز آبي ميگردد كه
جهت برقراری تعادل ،كمبود كلسيم از سطح سنگ و از طریق حاللیت
آن جبران میش��ود .اين امر موجب رهاي��ي قطرات نفت بهدلیل تغییر
ترشوندگی ميگردد (شکل.]7[ )1-
بر اس��اس نظریوس��ف  2010در اثر حاللیت سنگ ،مواد معدنی حل
ش��ده از سازند عبور نموده و سپس رسوب میکنند .در این صورت این
رس��وبات میتوانند گلوگاه حفرات را ببندند و بر همین اس��اس جریان
تغییر مسیر داده و به سمت نواحی جاروب نشده 13رفته و موجب بهبود
راندم��ان جاروبی میکروس��کوبی 14و در نتیجه بهب��ود راندمان بازیافت
نفت میشود[ .]8ماهانی 15در سال 2010نتایج دقیقتری برای حاللیت
کلسیت بهعنوان یک مکانیسم بهبود بازیافت ارائه نمود .این مطالعه بر
اساس اندازهگیری زتا پتانسیل و اندازهگیری زاویه تماس جهت مشاهده
تغییرات ترش��وندگی بر روی هر دو نوع سنگ آهکی و دولومیتی انجام
شد .نتایج بررسیهای در این مطالعه نشان داد که میزان بازیافت نفت
در تأثیر آب کمشور بر سنگ کربناته ،بدون حاللیت سنگ هم افزایش
مییابد و بر اس��اس اندازهگیری طیفسنجی اتمی 16کام ً
ال شفاف است
ک��ه حاللیت کانی زمانیکه رقت آب دریا در تعادل با س��نگ  25برابر
میشود ،اتفاق میافتد .در این صورت غلظت یونهای کلسیم و منیزیم
در آب کمش��ور افزای��ش مییابد که میتوان بر اس��اس این افزایش ،از
روی دادن مکانیس��م حاللیت کانی مطمئن ش��ویم که در این مطالعه
این مس��أله مورد بررسی قرار گرفت[ .]9بر اساس مطالعه کیا او 2015
واکنشهای موثر در حاللیت کانی مطابق واکنشهای 1و2میباشد:
CaCO3(S)+ H+→ Ca2+ +HCO3( )1جایگزینی یون هیدروژ
+2
-2
CaSO4(S)→Ca +SO4
( )2حاللیت انیدریت
که در این مطالعه حاللیت انیدریت بهعنوان ترکیب موثر در مکانیسم
حاللیت کانی و بر اساس غلظت یون سولفات تولیدی در محیط ،مورد
بررسی قرار گرفت.
اث��ر افزایش  pHبهعنوان یکی از مکانیس��مهای تزریق آب کمش��ور

مطرح میباش��د که در خصوص این مکانیسم اختالف نظر وجود دارد.
در این بخش به مکانیسم افزایش  pHو تفسیر نتایج بررسیهای مرتبط
با آن پرداخته میش��ود .بر اس��اس نظر موهان1993 17این افزایش pH
بهدلی��ل تبادل یونی پروتونهای مثبت موجود در آب کمش��ور ( )H+با
کاتیونهای سطح سنگ مانند ( )Na+میباشد[ .]10مک گیور،2005 18
نش��ان داد که در تزریق آب کمش��ور بهدلیل تبادل یون هیدروژن آب
کمشور و یون کلسیم جذب شده روی سطح سنگ غلظت یون هیدروژن
در محی��ط آبی کاهش و بنابراين ،مق��دار  pHافزایش مییابد[ .]11بر
اس��اس نتایج مطالعات ژانگ و مارو  ،2006 19در مکانیس��م تزریق آب
کمشور در س��نگ کربناته ،یونهای آب کمشور با مواد معدنی موجود
درس��نگ واکنش ميدهد و با آزاد ش��دن یونهای هیدروکس��یلpH ،
افزای��ش مییابد .افزایش  pHنتیجهی دو عامل اس��ت:انحالل ترکیبات
کلسیتی ( )CaCO3و یا دولوميتي ( )CaMgCO3و تبادل یونی بین سطح
کانی کربناته و آب کمشور (واکنش 3و.]12[ )4
2
CaCO3→ Ca + + CO32( )3انحالل کلسیتی
23CO3 + H2O→HCO + OH
( )4تبادل یونی
ژانگ 20در سال  2007گزارش كرد كه بعد از تزريق آب كمشورpH،
گاهی زیاد و گاهی کم میش��ود[]13و[ .]14همچنین اش��اره کرد که
هي��چ رابطهی ش��فافي بين مقدار  pHو مي��زان بازيافت نفت نمیتوان
برق��رار نمود .آس��تاد  ،2010یک فرضیه در زمینه تب��ادل کاتیونی در
نتیجه افزایش  pHمحلی در نزدیک سطح رس ارائه دادند و بیان کردند
که تزریق آب کمش��ور ،تعادل ش��یمیایی بین سیال تزریقی و سنگ را
بر هم میزند که در نتیجهی آن ،کاتیونها بهخصوص یون کلس��یم از
س��طح س��نگ دفع میگردند و متعاقب آن ،یون هیدروژن در ترکیب
آب موجود در نزدیک س��طح رسها ،جذب سطح منفی آنها شدهpH ،
افزایش مییابد .انحالل س��نگ کربنات��ه از دیگر واکنشهای مطرح در
افزایش  pHدر محیط میباشد(واکنشهای  5و)6

