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بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان
آسیبدیدگی سازند ناشی از نشست رسوب
آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن
عباس شهرآبادی ،*1مسعود نصیری ،2کاوه خانلری 2و سعید عباسی

1

 -1طرحهای پژوهش و فناوری ازدیاد برداشت ،پژوهشکده مهندسی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان ،ایران
تاريخ دريافت92/10/15 :

تاريخ پذيرش93/9/16:

چكيده
نظــر بــه اینکــه اکثریــت مخــازن نفتــی ایــران دوره تخلیــه طبیعــی خــود را پشــت ســر گذاشــتهاند ،اســتفاده از روش تزریــق انــواع
گازهــا در عملیــات ازدیــاد برداشــت ضــروری بــه نظــر میرســد .تشــکیل رســوبهای آلــی هماننــد آســفالتین و بــه دنبــال آن نشســت
بــر روی ســنگ مخــزن در حیــن فرآینــد تزریــق گاز بــه جهــت آســیبی کــه بــه ســازند وارد میکنــد ،یــک مشــکل جــدی محســوب
میشــود .لــذا الزم اســت قبــل از انجــام پروژههــای تزریــق گاز مطالعــات آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از ســیال و ســنگ همــان مخــزن
انجــام و پــس از تحلیــل نتایــج بهدســت آمــده و شبیهســازی مخــزن پــروژه در مقیــاس میدانــی انجــام پذیــرد .در ایــن تحقیــق
اثــر فشــار تزریــق گاز طبیعــی بــر پدیــده تشــکیل رســوب و نشســت آســفالتین و تغییــر خــواص مغــزه مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .نمونههــای نفــت مــورد اســتفاده در ایــن آزمایشــات ،نفــت زنــده یکــی مخــازن ایــران میباشــد .در ایــن آزمایشــات کاهــش
تراوایــی مغــزه ،قبــل و بعــد از تزریــق گاز تعییــن گردیــده اســت .همچنیــن در زمانهــای مختلــف از ســیال تولیــدی نمونهگیــری و
بــا روشهــای اســتاندارد  IP143میــزان آســفالتین هــر نمونــه مشــخص گردیــد .بــا اســتفاده از موازنــه جــرم ،کاهــش تخلخــل مغــزه
محاســبه و رابطــه توانــی بیــن تراوایــی ســنگ آســیب دیــده و تخلخــل مغــزه آســیب دیــده در آزمایشــات بهدســت آمــد .نتایــج حاصــل
ش��ده از ای��ن پژوه��ش نشــان میدهــد تزریــق گاز طبیعــی بــه مغــزه باعــث رســوب شــدید آســفالتین در مغــزه و نشســت آن بــر روی
ســنگ شــده کــه ســبب کاهــش تراوایــی ســنگ خواهــد گردیــد .بــا کاهــش فشــار تزریــق گاز ایــن آســیب دیدگــی کاهــش مییابــد
کــه تحلیلهــا مویــد آن اســت کــه عمــده مکانیســم رســوب انســداد مکانیکــی حفــرات ســنگ میباشــد.
كلمات كليدي :نشست آسفالتین ،آسیب سازند ،تراوایی ،تزریق گاز  ،سیالبزنی مغزه ،گاز طبیعی

تراوایــی ســنگ مخــزن در حیــن عملیــات مختلــف از

مقدمه

آســیبدیدگی ســازند در اصطــاح فنــی بــه فرآیندهــای
مخربــی اطــاق میشــود کــه باعــث آســیب زدن بــه
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

shahrabadia@ripi.ir

جملــه تولیــد ،حفــاری ،ايجــاد شــكاف هیدرولیکــی و

عملیــات تعمیــر چــاه میشــوند [ .]1نظــر بــه اینکــه
آســیبدیدگی ســازند لزومــا برگشــتپذیر نیســت لــذا

بهتــر اســت کــه از تخریــب ســازند اجتنــاب شــود.
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تهیــه مــدل فیزیکــی تخریــب ســازند ،طراحــی

و تولوئــن حــل ميشــوند .ايــن عــدم انحــال آســفالتين

میدانــی میتوانــد یــک راهنمــای عملــی فراهــم کنــد

مثــل گازهيدروكربــوري ،منبــع ايجــاد مشــکالت در

آزمایشــگاهی بــا در نظــر گرفتــن جزئیــات و آزمایــش

و بــه گســترش شــیوههای مفیدتــر بــرای جلوگیــری از
تخریــب ســازند یــا حداقــل کــردن آن کمــک نمایــد.

در مايعــات پارافينــي ســبک و بقيــه ســياالت ناســازگار

عمليــات توليــد بعضــي از انــواع نفــت خــام ميباشــد.
آســفالتين بهصــورت حــل شــده يــا بــه فــرم قطــرات

بنیــون 1مکانیســمهای متــداول تخریــب ســازند را

معلــق پراکنــده شــده در نفــت کــه بــا رزيــن جــذب

اســاس ایــن طبقهبنــدی ،یکــی از مکانیس ـمهای آســیب

آســفالتين بــه رزيــن و بــاال يــا پاييــن بــودن نســبت جــرم

بهصــورت خالصــه ،طبقهبنــدی نمــوده اســت [ .]2بــر
ســازند مکانیســم مکانیکــی اســت کــه در اثــر مهاجــرت

ذرات ،حرکــت ذرات جامــد چــه جامــدات ارگانیکــی و
غیــر ارگانیکــی در محیــط متخلخــل اســت.

