شماره  ،114آذر و دی 1399

98

بررسی آزمایشگاهی برهمکنش سنگ و سیال
در تزریق گاز دیاکسیدکربن در یک مخزن
ماسهسنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی باال
سید جمالالدین آروس ،الناز خداپناه* و سید علیرضا طباطبائینژاد
دانشکده مهندسی نفت و گاز ،پژوهشکده نفت و گاز سهند ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ایران
تاريخ دريافت1398/04/13 :

تاريخ پذيرش1399/02/23 :

چكيده
برهمکنــش ســنگ و ســیال نقــش مهمــی در بســیاری از جنبههــای مطالعاتــی ارزیابــی ســازند و تعییــن مشــخصات مخــزن ایفــا
میکنــد .واکنــش شــیمیایی ســیاالت تزریـق شــده بــا ســنگ و ســیال مخــزن بــه دلیــل تغییــر خــواص نفــت و همچنیــن تغییــر خــواص
پتروفیزیکــی ســنگ ،بازدهــی فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت نفــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛ بنابرایــن ،بررســی ایــن برهمکنشهــا
در طــول عملیــات ازدیــاد برداشــت نفــت امــری ضــروری اســت .در ایــن پژوهــش تأثیــر پارامترهــای جهتگیــری تزریــق در مــدل
شــن فشــرده ،ســرعت و فشــار تزریــق گاز در برهمکنــش ســنگ و ســیال طــی فرآینــد تزریــق  CO2بهعنــوان مکانیســم برداشــت
ثالثیــه بــه مخــزن ماسهســنگی حــاوی نفــت ســنگین بــا تراوایــی بــاال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج بررســی جهتگیــری
مــدل شــن فشــرده نشــان میدهــد کــه بــه دلیــل جابهجایــی بــا پایــداری گرانشــی در حالــت تزریــق عمــودی ،انحــال کانیهــا و
همچنیــن رســوب آســفالتین در ایــن حالــت تزریــق بیــش از حالــت تزریــق افقــی اســت .در آزمایشهــای مربــوط بــه بررســی فشــار
تزریــق مشــاهده شــده اســت کــه بــا افزایــش فشــار تزریــق ،انحــال مــواد معدنــی و رســوب آســفالتین افزایــش مییابــد؛ زیــرا بــا
افزایــش فشــار CO2 ،بیشــتری در نفــت خــام و آب ســازندی حــل میشــود .نتایــج بررســی ســرعت تزریــق نشــان میدهــد کــه بــا
کاهــش ســرعت تزریــق مدتزمــان در تمــاس بــودن اســید تشکیلشــده بــا ســنگ و همچنیــن CO2 ،بــا نفــت خــام افزایــش مییابــد.
بنابرایــن ،احتمــال انحــال کانیهــا و رســوب آســفالتین افزایــش مییابــد .بــرای ایــن پژوهــش از نمونــه نفــت و ماســه یکــی از مخــازن
نفتــی جنــوب ایــران اســتفاده گردیــد.
كلمــات كليــدي :برهمکنــش ســنگ و ســیال ،تزریــق دیاکســید کربــن ،جهتگیــری تزریــق ،نفــت ســنگین،

مخــزن ماســه ســنگی.
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برهمکنــش ســنگ و ســیال نقــش مهمــی در بســیاری
از جنبههــای مطالعاتــی ارزیابــی ســازند و تعییــن
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مشــخصات مخــزن ایفــا میکنــد .واکنــش شــیمیایی

ســیاالت تزریقشــده بــا ســنگ و ســیال مخــزن بــه

دلیــل تغییــر خــواص نفــت و همچنیــن ،تغییــر خــواص

پتروفیزیکــی ســنگ بازدهــی فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت

نفــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد [ .]1واکنــش بیــن
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نفــت مخــزن ،آبشــور ،ســنگ ســازند و  CO2ممکــن

عمــدهی ماتریــس ســنگ مخــازن کربناتــه شــوند کــه

منافــذ و تخلخــل مؤثــر شــود .تغییــرات در تخلخــل و

افزایــش تراوایــی ســنگ میشــود .از طــرف دیگــر،

اســت منجــر بــه تغییــر در تراوایــی ســازند ،توزیــع انــدازه
تراوایــی ســنگ درنتیجــه انحــال مــواد معدنــی ســنگ
و یــا رســوب آســفالتین اســت .درحالیکــه انحــال

مــواد معدنــی ســنگ ممکــن اســت تراوایــی و تخلخــل
مؤثــر را افزایــش دهــد ،رســوب آســفالتین و رســوب ایــن
مــواد معدنــی میتوانــد اثــر معکــوس ایجــاد کنــد [.]1

واکنشهــای اصلــی کــه در طــول انحــال  CO2در آب

رخ میدهنــد بهصــورت زیــر اســت:
()1

( H 2O )aq ( + CO 2 ) gas ( ↔ H 2CO 3 )aq

()2

( H 2CO 3 )aq ( ↔ H + )aq ( + HCO 3− )aq

()3

2−
3

( HCO )aq ( ↔ H )aq ( + CO )aq

واکنــش

+

−
3

منجــر بــه شــکلگیری مســیرهای جریانــی جدیــد و
کانیهــای کربناتــه ممکــن اســت عامــل ســیمانی شــدن
ذرات ماســه و رس در مخــازن ماســه ســنگی باشــند .در
چنیــن حالتــی ،انحــال ایــن کانیهــا میتوانــد باعــث

آزاد شــدن ایــن ذرات شــده ،اجــازه دهــد آنهــا در مســیر
جریــان حرکــت کــرده ،در گلــوگاه حفــرات تجمــع یافته و
تراوایــی را کاهــش دهنــد .در مقابــل ،اگــر ذرات آزادشــده

کوچکتــر از انــدازه گلــوگاه منافــذ باشــند میتواننــد

بهجــای تجمــع ،خــارج شــوند کــه درنتیجــه آن یــک

افزایــش نفوذپذیــری ممکــن اســت مشــاهده شــود [.]5-2

آســفالتین جــزء غیرفــرار ،قطبــی و بــا وزن مولکولــی

بــا آب یــک محیــط اســیدی ایجــاد

بــاالی نفــت خــام اســت کــه در نفــت بهصــورت

نشــان میدهنــد و کاتیونهــای آزادشــده ممکــن اســت

کــه روی ســطح آن جــذب میشــود ،پایــدار میشــود.

بخــش عمــده ماسهســنگ را تشــکیل میدهــد و
نســبتاً خنثــی اســت [ ،]2ســایر کانیهــا (کربناتهــا و

بهویــژه هنــگام تزریــق گاز  ،CO2پایــداری خــود را از

دســت دهــد .آســفالتین پایــدار شــده توســط رزیــن ،در

ایفــا میکننــد.

ترمودینامیکــی باقــی میمانــد .زمانــی کــه حالــت

CO2

میکنــد .تحــت تأثیــر  ،H+برخــی از کانیهــا واکنــش

کانیهــای جدیــد ایجــاد کننــد .بااینحــال ،کوارتــز

فلدســپارها) در واکنشهــای بالقــوه زیــر نقــش مهمــی

انحالل و واکنش برخی کربناتهها:
()4

سوسپانســیون کلوئیــدی وجــود دارد و توســط رزینهایــی
آســفالتین ممکــن اســت در مراحــل مختلــف تولیــد و

حالــت کلوئیــدی در شــرایط طبیعــی مخــزن در تعــادل
تعــادل اولیــه برهــم میخــورد ،آســفالتین پایــداری خــود

( CaCO 3 )s ( + H + )aq ( → Ca 2+ )aq ( + HCO 3− )aq

را از دســت میدهــد .هنگامیکــه آســفالتین ناپایــدار

( CaMg )CO 3 (2 )s ( + 2H + )aq ( → Ca 2+ )aq ( + Mg 2+ )aq ( + 2HCO 3− )aq
()5

یابــد و ممکــن اســت بــا رســوب روی ســطح ســنگ باعــث

( FeCO 3 )s ( + H + )aq ( → Fe 2+ )aq ( + HCO 3− )aq

روی نمونــه ســنگ بــا کاهــش تخلخــل و تراوایــی نشــان

→ ( KA lSi 3O 8 )s ( + 4 H + )aq ( + 4 H 2O )aq

گلــوگاه حفــرات کوچکتــر توســط ذرات آســفالتین

()6

()7

( MgCO 3 )s ( + H + )aq ( → Mg 2+ )aq ( + HCO 3− )aq

انحالل و واکنش برخی فلدسپاتها:
()8

( K + )aq ( + A l 3+ )aq ( + 3H 4SiO 4 )aq
→ ( NaA lSi 3O 8 )s ( + 4 H + )aq ( + 4 H 2O )aq

