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مقاله پژوهشی

تزریــق گازهــای اســیدی در ســازندهای
زمینشناســی بــا هــدف ازدیــاد برداشــت
و حفاظــت از محیــط زیســت :مــروری بــر
ســازوکارهای آســیب ســازند ،زمینههــا و اصــول
پژوهــش آزمایشــگاهی
سیدمحمدرضا میرفروغی ،شاهین کرد* و جمشید مقدسی
دانشکده مهندسی نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،ایران
تاريخ دريافت1399/6/5 :

تاريخ پذيرش1399/8/6 :

چكيده
بــا کشــف میادیــن بــزرگ گاز تــرش در ســالهای اخیــر و کاهــش قیمــت گوگــرد ،بــه مشــکالت عملیاتــی و زیســت محیطــی روشهــای
شــیمیایی بازیافــت گوگــرد ،عــدم جذابیــت اقتصــادی ایــن روشهــا نیــز افــزوده گردیــده اســت .راهــکار جایگزیــن جهــت دفــع جریــان
مشکلســاز گاز اســیدی حاصــل از فرآیندهــای شیرینســازی گاز تــرش ،تزریــق گاز اســیدی بــه ســازندهای زمینشناســی اســت کــه
نــه تنهــا باعــث حفاظــت از محیــط زیســت در مقابــل انتشــار گازهــای ســمی و گلخانـهای خواهــد شــد ،بلکــه فرصتهــای جدیــدی در
زمینــه ازدیــاد برداشــت مخــازن نفــت و گاز ارائــه خواهــد کــرد .جذابیتهــای اقتصــادی ایــن روش و الزامــات زیســت محیطــی تشــدید
شــده در ســالهای اخیــر منجــر بــه اقبــال بیــش از پیــش پژوهشــگران بــه موضوعــات مختلــف تحقیقاتــی در زمینــه گازهــای اســیدی
گردیــده اســت .بــا توجــه بــه عــدم وجــود نوشــتاری جامــع در تاریخچــه کــه بتوانــد بــه عنــوان راهنمایــی جامــع و ســریع در زمینــه
مطالعاتــی گاز اســیدی در دســترس پژوهشــگران عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه باشــد ،در ایــن نوشــتار مــروری بــا هــدف روشــن شــدن
چالشهــا و الزامــات پیــش روی محققیــن در زمینــه انتخــاب تکنیــک مطالعاتــی و تجهیــز آزمایشــگاهی مناســب در پژوهشهــای
گاز اســیدی ،ســعی داریــم پــس از پرداختــن بــه برهمکنشهــای ســنگ و ســیال مخــزن بــا گاز اســیدی و مکانیســمهای محتمــل
آســیب ســازند در پروژههــای تزریــق ،بــه تبییــن اهمیــت آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه بــه منظــور شبیهســازی انتقــال گاز
اســیدی در ســازندهای زمینشناســی و حوزههــای تحقیقاتــی قابــل پژوهــش بــا ایــن آزمایشهــا پرداختــه و تجهیــزات و تکنیکهــای
آزمایشــگاهی مطــرح بــه منظــور درک و مطالعــه جریــان چندفــازی و پایــش سیســتم داخلــی ســنگ و ســیال مخــزن حیــن عملیــات
ازدیــاد برداشــت و ذخیرهســازی گاز اســیدی را مــورد بررســی ،مقایســه و تحلیــل قــرار دهیــم .در پایــان مالحظــات خــاص ایمنــی
مربــوط بــه آزمایشــگاههای مطالعاتــی گاز اســیدی نیــز ارائــه خواهــد گردیــد.

