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بررسی آزمایشگاهی تغییرات تراوایی مخازن کربناته نفتی حین فرایند تزریق و
ذخیرهسازی کربن دیاکسید با روش تزریق پیوسته :مطالعه موردی
رضا خادمیان* ،دانشکده نفت اهواز جمشید مقدسی ،خلیل شهبازی ،شاهین کرد ،هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت نسیم
مقیمزاده ،شرکت مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

فرایند ذخیرهسازی دیاکسید کربن در منابع زیرزمینی یکی از موثرترین راه های کاهش مقدار دیاکسید کربن
س��اطع شده به اتمسفر اس��ت .این فرایند شامل گرفتن دیاکس��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 ذخیرهسازی گاز
دیاکس��ید کربن در مخازن نفتی عالوهبر مزایای زیس��تمحیطی ،موجب افزایش تولید نفت و کاهش میزان نفت
باقیمانده در این مخازن میشود.
انحالل س��نگ مخزن توسط اسیدکربنیک و رس��وب مجدد این ذرات ،رسوب آسفالتین ،تغییر ترشوندگی ناشی
از رس��وب آسفالتین ،رس��وب نمک و تشکیل لجن ،2برخی از مشکالتی هس��تند که در طول فرایند ذخيرهسازي
دیاکس��ید کربن در س��ازند ایجاد میش��وند .چندین عامل ،از جمله دما ،فش��ار ،نرخ تزریق و ...بر این فرایند اثر
میگذارند و میتوانند این فرایند را با چالشهای جدی روبهرو کنند .بنابراین بررس��ی عوامل مختلف و تأثیر هر
کدام از آنها بر روی آسیب سازند ،ضروری است.
یک سیستم سیالبزنی برای انجام آزمایشهاي تزریق دیاکسید 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 ذخيرهسازي دیاکسید کربن است.
نتایج نشان داد که تزریق دیاکسید کربن در مخازن کربناته موجب کاهش تراوایی ميشود و این کاهش تراوایی
تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر میکند .همچنین نتایج نش��ان داد که تزریق دیاکسید کربن گازی ،آسیب سازند
را افزایش میدهد در حالیکه تزریق دیاکس��ید کربن فوق بحرانی ،آسیب سازند کمتری ایجاد میکند .افزایش
نرخ تزریق موجب کاهش آس��یب س��ازند ميشود .مقدار آسیب س��ازند ،با افزایش دمای دیاکسید کربن ،روند
کاهشی را نشان داد.
1

مقدمه

پس از انقالب صنعتی و رش��د س��ریع اقتصاد جهان ،مصرف انرژی و
در نتیجه ،تقاضا برای مصرف س��وخت به ویژه س��وختهای فس��یلی
افزای��ش یافت که این عامل موجب افزایش دمای س��طح کرهی زمین
و گرم شدن آن شده است .در طول سه دهه گذشته ،با افزایش حدود
 0/8درجه سانتیگراد ( 1/4درجه فارنهایت) دمای متوسط زمین ،گرم
شدن کره زمین بیشتر آشکار شده است[ .]1این 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  ،IPCCدر طول دوره
 ،1880-2012میانگین 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 گلخانهای است .مهمترین گازهای
گلخانهای در جو عبارتند از :بخار آب ،دیاکسید کربن ،متان ،اکسید
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نیتروژن و ازن[ .]3بر اس��اس گزارشهای جهانی در س��ه دهه گذشته،
 CO2بهعنوان بزرگترین مشارکتکننده ( )9٪-26٪در گرمای جهانی
میباشد[ .]4ذخیره گاز دیاکسید کربن ،موضوع بسیار امیدوارکننده
و چالشبرانگی��زی اس��ت که در حال حاضر بهعن��وان یکی از بهترین
روشهای کاهش دیاکس��ید کربن س��اطع ش��ده به اتمسفر و کاهش
گرمای جهانی مدنظر میباشد.
امروزه بس��یاری از کش��ورها عالقه خ��ود را برای توس��عه پروژههای
ذخی��ره دیاکس��ید کربن ،بهمنظور پیادهس��ازی تکنیکهایی با صرفه
اقتصادی نش��ان دادهاند و پروژههای زی��ادی در مقیاس صنعتی انجام
گرفته است[ .]5این فرایند شامل گرفتن  CO2از منابع صنعتی و تزریق
زیرزمینی آن در محیطهای متخلخل است[. ]7,6
منابع زیرزمینی مناسب جهت ذخیره دیاکسید کربن عبارتند از:

