مقاالت پژوهشی

مطالعهی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات کلسیم در شرایط استاتیک
میثم کمالیپور* ،کارشناسارشــد مهندســی مخازن شرکت نفت مناطق مرکزی ایران     سید علی موســوی دهقانی ،علی ناصری  ،سعید عباسی،
عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

اطالعات مقاله

تزریق آب در مخازن نفتی با هدف حفظ فشــار یا افزایش ضریب بازیافت مخزن یکی از روشهای متداول در
صنعت نفت است .آب تزریقی در مخازن معموال آب دریا بوده که حاوی مقادیر باالی سولفات و کربنات است،
تاریخ پذیرش د   اور99/07/03 :
حال آنکه آب ســازندی مخازن عمدتا حاوی مقادیر باالی یونهایی مانند کلســیم ،باریم یا استرانسیم است.
آبهایی که اختالط آنها با هم منجر به تشــکیل رســوبات معدنی میشوند ،آبهای ناسازگار نامیده میشوند.
تشــکیل رسوب سولفات کلســیم از جمله رســوبهای رایج در مخازن هیدروکربوری بر اثر اختالط آبهای
ناســازگار میباشد .تشکیل رسوبهای معدنی ناشــی از اختالط آبهای ناسازگار ،منجر به کاهش تراوایی در
اطراف چاههای تولیدی و تزریقی و در حفرات محیط متخلخل شده و حتی موجب انسداد و تجمع بیش از حد
رسوب در تاسیسات سطحاالرضی میشود.
در این مقاله ،مقدار رســوب سولفات کلســیم حاصل از امتزاج آبهای ناسازگار تزریقی و سازندی در شرایط
اســتاتیکی بهصورت آزمایشگاهی بررسی شــده است .در انجام آزمایشات اســتاتیک مقادیر رسوب حاصل از
امتزاج آبهای ناســازگار در دو حالت ســکون و همزدن آبهای اختالط یافته برحسب زمان جهت بررسی اثر واژگان کلید ی:
همزدن روی مقدار رسوب تهنشین شده اندازهگیری شدند و برخی از آزمایشات تکمیلی از جمله عکسبرداری تزریــق آب ،رســوب ســولفات کلســیم،
آبهای ناسازگار ،آسیب سازندی.
با میکروسکوپ روی رسوبات حاصل نیز انجام شده است.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/05/08 :
تاریخ ارسال به د   اور99/05/12 :

