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فرایند ذخیره سازی  دی اکسید کربن1 در منابع زیرزمینی یکی از موثرترین راه های کاهش مقدار دی اکسید کربن 
س��اطع شده به اتمسفر اس��ت. این فرایند شامل گرفتن دی اکس��ید کربن از منابع صنعتی و تزریق زیرزمینی آن در 
محی��ط ه��ای متخلخل اس��ت. مخازن نفت و گاز، مخازن تخلیه ش��ده ی نف��ت و گاز، آبده ه��ا، الیه های زغال 
س��نگ و گودال های نمکی از جمله منابع پیش��نهاد ش��ده برای انجام این فرایند هستند. تزریق و ذخیره سازی گاز 
دی اکس��ید کربن در مخازن نفتی عالوه بر مزایای زیس��ت محیطی، موجب افزایش تولید نفت و کاهش میزان نفت 

باقی مانده در این مخازن می شود. 
انحالل س��نگ مخزن توسط اسید کربنیک و رس��وب مجدد این ذرات، رسوب آسفالتین، تغییر ترشوندگی ناشی 
از رس��وب آسفالتین، رس��وب نمک و تشکیل لجن2، برخی از مشکالتی هس��تند که در طول فرایند ذخیره سازي 
دی اکس��ید کربن در س��ازند ایجاد می ش��وند. چندین عامل، از جمله دما، فش��ار، نرخ تزریق و... بر این فرایند اثر 
می گذارند و می توانند این فرایند را با چالش های جدی روبه رو کنند. بنابراین بررس��ی عوامل مختلف و تأثیر هر 

کدام از آنها بر روی آسیب سازند، ضروری است.
یک سیستم سیالبزنی برای انجام آزمایش هاي تزریق  دی اکسید کربن و مطالعات آسیب سازند تهیه و ساخته شد. 
هدف این مطالعه، بررس��ی اثر پارامترهای مختلف شامل فش��ار، دما و نرخ تزریق گاز بر آسیب سازند ایجاد شده 

طی فرایند ذخیره سازي دی اکسید کربن است.
نتایج نشان داد که تزریق دی اکسید کربن در مخازن کربناته موجب کاهش تراوایی مي شود و این کاهش تراوایی 
تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند. همچنین نتایج نش��ان داد که تزریق دی اکسید کربن گازی، آسیب سازند 
را افزایش می دهد در حالی که تزریق دی اکس��ید کربن فوق بحرانی، آسیب سازند کمتری ایجاد می کند.  افزایش 
نرخ تزریق موجب کاهش آس��یب س��ازند مي شود. مقدار آسیب س��ازند، با افزایش دمای دی اکسید کربن، روند 

کاهشی را نشان داد.
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پس از انقالب صنعتی و رش��د س��ریع اقتصاد جهان، مصرف انرژی و 
در نتیجه، تقاضا برای مصرف س��وخت به ویژه س��وخت های فس��یلی 
افزای��ش یافت که این عامل موجب افزایش دمای س��طح کره ی زمین 
 و گرم شدن آن شده است. در طول سه دهه گذشته، با افزایش حدود 
0/8  درجه سانتی گراد )1/4 درجه فارنهایت( دمای متوسط زمین، گرم 
شدن کره زمین بیشتر آشکار شده است]1[. این افزایش درجه حرارت 
جهانی در اواخر قرن نوزدهم آغاز ش��د و طی سه دهه گذشته افزایش 
یافته است. طبق گزارش تحقیقات آب و هوا در IPCC، در طول دوره 
2012-1880، میانگین دمای جهانی )زمین و اقیانوس( در حدود 0/85 
درجه سلسیوس افزایش یافته اس��ت.]2[ منبع اصلی تغییرات عمده در 
دما، افزایش سطح غلظت گازهای گلخانه ای است. مهمترین گازهای 
گلخانه ای در جو عبارتند از: بخار آب، دی اکسید کربن، متان، اکسید 

نیتروژن و ازن]3[. بر اس��اس گزارش های جهانی در س��ه دهه گذشته، 
CO2 به عنوان بزرگترین مشارکت کننده )%26-%9( در گرمای جهانی 