()9

( Na + )aq ( + A l 3+ )aq ( + 3H 4SiO 4 )aq

میشــود ،ممکــن اســت بهصــورت ذرات معلــق جریــان
تغییــر خــواص ســنگ شــود .اثــرات رســوب آســفالتین بــر
داده میشــود .کاهــش تراوایــی بــه دلیــل مســدود شــدن

بزرگتــر یــا تجمــع و جــذب ذرات آســفالتین کوچکتــر

در گلــوگاه منافــذ بــزرگ کــه باعــث کاهــش شــعاع
گلــوگاه نیــز میشــود در نظــر گرفتهشــده اســت [ 6و.]7

امولــه و اســوبا اثــر متقابــل  CO2و ســنگهای دولومیــت

( CaA l 2Si 2O 8 )s ( + 8H + )aq ( → Ca 2+ )aq

را در فرآینــد تزریــق  CO2بررســی کردنــد و افزایــش

ایــن واکنشهــا میتواننــد باعــث انحــال بخــش

مانگــر و تروهــو بــا ارائــه دادههــای تحلیلــی نشــان دادنــد

()10

( + 2A l 3+ )aq ( + 2 H 4SiO 4 )aq

تراوایــی دولومیــت را  3/5تــا  %5گــزارش کردنــد [.]5
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کــه آســفالتین ،رزیــن و واکــس در مخلوطهــای /CO2نفــت

اشــباع از دیاکســید کربــن بــا ماسهســنگ بریــا  1پرداختنــد

دادنــد کــه  CO2مؤثرتریــن عامــل رســوب آســفالتین اســت

مغــزه بریــا منجــر بــه افزایــش  %1/8تخلخل شــده اســت [.]3

تغییریافتــه ســنگ توســط برهمکنشهــای ســنگ و CO2

مواد آزمایشگاهی

خــام میتواننــد رســوب کننــد [ .]8قولــوم و همــکاران گزارش

[ .]6اگرمــن و همــکاران بــه ارزیابــی خــواص پتروفیزیکــی

و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه انحــال ســیمان کربناتــه از

پرداختــه و مشــاهده کردنــد کــه تراوایــی بهصــورت تابعــی از

بــرای تهیــه آبشــور ســازندی از ســه نمــک ســدیم

میتوانــد بــه ازای حــدود  2واحــد افزایــش تخلخــل تــا %70
افزایــش یابــد [ .]1اُیــکاوا و همــکاران اثــر تزریــق  CO2بر روی

جــدول  1بیانگــر غلظــت نمکهــای استفادهشــده در

درجــه انحــال بهشــدت وابســته بــه ســاختار منافــذ اســت و

مغزههــای ماسهســنگی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و بــه

مشــاهده تغییــرات خواص مکانیکی ناشــی از تزریــق گاز CO2

پرداختنــد [ .]9فیلهــو بــه بررســی آزمایشــگاهی برهمکنــش

کلریــد ،کلســیم کلریــد و منیزیــم کلریــد اســتفاده شــد.

تهیــه آبشــور ســازندی اســت.

جدول  1میزان نمکهای استفادهشده در تهیه آبشور سازندی

بیــن  ،CO2آب و ســنگ کربناتــه پرداختنــد .آنهــا دریافتنــد

کــه بــرای هــر نمونــه مقادیــر اندازهگیــری شــده تراوایــی

در فشــارهای مختلــف ،متفــاوت اســت [ .]10محمدعلــی و

همــکاران بــه مطالعــه رســوب آســفالتین در طــی تزریــق

نوع نمک

غلظت در آب سازندی ()ppm

سدیم کلرید

108000

کلسیم کلرید

4450

منیزیم کلرید

1350

دیاکســید کربــن بــه مخازن نفت ســبک پرداخته و مشــاهده

نفــت خــام مورداســتفاده در ایــن پژوهــش ،نفــت مــرده

بــه رســوب بیشــتر آســفالتین میشــود [ .]11چــن وانــگ و

خصوصیــات آن در جــدول  2آورده شــده اســت.

کردنــد کــه افزایــش حجــم تزریقــی دیاکســید کربــن منجر

همکارانــش بــه ارزیابــی کمی برهمکنــش دیاکســید کربن و
سیســتم منافــذ -گلــوگاه -شــکاف طــی فرآینــد ســیالبزنی

بــا دیاکســید کربــن فــوق بحرانــی در مخــزن ماسهســنگی

یکــی از مخــازن نفــت ســنگین جنــوب اســت کــه
جدول  2خواص نفت خام استفادهشده در دمای .70 C°
دانسیته

0/97182

غیرمتعــارف پرداختنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه محلــول
کربنــات تشکیلشــده توســط برهمکنــش  CO2بــا آب

ســازند دارای عملکــرد انحاللــی بــرای برخــی از کانیهــای

ســیلیکاته و بیشــتر کانیهــای کربناتــه اســت [ .]12پنــگ

چــن و علــی ســعیدی بــه بررســی برهمکنــش آبشــور

()g/cc

گرانروی

()cp

درصد وزنی آسفالتین
10/31

224

بــرای آمادهســازی مــدل شــن فشــرده از نمونــه
ماســه همــان مخــزن نفتــی اســتفاده شــد .جــدول 3

نشــاندهنده درصــد وزنــی کانیهــای موجــود در ایــن

نمونــه ماســه بــا اســتفاده از آنالیــز  XRDاســت.

جدول  3درصد وزنی کانیهای تشکیلدهنده نمونه ماسه اولیه.
دولومیت

کلسیت

مگنزیت

آلبیت

آنورتیت

میکرولین

کانی

کوارتز سیدریت

فرمول شیمیایی

SiO2

FeCO3

CaMg(CO3)2

CaCO3

MgCO3

NaAlSi3O8

CaAl2Si2O8

KAlSi3O8

درصد وزنی

56

14

11

7

2

6

1

3

1. Berea
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فشــار در انــدازهای معیــن (فشــار مخــزن) از دســتگاه

دستگاه سیالبزنی مغزه

تنظیمکننــده فشــار  1اســتفاده شــد .مغــزه نگهــدار ایــن

دســتگاه ســیالبزنی استفادهشــده در ایــن مطالعــه،

دســتگاه را میتــوان بــا زاویههــای مختلــف ()0-90°

یــک نمونــه متــداول بــرای انجــام آزمایشهــای مــدل

مــورد اســتفاده قــرار داد .حداکثــر فشــار و دمــای کاری

شــن فشــرده اســت .شــماتیک کلــی ایــن دســتگاه

آن بــه ترتیــب  10000 psiو  150 ºCاســت.

در شــکل  1نشــان دادهشــده اســت .مغــزه نگهــدار و

مجموعــه آزمایشهــای انجامشــده در ایــن مطالعــه

انباش ـتگرها در حمــام هــوا قــرار میگیــرد .ایــن حمــام

شــامل  5آزمایــش تزریــق گاز دیاکســید کربــن بهعنــوان

دارای چهــار المنــت الکترونیکــی جهــت گــرم کــردن

مرحلــه ســوم برداشــت نفــت اســت کــه شــرایط عملیاتــی

محفظــه حمــام و دو حســگر دمایــی جهــت کنتــرل دمــای

مربــوط بــه ایــن آزمایشهــا در جــدول  4و خــواص

تعیینشــده (دمــای مخــزن مــورد مطالعــه) و یــک دمنــده

مــدل شــن فشــرده بهدســتآمده بــرای هــر آزمایــش

هــوا جهــت یکنواخــت کــردن دمــای درون محفظــه حمام

در جــدول  5آورده شــده اســت.