 1مکانيسم حالليت کانیها[]7
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( )5تبادل کاتیونی
CaCO3 + H2O → Ca + HCO + OH
( )6انحالل کربنات
در ادامه یون هیدروکس��یل  OHو اس��یدیک جذب ش��ده در حضور
یونهای مثبت واکنش میدهد و موجب دفع مواد آلی از س��طح سنگ
و آبدوس��تتر شدن سطح و افزایش بازیافت نفت ميگردد .بنابراین با
افزای��ش مقدار pHو یا بهعبارتی ،افزایش یون هیدروکس��یل در محیط
موجب رهایش نفت از س��طح س��نگ و آبدوستتر شدن سطح سنگ
میشود(شکل ،2-واکنشهای 7و.]2[ )8
 Ca2+ — Clay + H2O → H+— Clay + Ca2+ + OH-

3-

2+

 2مکانيسم پيشنهادی افزايش ]2[ pH

 3فع��ل و انفع��االت يونه��ا در مكانيس��م تغيير ترش��وندگي در تزري��ق آب كم
شور[]12

()7
+
Clay—NHR3 + OH = Clay + R3N + H2O
(		)8
ش��نگ  ،2011نشان دادند در ش��رایط  pHباال ،آب کمشور مشابه
تزری��ق قلیا عمل ميكند و طبق واکنشه��ای 9و ،10با صابونی كردن
اس��یدهای آلی نف��ت ،منجر به تولید س��ورفکتانت درجا و بهدنبال ،آن
کاهش کشش بینسطحی آب و نفت میگردد که درنهایت ،این عوامل
موج��ب افزاي��ش راندمان جاروبي آب و بازیافت نفت میش��ود .در اين
شرايط  pHممکن است به میزان  11تا  13برسد[.]14
3
)RCOO) C3 H5 + 3NaOH→3(RCOONa) + C3H5 (OH)3
()9
2
)2(RCOONA) + Ca(HCO3) → (RCOO)2 Ca + 2 (NaHCO3
)(10
از دیدگاه آس��تاد ،2013مشابه آنچه در سيالبزني قلیا رخ میدهد،
ممك��ن اس��ت مكانيس��م افزای��ش  pHدر تزري��ق آب كمش��ور مؤثر
نباش��د .افزايش يا كاهش  pHوابس��ته به نوع واكنشهاي ش��يميايي
اس��ت .بنابرای��ن مق��دار  pHنمیتوان��د بهعنوان معی��اری جهت تأیید
مکانیسم سيالبزني آب كمشور باش��د[ .]15بر اساس نتایج مطالعات
آکسولو ،201222افزایش  pHمیتواند بهدلیل وجود کلسیت و انیدریت
در ترکیب س��نگ باشد .بهعبارتی ،با افزایش غلظت یون کلسیم در آب
آشام شده  pHافزایش مییابد[ .]16بر اساس نتایج مطالعات زائری 23و
همکاران ،2018حاللیت سطح کلسیتی سنگ ،مشابه غلظت کاتیونها
در آب کمش��ور مق��دار  pHرا تحت تأثیر قرار میده��د و قطرات نفت
متصل روی سطح سنگ دفع میگردند .در نتیجه ،بازیافت نفت افزایش
مییابد .وي نش��ان داد که میزان  pHدر آش��ام رقتهای مختلف از 5
برابر تا 40برابر آب دریا افزایش مییابد[.]17
مکانیس��م تغيير ترشوندگي وابسته بهحضور يونهاي فعال كلسيم و
منيزيم و س��ولفات و افزايش دما ميباش��د .مكانيسم شيميايي که طی
ای��ن فرآیند اتفاق ميافتد واكنش بين يونهاي كلس��يم و س��ولفات و
بين منيزيم و س��ولفات روي س��طوح کربناته(گچي) است كه منجر به
منفيتر شدن بار نفت و دفع از سطح با بار مثبت ميگردد(شکل .)3-در
خصوص واكنش كلس��يم و سولفات ،جذب سولفات روي سطح کربناته
موجب كاهش بار مثبت س��طح و در نتیجه ،پيوس��تن يون كلس��يم به
س��طوح سنگ میش��ود و نيروي دفع الكترواس��تاتيك كاهش يافته و
Clay—RCOOH + OH- = Clay + RCOO- +H2O

 1خواص نمونه سنگهای مورد استفاده در آزمايشهاي
 %Swiآب آشام شده تراوایی مایع ( )mdتراوایی ( )mdتخلخل ( )%قطر ()mm
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12