می باشد]4[ . ذخیره گاز  دی اکسید کربن، موضوع بسیار امیدوارکننده 
و چالش برانگی��زی اس��ت که در حال حاضر به عن��وان یکی از بهترین 
روش های کاهش دی اکس��ید کربن س��اطع ش��ده به اتمسفر و کاهش 

گرمای جهانی مدنظر می باشد.
امروزه بس��یاری از کش��ورها عالقه خ��ود را برای توس��عه پروژه های 
ذخی��ره دی اکس��ید کربن، به منظور پیاده س��ازی تکنیک هایی با صرفه 
اقتصادی نش��ان داده اند و پروژه های زی��ادی در مقیاس صنعتی انجام 
گرفته است]5[. این فرایند شامل گرفتن CO2 از منابع صنعتی و تزریق 

زیرزمینی آن در محیط های متخلخل است]7,6[ .
منابع زیرزمینی مناسب جهت ذخیره دی اکسید کربن عبارتند از:
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1( الیه های آب شور زیرزمینی
2( مخازن تخلیه شده ی نفت و گاز

3( مخازن نفت وگاز در حال تولید 
4( الیه های زغال سنگ

5( گودال های نمکی
تزریق دی اکس��ید کربن به مخازن نفت با ه��دف افزایش تولید نفت، 
از دهه 1970 میالدی آغاز ش��ده اس��ت. CO2-EOR دارای دو مزیت 

عمده است:
1( افزایش تولید نفت از مخازن 

2( ذخیره س��ازي CO2 برای کاهش دی اکس��ید کربن منتش��ر شده در 
جو]8[ .

ب��ا این حال، انجام ای��ن عملیات در مخازن نفت��ی به خصوص مخازن 
کربنات��ه، ب��ا چندین چالش هم��راه اس��ت]9[. تع��دادی برهمکنش3 
فیزیکی و ش��یمیایی سیال-سیال و سنگ-س��یال، این فرایند را تحت 
تاثیر قرار می دهد که در ادامه به آنها اش��اره خواهد شد. بعد از تزریق 
دی اکس��ید کربن، این گاز ب��ا آب موجود در مخ��زن واکنش داده و 
کربنیک اسید تولید مي شود. اسید تولیدی باعث انحالل سنگ سازند 
ش��ده و تراوایی س��ازند را افزایش می دهد. ام��ا ذرات انحالل یافته ی 
س��نگ، بعد از جابه جایی در قس��مت های دیگر مخزن رس��وب کرده 
و موجب مس��دود ش��دن برخی گلوگاه ها و کاهش تراوایی می شوند. 
پارامترهای مختلفی مانند دما، فش��ار، تراوایی و تخلخل اولیه س��ازند، 
نرخ تزریق دی اکسید کربن و ش��وری آب تزریقی، این برهمکنش ها 
را تحت تاثیر ق��رار می دهند. خالص��ه ای از مهمترین برهمکنش های 

شیمیایی طی این فرایند در جدول1- آمده است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات تخلخل و تراوایی سازند طی 
فرایند تزریق و ذخیره سازي دی اکسید کربن تحت تاثیر سه پارامتر دما، 
فشار و نرخ تزریق دی اکسید کربن است. نمونه نفت و سنگ مخزن، از 
یکی از میادین جنوب غربی کش��ور تهیه شده است )جداول-2 و 3(. 
نمونه نفت بدون آس��فالتین بوده و به صورت سرچاهی تهیه شده است. 
همچنین عمده ترکیبات نمونه س��نگ4 مخزنی را کلسیت و دولومیت 

تشکیل داده اند.

1- مطالعات آزمایشگاهی
1-1- سیستم سیابزنی

برای انجام آزمایش هاي مختلف به یک سیس��تم س��یالبزنی با قابلیت 
تزری��ق گاز و همچنین تحمل فش��ارهای باال نیاز ب��ود که پس از تهیه 
و ساخته ش��دن مورد استفاده قرار گرفت. ش��کل-1 شماتیک سیستم 

س��یالبزنی مورد استفاده را نش��ان می دهد. اجزای این سیستم در برابر 
خوردگی دی اکسید کربن و دماهای باال مقاوم بوده و می تواند تا فشار  

6000psi را تحمل کند. 