كلمــات كليــدي :تزریــقگاز اســیدی ،ذخیرهســازی گاز اســیدی ،آســیب ســازند ،ســیالبزنی مغــزه،

روشهــای آزمایشــگاهی
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مقدمه

بــه گاز طبیعــی حــاوی معمــوالً بیــش از چهــار قســمت در

میلیــون ()ppmحجمــی از هیــدروژن ســولفید ( )H2Sدر
دمــا و فشــار محیــط ،گاز تــرش گفتــه میشــود .از آنجــا

کــه هیــدروژن ســولفید در غلظــت کمتــر از  30 ppmبویی
شــبیه بــه بــوی تخــم مــرغ گندیــده دارد ،بــه گاز حــاوی

هیــدروژن ســولفید گاز تــرش اطــاق میشــود [.]1
ایجــاد هیــدروژن ســولفید در مخــازن تــرش میتوانــد

ت بهصــورت ژئوشــیمیایی
حاصــل کاهــش انــواع ســولفا 
یــا زیســتی (حاصــل از فعالیــت باکتریهــا) باشــد [ .]2در
شــرایط محیــط ،هیــدروژن ســولفید گازی بیبــو (غلظــت

بــاالی  ،)100 ppmبیرنــگ ،اشــتعالپذیر و بســیار ســمی
اســت .هیــدروژن ســولفید در  500 ppmبــا چنــد دقیقــه
تنفــس کشــنده اســت و غلظــت باالتــر از 1000 ppm

منجــر بــه مــرگ فــوری میشــود [ .]3انتشــار هیــدروژن
ســولفید در هواکــره منجــر بــه اکســید شــدن توســط
اکســیژن ،واکنــش با بخار آب ،تشــکیل اســید ســولفوریک

و بــارش بارانهــای اســیدی میگــردد [ .]4ایــن گاز بــا

آهــن ،مــس و بســیاری از پالســتیکها واکنــش میدهــد
و در حضــور آب باعــث خوردگــی زیــادی میگــردد .کربــن
دی اکســید نیــز در حضــور آب ،اســیدی ضعیــف و خورنده

ایجــاد میکنــد و از گازهــای گلخانــهای و عوامــل کالن
ب و هــوا و گــرم شــدن کــره زمیــن بهشــمار
تغییــر آ 

م ـیرود [.]5

فرآینــد پاکســازی گاز تــرش از هیــدروژن ســولفید،
فــرآوری یــا شیرینســازی گاز تــرش نــام دارد .بــه هــر

مخلــوط گازی از هیــدروژن ســولفید و کربــن دی اکســید
کــه معمــوالً حــاوی مقادیــر کمــی گازهــای هیدروکربنــی
و بخــار آب نیــز میباشــد "گاز اســیدی" گفتــه میشــود.

چرایــی ایــن نامگــذاری ،تولیــد اســیدهای ضعیــف هنــگام
حــل شــدن ایــن گازهــا در آب اســت [ .]6در پــی عملیات
شیرینســازی گاز تــرش ،جریــان گاز اســیدی ایجــاد

میشــود کــه روشهــای مختلفــی بــرای دفــع یــا تبدیــل
آن بســته بــه شــدت جریــان و مقــدار هیــدروژن ســولفید

وجــود دارد .بــا افزایــش نگرانیهــای زیســتمحیطی و
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ممنوعیــت ســوزاندن هیــدروژن ســولفید ،ایــن گاز بایــد
مــورد فــرآوری بیشــتر قــرار گیــرد یــا بــه اعمــاق زمیــن
تزریــق گــردد .روشهــای فــرآوری بیشــتر یــا بازیافــت

گوگــرد یعنــی تبدیــل هیــدروژن ســولفید بــه گوگــرد را
میتــوان بــه چهــار دســته اصلــی فرآیندهــای کالوس
اصــاح شــده ،فرآیندهــای اکسیداســیون مســتقیم،
فرآیندهــای مایــع و فرآیندهــای زیســتی تقســیم کــرد.

