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 -1دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،ایران
 -3گروه مهندسی معدن و نفت دانشگاه نظربایف ،آستانا ،قزاقستان
تاريخ دريافت1397/9/18 :

تاريخ پذيرش1398/4/25 :

چكيده
حیــن تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی و فرآینــد تزریــق ،تغییــرات فشــار منفــذی باعــث تراکــم مخــزن میگــردد کــه منجــر بــه اثرگــذاری
مســتقیم روی خــواص پتروفیزیکــی ســنگ مخــزن میشــود .بنابرایــن ،شــناخت تغییــرات رفتــار ســنگ و خــواص مخزنــی وابســته بــه
تنــش ماننــد تخلخــل و نفوذپذیــری بســیار بــا اهمیــت اســت .در ایــن مطالعــه ،تــاش میشــود اثــر بارگــذاری هیدرواســتاتیک بــر
خــواص پتروفیزیکــی ،ژئومکانیکــی و ســاختاری ســنگ مخــزن کربناتــه بررســی شــده و تغییــرات تخلخــل ،نفوذپذیــری و توزیــع انــدازه
حفــرات مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد .جهــت بررســی تغییــرات صــورت گرفتــه در رفتــار ژئومکانیکــی ســنگ مخــزن کربناتــه،
ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی دو نمونــه ســنگ مخــزن بــا خــواص ظاهــری و فیزیکــی مشــابه تحــت بارهــای مختلــف اندازهگیــری
شــد .همچنیــن ،بهمنظــور بررســی ســاختار و تغییــرات داخلــی نمونههــای ســنگ مخــزن از تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
( )SEMاســتفاده شــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه بــا افزایــش بارگــذاری ،نفوذپذیــری و تخلخــل در آخریــن
مرحلــه بارگــذاری بهترتیــب  %36/14و  %7/39رونــد کاهشــی از خــود نشــان میدهنــد .بررســی ســرعتهای مــوج برشــی و تراکمــی
نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش فشــار آنهــا رونــد افزایشــی داشــته و ایــن مســئله ناشــی از میــزان نســبت حجــم فضــای ماتریکــس ســنگ
بــه فضــای خالــی آن اســت .تلفیــق آنالیــز تصاویــر  SEMو تغییــرات انــدازه حفــرات نشــان میدهــد کــه در اثــر بارگــذاری ،حفــرات
ریزتــر و متراکمتــر گشــته و میانگیــن انــدازه دانههــا کوچکتــر میگــردد ،کــه ایــن خردشــدن و قرارگیــری ذرات ریزتــر در میــان
ذرات درشــتتر میــزان تخلخــل و تراوایــی را کاهــش میدهــد .شــناخت رونــد تغییــرات خــواص پتروفیزیکــی بههمــراه بررســی
تغییــرات ســاختاری و ژئومکانیکــی متناظــر آنهــا در اســتراتژیهای تولیــد از مخــازن نفتــی و فرآیندهــای تخلیــه ســیاالت از مخــازن از
اهمیــت بهســزایی برخــوردار هســتند.
كلمــات كليــدي :بارگــذاری هیدرواســتاتیک ،خــواص ژئومکانیکــی ،ســنگ مخــزن کربناتــه ،آنالیــز میکروســکوپی،

ســرعت امــواج صوتــی
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و میکــرو سیتیاســکن و ســرعت امــواج تراکمــی،4

مقدمه

ســنگ مخــزن کربناتــه از مهمتریــن ســاختارهای

متخلخــل مخــازن هیدروکربــوری اســت کــه بهدلیــل
ی باالیــی
فرآیندهــای مختلــف دیاژنتیکــی ،دارای پیچیدگـ 

در بافــت و ســاختار زمینشناســی ،خــواص مخزنــی و نــوع
فضــای متخلخــل اســت .حیــن تولیــد از مخــازن نفتــی،

بــا خــارج شــدن ســیاالت از محیــط متخلخــل تعــادل
سیســتمی آن دچــار اختــال شــده و منجــر بــه افزایــش

تغییــرات دیاژنــزی و ســاختاری نمونــه ســنگ را تحــت

فشــارهای محصورکننــده مختلــف مــورد تجزیــه و تحلیــل

قــرار دادنــد [ .]4توصیــف صحیــح خــواص پتروفیزیکــی
ســنگ مخــزن کربناتــه ماننــد تخلخــل و توزیــع انــدازه
دانههــا بعلــت اینکــه ایــن پارامترهــا ظرفیــت مخــازن

جهــت ذخیرهســازی و انتقــال هیدروکربنهــا را کنتــرل
مینماینــد ،حائــز اهمیــت اســت [.]5

تنــش مؤثــر روی ســنگ مخــزن گشــته و ســنگ مخــزن

آزمایشــات تعییــن ســرعت صــوت در تفســیر دادههــای

تغییــرات فشــاری در مخــزن میتوانــد بــر تخلخــل و

مخــزن جایــگاه ویــژهای دارد .بــا بررســی تغییــرات ســرعت

تحــت تراکــم ،دچــار تغییــر شــکل میشــود.

لــرزهای ،آنالیــز نمودارهای صوتــی چاه و تعیین مشــخصات

نفوذپذیــری اطــراف دهانــه چــاه اثرگــذار باشــد .کرنــش

بهوجــود آمــده بهدلیــل تغییــرات تنشــی ،اگــر از حــد
مجــاز شکســت ســنگ فراتــر نــرود ،قابــل بازیابــی اســت

[ .]1کاراکان و همــکاران تغییــرات تخلخل و نفوذپذیری در
ســنگ مخــزن متخلخــل را تحــت دو فشــار محصورکننده

1

 3/4و  20/41 MPaاشــباع از آب توســط آنالیــز تصاویــر
ســیتی اســکن مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا بــه

ایــن نتیجــه رســیدند کــه تنــش اعمالــی بــه محیــط
متخلخــل ،خــواص ســنگ و انتقــال ســیال را نســبت بــه

حالــت بــدون تنــش تغییــر میدهــد و بــه کمــک تصاویــر

سیتیاســکن میتــوان باندهــای تراکمــی ،2تعییــن
محــل تغییــرات تخلخــل و تغییــرات داخلــی ســاختار

ســنگ در حالتهــای مختلــف را بررســی کــرد .همچنیــن
آنهــا دریافتنــد کــه تراوایــی نیــز بــا شــروع شــکاف

3

افزایــش مییابــد [ .]2اســکینر و همــکاران رابطـهای بیــن

عــدد ســیتی ،تخلخــل ماتریکــس و نفوذپذیــری ارائــه
دادنــد تــا بتــوان خــواص پتروفیزیکــی ســنگهای مخزنــی

بــا ناهمگونــی بــاال را کــه در شــرایط آزمایشــگاهی قابــل

دســتیابی نیســتند ،توصیــف کننــد .همچنیــن آنهــا

دریافتنــد کــه یــک رابطــه خطــی بیــن تخلخــل و عــدد
سـیتی وجــود دارد ،و یــک رابطــه جدیــد بــرای توصیــف

نفوذپذیــری بعنــوان تابعــی از تخلخــل ارائــه دادنــد [.]3

مطالع ـ ه صــورت گرفتــه توســط عبدالکریــم و عبدالطیــف

بــا بررســی تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی

امــواج تراکمــی و برشــی تحــت بارگذاریهــای متنــاوب،

میتــوان تنــوع در هندســه منافــذ ،نــوع تخلخــل و

بهخصــوص ناهمگونــی در بافــت ســنگ مخــزن را

مشــاهده و ارزیابــی نمــود [ 7و  .]6بهطــور کلــی ،رفتــار

ســرعت صوتــی کربناتهــا بــه هندســه و نــوع منافــذ

بســتگی دارد [ 9و  .]8در مطالعــه انجــام شــده توســط
صالــح و همــکاران ارتبــاط بیــن ســرعتهای لــرزهای و

آنیزوتروپــی نفوذپذیــری بــرای نمونههــای ســنگ مخــزن

کربناتــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و ارتباطــی بیــن
تراوایــی و ســرعت مــوج برشــی در برخــی ســنگهای
5

کربناتــه ارائــه شــد [ .]10همچنیــن ،ولــی و همــکاران اثــر

شــکل هندســی منافــذ ســنگهای کربناتــه را بــر ســرعت
امــواج صوتــی بــا اندازهگیــری ســرعت امــواج تراکمــی

و برشــی بررســی کردنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کــه ســرعت امــواج كشســان در ســنگهاي كربناتــه
بــه پارامترهایــي نظيــر دياژنــز ،كانيشناســي ،ســاختار
خلــل و فــرج ،نــوع ســيال ،فشــار و دمــا و همچنيــن در

كربناتهــاي نامتراكــم ،بــه نســبت دانــه بــه خميــره،
شــكل ،انــدازه و جورشــدگي دانههــا بســتگي دارد .بعــاوه،
عامــل اصلــي پراكندگــي در نمودارهــاي ســرعت امــواج