اســت .در طــول آزمایشهــای ســیالبزنی بــرای حفــظ

شکل  1شماتیک کلی دستگاه سیالبزنی
جدول  4شرایط عملیاتی مربوط به هر آزمایش.
جهتگیری تزریق

دما()oC

فشار تزریق()psi

سرعت تزریق()cm/h

عمودی

70

2000

0/153

S2

افقی

70

2000

0/153

S3

عمودی

70

1500

0/611

S4

عمودی

70

2000

0/611

S5

عمودی

70

2000

0/076

مدل شن فشرده
S1

جدول  5خواص مدل شن فشرده برای هر آزمایش.
مدل شن
فشرده

()cm

طول

()cm

()±0/01

قطر

حجم فضاهای خالی ()cc

تخلخل()%
()±0/01

اشباع آب کاهش نیافته
تراوایی
()%()Swi
()±10))mD
()±0/01

نفت درجا
()±0/01()cc

S1

15/0

5

101/40

34/40

2045

5/79

95/50

S2

16/0

5

108/7

34/60

2085

4/78

103/50

S3

15/5

5

102/2

33/58

1072

6/23

95/97

S4

15/5

5

102/7

33/74

1110

6/02

96/66

S5

15/5

5

101/3

33/02

1043

6/64

94/66

1. Back Pressure Regulator
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در ادامــه بــه شــرح روش انجــام ایــن آزمایشهــا و تعییــن

 -9بهمنظــور بررســی تأثیــر گاز دیاکســید کربــن بــر

 -1آمادهســازی مــدل شــن فشــرده :1محــدوده انــدازه

از پایــان مرحلــه تزریــق گاز ،تزریــق تولوئــن انجــام شــد.

مــدل از  840تــا  177 μmبــود .بنابرایــن ،بــرای جلوگیری

خــود حــل کــرده و از محیــط متخلخــل خــارج کنــد .ایــن

پارامترهــای مطلــوب پرداختــه خواهد شــد.

دانههــای شــن اســتفادهشــده جهــت پــر کــردن محفظــه

پارامترهــای تخلخــل و تراوایــی مــدل شــن فشــرده پــس
تولوئــن میتوانــد رســوبات احتمالــی آســفالتین را در

از تولیــد شــن ،از صافــی بــا انــدازه  )149 μm( 100در

عمــل تــا عــاری شــدن از نفــت و تمیــز شــدن کامــل

 -2وزن خشــک مــدل شــن فشــرده اندازهگیــری شــد و

-10پسازایــن مرحلــه ،مــدل شــن فشــرده بــه مــدت

ورودی و خروجــی مــدل اســتفاده شــد.

ســپس تحــت شــرایط خــأ توســط آب ســازندی اشــباع
شــد .پــس از اشــباع کامــل مجــددا ً مــدل شــن فشــرده

مــدل شــن فشــرده ادامــه داده شــد.

h

 ،72در دمــای ( 110 ºCدمــای جــوش تولوئــن) درون آون
قــرار داده شــد.

وزن شــد .بــا اســتفاده از اختــاف وزن ،حجــم فضــای

 -11پــس از خشــک شــدن مــدل شــن فشــرده ،مجــددا ً

 -3بهمنظــور اندازهگیــری تراوایــی بــا اســتفاده از قانــون

مطابــق روشهــای ذکرشــده محاســبه شــد.

 -4پــس از محاســبه تخلخــل و تراوایــی ،مــدل در دمــای

اســتفاده شــد.

توجــه بــه حجــم آب خارجشــده ،اشــباع آب باقیمانــده

نتایج و ارزیابی

خالــی و تخلخــل اندازهگیــری شــد.

دارســی ،آب ســازندی در دمــای محیــط تزریــق شــد.

 70 ºCبــا نفــت اشــباع شــد .در پایــان ایــن مرحلــه بــا
( )Swiو همچنیــن حجــم نفــت درجــا ( )OOIPتعییــن شــد.

مــدل تحــت خــأ قــرار داده شــده و تخلخــل و تراوایــی آن

 -12در هــر آزمایــش از یــک مــدل شــن فشــرده جدیــد

تغییرات

pH

 -5بهمنظــور پیرســازی  2نفــت ،مــدل شــن فشــرده بــه

طــی تزریــق  CO2بــه دلیــل ورود دیاکســید کربــن بــه

آزمایــش موردنظر درون آونی کــه دمای آن بر روی 70 ºC

میرفــت مقــدار  pHکاهــش یابــد؛ امــا علیرغــم تزریــق

 -6در تمامــی آزمایشهــا پــس از پایــان پیرســازی،

انحــال ســنگ ،مقــدار  pHافزایــش یافتــه اســت .عناصــر

 70 ºCو بــا دبــی  0/15 cc/minانجــام شــد .ایــن مرحلــه

و حــل شــدن آنهــا در آب باعــث افزایــش  pHمیشــود.

مــدت یــک هفتــه تحــت فشــار عملیاتــی مربــوط بــه

محیــط متخلخــل و بــه علــت ماهیــت اســیدی آن ،انتظــار

تنظیــم شــده بــود ،قــرار داده شــد.

 ،CO2بــه دلیــل افزایــش غلظــت کلســیم و منیزیــم در اثــر

عملیــات ســیالبزنی بــا آب ســازندی در شــرایط دمایــی

کلســیم و منیزیــم جــزء گــروه فلــزات قلیایی خاکی هســتند

تــا زمانــی کــه دیگــر نفتــی تولیــد نشــود ادامــه داده شــد.

بهمنظــور بررســی ایــن مســئله ،اندازهگیــری مقــدار  pHو

دیاکســید کربــن بــه مــدل شــن فشــرده تزریــق شــد.

غلظــت عناصــر کلســیم و منیزیــم در نمونههــای آب

بســته بــه پارامتــر موردبررســی ،شــرایط عملیاتــی فشــار

 1 CO2و تزریــق  2 PV CO2انجــام شــد .همانطــور کــه در

فشــرده تنظیــم گردیــد.

 ،2مقــدار  pHمتناســب بــا افزایــش غلظــت عناصــر کلســیم

 -7بهمنظــور بررســی برهمکنــش ســنگ و ســیال ،گاز

همچنیــن آنالیــز جــذب اتمــی بــرای اندازهگیــری مجمــوع

ایــن عملیــات در شــرایط دمایــی  70 ºCانجــام شــد.

تولیــدی پــس از ســیالبزنی بــا آب ســازندی ،تزریــق PV

و ســرعت تزریقــی و همچنیــن ،جهتگیــری مــدل شــن

شــکل  2مشــاهده میشــود ،بــا ادامــه تزریــق  CO2تــا PV

 -8نمونــه آب خروجــی از مــدل طــی مراحــل مختلــف

و منیزیــم افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن ،احتمــال مـیرود

آزمایــش جم ـعآوری شــد .بــرای هــر نمونــه آب ،غلظــت

عناصــر کلســیم ،منیزیــم و آهــن و همچنیــن ،مقــدار

اندازهگیــری شــد.

pH

کــه غلظــت عناصــر کلســیم و منیزیــم نســبت بــه CO2

نقــش پررنگتــری در تعییــن مقــدار  pHداشــته باشــند.

1. Unconsolidated Sand Pack
2. Aging
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0

1

pH

غلظت کلسیم و منیزیم ()mg/L

3200
7/2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
2

7/15
7/10
7/05
7/00
6/95
6/90
6/85
6/80
6/75
6/70

شکل  2تغییرات غلظت عناصر کلسیم و منیزیم و  pHبرحسب حجم کل  CO2تزریقشده در مدل S4

بــا اندازهگیــری  pHآب تولیــدی پــس از ســیالبزنی بــا

نفــت و ســیالبزنی بــا آب تقریبــاً مقــداری یکســان و

آب ســازندی و همچنیــن  pHآب تولیــدی پــس از تزریــق

نســبت بــه مقــدار  pHآب خروجــی طــی تزریــق گاز

در شــکل  3نیــز مشــهود اســت ،مقــدار  pHدر نمونــه آب

امــر اســت کــه در ایــن آزمایــش تزریــق آب ســازندی

دیاکســید کربــن همانطــور کــه پیشبینــی میشــد و

مقــداری کمتــر اســت .ایــن موضــوع بیانکننــده ایــن

تولیــدی پــس از تزریــق  1 PVدیاکســید کربــن نســبت

نقــش چندانــی در انحــال کانیهــا نداشــته اســت و

بــا آب ســازندی افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن ،مقــدار