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165
ماهنامه 

 )1الیههای آب شور زیرزمینی
 )2مخازن تخلیه شدهی نفت و گاز
 )3مخازن نفت وگاز در حال تولید
 )4الیههای زغال سنگ
 )5گودالهای نمکی
تزریق دیاکس��ید کربن به مخازن نفت با ه��دف افزایش تولید نفت،
از دهه  1970میالدی آغاز ش��ده اس��ت CO2-EOR .دارای دو مزیت
عمده است:
 )1افزایش تولید نفت از مخازن
 )2ذخيرهس��ازي  CO2برای کاهش دیاکس��ید کربن منتش��ر شده در
جو[. ]8
ب��ا این حال ،انجام ای��ن عملیات در مخازن نفت��ی به خصوص مخازن
3
کربنات��ه ،ب��ا چندین چالش هم��راه اس��ت[ .]9تع��دادی برهمکنش
فیزیکی و ش��یمیایی سیال-سیال و سنگ-س��یال ،این فرایند را تحت
تاثیر قرار میدهد که در ادامه به آنها اش��اره خواهد شد .بعد از تزریق
دیاکس��ید کربن ،این گاز ب��ا آب موجود در مخ��زن واکنش داده و
کربنیک اسید تولید ميشود .اسید تولیدی باعث انحالل سنگ سازند
ش��ده و تراوایی س��ازند را افزایش میدهد .ام��ا ذرات انحالل یافتهی
س��نگ ،بعد از جابهجایی در قس��متهای دیگر مخزن رس��وب کرده
و موجب مس��دود ش��دن برخی گلوگاهها و کاهش تراوایی میشوند.
پارامترهای مختلفی مانند دما ،فش��ار ،تراوایی و تخلخل اولیه س��ازند،
نرخ تزریق دیاکسید کربن و ش��وری آب تزریقی ،این برهمکنشها
را تحت تاثیر ق��رار میدهند .خالص��های از مهمترین برهمکنشهای
شیمیایی طی این فرایند در جدول -1آمده است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات تخلخل و تراوایی سازند طی
فرایند تزریق و ذخيرهسازي دیاکسید کربن تحت تاثیر سه پارامتر دما،
فشار و نرخ تزریق دیاکسید 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 بهصورت سرچاهی تهیه شده است.
همچنین عمده ترکیبات نمونه س��نگ 4مخزنی را کلسیت و دولومیت
تشکیل دادهاند.

س��یالبزنی مورد استفاده را نش��ان میدهد .اجزای این سیستم در برابر
خوردگی دیاکسید کربن و دماهای باال مقاوم بوده و میتواند تا فشار
 6000psiرا تحمل کند.
 -2-1شرایط تستها

آزمایشها در س��ه دم��ای  140 ،70و  160درجه فارنهایت ( به ترتیب
 60 ،21و  70درجه س��انتیگراد) ،س��ه فشار  1250 ،800و  1500پوند
ب��ر این��چ مربع ( )psiو س��ه نرخ جریانی  3 ،2و  4س��ی س��ی بر دقیقه
( )cc/minطراح��ی ش��دهاند .با انتخ��اب این دماها و فش��ارها میتوان
کربن دیاکسید تزریقی را در س��ه حالت فوق بحرانی ،مایع و گازی
بررس��ی کرد .جدول 4-غلظت یونهای مختل��ف را در آب تزریقی
نشان میدهد.

 -3-1روشآزمایش

برای انج��ام آزمایشها ،ابتدا نمونه س��نگ را در داخل مغزه نگهدار
قرار میدهیم و فشار روباره 6را به میزان  700تا  1000psiبیشتر از فشار
آزمایش تنظیم میکنیم .س��پس تراوایی نمونه را اندازه میگیریم .بعد
5