بــا توجــه بــه مشــکالت زیــاد فرآیندهــای شــیمیایی
بازیافــت گوگــرد و عــدم جذابیــت اقتصــادی ایــن

روشهــا ،همچنیــن ظرفیــت پاییــن تبدیــل هیــدروژن
ســولفید بــه گوگــرد در فرآیندهــای زیســتی ،تزریــق

گازهــای اســیدی بــه ســازندهای زمینشناســی راهــکار
عملــی و جــذاب بــه لحــاظ اقتصــادی و زیســت محیطــی
اســت کــه نــه تنهــا باعــث حفاظــت از محیــط زیســت در
مقابــل انتشــار گازهــای ســمی و گلخانـهای خواهــد شــد،

بلکــه فرصتهــای جدیــدی در زمینــه ازدیــاد برداشــت
مخــازن نفــت و گاز ارائــه خواهــد کــرد .آبدههــای بــزرگ،

مخــازن تــرش در حــال تولیــد ،مخــازن هیدروکربنــی
تخلیهشــده ،و مخــازن گاز متــان در الیههــای ذغــال

ســنگ گزینههــای مناســبی جهــت تزریــق گاز اســیدی

میباشــند .قبــل از تزریــق الزم اســت ظرفیــت حجمــی
مخــزن ،میــزان گســتردگی و مقاومــت پوشســنگ،

ق پذیــری ســازند ،رفتــار فــازی و چگونگــی
تزریــ 

برهمکنــش گاز اســیدی بــا ســنگ و ســیال مخــزن
در آزمایشــگاه بررســی گردنــد [ .]7نویســندگان قب ـ ً
ا در

نوشــتاری دیگــر [ ]7بــه تفصیــل بــه تعاریــف اولیــه،
روشهــای مختلــف شیرینســازی گاز تــرش ،انــواع

روشهــای بازیافــت گوگــرد ،چرایــی و اهمیــت تزریــق
گاز اســیدی بــه ســازندهای زمینشناســی ،شــرح فرآینــد

تزریــق ،مالحظــات انتخــاب ســازندهای مناســب جهــت

تزریــق ،و ســازوکارهای بهدامافتادگــی و ذخیرهســازی
گاز اســیدی در ســازندهای زمینشناســی پرداختهانــد.
چگونگــی برهمکنــش گاز اســیدی بــا ســنگ و ســیال
مخــزن و آســیب ســازند حیــن تزریــق گاز اســیدی را
میتــوان در ســه دســته عمــده برهمکنشهــای گاز

اســیدی بــا ســنگ مخــزن [ ،]8-10آســیبهای مرتبــط

تزریق گازهای اسیدی در ...
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بــا شــرایط فــازی و نــوع تزریــق [ ]8و برهمکنشهــای

وجــود نداشــت کــه بــه طــور کامــل بــه تکنیکهــای

طبقهبنــدی نمــود .قبــل از تزریــق گاز اســیدی ابتــدا

آزمایشهــای مطالعاتــی فرآینــد ذخیرهســازی و ازدیــاد

توســط آزمونهــای آزمایشــگاهی و شبیهســازیهای

عنــوان راهنمایــی جامــع و ســریع در زمینــه مطالعاتــی

آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه ابــزاری مؤثــر جهــت

فراهــم آوردن چنیــن راهنمایــی ،در ایــن نوشــتار ســعی

گاز اســیدی بــا ســیال مخــزن [ 15و ] 8 ،11 ،14

مطالعاتــی موجــود ،همچنیــن ماهیــت و ملزومــات طراحی

شــدت ،چگونگــی و احتمــال وقــوع کلیــه آســیبها

برداشــت گاز اســیدی پرداختــه باشــد و بتوانــد بــه

عــددی بررســی میگــردد.

گاز اســیدی در دســترس پژوهشــگران باشــد .بــا هــدف

حداکثرســازی بازیافــت نفــت در پروژههــای ازدیــاد

برداشــت ،تخمیــن دقیــق بــازده ذخیرهســازی ،اطمینــان

از امنیــت فرآینــد ذخیرهســازی و پیشبینــی اثــرات بلنــد
مــدت تزریــق بــا توجــه بــه برهمکنشهــای محتمــل

بیــن ســنگ و ســیال مخــزن بــا گاز اســیدی میباشــند
[ 16و  .]9لــذا ،طراحــی هوشــمندانه ایــن آزمایشهــا

بــا توجــه بــه حوزههــای مختلــف تحقیقاتــی در زمینــه
گاز اســیدی اهمیــت زیــادی دارد .در آزمایشهــای

