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بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبهخودی
در مخازن گازی شکافدار
فاطمه قاسمی ،1مهدی اسکروچی 1و  *2و مجتبی قائدی

1و2

-1گروه نفت ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه شیراز ،ایران
-2پژوهشکده ازدیاد برداشت دانشگاه شیراز ،ایران
تاريخ دريافت1398/02/31 :

تاريخ پذيرش1398/06/04:

چكيده
آشــام خودبهخــودی مکانیــزم تولیــدی مهمــی در مخــازن شــکافدار اســت .تالشهــای بســیاری بــه منظــور مطالعــه برهمکنــش
محیــط ماتریکــس و شــکاف در شــرایطی کــه ماتریکسهــای اشــباع از گاز یــا نفــت بــا شــکاف اشــباع از آب احاطــه شــدهاند ،صــورت
گرفتــه اســت .برخــاف مطالعــات صــورت گرفتــه بــه منظــور شناســایی ،ارتقــاء مقیــاس و ارزیابــی فرآینــد آشــام خودبهخــودی در
مخــازن نفتــی ،مخــازن گازی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــا مطالعــه فرآینــد آشــام و عوامــل و شــرایط مؤثــر
بــر ایــن فرآینــد ،آزمایشهــای آشــام خودبهخــودی در مخــازن گازی در شــرایط مشــخص طراحــی و اجــرا شــده اســت .در آزمایشــات
انجــام شــده ،تاثیــر عوامــل مختلــف ماننــد میــزان اشــباع آب ،شــرایط مــرزی و نــوع ســنگ در میــزان آشــام مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .ســپس بــا آنالیــز دادههــای حاصــل از مطالعــه آزمایشــگاهی و ارتقــاء مقیــاس دادههــا ،فرآینــد آشــام خودبهخــودی در مخــازن
گازی شــکافدار ارزیابــی شــده و توانایــی گروههــای مقیاســی از پیــش ارائــه شــده بــرای ارتقــاء مقیــاس در سیســتمهای گازی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه برخــاف موفقیــت نســبی گروههــای بــدون بعــد موجــود در ارتقــاء مقیــاس
دادههــای آشــام خودبهخــودی ،نیــاز بــه رابطــه جامعتــری در ایــن زمینــه وجــود دارد.

كلمات كليدي :مخزن گازی ،آشام خودبهخودی ،مخزن شکافدار ،ارتقاء مقیاس ،مخزن کربناته
مقدمه

بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر هیدروکربنــی در مخــازن

شــکافدار وجــود دارد [ .]1وجــود ناهمگنیهــای شــکاف

بــا تراوایــی بــاال ،چالشهــای زیــادی را در اینگونــه
مخــازن بهوجــود میآورنــد [ .]2از جملــه مکانیزمهــای

عمــده تولیــد در اینگونــه مخــازن ،آشــام اســت [–3

 .]6زمانیکــه بلوکهــای حــاوی هیدروکربــن توســط
شــکافهای پــر از آب احاطــه میشــوند ،ایــن مکانیــزم
*مسؤول مكاتبات
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آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2019.3789.2729( :

میتوانــد بــه تولیــد از اینگونــه مخــازن کمــک کنــد

[ .]10 –7روشهــای متعــددی جهــت توصیــف و ارزیابــی
فرآینــد آشــام خودبهخــودی در اینگونــه مخــازن مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت [ .]15 -11یکــی از روشهــای

ارزیابــی فرآینــد آشــام خودبهخــودی در مخازن شــکافدار،

اجــرای تســتهای آزمایشــگاهی در مقیــاس مغزههــای
آزمایشــگاهی اســت [ .]18 -16 ،10بــا اســتفاده از دادههای
آزمایشــگاهی و تحلیــل مناســب نتایــج در واقــع رفتــار

فرآینــد آشــام خودبهخــودی و انتقــال جــرم بیــن محیــط
ماتریکــس و شــکاف در مقیــاس مخــزن قابــل پیشبینــی
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خواهــد بــود .رفتــار فرآینــد آشــام خودبهخــودی وابســته

 S wiاشــباع اولیــه La ،طــول مشــخصه kw ،تراوایــی نســبی

و ســیال و برهمکنــش بیــن آنهــا اســت [ .]14میتــوان

میرزاییپیامــن رابطــه مقیاســی کلــی زیــر را ارئــه کــرد

بــه عوامــل و پارامترهــای مختلفــی شــامل خــواص ســنگ
بــا انتخــاب و آمادهســازی نمونــه مغزههایــی بــا خــواص
مشــخص و اجــرای تســتهای آشــام خودبهخــودی در
شــرایط آزمایشــگاهی اثــر عوامــل مختلــف بــر فرآینــد
آشــام را تحلیــل کــرد .در مطالعــات پیشــین اثــر هریــک