 1برهمکنش های شیمیایی طی فرایند تزریق دیاکسید کربن

Carbonic acid production
and PH increasing

CO2 + H2O ↔ H2CO3
H2O ↔ OH- + H+

Calcite

CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca2+ + 2HCO3−

Dolomite

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

Magnesium carbonate

MgCO3 + H2CO3 ↔ Mg2+ + HCO3−

 2ترکیب نمونه سنگ استفاده شده در آزمایش ها
Iron carbide

Shale

Carbon

Calcite

Dolomite

0.003%

0.6%

1.5%

14%

83%

 3نتایج آنالیز ترکیب نفت
)Resins (%

)Aromatics (%

)Saturates (%

9.54

39.8

50.66

 -1مطالعات آزمایشگاهی

 -1-1سیستم سیالبزنی

برای انجام آزمایشهاي 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

 4غلظت یونهای مختلف در آب تزریقی استفاده شده در آزمایشها
TDS

SO4-

42000

2650

Mg2+
1830

Ca2+

Na+

Cl-

Ion

470

14700

22400

)Value(mg/l
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0.7365

 -2نتایج

از محاس��بهی تراوایی در شرایط محیطی ،آون 7را روشن کرده تا تمام
سیس��تم به دمای موردنظر آزمایش برس��د .برای انجام این فرایند ،باید  -1-2تأثیر دما
0.3324
0.6
برای بررس��ی اثر دما در این فرایند ،س��ه دم��ای  140 ،70و  1600.4درجه
مراحل زیر را انجام داد:
0.2
 )1پالگها را ابتدا با تفلون ،س��پس با فوی��ل آلومینیومی و در آخر با فارنهایت را مورد بررسی قرار دادیم .دیاکسید کربن تزریقی در دمای
0
دماه��ا بهصورت فوق
روکش حرارتی کامال میپوش��انیم تا از فرار گاز دیاکس��ید کربن در  70درج��ه فارنهایت ب
مایع و در دیگر ٧٠
١۶٠هص��ورت ١۴٠
کاهش انحالل دیاکسید کربن در
بحرانی قرار دارد .افزایش دما موجب
حین تستها جلوگیری شود.
)temperature (F
 )2قرار دادن نمونه س��نگ داخل مغزه نگهدار و محاس��بهی تخلخل و آب ميشود .درنتیجه ،اسید کمتری تولید شده و انحالل سنگ کمتری
انحاللدﻣﺎﻫﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ در
ﺷﻜﻞ 2
ﻣﺨﺘﻠﻒکلس��یم بیکربنات
پذیری
افزایش -دما،
رخ میدهد .همچنین با
تراوایی آن.
افزایش
کربن
اکسید
ی
د
تزریق
دمای
که
زمانی
بنابراین،
یابد.
ی
م
افزایش
 )3اش��باع مغزه با آب و س��پس تزریق نفت تا رسیدن به اشباع غیرقابل ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﺗﺮاواﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮاواﻳﻲ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ
مجموعهی
کمتری
کربنات
ﺗﺮاواﻳﻲ م
کاهش آب.
ﺗﺮاواﻳﻲاینﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ،
افتد.ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
اتفاق مﻣﻲیﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از
کلس��یمﺑﺴﻴﺎر
رسوب ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ
یابد 70،درﺟﻪ
دریدﻣﺎي
کمتری به
آس��یب
ش��ود،
 )4تزریق دیاکس��ید کربن بهصورت پیوس��ته و متناس��ب با شرایط هر
وارداز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
س��ازند ﻳﻜﻲ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﭼﺎه،
ﻣﺨﺰن در
باالﭘﺬﻳﺮي
دماهایﺗﺰرﻳﻖ
در ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
باعث مﻣﻲيﻳﺎﺑﺪ.
عوامل ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺰرﻳﻖﭘﺬﻳﺮي آن
شود .شکل 2-نشان میدهد که در دماهای باال ،کاهش تراوایی کمتری
تست.
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
 )5محاس��بهی تراوایی ثانویه و مقایس��ه با مقدار اولیهی تراوایی جهت اتفاق میافتد و در واقع آسیب سازند کمتر ميشود.
ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ
ه��ا،ﺷﺪﻧﺪ و
ﺷﺴﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂدرﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ﻃﻮريﻛﺎﻣﻞ
آزﻣﺎﻳﺶ ،ﭘﻼگﻫﺎ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم
ﺑﻌﺪ از
ﻣﺠﺪداًثانویه
تراوایی
ﻣﺘﺎﻧﻮلش
تماموآزمای
ش��ود
مش��اهده م
طور که
همان
بررسی تغییرات تراوایی.
درجه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻪ
در
را
ﺗﺮاواﻳﻲ
و
ﺗﺨﻠﺨﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ
آﻣﺪه،
دﺳﺖ
ﻪ
ﺑ
ﻧﺘﺎج
ﺷﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪازه
آﻧﻬﺎ
کمتر از تراوایی اولیه است .اما این کاهش تراوایی در دمای 70
 )6شست و شوی مغزه با تولوئن و متانول.
نمونهﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞ و
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻫﺎي-با 3و ،4
ﻛﻨﺪ.میﺷﻜﻞ
ﻳﻴﺪ ﻣﻲ
اﺳﻴﺪ را ﺗﺄ
ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
فارنهایتﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺤﻼل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ
تراوایی
کاهش
باشد.
دیگر
موارد
بیشتر از
بس��یار
 )7خش��ک کردن مغزه و محاس��بهی تخلخل ثانوی��ه و تراوایی ثالثیه
کاهش مییابد .بنابراین ،کاهش تزریقپذیری
آندﻫﺪ.
پذیری ﻣﻲ
تزریوقﺷﻮ ﻧﺸﺎن
سنگ،ﺷﺴﺖ
ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از
جهت بررسی انحالل سنگ.
1