برحســب تخلخــل را ميتــوان نــوع منافــذ تشــكيلدهنده
تخلخــل در ســنگهاي كربناتــه دانســت [.]11

1. Confining Pressure
2. Compaction Bands
3. Onset of Fracturing
4. Compressional Wave Velocity
5. Shear Wave Velocity
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عالوهبــر مــوارد گفتــه شــده ،تغییــرات ژئومکانیکــی

خصوصیات نمونه مغزههای انتخابی

ایجــاد شــده در ســنگ تحــت بارگــذاری نیــز بســیار مهــم

بــه منظــور بررســی اثــر بارگــذاری بــر خــواص

نزدیکــی بــا تغییــرات تخلخــل دارد .در ناحیــه قبــل

مخــزن ،دو نمونــه کربناتــه از یکــی از مخــازن جنــوب

مییابــد [ .]12نبــود مطالعــات جامــع جهــت بررســی

مشــخص و در کنــار هــم تهیــه شــده و بــه ایــن خاطــر

اســت .بهطــور کلــی ،مکانیزمهــای شکســت ارتبــاط

پتروفیزیکــی ،ژئومکانیکــی و ســاختار نمونــه ســنگ

شکســت 1نیــز ،نفوذپذیــری تحــت تراکــم بشــدت کاهــش

غربــی ایــران تهیــه گردیــد .نمونههــا از یــک عمــق

خــواص پتروفیزیکــی و ســاختاری ســنگ مخــزن وابســته
بــه تنــش مخصوص ـاً ســنگهای کربناتــه تحــت شــرایط

بــه لحــاظ زمینشناســی ،ســاختار و خــواص پتروفیزیکــی
مشــابه یکدیگــر میباشــند .نمونههــای انتخابــی توســط

را بــا رویکردهــای متفاوتتــر جهــت توصیــف بهتــر

شستشــو شــدهاند ،بهطوریکــه فضــای متخلخــل آنهــا

ایجــاب میکنــد.

قبــل از تعييــن خــواص پتروفيزيكــي ســنگ ،الزم اســت

آزمایشــگاهی ضــرورت یــک تحقیــق ترکیبــی کاملــی

تولوئــن و متانــول بــا اســتفاده از دســتگاه ساکســولت

ســاختار فضــای متخلخــل و بررســی عملکــرد مخــزن

عــاری از نمکهــا ،گل حفــاري و مــواد نفتــي باشــند.

در ایــن مطالعــه ،اثــر بارگــذاری هیدرواســتاتیک روی

نمونههــا خشــك گردنــد كــه بدیــن منظــور نمونههــای

خــواص پتروفیزیکــی و ســاختاری ســنگ مخــزن کربناتــه

بــا اســتفاده از ســرعتهای مــوج تراکمــی و برشــی و
نیــز آنالیــز ســیتی اســکن مــورد بررســی واقــع شــد
تــا بتــوان تغییــرات در فضــای متخلخــل را شــناخته و

ظرفیــت ذخیــره و انتقــال ســیاالت مخزنــی را در مطالعات

پتروفیزیکــی تخمیــن زد .بــرای ایــن منظــور ،دو نمونــه
ســنگ مخــزن کربناتــه از یــک عمــق مشــخص بــا شــرایط
رســوبگذاری و سنگشــدگی 2مشــابه کــه دارای خــواص

پتروفیزیکــی و ظاهــری نزدیــک هســتند ،بــا یــک الگــوی
مشــخص بــه دفعــات تحــت بارگــذاری هیدرواســتاتیک
قــرار گرفتــه و تغییــرات تخلخــل و نفوذپذیــری نمونههــا

توســط دســتگاه  3 CMS-300مــورد مطالعــه واقــع شــد.

جهــت توصیــف بهتــر تغییــرات صــورت گرفتــه تحــت

بارگــذاری ،قبــل و بعــد بارگــذاری از نمونــه تصاویــر SEM

تهیــه و همچنیــن ،توزیــع و اندازه حفرات توســط دســتگاه

 AutoporeIIIبررســی گردیــد .بــا توجــه بــه اهمیــت
مطالعــه تغییــرات ژئومکانیکــی ،ســرعت مــوج تراکمــی

و برشــی نمونههــا توســط دســتگاه  Sonic-Viewerمــورد

ارزیابــی قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه آنالیزهــای

ژئومکانیکــی ،پتروفیزیکــی و نیــز ســرعت امــواج صوتــی
در پژوهشــگاه صنعــت نفــت و آنالیــز میکروســکوپی در
دانشــگاه تهــران انجــام شــدهاند.

ســنگ بهمــدت  24 hدر آونــي بــا دمــای

C

°

 60قــرار

داده شــدند .پــس از عملیــات شستشــو و خشــک کــردن
مغزههــا ،تراوایــی و تخلخــل ماتریــس اندازهگیــری

شــد .اندازهگیــری تخلخــل بــا اســتفاده از انبســاط

گاز هلیــم و قانــون بويــل و نفوذپذیــری ســنگ نیــز بــا
اســتفاده از دســتگاه اندازهگیــری تراوایــی هــوا بــر مبنــای

قانــون دارســی انجــام میشــود .بررســی سنگشناســی
نمونههــای انتخابــی در جــدول  1آورده شــده اســت.
مشــخصات ظاهــری ،جنــس و همینطــور نتایــج

آزمایشهــای اندازهگیــری تخلخــل و تراوایــی صــورت

گرفتــه روی نمونههــا در جــدول  2نشــان داده شــده
اســت .همچنیــن ،تصویــر ســطح مقطــع نــازک نمونــه در

شــکل  1نشــان داده شــده اســت.
فرآیند انجام آزمایش

بــه منظــور بررســی اثــر بارگــذاری بــرروی محیــط
متخلخــل و ســاختار ســنگ مخــزن ،در ابتــدا از تصاویــر

ســیتی اســکن جهــت بررســی ســاختاری نمونههــا
اســتفاده گردیــد .ســپس ،خــواص پتروفیزیکــی شــامل
تخلخــل و تراوایــی بههمــراه ســرعت امــواج صوتــی و

برشــی آنهــا اندازهگیــری شــد.

1. Pre-failure Region
2. Diagenesis
3. Core Measurement System
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جدول  1سنگشناسی نمونههای انتخابی
شماره نمونه

A

B

ارتباط تخلخل -تراوایی

عالی

عالی

عمق ()m

3119/54

3119/6

طبقهبندی آرچی

III,C

III,C

لیتولوژی اصلی

dolomitic

dolomitic

آهک

%85

%87

دولومیت

%10

%10

انیدریت

%5

%3

کل

%100

%100

گراول

0

0

ماسه

4

4

خاکه (ماسه/سیلت)

0

0

لیتولوژی ()%

اندازه دانه ()4-0
 :0خیلی ریز  :1ریز
 :2دانه متوسط
 :3درشت دانه
 :4خیلی درشت

جدول  2نتایج آزمایشهای اندازهگیری تخلخل و تراوایی صورت گرفته روی نمونهها
شماره نمونه

طول

()cm

قطر

()cm

دانسیته

()g/cm3

تخلخل ()%

تراوایی

()md

A

5/961

3/768

2/71

22/17

1/31

B

5/443

3/753

2/71

21/87

4/20

شکل  1تصویر سطح مقطع نازک نمونه

همچنیــن جهــت آنالیــز نتایــج ،از تصاویــر میکروســکوپ

میگیــرد .درصــد رادیواکتیــو عبــوري تابعــی از ضخامــت

تزریــق جیــوه بررســی گردیــد .رونــد انجــام آزمایشــات

ســیتی نشــاندهنده تضعیــف اشــعه ایکــس اســت .در

الکترونــی روبشــی و تغییــرات انــدازه ذرات بــا دســتگاه

بهشــرح ذیــل اســت:

عکسبرداری سیتی اسکن

تصویرنــگاري سیتیاســكن ،تكنیــك عكسبــرداري
رادیولــوژي غیرمخربــی بــوده کــه براســاس میــزان

تضعیــف اشــعه ایکــس هنــگام عبــور از مــاده شــکل

مــاده ،وزن مخصــوص و ترکیــب شــیمیایی بــوده و عــدد
مطالعــات ســنگ مخــزن ،مهمتریــن قابلیــت اســتفاده از

ســیتی اســکن توانایــی تصویربــرداری بهطــور مســتقیم

حتــی از درون پوشــشهای مــورد اســتفاده معمــول
و ســیال محصــور بــدون دســتکاری اســت کــه باعــث

میگــردد تجزیــه و تحلیــل قابــل اعتمادتــری داشــته و

شماره  ،108آذر و دی 1398
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کمتریــن آســیب بــه نمونــه وارد گــردد [ 14و .]13

همچنیــن بــه منظــور اطمینــان از عــدم وجــود شکســتگی

اندازهگیری سرعت موج صوتی تراکمی و برشی

اســتفاده از روشهــای دینامیکــی بــه عنــوان یــک تســت

و مشــاهده نــوع تخلخــل داخلــی مغزههــا ،تصویربــرداري

غیرمخــرب جهــت ارزیابــی دقیــق و ســریع ثابتهــای
االســتیک در خــواص ژئومکانیکــی ســنگ کامـ ً
ا پذیرفتــه

در ایــن تحقیــق تعییــن خــواص پتروفیزیکــی ســنگ

ســنگ مخــزن از طریــق اندازهگيــری ســرعت امــواج

ســیتی اســكن از نمونههــا انجــام شــده اســت.
بررسی خواص پتروفیزیکی تحت بارگذاری

مخــزن بــا کمــک دســتگاه  CMS-300ســاخت کشــور

آمریــکا انجــام شــد .ایــن دســتگاه یــک سیســتم خــودکار

اندازهگیــری تخلخــل ،تراوایــی و حجــم منفــذی اســت.