درنتیجــه انحــال کانیهــای کربناتــه درنتیجــه تزریــق

بــه مقــدار آن در نمونــه آب تولیــدی پــس از ســیالبزنی
 pHآب خروجــی در آزمایــش پنجــم بــرای مراحــل اشــباع
تزریق گاز

افزایــش غلظــت عناصــر کلســیم و منیزیــم میتوانــد
گاز دیاکســید کربــن باشــد.
اشباع نفت

سیالبزنی با آب

7/50
7/00
pH

6/50
6/00
2

3
4
5
شماره آزمایش
شکل  3تغییرات  pHنمونه آب تولیدی در مراحل مختلف آزمایش.
آنالیز جذب اتمی

بهمنظــور بررســی کمــی غلظــت عناصــر کلســیم ،منیزیــم

و آهــن حلشــده در آب تولیــدی از آنالیــز جــذب اتمــی
اســتفاده شــد .همانطــور کــه در شــکلهای  5 ،4و 6

نشــان دادهشــده اســت غلظــت ایــن عناصــر در نمونــه آب
تولیــدی پــس از تزریــق  1 PVگاز نســبت بــه غلظــت

آنهــا در نمونــه آب تولیــدی پــس از ســیالبزنی بــا آب
افزایــش یافتــه اســت .بــا تزریــق گاز  CO2و متعاقــب آن

اســیدی شــدن آب ســازندی ،غلظــت عناصــر کلســیم و
منیزیــم افزایــش یافتــه کــه نشــاندهنده انحــال مــواد

1

5/50

معدنــی موجــود در شــن اســت .بــا بررســی غلظــت

عنصــر آهــن موجــود در نمونــه آب تولیــدی طــی مراحــل
مختلــف آزمایــش پنجــم مشــاهده شــده اســت کــه

غلظــت آن طــی مراحــل اشــباع نفــت و ســیالبزنی
بــا آب تقریب ـاً یکســان و نســبت بــه مرحلــه تزریــق گاز،
مقــداری کمتــر اســت .ایــن موضــوع بیانکننــده ایــن امــر

اســت کــه تزریــق آب ســازندی نقــش چندانــی در انحــال

کانیهــا نــدارد و افزایــش غلظــت عنصــر آهــن میتوانــد
ی کربناتــه ســیدریت طــی تزریــق
درنتیجــه انحــال کان ـ 
گاز دیاکســید کربــن باشــد (شــکل .)6
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تزریق گاز

سیالبزنی با آب

5000
3000
1000

2

()mg/L

2000

غلظت

4000

0

3
4
5
شماره آزمایش
شکل  4نتایج آنالیز جذب اتمی برای عنصر کلسیم در نمونه آب خروجی از مدل در مراحل مختلف آزمایشها.
تزریق گاز

1

سیالبزنی با آب

غلظت
()mg/L

2

3
4
5
شماره آزمایش
شکل  5نتایج آنالیز جذب اتمی برای عنصر منیزیم در نمونه آب خروجی از مدل در مراحل مختلف آزمایشها.
تزریق گاز

سیالبزنی با آب

1

800
700
600
500
400
300
200
100
0

اشباع نفت

غلظت
()mg/L

1

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2
3
4
5
شماره آزمایش
شکل  6نتایج آنالیز جذب اتمی برای عنصر آهن در نمونه آب خروجی از مدل در مراحل مختلف آزمایشها.

انحــال کانیهــا میتوانــد منجــر بــه تشــکیل برخــی

کــه پدیــده انحــال همچنــان پدیــده غالــب اســت.

 7مشــهود اســت ،نکتــه حائــز اهمیــت ،کاهــش شــیب

اثــرات تزریــق  CO2و ســیالبزنی بــا آب بــر رســوب

نمکهــای معدنــی شــود .همانطــور کــه در شــکل

رسوب آسفالتین

تغییــرات غلظــت طــی تزریــق  2 PVگاز  CO2اســت کــه
احتمــاالً ایــن کاهــش شــیب تغییــرات غلظــت میتوانــد

نفــت خروجــی بــا اســتفاده از روش تســت اســتاندارد

ثانویــه همزمــان بــا انحــال باشــد .از طرفــی ،چــون شــیب

آســفالتین در نفــت خروجــی نشــاندهنده مقــدار

آســفالتین بــا اندازهگیــری تغییــر مقــدار آســفالتین در

بــه دلیــل شــروع فرآینــد رســوبدهی نمکهــای معدنــی

 ASTM D6560تعییــن گردیــد [ .]13کاهــش مقــدار

تغییــرات غلظــت مثبــت اســت میتــوان نتیجــه گرفــت

آســفالتین تهنشــین شــده درون مغــزه اســت.
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2800
2400

منیزیم

غلظت

کلسیم

()mg/L

2000
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1200
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0
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3
حجم تزریقی گاز دیاکسید کربن ()PV
شکل  7تغییرات غلظت عناصر کلسیم و منیزیم با افزایش  PVگاز تزریقی در مدل .S4

همانطــور کــه در شــکل  8نشــان دادهشــده اســت،

درصــد آســفالتین موجــود در نمونــه نفــت اولیــه و نمونــه
نفــت تولیــدی پــس از ســیالبزنی بــا آب تقریبـاً یکســان

اســت کــه میتوانــد نشــاندهنده ایــن امــر باشــد کــه

مرحلــه ســیالبزنی بــا آب تأثیــری در تهنشســت

تغییرات تراوایی

شــکل  10نشــاندهنده نقــش انحــال کانیهــا در
تغییــرات تراوایــی مطلــق اســت .انحــال کانیهــا بســته

بــه انــدازه کانــی و همچنیــن انــدازه حفــرات میتوانــد
باعــث کاهــش و یــا افزایــش تراوایــی گــردد .در اینجــا بــا

آســفالتین نــدارد (آزمایشهــای  4 ،3و  .)5همچنیــن،

توجــه بــه مقادیــر بــاالی تخلخــل و تراوایــی ،کانیهــای

حجــم گاز تزریقــی اســت .بــا افزایــش حجــم گاز تزریقــی،

خارجشــده اســت کــه احتمــال مــیرود منجــر بــه

باعــث میشــود آســفالتین بیشــتری تهنشــین شــود

منافــذ شــده باشــد کــه درنتیجــه آن تراوایــی افزایــش

تغییرات تخلخل

بــر روی تراوایــی محیــط متخلخــل ،در آزمایــش پنجــم

نتایــج نشــان میدهــد کــه رســوب آســفالتین تابعــی از

انحــال یافتــه بــه همــراه آب از محیــط متخلخــل

مدتزمــان تمــاس  CO2بــا نفــت افزایــش مییابــد کــه

شــکلگیری مســیرهای جریانــی جدیــد و بهبــود ارتبــاط

(آزمایشهــای  1و .)4

یافتــه اســت .بهمنظــور بررســی تأثیــر رســوب آســفالتین

شــکل  9نشــاندهنده نقــش انحــال کانیهــا در

تراوایــی نســبی نقطــه پایانــی بعــد از ســیالبزنی و بعــد

تغییــرات تخلخــل اســت .همانطــور کــه مشــاهده

میشــود ،در تمامــی آزمایشهــا بــا توجــه بــه انحــال
انجامشــده و خــروج مقــداری از کانیهــا ،تخلخــل
افزایــش یافتــه اســت.

پس از سیالبزنی با آب

پس از دو برابر حجم منافذ تزریق گاز

از تزریــق  CO2اندازهگیــری شــد و مقادیــر آن بــه ترتیــب

 0/188و  0/163بــه دســت آمــد .بــا توجــه بــه کاهــش

ایــن پارامتــر پــس از تزریــق  CO2میتــوان نتیجــه

گرفــت کــه رســوب آســفالتین باعــث کاهــش تراوایــی
محیــط شــده اســت.

نمونه اولیه

پس از یک برابر حجم منافذ تزریق گاز

درصد وزنی آسفالتین ()%

2

1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3
4
5
شماره آزمایش
شکل  8نتایج آنالیز اندازهگیری مقدار آسفالتین نمونه نفت اولیه و نمونه نفت تولیدی طی مراحل مختلف آزمایشها.
1. Endpoint Relative Permeability to Water
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شکل  9تغییرات تخلخل درنتیجه انحالل کانیها.