1-2- شرایط تست ها
آزمایش ها در س��ه دم��ای 70، 140 و 160 درجه فارنهایت ) به ترتیب 
21، 60 و 70 درجه س��انتی گراد(، س��ه فشار 800، 1250 و 1500 پوند 
 ب��ر این��چ مربع )psi( و س��ه نرخ جریانی 2، 3 و 4 س��ی س��ی بر دقیقه 
)cc/min( طراح��ی ش��ده اند. با انتخ��اب این دماها و فش��ار ها می توان 

کربن دی اکسید تزریقی را در س��ه حالت فوق بحرانی، مایع و گازی 
بررس��ی کرد. جدول-4 غلظت یون های مختل��ف را در آب تزریقی 

نشان می دهد.

1-3- روش آزمایش
برای انج��ام آزمایش ها، ابتدا نمونه س��نگ را در داخل مغزه نگهدار5 
قرار می دهیم و فشار روباره6 را به میزان 700 تا 1000psi بیشتر از فشار 
آزمایش تنظیم می کنیم. س��پس تراوایی نمونه را اندازه می گیریم. بعد 

 2   ترکیب نمونه سنگ استفاده شده در آزمایش ها

Iron carbideShaleCarbonCalcite Dolomite 

0.003%0.6%1.5%14%83%

 4   غلظت یون های مختلف در آب تزریقی استفاده شده در آزمایش ها

TDSSO4-Mg2+Ca2+Na+Cl-Ion

42000265018304701470022400Value(mg/l)

 3   نتایج آنالیز ترکیب نفت

Resins )%(Aromatics )%(Saturates )%(

9.5439.850.66

 1  برهمکنش های شیمیایی طی فرایند تزریق دی  اکسید کربن

Carbonic acid production
and PH increasing

CO2 + H2O ↔ H2CO3 
H2O ↔ OH- + H+

CalciteCaCO3 + H2CO3 ↔ Ca2+ + 2HCO3−

DolomiteCaMg(CO3)2 + 2H2CO3 ↔ Ca2+ +Mg2+ 
+4HCO3−      

Magnesium carbonateMgCO3 + H2CO3 ↔  Mg2+ + HCO3−   
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از محاس��به ی تراوایی در شرایط محیطی، آون7 را روشن کرده تا تمام 
سیس��تم به دمای مورد نظر آزمایش برس��د. برای انجام این فرایند، باید 

مراحل زیر را انجام داد:
1( پالگ ها را ابتدا با تفلون، س��پس با فوی��ل آلومینیومی و در آخر با 
روکش حرارتی کامال می پوش��انیم تا از فرار گاز دی اکس��ید کربن در 

حین تست ها جلوگیری شود.
2( قرار دادن نمونه س��نگ داخل مغزه نگهدار و محاس��به ی تخلخل و 

تراوایی آن.
3( اش��باع مغزه با آب و س��پس تزریق نفت تا رسیدن به اشباع غیر قابل 

کاهش آب.
4( تزریق دی اکس��ید کربن به صورت پیوس��ته و متناس��ب با شرایط هر 

تست.
5( محاس��به ی تراوایی ثانویه و مقایس��ه با مقدار اولیه ی تراوایی جهت 

بررسی تغییرات تراوایی.
6( شست و شوی مغزه با تولوئن و متانول.

7( خش��ک کردن مغزه و محاس��به ی تخلخل ثانوی��ه و تراوایی ثالثیه 
جهت بررسی انحالل سنگ.

2- نتایج
2-1- تأثیر دما

برای بررس��ی اثر دما در این فرایند، س��ه دم��ای 70، 140 و 160 درجه 
فارنهایت را مورد بررسی قرار دادیم.  دی اکسید کربن تزریقی در دمای 
70 درج��ه فارنهایت به ص��ورت مایع و در دیگر دماه��ا به صورت فوق 
بحرانی قرار دارد. افزایش دما موجب کاهش انحالل دی اکسید کربن در 
آب مي شود. درنتیجه، اسید کمتری تولید شده و انحالل سنگ کمتری 
رخ می دهد. همچنین با افزایش دما، انحالل پذیری کلس��یم بی کربنات 
افزایش می یابد. بنابراین، زمانی که دمای تزریق دی اکسید کربن افزایش 
می یابد، رسوب کلس��یم کربنات کمتری اتفاق می افتد. مجموعه ی این 
عوامل باعث مي ش��ود، در دماهای باال آس��یب کمتری به س��ازند وارد 
شود. شکل-2 نشان می دهد که در دماهای باال، کاهش تراوایی کمتری 