Sea water

31

27

4.187

9.19

12.66

38.05

طول ()mm

وزن ()gr

نوع کانی غالب

نام پالگ

52.19

146.25

Mostly Dolomite

C1

3.19

6.39

15.47

37.6

51.6

138.19

Mostly Dolomite

C2

24

20*SW

3.575

5.34

14.8

38.03

52.31

142.9

Mostly Dolomite

C3

20.4

100*SW

2.75

6.8

14.17

38.11

52.25

143.75

Mostly Dolomite

C4

27.5

100*SW

0.6

1.913

12.26

38.31

52.22

142.384

Mostly Limestone

C5

10*SW
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واكنش یون کلس��یم با مواد كربوكس��يليك اتفاق ميافتد .واكنشهای نمک و یا به عبارتی رقتهای مختلف آب دریا رانشان میدهد .همانطور
که مش��خص است با کاهش غلظت نمک دانسیته و ویسکوزیته کاهش
طی این فرآيند به شرح زير است:
مییابد.
ج��دول 4-می��زان غلظ��ت یونه��ای موثر در آب کمش��ور ش��امل
RCOO –Ca–CaCO (s) +Ca +SO →RCOO-Ca +Ca-CaCO +SO
)(11
31
+
222+
 ,SO4 ,Mg ,Caبهانضم��ام غلظ��ت کل نمکه��ا در رقته��ای
RCOO-–Ca–CaCO (s) +Mg +SO →RCOO-Ca +Mg-CaCO +SO
)(12
در واكنش ،11-س��ولفات در نزدیک س��طح به عنوان یک کاتالیست 20،10و100برابر آب دریا را نشان میدهد.
جهت افزايش فعالیت يون كلس��يم بهمنظور جذب یون کربوکسیلیک
عم��ل ميكن��د .در برهمكن��ش س��ولفات و منيزيم ،منيزي��م توانايي  .2بحث و بررسی
آش��ام خودبخودی فرآیندی است که بر اساس آن سیال ترشونده در
جايگزين��ي با يون كلس��يم را روی س��طح کربناته گچ��ی دارد .حضور
محیط متخلخل توسط نیروی مویینه وارد می شود .آزمايشهاي آشام
سولفات در اين فرآيند نیز به عنوان كاتاليست ميباشد.
نتایج مطالعات نش��ان داده که س��ولفات حل ش��ده در آب سازند و خودبخودی بهعنوان یک معرف مهم در ارزیابی ترش��وندگی سیس��تم
سولفات در محیط آبی مخزن در تغییر ترشوندگی حضور فعال دارند .بر آب/نفت/سنگ مورد توجه میباشد و میزان بازیافت نفت در تزریق آب
اساس نظر آستاد ،2011غلظت یون سولفات ناشی از حاللیت ترکیب بر اساس ترشوندگی سیستم کنترل میشود .البته نقش مهم و کلیدی
انیدریت 24در ش��رایط دمای باال و در حضور آب کمشور بهدلیل کاهش در این فرآیند ،جهت ارزیابی دقیق نتایج آزمایشهاي آش��ام را فرآیند
غلظت نمکهای کلرید سدیم و نمکهای سولفاته ،کاهش مییابد[ .]2پیرشدگی سنگ دارد.
32
در این مطالعه قبل از تعیین زمان الزم جهت طی فرآیند پیرشدگی
در ادام��ه ب��ه ارائه عملکرد آب کمش��ور در بازیاف��ت نفت در مخزن
کربناته مورد مطالعه كه شکافدار با تراوایی پایین ميباشد ،میپردازیم .در نمونهس��نگهای کربناته و بهمنظور اطمینان از تغییر ترش��وندگی
همچنین بر اس��اس نتایج حاصل از اندازهگیری آزمایشگاهی یونها(بر پالگهای شس��ته شده به سمت نفتدوس��تی ،اسلبهایی 33از جنس
اس��اس روش تیتراس��یون) و مق��دار  pHو زاویه تم��اس و طبق دانش
 2خواص نفت خام
گذشته ،مکانیسمهای حاللیت کانی ،اثر افزایش  pHو تغییر ترشوندگی
را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
density
Viscosity
Viscosity
Asphaltin
24

24

+

3

3

+

24

24

2+

2+

3

-

3

content%

 .1مواد و روش

در ای��ن بخش مش��خصات فیزیکی نمونه س��نگ مورد اس��تفاده در
آزمایشه��اي آش��ام خودبخ��ودی که گرفت��ه ش��ده از مغزههای یکی
از میادین کربناته ش��کافدار جنوب کش��ور میباش��د ،بهانضمام خواص
فیزیکی و ش��یمیایی نفت و آب دریا و آبهای کمشور معرفی میگردد
(دمای مورد مطالعه  75درجه سانتیگراد میباشد).

خواص سنگ

خواص نمونهس��نگها و آبهای کمش��ور آش��ام ش��ده در هریک از
س��نگها ،در جدول 1-آورده شده اس��ت .بر اساس بررسیهای صورت
گرفته بر روی نتایج اس��کن نمونهسنگها ،میکروش��کاف ،25واگ 26در
نمونهها وجود نداش��ته وس��نگها ناهمگونی کمی دارند .همچنین در
تمامی پالگها وجود انیدریت مشاهده شد.
پالگهای کربناته با نمونه نفتخام مرده گرفته ش��ده از مخزن نفتی
موردنظر با  APIبین 29تا ،30اش��باع شدند .میزان آسفالتین بر اساس
اس��تاندارد  IP143اندازهگیری گردید .س��ایر خواص نفت در جدول2-
مشخص شده است.
خواص آب نمک

جدول 3-مشخصات فیزیکی آبهای کمشور در غلظتهای مختلف

3.3

)API (º

(gr/cc)@ATM (cp) @ 26ºC (cp) @ 75ºC
4.756

29.4

0.8794

19.56

 3خواص فیزیکی آب نمک
density
Viscosity
Viscosity
IFT
Salinity28
)(gr/cc)@ATM (cp) @ 26.8ºC (cp) @ 75ºC (dyne/cm
)(%
0.48
0.466
0.45
0.413