0.67

0.8

K / Ki

1.04

1.14

1.2

1.1

1
0.8

0.4

K3 / Ki

0.6

0.2

١۶٠

١۴٠

0

٧٠

)temperature (F
ﺷﻜﻞ  -3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ در اﺛﺮ اﻧﺤﻼل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ

 1شماتیک سیستم سیالبزنی ساخته شده

 3تغییرات تراوایی در اثر انحالل ترکیبات سنگ توسط کربنیک اسید

1.03

0.7365

0.67

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.2
١۶٠

١۴٠

٧٠

K / Ki

0.4

0.4
0.2

0
١۶٠

)temperature (F
 2تغییرات تراوایی در دماهای مختلف
ﺷﻜﻞ  -2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

φ2 / φ1

0.3324

1.03

1.08

1.2

١۴٠

٧٠

0

)temperature (F
ﺷﻜﻞ  -4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ

 4تغییرات تخلخل طی فرایند تزریق کربن دیاکسید

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﺗﺮاواﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮاواﻳﻲ اوﻟﻴﻪ 2-2
ﻓﺸﺎرﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺳﻨﮓ 1250،و  ،1500 psiﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در
ﻓﺸﺎر ،800
ﺳﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺮاواﻳﻲ در دﻣﺎي  70درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ
90
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﺰرﻳﻖﭘﺬﻳﺮي در ﻫﻤﻪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺰرﻳﻖﭘﺬﻳﺮي آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺰرﻳﻖﭘﺬﻳﺮي ﻣﺨﺰن در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﭼﺎه ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  ،800 psiﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺎز اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ5-

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165
ماهنامه 

مخزن در همس��ایگی چاه ،یکی از مهمترین مش��کالتی است که طی
فرایند تزریق دیاکسید کربن رخ میدهد.
بع��د از اتمام آزمایش ،پالگها بهطور کامل توس��ط تولوئن و متانول
شس��ته ش��دند و مجددا ً تخلخل و تراوایی آنها اندازه گرفته شد .نتاج
بهدس��ت آمده ،افزایش تخلخل و تراوایی را در همه نمونهها نشان داد
که این موضوع انحالل نمونه س��نگ توس��ط کربنیک اس��ید را تأیید
میکند .ش��کلهای 3-و  ،4تغییرات تخلخل و تراوایی نمونه سنگها
را بعد از شست و شو نشان میدهد.
 -2-2تاثیر فشار

K / Ki

س��ه فش��ار  1250 ،800و  ،1500psiجه��ت بررس��ی اث��ر پارامتر فش��ار بر
تغیی��رات تراوای��ی طی این فرایند در نظر گرفته ش��دند .نتای��ج آزمایشها،
کاهش تراوایی و تزریقپذیری در همهی نمونه س��نگها را نش��ان میدهد،
اما این کاهش تراوایی در فش��ار  ،800psiکه دیاکس��ید کربن بهصورت
گاز اس��ت ،قابلمالحظهتر است .ش��کل 5-تغییرات تراوایی را در فشارهای
مختلف نش��ان میدهد .با کاهش فش��ار از  1250تا  ،800psiانحاللپذیری
دیاکس��ید کربن
0.667مییابد .در نتیجه ،انحالل 1س��نگ کمتر
در آب کاه��ش
0.622
0.8
0.44
صورت میگیرد و بنابراین رس��وب ذرات انحالل یافته کاهش 0.6مییابد .اما،
 0.4که بهشدت
وقتی دیاکس��ید کربنگازی تزریق شود ،لجن تشکیل ميشود
0.2
0
افزایش فش��ار از
همچنین با
١٢۵٠يش��ود.
١۵٠٠نمونه س��نگ م
باع��ث کاهش تراوایی
٨٠٠