از عوامــل مؤثــر بــر فرآینــد آشــام ایــن مــورد آزمایــش
قــرار گرفتــه اســت [ 19 ،12 ،10و  .]20کارهــای زیــادی

در رابطــه بــا ارتقــاء مقیــاس آشــام خودبهخــودی در
مخــازن نفتــی انجــام شــده اســت [ .]24 -20در ایــن

مطالعــات ســعی شــده اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن

پارامترهــای مؤثــر بــر فرآینــد آشــام ،روابــط مقیاســی
جهانشــمول ارائــه شــود .در بیشــتر ایــن کارهــا روابــط

آب ∆ρ ،اختــاف چگالــی آب و گاز اســت .همچنیــن
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در ایــن رابطــه ،زیرنویسهــای

m

نشــاندهنده

ماتریکــس و  σنشــاندهنده کشــش ســطحی اســت.

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،فرآینــد آشــام
در مخــازن گازی برخــاف مخــازن نفتــی بســیار کمتــر

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ،دادههــای
آزمایشــگاهی مربــوط بــه نحــوه رفتــار فرآینــد آشــام در

مخــازن گازی نیــز محــدود میباشــد .بنابرایــن بــا توجــه

بــه ضــرورت تعریــف شــده ،در ایــن مقالــه بــا طراحــی

مقیاســی تحلیلــی ارائــه شــده بــر مبنــای فرضهــای
ســاده شــونده هســتند و بعضـاً پارامترهــای مهمــی ماننــد

آشــام در مخــازن گازی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

میدهــد کــه برخــاف سیســتمهای نفتــی ،فرآینــد

متخلخــل اشــباع از هــوا در دمــا و فشــار محیــط انجــام

گرانــروی را نیــز در نظــر نمیگیرنــد .بررســیها نشــان
آشــام خودبهخــودی در سیســتمهای گازی کمتــر مــورد

توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن در حالــیاســت کــه بخش
قابــل توجهــی از ذخایــر گاز دنیــا در مخــازن شــکافدار

گازی واقــع بــر ســفره آبــی فعــال قــرار گرفتــه اســت
[ ]25و بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ مصــرف و تولیــد گاز
طبیعــی توجــه بــه ایــن دســته از مخــازن ضــروری و در

حــال افزایــش اســت .لــی و هــورن بــا اســتفاده از معادلــه

و راهانــدازی دســتگاه آزمایشــگاهی مناســب ،فرآینــد
بخــش آزمایشهــای آشــام خودبهخــودی آب بــه محیــط
شــده و اثــر عوامــل مختلــف ماننــد اشــباع اولیــه آب بــر

نــرخ آشــام ،اشــباع گاز نهایــی و بازیافــت بررســی خواهــد
شــد .همچنیــن ،جامعیــت دو رابطــه مقیاســی مطــرح
شــده در ارتقــاء مقیــاس مخــازن گازی مــورد بحــث قــرار

میگیــرد.

بخش آزمایشگاهی

دارســی رابطــه مقیاســی زیــر را بــرای ارتقــاء مقیــاس

در ایــن پژوهــش ســه دســته آزمایــش آشــام خودبهخــودی

t D ,Li & Horne = c 2

شــده اســت کــه دســته آزمایشهــای اول و دوم مربــوط

دادههــای آشــام مخــازن گازی ارائــه نمودنــد [:]26
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مربــوط بــه اعمــال شــرایط مــرزی و اشــباع اولیــه آب انجام
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در ایــن رابطــه k ،تراوایــی ϕ ،تخلخــل Pc ،فشــار مویینــه،
 wμگرانــروی آب Swf ،اشــباع آب در جبهــه حرکــت آب،

بــه انجــام آزمایــش بــا تغییــر اشــباع اولیــه آب و دســته
آزمایــش ســوم مربــوط بــه اعمــال شــرایط مــرزی اســت:

• آزمایــش آشــام در اشــباع آب کاهــش نیافتنــی :بهدلیــل
تأثیــر قابــل توجــه نیــروی مویینــه و تراوایــی نســبی

بــر فرآینــد آشــام ،اشــباع اولیــه آب یکــی از عوامــل

کنترلکننــده رفتــار جریــان بیــن ماتریکــس و شــکاف
خواهــد بــود .بــا تغییــر اشــباع اولیــه آب ،تاثیــر ایــن

پارامترهــا بــر فرآینــد آشــام قابــل تحلیــل و نتیجهگیــری
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اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط اولیــه در شــروع

رخنمــون مخــازن آهکــی ایندیَــن کانــادا دریافــت شــده و

شــد ،آزمایشهــای آشــام بــرروی نمونههایــی بــا اشــباع

بــرای انجــام آزمایشهــا انتخــاب شــدهاند .مشــخصات

جریــان در محیــط مخــزن ،در ایــن بخــش تــاش خواهــد

آب کاهــش نیافتنــی صــورت گیــرد.