مقدمه

بــه هر فرآیندی كه منجر به كاهش تراوايي مخزن و در نتیجهی آن كاهش
توليد نفت شود ،آســيب سازندي گفته میشود كه عمدتا در زمان حفاري،
توليد ،تزريق سيال و شكاف هيدروليكي رخ میدهد]1[.
زمانــی که يكي از آبنمکهای مخلوط شــده ،غلظــت بااليي از یونهای
كلســيم ،استرانســیم و باريم داشــته و آب ديگر درصد بااليي از یونهای
سولفاته داشته باشد ،از اختالط این آبها رسوب تشکیل میشود و به آنها،
آبهای ناسازگار گفته میشود .تشکیل رسوب معدنی در اثر تزریق آبهای
ناســازگار تزریقی و سازندی در محیط متخلخل از نوع واکنش سیالـسیال
میباشــد .از جمله عوامل مهم جهت بهینهســازی تزريــق آب ،میتوان از
پیشبینی نوع رســوب ،محل رســوب و تشــخيص عوامل موثر در تشكيل
و ميزان رســوب نام برد .از مهمترین مشــكالت تزريق آب بهمنظور تثبيت
فشــار يا ازدياد برداشت ،تشكيل رسوب است و رسوب سولفات کلسیم یکی
از متداولترین رســوباتي است كه در ميادين نفتي ایران تشكيل میشوند.
انواع رســوب سولفات کلسیم قابل تشکیل از امتزاج آبهای ناسازگار شامل
گچ (ســولفات کلســیم  2مــول آب) ،بازانیت (همیهیــدرات) و انیدریت
هســتند .این سه نوع سولفات کلســیم دارای خواص فیزیکی متفاوتی بوده
کــه در صــورت نیاز به تعیین دقیق نــوع آن ،با انجــام آنالیزهای تکمیلی
ی عهد 
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قابلتشخیص هستند .رسوب سولفات کلسیم بدون آب پایدارترین شکل از
انواع رسوبات سولفات کلســیم بوده که سختتر و دارای چسبندگی بیشتر
نســبت به انواع دیگر اســت و در نتیجه از بین بردن این نوع رسوب ایجاد
شــده در محیط متخلخل دارای سختی بیشتری میباشد ]2[.زمانیکه گچ
حرارت داده شــود ،آب كريســتال در دو مرحله خارج
تشــكيل و
میشــود .در مرحلهی اول همیهيدرات
در مرحلهی دوم با خارج شــدن آب به انيدريت ( )CaSo4تبديل میشود.
شــرایط الزم جهت تشكيل رسوب شامل فوقاشباعشــدگی محلول ،زمان
تماس و کریستالیزاســیون میباشند ]3[.محلول اشــباع به محلولي گفته
میشــود كه با مادهی حل شده در آن در حال تعادل باشد و عامل نخست
و اصلي جهت تشــکیل رســوب در یک محلول ،فوق اشــباع شدن محلول
است .راههای فوقاشباعشدگی شامل باال بردن غلظت مادهی حلشدنی در
محلول ،اختالط آبهای ناســازگار ،نوسانات دما ،تغييرات  ،pHافت فشار،
تالطم و تبخير هستند]4[.
شــکل 1منحني نمودار حالليت و نواحي پايداري را نشان میدهد .محلول
اشــباع در ناحيهی پایدار ولی محلول فوقاشــباع در حالــت ناپايدار و كم
ثبات قرار میگیرد .در ناحيهی كمثبات ،فرآيند تشــکیل رســوب بهصورت
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 1منحنی حالليتـپایداری يك محلول[]1

خودبهخودي اتفاق نمیافتد ولی در ناحیهی ناپایدار بهصورت خودبهخودی
انجام میشود]4[.
براي آنكه هستهزایی در محلول فوقاشباع انجام شود ميبايست زمان تماس
مناســبي وجود داشته باشــد .اين زمان بســته به عواملي همچون ميزان يا
درجهی فوقاشباعشــدگی ،نوع رسوبات تشکیل شــده ،محل و تعداد نقاط
تشــكيل هسته ،دما ،فشار ،تالطم و ســاير عوامل محيطي بين چند ثانيه تا
چندين سال متغير است.
رشــد کریستال معموال پس از مرحلهی هســتهزایی آغاز میشود[ ]5که در
این مرحله ،رشد کریستالها بهصورت یکنواخت یا غیریکنواخت انجام خواهد
شد .در رشــد کریســتال بهصورت یکنواخت ،تمامی سطوح کریستال ایجاد
شــده بهصورت پیوســته و یکنواخت رشــد خواهد کرد در حالیکه در رشد
غیریکنواخت برخی از سطوح کریستالهای ایجاد شده بهصورت هماهنگ با
بقیهی سطوح رشد نخواهد کرد]6[.
شــکل 2رابطهی رشــد و هســتهزایی را نشــان میدهد .مطابق این شکل،
رشــد کریستال با فوقاشباعشــدگی رابطهی خطی داشته ولی هستهزایی با
فوقاشباعشــدگی رابطهی پیچیدهتری نشان میدهد .همچنین الزم به ذکر
اســت که در ناحیهی کمثبات (در شــکل ،) 2فرآیند هستهزایی بسیار کم یا
متوقف است ولی رشد کریستال در حال انجام میباشد]4[.
مطابق تحقیقات انجام شده ،فوقاشباعشدگی ،زمان تماس و هستهزایی از عوامل
مهم در تشــکیل رسوب هستند و اثر هســتهزایی و رشد کریستال بر تشکیل
کریستالهایی با شکل و اندازهی دلخواه بسیار مهم و غیرقابلانکار است[7و]8