در عملیــات ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفتــی ،یکــی از
روشهــای بســیار موثــر ،تزریــق گاز بهصــورت امتزاجــی

بــه مخــازن نفتــی میباشــد .معمــوال پــس از بازیافــت
ثانویــه مقــداری نفــت در مخــزن باقــی میمانــد کــه

ایــن نفــت عمدتــا بهصــورت قطراتــی داخــل حفرههــای

ســنگ بــه تلــه میافتنــد .روش تزریــق گاز ،ایــن قطــرات

جــدا افتــاده نفــت را بــه حرکــت درآورده و یــک جبهــه

نفتــی بــه طــرف چــاه تولیــدی شــکل میدهــد [.]3

در تزريــق گازهــاي هيدروكربــوري بــه مخــزن نفتــي

ميتــوان از گازهــاي مختلــف رقيــق و غنــي بهــره بــرد.

تركيبــات غنــي شــامل پروپــان ،بوتــان و گازهــاي رقيــق
شــامل متــان و اتــان ميباشــند [ 4و .]5

شــده در ســطح پايــدار شــدهاند ،وجــود دارد .نســبت
مولکولــي تعييــن کننــده توانايــي نفــت خــام در رســوب
آســفالتين ميباشــد .در تزريــق گاز بــا توجــه بــه حــل

شــدن مقــداری از رزینهــا در گاز نســبت آســفالتين بــه

رزيــن نفــت خــام تغييــر ميکنــد کــه منجــر بــه ايجــاد
رســوب ميگــردد .ايــن فرآينــد شــامل چنــد مرحلــه اســت

کــه اوليــن مرحلــه آن لختــه شــدن ميباشــد .ايــن رســوبات
ميتواننــد باعــث تغییــر ترشــوندگي و تراوایــی ســنگ

مخــزن شــوند .در نتيجــه عملکــرد جريانــي را تحــت تاثيــر

قــرار دهنــد عــاوه بــر ايــن اثــرات مخربــي نيــز در اطــراف

چــاه و تجهيــزات ســرچاهي ايجــاد ميکننــد [ 4و .]5

بــراي بررســي احتمــال رســوب آســفالتين در ســازند
ميتــوان از آزمايشــات دینامیکــی تزريــق بــه مغــزه و در

حالــت اســتاتیک از ســلهای آزمایشــگاه خــواص ســیال
اســتفاده نمــود .مطالعــه آزمایشهــای انجــام شــده توســط

دیگــر محققیــن و الگــو گرفتــن از روشهــای آنهــا بــرای
طراحــی آزمایشــات بســیار ســودمند خواهــد بــود.

يکــي از مســائل مهــم در تزريــق امتزاجــي گازهــاي

آزمایشــات تزریــق گاز در مغــزه که توســط ونــگ و یونگان

آســفالتين و اثــر آن بــر روي توليــد ميباشــد .آســفالتين

دیاکســیدکربن تحــت شــرایط غیرامتزاجــی و امتزاجــی

آروماتيــک 2و بــا جــرم مولکولــي بــاال در نفــت خــام

تزریــق گاز  ،0/4 cc/minدر شــرایط دمایــی  27°Cو تــا  3برابــر

اجــزاء نفــت خــام (اشــباعها ،آروماتيکهــا و رزينهــا)
قــرار دارنــد و معمــوالً شــامل هترواتمهايــی ماننــد

حاکــی از آن اســت کــه در تزریــق ثانویــه دیاکســیدکربن در

حالــت امتزاجــی و زمانــی کــه فشــار بیــن آســتانه رســوب

وانادیــم و آهــن در ســاختار مولکولــي خــود هســتند .آنهــا

مقــدار بازیافــت نفــت را شــاهد هســتیم [.]6

هيدروكربــوري ،ارزيابــي احتمــال تشــکیل رســوب

انجــام گرفــت مشــتمل بــر  9آزمایــش ســیالبزنی بــا

بهطــور کلــي جــزء هيدروکربنــي قطبــي ،پلــي

بــا مغزههــای ماســه ســنگ و بــا تراوایــی پاییــن بــود .دبــی

ميباشــد .آســفالتينها در تعادلــي حســاس بــا ديگــر

حجــم حفــرات در هــر آزمایــش گاز تزریــق گردیــد .نتایــج کار

گوگــرد ،اکســیژن و نیتــروژن و فلزاتــی ماننــد نیــکل،

در هيدروکربنهــاي پارافينــي مثــل هپتــان قابــل حــل
نيســتند ،ولــي در حاللهــاي آروماتيــک ماننــد زایلیــن

آســفالتین تــا حداقــل فشــار امتزاجــی میباشــد ،بیشــترین

1. Benion
2. Polyaromatic
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دهقانــی و همــکاران بــه بررســی تاثیــر رســوب آســفالتین

حیــن تزریــق گاز طبیعــی در محیــط متخلخــل ناپیوســته

1

بررســی مطالعــات قبلــی مالحظــه میگــردد ،در اکثــر
آزمایشــات ســیالبزنی از گاز دیاکســیدکربن و نفــت

از نــوع بســتر شــنی پرداختهانــد .در سیســتم آزمایشــگاهی

مــرده اســتفاده و کمتــر از نفــت زنــده مخــزن اســتفاده

آنهــا از نفــت مــرده اســتفاده نمــوده و گاز مــورد اســتفاده

محیــط متخلخــل اســتفاده شــده اســت .در ایــن تحقیــق

آنهــا تخلخــل و تراوایــی محیــط متخلخــل بســیار بــاال بود.
بــرای تزریــق ،گاز طبیعــی بــوده اســت [ .]7تاکاهاشــی و