پــس از اندازهگیــری خــواص نمونــه مغزههــا ،چنــد نمونــه

نمونــه ســنگهای انتخابــی در جــدول  1آورده شــده

• آزمایــش آشــام در اشــباع آب صفــر :در ایــن بخــش

اســت .قابــل ذکــر اســت کــه بــرای انجــام آزمایشهــا

اشــباع اولیــه آب صفــر تکــرار خواهــد شــد.

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

از آزمایشهــا ،آزمایــش آشــام بــرروی مغزههایــی بــا

• اعمــال شــرایط مــرزی :بــا توجــه بــه چگونگــی توزیــع

هــوا بهعنــوان فــاز گازی و آب شــور بهعنــوان فــاز مایــع

شست و شوی مغزهها

شــکافها در محیــط مخــزن ،شــرایط مــرزی جریــان

پیــش از انجــام هــر مرحلــه از آزمایشهــا الزم اســت

شــرایط مــرزی ،نــوع و رفتــار جریــان آشــام تحــت تاثیــر

توجــه بــه نــوع مــواد آزمایــش شــده بــرروی مرحلــه قبــل

مــرزی مناســب اثــر تغییــر ایــن پارامتــر بــر رفتــار جریــان

بــا آب شــور و گاز الزم اســت مغزههــا در سوکســله بــا
اســتفاده از الــکل مناســب (معمــوالً اتانول) شســته شــوند.

بیــن ماتریکــس و شــکاف متفــاوت خواهــد بــود .بــا تغییــر

مغزههــا شســته شــوند .نــوع ایــن شســت و شــوها بــا

قــرار خواهــد گفــت .در ایــن بخــش بــا اعمــال شــرایط

تعییــن میشــود .در مــورد نمون ـه مغزههایــی در تمــاس

بررســی و تحلیــل خواهــد شــد.

اندازهگیری خواص روتین مغزهها

روش انجام آزمایشها

خــواص روتیــن مغزههــا شــامل ابعــاد ،تخلخــل و تراوایــی،

روش انجــام و دســتگاههای مــورد اســتفاده هــر بخــش

بــا دقــت بــاال بهترتیــب بــا اســتفاده از ریزســنج،

تفصیــل بیــان شــده اســت.

اندازهگیــری تراوایــی گاز ( ،)SGP-PR01اندازهگیــری

هــدف از انجــام آزمایشهــای آشــام در واقــع بررســی

کلیکنبــرگ گــزارش شــده اســت.

از آزمایشهــا در بخــش مربــوط بــه همــان آزمایــش بــه

دســتگاه تخلخلســنج هلیومــی ( )HPR-PR01و دســتگاه

انتخاب نمونه سنگ و سیال

شــده اســت .تراواییهــای مطلــق نهایــی بــا حــذف اثــر

و تحلیــل اثــر پارامترهــای مؤثــر بــر ایــن فرآینــد و

تنظیم اشباع اولیه آب

ارائــه الگویــی واحــد بــه منظــور پیشبینــی رفتــار

پــس از شســت و شــوی کامــل مغزههــا در دســتگاه

ســیال بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه حتیاالمــکان بتــوان

میشــوند .در مرحلــه بعــد ،مغزههــا حــدود  4 hتحــت

جریــان اســت .بدیــن منظــور ،انتخــاب نمونــه ســنگ و

سوکســوله ،مغزههــا در آون قــرار داده شــده و خشــک

آزمایشهایــی بــا تغییــر پارامترهــای مختلــف تعییــن

خــاء قــرار میگیرنــد.