 2رشد و هستهزایی برحسب نسبت فوق اشباع شدگی[]3

از میان این پارامترها ،هستهزایی بهعنوان فرآیند تعیینکنندهی تشکیل رسوب
معرفیشده اســت .یکی از تئوریهای رایج در خصوص این فرآیند که بیانگر
نرخ ایجاد هستهها میباشد ،تئوری هستهزایی کالسیک است .این تئوری با در
نظر گرفتن فاز بینظم مایع اولیه و حالت نهایی منظم کریســتالهای تشکیل
شده ،تشکیل یا عدم تشکیل کریستالها را پیشبینی میکند .بدینمنظور در
این تئوری انرژی گیبس موردنیاز جهت تشکیل کریستالها و مقدار انرژی آزاد
شده باهم مقایسه میشوند]9[.
هــمزدن مکانیکی محلولهای در تماس با یکدیگر ،از جمله مواردی اســت
که روی هســتهزایی و رشد کریستالها موثر اســت .مطابق نتایج مطالعات
]10[ Mullin and Ravenبــا افزایــش میــزان چرخش ،ممکن اســت
فوقاشباعشــدگی بحرانی موردنیاز جهت تشکیل رســوب بهجای کم شدن،
افزایش یابد که این باعث کم شدن هستهزایی و در نتیجه کاهش مقدار رسوب
خواهد شد .این پدیده به این دلیل است که هستههای تشکیل شده میبایست
به یک شــعاع بحرانی جهت باقی ماندن در محلول برسند تا امکان رشد داشته
باشند ،در غیراینصورت امکان حل شدن هستهها وجود دارد.
اگرچه نیروی برشــی ناشــی از همزدن آبها میتواند نقــش مهمی در نرخ
هستهزایی همگن داشته باشد[ ]11ولی نرخ همزدن در نرخهای همزدن 100
الی  400دور دقیقه ،روی میزان تشکیل رسوب سولفات کلسیم مطابق بررسی
 Klepetsanisو همکاران[ ]12تأثیر قابلتوجهی نداشــته است .در تشکیل
کریســتالهای ساکاروز مطابق بررســی  ]13[ Van Hookسرعت همزدن
آبها روی تشــکیل و تهنشین شدن رسوب موثر تشــخیص داده شده است.
از آنجاییکه در تهیهی نمونههای کریستالیزاســیون صنعتی ،تمایل زیادی به
تشکیل کریستالها با اندازهی دلخواه میباشد ،این مهم با همزدن محلولها ولی
به اندازهای که فقط محلول بهصورت یکنواخت نگاه داشته شود و کریستالها در
حال رشد بهصورت معلق در محلول باقی بمانند ،محقق میشود]14[.
در مقالهی  ]15[ Ostroffمطالعاتی که دمای تبدیل گچ یا سولفات کلسیم با
دو مول آب به انیدریت را  66و یا 42درجهی سانتیگراد در فشار یک اتمسفر
در نظر گرفتهاند[ ،]16قویا اشتباه دانسته شده است .مشاهدهی گچ در اعماق
مخزن با دمــای باالتر از 42درجهی ســانتیگراد و همچنین انجام آنالیزهای
آزمایشگاهی ،از جمله عواملی است که در این مطالعه به آن استناد شده است
و احتمال وجود گچ در دمای خیلی باالتر از 42درجهی سانتیگراد را محتمل
میداند .نتایج آزمایشــگاهی انجامشده در این مقاله نشان داد که 97درج هی
سانتیگراد ،دمای تبدیل گچ به انیدریت بوده است که در ابتدا به همیهیدرات
تبدیل و سپس به انیدریت تبدیل شود.
در مقاالت اخیر ارائه شده توسط ]2[Muller and Jamialahmadiنیز
بر اساس بررســیهای انجامشده روی مورفولوژی رسوب تشکیلشده در
دماهای بین  50تا 80درجهی سانتیگراد ،نوع رسوب تشکیلشده را گچ
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مقاالت پژوهشی