روتیــن ســیالبزنی مغــزه ،محیــط متخلخــل بــه
عنــوان یــک جعبــه ســیاه بــا ســاختاری همگــن در

نظــر گرفتــه میشــود ،امــا مطالعــه فرآینــد مهاجــرت
چندفــازی گاز اســیدی/آب/نفت ،کاهــش تزریقپذیــری
و توزیــع اشــباع ســیاالت حیــن تزریــق گاز اســیدی از
نظــر مــکان و زمــان ،مســتلزم اســتفاده از روشهایــی

جهــت پایــش دینامیــک حرکــت ســیاالت و توزیــع آنهــا
در محیــط متخلخــل اســت .ایــن روشهــا را میتــوان

در دو دســته کلــی روشهــای تصویربــرداری (مقیــاس
آزمایشــگاهی) و تکنیکهــای ژئوفیزیکــی (مقیــاس

آزمایشــگاهی و میدانــی) طبقهبنــدی کــرد .روشهــای

تصویربــرداری شــامل "تصویربــرداری بــا پرتــو ایکــس" بــا

انــواع سیتیاســکنرهای پزشــکی [ ،]17صنعتــی [،]18

میکروســیتیها [ ،]9و "نــگار رزونانــس مغناطیســی
هســتهای" [ ]19بــوده؛ و روشهــای ژئوفیزیکــی شــامل
"نقشــهبرداری بررســی لــرزهای" [ ]20و "ارزیابــی

مقاومــت الکتریکــی" [ ]21میباشــند.

بــا وجــود اقبــال روزافــزون بــه کارهــای تحقیقاتــی

در زمینــه مطالعاتــی گاز اســیدی و بــاال بــودن تعــداد
مقــاالت منتشــره در ایــن زمینــه ،نوشــتاری در تاریخچــه

بــر آن اســت بــا ارائــه مــروری جامــع بــر تکنیکهــای
مطالعــات آزمایشــگاهی در زمینــه گاز اســیدی ،چالشهــا
و الزامــات پیــشروی پژوهشــگران در زمینــه انتخــاب

تکنیــک مطالعاتــی و تجهیــز آزمایشــگاهی مناســب

تبییــن گشــته و الگــوی مفهومــی جامعــی از تجهیــز
آزمایشــگاهی-مطالعاتی گاز اســیدی بههمــراه آنالیــز

نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف و کاربــرد روشهــای مختلــف
پایــش سیســتم داخلــی ســنگ و ســیال حیــن تزریــق
گاز اســیدی ارائــه گــردد .در بخــشدوم از ایــن نوشــتار

اهمیــت ،چگونگــی وقــوع و راهــکار اجتنــاب یــا درمــان

هریــک از آســیبهای محتمــل ســازند بــر اثــر تزریــق
گاز اســیدی بیــان گردیــده اســت .در ابتــدای بخــش ســوم

بــه تبییــن اهمیــت آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه
در مطالعــات گاز اســیدی و ارائــه زمینههــای مطالعاتــی
قابــل پژوهــش بــه کمــک ایــن آزمایشهــا پرداختهایــم

و در ادامــه ،روشهــای موجــود جهــت رصــد و بررســی
مهاجــرت چندفــازی گاز اســیدی/آب/نفت ،کاهــش
تزریــق پذیــری ،و نحــوه توزیــع اشــباع ســیاالت در

محیــط متخلخــل معرفــی ،مقایســه و تحلیــل شــدهاند.
در قســمت پایانــی ،الزامــات و تمهیــدات ایمنــی مــورد
نیــاز جهــت کار در آزمایشــگاههای گاز اســیدی ارائــه

گردیــده اســت.