شــده اســت .در بعضــی از آزمايشــات بســتر شــنی جهــت

ســعی گردیــده تــا حــد ممکــن بــه شــرایط موجــود در

همــکاران نیــز بــه بررســی تشــکیل رســوب آســفالتین در

مخــزن نزدیــک شــویم ،بــه همیــن جهــت از نفــت زنــده

تراوایــی پاییــن پرداختهانــد .آزمایشهــای ســیالبزنی

گردیــد .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه اخیــرا بازگردانــی

دو مغــزه از نــوع ماســه ســنگ بــا تراوایــی بــاال و کربناتــه با

مخــزن و ســنگ همــان مخــزن در آزمایشــات اســتفاده

مغــزه در فشــار  3500 psigو دمــای  212 °Fانجام پذیرفته

گاز همــراه بــه مخــزن بــا هــدف افزایــش برداشــت مــد

فشــار اشــباع تزریــق گردیــده و تراوایــی موثــر ســنگ

تزریــق گاز اســتفاده گردیــد .نکتــهای کــه قابــل ذکــر

اســت .ابتــدا مغــزه بــا آب نمــک اشــباع شــده ،نفــت در

اندازهگیــری شــده اســت .مقــدار آســفالتین در نفــت زنــده

نظــر میباشــد لــذا از گاز همــراه تولیــدی از مخــزن جهــت
اســت در بیشــتر آزمایشــات هــدف از تزریــق گاز ،تغییــر

 %36وزنــي میباشــدگاز تــا  4برابــر حجــم تخلخــل تزریــق

در میــزان بازیافــت نفــت بــوده اســت در حالیکــه در

دیاکســیدکربن در مخــزن و امتزاجپذیــری آن پرداختنــد

بیشــتر مــورد نظــر بــوده اســت چــرا کــه هــدف از تزریــق

شــده اســت .]8[ .هوانــگ و همــکاران به بررســی تزریق گاز

ایــن مطالعــه آزمايشــگاهي مشــکالت ناشــی از تزریــق گاز

[ .]9هــدف آنهــا بررســی آزمایشــگاهی برهمکنــش بیــن

گاز افزایــش بازیافــت میباشــد در حالیکــه ایــن تزریــق

آن روی کشــش بیــن ســطحی نفــت -گاز بــود .آزمایشــات

ســنگ مخــزن و نهایتــا کاهــش تولیــد گــردد .بنابرایــن

نفــت خــام و دیاکســیدکربن در فشــارهای مختلــف و تاثیر

ممکــن اســت منجــر بــه نتایــج نامطلوبــی همچون آســیب

ســیالبزنی بــرای بررســی تاثیــر برهمکنــش بیــن نفــت

در ایــن مطالعــه تجهیــزات آزمایشــگاهی جهــت انجــام

تزریــق متفــاوت انجــام شــد .آزمایشــات نشــان داد کــه

گاز طبیعــی بــه منظــور بررســی اثــر تشــکیل رســوب

خــام و دیاکســیدکربن روی ضریــب بازیافــت در فشــارهای

ضریــب بازیافــت بــا دیاکســیدکربن بــه شــدت بــا افزایــش

آزمایشــات ســیالبزنی برپــا گردیــد و آزمایشــات تزریــق

آســفالتین در شــرایط دینامیــک در مغــزه انجــام پذیرفــت

فشــار تزریــق افزایــش مییابــد [ .]10ذکــری ،المِحی ـدِب
و شِ ــدید بــازده جابهجایــی غیــر امتزاجــی توســط

پرداختــه میشــود.

را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان میدهــد

تجهیزات آزمایشگاهی

دیاکســیدکربن در مخــزن کربناتــه بــا تراوایــی پاییــن

کــه در ادامــه بــه روش انجــام آزمایشــات و نتایــج آنهــا

دیاکســیدکربن فــوق بحرانــی غیرامتزاجــی حتــی در

جهــت انجــام آزمایشــات تزریــق ،از سیســتم ســیالبزنی

دارد [ .]11ساریواســتاوا و همــکاران نیــز با انجام آزمایشــات

اســتفاده گردیــد .اجــزای مختلــف ایــن سیســتم عبارتنــد

پرداختنــد .نتایــج آزمایشــات آنهــا نشــان داد کــه رســوب

نگهدارنــده ســیال ،شــیرهای تنظیم کننده فشــار و دســتگاه

محیــط بــا تراوایــی پاییــن بــازده جابهجایــی قابــل قبولــی

مغــزه کــه شــماتیک آن در شــکل  1نشــان داده شــده اســت

ســیالبزنی بــه بررســی اثــر آســیب دیدگــی ســازند

از :دســتگاه مغــزه نگهدارنــده ،پمــپ تزریــق ،ســیلندرهای

آســفالتین و نشســت آن بــر روی ســنگ مخــزن بــه پارامتر

جمــعاوري ثبــت اطالعــات .دســتگاه نگهدارنــده مغــزه

واگــی بــا تراوایــی باالتــر ،رســوب باالتــری را در حیــن

دمــای  ۲۰۰ °Cرا دارد.

تراوایــی مغــزه بســتگی دارد .مغــزه داراي شــكافهاي
تزریــق گاز نشــان میدهــد [ .]12همانگونــه کــه از

مــورد اســتفاده قابلیــت تحمــل فشــار  9000 psiaو
1. Unconsolidated Porous Media
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سنسور فشار
جمعآوریاطالعات
سیلندرهای ذخیره سیاالت

Gas

Brine

Crude oil

گرمکننده

نگهدارنده مغزه
تنظیمکننده فشار انتهایی

پمپ روغنی جهت اعمال
فشار جانبی

پمپ تزریقی DBR

جریانسنج گاز

جداکننده

نقطه نمونهگیری
شکل  -1شماتیک سیستم تزریق گاز به مغزه

سنگ و سیال مورد استفاده

جهــت انجــام آزمایشــات تزریــق گاز از یــک نمونــه نفــت

زنــده مربــوط بــه یکــی از مخــازن کشــور اســتفاده گردیــد

کــه ترکیــب آن در جــدول  1آمــده اســت .همچنیــن

ترکیــب گاز تزریقــی نیــز در جــدول  2در دســترس
میباشــد.