 1میزان یونهای موجود در آبهای تزریقی و سازندی و مقادیر
گرانروی آبها

 3کریستالهای سولفات کلسیم آبدار در دمای 80درجهی سانتیگراد[]2

تشــخیص داده است که نمونهی رسوبات تشکیلشده در این مقاله در شکل 3نشان
داده شده است.
در این مقاله ،بررســیهای اســتاتیکی روی تشکیل رســوب سولفات کلسیم
بهصورت آزمایشگاهی و نرمافزاری روی مقدار رسوب سولفات کلسیم حاصل از
امتزاج آبهای ناسازگار و نوع رسوب سولفات کلسیم انجام شده است .با انجام
این بررسیها سعی شده است تا مکانیسمهای حاکم بر تشکیل رسوب حاصل
از امتزاج آبهای ناسازگار ارزیابی و تحلیل شوند.
  -1روش انجام کار

آزمایشهای استاتیک بهمنظور بررسی ســازگاری آبهای تزریقی و سازندی
مخزن کاندیدی و در شــرایط بدون حضور مغزه ،طراحی شدهاند .بدینمنظور
دو سری آزمایش استاتیک طراحی شد که شامل بررسی میزان رسوب حاصل
از اختالط آبهای ســازندی و تزریقی در دو شرایط همزدن و سکون آبهای
اختالطیافته در دمای مخزن بوده اســت .دلیل انجام آزمایشــات در شــرایط
همزدن آبهای اختالطیافته عالوه بر شــرایط سکون آنها ،بررسی اثر حرکت
ســیال در محیط متخلخل بر روی مقدار و ســایز رسوبات تشکیل شده ،بوده
و نتایج نشان میدهند که رســیدن به حداکثر پتانسیل رسوب قابل تشکیل،
فرآیندی زمانبر بوده و میبایســت به آبهــای اختالطیافته بهاندازهی کافی
زمان داده شود تا این مقدار رسوب تشکیل شود .لذا در آزمایشهای انجامشده
میزان رسوب بر حسب زمانهای مختلف انجام آزمایش ،اندازهگیری شده است
تا زمان تشــکیل حداکثر میزان رسوب قابل تشکیل ،تعیین شود .بدینمنظور
میزان رســوب در بازههای زمانی مختلف حاصل از اختالط این آبها بررسی و
مورد تحلیل قرار گرفته است.
ب ه جهت بررسی اندازهی ذرات رسوب تشکیلشده ،برخی از نمونههای رسوب
تشکیلشده تحت آنالیز عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند.
جهت پیشبینی میزان رســوب قابل انتظار از اختــاط آبهای موردنظر ،از
نرمافــزار  OLI ScaleChemکــه یکی از نرمافزارهای رایج شبیهســازی
تشــکیل رسوب در شرایط استاتیک میباشــد ،استفاده شده است .جدول 1
میزان یونهای موجود در آبهای سازندی و تزریقی موردنظر در این مطالعه
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نوع یون

