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مقدمه
افزايش چشــم گير گاز دي اكسيد كربن جو زمين در دهه هاي اخير 
كــه 75 درصد از كل گاز هــاي گلخانه اي را تشــكيل مي دهد باعث 
بروز مشكالت زيســت محيطي متعددي هم چون افزايش دماي زمين، 
تغييرات ناگهاني آب و هوا، خشكســالي و ... شــده اســت. پيش بيني 
مي شود در صورت عدم جلوگيري از انتشار اين گاز، خّطرات بزرگي 
كــره زمين را تهديد كند. پس از انعقاد پيمان كيوتو در مّقر ســازمان 
ملل در ســال 1997، كشــورهاي صنعتي متعهد شدند ظرف مّدت ده 

سال حجم انتشار گازهاي گلخانه اي خود را 5 درصد كاهش دهند.
جمع آوري و تزريق گازهاي گلخانه اي در سازندهاي زمين شناسي 
اعماق زمين، در ســطح جهان بــه عنوان گزينــه اي محتمل به منظور 
كاهش اثرات مخرب زيســت محيطي ناشي از انتشار اين گازها مطرح 
است. با استفاده از اين روش مي توان 20 تا 40 درصد دي اكسيدكربن 
موجود در هوا را تا سال 2050 كاهش داد. پس از جداسازي گازهاي 
اسيدي، حضور يك مخزن مناسب براي ذخيره گاز4 يكي از مهم ترين 

شروط اجراي اين پروژه است [1و2].
به طور كلي چهار دســته مخزن براي تزريق گازهاي اسيدي مدنظر 

هستند :
الف) اليه هاي آب زير زميني شور
ب) مخازن نفت و گاز تخليه شده

ج) مخازن نفت و گاز در حال توليد
د) مخازن گاز متان زغال سنگ

با توجه به اينكه بسياري از مخازن نفت و گاز از باال يا پايين توسط 
ســفره هاي آب زيرزميني پوشــانده شــده اند و به عبارتي حضور اين 
ســفره ها در بســياري از مخازن، حجم بزرگ اليه هاي آبي، انحالل 
زياد گاز اســيدي در آب، در دســترس بودن و فراواني اليه هاي آبي 
از مهم ترين مزاياي اين نوع از مخازن بوده و آنها را به گزينه مناســبي 
براي دفع و يا ذخيره گازهاي اســيدي تبديل كرده اســت [3]. كنترل 
و نگهداري گازهاي اســيدي دفع شــده5 در مخازن از اهميت خاصي 
برخوردار اســت. از جملــه عوامل مؤثر بر اين امر، واكنش ســطحي 

مطالعه آزمايشگاهي تأثير تغيير ترشوندگي بر ميزان ذخيره سازي
 دي اكسيد كربن در دما و فشار باال

جمع آوري و تزريق گازهاي گلخانه اي در سازندهاي زمين شناسي اعماق زمين، در سطح جهان به عنوان گزينه اي محتمل به منظور كاهش 
اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از انتشار اين گازها مطرح است. كنترل و نگهدارى گازهاي گلخانه اي از جمله دي اكسيدكربن در مخازن 
از اهميت خاصي برخوردار اســت. از جمله عوامل مؤثر بر اين امر، واكنش ســطحي سيال-ســيال و سيال-ســنگ است كه از ميان اين عوامل 
خاصيت ترشــوندگي از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين شــناخت اين عوامل در ذخيره سازي، كنترل و نگهداري هرچه بهتر گازهاي 
گلخانه اي در ســاختارهاي زمين شناسي كمك شــاياني خواهد كرد. در اين تحقيق به بررسي و مطالعه آزمايشگاهي عوامل تأثيرگذار بر ميزان 
توزيع و رفتار سيال روي نمونه مغزه هاي كربناته گرفته شده از مخزن مورد مطالعه جهت تزريق در يكي از مخازن گازي ايران مي پردازيم كه 
در درك دقيق و صحيح از فرآيند ذخيره ســازي كمك شــاياني خواهد كرد. در اين راســتا به كمك روش قطره چسبيده به اندازگيري زاويه 
تماس بين دي اكســيدكربن، آب سازند و سنگ مخزن در فشــارهاي مختلف و در دو دماي 25 و 60 درجه سانتي گراد پرداخته شد و مشاهده 
گرديد كه با افزايش فشار، زاويه تماس افزايش مي يابد. اين در حالي است كه با كاهش دما، زاويه تماس افزايش خواهد يافت. افزايش زاويه 
تماس منجر به تغيير ترشــوندگي ســنگ از حالت آب دوســت به حالت ميانه مي شود كه اين تغيير ترشــوندگي تأثير قابل مالحظه اي بر ميزان 
ذخيره ســازي  دي اكســيدكربن خواهد داشت. داده هاي زاويه تماس اندازه گيري شده تحت شــرايط مخزن، طراحي فرآيند ازدياد برداشت و 