ایــن دســتگاه قــادر بــه اندازهگیــری تخلخــل در بــازه
 0/01تــا  ،%40حجــم منافــذ ،تراوایــی معــادل هــوا در
فشــار متوســط ،تراوایــی کلینکنبــرگ )تراوایــی معــادل

مایــع) در فشــارهای طبقــات باالیــی متوالــی از  500تــا

 10000 psiبــرای مغزههــای بــه قطــر  1/5 inاســت.
در ایــن سیســتم حجــم منافــذ توســط قانــون بویــل
تعییــن میشــود .بمنظــور بررســی اثــر بارگــذاری بــر

روی نمونــه ســنگ مخــزن از دو نمونــه ســنگ شــبیه بــه

هــم اســتفاده شــد .جهــت اطمینــان از تأثیــر بارگــذاری و

همچنیــن قابلیــت و امــکان اندازهگیــری تغییــرات خــواص

پتروفیزیکــی ،نمونههــا تحــت الگــوی زیــر مــورد بارگذاری
قــرار گرفتنــد و نتایــج آنهــا جهــت اندازهگیریهــا ادغــام
شــد .علــت ایــن اســت کــه بارگــذاری در ایــن مطالعــه

دارای چهــار مقطــع اســت و بــه جهــت اینکــه از شــدت

شــده اســت .در ایــن روش ،ویژگیهــای االســتيک
تراکمــی و برشــی بهدســت میآیــد .ســرعت امـــواج

تراکمــی و برشــی بـــه ســاختار ســنگ ،تخلخــل ،جنــس

کانیهــا ،چگونگــی تمــاس دانههــا بــا يکديگـــر ارتبــاط

دارد [ .]16همچنیــن ،ایــن پارامترهــا شــاخص مناســبی

جهــت تعییــن فشــردگی ســنگ میباشــند .ضریــب
االستیســیته یــک ویژگــی از مــاده اســت کــه باعــث
مقاومــت در برابــر تغییــر شــکل در قبــال وارد شــدن تنش
ب بالــک یــک مــاده نشــانگر
تکمحــوره میگــردد .ضری ـ 

میــزان مقاومــت مــاده نســبت بــه تراکــم حجمــی در

قبــال فشــار همــه جانبــه یکنواخــت میباشــد .معکــوس

ضریــب بالــک ،تراکمپذیــری مــاده را نتیجــه میدهــد.
ب برشــی مــاده نیــز مقاومــت مــاده در برابــر تنــش
ضری ـ 
برشــی روی ســطح مــاده را نشــان میدهــد .معــادالت

ضریبهــای معرفــی شــده بــا اســتفاده از روابــط شــماره

 3 ،1و  4بصــورت دینامیکــی محاســبه میشــوند.
(( )1ضریب برشی)

(( )2نسبت پواسون)

اثــرات بارگــذاری /باربــرداری روی نمونههــا کاســته

قــرار گرفتنــد.

• نمونــه  :Aبارگــذاری  6000 psiو  8000 psiهــر کــدام

بهمــدت  5روز

2

−2

P
2
S
2

شــود ،از دو نمونــه بــا خــواص فیزیکــی مشــابه اســتفاده
شــده و هــر کــدام تحــت یــک الگــوی منظــم بارگــذاری

G = ρV s 2

(− 1

P
2
S

(( )3ضریب یانگ)
(( )4ضریب بالک)

V
V
= ν
V
)2
V

=
(E G * 2)ν + 1
E
= K
( 3)1 − 2*ν

بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،از آنجاییکــه

• نمونــه  :Bبارگــذاری  2000 psiو  4000 psiهــر کــدام

بارگــذاری میتوانــد بــرروی عوامــل مرتبــط بــا ســرعت

از آنجاییکــه مغزههــا از اعمــاق باالیــی گرفتــه شــدهاند

تغییــرات حاصــل از بارگــذاری بــر پارامترهــای مرتبــط بــا

تنشهــای  500 psiو کمتــر از آن تغییــر خاصــی در

ایــن امــواج قبــل و بعــد از بارگــذاری مــورد ارزیابــی قــرار

بهمــدت  5روز

اندازهگیــری مــوج اثرگــذار باشــد لــذا بــه منظــور ارزیابــی

و میلیونهــا ســال تحــت تنــش بودهانــد ،بنابرایــن

ســرعت مــوج طولــی و عرضــی ســنگ مخــزن ،ســرعت

تخلخــل و تراوایــی اعمــال نکــرده و میتواننــد بهعنــوان

گرفتــه اســت.

معیــار اندازهگیــری محســوب گردنــد [.]15
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در ایــن مطالعــه ،جهــت بهدســت آوردن ســرعت امــواج

کاربردهــای بســیاری در ســالهای اخیــر در تجزیــه و

 er-SXســاخت کشــور ژاپــن اســتفاده شــد .ایــن دســتگاه

کــرده اســت .میکروســکوپهای الکترونــی بــه خاطــر

و مــوج برشــی ( )Sبــا اندازهگیــری زمــان گــذر مــوج

کردهانــد .در میکروســکوپهای الکترونــی بهجــای نــور

قبـ�ل و پـ�س از بارگـ�ذاری ،از دسـ�تگا ه �OYO Sonic View

یــک ابــزار بــرای تشــخیص ســرعت مــوج

تراکمــی ()P

فراصوتــی از درون نمونــه ســنگ بــا دقــت بــاال اســت.

بررسی توزیع اندازه حفرات

1

تزریــق جیــوه بــه درون محیــط متخلخــل بــه عنــوان

روشــی شــناخته شــده جهــت شناســایی توزیــع انــدازه

حفــرات و فضــای متخلخــل ســنگ مــورد اســتفاده قــرار

میگیــرد [ .]17اســتفاده از روش تزریــق جیوه بــرای اولین

بــار توســط پورســل ارائــه شــد کــه نشــان داد میتــوان
بیــن فشــار مویینگــی جیــوه و فشــار مویینگــی هــوا -آب

رابط ـهای برقــرار نمــود [ .]18در ایــن روش ،ابتــدا نمونــه
درون ســلول تزریــق جیــوه دســتگاه  AutoporeIIIســاخت

کشــور آمریــکا قــرار گرفتــه و جیــوه تحــت فشــارهای
مختلــف بــه درون آن تزریــق میگــردد .ســپس ،حجــم

جیــوهای کــه بههمــراه افزایــش فشــار بــه نمونــه وارد
میشــود اندازهگیــری میشــود کــه ایــن عملیــات بســته

بــه نــوع فضــای متخلخــل ممکــن اســت تــا چندیــن
ســاعت زمــان ببــرد .بــا توجــه بــه فشــارهای اعمالــی،

میــزان ســیاالت خروجــی و نیــز روابــط ریاضــی مربوطــه
میتــوان انــدازه حفــرات موجــود در ســنگ را تخمیــن

زد .حفــرات موجــود در یــک ســنگ را میتــوان بــه ســه

دســته حفــرات کوچــک ،متوســط و بــزرگ تقســیمبندی

تحلیــل فرآیندهــای آزمایشــگاهی در صنعــت نفــت پیــدا

محدودیــت میکروســکوپهای نــوری توســعه پیــدا
از پرتــوی الکترونــی اســتفاده میشــود .از آنجاییکــه

طــول مــوج الکتــرون میتوانــد بســیار کوتــاه باشــد،

پــس در میکروســکوپهای الکترونــی میتــوان بــه
بزرگنمایــی بســیار بــاال دســت یافــت (تــا حــد یــک
میلیــون برابــر در بعضــی از میکروســکوپهای الکترونــی)

[ 21و  .]20بــهمنظــور بررســی دقیــق اثــر بارگــذاری

بــر روی ســاختار ســنگ ،هندســه و انــدازة دانههــا از
نمونههــا قبــل و بعــد از بارگــذاری تصاویــر  SEMدر
بزرگنمایــی  1500برابــر از نمونههــا تهیــه شــده اســت.
ارائه نتایج
آنالیز تصاویر سیتی اسکن

شــکل  2تصاویــر ســیتی اســکن نمونههــای منتخــب

را بهصــورت طولــی نشــان میدهــد .براســاس تصاویــر

حاصلــه میتــوان دریافــت کــه نمونههــای مغــزه فاقــد

هرگونــه شــکاف و ناهمگونــی میباشــند کــه تصاویــر
توزیــع عــدد ســیتی نیــز مشــابهت زیــاد دو نمونــه را

نشــان میدهــد.