34.1
32.6
32.2
32

1.1258
0.969
0.926
0.901
0.895

100
10
5
1

1.1125
1.0274
0.9994
0.989
0.9867

FW29
SW30
10*SW
20*SW
100*SW

 4ترکیبات آب دریا و آبهای کمشور مورد استفاده در آزمایشهاي
آشام خودبخودی
)TDS (ppm

)Key ion component(ppm
SO42-

Mg2+

Ca2+

brine

43120

3110

1632

440

SW

4312

311

163.2

44

10*SW

2100

155.5

81.6

22

20*SW

431.2

31.1

16.32

4.4

100*SW

224000

142

552

8917

FW

85
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کربناته تهیه گردید و پیرش��دگی آنها بعد از گذشت زمان30روز[]18
م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت .با توجه به ان��دازه زاویه تماس مش��خص
ش��د(جدول )5-ک��ه پالگها بع��د از  30روز ترش��وندگی به س��مت
نفتدوستی تغییر ترشوندگی میدهند(شکل.)4-
بر اساس نتایج آزمایشهاي آشام خودبخودی و بعد از گذشت 45روز
و ب��ا توجه به مقدار حجم حفرات و اش��باع آب کاهش نیافتنی ،میزان
بازیافت نفت در رقتهای مختلف آب دریا مطابق جدول 6-میباشد.
همانطور که مشخص است در این مطالعه میزان بازیافت نفت در رقت
باالتر آب کمش��ور ( )100*SWجهت نمونهسنگهای کربناته شکافدار
مخزن مورد مطالعه در حضور آب کاهش نیافتنی ،بیش��تر میباشد .در
توجیه مکانیسمهای موثر در این میزان بازیافتي ،دو مکانیسم حاللیت
کانی و اثر افزایش  pHو تغییر ترشوندگی بررسی میشود .بدینمنظور
پس از اتمام آزمایشهاي آشام ،غلظت یونهای کلیدی شامل یونهای
کلس��یم و منیزیم و س��ولفات ،قبل و بعد از آزمایش آش��ام در حضور
رقتهای مختلف آب کمشور بر روی سنگ کربناته با روش تیتراسیون
و همچنین زاویه تماس اندازهگیری شد.
درمقایس��ه حاللیت س��نگ نس��بت به غلظت نمک همانطور که در
زاویه تماس قبل از پیرشدگی

زاویه تماس بعد از پیرشدگی

 4زاویه تماس قطره نفت در قبل و بعد از فرآیند پیرشدگی(درجه)

 5نوع تر شوندگی بر اساس زاویه تماس[]19
0>φ>70

سطح آبدوست

115>φ>180

سطح نفتدوست

70>φ>115

تر شوندگی خنثی

جدول 7-مشخص است ،غلظت یون کلسیم در آب کمشوردر رقتهای
10و  100بر نمونه س��نگهای با جنس کان��ی غالباً دولومیتی افزایش
یافته اس��ت .همانطور که اشاره شد بر اساس هیروس ،2010با توجه به
کاهش غلظت یون کلس��یم در آبهای کمشور تزریقی و جهت تعادل
سیستم آب/سنگ کربناته/نفت ،کمبود یون کلسیم در محیط از طریق
حاللیت س��نگ کربناته تأمین میش��ود که افزایش غلظت این یون در
تمامی آزمایشهاي انجام ش��ده ،نش��اندهنده ایجاد مکانیسم حاللیت
کانی میباشد.
همچنین مقایس��ه غلظت یون کلس��یم تولیدی در دو رقت متفاوت
10و 100برابر آب دریا بر س��نگ دولومیتی در جدول 7-و مقدار باالی
غلظت یون کلسیم در رقت باال ،نشان میدهد که حاللیت یون کلسیم
س��نگ در رقت باالی آب کمشور بهمراتب بیشتر از آب کمشور با رقت
پایین میباش��د که میزان بازیافت نفت در این میزان از رقتها نش��ان
میده��د که حاللیت کانی که طبق نظ��ر ماهانی 2010با تولید غلظت
یون کلس��یم باالتر رابطه مستقیم دارد ،منجر به افزایش میزان بازیافت
نفت در آب کمش��ور با رقت باال(100برابر آب دریا)باشد .وجود ترکیب
انیدریت در ساختار سنگهای دولومیتی و همچنین وابستگی حاللیت
انیدری��ت به غلظ��ت نمکها ،و همچنین تولید یون س��ولفات به مقدار
زیاد در خروجی آشام آب کمشور در رقت باالتر نسبت به رقت پایینتر
مشخص است که حاللیت انیدریت در رقتهای باالتر آب کمشور بیشتر
بوده و این فرضیه مطابق نظرآستاد 2010میتواند موجب افزایش تولید
نفت در رقت باالتر گردد.
با توجه به اینکه میزان بازیافت نفت بر اساس نتایج آزمایشگاهی در
جدول 6-در تأثیر آب کمش��ور با رقت یکس��ان 100برابر آب دریا ،در
س��نگ آهکی نسبت به سنگ دولومیتی بیشتر است ،لذا جهت بررسی
دالیل این نتیجه بر اس��اس مکانیس��م حاللیت کان��ی بهعنوان یکی از
مکانیس��مهای موثر در تولید نفت در آشام آب کمشور ،غلظت یونهای
 7تغییرات غلظت یونهای کلیدی در قبل و بعد از آزمایشهاي آشام
در دمای 75درجه سانتیگراد (واحد ) ppm
سنگ غالبا دولومیتی