آب تزریقی

آب سازندی

کلراید ()mg/L

23042

91810

سدیم ()mg/L

16857

32000

کلسیم ()mg/L

0

24000

سولفات ()mg/L

4000

0

(mg/L) TDS

43900

147810

گرانروی در  26درجه
سانتیگراد

0/89

1/13

را به همراه گرانروی آنها نشان میدهد.
از آنجاییکه این آزمایشها جهت بررســی ســازگاری آبهای تزریقی و
سازندی انجام میشوند ،میبایست در نسبت معین از این دو آب ،اختالط
آنهــا با هم در یک بطــری دارای در (بهمنظور جلوگیــری از تبخیر آب)
انجام شــود .ســپس به این آبهای اختالطیافته زمان داده میشود و در
بازههای زمانی مختلف از اختالط آنها ،از کاغذ صافی عبور داده میشــوند
و میزان رســوب اندازهگیری میشود .بیشترین میزان رسوب مورد انتظار
برای نمونههای مورد بحث در نســبت اختــاط 60درصد (از حجم کل)
آب تزریقی و 40درصد آب ســازندی حاصل میشود ،بههمین دلیل این
نسبت در آزمایشها استفاده شــده تا تشخیص و بررسی میزان رسوبها
امکانپذیرتر باشــد .حجم کل محلول از اختالط دو آب 250میلیلیتر در
نظر گرفته شــده لذا در نسبت ذکر شده100 ،میلیلیتر از آب سازندی و
150میلیلیتر از آب تزریقی میبایســت با هم اختالط یابند.
بهمنظــور اندازهگیری رســوب حاصل از اختالط ایــن آبها در حجم و
شــرایط موردنظر ،آبهای اختالطیافته از فیلتــر 0.4میکرون عبور داده
میشــود و کریستالهای ســولفات کلسیم ایجاد شــده و بزرگتر از این
مقدار از این سایز کاغذ عبور نخواهند کرد .جهت اندازهگیری وزن رسوب
روی کاغــذ صافی ،ابتدا وزن کاغذ صافی خشــک قبل از عبور محلول از
روی آن اندازهگیری میشــود .کاغــذ صافی که آب از روی آن عبور داده
شــده و خیس شده در دمای 80درجهی سانتیگراد برای مدت  2ساعت
خشک میشــود و وزن آن دوباره اندازهگیری میشود .اختالف وزنهای
ثبتشــده ،میزان رســوب تهنشین شــده از اختالط آبهای ناسازگار را
نشــان میدهد .همزدن آبها روی هســتهزایی و تشکیل رسوبات حاصل
موثــر بوده و بدینمنظور آزمایشهای اســتاتیک در دو شــرایط همزدن
آبها و ســکون آبهای اختالطیافته ،بهمنظور بررســی اثر همزدن روی
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کریســتالی شدن سولفات کلسیم آبدار انجام شدهاند.
جهت انجام آزمایشــات اســتاتیک ،آبهای اختالطی بهصورت ساکن در
شــرایط ترمودینامیکــی موردنظر قرار داده میشــوند ،در حالیکه برای
حالت هــمزدن آبها ،آبهای اختالطی روی دســتگاه Heat Stirrer
قرار داده میشــود و با ســرعت  300دور در دقیقه هم زده میشــوند.
بــرای آزمایشهای موردنظر در دمای 80درجهی ســانتیگراد ،تجهیزات
آزمایشــگاهی موردنظر در شکل  4نشان داده شــده است .برای حالتی
که همزدن آبها موردنظر اســت ،از آنجاییکه دســتگاهHeat Stirrer
بهدلیل داشتن روکش پالســتیکی امکان قرار گرفتن در آون در این دما
را ندارد ،بیرون از آون با کمک سنســور دمایی متصل به دســتگاه حفظ
دما انجام میشود(شــکل"الف") ولی برای آزمایشهای در حالت سکون،
بطری در آون قرار داده میشود(.شکل"ب")

 4سیستم آزمایشگاهی برای آزمایشهای استاتیک در دمای 80درجهی
سانتیگراد الف) در حال همزدن

ب) در شرایط سکون آبها

ل شده از
در این مطالعه بهمنظور بررســی سایز کریستالها و نوع رسوب تشکی 
روش عکسبرداری  SEMو  EDXبهصورت همزمان اســتفاده شد .بهمنظور
تشــخیص نوع رسوب سولفات کلســیم (گچ ،همیهیدرات یا انیدریت) آنالیز
 XRDنیز درخواست شد که در بخش نتایج بحث خواهد شد.
 -2نتایج

 -2-1آزمایشات استاتیک در دمای  80درجهی سانتیگراد

بهمنظور بررســی میزان رسوب در دمای 80درجهی سانتیگراد در دو حالت
همزدن آبها و ســکون آبها 18 ،نمونه با نســبت اختــاط 60درصد آب
تزریقی و 40درصد آب سازندی با حجم کل 250میلیلیتر ساخته شد .هدف
از مقایســهی نتایج این آزمایشها ،بررسی اثر همزدن روی اندازهی رسوبات
و همچنین میزان رســوب حاصل از اختالط آبها است .شرایط همزدن آب
تا حدودی میتواند بیانگر تأثیر حرکت ســیال در محیط متخلخل بوده با این
تفاوت که سنگ مخزن در آزمایشات حضور ندارد .این نمونهها در هر آزمایش