شکل  10تغییرات تراوایی مطلق درنتیجه انحالل کانیها.
همانطــور کــه در شــکل  10مشــاهده میشــود ،انحــال

شــد .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود در

کانیهــا باعــث افزایــش تراوایــی مطلــق میشــود ،امــا

هــردو آزمایــش  S3و  S4مقــدار  pHمربــوط بــه نمونــه

تأثیــر همزمــان انحــال کانــی و رســوب آســفالتین

در نمونــه آب تولیــدی طــی ســیالبزنی بــا آب افزایــش

بررســی تراوایــی نســبی نقطــه پایانــی کــه نشــاندهنده
اســت ،نشــان میدهــد کــه نقــش کاهشــی رســوب

آســفالتین نســبت بــه نقــش افزایشــی انحــال کانیهــا

بــر روی تراوایــی محیــط پررنگتــر اســت.
اثر فشار

دو آزمایــش

S3

و

S4

جهــت بررســی اثــر فشــار در

برهمکنــش ســنگ و ســیال انجــام شــد کــه در آنهــا

دمــا و نــرخ تزریــق یکســان و تزریــق بهصــورت عمــودی
انجــام شــد .تنهــا تفــاوت در فشــار تزریــق بــود کــه در
آزمایــش

S3

دســتگاه تنظیمکننــده فشــار بــر روی

 1500و در آزمایــش

S4

بــر روی

psi

 2000تنظیــم

آب تولیــدی طــی تزریــق  1 PVگاز نســبت بــه مقــدار آن

یافتــه اســت .ازآنجاکــه  pHنمونــه آب تولیــدی پــس از

تزریــق دیاکســید کربــن مربــوط بــه مــدل  S4نســبت بــه

مــدل  S3بیشــتر اســت ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت

کــه میــزان کلســیم و منیزیــم بیشــتری در ایــن نمونــه
آب محلــول اســت کــه ایــن میتوانــد نشــاندهنده

انحــال بیشــتر کانیهــای کربناتــه در مــدل  S4باشــد.

تغییــرات غلظــت کلســیم ،منیزیــم و آهــن در نمونههــای
جمعآوریشــده از مــدل

S3

نســبت بــه نمونههــای

جمعآوریشــده از مــدل  S4کمتــر اســت (شــکلهای

 5 ،4و  ،)6زیــرا حاللیــت  CO2در آبشــور
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بــا کاهــش فشــار کاهــش مییابــد و درنتیجــه ،انحــال

زیادتــر شــده و باعــث میشــود کــه گاز تزریقــی حجــم

S4

احتمــال رســوب آســفالتین افزایــش مییابــد (شــکل .)8

ســنگ کمتــر اتفــاق افتــاده اســت .شــکلهای  9و 11

نشــاندهنده تغییــرات تخلخــل در دو مــدل  S3و

اســت .بــا توجــه بــه انحــال انجامگرفتــه و خــروج
مقــداری از کانیهــا ،در هــر دو مــدل  S3و  ،S4تخلخــل

بیشــتری از حفرههــای ریزتــر را در برگیــرد؛ بنابرایــن
اثر سرعت تزریق

در ســری دوم آزمایشهــا ،تأثیــر ســرعت تزریــق در

افزایــش یافتــه اســت .تغییــرات تخلخــل در مــدل

برهمکنــش ســنگ و ســیال موردبررســی قــرار گرفــت .ایــن

نشــاندهندهی انحــال بیشــتر کانیهــا طــی تزریــق

دمــا و فشــار تزریق یکســان و بــه ترتیــب  70 °Cو 2000 psi

تزریقــی  1500 psiاســت .هنگامیکــه فشــار افزایــش

تنهــا تفــاوت در ســرعت تزریــق بــود .آزمایش  S5در ســرعت

بنابرایــن فشــار اشــباع و ضریــب انبســاط نفــت خــام

مشــاهده تأثیــر ســرعت تزریــق در برهمکنشهــا ،در

لــذا ،جریــان نفــت خــام در محیــط متخلخــل میتوانــد

معــادل

نســبت بــه

خــام CO2 ،بیشــتری میتوانــد بــه حفرههــای کوچــک کــه

معــادل  )0/48 ft/dayانتخــاب شــد .همانطــور کــه در

 S4نســبت بــه مــدل  S3بیشــتر اســت کــه ایــن امــر

ســری شــامل  3آزمایــش  S4 ،S1و  S5اســت کــه در آنهــا

 CO2بــا فشــار تزریقــی  2000 psiنســبت بــه فشــار

بــود و همچنیــن تزریــق بهصــورت عمــودی انجــام گرفــت؛

مییابــد CO2 ،بیشــتری در نفــت خــام حــل میشــود،

بحرانــی  )0/06 ft/day( 0/076 cm/hانجــام شــد .بهمنظــور

افزایــش یافتــه ،ویســکوزیته نفــت کاهــش مییابــد.

آزمایــش  S1ســرعت تزریــق دو برابــر (0/153 cm/h
ft/day

 )0/12و در آزمایــش

S4

بهآســانی انجــام گیــرد و همچنیــن طــی جابجایــی نفــت

آزمایــش  S1ســرعت تزریــق چهــار برابــر (0/611 cm/h

اغلــب حــاوی آب ســازندی هســتند وارد شــده و احتمــال

شــکل  3مشــاهده میشــود در هــر ســه آزمایــش

را افزایــش دهــد .هنگامیکــه  CO2در نفــت خــام حــل

تزریــق یــک  PVگاز نســبت بــه مقــدار آن در نمونــه آب

کشــش بیــن ســطحی دو فــاز نفــت و  CO2کوچکتــر

همچنیــن در ایــن آزمایشهــا بــا کاهــش ســرعت تزریــق،

در نفــت خــام میشــود .هــر چــه فشــار تزریقــی کمتــر

 CO2افزایــش یافتــه اســت ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه

توانایــی ورود بــه حفرههــای ریزتــر را پیــدا نمیکنــد

کانیهــای کربناتــه بیشــتر شــده اســت.

S4

تشــکیل اســید کــه منجــر بــه انحــال کانــی میشــود

 ،S1و  S5مقــدار  pHمربــوط بــه نمونــه آب تولیــدی طــی

میشــود ،ترکیــب نفــت ســبکتر میشــود .درنتیجــه

تولیــدی طــی ســیالبزنی بــا آب افزایــش یافتــه اســت.

میشــود کــه موجــب کاهــش انگشــتی شــدن

CO2

 pHنمونــه آب تولیــدی پــس از تزریــق دیاکســید کربــن

باشــد ،تأثیــر نیروهــای موئینــه پررنگتــر بــوده و گاز

گرفــت کــه بــا کاهــش ســرعت تزریــق  ،CO2انحــال

[ .]12بــا افزایــش فشــار تزریــق ،تأثیــر نیروهــای ویســکوز
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شکل  11اثر فشار تزریق  CO2بر تغییرات

تخلخل در آزمایشهای  S3و .S4

شماره  ،114آذر و دی 1399
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اندازهگیــری غلظــت عناصــر کلســیم ،منیزیــم و آهــن در

شــن فشــرده در برهمکنــش ســنگ و ســیال مــورد

غلظــت ایــن عناصــر در نمونــه آبهــای جمعآوریشــده

 S1و  S2بــود کــه در آنهــا شــرایط دمایــی ،فشــاری و

نمونــه آب خروجــی پــس از تزریــق  CO2نشــان داد کــه

بــا کاهــش نــرخ تزریــق افزایــش یافتــه اســت؛ زیــرا بــا
کاهــش ســرعت تزریــق ،مدتزمــان در تمــاس بــودن
اســید تشکیلشــده بــا ســنگ افزایــش یافتــه اســت،

بنابرایــن ،احتمــال انحــال کانیهــا افزایــش یافتــه اســت
(شــکلهای  5 ،4و  .)6شــکلهای  9و  12نشــاندهنده

بررســی قــرار گرفــت .ایــن ســری شــامل  2آزمایــش
همچنیــن نــرخ تزریــق یکســان بــود و تنهــا تفــاوت در
جهتگیــری مــدل شــن فشــرده بــود کــه در آزمایــش
اول تزریــق بهصــورت عمــودی و در دیگــری بهصــورت

افقــی انجــام شــد.

ســیالبزنی بــا پایــداری گرانشــی  1بــه تزریــق ســیال

تغییــرات تخلخــل در مدلهــای  S1 ،S5و  S4اســت.