اتفاق می افتد و در واقع آسیب سازند کمتر مي شود.
 همان طور که مش��اهده مي ش��ود در تمام آزمایش ه��ا، تراوایی ثانویه 
کمتر از تراوایی اولیه است. اما این کاهش تراوایی در دمای 70 درجه 
فارنهایت بس��یار بیشتر از موارد دیگر می باشد. با کاهش تراوایی نمونه 
سنگ، تزریق پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین، کاهش تزریق پذیری 

 1  شماتیک سیستم سیالبزنی ساخته شده

   2  تغییرات تراوایی در دماهای مختلف
 تراوايي در دماهاي مختلفتغييرات  -2شكل 

ها، تراوايي ثانويه كمتر از تراوايي اوليه است. اما اين كاهش در تمام آزمايش شودميطور كه مشاهده همان
باشد. با كاهش تراوايي نمونه سنگ، درجه فارنهايت بسيار بيشتر از موارد ديگر مي 70تراوايي در دماي 

يكي از مهمترين پذيري مخزن در همسايگي چاه، كاهش تزريق، يابد. بنابراينپذيري آن كاهش ميتزريق
  .دهدميرخ  اكسيدديكه طي فرايند تزريق كربن  است مشكالتي

تخلخل و تراوايي  طور كامل توسط تولوئن و متانول شسته شدند و مجدداًها بهبعد از اتمام آزمايش، پالگ
ها نشان داد كه اين موضوع تخلخل و تراوايي را در همه نمونهدست آمده، افزايش هآنها اندازه گرفته شد. نتاج ب

، تغييرات تخلخل و تراوايي نمونه 4و  3-هاي. شكلكندميييد أانحالل نمونه سنگ توسط كربنيك اسيد را ت
  .دهدميشو نشان و  ها را بعد از شستسنگ
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 3  تغییرات تراوایی در اثر انحالل ترکیبات سنگ توسط کربنیک اسید

  
 تراوايي در دماهاي مختلفتغييرات  -2شكل 

ها، تراوايي ثانويه كمتر از تراوايي اوليه است. اما اين كاهش در تمام آزمايش شودميطور كه مشاهده همان
باشد. با كاهش تراوايي نمونه سنگ، درجه فارنهايت بسيار بيشتر از موارد ديگر مي 70تراوايي در دماي 

يكي از مهمترين پذيري مخزن در همسايگي چاه، كاهش تزريق، يابد. بنابراينپذيري آن كاهش ميتزريق
  .دهدميرخ  اكسيدديكه طي فرايند تزريق كربن  است مشكالتي

تخلخل و تراوايي  طور كامل توسط تولوئن و متانول شسته شدند و مجدداًها بهبعد از اتمام آزمايش، پالگ
ها نشان داد كه اين موضوع تخلخل و تراوايي را در همه نمونهدست آمده، افزايش هآنها اندازه گرفته شد. نتاج ب

، تغييرات تخلخل و تراوايي نمونه 4و  3-هاي. شكلكندميييد أانحالل نمونه سنگ توسط كربنيك اسيد را ت
  .دهدميشو نشان و  ها را بعد از شستسنگ
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 4  تغییرات تخلخل طی فرایند تزریق کربن دی اکسید

  اسيدتغييرات تراوايي در اثر انحالل تركيبات سنگ توسط كربنيك  -3شكل 

  

  
  اكسيدديتغييرات تخلخل طي فرايند تزريق كربن  -4شكل 

  

  تاثير فشار 2-2

تغييرات تراوايي طي اين فرايند در  بر، جهت بررسي اثر پارامتر فشار psi  1500و 1250، 800سه فشار 
، اما دهدمينشان را ها ي نمونه سنگپذيري در همه، كاهش تراوايي و تزريقهاآزمايشنظر گرفته شدند. نتايج 