نمــود .در ایــن بخــش از مطالعــه نمونــه ســنگهایی از

جدول  1خواص مغزههای انتخابی مورد آزمایش
جنس سنگ

)ρgr(gr/cm3

[-]Ø

)(mD

)D (cm

)H(cm

نمونه

دولومیت

2/83

0/21

84

3/8

7/6

1

دولومیت

2/83

0/22

25/91

3/8

7/7

2

دولومیت

2/83

0/19

16/98

3/8

7/3

3

دولومیت

2/83

0/2

11/13

3/8

7/5

4

دولومیت

2/82

0/18

6/60

3/8

8/9

5

آهک

2/73

0/14

4/69

3/8

4/6

6
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بهدلیــل اســتفاده از پمــپ ســرنگی الزم اســت ســیلندری

کنتــرل دبــی جریــان ( ،)MFCبعــد از ایــن دســتگاه شــیر

و آب مقطــر موجــود در پمــپ بــه سیســتم اضافــه شــود.

طرفــه عبــور کــرده و وارد سیســتم مغــزه نگــه دار خواهــد

مشــابه شــکل  1به منظــور جلوگیــری از اختالط آب شــور

ســپس ،بــا فشــار ثابــت  700 psiآب از پمــپ ســرنگی

بــه سیســتم وارد شــده و ســنگ بهصــورت کامــل بــا آب
اشــباع میشــود .پــس از آن ،جریــان آب قطــع شــده و
فشــار سیســتم کاهــش مییابــد و شــیر شــماره  2بــاز

شــده و جریــان ســیال بــا دبــی ثابــت  2 cc/minادامــه

مییابــد .در مرحلــه بعــد ،سیســتم از پمــپ ســرنگی
جــدا شــده و بــه کپســول گاز جهــت ســیالبزنی بــا گاز

یــک طرفــه جریــان قــرار گرفتــه اســت .گاز از شــیر یــک
شــد .بــا اندازهگیــری حجــم آب و گاز خروجــی و ثبــت

زمــان ،تراوایــی نســبی حالــت تخلیــه قابــل اندازهگیــری
اســت .جریــان گاز تــا پایــان تولیــد آب ادامــه مییابــد.

درنهایــت ،نمونــه از سیســتم خــارج شــده و وزن نمونــه

اندازهگیــری شــده و بــا مقایســه بــا وزن نمونــه در حالــت

خشــک ،اشــباع اولیــه آب قابــل اندازهگیــری اســت.
آزمایش آشام در اشباع آب کاهش نیافتنی

متصــل میگــردد .در ایــن مرحلــه ،اندازهگیــری تراوایــی

شــماتیک سیســتم آزمایــش فرآینــد آشــام در دما و فشــار

قابــل انجــام اســت .دســتگاه ســیالبزنی بــا گاز در شــکل

مغــزه بــا اشــباع اولیــه آب مشــخص وارد سیســتم آشــام

ســمت کپســول فشــار بــا اســتفاده از اندازهگیــر تنظیــم

دانســیته بــه زیــر تــرازو مــدل  ANDبــا دقــت 0/001 g

از دســتگاه کنتــرل دبــی جریــان گاز تنظیــم میشــود.

میشــوند.

تســبی تخلیــه بــرای مقایســه نــوع جریــان آشــام و تخلیــه

محیــط در شــکل  3نشــان داده شــده اســت .نمونههــای

 2نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل ،فشــار از

آب شــده ،و بــا اســتفاده از کیــت مخصــوص اندازهگیــری

شــده و دبــی جریــان ورودی بــه سیســتم بــا اســتفاده

و حــد اکثــر وزن قابــل اندازهگیــری  1000 gآویــزان

بــرای جلوگیــری از برگشــت جریــان آب بــه دســتگاه
پمپ هیدرولیک

()1

()2

سیلندر
شکل  1دستگاه سیالبزنی با آب

جداکننده

شیر یکطرفه

MFC

شکل  2دستگاه سیالبزنی با گاز

پمپ سرنگی

شماره  ،110فرروردین و اردیبهشت 1399
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شکل  3دستگاه آزمایش آشام خودبهخودی

بــا تنظیــم حالــت تــرازو بــه حالــت اندازهگیــری خــودکار،

وزن نمونــه معلــق بــا فاصلــه زمانــی مشــخص ثبــت شــده

و بــا اســتفاده از نرمافــزار  RsKayدر رایانــه متصــل بــه

بحث و نتایج آزمایشگاهی
نمودارهای بازده برحسب زمان آنالیز آزمایشگاهی

براســاس مشــاهدات آزمایشــگاهی ،آشــام آب بــه درون

سیســتم ذخیــره میشــوند .بــه محــض قرارگرفتــن مغــزه

مغزههــای اشــباع از گاز در ابتــدا بــا ســرعت بــاال صــورت

تغییــرات وزن نســبت بــه زمــان ثبــت میشــوند.