مطابق زمان تعیین شده برای آنها با هم واکنش داده و رسوب حاصل از آنها
تهنشــین میشد .از این نمونهها 11 ،مورد برای آزمایش سکون آبها در این
دما انتخاب شــدند که نتایج رسوب حاصل در بازههای زمانی مختلف حاصل
از اختالط این آبهای ناســازگار تعیین شده که در جدول نشان داده شده
است .بهمنظور بررسی اثر همزدن آبها روی سرعت انجام آزمایش 7 ،نمونه
نیز در شرایط همزدن آبها روی دستگاه  Heat Stirrerو در سرعت 300
دور در دقیقه مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج آن در جدول 2نشان داده
شده است.
 2ميزان رسوب سولفات کلسیم در دمای  80درجهی سانتیگراد در
شرایط سکون نمونهها
مقدار رسوب

زمان

(لیتر/میلیگرم)

(ساعت)

2

ردیف

نام نمونه

1

SH 1

245/2

2

SH 2

699/2

3/5

3

SH 3

1295/6

6

4

SH 4

1340/0

13

5

SH 5

1372/0

19

6

SH 6

1492/0

23

7

SH 7

1532/8

25/5

8

SH 8

1674/8

32

9

SH 9

1711/6

48

10

SH 10

1733/6

70

11

SH 11

1774/6

80

 3ميزان رسوب سولفات کلسیم در دمای  80درجهی سانتیگراد در
شرایط همزدن نمونهها
مقدار رسوب

زمان

(لیتر/میلیگرم)

(ساعت)

2

ردیف

نام نمونه

1

DH 1

113/6

2

DH 2

1130/6

3/5

3

DH 3

1536/8

6

4

DH 4

1729/2

8/5

5

DH 5

1733/2

9

6

DH 6

1740/5

18

7

DH 7

1746/8

30

35
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 5مقدار رسوب سولفات کلسیم در بازههای زمانی مختلف در شرایط سکون آبها در دمای  80درجهی سانتیگراد