جابهجــا کننــده بــه یــک مغــزه یــا مخــزن در جهتــی کــه

از کانیهــا ،در هــر ســه مــدل  S4 ،S1و  S5تخلخــل

و جــاب iجــا شــونده میشــود اشــاره دارد .در حالــت

میشــود کــه تغییــرات تخلخــل افزایــش یافتــه اســت.

زیــرا چگالــی آب باالتــر از چگالــی نفــت اســت .در

مربــوط بــه مــدل  S1و  S5میتــوان نتیجــه گرفــت

انجــام میشــود .ســیالبزنی بــا پایــداری گرانشــی بــرای

دیاکســید کربــن و نفــت خــام بیشــتر شــده اســت.

اثــر گرانشــی طراحــی شــده اســت کــه منجــر بــه بهبــود

رســوب آســفالتین در محیــط متخلخــل افزایــش یافتــه

جریــان افقــی میشــود .در ســیالب زنــی بــا پایــداری

قســمتی از آســفالتین تهنشســت شــده بــه همــراه گاز از

غلبــه بــر ناهمگنــی محیــط متخلخــل در تمــاس بــا نفــت

بــا توجــه بــه انحــال انجامشــده و خــروج مقــداری

باعــث افزایــش ثبــات گرانــروی  2بیــن ســیاالت تزریقــی

افزایــش یافتــه اســت .بــا کاهــش ســرعت تزریــق مشــاهده

ســیالبزنی بــا آب ،آب از پاییــن تزریــق میشــود؛

در شــکل  8بــا مقایســه تغییــرات درصــد آســفالتین

ســیالبزنی بــا  ،CO2تزریــق در بــاالی مغــزه یــا مخــزن

کــه بــا کاهــش ســرعت تزریــق ،مدتزمــان تمــاس

بهبــود بازیافــت بــا بــه حداقــل رســاندن یــا حتــی حــذف

همچنیــن ،بــه دلیــل بــه تأخیــر افتــادن پدیــده رســوخ،

بــازده نفتــی و افزایــش بــازده جابهجایــی نســبت بــه

اســت .بهعــاوه ،در لحظــه رســوخ در ســرعتهای باالتــر

گرانشــی گاز تزریقــی طــی حرکــت بــه ســمت پاییــن بــا

محیــط خــارج میشــود.

و آب بیشــتری قــرار میگیــرد کــه درنتیجــه آن احتمــال

در ســری ســوم آزمایشهــا ،تأثیــر جهتگیــری مــدل

[.]14

اثر جهتگیری تزریق

رســوب آســفالتین و انحــال کانیهــا افزایــش مییابــد
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شکل  12اثر نرخ تزریق  CO2بر تخلخل در آزمایشهای  S4 ،S1و .S5
1. Gravity-stable Flooding
2. Viscous Stability

بررسی آزمایشگاهی برهمکنش ...
مقــدار  pHنمونــه آب تولیــدی پــس از تزریــق دیاکســید
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مــدل شــن فشــرده در ایــن برهمکنشهــا پرداختــه

کربــن بــه دلیــل انحــال کانیهــای کربناتــه و افزایــش

شــد .بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده میتــوان

طــی ســیالبزنی بــا آب افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن

 -1بــا افزایــش فشــار تزریــق CO2 ،بیشــتری در نفــت خام

حالــت تزریــق افقــی بیشــتر اســت (شــکل )3؛ بنابرایــن،

بههمخــورده و رســوب آســفالتین افزایــش مییابــد.

بیشــتری در نمونــه آب خروجــی پس از تزریق دیاکســید

و کاهــش نیروهــای موئینــه باعــث افزایــش اشــباع فــاز

دارد کــه میتوانــد نشــاندهنده انحــال بیشــتر

بیشــتری از حفرههــا را در برمیگیــرد؛ بنابرایــن ،احتمــال

غلظــت ایــن عناصــر در آن نســبت بــه نمونــه آب تولیــدی

نتیجهگیریهــای زیــر را انجــام داد:

تغییــرات  pHدر حالــت تزریــق عمــودی نســبت بــه

حــل میشــود ،بنابرایــن ،تعــادل رزین-آســفالتین بیشــتر

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه میــزان کلســیم و منیزیــم

 -2بــا افزایــش فشــار تزریــق ،افزایــش نیروهــای ویســکوز

کربــن مربــوط بــه ایــن حالــت از تزریــق محلــول وجــود

غیرتــر در حفــرات میشــوند .درنتیجــه گاز تزریقــی حجــم

کانیهــای کربناتــه در ایــن حالــت از تزریــق باشــد.

رســوب آســفالتین افزایــش مییابــد.

اســت ،تغییــرات غلظــت عناصــر کلســیم ،منیزیــم و آهــن

حفرههــای کوچــک کــه اغلــب حــاوی آب ســازندی

افقــی بیشــتر اســت کــه ایــن میتوانــد نشــاندهند ه

بــه انحــال کانــی میشــود را افزایــش دهــد.

همانطــور کــه در شــکلهای  5 ،4و  6نشــان دادهشــده

 -3بــا افزایــش فشــار CO2 ،بیشــتری میتوانــد بــه

در حالــت تزریــق عمــودی نســبت بــه حالــت تزریــق

هســتند وارد شــده و احتمــال تشــکیل اســید کــه منجــر

انحــال بیشــتر کانیهــای کربناتــه طــی فرآینــد تزریــق

 -4در دومیــن مطالعــه کــه مربــوط به بررســی اثر ســرعت

نشــاندهنده تغییــرات تخلخــل اســت .بــا توجــه بــه

پنجم نشــان داد نقش کاهشــی رســوب آســفالتین نســبت

هــر دو حالــت تزریــق ،تخلخــل افزایــش یافتــه اســت.

محیــط بیشــتر اســت.

نســبت بــه حالــت تزریــق افقــی بیشــتر اســت کــه ایــن

طــی حرکــت بــه ســمت پاییــن بــا غلبــه بــر ناهمگنــی

انحــال بیشــتر کانیهــای کربناتــه در حالــت تزریــق

میگیــرد کــه درنتیجــه آن رســوب آســفالتین و انحــال

آســفالتین تهنشــین شــده درون مــدل شــن فشــرده در

 -6بــا کاهــش ســرعت تزریــق ،مدتزمــان در تمــاس

 1/18درصــد وزنــی اســت (شــکل .)8

لــذا احتمــال انحــال کانیهــا افزایــش مییابــد.

نتیجهگیری

بــا افزایــش حجــم گاز تزریقــی ،مدتزمــان تمــاس

 CO2بــه حالــت عمــودی باشــد .شــکلهای  9و 13

تزریــق بــود ،نتایــج بررســی انجــام شــده در آزمایــش

انحــال انجامشــده و خــروج مقــداری از کانیهــا ،در

بــه نقــش افزایشــی انحــال کانیهــا بــر روی تراوایــی

تغییــرات تخلخــل در حالــت تزریــق بهصــورت عمــودی

 -5در ســیالبزنی بــا پایــداری گرانشــی ،گاز تزریقــی

امــر تأییدکننــده آنالیزهــای قبلــی و نشــاندهندهی

محیــط متخلخــل در تمــاس بــا نفــت و آب بیشــتری قــرار

عمــودی نســبت بــه حالــت تزریــق افقــی اســت .مقــدار

کانیهــا افزایــش مییابــد.

حالــت عمــودی  1/92درصــد وزنــی و در حالــت افقــی

بــودن اســید تشکیلشــده بــا ســنگ ،افزایــش مییابــد؛

در ایــن مطالعــه بــه بررســی اثــر تزریــق گاز دیاکســید

کربــن بــر خــواص ســنگ و ســیال و همچنیــن تأثیــر
پارامترهــای فشــار ،دبــی تزریقــی و جهتگیــری

 -7رســوب آســفالتین تابعــی از حجــم گاز تزریقــی اســت.
CO2

بــا نفــت افزایــش مییابــد کــه باعــث میشــود آســفالتین

بیشــتری تهنشــین شــود.
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1/4

اولیه /Kنهایی

1/0

K

0/6
شکل  13اثر جهتگیری تزریق بر تخلخل در آزمایشهای  S1و .S2

شــده و از کاغــذ صافــی عبــور داده میشــوند تــا تمــام

پیوست

روش اســتاندارد

ASTM D6560

آســفالتین

اندازهگیــری میــزان

نمونــه نفتــی در بالــون تــه صــاف ریختــه شــده و وزن

میشــود؛ بــه ازای هــر گــرم نمونــه نفتــی  30 ccنرمــال

هپتــان بــه نمونــه اضافــه میگــردد.