مغــزه مــورد اســتفاده در انجــام ایــن آزمایشــات از نــوع
ماســه ســنگ 1اســت کــه مشــخصات کلــی آن در جــدول

 3داده شــده اســت.

روش انجام آزمایشات

در ایــن تحقیــق جهــت بررســی تاثیــر فشــار تزریــق بــر
میــزان آســیبدیدگی ســازند در اثــر رســوب و نشســت

مــواد آلــی آســفالتینی دو آزمایــش ســیالبزنی گاز

طبیعــی بهصــورت یــک بعــدی در مغــزه ماســه ســنگی
انجــام پذیرفــت .بــه منظــور انجــام یــک آزمایــش تزریــق
گاز مراحــل زیــر بهترتیــب صــورت پذیرفــت:

در ابتــدا ســنگ مخــزن توســط آب مخــزن  %100اشــباع
و بــه دســتگاه نگهدارنــده مغــزه منتقــل میشــود .الزم
اســت دمــای ســنگ ،بــه دمــای مخــزن رســانده شــود.

پــس از اطمینــان از رســیدن دمــای مغــزه و آب بــه
دمــای مخــزن ،تراوایــی مطلــق ســنگ توســط تزریــق
آب بــه مغــزه در ســه دبــی انجــام میپذیــرد .در

ادامــه نفــت زنــده مخــزن بــه ســنگ تزریــق ،تــا مغــزه

از نفــت اشــباع شــود .در مرحلــه بعــدی تزریــق گاز در
دمــای مخــزن ،باالتــر از حداقــل فشــار امتزاجــی شــروع و
تزریــق میگــردد .تزریــق تــا زمانــی کــه نفــت دیگــری از

سیســتم خــارج نشــود ادامــه خواهــد داشــت .بــه منظــور
اندازهگیــری مقــدار آســفالتین موجــود در نفــت خروجــی،
از نفــت تولیــدی بهصــورت متنــاوب در زمانهــای

مختلــف نمونهگیــری میشــود و محتویــات آســفالتین

آن بــا اســتفاده از روش اســتاندارد  IP143اندازهگیــری
میشــود .همچنیــن محتویــات آســفالتین نفــت خــام
مــورد مطالعــه نیــز در ابتــدا بــا اســتفاده از همیــن

روش تعییــن گردیــد کــه مقــدار آن معــادل  %0/5وزنــی
محاســبه گردیــد .در انتهــای آزمایــش بــا تزریــق دوبــاره

نفــت یــا حاللــی کــه موجــب رســوب آســفالتین یــا حــل
شــدن آن نشــود ،تراوایــی در کل مغــزه اندازهگیــری مــی
شــود .تراوایــی در ایــن مرحلــه از روش قانــون دارســی
محاســبه و ثبــت میگــردد.

1. Sandstone
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جدول  -2ترکیب درصد گاز مورد استفاده در آزمایشات تزریق

جدول  -1ترکیب نفت خام
جزء

درصد مولی

جزء

H2S

0/27
0/07
2/95
49/01
8/28
5/54
1/01
2/55
0/74
0/82
3/18
2/57
2/64
2/27
2/17

C1
C2

N2
CO2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12+

کل

 %مولی

74/45
9/23
4/84
3/79
0/7033
1/752
0/5368
0/65
0/8515
0/65
0/252
0/1384

C3
CO2
iC4
nC4
iC5
nC5
C6
C7
C8+
H2S
N2

0/0953

کل

100

1/47
14/46
100

جدول  -3مشخصات مغزه

نفوذپذیری مطلق ()md

تخلخل ()%

قطر ()cm

5/042

20/152

3/886

قابــل ذکــر اســت پیــش از انجــام آزمایشــات تزریــق الزم

طول ()cm

نوع سنگ

8/345

ماسه سنگ

نتایج و بحث

اســت فشــار نقطــه شــروع رســوب آســفالتین 1درخصــوص

در ایــن بخــش تمامــی دادههایــی کــه از آزمایشــات

امتزاجــی گاز تزریقــی در نفــت مخــزن اندازهگیــری شــود.

بررســی قــرار خواهــد گرفــت .همانگونــه کــه قبــا ذکــر

ســیال مخــزن مــورد نظــر ،همچنیــن حداقــل فشــار

ســیالبزنی مغــزه بهدســت آمــد مــورد تحلیــل و

حداقــل فشــار امتزاجــی گاز مــورد اســتفاده در نفــت

گردیــد دو ســری آزمایــش بــا فشــار تزریــق متفــاوت،

توســط دســتگاه لولــه قلمــی  2بــا اندازهگیــری بازیافــت
نفــت در اثــر تزریــق گاز طبیعــی در چنــد فشــار و

نهایتــا بــا رســم منحنــی بازیافــت نهایــی در فشــارهای

مختلــف تعییــن گردیــد کــه مقــدار آن

psi

4280

بهدســت آمــد .همچنیــن بــرای اندازهگیــری مقــدار
فشــار نقطــه شــروع آســفالتین از دســتگاه

ســل SDS

3

اســتفاده گردیــد .چــون در ایــن مطالعــه تزریــق

طبــق روش شــرح داده شــده در بخــش قبــل انجــام شــده
اســت.