تغییرات خواص پتروفیزیکی

براســاس شــکلهای  3و  ،4میــزان تخلخــل و تراوایــی

کــرد [ .]19بــر مبنــای نمــودار فشــار مویینگــی بدســت

نمونــه

بهصــورت ســه ناحیــه روی منحنــی مشــخص نمــود .در

روز اســتراحت نمونــه در شــرایط محیــط ،مشــخص

تغییــرات محیــط متخلخــل ،قبــل از بارگــذاری بــرروی

نمونــه در فشــار  8000 psiبهمــدت  5روز تحــت بــار

نمونــه مــورد آزمایــش ،اندازهگیــری توزیــع حفــرات

انجــام گردیــد کــه ایــن بارگــذاری نیــز باعــث کاهــش

A

بعــد از

بارگــذاری psi

 6000بــرای  5روز

آمــده از تزریــق جیــوه میتــوان ایــن ســه دســته را

دچــار کاهــش شــده و بــا تکــرار آزمایــش پــس از 20

ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی اثــر بارگــذاری بــرروی

گردیــد کــه ایــن کاهــش پایــدار بــوده اســت .ســپس

مقطعــی از نمونــه تهیــه شــده و بعــد از بارگــذاری بــرروی

هیدروســتاتیکی قــرار گرفتــه و تســت  CMSروی آن

انجــام شــد.

مجــدد تخلخــل و تراوایــی نمونــه گردیــد.

تصویربرداری میکروسکوپی

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی 2یکــی از انــواع بســیار

معــروف میکروســکوپهای الکترونــی اســت کــه خصوصـاً

1. Pore Size Distribution
)2. Scanning Electron Microscope (SEM

شماره  ،108آذر و دی 1398
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شکل  2تصاویر سیتی اسکن و پروفایل عدد سیتی الف) نمونه  Aو ب) نمونه B

6

5

2
3
4
گامهای بارگذاری

1

0

میزان تخلخل نرمالشده

psi

psi

psi

psi

2000 4000 6000 8000
psi

6

5

psi

psi

psi

2
3
4
گامهای بارگذاری

1

میزان تراوایی نرمالشده

2000 4000 6000 8000

1/02
1/00
0/98
0/96
0/94
0/92
0/90

1/10
1/00
0/90
0/80
0/70
0/60
0/50
0/40
0

شکل  3روند تغییرات میزان تخلخل نرمال شده در طی فرآیند
بارگذاری برای نمونه A

شکل  4روند تغییرات میزان تراوایی نرمال شده در طی فرآیند
بارگذاری برای نمونه A

پــس از اطمینــان از تغییــر خــواص پتروفیزیکــی در اثــر

 Aو  Bدر اثــر بارگــذاری ،دادههــای حاصلــه نرمالســازی

بارگــذاری و امــکان اندازهگیــری دقیــق آن ،نمونــه  Bتحــت

شــدهاند .بدیــن منظــور ،مقادیــر تراوایــی و تخلخــل هــر

 5روز توســط دســتگاه  CMSقــرار گرفــت بهنحــوی کــه

بلندمــدت بــرای هــر نمونــه صــورت گرفتــه اســت .مقادیــر

بارگذاریهــای  2000 psiو  4000 psiهــر کــدام بهمــدت
بعــد از گــذر هــر مرحلــه بارگــذاری ،اندازهگیــری تخلخــل
و تراوایــی روی نمونــه انجــام شــد .ســپس نمونــه پــس از

اســتراحت  20روزه ،وارد بارگــذاری در فشــار بعــدی شــد.

جهــت بررســی تغییــرات تخلخــل و تراوایــی نمونههــای

نمونــه با تقســیم به مقدارشــان در حالــت قبــل از بارگذاری

اولیــه نمونــه  Aبــا تخلخــل  %22/17و تراوایــی  1/31 mDو

نمونــه  Bبــا تخلخــل  %21/87و تراوایــی  4/20 mDاســت.

همانطــور کــه مشــاهده میشــود در بارگذاریهــای

ابتدایــی ،بیشــترین مقــدار کاهــش مشــاهده میگــردد.

اثر بارگذاری هیدرواستاتیک ...
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نکتــه قابــل توجــه شــدت تغییــرات متفــاوت در دو پارامتر

رفتهرفتــه بــا افزایــش فشــار اعمالــی ایــن شــیب کاســته

شــکلهای  4 ، 3و  5آورده شــده اســت .تراوایــی نمونــه در
برابــر فشــار تقریبـاً  ۵برابــر میــزان تخلخــل نمونــه بیشــتر

تغییــرات بــه صفــر میــل کنــد .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه

شــد میتــوان اظهــار داشــت کــه نــرخ تغییــرات تراوایــی

تــا  8000 psiبیــش از  %36کاهــش تراوایــی مشــاهده

کــه ســنگ ســاختار طبیعــی خــود را حفــظ کــرده اســت

تخلخــل و تراوایــی اســت کــه ایــن میــزان تغییــرات در

کاهــش یافتــه اســت بهطوریکــه بــا افزایــش فشــار
میشــود .رفتــار ســنگ بــا افزایــش فشــار تغییــر کــرده

و میــزان تخلخــل و تراوایــی آن بــا نــرخ یکســانی کاهــش
نمییابنــد .در ابتــدای امــر هنگامیکــه فشــار تــا

psi

 2000افزایــش یافتــه اســت ســنگ بــا نــرخ شــدیدی
 %17از تراوایــی اولیــه و  %3/49از حجــم منفــذی را از

میشــود .پیشبینــی میشــود کــه بــا افزایــش فشــار

و تخلخــل برحســب فشــار در مراحــل نخســتین بارگــذاری

بــه حداکثــر مقــدار خــود میرســد و پــس از آن ایــن
نــرخ کاهــش مییابــد .جزییــات تغییــرات خــواص

پتروفیزیکــی ســنگ طــی بارگذاریهــای بلندمــدت در
شــکل  5آورده شــده اســت.

سرعت امواج صوتی و برشی

دســت میدهــد و متراکــم میگــردد .بــا افزایــش فشــار

بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه از آزمایــش  Vsو  Vpدر

نســبت بــه مرحلــه قبــل کاهــش مییابــد .نمونــه %8/25

بعــد از بارگــذاری نســبت بــه حالــت قبــل از بارگــذاری

بــه  4000 psiشــدت تغییــرات خــواص پتروفیزیکــی

جــدول  3میتــوان دریافــت کــه ســرعت عبــور مــوج

تراوایــی اولیــه و  %1/59تخلخــل اولیــه خــود را در ایــن

بــرای هــر دو نمونــه حــدود  %35افزایــش یافتــه و
ضریبهــای دینامیکــی ســنگ تقریبــاً  ۲برابــر شــده

متراکــم شــده و بــا افزایــش فشــار تغییــرات کمتــری

بارگــذاری میتــوان دریافــت کــه مقاومــت تراکمــی در

از حجــم منفــذی و  %7/06از تراوایــی کاســته میشــود.

تأییــد کننــده نتایــج آزمایــش  CMSو کاهــش خــواص

نــرخ ممکــن نســبت بــه مراحــل پیشــین متراکــم شــده

آزمایــش  Vsو  Vpآورده شــده اســت.

مرحلــه از دســت میدهــد .بــا افزایــش فشــار بــه
 ۶۰۰۰تخلخــل و تراوایــی نمونــه مجــددا ً بــا نــرخ کمتــری

اســت .بــا توجــه بــه تغییــرات ضریبهــا قبــل و بعــد از

حاصــل میشــوند بهطوریکــه در ایــن مرحلــه%1/4 ،

برابــر تغییــر شــکل افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن نتیجــه

psi

در مرحلــه بعــدی بــا فشــار  8000 psiســنگ بــا کمتریــن

پتروفیزیکــی ســنگ اســت .در جــدول  3نیــز نتایــج

و نمونــه  %0/9از حجــم منفــذی و  %3/8از تراوایــی خــود

توزیع اندازه حفرات

را از دســت میدهــد .شــکلهای  3و  4نشــاندهنده
ایــن مطلــب اســت کــه بــا اعمــال فشــار ،تراوایــی و
حجــم منفــذی بــا شــیب زیــادی کاهــش مییابــد امــا

بررســی سنگشناســی اولیــه نمونههــا نشــان میدهــد

کــه انــدازه تمامــی دانههــا درحــد ماســه 1اســت.
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16/00
14/00
12/00
10/00
8/25
8/00
7/06
6/00
3/82
3/49
4/00
1/59
2/00
1/41
0/90
0/00
 8000نمونه  6000 Bنمونه  4000 Bنمونه  2000 Aنمونه A
فشار ()psi
شکل  5تغییرات حجم فضای منفذی و تراوایی در اثر بارگذاری
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جدول  3تغییرات خواص ژئومکانیکی در اثر بارگذاری
شماره شرایط بارگذاری
نمونه
A