 1250تا  ،psi 1500انحاللپذیری دیاکس��ید کربن در آب افزایش یافته و
بنابراین ،انحالل سنگ بیشتری رخ میدهد .در این حالت ،با افزایش رسوب
ذرات انحالل یافته ،کاهش تراوایی بیشتری نسبت به فشار  1250psiمشاهده
ميشود.
مهمتری��ن مزی��ت تزری��ق دیاکس��ید کربن ف��وق بحرانی نس��بت به
دیاکس��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 قابلذخیره دیاکس��ید کربن در حالت فوق بحرانی حدود
 200برابر کربن دیاکسید گازی است[.]10
بعد از پایان هر تس��ت و شستوشوی نمونه سنگها ،تخلخل و تراوایی هر
پالگ اندازهگیری شد .انحالل کانیهای سنگ توسط کربنیک اسید باعث
افزایش تخلخل و تراوایی در نمونه س��نگها شده است .شکلهای 6-و ،7
تغییرات تخلخل و تراوایی را در فشارهای مختلف بررسی میکنند.
 -3-2تأثیر نرخ تزریق دیاکسید کربن

برای بررسی اثر نرخ تزریق دیاکسید کربن در فرایند تزریق و ذخيرهسازي
دیاکس��ید کربن ،س��ه نرخ جریانی  3 ،2و cc/min 4بررس��ی ش��دند .از
آنجاييکه زمان تماس بین کربن دیاکس��ید و آب موجود در س��ازند در
اﻛﺴﻴﺪتزریق ،میزان
ن��رخ
افزایش
بنابراینﻃﻲ با
اس��ت،
باال-6،کم
ﻛﺮﺑﻦ دي
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ
ن��رخ های جریانی ﺷﻜﻞ
تشکیل کربنیک اسید و درنتیجه انحالل سنگ کاهش مییابد .همچنین در
1.02

)pressure (psi

0.622

1.03

1.014
1

1

0.667

0.8

0.44

K / Ki

0.6

0.6

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﮔﺎزي0.4در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ

0.4

ﺳﻴﺎﻻت اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺨﺰن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر 0.2
ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ

0.2

ﻗﺎﺑﻞذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺪود  200ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﮔﺎزي 0
اﺳﺖ].[10
١۵٠٠

١٢۵٠

٨٠٠

١۵٠٠

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺗﺴﺖ و ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﺮ ﭘﻼگ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ .اﻧﺤﻼل
)pressure (psi
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻜﻞﻫﺎي 6-و
فشارﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
 ،7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻠﺨﻞ و 5ﺗﺮاواﻳﻲ را
های مختلف
کربناته در
سنگ
تغییراتدرتراوایی
1.18

1.14

1.4
1.2

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ و ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻛﺮﺑﻦ 1دياﻛﺴﻴﺪ ،ﺳﻪ ﻧﺮخ

0.69
ﭼﮕﺎﻟﻲ
0.667
 0.8ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻧﺪ
ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ و آب
 4 cc/minﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ
راﺑﻄﻪ،2ﺑﺎ 3و
درﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
0.728

K3 / Ki

K / Ki

0.6و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻼل
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ،ﻛﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺰانﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
ﻣﺸﺨﺺ،ﻧﺮخ ﻫﺎي
در

0.6
ذرات اﻧﺤﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺮخﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻻت ﺗﺰرﻳﻘﻲ در اﻧﺘﻘﺎل0.4
ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﮔﺎزي اﺳﺖ].[10
0.4
0.2
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ را ﻛﻤﺘﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ذرات در داﺧﻞ ﭘﻼگ رﺳﻮب ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺗﺴﺖ و ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﺮ 0.2
ﭘﻼگ
0

اﻧﺤﻼل
ﻛﻨﺪ.ﺷﺪ.
ﮔﻴﺮي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ،ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ 0
ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻧﺪازه ﻣﻲ

ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ در٨٠٠ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺷﺪه
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 ١۵٠٠ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ١٢۵٠
)pressure (psi

 ،7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ را در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