در شــکل  5مقادیر رسوب اندازهگیری شــده بر حسب زمان انجام واکنش
نشان داده شده اســت و همانگونه که مشاهده میشود برای آزمایشهای
انجام شــده در شرایط سکون ،سه ناحیه قابل تشخیص است بهطوریکه در
ناحیهی اول که در زمان  6ســاعت پس از اختالط آبها به پایان میرسد،
میزان رسوب بر حسب زمان ،روند افزایشی دارد.
با توجه به این شــکل ،در بازهی زمانی  6الی  19ســاعت ،میزان رسوب بر
حسب زمان تغییری نکرده ولی همانطور که با انجام نتایج با عکسبرداری
میکروســکوپ الکترونی نیز بررســی و تایید شــد که در این بازهی زمانی
اندازهی کریستالها بزرگتر شدهاند.
همچنین در این شــکل برای بازهی زمانی بیش از  19ساعت ،مقدار رسوب
بر حســب زمان ،روند افزایش داشته و پس از حدود  70ساعت به بیشترین
مقدار خود میرســد .با توجه به نمودار مقادیر رســوب بر حسب زمان ،به
نظر میرســد که در ناحیهی دوم ،مکانیسم رشــد کریستالها غالب بوده و
هســتهزایی متوقف یا بسیار کم شده ولی با رشد کریستالها در این ناحیه،
پتانســیل الزم برای هستهزایی مجدد در ناحیهی سوم فراهم شده و لذا در
ناحیهی سوم هستهزایی ثانویه انجام شده است.
شــرایط ترمودینامیکی انجــام واکنش ،تعیینکنندهی این اســت که کدام
مکانیسم کریستالیزاســیون حین انجام واکنش از لحاظ زمانی طوالنیتر یا
غالب میباشد ]17[.در اینجا حدود 73درصد از زمان واکنش برای رسیدن
به بیشترین میزان رسوب قابل تشکیل به هستهزایی ثانویه اختصاص یافته
است.
همانطور که در شکل  6مشــاهده میشود برای نمونههایی که حین انجام
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واکنش ،هم زده میشــوند ،روند نمودار متفاوت است .در زمانهای کمتر از
 2/5ساعت میزان رســوب حاصل از نمونههایی که هم زده میشوند ،کمتر
از نمونههایی است که ساکن بوده است.
مطابق آنچه در مطالعات قبلی گزارش شده ،همزدن باعث دور شدن کاتیون
و آنیونها جهت تشــکیل هسته در ناحیهی تحت کنترل با هستهزایی اولیه
میشود ]17[.بنابراین به نظر میرسد برای نمونههای همزده شده با همزن
مغناطیسی تا زمان  2/5ساعت اول از شروع آزمایش ،هستهزایی اولیه انجام
شده است.
همچنیــن مطابق نظریــهی ]10[ Mullin and Ravenدر اثر همزدن
مکانیکی بهدلیل عدم رشد کافی هستهها و رسیدن به شعاع بحرانی ،امکان
حل شدن کریستالها وجود دارد که در اینجا میتواند اتفاق افتاده باشد .از
زمان  2/5ســاعت به بعد و پس از تشکیل هستهها ،روند افزایش رسوب بر
حســب زمان ،شیب بیشتری داشته و در مقایسه با حالتی که نمونه آبهای
مورد آزمایش در حال سکون قرار دارند ،میزان رسوب بهصورت چشمگیری
بیشتر میشود.
حداکثر پتانسیل رسوب قابل تشــکیل (1740میلیگرم در لیتر) برای این
حالت پس از  9ساعت بهدســت آمده ،در حالیکه برای آزمایشات در حال
ســکون این میزان رسوب در زمان  70ساعت بهدست آمده است.
این نتیجه نشــان میدهد که میزان رسوب ســولفات کلسیم با زیاد شدن
زمــان انجام واکنش در آزمایشهایی که با همزدن آبهای اختالطی همراه
بوده بهجز در زمانهای کمتر از  2/5ساعت بیشتر میشود.
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 6مقایسهی مقدار رسوب سولفات کلسیم در شرایط سکون و همزدن آبها در دمای 80درجهی سانتیگراد

 7آنالیز رسوب نمونهی  ،DH6آنالیز ( EDXسمت چپ) و عکسبرداری ( SEMشکل سمت راست)

 -2-2نتایج عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی و آنالیزهای  XRDو EDX

بهمنظور بررســی اندازهی کریستالها برای رســوبات تشکیلشده در دمای
80درجهی ســانتیگراد ،عکسبرداری  SEMو همچنین آنالیزهای  EDXو
 XRDدرخواست شد .شکل  7تصاویر  SEMو  EDXاز نمونهها را در حالت
همزدن آبها حین انجام آزمایش نشان میدهد.
آزمایش  EDXنوع رســوب تهنشین شده را نشــان میدهد[ ]18و در اینجا
بهمنظور اطمینان از اینکه رســوبات دیگری همچون کلرید ســدیم یا ســایر
رسوبهای ناشی از ناخالصیهای احتمالی در آب یا نمکهای مورد استفاده در
رســوب تهنشین شده حضور ندارند ،این آنالیز درخواست شد .آزمایش EDX
بهعمل آمده نوع رســوب را در همهی نمونهها ،سولفات کلسیم تشخیص داده