B

سرعت موج برشی

سرعت موج تراکمی

ضریب پواسون ()ν

ضریب برشی

ضریب یانگ

ضریب

قبل از بارگذاری

1343/115

2316/875

0/246

4/892

12/201

2/058

بعد از بارگذاری

1880/380

3367/900

0/273

9/590

24/444

3/696

قبل از بارگذاری

1209/754

2119/251

0/258

3/969

9/988

1/609

بعد از بارگذاری

1648/450

3074/334

0/298

7/372

19/143

2/574

()m/s

()m/s

وانــگ و همــکاران و گومــرو -دیــاز مطــرح کردنــد کــه مواد

Gا()Gpa

Eا()Gpa

بالک K

آنالیز تصاویر میکروسکوپی

تشــکیلدهنده ســنگ بــر شــکنندگی و شــکلپذیری

شــکل  8تصاویــر  SEMنمونههــای  Aو  Bرا قبــل و بعــد

ســنگ بــا افزایــش کوارتــز و دولومیــت در ســنگ افزایــش

بیضــی هــای مشــکی کــم رنــگ مشــخص شــده ،نشــانگر

دولومیــت وابســتگی بیشــتری بــه تنــش از خــود نشــان

بارگــذاری میباشــند .نواحــی نشــان داده شــده بــا

جنــس کلســیت مقاومــت کمــی از خــود در برابــر فشــار

کــه در اثــر تراکــم شکســته شــدهاند .بــا مقایســه کلــی

اســتفاده شــده حــدود  %۸۵کلســیتی میباشــند ،میتــوان

در قبــل از بارگــذاری (تصاویــر ســمت چــپ) منســجم و

اثــر بارگــذاری خردشــده و بــا بستهشــدن گلوگاههــا و

ســبب افزایــش فاصلــه بیــن دانههــا میگــردد کــه

ســنگ اثرگــذار اســت [ 23و  .]22میــزان اســتحکام

از بارگــذاری نشــان میدهــد .نواحــی نشــان داده شــده بــا

مییابــد .نمونــه سرشــار از کلســیت نســبت بــه کوارتــز و

شکســتگیهای بهوجــود آمــده در ســنگ پــس از

میدهــد .بــا توجــه بــه نظریــه ایشــان ،دانههــای از

بیضــی هــای ســفید رنــگ نشــانگر بخشهایــی بــوده

نشــان داده و زود میشــکنند و از آنجــا کــه نمونههــای

تصاویــر میتــوان دریافــت کــه ســاختار دانههــای ســنگ

اظهــار داشــت کــه دانههــای کلســیتی بــا انــدازه ماســه در

منظــم و دارای دانههایــی بزرگتــر بــوده کــه ایــن امــر

همچنیــن ،کاهــش حجــم منفــذی باعــث کاهــش تراوایــی

دلیلــی بــر وجــود تخلخــل و تراوایــی بیشــتر اســت .پــس

بصــورت فراوانــی تجمعــی انــدازه حفــرات در شــکل 6

فشــردهتر و نامنظمتــر و ذرات بــا ابعــاد کوچکتــر ظاهــر

نمونــه میشــود .نتایــج تســت تزریــق جیــوه نمونههــا

از اعمــال بارگــذاری روی نمونههــا ،ســاختار دانههــا

آورده شــده اســت .ناحیههــای  Iو  IIو  IIIبــه ترتیــت

گشــتهاند .طــی فرآینــد بارگــذاری ذرات ســنگ روی هــم

تســت تزریــق جیــوه در دو نوبــت قبــل از انجــام بارگــذاری

شکستهشــدن و ریزتــر شــدن ذرات خواهیــم بــود .ذرات

بــه منظــور بررســی دقیقتــر ،مســاحت زیــر نمــودار هــر

میشــود کــه در اثــر شکســتگی ســنگ ،بهوجــود

شــاخصی از حفــرات ریــز ،1متوســط 2و بــزرگ 3میباشــند.

فشــرده میشــوند .بــا افزایــش فشــار شــاهد خــرد شــدن،

و پــس از اتمــام بارگــذاری انجــام شــده اســت.

بــا ابعــاد ریزتــر در تصاویــر ســمت راســت نیــز مشــاهده

ناحیــه نســبت بــه کل نمــودار توزیــع حفــرات محاســبه
شــده و نتایــج در شــکل  7نشــان داده شــده اســت.
طبــق نتایــج محاســبه شــده پــس از بارگــذاری ،ســطح

ناحیــه  IIIکاســته شــده و بــه ســطح ناحیــه  Iافــزوده
شــده اســت .ایــن بدیــن معنــا اســت کــه حفــرات،
متراکمتــر و بســتهتر شــدهاند ،کــه دلیلــی بــر پرشــدن

حفــرات توســط خــرد شــدن ذرات حاصــل از شکســتگی

و همچنیــن ،تراکــم و فشــردگی حفــرات و در نتیجــه،
تغییــرات در محیــط متخلخــل اســت.

آمدهانــد .ایــن ذرات باعــث پــر شــدن فاصلــه بیــن

حفــرات میگــردد کــه باعــث انســداد و کاهــش شــدید
تراوایــی میگــردد .بــا افزایــش میــزان بارگــذاری ،نــرخ

کاهــش خــواص پتروفیزیکــی ســنگ کاهــش مییابــد
زیــرا ســنگ متراکمتــر شــده و بــا فشــردگی در ســطح

حفــرات احتمــال کمتــری بــرای شکســت ذرات جدیــد

وجــود دارد.

1. Micropore
2. Mesopore
3. Macropore
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MERCURY SATURATION
)(fraction
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10

1

0/1

)PORE THROAT RADIUS (micron

0/01
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0/2
0/1
0/0
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شکل  6توزیع حفرات با استفاده از تست تزریق جیوه الف) قبل از اعمال بارگذاری ب) بعد از اعمال بارگذاری

0/70
0/60

0/50
0/30

ناحیه

0/40
0/20
0/10
مساحت ناحیه III

مساحت ناحیه II

مساحت ناحیه I

0/00

شکل  7تغییرات مساحت اندازه دانهها در بخشهای مختلف قبل و بعد از بارگذاری
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شکل  8تصاویر  SEMنمونههای مورد آزمایش قبل (سمت چپ) و بعد (سمت راست) از بارگذاری الف) نمونه  )8000 psi) Aو ب) نمونه
)4000 psi) B

نشــان داده و شــاهد کاهــش حجــم حفــرات زیــاد خواهیم

بحث و نتایج

همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده شــد نزدیــک بــه

 %11از حفرههــای مرتبــط در نمونــهی تحــت بررســی
دارای انــدازه تقریبــی کوچکتــر از  0/5 µmمیباشــند.

بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه درصــد زیــادی از
گلوگاههــای تشــکیلدهنده ســنگ بــزرگ میباشــند.
همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده گردیــد ،در ابتــدا

بــا افزایــش فشــار تــا

psi

 2000شــیب نمــودار بســیار

زیــاد خواهــد بــود کــه ناشــی از بســته شــدن حفرههــا و

همچنیــن ،تغییــرات ناشــی از تغییرشــکل اســت .بهعــاوه،

تغییــر رفتــار تخلخــل و تراوایــی در ایــن مرحلــه تقریب ـاً

یکســان اســت .بهدلیــل اینکــه میــزان تغییــرات تخلخــل
و تراوایــی تــا ایــن فشــار زیــاد اســت ،میتــوان اینگونــه

بیــان داشــت کــه گســترهی زیــادی از حفرههــای بــزرگ
در ایــن نمونــه وجــود دارنــد .بهدلیــل در ارتبــاط بــودن

حفــرات ،بــا افزایــش فشــار تــا  2000 psiتمامــی حفــرات
تغییــر شــکل میدهنــد .دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه
در فشــارهای پایینتــر ،ســنگ از خــود رفتــار االســتیک

بــود کــه ناشــی از تغییــر شــکل میباشــند .ایــن تغییــرات
بــا بســته شــدن مجراهــا نیــز همــراه خواهــد بــود .از فشــار

 6000تــا  2000 psiدرمییابیــم کــه رونــد نمــودار تقریبـاً
یکســان خواهــد بــود .همچنیــن ،تــا فشــار 6000 psi

قســمت زیــادی از منافــذ فروریختــه و رفتهرفتــه بــا
1

مسدودســازی گلوگاههــا و همچنیــن بــا لغــزش و حتــی
2

خردشــدن ،باعــث تغییــرات و کاهــش تخلخــل نیــز خواهد
شــد یعنــی نمونــه ســنگ تــا فشــار حــدودا ً 2000 psi

شــاهد تغییــر شــکل بــوده و از ایــن فشــار بــه بعــد بــا

رونــد کاهــش شــدید حجــم حفــرات روبــرو نمیباشــد،
کــه در اینجــا عمدتــاً بــا شــروع ایجــاد شکســتهای
جزئــی و لغــزش بلورهــا روبــرو خواهیــم شــد .بــا ایــن

وجــود یکــی از نــکات مهــم در فشــارهای بــاال کــه باعــث
عــدم همخوانــی رونــد نمــودار تخلخــل و نمــودار تراوایــی
میگــردد ایجــاد شکســت در ســنگها اســت.