 5-تر است. شكلمالحظهصورت گاز است، قابلهب اكسيددي، كه كربن psi  800اين كاهش تراوايي در فشار
پذيري كربن ، انحاللpsi  800تا 1250. با كاهش فشار از دهدميهاي مختلف نشان تغييرات تراوايي را در فشار

گيرد و بنابراين رسوب ذرات انحالل ل سنگ كمتر صورت مييابد. در نتيجه، انحالدر آب كاهش مي اكسيددي
شدت باعث كاهش كه به شودميتشكيل  لجند، وگازي تزريق ش اكسيددييابد. اما، وقتي كربن يافته كاهش مي

در  اكسيدديپذيري كربن ، انحاللpsi 1500تا  1250همچنين با افزايش فشار از  .شودميتراوايي نمونه سنگ 
. در اين حالت، با افزايش رسوب ذرات انحالل دهدميانحالل سنگ بيشتري رخ  ،آب افزايش يافته و بنابراين

  .شودميمشاهده psi 1250كاهش تراوايي بيشتري نسبت به فشار  يافته،
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مخزن در همس��ایگی چاه، یکی از مهمترین مش��کالتی است که طی 
فرایند تزریق دی اکسید کربن رخ می دهد.

بع��د از اتمام آزمایش، پالگ ها به طور کامل توس��ط تولوئن و متانول 
شس��ته ش��دند و مجدداً تخلخل و تراوایی آنها اندازه گرفته شد. نتاج 
به دس��ت آمده، افزایش تخلخل و تراوایی را در همه نمونه ها نشان داد 
که این موضوع انحالل نمونه س��نگ توس��ط کربنیک اس��ید را تأیید 
می کند. ش��کل های-3 و 4، تغییرات تخلخل و تراوایی نمونه سنگ ها 

را بعد از شست و شو نشان می دهد.
 

2-2- تاثیر فشار
س��ه فش��ار 800، 1250 و  1500psi، جه��ت بررس��ی اث��ر پارامتر فش��ار بر 
تغیی��رات تراوای��ی طی این فرایند در نظر گرفته ش��دند. نتای��ج آزمایش ها، 
کاهش تراوایی و تزریق پذیری در همه ی نمونه س��نگ ها را نش��ان می دهد، 
اما این کاهش تراوایی در فش��ار  800psi، که دی اکس��ید کربن به صورت 
گاز اس��ت، قابل مالحظه تر است. ش��کل-5 تغییرات تراوایی را در فشار های 
مختلف نش��ان می دهد. با کاهش فش��ار از 1250 تا 800psi، انحالل پذیری 
دی اکس��ید کربن در آب کاه��ش می یابد. در نتیجه، انحالل س��نگ کمتر 
صورت می گیرد و بنابراین رس��وب ذرات انحالل یافته کاهش می یابد. اما، 
وقتی دی اکس��ید کربنگازی تزریق شود، لجن تشکیل مي شود که به شدت 
باع��ث کاهش تراوایی نمونه س��نگ مي ش��ود. همچنین با افزایش فش��ار از 

1250 تا psi 1500، انحالل پذیری دی اکس��ید کربن در آب افزایش یافته و 
بنابراین، انحالل سنگ بیشتری رخ می دهد. در این حالت، با افزایش رسوب 
ذرات انحالل یافته، کاهش تراوایی بیشتری نسبت به فشار 1250psi مشاهده 

مي شود.
مهمتری��ن مزی��ت تزری��ق دی اکس��ید کربن ف��وق بحرانی نس��بت به 
دی اکس��ید کربن گازی در رابطه با چگالی سیاالت است. در صورتی 
که حجم یکسانی از مخزن در دسترس باشد، در دما و فشار مشخص، 
میزان حجم قابل ذخیره دی اکس��ید کربن در حالت فوق بحرانی حدود 

200 برابر کربن دی اکسید گازی است]10[.
بعد از پایان هر تس��ت و شست و شوی نمونه سنگ ها، تخلخل و تراوایی هر 
پالگ اندازه گیری شد. انحالل کانی های سنگ توسط کربنیک اسید باعث 
افزایش تخلخل و تراوایی در نمونه س��نگ ها شده است. شکل های-6 و 7، 

تغییرات تخلخل و تراوایی را در فشارهای مختلف بررسی می کنند.
 