مگنــت مغناطيســي جهــت هــم زدن در داخــل ظــرف

نمونــه قــرار داده شــده و نمونــه در زيــر كندانســور حرارت
داده میشــود تــا بــه جــوش آیــد .مخلــوط در حيــن

جوشــيدن بهوســیله مگنــت مغناطيســي بهخوبــی هــم
زده میشــود .اجــازه داده میشــود تــا عمــل رفالكــس

بــه مــدت

min

 65انجــام گــردد .پسازایــن مــدت

حــرارت قطــع گرديــده و نمونــه مدتــی در همیــن حالــت
قــرار داده میشــود تــا ســرد شــود .ســپس ،نمونــه از

كندانســور جداشــده و چوبپنب ـهای در ســر بالــون قــرار

داده میشــود .بالــون بــه مــدت  150 minدر محيــط
تاريــك نگهــداري میشــود.

در ایــن مرحلــه عمــل فیلتراســیون انجــام میگیــرد .قبــل
از شــروع فیلتراســیون ،کاغــذ صافــی Whatman Grade 42

جهت حذف رطوبت آن به مدت  30 minدر دمای 110 °C

در آون و ســپس بــه مــدت  30دقیقــه در دســیکاتور

جهــت ســرد شــدن و جــذب رطوبــت نگهــداری میشــود.

پــس از پایــان یافتــن زمــان نگهــداری مخلــوط نمونــه
در محیــط تاریــک ،کاغــذ صافــی وزن شــده و در قیــف

بوخنــر قــرار میگیــرد .ســپس بــدون اینکــه مخلــوط
نمونــه هـمزده شــود ،فیلتــر میشــود .مــوادی کــه در تــه

بالــون باقــی میمانــد دوبــاره بــا نرمــال هپتــان شســته

مخلــوط نمونــه فیلتــر شــود.

پــس از اتمــام فيلتراســيون ،كاغــذ صافي به مــدت 30 min
در آون در دمــاي  110 °Cو ســپس بــه مــدت 30 min

در دســيكاتور نگهــداري میشــود .پسازایــن مــدت كاغــذ
صافــي در انگشــتانه قــرار دادهشــده و بــراي شستشــو

بــا حــال نرمــال هپتــان در سيســتم سوكســوله قــرار
میگیــرد .دمــاي هيتــر بايــد در درج ـهای تنظيــم شــود

كــه ســرعت كندانــس شــدن حــال در سوكســوله بيــن
 2الــي  4قطــره در هــر ثانيــه باشــد .شستشــوي كاغــذ

صافــي در سوكســوله تــا زمانــي انجــام میشــود كــه
نرمــال هپتــان جمــع شــده در داخــل سوكســوله كام ـ ً
ا
تميــز و بیرنــگ باشــد؛ بــه هميــن دليــل  1روز فرصــت

داده میشــود تــا شستشــو بــا حــال بهخوبــی انجــام
شــود.

پــس از يــك روز شستشــوي كاغــذ صافــي با حــال نرمال

هپتــان ،انگشــتانه از سيســتم سوكســوله خــارجشــده و
بهمنظــور تبخيــر كــردن حــال موجــود در آن بــه مــدت

 30 minدر دمــاي  110 °Cدر آون و ســپس بــه مدت min

 30در دســيكاتور نگهــداري میشــود .پسازایــن مــدت،
جهــت شستشــو بــا تولوئــن در سوكســوله قــرار دادهشــده
و بــه مــدت  1روز بــه آن فرصــت داده میشــود تــا كامـ ً
ا

بــا حــال تولوئــن شســته شــود.

پــس از شستشــو بــا تولوئــن ،محلولــي كــه در بالــون
سيســتم سوكســوله باقیمانــده اســت ،حــاوي آســفالتين

خالــص و حــال تولوئــن اســت .ايــن محلــول در داخــل

يــك بشــر ريختــه شــده و بــه مــدت چنــد روز (دو الــي
ســه روز) در زيــر هــود قــرار داده میشــود تــا تولوئــن
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موجــود در آن كامـ ً
ا تبخير شــود کــه درنهایت آســفالتين

= ∆µ
( V iscosity difference )cP

خالــص در تــه بشــر باقــي میمانــد .جهــت اطمينــان از

k=2.085 D, μo=224 cp, μCO =0.0298 cp,Vertical θ=90

تبخيــر كامــل حــال تولوئــن ،بشــر بــه مــدت  30 minدر

2

degrees,& sinθ=1

دمــاي  110 °Cدر آون و ســپس بــه مــدت  30 minدر

ϕ=0.346, ρo=0.9718 gr/cc, ρg=0.16 gr/cc

دســيكاتور نگهــداري میشــود .اختــاف وزن بشــر تميــز
و بشــر حــاوي رســوب ،وزن رســوب خالــص آســفالتين

• اعداد بدون بعد

استخراجشــده از نمونــه نفتــي اســت .بــا داشــتن وزن

عدد موئينگي

آســفالتين خالــص ،درصــد وزنــي آســفالتين نمونــه نفتــي

یکــی از اعــداد بــدون بعــد پرکاربــرد در مهندســی نفــت

بــه دســت میآیــد.

عــدد بــدون بعــد مویینگــی اســت کــه از نســبت نیروهــای
ویســکوز بــه موئینگــی بــه دســت مــی آیــد .معمــوالً در

روش محاسبه سرعت بحرانی

بــا اســتفاده از رابطــه ســرعت بحرانــی )1952( Hill

مخــازن نفتــي ســرعت حركــت ســيال حــدود 10-5 m/s

کــه بهمنظــور جابهجایــی نفــت توســط گاز مــورد

و عــدد موئينگــي حــدود  10-7ميباشــد و ايــن بــه

اســتفاده قــرار میگیــرد (معادلــه الــف )1-و بــا توجــه بــه

معنــي آن اســت كــه نيروهــاي موئينــه در مقيــاس حفــره

خصوصیــات ســیاالت ،ســرعت بحرانــی تزریــق محاســبه

اثــر غالــب دارنــد [.]15

گردیــد .همانطــور کــه نتایــج محاســبه نیــز ،نشــان

در بررســی روش ازدیــاد برداشــت بایــد طراحــی بــه

میدهــد ،ســرعت بحرانــی بهدســتآمده 0/076 cm/h
اســت.

2.741 × ∆ρ × k × sin θ
φ∆µ

(الف)1-

gr
(
cc

صورتــی انجــام گــردد کــه عــدد مویینگــی مطلــوب باشــد.

بــر همیــن اســاس ،در ایــن مطالعــه ســرعت تزریــق

= V crit

ft
( ) = Critical rate
d

ft
cm
Vcrit =0.076
day
h

Vcrit =0.05987

بــه صورتــی طراحــی شــده اســت کــه اعــداد مویینگــی
مقادیــری بیشــتر از  10-7باشــد .مقادیــر محاســبه شــده

V crit

عــدد مویینگــی طبــق رابطــه (الــف )2-در جــدول الــف1-

= ∆ρ
) Density difference

آورده شــده اســت.

( k = Permeability ) Darcy

ν ×µ
= Nc
σ

=
( θ Dip angle )degrees − measured from horizontal
(الف)2-
( φ = Porosity )fraction

(N c =Capillary number ) −
mN
(
m

جدول الف 1-مقادیر محاسبه شده عدد مویینگی در آزمایشهای انجام شده.