و در نهایــت ،متوقــف میشــود .نتایــج حاصــل از آزمایــش

پــس از شستشــو کامــل مغزههــا در دســتگاه سوکســوله،

 5نشــان داده شــده اســت .ســایر نتایــج آزمایشــگاهی در

نمونههــای خشــک ثبــت شــده و وارد سیســتم آشــام
میشــوند .مجــدداً ،آزمایــش آشــام بــرروی ایــن مغزههــا

نشــان داده خواهــد شــد .همچنیــن ،بــه منظــور ســهولت

درون مخــزن آب شــور ،اندازهگیــری وزن آغــاز شــده و

میگیــرد .بــا گذشــت زمــان ایــن ســرعت کاهــش یافتــه

آزمایش آشام آب در اشباع اولیه آب صفر

آشــام بــر یــک نمونــه مغــزه در مقیــاس کارتزین در شــکل

مغزههــا در آون قــرار داده شــده و خشــک میشــوند .وزن

تکــرار میشــود.

ادامــه در قســمت ارتقــاء مقیــاس دادههــای آزمایشــگاهی

در بررســی و مقایســه ایــن نمودارهــا در ادامــه بهصــورت
نیمــه لگاریتمــی ترســیم خواهنــد شــد.

اعمال شرایط مرزی

در ایــن بخــش پــس از شســت و شــو و خشــک شــدن،

مرزهــای ورود فــاز ترکننــده بــه مغــزه بــا اســتفاده از عایــق
جریــان محــدود میشــوند و جریــان آشــام خــاف جهــت

بــا شــرایط مــرزی متفــاوت اعمــال خواهــد شــد (شــکل .)4

ارتقــاء مقیــاس دادههــای آزمایشــگاهی آشــام

خو د بهخــو د ی

نتایــج حاصــل از تســتهای آزمایشــگاهی آشــام

خودبهخــودی بهصــورت نمودارهــای بازیافــت برحســب
زمــان گــزارش میشــود .همانطــور کــه پیــش از ایــن

گفتــه شــد بهدلیــل تاثیــر پارامترهــای زیــادی شــامل
خــواص ســنگ و ســیال و شــرایط مــرزی و اولیــه بــر

رفتــار جریانــی ایــن فرآینــد و عــدم امــکان شبیهســازی
تمــام ایــن شــرایط در مقیــاس آزمایشــگاه ،نیــاز اســت

نمودارهــای مذکــور بــرای تبدیــل بــه نمودارهــای نماینده
رفتــار مخزنــی ارتقــا ء مقیــاس یابنــد .پیــش از اســتفاده از

شکل  4اعمال شرایط مرزی و عایقبندی مغزه

ایــن نمونــه عایـقکاری بــا اســتفاده از روکــش عایقکننده

متناســب بــا قطــر مغــزه انجام شــده اســت.

رابطــه مقیاســی مــورد نظــر نیــاز اســت توانایــی و ظرفیــت
رابطــه بــرای در نظــر گرفتــن اثــر تمــام پارامترهــای مؤثــر
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
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شکل  5نمونهای از نتایج آزمایشگاهی بازده گاز برحسب زمان آشام

بدیــن منظــور ،در ایــن بخــش در ابتــدا نتایــج حاصــل از

خودبهخــودی در شــرایط اولیــه و مــرزی و خــواص

از تغییــرات ارائــه شــده و رابطــه مقیاســی ارائــه شــده

با اشباع آب اولیه صفر

آنالیــز آزمایشــگاهی نمونههایــی بــا محــدوده گســتردهای

متفــاوت در ادامــه آورده شــده اســت.

اعتبارســنجی میگــردد و نمودارهــای حاصــل از نتایــج

شــکل  ،6نمــودار بازیافــت برحســب زمــان در مغــزهای بــا

دادههــای آشــام خــاف جهــت خودبهخــودی آب

آزمایشــگاهی آشــام خودبهخــودی را نشــان میدهــد.

بــا دو حالــت تغییــر اشــباع اولیــه و شــرایط مــرزی در

نمــودار آشــام ،خــواص هــر نمونــه مغــزه در ایــن نمــودار

مقیــاس پیشــین ،ارتقــاء مقیــاس مییابنــد .عــاوه بــر

تراوایــی ،تخلخــل و جنــس نمونــه مغــزه آورده شــده

انجــام شــده اســت ،در نمونــه  1اشــباع اولیــه  ،0/02در

آزمایشــگاهی ایــن قســمت را بــا اســتفاده از زمــان بــدون

 ،0/25در نمونــه  4اشــباع اولیــه  0/2و در نمونــه  5اشــباع

( tD,MPشــکل ( 7ب)) نشــان میدهــد .همانطــور کــه

همچنیــن ،جــدول  2مشــخصات نمونههــای آزمایــش

بعــد معرفــی شــده موفقیــت چندانــی در ارتقــاء مقیــاس

آزمایشــگاهی بــه مقیــاس مخــزن ارتقــاء مییابنــد.