34

بعد از آزمایش آشام

قبل از آزمایش آشام
جنس کانی

غلظت یون کلسیم Ca
+2

 6میزان بازیافت نفت برحسب درصد نفت درجا در آزمایشهاي

180

آشام خودبخودی با حضور آبهای کمشور در رقتهای مختلف و در

230

نمونهسنگ کربناته

86

44

100*SW

4.4
غلظت یون منیزیم Mg
+2

)Spontaneous imbibition recovery (%
Limestone rock
NA
NA
NA
20.6

10*SW

Dolomite rock
4.5
12.2
13.5
14.9

Low salinity dilution

166.75

163.2

Rock lithology
SW
10*SW
20*SW
100*SW

46

16.32

10*SW
100*SW

غلظت یون سولفاتSO42
543

311

10*SW

583

31.1

100*SW
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بررسی بیشتر ،آزمايشهاي آشام بیشتری بر نمونهسنگهای کربناته
ب��ا مقدار متف��اوت از ترکیب انیدریت در حضور آب کمش��ور با رقت
یکسان انجام شود.
مقایس��ه غلظت یون منیزیم تولیدی در آش��ام آب کمش��ور با رقت
یکس��ان بر دو نوع سنگ دولومیتی و آهکی نشان میدهد ،غلظت یون
منیزیم تولیدی در آش��ام آب کمش��ور بر نمونه سنگ دولومیتی بیشتر
از سنگآهکی اس��ت که حاللیت این یون بهدلیل وجود آن در ترکیب
سنگ دولومیتی میباشد(جدول.)8-
در توضیح مکانیسم اثر افزایش  pHهمانطور که درشکل 5-مشخص
اس��ت ،در آش��ام آب دریا و آبهای کمش��ور با رقتهای 10و 20برابر
آب دریا ،میزان  pHکاهش مییابد .ولی در آش��ام آب کمش��ور با رقت
 100براب��ر ،مقدار  pHاز میزان  6/41ب��ه  6/95افزایش پيدا ميكند.
لذا میتوان متوجه ش��د هيچ رابطهی ش��فافي بين مقدار  pHو ميزان
بازيافت نف��ت نمیتوان برقرار نمود و به دلیل وابس��تگی مقدار  pHبه
نوع واكنشهاي ش��يميايي ،مكانيسم افزایش  pHدر تزريق آب كمشور
ممکن است مؤثر نباش��د و یا بر اساس نتایج بهدست آمده شاید بتوان
نتیجه گرفت مکانیس��م افزایش در رقتهای باالی آب کمش��ور اتفاق
میافتد که با نتایج ماهانی 2010مطابقت دارد.
نتایج اندازهگیری زاویه تماس بعد از آزمايشهاي آشام در رقتهای
مختل��ف آب کمش��ور( )10،20،100نش��اندهنده تغییر ترش��وندگی
س��نگها از حالت نفتدوس��ت به س��مت آبدوس��تی ب��وده و مقدار
پایینتر زاویه تماس در رقتهای باالتر ،نشاندهنده آبدوستتر شدن
ترشوندگی است(شکل)6-

کلیدی در آزمایشهاي آش��ام آب کمش��ور اندازهگیری شد که نتیجه
آزمایشه��ا در ج��دول 8-جهت س��نگ دولومیتی و ج��دول 9-جهت
سنگآهکی آمده است .
میدانیم که حاللیت سنگ آهکی در آب بهدلیل ناپایداری ،نسبت به
سنگ دولومیتی بیشتر است[ ]20ولی در این مطالعه تولید یون کلسیم
بیش��تر در حضور سنگ دولومیتی نس��بت به سنگ آهکی مخالف این
اصل میباشد که میتواند بهدلیل اختالف خواص فیزیکی دو نوع سنگ
باش��د .تراوایی باالی سنگ دولومیتی و در نتیجه افزایش سطح تماس
بین س��نگ و فاز آبی منجر به حاللیت بیش��تر سنگ و تولید یونهای
کلسیم ،منیزیم و سولفات بیش��تر گردد .بنابراین میتوان نتیجهگیری
کرد که مکانیسم حاللیت کانی(سنگ کربناته) بر روی هر دو نوع سنگ
اتف��اق افتاده و پارامتر تراوایی و تخلخل باال در س��نگ دولومیتی نقش
مهمتری در افزایش حاللیت سنگ دارد.
ب��ا توجه به توضیحات فوق الزم اس��ت تولید نفت در آزمايشهاي
آشام در سنگ دولومیتی بیشتر از سنگ آهکی باشد ولی نتیجهگیری
عکس میتواند مربوط به فرآیند پیرش��دگی و تفاوت در میزان تغییر
ترش��وندگی هر دو نوع س��نگ به دلیل اختالف در تراوایی و تخلخل
آنها باشد .به عبارت دیگر ،در مرحله آمادهسازی سنگ با ترشوندگی
به س��مت نفتدوستی ،در شرایط یکس��ان ،تغییر ترشوندگی سنگ
به س��مت نفتدوس��تی در س��نگ آهکی به دلیل تراوایی و تخلخل
پایین نس��بت به س��نگ دولومیتی کمتر اس��ت و بخش عمدهای از
س��نگ آهکی با ترشوندگی آبدوس��ت باقی مانده که در این حالت
تولی��د نفت در س��نگ آهکی بهدلیل نیروی مویین��ه مثبت بزرگتر،
بیش��تر خواهد بود .ب��ا توجه به منبع تولید یون س��ولفات از ترکیب
انیدری��ت و اینکه همراهی ترکیب انیدریت در س��نگهای دولومیتی نتیجهگیری
بیشتر از س��نگهای آهکی است ،علت افزایش یون سولفات تولیدی بر اساس بررسیهای آزمایشگاهی در این مطالعه طبق شرایط سنگ و
در آزمايشهاي آش��ام در سنگ دولومیتی نسبت به سنگ آهکی به سیال و نتایج آزمايشهاي آشام بر نمونهسنگ کربناته (غالباً دولومیتی
دلیل حاللیت ترکیب انیدریت اس��ت ،که پیش��نهاد میگردد جهت و غالب��اً آهکی) ،اندازهگیری غلظت یونهای کلیدی تولیدی در محیط
 8تغییرات غلظت یونهای کلیدی در قبل و بعد از آزمایشهاي آشام