) σ = Interfacial tension

Test number

)Nc (-

)σ (mN/m

)μ (cp

)v (cm/s

9.51E-03

0.9966

224

4.23E-05

S1

9.51E-03

0.9966

224

4.23E-05

S2

3.81E-02

0.9966

224

1.69E-04

S3

3.81E-02

0.9966

224

1.69E-04

S4

4.76E-03

0.9966

224

2.12E-05

S5
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k=Permeability (cm2)

عدد بوند

σ=Interfacial tension (mN/m)

عــدد بــدون بعــد بونــد از نســبت نيروهــاي شــناوری بــه

ϕ=Porosity (fraction)

موئينگــي بــه دســت ميآيــد و جهــت بررســي اهميــت

g=Gravity constant (cm/s2 )

همانطــور کــه نتایــج محاســبات اعــداد بــدون بعــد
 بــا توجــه بــه بیشــتر،مویینگــی و بونــد نشــان میدهــد

بــودن عــدد بــدون بعــد مویینگــی نســبت بــه عــدد بونــد
میتــوان دریافــت کــه نیــروی ویســکوز اثــر بــهمراتــب

بیشــتری در تولیــد نفــت داشــته اســت و اثــر نیــروی ثقلی

 اشــاره نمــود، البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز.کمتــر اســت
 بــازهای،کــه در مطالعــات انجــام شــده توســط محققیــن

بــرای تغییــرات عــدد بونــد مشــاهده نشــده اســت و
نمیتــوان مشــابه بــا عــدد مویینگــی تحلیلــی ارائــه

نمــود و تنهــا میتــوان اثــر نیروهــا را نســبت بــه یکدیگــر
مقایســه نمــود.

.نيروهــاي ثقلــي در مقيــاس حفــره محاســبه ميشــود

نيروي ثقلی/= نيروي مویینگیNB 10-1

10 بــه اينترتيــب در صورتــي كــه عــدد بونــد حــدود
 نيروهــاي ثقلــي و موئينگــي اهميــت يكســاني،باشــد

، در شــرايط مخــزن و در تزريقهــاي غيرامتزاجــي.دارنــد

 مقادیــر.]15[  ميباشــد4-10 عــدد بونــد معمــوال حــدود
) در-3محاســبه شــده عــدد بانــد طبــق رابطــه (الــف

. آورده شــده اســت2- جــدول الــف

NB =

∆ρ × k × g
φ ×σ

)3-(الف

NB=Bond number (-)
Δρ=Density difference (gr/cc)

. مقادیر محاسبه شده عدد باند در آزمایشهای انجام شده2-جدول الف
Test number

gr
∆ρ =
) (
cc

k (cm2)

σ =)

mN
(
m

g =)

cm
(
s2

ϕ (fraction)

NB (-)

S1

0.8118

2.02E-08

0.9966

980.6

0.3440

4.69E-05

S2

0.8118

2.06E-08

0.9966

980.6

0.3460

4.75E-05

S3

0.8118

1.06E-08

0.9966

980.6

0.3358

2.52E-05

S4

0.8118

1.10E-08

0.9966

980.6

0.3374

2.59E-05

S5

0.8118

1.03E-08

0.9966

980.6

0.3302

2.49E-05
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Introduction
The reservoir oil and rock properties are altered when
carbon dioxide interacts with the oil and rock present
in the reservoir [1]. Asphaltene deposition and mineral
alteration, dissolution and deposition can occur
simultaneously especially in carbonate asphaltenic
crude oil reservoirs during CO2 injection [2]. Carbonate
materials may be the cementing agents for sand and
clay particles in sandstone reservoirs. The dissolution
of the cement can cause these particles to be released,
allowing them to move in the flow path, to accumulate at
pore throats, and to reduce permeability. Conversely, an
increase in permeability may be observed if the released
particles are smaller than the size of the pore throats
and can be flushed out [2-4]. The asphaltene stabilized
by resin, remain in thermodynamics equilibrium under
colloidal state at normal reservoir conditions. Asphaltene
will lose its stability when the initial equilibrium state is
disturbed. Once asphaltene destabilizes, it may flow as
suspended particles and may deposit on the rock surface
[5]. Rock and fluid interactions play an important role
in many aspects of formation evaluation and reservoir
characterization studies. The chemical reaction of
the injected fluid with rock and reservoir fluid affects
the efficiency of EOR process due to changes in oil
properties, as well as changes in petrophysical properties
of the rock [3]. Therefore, it is necessary to investigate
these interactions prior to the implementation of CO2
gas storage in a depleted reservoir, aquifer, or during
EOR operation.
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Methodology
After preparing the sandpack models, to restore the
irreducible water saturation, the sandpack models
were saturated by formation water and then oil. Water
flooding is then conducted as secondary recovery
before the application of CO2 injection until no oil
production was obtained. CO2 injection was also
carried out continuously. In order to show the change
in the properties of the rock due to the interaction of
CO2 with the rock, each model is washed with toluene
after the CO2 injection phase. Toluene eliminates the
residual oil.
Results and Discussion

Effect of Pressure

Experiments S3 and S4 were carried out to investigate
the effect of pressure on rock and fluid interactions,
in which the temperature and injection velocity were
the same, and injection was performed vertically.
The only difference was the injection pressure. The
back pressure regulator was set to 2000 and 1500
psi respectively, in experiments S3 and S4. In Figure
1, porosity alterations are shown. As it can be seen
from the figure, due to the dissolution and the release
of some minerals, porosity increases in both models.
The porosity variations in model S4 are more than that
in model S3, which it shows the higher dissolution
of carbonate minerals at 2000 psi with respect to the
injection pressure of 1500 psi.
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is the orientation of the sandpack models, which was
carried out vertically in the first test and horizontally
in the second one. The porosity variation during the
vertical injection experiment is more than that of horizontal mode, which may indicate that more carbonate
minerals are dissolved during the CO2 injection into
a vertical mode (Figure 1). The amount of asphaltene
precipitation in the sandpack is 1.92 and 1.18 wt%, respectively, in the vertical and horizontal experiments
(Figure 2).

Fig. 1 Porosity alterations as a result of dissolution of
minerals.

The amount of asphaltene precipitation in the sandpack during the experiments S4 and S3 is 8.13 and 7.7
wt.% respectively, as seen in Figure 2.

Fig. 2 Results of measuring the asphaltene content of initial
oil sample and produced oil sample during different stages
of the experiments.
Effect of Injection Velocity

In the second series of the experiments, the effect of
injection velocity on rock and fluid interaction was
investigated. The series consists of the S1, S4, and S5
tests, in which the injection temperature and pressure
were 70 °C and 2000 psi respectively, and the injection
was carried out vertically. The only difference was the
injection velocity, which was, respectively, 0.076,
0.153 and 0.611 centimeters per hour in experiments
S5, S1 and S4. As Figure 1 shows, in these experiments,
by decreasing the injection velocity, porosity alteration
increases. This is because by reducing the injection
velocity, the contact time between acid formed and
the rock increases, which it increases the possibility of
dissolution of minerals.
Effect of Injection Orientation

In the third series of the experiments, the effect of the
orientation of the sandpack model on the interaction of
rock and fluid was studied. The series consists of the
S1 and S2 tests in which the temperature, pressure, and
injection velocity were the same. The only difference

Conclusions
Based on the results obtained, the following conclusions can be drawn:
By increasing the injection pressure, more carbon dioxide is dissolved, and hence, the possibility of acid
formation and mineral dissolution increases. By reducing the injection velocity, the contact time between
acid and rock increases. Therefore, the dissolution of
the minerals increases. Finally, due to gravitational
stability, vertical injection shows better performance
in mineral dissolution and asphaltene precipitation.
References
1. Peng Ch. Saeedi A, Noble R (2017) An Experimental Study of CO2 Saturated Brine Reaction
with Berea Sandstone, In SPE Western Regional
Meeting. Society of Petroleum Engineers.
2. Krause Federico F, Sayegh SG, Girard M, DeBree C (1990)Rock-fluid interactions of carbonated brines in a sandstone reservoir: PembinaCardium, Alberta, Canada.
3. Zekri AY, Shedid SA, Almehaideb RA (2007)
An experimental investigation of interactions
between supercritical CO2, aspheltenic crude oil,
and reservoir brine in carbonate cores, In International Symposium on Oilfield Chemistry, Society of Petroleum Engineers.
4. Alta›ee AF, Hun OS, Alian SS, Saaid IM Experimental Investigation on the Effect of CO2 and
WAG Injection on Permeability Reduction Induced by Asphaltene Precipitation in Light Oil,
In Proceedings of World Academy of Science,
Engineering and Technology, World Academy
of Science, Engineering and Technology (WASET), 72: 680, 2012.
5. Hayashi Y, Okabe H Experimental investigation
of asphaltene induced permeability reduction, In
SPE EOR Conference at Oil & Gas West Asia,
Society of Petroleum Engineers, 2010.