است .همچنین در نمونههای مورد آنالیز حداقل سایز کریستال مشاهده شده
حدود 5میکرون بوده است.
نتایج بهدســت آمده از  EDXهمانطور که گفته شــد نوع رسوب تهنشین
شده را ســولفات کلســیم تعیین کرده ولی از آنجاییکه سولفات کلسیم در
ســه شــکل گچ ،همیهیدرات و انیدریت میتواند در طبیعت وجود داشــته
باشــد ،انجام آنالیز  XRDبرای نمونهها درخواست شــد .در منابع موجود و
برخی از نرمافزارهای تجاری وجود سولفات کلسیم آبدار در دمای 80درج هی
سانتیگراد را ممکن نمیدانند و دمای تبدیل سولفات کلسیم آبدار به سولفات
کلسیم بدون آب را حدود 42درجهی سانتیگراد در نظر میگیرند18[.و]19
در مطالعهی انجام شــده توسط  ]15[ Ostroffاین موضوع مورد ارزیابی قرار
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گرفته و نتایج بررســیها نشــان داد که دمای تبدیل سولفات کلسیم آبدار به
یگراد
بدون آب42 ،درجهی سانتیگراد نبوده و دمای تبدیل97 ،درجهی سانت 
اعالم شده است.
علیرغم گذشــت زمان زیاد ،در حــال حاضر در نرمافزارهــای تجاری بهروز
همچون  OLI ScaleChemنیز این اشــتباه دیده میشــود و در برخی از
مطالعات انجام شدهی اخیر همانند مطالعهی  Klepetsanisو همکاران[]12
نیز علیرغم اثبات شــدن وجود سولفات کلســیم آبدار در دمای 80درجهی
سانتیگراد در شرایط انجام آزمایشهای ایشان ،نتیجهگیری شده که با توجه
به منابع قدیمیتر انتظار میرود که ســولفات کلســیم بدون آب میبایســت
رسوب میکرده است و سولفات کلسیم آبدار اعالم شده از آزمایشگاه را ناشی از
خطای آزمایشگاهی میداند .همچنین در مطالعهی انجام شده توسطMuller
 ]2[ and Jamialahmadiدر دمای 80درجهی سانتیگراد نیز نوع رسوب
تهنشین شده ،سولفات کلســیم آبدار گزارش شده است .مطابق آنالیز XRD
انجام شــده در این مطالعه جنس رســوبهای مورد بررسی ،رسوب سولفات
کلســیم از نوع آبدار تشخیص داده شده است .این نتیجه میتواند در توسع ه و
یا تصحیح شبیهسازهای پیشبینی رسوب در شرایط استاتیک و همچنین در
تحلیلهای تزریق آب درون مغزهی اشــباع از آب سازندی مورد استفاده قرار
گیرد.
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 -1برای آزمایشهای انجام شده در شرایط استاتیک ،سه ناحیه پس از اختالط
آبهای ناسازگار تشخیص داده شد:
در ناحیهی اول میزان رسوب بر حسب زمان ،روند افزایشی دارد که میتواند
معادل هستهزایی اولیهباشد.
در ناحیهی دوم میزان رســوب بر حســب زمان ،تغییری نکرده و با توجه به
مقادیر رســوب بر حســب زمان ،به نظر میرسد که در ناحیهی دوم مکانیسم
رشد کریستالها غالب بوده و هستهزایی متوقف یا بسیار کم شده است.
با رشد کریستالها در ناحیهی دوم ،پتانسیل الزم برای هستهزایی مجدد در
ناحیه سوم فراهم شده و لذا در ناحیهی سوم هستهزایی ثانویه انجامشده است.
 -2نتایــج  XRDبهعمل آمــده نشــان داده که در هر دمــای 80درج هی
سانتیگراد ،رسوب حاصل از اختالط آبهای ناسازگار مورد استفاده ،سولفات
کلسیم آبدار میباشد.
 -3در این تحقیق تشــکیل رسوب سولفات کلســیم که از رسوبات غالب در
میادین هیدروکربوری ایران و حین فرآیند تزریق آب اســت ،مورد مطالعهی
اســتاتیکی قرار گرفت .با توجه به احتمال تشکیل ســایر رسوبات معدنی در
میادین ایران ،انجام آزمایشات استاتیک و دینامیک برای سایر رسوبات از جمله
رســوبات کربنات کلسیم ،سولفات استرانسیم و ســولفات باریم نیز پیشنهاد
میشود.
 -4پیشنهاد میشود مکانیســمهای رشد و هستهزایی برای رسوبهای غالب
قابل تشکیل و تأثیر  pHمحلول بر مکانیسمهای حاکم نیز مورد بررسی قرار
گیرد.
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