جدول  -4نتایج آزمایشات قبل از تزریق گاز
% 0/5 wt

محتوی آسفالتین نفت خام

5050 psi

فشار نقطه شروع آسفالتین

4280 psi

حداقل فشار امتزاجی

امتزاجــی مــد نظــر میباشــد فشــار تزریــق بایــد باالتــر

از فشــار امتزاجــی در نظــر گرفتــه شــود .ایــن نتایــج در
جــدول  4نشــان داده شــده اســت.

1. Asphaltene Onest Pressure
2. Slim Tube
3. Solid Detection System
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آزمایش اول

اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود در ابتــدا

در ایــن آزمایــش فشــار تزریــق معــادل  5500 psiaدر نظر

افزایــش ناگهانــی اختــاف فشــار دو ســر مغــزه را خواهیــم

فشــار تزریــق از حداقــل فشــار امتزاجــی گاز طبیعــی در

باشــد .بــه ایــن گونــه کــه در ابتــدا قبــل از تزریــق ســیال

کــه در آزمایشــات در تمــام طــول مغــزه بــه حالــت

افــت فشــار در دو ســر مغــزه صفــر میباشــد .بــا بــاز

از تســت تزریــق گاز و منحنیهــای افــت فشــار بــر

بــه حالــت غیــر پایــدار رســیده و ممکــن اســت گاز

مغــزه اســت کــه شــاهد آن اســت کــه در بخشهایــی از

خــارج شــود .ایــن حالــت در زمانهــای اولیــه پــس از

ادامــه در مــورد آن بحــث خواهــد گردیــد .آزمایــش در

از بیــن رفتــه و بــه حالــت پایــدار نزدیــک میشــویم و در

تزریــق ،الزم اســت تراوایــی آب را محاســبه نماییــم،

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن آزمایــش افــت فشــار تــا

بــود کــه توســط همیــن گــروه نمونهگیــری شــده اســت.

 125-135 psiنوســان دارد کــه ظاهــرا بــه علــت وجــود

دمــای  32 °Cتزریــق گردیــد و بــا اســتفاده از رابطه دارســی

فشــار بــاالی حداقــل فشــار امتــزاج میباشــد و ناحی ـهای

بعــد از آن کــه سیســتم بــه دمــا و فشــار مــورد نظــر

مغــزه هنــوز گاز و نفــت بهصــورت مجــزا جریــان دارنــد

گرفتــه شــده اســت .در ایــن آزمایــش و آزمایــش بعــدی

داشــت کــه میتوانــد بــه دليــل تغییــر در نــوع جریــان

داخــل نفــت باالتــر ميباشــد ،هــر چنــد انتظــار م ـیرود

داخــل مغــزه سیســتم در حالــت ســکون بــوده و بالطبــع

امتزاجــی دســت یابیــم ولــی دادههــای بهدســت آمــده

نمــودن شــیر متصــل بــه خــط لولــه محتــوی گاز سیســتم

حســب زمــان نشــاندهنده وجــود دو ســیال مجــزا در

کانالیــزه شــده و حتــی در اثــر افــت فشــار بــاال از سیســتم

مغــزه حالــت کامــا امتزاجــی برقــرار نمیباشــد کــه در

تزریــق بــه وجــود میآیــد .بــا گذشــت زمــان ایــن حالــت

دمــای مخــزن انجــام پذیرفــت .قبــل از انجــام آزمایــش

نتیجــه افــت فشــار بــه حالــت معقولــی خواهــد رســید.

آب مــورد اســتفاده در ایــن آزمايــش نمونــه آب ســازند

تزریــق مقــدار  0/7حجــم حفــره 1از گاز طبیعــی بیــن

جهــت محاســبه تراوایــی ،آب ســازند در فشــار  500 psiو

سیســتم دو فــازی در مغــزه میباشــد .بــا وجــودی کــه

مقــدار تراوایــی آب معــادل  1/883 mdمحاســبه گردیــد.

امتزاجــی در مغــزه وجــود دارد ولیکــن در قســمتی از

بــرای انجــام آزمایــش تزریــق رســید ،بهترتیــب نفــت و

گاز و دوبــاره همــان نفــت ،تزریــق میگــردد .حــال بــه
بررســی تغییــر پارامترهــای مختلــف در حیــن تزریــق گاز

پرداختــه میشــود .مهمتریــن پارامتــری کــه در طــول
انجــام آزمایــش تغییــرات آن ثبــت میگــردد افــت فشــار

در طــول مغــزه اســت کــه نمــودار آن در شــکل  2آمــده

و لــذا نوســان در افــت فشــار مشــاهده میشــود .ایــن

حالــت در تمــام آزمایشهــا بــه وضــوح دیــده میشــود.
در شــکل  3نمــودار ضریــب بازیافــت و نســبت گاز بــه

نفــت برحســب میــزان گاز تزریقــی ترســیم شــده اســت.
ضریــب بازیافــت در اثــر تزریــق گاز افزایــش مییابــد.
در حالــی کــه نســبت گاز بــه نفــت تولیــدی مقــداری

ثابــت اســت.