ذخيره سازي دي اكسيدكربن را تسهيل خواهد كرد.
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سيال-ســيال و سيال-ســنگ اســت. آگاهي از اين پارامترها (كه در 
صدر آن مي توان به خاصيت ترشــوندگي اشاره كرد)، مي تواند نقش 
مؤثــري در ذخيره ســازي، كنتــرل و نگهداري هر چــه بهتر گازهاي 
اســيدي در ســاختارهاي زمين شناســي ايفا نمايد. تعيين ترشوندگي 
دقيق مخزن بســيار مشــكل اســت. اگر ترشــوندگي به طــور دقيق و 
مناســب تعيين شــود مي تواند در اتخاذ روش هاي مناســب حفاري، 
توليد و مديريت صيانت از مخازن و ... بســيار راهگشــا باشد [4]. در 
بسياري از محاسبات دانستن ترشــوندگي، حائز اهميت فراوان است. 
روش هاي عملي متنوعي براي تعيين نوع و ميزان ترشــوندگي سنگ 
مخــزن وجود دارد كــه اين روش هابه طور كلي به دو دســته كّمي و 
كيفي تقسيم مي شــوند. در روش هاي كيفي عددي براي ترشوندگي 
ســنگ مخزن به دست نمي آيد و تنها مي توان قضاوت كرد كه سنگ 
مورد آزمايش، آب دوســت، نفت دوست يا خنثي است. اين در حالي 
است كه در روش هاي كّمي با اندازه گيري هاي خاصي، اعدادي براي 
ترشوندگي تعيين مي شود و به كمك مقياس هايي عددي اين اعداد با 
هم مقايســه مي گردند. از جمله روش هاي اندازه گيري كّمي مي توان 
به روش زاويه تماس اشــاره كرد [5]. در ايــن تحقيق با به كارگيري 
روش زاويه تماس6 به ارائه نوع ترشوندگي و بررسي تغيير آن خواهيم 
پرداخــت. در اين روش يك قطره از ســيال (در اينجا آب) با ســطح 
جامد ســنگ (سطح صاف و صيقلي ســنگ مخزن) تماس داده شده 
و اطراف آن سيال ديگري (مانند دي اكسيدكربن) قرار داده مي شود. 
پس از به تعادل رســيدن سياالت، زاويه تماس بين قطره سيال و سطح 
ســنگ اندازه گيري مي شــود. اندازه زاويه نشــان دهنده مستقيم ميزان 
ترشــوندگي سنگ است. اين روش معموالً جهت بررسي امكان تغيير 
ترشــوندگي نفت و اثر عوامل مختلف مانند دما و فشار بر آن استفاده 
مي شــود. در بررسي هاي آزمايشگاهي انجام شده توسطDaoyong  و 

همكاران [6] نشــان داده شــد كه در نمونه مغزه گرفته شده از جنس 
ماسه سنگ، دما تأثير چنداني بر ميزان زاويه تماس ندارد. اين در حالي 
اســت كه با افرايش فشــار، زاويه تماس نمونه ماسه ســنگي مورد نظر 
افزايش مي يابد و به تبع آن ترشــوندگي نمونه ماسه ســنگ، از حالت 
آب دوست7 به حالت ميانه8 تغيير مي كند. Chalbaud و همكاران [7] 
به مطالعه آزمايشگاهي ترشوندگي به كمك ميكرومدل هاي شيشه اي 
پرداخته و مشــاهده كردند كه ميكرومدل هاي آب دوســت با افزايش 
فشــار، خاصيت آب دوست بودن خود را حفظ مي كنند. اين در حالي 
اســت كه در ميكرومدل هاي شيشــه اي حالت ميانه و نفت دوست در 
فشــار زياد ترشــوندگي تغيير مي كنــد. Bennion و همــكاران [8] با 
انجام بررســي هاي آزمايشــگاهي روي نمونه مغزه هاي گرفته شــده 
از ســازند ماســه اي در غرب كانادا نشــان دادند كه افزايش فشار در 
ســنگ ها با ترشــوندگي آب دوســت،  منجر به تغيير در ترشوندگي 
نمونه مي شــود. آنها در ادامه نشــان دادند كه اين  تغيير ترشــوندگي 
بر ميزان ذخيره ســازي گازهاي اســيدي تأثير به ســزايي دارد. در اين 
مطالعه با انجام آزمايش هاي مختلف، اطالعات آزمايشگاهي بيشتري 
جهت بررســي عوامل تأثيرگذار بر ترشــوندگي سنگ هاي كربناته و 
تغيير ترشــوندگي به ســمت حالت ميانه در دما و فشــار مختلف ارائه 

شده است.