1. Pore Collapse
2. Sliding
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همانطورکــه انتظــار میرفــت بــا افزایــش فشــار،
تغییــرات تخلخــل نســبتاً یکســان بــوده ولــی میــزان

خواهــد داد و در قســمتهایی از نمونــه گســیختگی دانــه

کاهشــی را پیــش گرفتــه اســت .بــا گــذر از گام فشــاری

متخلخــل بهوجــود خواهــد آمــد کــه رونــد کاهــش

تغییــرات تراوایــی نســبت بــه گام فشــاری قبــل رونــد

 6000 psiشکســت در نمونــه دیــده میشــود .در ایــن

نخواهــد بــود بلکــه در نمونههــا شکســت موضعــی 5رخ
و ایجــاد شــکاف بــزرگ و پیوســتگی بیشــتر فضاهــای
تخلخــل و تراوایــی بــا افزایــش فشــار کندتــر خواهــد

فشــار بــه دلیــل رشــد کامــل شکســتگیها و غلبــه فشــار

شــد [ .]26در تصاویــر شــکل  8مشــاهده شــد کــه بــا

متالشــی 1شــده و باعــث پیوســتگی کامــل شــکافهای

همچنیــن ،سیمانشــدگی بیــن آنهــا جــدا شــده اســت و
نتیجت ـاً ایــن فاصلــه بــا تراکــم دانههــا 7پــر شــده اســت.

بــر تنــش تســلیم نمونــه ،حفــرات نمونــه در حالــت بــزرگ
بزرگتــر میگردنــد .بهــم پیوســتن شــکافهای
بزرگتــر باعــث عــدم پیــروی کامــل رفتــار تراوایی نســبت
بــه فشــار خواهــد شــد .در نتیجــه مشــاهده میشــود کــه
بــا وجــود یکســان بــودن میــزان افزایــش فشــار تغییــرات

نرمــال شــده تراوایــی از رونــد پیشــین نمــودار انحــراف
پیــدا خواهــد کــرد .ایــن شکســت همیــن تغییــرات را در

رونــد نمــودار تخلخــل نیــز بهوجــود مــیآورد .بنابرایــن،

افزایــش تنــش بــرروی نمونههــا اتصــال 6بیــن دانههــا و

ایــن اتصــال ناشــی از ســیمان بهوســیله ناحیــه دایــره ای

خاکســتری مشــخص گردیــده اســت .نتیجــه خــود ایــن
سیمانشــدگیها نیــز بــه پرشــدن و مســدود شــدن

مجراهــا و فضــای متخلخــل کمــک کردهانــد .بــا توجــه

بــه شــکل بــا از بیــن رفتــن اتصــال بیــن دانههــای
ســنگ کــه ناشــی از شکســته شــدن پیونــد بیــن ســیمان

مشــاهده میگــردد کــه در فــاز شکســت ،کاهــش تخلخــل

و دانههــا اســت ،ذرات ســنگ بــا برهمکنشــی کــه بیــن

میســر نخواهــد شــد [.]24

بهدلیــل بــاال بــودن میــزان ایــن خردشــدن و قرارگیــری

و تراوایــی کــه از سیســتم انتظــار م ـیرود بــه همانگونــه

در ســنگهایی کــه بهخوبــی جــور 2شــدهاند و

همچنیــن ،دارای ضریــب بایــوت 3بــاال هســتند فضاهــای
متخلخــل بهخوبــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند و در

هنــگام افزایــش فشــار تغییــرات تنــش و تغییــر شــکل
در قســمتهای مختلــف ســنگ تقریبــاً بهصــورت
یکنواخــت رخ خواهــد داد .امــا بــا افزایــش تنــش وارده بــه
نمونــه ،ســیر تکاملــی ایجــاد شــده در تراوایــی و تخلخــل
رفتــه رفتــه وضعیتــش نســبت بهــم تغییــر خواهــد کــرد
و حتــی ممکــن اســت دچــار رفتارهــای متفــاوت نیــز

بشــوند [ .]25همانگونــه کــه پیشتــر ذکــر گردیــد

بیــش از  %80از گلوگاههــای منافــذ نمونــه بیــن 0/5

تــا  10 µmمیباشــند .ایــن خــود نشــاندهنده همگــن

بــودن نســبی انــدازه فضــای متخلخــل اســت .بههمیــن
دلیــل مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش تنــش تــا

حــدود  6000 psiنحــوه تغییــرات و رفتــار تراوایــی و
تخلخــل بهصــورت نســبی شــبیه بــه یکدیگــر خواهنــد

بــود و از ایــن فشــار رفتهرفتــه تفاوتهــا ایجــاد خواهــد
شــد .شکســت 4بــه معنــای گســیختگی کامــل ســنگ

یکدیگــر داشــتهاند شــروع بــه خــرد شــدن کردهانــد،

ذرات ریزتــر در میــان ذرات درش ـتتر ،میــزان تخلخــل و
تراوایــی بــه میــزان شــدیدی کاهــش یافتــه اســت .نتایــج

تســت تزریــق جیــوه در شــکل  6و تصاویــر میکروســکوپی

در شــکل  8بــه نوعــی بیانگــر شکســت محلــی در

نمونههــای تحــت بارگــذاری اســت .بــا افزایــش فشــار

در نمونــه تــا  ،8000 psiقســمتهایی از منافــذ بــزرگ
دچــار شکســت و همچنیــن ،ریــزش زیــادی شــدهاند.

نتیجــه نمونــه بــا چنیــن منافــذ بزرگــی از اســتحکام

کمتــری برخوردارنــد .براســاس شــکل  ،6اکثــر ایــن
منافــذ بــزرگ بــه ریــز روزنــه تبدیــل شــدهاند و قســمت

بســیار کمــی از آنهــا بــا پرشــدگی جزئــی 8و بستهشــدن
همــراه میباشــند بهنحویکــه از اندازههــای  10بــه 6

و  7 µmتبدیــل شــدهاند.

1. Disintegrate
2. Sort
3. Biot-Coefficient
4. Failure
5. Localization Failure
6. Bonding
7. Grain Compaction
8. Partial Filling
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یکــی دیگــر از مــوارد قابــل توجــه ایــن اســت کــه در

خالــی آن اســت .همچنیــن ،در تصاویــر  SEMمشــهود

بزرگتــر و تبدیــل بــه حفرههــای کوچکتــر کــه اکثــرا ً

فشــردهتر گشــته و فاصلــه بیــن دانههــا کاهــش یافتــه و

فضاهــای متخلخــل کوچکتــر نیــز اتفــاق میافتــد.

اســت .ایــن دگرگونــی در ســاختار ســنگ ،باعــث افزایــش

شــکل  6پــس از اعمــال بارگــذاری و ریــزش حفرههــای

در ناحیــه  0/1-0/5 µmتبدیــل شــدهاند ،تغییرشــکل

بنابرایــن ،حفرههــای بزرگتــر کــه پیشتــر مشــاهده
شــد دچــار ریــزش شــده و ذرات ناشــی از خــرد شــدن

شــروع بــه کاهــش انــدازه فضــای متخلخــل بــه ســمت

اســت کــه چینــش دانههــای ســنگ پــس از بارگــذاری
بهوســیله دانههــای ریــز حاصلــه از شکســتگی پــر شــده
ســرعت عبــور مــوج صوتــی در ســنگ میشــود.
نتیجهگیری

منافــذ ریــز کردهانــد .همچنیــن ،انــداز ه ایــن ذرات خــرد

براســاس آنچــه مطــرح شــد ،تراوایــی و تخلخــل ســنگ

بســیار ریــز شــدن فضــای متخلخــل ببیشــتر بــه ســمت

نتایــج ایــن مطالعــه بهصــورت خالصــه بشــرح زیــر اســت:

کــه مشــاهده میشــود اکثــر تغییــر انــدازه و ســیرتکاملی

کــه نــرخ تغییــرات خــواص پتروفیزیکــی حیــن فرآینــد

منافــذ متوســط انــدازه بــوده اســت .فضاهــای متخلخــل

تنــش مؤثــر ،ســنگ مقاومــت بیشــتری نســبت بــه تراکــم

میــزان اشــباع در ایــن ناحیــه کاهــش یافتــه اســت کــه

صــورت عــدم بــروز شکســتگی در ماتریــس ســنگ ،بــا

در خــال عملیــات بارگــذاری اســت .یکــی دیگــر از نکاتی

میــل نمایــد.