خــواص متفــاوت و اشــباع اولیــه صفــر حاصــل از آنالیــز

نمونههــای آزمایشــگاهی تعییــن شــده در بخــش قبــل،

بــه منظــور تســهیل بررســی اثــر پارامترهــای مختلــف بــر

ایــن بخــش ارائــه شــده و بــا اســتفاده از مدلهــای ارتقــاء

بهترتیــب از ســمت چــپ بــه راســت بهصــورت طــول،

آزمایــش اشــباع اولیــه صفــر کــه بــرای تمــام نمونههــا

اســت .شــکل  7نتایــج حاصــل از ارتقــاء مقیــاس دادههــای

نمونــه  2اشــباع اولیــه  ،0/1در نمونــه  3اشــباع اولیــه

بعــد ( tD, Li&Hornشــکل ( 7الــف)) و زمــان بــدون بعــد

اولیــه  0/37نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ایــن شــکلها نشــان میدهنــد ،رابطههــای بــدون

آشــام بــا اعمــال شــرایط مــرزی را نشــان میدهــد.

ایــن دادههــای آزمایشــگاهی ندارنــد .بــا توجــه بــه شــکل

جدول  2مشخصات نمونههای آزمایش آشام با تغییر شرایط مرزی
نوع شرط مرزی

اشباع اولیه آب

نمونه

2

0/014

1

2

0/26

3

2

0

6

نتایج ارتقاء مقیاس

نتایــج ارتقــاء مقیــاس دادههــای آزمایشــگاهی آشــام

شــماره ( 7الــف) ،در نتیج ـ ه ارتقــاء مقیــاس بــا اســتفاده

از گــروه بــدون بعــد  tD, Li&Hornنمونههــای شــماره  5و 6

رفتــار متفاوتــی نســبت بــه ســایر نمونههــا دارنــد .ایــن
موضــوع میتوانــد نشــاندهنده ظرفیــت پاییــن گــروه

بــدون بعــد مــورد نظــر در ارتقــاء مقیــاس دادههــای
آشــام نمونههایــی بــا محــدوده متفاوتــی از تخلخــل و

تراوایــی و جنــس متفــاوت باشــد .دقــت شــود کــه نمونــه

 6از مخزنــی متفــاوت اســت و همچنیــن ،طــول کمتــری
نســبت بــه بقیــه نمونههــا دارد.
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شکل  6نمودار بازیافت برحسب زمان نمونههای با خواص متفاوت و اشباع اولیه صفر حاصل از آنالیز آزمایشگاهی آشام خودبهخودی
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شکل  7الف) نتایج ارتقاء مقیاس دادههای آشام خودبهخودی با اشباع آب اولیه صفر با استفاده از زمان بدون بعد ارائه شده توسط [ ]26و
ب) ارائه شده توسط []10

بهعــاوه ،در مــورد نتیجــه ارتقــاء مقیــاس بــا اســتفاده از

بازیافــت نهایــی کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــا توجــه بــه

رفتــار متفــاوت نمونــه شــماره  6میتوانــد نتیجــه ظرفیــت

میباشــند ،میتــوان گفــت کــه افزایــش اشــباع اولیــه

نمونههایــی بــا جنــس متفــاوت باشــد.

آن نیــز میشــود .همچنیــن ،بــا تغییــر شــرایط مــرزی و

گــروه مقیاســی  tD,MPنشــان داده شــده در شــکل ( 7ب)،
پاییــن گــروه مقیاســی در ارتقــاء مقیــاس دادههــای آشــام

با اشباع اولیه و شرایط مرزی متفاوت

در ادامــه نتایــج حاصــل از تغییــر اشــباع اولیــه و همچنیــن،
تغییــر شــرایط مــرزی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

شــکل  8نتایــج حاصــل از شــام خودبهخــودی بــرای نمونــه

 1بــا تغییــر اشــباع آب اولیــه (( 8الــف)) و همچنیــن،
تغییــر شــرایط مــرزی در اشــباع اولیــه مشــخص(( 8ب))

را نشــان میدهــد .همانطــور کــه ایــن شــکلها نشــان
میدهنــد ،بــا زیــاد شــدن اشــباع اولیــه ،زمــان و مقــدار