بر سنگ غالبا ً آهکی ()ppm

بر سنگ غالبا ً دولومیتی ()ppm
سنگ غالبا دولومیتی
تراوایی ()md

 9تغییرات غلظت یونهای کلیدی در قبل و بعد از آزمایشهاي آشام
سنگ غالبا دولومیتی

جنس کانی
تخلخل

مشخصات سنگ

6.8

14.17

بعداز آزمایش آشام

قبل از آزمایش آشام

مرحله

25

تخلخل

مشخصات سنگ

تراوایی ()md

1.913

12.26

بعداز آزمایش آشام

قبل از آزمایش آشام

مرحله

غلظت یون کلسیمCa+2

غلظت یون کلسیمCa+2
230

4.4

100*SW

30

100*SW

8.74

100*SW

50

583

16.32

100*SW

غلظت یون سولفاتSO42

غلظت یون سولفاتSO42
31.1

4.4
غلظت یون منیزیم Mg

غلظت یون منیزیم Mg
46

100*SW
+2

+2

16.32

جنس کانی

31.1

100*SW

87

مقاالت علمی  -پژوهشی

وجود سهم
ﻣﻘﺪارهدلیل
آهکی ب
ﻫﺎينمونه سن
ﺳﻨﮓ بر
ﻧﻤﻮﻧﻪآش��ام
شهاي
آﺷﺎمانجام
همچنین
ﺑﻴﺸﺘﺮ،آب دریا و
آبی ،میزان  pHو زاویه تماس در رقتهای مختلف
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﻴﺪرﻳﺖ د
ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪگﺑﺎ
آزماي ﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي
36
س��نگ با ترشوندگی آبدوستی ،آب کمشور با نیروی مثبت
عمده
رﻗﺖ کمشور
پذیریﺑﺎ آب
ﺷﻮد.
ﻳﻜﺴﺎنو اﻧﺠﺎم
با فرض عدم تشکیل رسوب بر اساس عدم تطابﻛﻢقﺷﻮر
37
آب س��ازند(در میزان اشباع آب کاهش نیافتنی سنگ ) و مقدار بسیار مویینه وارد س��نگ شده و نفت بیشتري تولید مینماید .همچنين
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺷﺎم آب ﻛﻢﺷﻮر ﺑﺎ رﻗﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺳﻨﮓ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ و
در تولید نفت در آش��ام آب کمش��ور در س��نگ آهکی ،اثر نیروی
ناچیز رس ،میتوان نتایج زیر را اظهار نمود:
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻨﮓآﻫ
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ
ﺳﻨﮓ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ
ﺷﻮر
ﻛﻢ
آب
آﺷﺎم
در
ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
ﻳﻮن
ﻏﻠﻈﺖ
،
دﻫﺪ
ﻣﻲ
نتایج آزمایش آش��ام آب کمش��ور در رقتهای مختلف بر سنگيهای محرک��ه مویینه نس��بت به اثر حاللیت س��نگ و انیدریت بیش��تر
باشد.ن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول.(8-
وﺟﻮد آ
اﻳﻦ ﻳﻮن
ﺣﻼﻟﻴﺖ
دﻟﻴﻞ می
غلظتﺑﻪنمک
دریا با
دولومیتی نش��اندهنده میزان رقت  100برابر آب
عنوان
افزایش pHبه
خصوص5مکانیس��م
نظرها
رغ��م اختالف
اﺛﺮ علی
مخزن
ﺗﻮﺿﻴﺢ در این
ازدیاد برداشت
آب درﻳﺎ و آبﻫ
آﺷﺎم
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در
ﻛﻪ دردرﺷﻜﻞ-
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ pH
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
حدودا ً ، 430ppmبهعنوان نمک بهینه در در
یکی از مکانیس��مهای موثر در تزریق آب کمش��ور ،نتایج آزمایش pH
کربناته مورد مطالعه میباشد.
رﻗﺖﻫﺎي 10و 20ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎ ،ﻣﻴﺰان  pHﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .وﻟﻲ در آﺷﺎم آب ﻛﻢﺷﻮر ﺑﺎ رﻗﺖ 100
افزایش غلظت یون منیزیم در آش��ام آبهای کمشور بر نمونه سنگ نش��ان میدهد که در رقتهای باال( 100برابر آب دریا در این مطالعه)
یوني ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ
راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪیونﺷﺪ ﻫﻴﭻ
دلیلﺗﻮان
تواند بﻟﺬاه ﻣﻲ
ﻣﻲیﻛﻨﺪ.
افزایشﭘﻴﺪا
اﻓﺰاﻳﺶ
 6/41ﺑﻪ 6/95
ﻣﻴﺰان
دولومیتی حاکی از تأیید حاللیت سنگهای  pHاز
هیدروژن با
جایگزینی
 pHم
مکانیسم
باشد.
دولومیتی می
ﻣﻘﺪار  pHﺑﻪ ﻧﻮع واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎ
واﺑﺴﺘ
ﻧﻤﻮداز و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻧﻤﻲﺗﻮان
ﻧﻔﺖ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﮕﻲباشد.
کانی)
سنگ(حاللیت
ﺑﺮﻗﺮار شده
کلسیم حل
توان
شور می
ﻴﺰانآب کم
بهدلیل افزایش بیشتر یون کلسیم در رقت ﻣباالی
شوندگی
تغییر تر
آب کﺑﺮمشور،
مطالعه
ﻣﻤﻜﻦ این
اس��اس نتایج
دربیشتر
مراتب
اظهار کرد که حاللیت س��نگ دولومیتی در رقت باال
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
اﺳﺎس
آش��امو ﻳﺎ
ﻣﺆﺛﺮدرﻧﺒﺎﺷﺪ
اﺳﺖ
ﺗﺰرﻳﻖاز آب برﻛﻢﺷﻮر
اﻓﺰاﻳﺶبهpH
دوستی به سمت آبدوستی ایجاد میشود و هر
ﺣﻀﻮرنفت
در حالت
ها
ﺗﺮﻛﻴﺐ س��نگ
بازیافت نفت
ﻣﻘﺪار میزان
نتیجه ب��ا
باش��د که
ﻧﻤﻮﻧﻪپایین م
ﺑﺮ رقت
ش��ور با
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آﺷﺎمآب کم
اﻧﻴﺪرﻳﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢاز
ﻣﺘﻔﺎوت
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﮓیﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﺎﻫﺎﻧﻲ 2010ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
آب ﻛﻢﺷﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
آب
ﺑﺎﻻي
ﻫﺎ ازي
رﻗﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ در
ﮔﺮﻓﺖ