تفاوت فشار دو طرف مغزه ()psi
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شکل  -2افت فشار در طول تزریق گاز در آزمایش اول
1. Pore Volume

بررسی آزمایشگاهی تاثیر ...
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شکل  -3نتایج گاز به نفت تولیدی و ضریب بازیافت در طول تزریق گاز

ایــن نشــانه آن اســت كــه هنــوز گاز تزریقی ميانشــکن

1

 IP143قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در شــکل  4رســم

نشــده اســت .ولــی همانگونــه کــه مشــاهده میشــود

شــده اســت .رونــد کاهشــی مقــدار آســفالتین در

حجــم حفــره بــا افزایــش نســبت گاز بــه نفــت تولیــدی

نشســت آســفالتین بــا زمــان اســت کــه شــدت ایــن

بــه مقــدار ثابتــی رســیده بــه معنــی ميانشــکن

میشــود.

در ایــن فشــار تزریقــی پــس از تزریــق حــدود %75

مواجــه هســتیم و بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب بازیافــت

نفــت تولیــدی بــا زمــان نشــاندهنده افزایــش مقــدار
رونــد پــس از تزریــق  0/8حجــم حفــره ســیال بیشــتر

شــدن گاز تزریقــی میباشــد .در زمــان میانشــکنی

بــا مراجعــه بــه شــکل  4مالحظــه میگــردد كــه پــس

همانگونــه کــه قبــا ذکــر گردیــد ایــن مقــدار بازیافــت

درواقــع همــان نقطــه میــان شــکنی گاز از سیســتم

کامــل برقــرار نگردیــده اســت .هــر چنــد در قســمت

موجــود در نفــت خــام خروجــی از مغــزه ،دقیقــا

هــر حــال در بخشهایــی از سیســتم دو فــاز مجــزا

کــرده بــر روی ســنگ مخــزن میباشــد .در ایــن

بــه امتــزاج کامــل بــه مقادیــر بازیافــت باالتــری نیــز

آســفالتین نشســت شــده بــر روی ســنگ از ســطح کنــده

گاز مقــدار بازیافــت نفــت معــادل  %65میباشــد.

از تزریــق  0/75حجــم حفــره از گاز بــه ســنگ کــه

نشــان میدهــد در قســمتی از مغــزه شــرایط امتزاجــی

میباشــد افزایــش نســبی در منحنــی آســفالتین

اعظــم ســنگ ناحیــه امتزاجــی وجــود دارد ولــی در

نشــاندهنده کاهــش نســبی مقــدار آســفالتین نشســت

در سیســتم در جریــان بودهانــد .در صــورت رســیدن

زمــان بــا توجــه بــه خــروج گاز از سیســتم مقــداری از

در مغــزه میتــوان رســید .نکتــه قابــل توجــه دیگــر

شــده و بــا جریــان گاز خــارج میشــود و پــس از تثبیــت

 %75حجــم تزریقــی از گاز میباشــد ،کــه یکــی از

معــادل افزایــش آســفالتین نشســتی میباشــد.

رســیدن بــه بازیافــت حــدود  %60بــا تزریــق حــدود

دالیــل آنــرا میتــوان در عــدم امتزاجپذیــری کامــل

همانگونــه کــه توضیــح داده شــد نســبت داد و از
طرفــی مقــداری از گاز تزریقــی متراکــم شــده و صــرف

فشــار افزایــی خواهــد گردیــد و بالطبــع از رســیدن بــه

بازیافــت باالتــر جلوگیــری خواهــد شــد.

همانگونــه کــه قبــا نیــز ذکــر گردیــد در فواصــل

مختلــف در حیــن آزمایــش نمونههــای خروجــی از

جریــان رونــد کاهشــی ادامــه خواهــد یافــت کــه ایــن

معمــوال رابطــه بیــن تراوایــی و تخلخــل بهصــورت
توانــی زیــر میباشــد:

()1

معادالتــی همچــون معادلــه کوزنــی -کارمــان و یــا

معادلــه بلیــک -پلومــر نشــان دهنــده ارتبــاط فــوق

بــا نمــای  3اســت [.]13

مغــزه بــه منظــور تعییــن مقــدار آســفالتین نشســت

کــرده بــر روی مغــزه ،مــورد آزمایــش اســتاندارد

1. Break Through

شماره 84
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شکل  -4آسفالتین خروجی در طول تزریق گاز

امــا در اینجــا  nبیــن  18تــا  20بهدســت آمــده اســت کــه

بررســی آســیب ســازند میباشــد .کــه در ایــن آزمایــش

دارد و بــا توجــه بــه ایــن میتــوان گفــت مکانیســم

در جــدول  6گــزارش شــده اســت .مراجعــه بــه نتایــج

نشــان از تاثیــر قابــل توجــه نشســت آســفالتین بــر تراوایی
عمــده رســوب انســداد مکانیکــی و قطــر کوچــک گلــوگاه

حفرههــا میباشــد کــه باعــث تســریع در امــر انســداد
میشــود ،زیــرا در یــک حجــم مســاوی از آســفالتین

فرآینــد انســداد تاثیــر بیشــتری بــر کاهــش تراوایــی دارد.

الزم بــه ذکــر اســت جهــت بهدســت آوردن  nاز معادلــه
موازنــه جرمــی بیــن دو نقطــه اســتفاده گردیــد .معادلــه
موازنــه جــرم جهــت محاســبه مقــدار آســفالتین رســوب

کــرده بــر روی مغــزه را بهصــورت زیــر مــی تــوان نوشــت:
()2

در رابطــه بــاال  PVحجــم اشــغال شــده مغــزه توســط
نفــت در ابتــدای تزریــق،

()tاmac

جــرم آســفالتین

تجمــع یافتــه بــر روی ســنگ در هــر زمــان w ،و

()tاw

درصــد آســفالتین اولیــه در نفــت و مقــدار آســفالتین در

نفــت خروجــی در هــر زمــان میباشــند و بهصــورت
grasph/ groil

اندازهگیــری میشــود.