داد رفتــار فرکتــال 1اســت .ناحیــه منافــذ متوســط انــدازه

ماتریــس ســنگ بــا اعمــال بارگــذاری از خود تغییر شــکل

میشــود بــا خــرد شــدن دانههــا ،میــزان ناحیــه منافــذ

خردشــدگی دانههــای ســنگ نســبت بــه ســایر مراحــل

بیانگــر افزایــش درصــد فضاهــای متخلخــل ناشــی از

انســداد گلوگاههــا باعــث کاهــش تراوایــی میگــردد .بــا

میــزان ســرعت مــوج تراکمــی و برشــی افزایــش مییابــد،

رونــد کاهشــی دارد.

فشــردگی بیــن ماتریکس ســنگ اســت .ایــن امــواج از نوع

اثــر بارگــذاری انــدازه حفــرات از اندازههــای متوســط و

ایجــاد ریــز شکســتگی میــزان ســرعت آنهــا بــه میــزان

حفــرات توســط خــرده ذرات حاصــل از شکســتگی و

ارائــه شــده مشــاهده میشــود کــه پــس از اعمــال فشــار

• نتایــج آزمایــش ســرعتهای مــوج تراکمــی و برشــی

شــده بــه مقــدار زیــادی ریــز نشــدهاند کــه در صــورت

بــه میــزان تنــش مؤثــر و زمــان بارگــذاری مربــوط اســت و

اندازههایــی زیــر  0/1 µmنمــود پیــدا میکــرد در حالــی

• براســاس تســتهای  CMSایــن نتیجــه حاصــل شــد

فضــای متخلخــل بــه ســمت اندازههــای نزدیــک بــه

بارگــذاری رونــد کاهشــی داشــته بهطوریکــه بــا افزایــش

محــدوده ریــز منفــذ نیــز افزایــش یافتهانــد چنانکــه

از خــود نشــان میدهــد و پیشبینــی میشــود کــه در

بهعلــت از بیــن رفتــن قســمتی از حفرههــای کوچــک

افزایــش فشــار تغییــرات پتروفیزیکــی ســنگ بــه صفــر

کــه بایــد هنــگام بررســی تزریــق جیــوه مــد نظــر قــرار

• تصاویــر  SEMنشــان میدهــد کــه ســاختار طبیعــی

مربــوط بــه شــکافها اســت .همــان گونــه کــه مشــاهده

بــروز میدهــد .در فشــارهای اولیــه فرآینــد بارگــذاری،

متوســط انــدازه نیــز افزایــش داشــته اســت کــه خــود

فشــاری بســیار زیــاد بــوده و ســپس ذرات خردشــده بــا

شــکاف اســت [ .]27هنــگام اعمــال فشــار بــه ســنگ،

افزایــش فشــار نــرخ کاهــش خــواص پتروفیزیکــی ســنگ

حــال آنکــه ســرعت ایــن امــواج بــه شــدت وابســته بــه

• نتایــج تســت تزریــق جیــوه نشــان میدهــد کــه در

االستیســیته هســتند پــس بــا تغییرشــکل ســنگ بــدون

بــزرگ بــه ریــز تغییــر مییابــد و ایــن دلیلــی بــر پرشــدن

قابــل توجهــی افزایــش مییابــد .براســاس دادههایــی کــه

همچنیــن ،تراکــم و فشــردگی حفــرات اســت.

بــه ســنگ میــزان ســرعتهای مــوج تراکمــی و برشــی

نشــان داد ســرعت عبــور مــوج از ســنگ پــس ازبارگــذاری

آن افزایــش داشــته اســت کــه ایــن مســئله ناشــی از

میــزان نســبت حجــم فضــای ماتریکــس ســنگ بــه فضای

1. Fractal Behavior
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• درک صحیــح از وابســتگی خــواص پتروفیزیکــی ســنگ

 افزایــش یافتــه اســت کــه بدیــن معنــی%۳۵ بــه میــزان

 انتقــال ســیاالت مخزنــی در مخــازن،ذخیرهســازی

فضــای بیــن حفــرات را پــر کــرده و مســیری جدیــد بــرای

مخــزن کربناتــه بــه تنــش وارده میتوانــد در فرآیندهــای

 بررســی ســناریوهای تزریــق، بهینهســازی تولیــد،نفتــی

ســیاالت جهــت ازدیــاد برداشــت و تغییــرات ایجــاد شــده
.در محیــط متخلخــل بســیار کمککننــده باشــد

اســت کــه ذرات حاصلــه از خردشــدن دانههــای ســنگ

رســیدن ســریعتر امــواج صوتــی فراهــم کــرده اســت کــه

تأییــدی بــر نتایــج بخشهــای قبلــی بــوده و همخوانــی
.قابــل توجهــی بــا آنهــا دارد
مراجع

[1]. Nagel N. B., “Compaction and subsidence issues within the petroleum industry: From Wilmington to Ekofisk and
beyond,” Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, Vol. 26, Issue 1-2, pp. 3-14, 2001.
[2]. Karacan C. O., Grader A. S. and Halleck, P. M., “4-D Mapping of porosity and investigation of permeability
changes in deforming porous medium,” In SPE Eastern Regional Meeting, Society of Petroleum Engineers, 17-19
October, Canton, Ohio 2001.
[3]. Skinner J. T., Tovar F. D. and Schechter D. S., “Computed tomography for petrophysical characterization of
highly heterogeneous reservoir rock,” In SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference,
Society of Petroleum Engineers, 2015.
[4]. Abdelkarim A. and Abdullatif O., “Combining petrophysical properties and ultrasonic velocity for improved prediction of tight carbonate reservoir,” In Unconventional Resources Technology Conference, Society of Exploration
Geophysicists, American Association of Petroleum Geologists, pp. 2201-2207, Society of Petroleum Engineers,
Austin, Texas, 24-26, July 2017.
[5]. De Assis P., Moraes F., Tabelini R. and Freitas U., “On the influence of texture on ultrasonic velocities of carbonate rocks using a global petrophysical database,” In SEG Technical Program Expanded Abstracts, pp. 39253929, Society of Exploration Geophysicists, 2017.
[6]. Regnet J. B., Robion P., David C., Fortin J., Brigaud B. and Yven B., “Acoustic and reservoir properties of microporous carbonate rocks: Implication of micrite particle size and morphology,” Journal of Geophysical Research:
Solid Earth, Vol. 120, No. 2, pp.790-811, 2015.
[7]. Gir R., “Application of sonic waveform attributes in reservoir studies,” Geol. Soc. Malaysia, Bulletin 27, pp.
75-102, 1990.
[8]. Baechle G. T., Weger R., Eberli G. P. and Massaferro J. L., “The role of macroporosity and microporosity in
constraining uncertainties and in relating velocity to permeability in carbonate rocks,” In SEG Technical Program
Expanded Abstracts, Society of Exploration Geophysicists, pp. 1662-1665, 2004.
[9]. Weger R. J., Eberli G. P., Baechle G. T., Massaferro J. L. and Sun Y. F., “Quantification of pore structure and
its effect on sonic velocity and permeability in carbonates,” AAPG bulletin, Vol. 93, No. 10, pp. 1297-1317, 2009.
[10]. Saleh M., Vega S., Prasad M. and Sharma R., “A study of permeability and velocity anisotropy in carbonates,”
In SEG Technical Program Expanded Abstracts, pp. 4238-4242, Society of Exploration Geophysicists, 2009.
[11]. Vali J., Kazemzadeh E., Aloki B. H. and Esfahani M. R., “The effect of pore geometry on seis mic wave velocities in carbonate rocks from hydrocarbon reservoirs,” Journal of the Earth and Space Physics (JESP), Vol 35,
Issue 3, pp. 35-49, 2009.