PH

چه رقت آب کمش��ور باالتر باشد ،تغییرات ترشوندگی سنگ به سمت
مطابقت دارد.
ﺷﻮد.افزایش یون س��ولفات و اطمینان از وجود ترکیب انیدریت در آبدوستی بیشتر خواهد بود.
اﻧﺠﺎمدلیل
ﺑﺎ رﻗﺖ ﻳﻜﺴﺎن به
این8.6مطالعه پیشنهاد میگردد جهت بررسی اثر
ارتقا
راس��تای
در
ﻧﻮعحاللیت
کها،
توانآباظهار
در می
گها،
نمونهس��ن
ﺸﺎن
آﻫﻜﻲ ﻧ
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ و
ﺳﻨﮓ
غلظتﺑﺮنمدو
کاه��شﻳﻜﺴﺎن
ﻛﻢﺷکردﻮر باﺑﺎ رﻗﺖ
آﺷﺎم
ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
10
7.9
یک رقت
آشام
انیدری��ت افزایش یافته و یون س��ولفات بیش��تری تولی��د میگردد که حاللیت انیدریت در افزایش تولید نفت،
آزمایش 6.95
6.6 6.43 6.8 6.3
6.41در 8
ﺳﻨﮓآﻫﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻨﮓ
سولفاتﺑﺮدرﻧﻤﻮﻧﻪ
کاتالیس��تیآبیونﻛﻢﺷﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺷﺎم
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
متفاوت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ازیکسان
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ سطح
قطرات نفت از
رهایش
دلیل نقش
 ،ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن به
""Beforeاز آب کمشور بر نمونه سنگهای دولومیتی با مقدار 6
شهاي
از
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲدارد.
ﺳﻨﮓرا بههمراه
بازیافت نفت
ﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﻪدﻟﻴﻞسنگي،
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول.(8-
افزایش ﺗﺮﻛﻴﺐ
وﺟﻮد آن در
غلظ��ت انیدریت م��ورد آزمایش قرار گی��رد و کلیه آزماي 4
""after
ً
با توجه به همراهی بیشتر ترکیب انیدریت در سنگ دولومیتی نسبت این مطالعه بر نمونهس��نگهای دولومیتی با خواص نس��بتا 2یکسان
ﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  pHﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ درﺷﻜﻞ 5-ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در آﺷﺎم آب درﻳﺎ و آبﻫﺎي ﻛﻢﺷﻮر ﺑﺎ
0
هیدروژن و
به س��نگ آهکی ،علت افزایش بیش��تر غلظت یونها در آشام بر سنگ س��نگ و اندازهگیری غلظت یونهای کربوکس��یلیک،38
100*SW 20*SW 10*SW
SW
ﻣﻘﺪاربر یونهای کلیدی مورد اشاره در این مطالعه
ﺑﺮاﺑﺮ 39،عالوه
هیدروکس��یل
دلی��ل
ی.تواند
pHس��نگ
نس��بت به
ترکیبﺑﺎ رﻗﺖ 100
حاللیتﻛﻢﺷﻮر
آﺷﺎم آب
وﻟﻲبهدر
آهکی مﻳﺎﺑﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
دولومیتی ﻣﻴﺰان
ي 10و 20ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎ،
انجام و نتایج مطالعه در زمینه مکانیس��م اثر افزایش  pHدر مقایسه
انیدریت باشد.
آﺷﺎمﺑﻴﻦ
ﺷﻔﺎﻓﻲ
ﺷﺪ ﻫﻴﭻ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻴﺰان  6/41ﺑﻪ 6/95
pHﻛﻢوﺷﻮر در رﻗﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻏﺎﻟﺒﺎً دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎ
ﻣﻘﺪار آب
ﺧﻮدﺑﺨﻮدي
راﺑﻄﻪدريﺗﺴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات pH
ﺷﻜﻞ-5
مقدار تخلخل و تراوایی بس��یار پایین س��نگ آهکی در مقایسه ب��ا مقدار یون هیدروکس��یل تولی��دی و همچنین مکانیس��م تغییر
اﺛﺮ(pH
کربوکسیلیک تولیدی بیش��تر ،مجددا ً
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،برﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
واﻛﻨﺶﻫﺎي
ﻣﻘﺪاریpH
مطالعهﮕﻲ
دﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻤﻲباﺗﻮان
اس��اس یون
ترش��وندگی
ﻧﻮعدر زمان
ﺑﻪ که
ش��ود
موجب م
دولومیت��یﺑﻪدر این
س��نگ
انجام مرحله پیرش��دگی این نوع نمونه س��نگ ب��ا نفت(در بخش مورد بررسی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میگردد جهت اطمینان
ﺑﺘﻮانازﻧﺘﻴﺠﻪ
زاوﻳﻪآﻣﺪه
ﮔﻴﺮيدﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
 pHدر ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻛﻢﺷﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آﺷﺎم در رﻗﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻛﻢﺷﻮر)0
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺎس
اﺳﺎساﻧﺪازه
ﻧﺘﺎﻳﺞ
آزمایش��گاهی آمادهس��ازی مغزه) ،بهدلیل نیروی مقاوم مویینه در از ایجاد مکانیس��م حاللیت کانی در آزمايشهاي آش��ام سنگهای
ی،ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
تولید و
دوﺳﺘﻲ ﺑﻮده
دوﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻫﺎ از
ﺳﻨﮓ
ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
نتواند ﺗﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻨﺪه
ﻧﺸﺎن
دارد.
وارد2010
ﻣﺎﻫﺎﻧﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
دیگرﻛﻪ ﺑﺎ
محرکه،اﻓﺘﺪ
نیرویاﺗﻔﺎق ﻣﻲ
وج��ودﺷﻮر
عدم آب ﻛﻢ
حف��راتﻫﺎریزي وﺑﺎﻻي
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ در رﻗﺖ
آبکلس��یم
ﺳﻤﺖیون
غلظ��ت
مس��تقیم آن با
ارتب��اط
کربنات��ه و
نف��ت
اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ6-
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
تعدادﺷﺪن
دوﺳﺖﺗﺮ
دﻫﻨﺪهشآب
رﻗﺖﻫﺎي
های( آب کمشور
بیش��تر و رقت
نمونه س��نگ
هاي با
ﻧﺸﺎن آزماي
ﺑﺎﻻﺗﺮ،کامل
ترشوندگی
بخش عمدهای از حفرات شود و در نتیجه،درتغییر
حفرات به سمت نفتدوس��تی صورت نمیگیرد .بنابراین در حین متفاوت تکرار شود.
7.9

زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس در

10

8.6
6.8 6.3

6.6 6.43

6.95
6.41

6
4

""after

SW*20

SW*100

PH

""Before

8

SW*10

زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس در

زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس در

2
SW

10*SW

100*SW 20*SW

0

 5تغییرات  pHدر تس��ت آش��ام خودبخودی آب کمش��ور در رقتهای مختلف
ﻫﺎيرقتهای
آش��ام در
آﺷﺎمهاي
آزمايش
بعد از
قطرهازنفت در
زاویه
ﺷﻜﻞبر-6زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس 6
آبﺷﻮر )درﺟﻪ(
مختلفﻛﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آب
در رﻗﺖ
ﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺶ
تماس ﺑﻌﺪ
ﻧﻔﺖ در
ﻗﻄﺮه

شوراﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺳﻨﮓ ﻏﺎﻟﺒﺎً دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
دولومیتی(بررسیﻫﺎي
سنگآبغالبا ًﻛﻢﺷﻮر در رﻗﺖ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدي
ﻧﻤﻮﻧﻪ)pH
افزایش اثر
مکانیسم
-5ﺗﻐﻴﻴﺮات  pHدر ﺗﺴﺖ آﺷﺎم نمونه
(درجه)
کم
اﺛﺮ(pH
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پانویس ها
1. dilution
2. Astad
3. Qiao
4. Mineral Dissolution
5. Fine Migration
6. Multicomponent Ion Exchange
7. Double Layer Expansion
8. Osmosis Effect
9. IFT Reduction
10. Viscos Elasticity
11. Hiorth
12. Anhydrite
13. Not Sweep
14. Microscopic Sweep efficiency
15. Mahani
16. ICP-MS
17. Mohan
18. Mcguire
19. Zhang &Morrow
20. Zhang

21. Sheng
22. Aksulu
23. Zaeri
24. anhydrite(CaSO4)
25. Micro Fracture
26. Vug
27. Sea water
 درص��د وزن��ی نمک بر حس��ب درصد که بر اس��اس غلظت نمک آب دری��ا به میزان.28
.درصد و رقت آبهای کم شورمحاسبه می شود100
29. Formation water
30. Sea water
31. TDS
32. Aging
33. Slab
34. MgCaCO3
35. CaCO3
36. Compatibility
37. Swi
38. HCOOH39. OH-
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