1- شرح آزمايش
1-1- مواد اوليه

1-1-1- آب مخزن
آب شــور مخزن مورد اســتفاده در اين آزمايش از ميداني واقع در 
جنوب  غربي ايران در منطقه عســلويه گرفته شــده است. چگالى آب 

مخزن در دماي g/cm3 ،25 °C  1/47 به دست آمد.
جــدول-1 مشــخصات فيزيكــي و شــيميايي آب مخزن را نشــان 

مي دهد.

1-1-2- محيط متخلخل
اين آزمايش بر روي نمونه مغزه هاي گرفته شده از ميداني در منطقه 
عســلويه انجام گرديده اســت. ســنگ مخزن اين ميدان مربوط به دو 
ســازند داالن بااليي (پرمين فوقاني) و ســازند كنگان (ترياس زيرين) 
مي باشــد كه از توالي هاي كربناته-تبخيري تشــكيل يافته است. نمونه 
مغزه هاي گرفته شــده  را به اساليدهايي در ابعاديكسان 1/6 × 25 × 36 
ميلي متر برش داده و ســطح اساليد را  از يك ســو تا 0/25 ميكرومتر 
صيقــل مى دهيم تا اثــرات ناهمگوني را در تعييــن زاويه تماس از بين 
برود. مشــخصات و محل دو نمونه مورد اســتفاده در اين آزمايش در 

جدول- 2 آورده شده است.

20500Sodium, mg/L

1550Calcium, mg/L

545Potassium, mg/L

0/23Iron, mg/L

2/55Barium, mg/L

< 0/1Manganese, mg/L

33345Chloride, mg/L

6145Sulfate, mg/L

7/4PH @ 25 °C

1/044Density @ 25 °C

 1      مشخصات فيزيكي و شيميايي آب مخزن
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1-1-3- گاز
درجــه خلــوص دي  اكســيدكربن (Farafan, IRAN) و نيتــروژن 
(Farafan, IRAN) مورد استفاده در آزمايش به ترتيب برابر با 99/99 

و 99/9995 درصد مي  باشد.

1-2- آناليز و اندازه  گيري  ها
1-2-1- آماده  سازي سطوح كربناته آب  تر

تيغه  هــاي مورد نياز براي انجام آزمايش  هــاي زاويه تماس در ابعاد 
1/6×25×36 ميلي متر از مغزه  هاي كربناته برش داده شــده  اند. پس از 
برش كليه نمونه ها، اســاليدها توســط تولوئن و با استفاده از دستگاه 

Soxhlet  شسته شده و در اجاق9 خشك شده  اند.

1-3- شرح دستگاه
در اين مطالعه به كمك روش آناليز شــكل متقارن قطره چسبيده10، 
زاويــه تمــاس تعادلــي و ديناميكــي ســنگ مخــزن-آب ســازند-

دي اكســيدكربن در دما و فشــار باال اندازه  گيري مى  شــود. شماتيك 
كلي دســتگاه مورد اســتفاده در اين مطالعه براي حالت قطره چسبيده 
در شــكل-1 نشان داده شده اســت. اجزاي اصلي سيستم شامل: يك 
 (IFT-10-Temco) پنجره اســت كه جهت مشــاهده بر روي محفظــه
با حجم cm3 41/5 نصب شــده است. حداكثر فشــار و دماي محفظه 
بــه ترتيب  MPa 69 و C°  177 مي  باشــد. با عايق بندى محفظه فشــار 
توســط نوار عايق  بنــدي (HT95504_1, Electothermal) كه به يك 
كنترل  كننده دمايي متصل است، دما در طول آزمايش ثابت نگه  داشته 
مي  شــود. حداكثر ميزان عدم  قطعيت اندازه  گيري فشار و دما به ترتيب 