اینکــه شــیب نمودارهــای آشــام ،بیانگــر ســرعت آشــام

بــر میــزان ســرعت آشــام نیــز تاثیــر دارد و باعــث کاهــش
کاهــش فضــای عبــور بــرای عبــور ســیال ،میــزان بازیافــت

نفــت کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــا تغییــر شــرایط مــرزی
ســرعت آشــام و همچنیــن میــزان بــازده نهایــی نیــز مــورد
تاثیــر قــرار گرفتــه اســت .ارتقــاء مقیــاس ایــن دو نمونــه

توســط زمــان بــدون بعــد  tD,MPبهترتیــب در شــکلهای 8

(ج) و ( 8د) نشــان داده شــده اســت .بهعــاوه ،شــکلهای

( 8هـــ) و ( 8و) نتایــج ارتقــاء مقیــاس ایــن دادههــا را بــا

زمــان بــدون بعــد  tD, Li&Hornبــه تصویــر میکشــد.
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شــکل  8الــف) نتایــج آشــام خودبهخــودی بــرای نمونــه  1بــا تغییــر اشــباع آب اولیــه ،ب) تغییــر شــرایط مــرزی در اشــباع اولیــه
مشــخص ،ج) ارتقــاء مقیــاس دادههــای آشــام خودبهخــودی بــا تغییــر اشــباع اولیــه و بــا زمــان بــدون بعــد  ،tD,MPد) ارتقــاء مقیــاس
دادههــای آشــام خودبهخــودی بــا تغییــر شــرایط مــرزی و بــا زمــان بــدون بعــد  ،tD,MPه) ارتقــاء مقیــاس دادههــای آشــام خودبهخــودی
بــا تغییــر اشــباع اولیــه و بــا زمــان بــدون بعــد  tD, Li&Hornو و) ارتقــاء مقیــاس دادههــای آشــام خودبهخــودی بــا تغییــر شــرایط مــرزی و
بــا زمــان بــدون بعــد tD, Li&Horn

براســاس ایــن نتایــج بــه نظــر میرســد کــه رابطــه

اســت .از طــرف دیگــر ،هــدف از توســعه زمــان بــدون بعــد

مقیــاس دادههــای آزمایشــگاهی حاصــل دارنــد .رابطــه

بهتــری هــم از ایــن زمــان بــدون بعــد انتظــار میرفــت.

مقیاســی  tD, Li&Hornعملکــرد نســبی بهتــری در ارتقــاء
مقیاســی  tD,MPاگــر چــه براســاس روابــط تحلیلی بهدســت

آمــده اســت ولــی بیشــتر برای مخــازن نفتــی توســعه داده

شــده و هــدف آن بررســی آشــام در مخــازن نفتــی بــوده

 tD, Li&Hornمخــازن گازی بــوده اســت ،بنابرایــن عملکــرد

درنهایــت ،بــا وجــود موفقیــت نســبی ایــن دو زمــان بــدون
بعــد در ارتقــاء مقیــاس آشــام خودبهخــودی در مخــازن
گازی ،نیــاز بــه توســعه رابطـهای کــه از جامعیــت بهتــری
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 ایــن نتایــج نشــان میدهنــد ســرعت.گــزارش شــده اســت

 دادههــای ارائــه. احســاس میشــود،برخــوردار باشــد

، جنــس ســنگ، تراوایــی،مختلفــی از جملــه تخلخــل

رابطــه مقیاســی جدیــد معرفــی شــده مــورد اســتفاده

فرآینــد آشــام درون مغزههــای اشــباع از گاز بــه عوامــل

 بیشــترین.اشــباع آب اولیــه و شــرایط مرزی وابســته اســت

شــده در ایــن مقالــه میتوانــد در بررســی عملکــرد

.قــرار گیرنــد

میــزان تغییــرات ســرعت آشــام مربــوط بــه تغییــر تراوایــی
 درنهایــت بــا اســتفاده از گروههــای.مغزههــا بــوده اســت

 نمودارهــای حاصــل بــه نمودارهــای شــرایط،ارتقــا مقیــاس
 براســاس ارزیابــی توانایــی ایــن.مخــزن ارتقــاء یافتهانــد

 میتــوان نتیجــه گرفــت،گروههــا بــرای ارتقــاء مقیــاس
کــه نیــاز اســت بررس ـیهای دقیقتــری بــه منظــور ارائــه
رابطــه ارتقــاء مقیــاس بــا جامعیــت بیشــتر بــرای مخــازن
.گازی شــکافدار ارائــه گــردد