2-3- تأثیر نرخ تزریق دی اکسید کربن
برای بررسی اثر نرخ تزریق دی اکسید کربن در فرایند تزریق و ذخیره سازي 
دی اکس��ید کربن، س��ه نرخ جریانی 2، 3 وcc/min  4 بررس��ی ش��دند. از 
آنجایي که زمان تماس بین کربن دی اکس��ید و آب موجود در س��ازند در 
ن��رخ های جریانی باال، کم اس��ت، بنابراین با افزایش ن��رخ تزریق، میزان 
تشکیل کربنیک اسید و درنتیجه انحالل سنگ کاهش می یابد. همچنین در 

   5  تغییرات تراوایی سنگ کربناته در فشار های مختلف
  تغييرات تراوايي سنگ كربناته در فشار هاي مختلف -5شكل 

  

گازي در رابطه با چگالي  اكسيدديفوق بحراني نسبت به كربن  اكسيدديمهمترين مزيت تزريق كربن 
سياالت است. در صورتي كه حجم يكساني از مخزن در دسترس باشد، در دما و فشار مشخص، ميزان حجم 

  [10].گازي است اكسيدديبرابر كربن  200در حالت فوق بحراني حدود  اكسيدديذخيره كربن قابل

گيري شد. انحالل ها، تخلخل و تراوايي هر پالگ اندازهشوي نمونه سنگوشستبعد از پايان هر تست و 
و  6- هايها شده است. شكلهاي سنگ توسط كربنيك اسيد باعث افزايش تخلخل و تراوايي در نمونه سنگكاني

  كنند.، تغييرات تخلخل و تراوايي را در فشارهاي مختلف بررسي مي7

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

٨٠٠ ١٢۵٠ ١۵٠٠

0.44

0.667 0.622

K
 / 

K
i

pressure (psi) 

1.22
1.14 1.18

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

٨٠٠ ١٢۵٠ ١۵٠٠

K
3 

/ K
i

pressure (psi)

 6  افزایش تراوایی نمونه سنگ ها طی فرایند تزریق دی اکسید کربن

  
  تغييرات تراوايي سنگ كربناته در فشار هاي مختلف -5شكل 

  

گازي در رابطه با چگالي  اكسيدديفوق بحراني نسبت به كربن  اكسيدديمهمترين مزيت تزريق كربن 
سياالت است. در صورتي كه حجم يكساني از مخزن در دسترس باشد، در دما و فشار مشخص، ميزان حجم 

  [10].گازي است اكسيدديبرابر كربن  200در حالت فوق بحراني حدود  اكسيدديذخيره كربن قابل

گيري شد. انحالل ها، تخلخل و تراوايي هر پالگ اندازهشوي نمونه سنگوشستبعد از پايان هر تست و 
و  6- هايها شده است. شكلهاي سنگ توسط كربنيك اسيد باعث افزايش تخلخل و تراوايي در نمونه سنگكاني

  كنند.، تغييرات تخلخل و تراوايي را در فشارهاي مختلف بررسي مي7
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 7  تغییرات تخلخل در فشارهای مختلف

  اكسيدديافزايش تراوايي نمونه سنگ ها طي فرايند تزريق كربن  - 6شكل 

  

  
  تغييرات تخلخل در فشارهاي مختلف -7شكل 

  اكسيدديثير نرخ تزريق كربن أت 2-3

 ، سه نرخاكسيدديكربن  سازيذخيرهدر فرايند تزريق و  اكسيدديبراي بررسي اثر نرخ تزريق كربن 

و آب موجود در سازند  اكسيدديكه زمان تماس بين كربن ييسي شدند. از آنجابرر cc/min  4و 3، 2جرياني 
در نرخ هاي جرياني باال، كم است، بنابراين با افزايش نرخ تزريق، ميزان تشكيل كربنيك اسيد و درنتيجه انحالل 

ذرات انحالل يافته هاي جرياني باال، توانايي سياالت تزريقي در انتقال يابد. همچنين در نرخسنگ كاهش مي
كاهش تراوايي را كمتر  ،اين ذرات در داخل پالگ رسوب نكنند و در نتيجه شودمييابد كه باعث افزايش مي