۴

1.22

٣

٢

ﺷﻜﻞﻫﺎي-
اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات 6وﺗﺮاواﻳﻲ را در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺗﺴﺖ و ﺷﺴﺖوﺷﻮي
ﺷﻜﻞ،8-
)injection rate (cc/min
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞﻫﺎي 9-و .(10

 6افزایش تراوایی نمونه سنگ ها طی فرایند تزریق دیاکسیدکربن
1.18

)pressure (psi

 2-3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ

ﺳﻴﺎﻻت اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺨﺰن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،در دﻣﺎ و0.8ﻓﺸﺎر

1.14

٨٠٠

 7تغییرات تخلخل در فشارهای مختلف

اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺎزي
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ دي
1

ﻗﺎﺑﻞذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺪود  200ﺑﺮاﺑﺮ

١٢۵٠

0

ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﻜﻞ  -5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
1.22

φ 2 / φ1

ﺷﻜﻞ  -5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

0.8

 8تغییرات تراوایی در نرخ های جریانی مختلف

1.4

ﺷﻜﻞ  -8ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

1.2
1

0.6
0.4

K3 / Ki

0.8

1.082

1.08

1.14

1.2
1
0.8
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مقاالت علمی  -پژوهشی

K / Ki

نرخهای جریانی باال ،توانایی سیاالت تزریقی در انتقال ذرات انحالل یافته
افزایش مییابد که باعث ميشود این ذرات در داخل پالگ رسوب نکنند
کاهش تراوایی را کمتر میکند .بنابراین مشاهده مي1شود که با
و در نتیجه،
0.728
0.69
0.667
افزایش نرخ تزریق دیاکس��ید کربن ،میزان آسیب سازند کمتر 0.8
شده است.
0.6
0.4همچنین
ش��کل ،8-تغییرات تراوایی را در این آزمایش ها نشان میدهد.
تراوایی هر
بعد از اتمام هر تست و شستوشوی نمونه سنگها ،تخلخل و 0.2
0
های 9-و .)10
نمونه اندازهگیری ۴گرديد(شکل
٢
٣
نتیجهگیری

)injection rate (cc/min

اس��ید ،موجب انحالل و
 -1تزریق دیاکس��ید کربن و تش��کیل کربنیک
ﺷﻜﻞ  -8ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

K3 / Ki

۴

٣

1.026

1.065

1.03

0.4
0.2

0.2

٢

0

۴

٣

٢

0

)injection rate (cc/min

)injection rate (cc/min

دي
ﺗﺰرﻳﻖ
طیﻓﺮاﻳﻨﺪ
مختلفﻃﻲ
جریانیﻣﺨﺘﻠﻒ
هایﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
نرخﻫﺎي
درﻧﺮخ
تخلخلدر
تغییرات ﺗﺨﻠﺨﻞ
 -10ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻛﺴﻴﺪ کربن
اکسید
ﻛﺮﺑﻦدی
تزریق
فرایند
ﺷﻜﻞ10

اﻛﺴﻴﺪ
اکسیددي
ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ
ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
طیﺗﺮاواﻳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻜﻞ -9
کربن
تزریق دی
فرایند
تراوایی
 9افزایش

پانویس ها

1.2

φ2 / φ1

1.082

1.08

1.14

1.2

خوردگی کانیهای سنگ کربناته ميشود که با اندازهگیری تخلخل و
تراوایی هر نمونه سنگ بعد از تست ،این موضوع تأیید شد.
 -2ب��ا افزایش دما و تزریق دیاکس��ید کربن فوق بحرانی ،میزان آس��یب
سازند کاهش مییابد.
 -3در فش��ارهای پایین و زمانی که دیاکس��ید کربن گازی تزریق ش��د،
میزان آس��یب سازند افزایش یافت ،درحالیکه با افزایش فشار و تزریق
دیاکس��ید کربن ف��وق بحران��ی ،میزان کاه��ش تراوایی ،کاهش نش��ان
ميدهد .ب��ا این وجود ،روند مش��خصی بین تغییرات فش��ار و تغییرات
تراوایی وجود نداشت.
 -4با افزایش نرخ تزریق دیاکسید کربن ،میزان آسیب سازند کاهش مییابد.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

 -1ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل و ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨ

5. Core holder

1. CO sequestration

2
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ،
6. Overburden pressure
2. Sludge

Interaction
ﻛﺎﻫﺶ3.ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
Ovenﺑﺎ7.اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ
-2
4. Core sample
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