برابر MPa  0/032 و C° 0/2  است.
در سيســتمADSA ، پنجره محفظه فشــار باال، بين يك منبع نوراني 
 .(Leica Germany) قــرار دارد MZ6 و يك دوربين ميكروســكوپي
يك كامپيوتر روميزي براي جمع  آوري و به دست آوردن عكس  هاي 
ديجيتال از قطره چســبيده و پس از آن آناليز تصوير قطره و محاسبات 
آن اســتفاده مي  شــود. نگهدارنده اساليد ســنگ داراي يك طراحي 

ويژه و از جنس Stainless Steel ساخته شده است.
از آنجا كه قطر خارجي نگهدارنده اســاليد ســنگ نســبت به قطر 
داخلي محفظه فشــار (IFT–10) كمتر است، نگهدارنده به طور كامل 

در محفظه فشــار جا مي افتد. به منظور افقي نگه داشــتن اساليد سنگ، 
شــياري افقي به ابعاد 2×30 ميلي متر در هر دو ســوي آن و در وسط 
نگهدارنــده به كار رفته اســت. ايــن مجموعه هم چنين شــامل پنل و 
سيســتم كنترل سيال است. پنل كنترل داراي هشت شير سوزني جهت 
كنترل نرخ و مســير جريان مي باشــد. سيستم كنترل ســيال نيز داراي 
سه ســيلندر اســت كه به ترتيب به منظور تنظيم فشــار داخل محفظه 
به كمك دي اكســيدكربن و تأمين آب مخزن اســتفاده مي شوند. در 
مجموع شــش ورودي در اطراف محفظه فشــار استوانه اي قرار دارد. 
در ايــن مطالعــه ورودي باال جهت ورود قطــره آب به داخل محفظه 
فشــار اســت، در حالي كه خروجي پايين به عنوان خروجي تخليه به 
كار گرفته مي شــود. در وســط نيز چهار ورودي جهــت اندازگيري 
 ،(DTG-6000, 3D-Instruments)فشار به كمك فشارســنج ديجيتال
 ،(JMQSS-125U-6, Omega) اندازه گيري دمــا به كمك دماســنج
نمايشــگر دما (MDSS 41-T-A, Omega)، نصب شــيرهاي انفجاري 
(P-7019, Oseco) و تزريق دي اكسيدكربن روى اطراف محفظه قرار 

گرفته است.

1-4- روش انجام آزمايش ها
اندازه گيــري زاويــه تمــاس به وســيله روش قطره چســبيده انجام 

 سيستم اندازه گيري زاويه تماس  1    

  

Porosity(%)Mean Pore Throat
Size ( μm )

%Macro Pores
( < 1μm )%Meso 

Pores

% Micro Pores
( < 1μm )Depth ( m )LithologyFormation

19/510/7664/87/627/61342/4CarbonateDalan

11/44/3248/018/833/21952/7CarbonateKangan

 2     خصوصيات نمونه  هاي مورد استفاده
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مى شــود. در اين روش به كمك دســتگاه مربوطه فــاز آب به درون 
ســلول حاوي فاز گازي دي اكسيدكربن تزريق شده و قطره آب رها 
مي شــود. سيستم دوربين و ميكروســكوپ موجود، تصوير قطره آب 
چســبيده روي سطح ســنگ را ثبت كرده و به نرم افزار سيستم ارسال 
مي كند. اين سيســتم با اســتفاده از تكنيك آناليز شكل متقارن قطره، 
زاويه تماس قطره آب چســبيده روي سطح سنگ احاطه شده توسط 
فاز گاز دي اكسيدكربن را محاسبه مي كند. اساس اين روش پيش بيني 
تئوري نمودار الپالســي قطره و مقايسه آن با شكل واقعي قطره است. 

ايــن روش كه تنها نيازمنــد دو داده ورودي شــتاب ثقلي و اختالف 
چگالي دو فاز مي باشــد اطالعاتي مثل تنش ميان رويه، زاويه و شعاع 
تماس را به دســت مي دهد. عمل بــاال را در دو دماى 25 و 60 درجه 
سانتي گراد و در فشارهاي Psia  3200–0/25 انجام مي دهيم. شكل-

2 تصوير قطره آب را در حضور گاز دي اكسيدكربن نشان مي دهد.