نتیجهگیری

 بــا انتخــاب نمونــه مغزههایــی بــا،در ایــن پژوهــش

خــواص متفــاوت و بــا تغییــر شــرایط مــرزی و اولیــه مؤثــر

 آزمایــش آشــام آب بــه درون فضــای،بــر فرآینــد آشــام
 نتایج.متخلخــل اشــباع از گاز طراحــی و اجــرا شــده اســت

آزمایشــگاهی بهصــورت نمودارهــای بــازده برحســب

زمــان بــه منظــور تحلیــل آشــام در شــرایط آزمایشــگاه
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Introduction
One of the methods for evaluating the spontaneous
imbibition process in fractured reservoirs is to perform
laboratory tests on the scale of laboratory cores. By
using experimental data and proper analysis of the
results, the behavior of the SI process in the reservoir
scale is predictable. The behavior of the SI process
depends on various factors and parameters, including
the properties of rock and fluid, and the interaction
between them. By choosing and preparing core
samples with specific properties and performing SI
tests, the effects of various factors on the SI process
can be analyzed. In the previous studies, considering
the effect of each of the factors affecting the SI
process, this process has been tested [1]. Investigations
show that, despite oil systems, the SI in gas systems
has been less considered. This is despite the fact that a
significant portion of the world's gas reserves exists in
gaseous reservoirs located on the active aquifer. Due to
the increased consumption and production of natural
gas, attention to this category of reservoirs is necessary
and increasing.
In this work, spontaneous water imbibition into airsaturated porous medium tests is carried out at ambient
temperature and pressure, and the effects of various
factors such as initial water saturation on the rate of SI,
final saturation and recovery, are investigated.

Accepted: August/26/2019

Experimental Procedures

Experimental Categories
Three categories of experiments including SI
with and without initial water saturation and with
changing boundary conditions were carried out.
The experimental steps are described below.
Steps of the Experiment
Selection and preparation of core samples
The schematic of the apparatus of analyzing the
SI process at ambient temperature and pressure
is given in Figure 1. Core samples with adjusted
initial water saturation are installed into the SI
system, and using a special density measuring
kit under the AND scale with a precision of
0.001 grams and a maximum of 1000 grams of
measurable weight. By adjusting the balance
mode to the automatic measurement mode, the
suspended core sample’s weight is recorded at
a specified interval and stored using the RsKay
software on a computer connected to the system.
As soon as the core is in the saline reservoir, the
weight measurement is started and the weight
changes are recorded versus the time.
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Selection and preparation of core samples

The purpose of the experiments is to investigate and
analyze the effect of the effective parameters on this
process and provide a unified model for predicting flow
behavior. In this regard, the selection of rock samples
should be such that experiments can be carried out as
well by changing various parameters. In this part of
the study, carbonate rocks were sampled from one of
Iran's gas fields and one of the Canadian fields. After
measuring the core properties, several samples were
selected for testing. The properties of the selected
samples are shown in Table 1.

Fig. 1. Schematic of spontaneous imbibition test apparatus.
Table 1: Selected rock properties.
sample
1

Ρgr
(gr/cm3)

Ø

K
(mD)

D
(cm)

H
)(cm

2.83

0.21

84

3.8

7.57

2

2.83

0.22

25.

3.8

7.56

3

2.8

0.19

16.9

3.8

7.33

4

2.8

0.2

11.1

3.79

7.49

5

2.82

0.18

6.6

3.8

8.86

6

2.73

0.14

4.6

3.83

4.6

Fig. 2: Recovery vs time (a) and normalized recovery vs
tD,Li&Horn(b)[2] and tD,MP(c)[3].

Results And Discussion
The results are shown in Figures 2-4. Figure 2 shows
the recovery vs. time and the scaled recovery curves
by available scaling equations. Figure 3 illustrates the
effect of initial water saturation. Also, the impacts of
boundary conditions are presented in Figure 4.
Conclusions
These results indicate that the velocity of the process
in the gas saturation cores depends on several factors
such as porosity, permeability, rock fabric, initial water saturation, and boundary conditions. Based on the
analysis of the ability of scaling groups, it can be concluded that more precise studies are needed to provide
a comparable scaling equation for gas systems.
Fig. 3: Recovery vs time (a) and normalized recovery vs
tD,Li&Horn(b)[2] and tD,MP(c)[3], varing water saturation.
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Fig. 4: Recovery vs time (a) and normalized recovery vs
tD,Li&Horn(b)[2] and tD,MP(c)[3] varying water saturation
and BC.
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