، ميزان آسيب سازند كمتر شده است. اكسيدديكه با افزايش نرخ تزريق كربن  شودمي. بنابراين مشاهده كندمي
شوي و. همچنين بعد از اتمام هر تست و شستدهدمينشان  ، تغييرات تراوايي را در اين آزمايش ها8- شكل

  .)10و  9- هايگرديد(شكلگيري ها، تخلخل و تراوايي هر نمونه اندازهنمونه سنگ
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   8  تغییرات تراوایی در نرخ های جریانی مختلف
  تغييرات تراوايي در نرخ هاي جرياني مختلف -8شكل 

  

  
  اكسيدديافزايش تراوايي طي فرايند تزريق كربن  -9شكل 
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پانویس هاپانویس ها
1. CO2 sequestration
2. Sludge
3. Interaction
4. Core sample

5. Core holder
6. Overburden pressure  
7. Oven
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نرخ های جریانی باال، توانایی سیاالت تزریقی در انتقال ذرات انحالل یافته 
افزایش می یابد که باعث مي شود این ذرات در داخل پالگ رسوب نکنند 
و در نتیجه، کاهش تراوایی را کمتر می کند. بنابراین مشاهده مي شود که با 
افزایش نرخ تزریق دی اکس��ید کربن، میزان آسیب سازند کمتر شده است. 
ش��کل-8، تغییرات تراوایی را در این آزمایش ها نشان می دهد. همچنین 
بعد از اتمام هر تست و شست و شوی نمونه سنگ ها، تخلخل و تراوایی هر 

نمونه اندازه گیری گردید)شکل های-9 و 10(.

 نتیجه گیری
1- تزریق دی اکس��ید کربن و تش��کیل کربنیک اس��ید، موجب انحالل و 

خوردگی کانی های سنگ کربناته مي شود که با اندازه گیری تخلخل و 
تراوایی هر نمونه سنگ بعد از تست، این موضوع تأیید شد.

2- ب��ا افزایش دما و تزریق دی اکس��ید کربن فوق بحرانی، میزان آس��یب 
سازند کاهش می یابد.

3- در فش��ارهای پایین و زمانی که دی اکس��ید کربن گازی تزریق ش��د، 
میزان آس��یب سازند افزایش یافت، در حالی که با افزایش فشار و تزریق 
دی اکس��ید کربن ف��وق بحران��ی، میزان کاه��ش تراوایی، کاهش نش��ان 
مي دهد. ب��ا این وجود، روند مش��خصی بین تغییرات فش��ار و تغییرات 

تراوایی وجود نداشت.
4- با افزایش نرخ تزریق  دی اکسید کربن، میزان آسیب سازند کاهش می یابد.

 9   افزایش تراوایی طی فرایند تزریق دی اکسید کربن

  
  تغييرات تراوايي در نرخ هاي جرياني مختلف -8شكل 

  

  
  اكسيدديافزايش تراوايي طي فرايند تزريق كربن  -9شكل 
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 10  تغییرات تخلخل در نرخ های جریانی مختلف طی فرایند تزریق دی اکسید کربن
  

  اكسيدديتغييرات تخلخل در نرخ هاي جرياني مختلف طي فرايند تزريق كربن  - 10شكل 

  گيرييجهنت

هاي سنگ كربناته و تشكيل كربنيك اسيد، موجب انحالل و خوردگي كاني اكسيدديتزريق كربن  -1
 ييد شد.أگيري تخلخل و تراوايي هر نمونه سنگ بعد از تست، اين موضوع تكه با اندازه شودمي

 يابد.فوق بحراني، ميزان آسيب سازند كاهش مي اكسيدديبا افزايش دما و تزريق كربن  -2

، يابدگازي تزريق شد، ميزان آسيب سازند افزايش مي اكسيدديدر فشارهاي پايين و زماني كه كربن  -3
ان نشفوق بحراني، ميزان كاهش تراوايي، كاهش  اكسيدديكه با افزايش فشار و تزريق كربن حاليدر
 . با اين وجود، روند مشخصي بين تغييرات فشار و تغييرات تراوايي وجود نداشت.دهدمي

  يابد.، ميزان آسيب سازند كاهش مياكسيدديبا افزايش نرخ تزريق كربن  -4
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