2- بررسي نتايج
2-1- تأثير فشار  بر ترشوندگي

شــكل-3 زاويه تماس اندازگيري شده در فشارهاي مختلف نسبت به 
زمان را نشــان مي دهد. همان طور كه مشــاهده مي شود در دماي ثابت با 
افزايش فشار زاويه تماس آب در حضور دي اكسيدكربن افزايش مي يابد. 
 θ =126° به θ =84°در ادامه مي بينيم كه با افزايش فشــار، زاويه تماس از
تغيير مي كند. اين بدان معني اســت كه با افزايش فشــار، ترشوندگي از 
حالت آب دوســتي به حالت ميانه تغيير پيدا خواهــد كرد. در بيان علت 
موضوع مي توان چنين بيان كرد كه با افزايش فشار ميزان كشش سطحي 
بين دي اكسيدكربن و آب كاهش مي يابد. اين بدان معني است كه ميزان 
انحــالل گاز در آب و خلل و فرج افزايش مي يابد. پس از اين با كاهش 
ميزان كشــش ســطحي در اثر افزايش فشــار و به تبع آن افزايش انحالل 
گاز در آب شــاهد تغيير ترشوندگي محيط از آب دوست بودن به حالت 
ترشــوندگي ميانه هستيم. اين تغيير ترشــوندگي تأثير به سزايي در ميزان 
ذخيره سازي دي اكسيدكربن و فرآيندهاي ازدياد برداشت خواهد داشت.  تصوير قطره آب در حضور گاز دي اكسيد كربن  2    

 تغييرات زاويه تماس نسبت به زمان در دماي T= 25 °C و فشارهاي مختلف  3    



66

مقاالت علمي

2-2- تأثير دما بر ميزان ترشوندگي
شــكل- 4 تغييرات زاويه تماس نســبت به زمان را در دماي 60 درجه 

ســانتي گراد نشــان مي دهد. با مقايسه شــكل هاي-3و4 مشاهده مي شود 
كــه با افزايش دمــا، زاويه تماس كاهش يافته اســت. در واقع بايد گفت 

    5  T= 25°C و T= 60°C تغييرات تعادلي زاويه تماس نسبت به فشار در 

 تغييرات زاويه تماس نسبت به زمان در دماي T= 60 °C و فشارهاي مختلف  4    
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كه با افزايش دما كشــش سطحي افزايش مي يابد كه اين افزايش، سبب 
كاهش ميزان انحالل گاز در ســنگ مخزن خواهد شد. كاهش انحالل 
گاز بيانگر تمايل كمتر ســنگ به جذب دي اكسيد كربن است.  به بيان 
ديگر با افزايش دما شــاهد كاهش زاويه تماس هســتيم ولي ترشوندگي 
تغيير نمي كند. به منظور درك بهتر تأثير دما بر ميزان ترشوندگي، زاويه 
تماس تعادلي را نســبت به زمان به دســت آورديم. در نقاط پاياني زاويه 
تماس ديناميكي شاهد ثابت شدن زاويه تماس هستيم كه اين مقدار زاويه 
تماس تعادلي نام دارد. همان گونه كه در شــكل-5 مشــاهده مي شود با 
افزايش دما زاويه تماس كاهش مي يابد كه اين امر موجب كاهش تغيير 
ترشــوندگي سنگ مي شود. به عبارت ديگر در دماهاي باالتر با افزايش 

فشار شاهد تغيير ترشوندگي قابل توجهي نخواهيم بود.

نتيجه گيري
با افزايش فشار زاويه تماس (θ) افزايش مي يابد. در واقع مي توان گفت 

كه زاويه تماس تابعي از فشــار است. افزايش زاويه تماس كه با كاهش 
كشش سطحي همراه است، سبب تغيير ترشوندگي از حالت آب دوست 

به حالت ميانه شد.
افزايــش دمــا ســبب افزايش كشــش ســطحي و به تبــع آن كاهش 
انحالل پذيــري  كاهــش  شــد.  دي اكســيدكربن  گاز  انحالل پذيــري 
دي اكســيدكربن به معني كا هش تمايل سنگ به جذب گاز و تمايل آن 
به جذب آب اســت. به عبارت ديگر با افزايش دما، ترشــوندگي سنگ 

كاهش مي يابد.
افزايش زاويه تماس و تغيير ترشــوندگي ســنگ از حالت به شــّدت 
آب دوست به حالت ميانه، بازده ذخيره سازي دي اكسيدكربن را به ميزان 

قابل مالحظه اي افزايش داد.
در دماهاي باال، افزايش فشــار نه تنها تأثيري بر ترشــوندگي ســنگ 
مخزن نخواهد داشت بلكه زاويه تماس را كاهش داده و به تبع آن ميزان 

ذخيره سازي دي اكسيدكربن كاهش مي يابد.
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