1398  آذر و دی،108 شماره

64

[12]. Baud P., Schubnel A. and Wong T. F., “Dilatancy, compaction, and failure mode in Solnhofen limestone,”
Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 105, Issue B8, pp. 19289-19303, 2000.
[13]. Rassenfoss S., “Need a faster measure of relative permeability? take a CT scan and follow with digital rock
analysis,” Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/0817-0028-JPT, 2017
[14]. Akin S. and Kovscek A. R., “Computed tomography in petroleum engineering research,” Geological Society,
London, Special Publications, Vol. 215, No. 1, pp. 23-38, 2003.
[15]. Teklu T. W., Zhou Z., Li X. and Abass H., “Experimental investigation on permeability and porosity hysteresis
in low-permeability formations,” Society of Petroleum Engineers, doi:10.2118/180226-MS, 2016.
[16]. Eberli G. P., Baechle G. T., Anselmetti F. S. and Incze M. L., “Factors controlling elastic properties in carbonate sediments and rocks,” The Leading Edge, Vol. 22, pp. 654-660, 2003.
[17]. Aminian K., Bilgesu H. I. and Ameri S., “Influence of pore size distribution on damage profile,” Society of
Petroleum Engineers,” doi:10.2118/39587-MS, 1998.
[18]. Purcell W., “Capillary pressures-their measurement using mercury and the calculation of permeability therefrom,” Journal of Petroleum Technology, Vol. 1, No. 2, pp. 39-48, 1949.
[19]. Rose W. and Bruce W., “Evaluation of capillary character in petroleum reservoir rock,” Journal of Petroleum
Technology, Vol. 1, No. 05, pp. 127-142, 1949.
[20]. Sriamornsak P. and Thirawong N., “Use of back-scattered electron imaging as a tool for examining matrix
structure of calcium pectinate,” International Journal of Pharmaceutics, Vol. 267, Issue 1-2, pp. 151-156, 2003.
[21]. Ismail A. R., Jaafar M. Z., Sulaiman W. R. W., Ismail I. and Shiunn N. Y., “Identification of sandstone core
damage using scanning electron microscopy,” In AIP Conference Proceedings, Vol. 1901, No. 1, p. 110005. AIP
Publishing, 2017.
[22]. Wang Q. Z., Li W. and Xie H. P., “Dynamic split tensile test of flattened Brazilian disc of rock with SHPB setup,” Mechanics of Materials, Vol. 41, No. 3, pp. 252-260, 2009.
[23]. Gamero-Diaz H., Miller C. K. and Lewis R., “sCore: a mineralogy based classification scheme for organic
mudstones,” In SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, 2013.
[24]. Gangi A. F., “Hertz theory applied to the porosity-pressure, permeability-pressure and failure strength-porosity variations of porous rocks,” In The 17th US Symposium on Rock Mechanics (USRMS). American Rock
Mechanics Association, 1976.
[25]. David C., Wong T. F., Zhu W. and Zhang J., “Laboratory measurement of compaction-induced permeability
change in porous rocks: Implications for the generation and maintenance of pore pressure excess in the crust,”
Pure and Applied Geophysics, Vol. 143, Issue 1-3, pp. 425-456, 1994.
[26]. Ingraham M. D., Bauer S. J., Issen K. A. and Dewers T. A., “Evolution of permeability and Biot coefficient at
high mean stresses in high porosity sandstone,” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,
96, pp. 1-10, 2017.
[27]. Shen P., Li K. and Jia F., “Quantitative description for the heterogeneity of pore structure by using mercury
capillary pressure curves,” In International Meeting on Petroleum Engineering, Society of Petroleum Engineers,
1995.

Petroleum Research
Petroleum Research, 2019 (December-January), Vol. 28, No. 108, 18-21
DOI: 10.22078/pr.2019.3563.2627

Effect of Hydrostatic Stress Loading
on Petrophysical, Geomechanical and
Structural Properties of Carbonate
Reservoir Rock
Yaser Salimidelshad1, Ali Moradzadeh1*, Ezatallah Kazemzadeh2, Peyman Pourafshary3 and Abbas Majdi1
1 School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
2. Division of Petroleum Engineering, Faculty of Upstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI),
Tehran, Iran
3. Department of Petroleum Engineering, School of Mining and Geosciences, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan

a_moradzadeh@ut.ac.ir
DOI: 10.22078/pr.2019.3563.2627
Received: December/09/2018

Accepted: July/16/2019

INTRODUCTION

the relationship of porosity and permeability

Carbonate reservoir rock is one of the main

have been investigated by Karacan et al [4]. It

structures in the porous media of a hydrocarbon

has been concluded that in the ductile failure

reservoir. During production of the reservoir, the

condition, the porosity has been reduced by

fluids will be removed from the porous media

applying pressure in all directions, and it has

that disturb the balance of the system, and

increased after approaching to ductile-plastic

eventually, effective stress on rock increases and

deformation condition. Also, there has been a

rock deforms under compression [1,2].

gradual reduction in the permeability due to

Pressure variations in a reservoir can affect the

loading; in addition, with the onset of fracturing,

petrophysical properties of the reservoir rock

an increase in permeability has been observed

such as porosity and permeability. Moreover,

[4]. The lack of reliable data of petrophysical

the strain induced can be restored if it does

properties necessitates a comprehensive study

not exceed rock failure [3]. The porosity and

of rock properties with a critical consideration

structural changes in sandstone porous media

of the hysteresis effect as a less well studied

under triaxial loading conditions to measure

phenomenon. Furthermore, it is important to
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know how the cyclic loading/unloading tests

Table 1: Initial petrophysical properties of samples.

affect petrophysical properties and cause

Sample name

A

damages in the core. In this study, the effect

Length (cm)

5.961

of hydrostatic loading on alteration of porosity

Diameter (cm)

3.768

3.753

Density (gr/cm )

2.71

2.71

Porosity (%)

22.17

21.87

Permeability (mD)

1.31

4.20

and permeability of two carbonate core
samples has been studied using CMS (Core
Measurement System) apparatus. Furthermore,
the petrophysical and geomechanical analyses
of core samples have been accomplished by CT
scan, SEM, AutoPore III, and Sonic Viewer SX.

EXPERIMENTAL PROCEDURE
In this research, two carbonate reservoir
rock samples were selected to investigate
petrophysical, geomechanical, and structural
changes under various loading conditions. At
first, the samples have been washed with toluene
and methanol using a Soxhlet unit to remove
all fluids and salts. Then the plug samples were
placed in an oven at 60 °C for 24 hours. A helium
porosimeter and air permeameter have been
used to measure the porosity and permeability
of the dried samples respectively. The results are
shown in Table 1.

3

B
5.443

The effect of loading on porous media and rock
structure is firstly processed by CT scan images
which have been used to investigate the structure of the samples. Then, petrophysical properties including porosity and permeability have
been measured with compressional and shear
wave velocities. Moreover, to analyze the results,
the scanning electron microscopy (SEM) and
pore throat changes have been performed. The
loading pattern is designed based on the following samples:
Sample A: 6000 psi and 8000 psi for 5 days,
Sample B: 2000 psi and 4000 psi for 5 days.

RESULTS AND DISCUSSION
CT SCAN ANALYSIS
Figure 1 shows the CT scan images of selected
samples, and it shows that the plug samples have
no fracture and heterogeneities.

Figure 1: CT scan images of samples A and B.
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PETROPHYSICAL PROPERTIES

deformation. In addition, these results have con-

According to Figure 2, the porosity and

firmed the outcomes of CMS test and reduction

permeability of sample A after loading of 6000 psi

in petrophysical properties of samples.

and 8000 psi at 5 days have been reduced. This has
also happened for sample B after loading under

PORE SIZE DISTRIBUTION AND SEM

2000 psi and 4000 psi for 5 days. As it can be seen,

In this study, a mercury injection test has been

in first loading steps, the highest reduction has

performed to measure the pore size distribution.

been observed. The critical note is the different

In this method, the saturated sample is placed

changes of porosity and permeability. Moreover,

inside the cell, and mercury is injected under dif-

the permeability versus pressure has changed

ferent pressures. The pore size distribution is de-

five times higher than porosity of sample, as

termined from the mercury volume penetrated.

in 8000 psi, 36% permeability reduction has

The mercury injection data have been measured

taken place. Also, the rock behavior changes

by an Auto Pore III device.

with pressure with a different trend in porosity

Figure 3 shows the area of each section of pore

and permeability. In addition, it is expected that

size distribution graph. The surface area C has

changes move toward zero by increasing loading.

reduced, and the surface area A has increased,

(a)

which it means the pores have been compressed.
In addition, it is a reason for filling pores by
crushed particles and changing in porous media,
which can also be seen under SEM images in Figure 4.

(b)

Figure 3: The area of three regions in pore size distribution diagram before and after loading.
Figure 2: The trend of normalized permeability (a) and
pore volume variations (b) under loading of sample.

SONIC WAVE VELOCITIES
The results of compressional (Vp) and shear (Vs)
wave velocities have demonstrated that the velocities after loading of both samples have increased about 35%, and the dynamic modules
have raised at least two times, which it has illustrated increased compressional strength against

Figure 4: SEM images of samples before (left) and after (right) loading.
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tight carbonate reservoir,” In Unconventional

- The permeability and porosity of reservoir rock

Resources Technology Conference, pp. 2201-

depend on effective stress and loading time. The

2207, Society of Exploration Geophysicists,

results of this study can be summarized as be-

American Association of Petroleum Geologists,

low:

Society of Petroleum Engineers, Austin, Texas,

- The results of CMS test have shown that the

24-26, July 2017.

rate of petrophysical properties alteration during

[4]. Karacan C. O., Grader A. S. and Halleck, P.

loading has a reducing trend, and rock strength

M., “4-D Mapping of porosity and investigation

to compression increases by increasing effective

of permeability changes in deforming porous

stress.

medium,” In SPE Eastern Regional Meeting. So-

- The microscopic images have shown that the

ciety of Petroleum Engineers, 2001.

natural texture of rock deforms under loading. In
primary loading steps, the particles have crushed
and decreased the permeability by blocking the
pore throats.
- The mercury injection test has illustrated that
the pores’ size has changed from big and medium to small that is due to compression of pores.
- The changes in sonic wave velocities have
shown that the particles have filled the pore
spaces due to loading and have provided a new
path for sonic wave velocities.
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