Qout

دبــی تولیــدی

اســت و چگاليهــاي ورودي و خروجــي

ρsi

و

ρout

را

میتــوان ثابــت فــرض نمــود .بــا اســتفاده از حجــم
آســفالتین رســوبی بــر روی ســنگ و تفاضــل آن بــا حجــم
خالــی اولیــه ،حجــم خالــی در هــر زمــان محاســبه و از
روی آن تخلخــل را میتــوان محاســبه نمــود .نتایــج

حاصــل از یــک نقطــه درخصــوص ایــن آزمایــش در

جــدول  5آورده شــده اســت.

تراوایــی ســنگ مــورد آزمايــش شــاخص مناســبي جهــت

مقــدار آن قبــل و بعــد از آزمایــش محاســبه و مقادیــر آن

نشــاندهنده کاهــش آن در حــدود  %15میباشــد کــه
نشــاندهنده آســیب دیدگــی جــدی ســنگ مخــزن

در فرآینــد تزریــق گاز میباشــد .زیــرا اساســا هــدف از
انجــام فرآینــد تزریــق گاز بــه مخــزن افزایــش برداشــت

نفــت میباشــد ،در صورتــی کــه تزریــق گاز در ایــن
آزمايــش باعــث کاهــش  %15تراوایــی ســنگ شــده و لــذا

ایــن مقــدار را میتــوان در ایــن فرآینــد تخریــب قابــل
مالحظــه در نظــر گرفــت.

آزمایش دوم

در ایــن آزمایــش فشــار تزریــق در حــدود  4600 psiaدر

نظــر گرفتــه شــده اســت.

جدول  -5نتایج مربوط به آزمایشات آسفالتین و محاسبات انجام
شده
0/035
0/0122
0/041
0/002
19/186
0/22

مقدار گرم آسفالتین رسوبی ()gr
درصد وزنی آسفالتین در نفت خروجی ()%
حجم آسفالتین رسوب کرده ()cc
حجم آسفالتین /حجم خالی
درصد تخلخل نهایی ()%
درصد کاهش تخلخل ()%

جدول  -6نتایج آزمایشات مربوط به قبل و بعد از تزریق گاز

درصد
كاهش

14/73

بعد از
تزریق گاز

قبل از
تزریق گاز

()md

()md

0/8267

0/9696

تراوایی موثر نفت در
مغزه مورد آزمايش ()md
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فشــار روغــن وارد شــده در محفظــه نگهدارنــده مغــزه

میــزان گاز تزریقــی در شــکل  6گــزارش شــده اســت.
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شــده اســت ،پدیــده میــان شــکن اتفــاق میافتــد .در

بــر غــاف روی آن ،در بــازه  5000 – 5400 psiaمتغیــر
میباشــد .همچنیــن ،دمــای سیســتم نیــز

°C

زمانــی کــه حــدود  0/56از حجــم تخلخــل گاز تزریــق

(معــادل دمــای مخــزن) بــوده اســت .بعــد از راهانــدازی

اینجــا بــه نســبت حالــت قبــل میــان شــکن زودتــر اتفــاق

تعییــن گردیــد.

حداقــل فشــار امتزاجــی بیشــتر اســت بــه فشــار امتزاجــی

سیســتم ،تراوایــی مطلــق آب ( )Kwمعــادل 1/756 md

در ادامــه نمــودار افــت فشــار برحســب حجــم حفــرات
گاز تزریقــی در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد مقــدار فشــار

اولیــه اندکــی افزایــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه کمتــر

بــودن فشــار تزریــق نســبت بــه قبــل ،مقــدار فشــار اولیــه
بیشــتری الزم اســت تــا بــر نیــروی مویینگــی غلبــه کنــد.
همانگونــه کــه قبــا توضیــح داده شــد ایــن افزایــش

ناگهانــی فشــار ،ناشــی از زمــان بســیار کوتاهــی اســت کــه
سیســتم از حالــت پایــدار خــارج و بــه حالــت ناپایــدار
میرســد .در همیــن زمــان کوتــاه ممکــن اســت مقــداری

گاز از سیســتم در اثــر پدیــده انگشــتی شــدن بــه بیــرون

هدایــت شــود.

نمــودار ضریــب بازیافــت و نســبت گاز بــه نفــت برحســب

نزدیــک میشــود ،در بخــش بیشــتری از مغــزه حضــور دو
ســیال بهصــورت مجــزا اتفــاق بیفتــد و بالطبــع ناحیــه

امتزاجــی کوچکتــری انتظــار مـیرود .همچنیــن بــا توجــه
بــه کاهــش فشــار گاز ،تحرکپذیــری افزایــش و پدیــده
میانشــکنی ســریعتر اتفــاق میافتــد .همانگونــه کــه
در شــکل مالحظــه میگــردد پــس از تزریــق حــدود

 0/65از حجــم حفــره گاز ،مقــدار بازیافــت حــدود 0/65

نیــز مشــاهده میشــود .بــا توجــه بــه کاهــش فشــار
تزریــق اثــر تراکــم گاز در اینجــا مشــاهده نمیشــود .در

ایــن آزمایــش نیــز مقــدار آســیب دیدگــی ســازند کــه در

نتیجــه کاهــش تراوایــی ســنگ مخــزن قابــل اندازهگیــری
اســت در جــدول  7نشــان داده شــده اســت کــه نتایــج

نشــاندهنده کاهــش تراوایــی بــه میــزان  %11اســت.

0/4

حجم گاز تزریقی ()PV

0/2

150
145
140
135
130
125
120
115
0

تفاوت فشار دو طرف مغزه ()Psia

1/2

1

0/8

0/6

میافتــد .در حالتــی کــه فشــار تزریــق ضمــن آن کــه از

شکل  -5افت فشار در طول تزریق گاز در آزمایش دوم
نسبت گاز به نفت تولیدی ()scf/bbl

ضریب بازیافت ()%

3100
2900
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1/2 1500

Recovery Factor

0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
0

GOR

1

0/8

0/6

0/4

حجم گاز تزریقی ()PV

0/2

شکل  -6نتایج نسبت گاز به نفت و بازیافت در حین تزریق گاز
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جدول  -7نتایج آزمایش قبل و بعد از تزریق گاز
تراوایی موثر نفت در مغزه مورد آزمايش

درصد کاهش

بعد از تزریق گاز

قبل از تزریق گاز

11/17

(1/027 )md

(1/156 )md

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــه بررســی تغییــر خــواص ســنگ مخــزن
در فرآینــد تزریــق گاز طبیعــی پرداختــه شــده اســت .بــه

ایــن منظــور تجهیــزات آزمایشــگاهی ســیالبزنی برپــا

گردیــده و در شــرایط مختلــف فشــار تزریقــی ،خــواص
ســنگ و خــواص ســنگ مخــزن و خــواص ســیال مخــزن

در قبــل از تزریــق ،حیــن تزریــق و بعــد از تزریــق گاز

بررســی شــده اســت .نتایــج کلــی حاصــل از ایــن تحقیــق
را بهصــورت زیــر میتــوان خالصــه نمــود.

 -1در آزمایشــات انجــام گرفتــه هــر چنــد فشــار تزریــق
از حداقــل فشــار امتزاجــی باالتــر بــود ولــی دادههــای
آزمایشــگاهی منحنــی افــت فشــار مغــزه بــر حســب زمــان

نشــان میدهــد کــه احتمــاال در بعضــی از قســمتهای
مغــزه حالــت امتزاجــی برقــرار نشــده و بــه همیــن علــت

شــاهد نوســاناتی در افــت فشــار سیســتم میباشــیم کــه

ایــن نوســانات تــا نقطــه میانشــکنی گاز ادامــه خواهــد

داشــت .ایــن نوســانات قبــل از میانشــکنی نشــاندهنده

وجــود دو ســیال مجــزای نفــت و گاز در سیســتم اســت
کــه باعــث کاهــش و یــا افزایــش فشــار میشــود .در
عیــن حــال همیــن عامــل باعــث میشــود کــه در مقادیــر
بازیافــت حــدودا  %60تــا  %65میانشــکنی اتفــاق بیفتــد

و نتــوان بــه بازیافــت باالتــر دســت یافــت.

 -2هــر چــه فشــار تزریــق کمتــر باشــد مقــدار فشــار
الزم بــرای غلبــه بــر نیــروی موئینگــی در ابتــدای تزریــق
باالتــر خواهــد بــود و شــاهد افزایــش فشــار باالتــری در

ابتــدای فرآینــد خواهیــم بــود .چــون در شــرایط برابــر

بــا کاهــش فشــار تزریــق ،حرکــت سیســتم بــه ســمت

غیرامتزاجپذیــری اســت.

 -3منحنــی مقــدار آســفالتین موجــود در نفــت خروجــی

مغــزه نشــاندهنده افزایــش مقــدار رســوب آســفالتین در
مغــزه بــا زمــان دارد .در نقطــه میانشــکنی گاز ،کاهــش

نســبی ایــن مقــدار دیــده میشــود کــه میتــوان دلیــل
آن را کنــده شــدن مقــداری از رســوبات تهنشــین شــده

بــر روی ســنگ و هدایــت آن بــه بیــرون مغــزه توســط گاز
نســبت داد بنابرایــن در ایــن نقطــه مکانیــزم حمــل ذرات
اتفــاق میافتــد.

 -4براســاس آزمایشــات انجــام شــده تراوایــی ســنگ
مخــزن در اثــر تزریــق ایــن گاز کاهــش مییابــد کــه

بــا توجــه بــه ارتبــاط توانــی تراوایــی بــا تخلخــل حاصــل
شــده کــه حــدود  %18-20میباشــد میتــوان نتیجــه

گرفــت کــه در فرآینــد تزریــق گاز طبیعــی درخصــوص

ایــن ســنگ مکانیســم عمــده رســوب انســداد مکانیکــی

حفــرات ســنگ میباشــد و ایــن مقــدار آســیب ســازند بــا

کاهــش فشــار تزریــق کاهــش مییابــد بنابرایــن شــاید
بتــوان گفــت بهتــر اســت حتــی االمــکان فشــار تزریــق
بــه حداقــل فشــار امتزاجــی نزدیکتــر باشــد.

 -5در تمامــی آزمایشهــای تزريــق گاز طبیعــی بــا

ترکیــب مــورد نظــر ضريــب بازيافــت حــدود  %70اســت
و درصــد تخریــب ســازند از  %25بیشــتر نشــده اســت .در
واقــع میتــوان ایــن گاز را در تمامــی حــاالت مناســب

بــرای تزریــق دانســت.

 -6مشــاهدات بصــری ،پــس از اتمــام آزمایــش و بــاز

نمــودن سیســتم نگهدارنــده مغــزه نشــان میدهــد کــه

بیشــترین رســوب آســفالتین در ابتــدای مغــزه تشــکیل
میشــود .در واقــع ناپایــداری در ابتــدای تمــاس نفــت و

گاز بیشــتر از زمانهــای دیگــر رخ میدهــد.
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