آســیب ســازند و کاهــش تزریــق پذیــری در ناحیــه
اطــراف چــاه در پروژههــای تزریــق گاز اســیدی
برهمکنشهای گاز اسیدی سنگ مخزن

تمــاس گاز اســیدی بــا آب (قبــل و بعــد از تزریــق) منجــر

بــه حــل شــدن گاز در فــاز آبــی ،تشــکیل اســید و کاهــش
 ،pHحــل شــدن موقتی/دائمــی ماتریــس و ســیمان
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مقاله پژوهشی

شماره  ،117خرداد و تیر  ،1400صفحه 17-39

بیندانــهای از جنــس دولومیتی/آهکــی ،و بــروز عــدم

[ .]22مــروری بــر پژوهشهــای آزمایشــگاهی مربــوط

میگــردد .حــل شــدن جزئــی ماتریــس یــا ســیمان

هیدروکربــن [ ]22و تأثیــر شــرایط فــازی بــر مقــدار آب

و مهاجــرت ذرات ریــز غیرقابلحــل در آب گــردد (شــکل

نمــودار فــازی مخلــوط گاز اســیدی حالتــی مــوزی

شــده بــا کربــن دی اکســید میباشــند) [ 9و  .]8بــا اشــباع

فشردهســازی از فــاز گاز بــه فــاز مایع/فوقبحرانــی

کــه در خــود حــل میکنــد ،در مناطــق دورتــر رســوبات

فشردهســازی گــردد ،لــذا الزم اســت دمــای جریــان

بــه کاهــش تراوایــی گردنــد (رســوبگذاری مجــدد)

بــدون گــذر از ناحیــه دوفــازی انجــام شــود .وقتــی فشــار

آسیبهای مرتبط با شرایط فازی و نوع تزریق

"گازی" نمــودار فــازی شــروع میشــود و بــا افزایــش

ســازگاری بــا آب ذاتــی مخــزن (تشــکیل رســوب)

بــه تعــادل بخار-مایــع بــرای مخلــوط گاز اســیدی و

بیندانــهای در اطــراف چــاه میتوانــد باعــث آزادســازی

در مخلــوط گاز اســیدی [ ]23در منابــع موجــود اســت.

 ،1تصاویــر میکروس ـیتی مربــوط بــه تزریــق آب اشــباع

شــکل دارد (شــکل  .)2حالــت دوفــاز ایجادشــده حیــن

شــدن جریــان تزریقــی در مســیر حرکــت از کانیهایــی

میتوانــد منجــر بــه حفرهزایــی و خوردگــی در سیســتم

مختلفــی از محلــول خــارج شــده کــه میتواننــد منجــر

ورودی بــه کمپرســورها چنــان باشــد کــه فشردهســازی

[.]10

اولیــه مخــزن پاییــن باشــد ،تزریــق اولیــه در ناحیــه

در طراحــی برنامــه تزریــق بــه اطالعــات زیــادی در

دامنههــای گســترده دمــا و فشــار راجــع بــه تعــادل
فــازی مخلــوط گاز اســیدی (کــه معمــوالً دارای مقادیــری

پروپــان ،اتــان ،متــان و آب نیــز میباشــد) نیــاز داریــم

تدریجــی فشــار در مخــزن ،شــرایط فــازی ســیال

اطــراف چــاه بــه ناحیــه "دوفــازی" وارد میشــود کــه

اجتنابناپذیــر اســت.

شکل  1تغییر تراوایی با تزریق گاز اسیدی؛ تصاویر میکروسیتی مربوط به تزریق آب اشباع شده با دیاکسیدکربن هستند [ 8و ]9

شکل  2نمونه نمودار فازی گاز اسیدی []11

تزریق گازهای اسیدی در ...

فازهــای مایــع و گاز حاصلــه ســطح تمــاس مشــخص

دارنــد و در مخــازن بــا تراوایــی پاییــن بهخاطــر اثــرات

نامطلــوب تراوایــی نســبی باعــث کاهــش موقتــی یــا

دائمــی تزریقپذیــری میگردنــد [.]8

جهــت پیشبینــی رفتــار فــازی گاز اســیدی نمیتــوان
از معــادالت حالــت مرســوم از قبیــل  PRو  SRKقبــل از

تنظیــم پارامترهــای ایــن معــادالت (بــه منظــور انطبــاق

پیشبینیهــا بــر نتایــج آزمایشــگاهی) اســتفاده کــرد .تنهــا

ب ـ ه کمــک دادههــای آزمایشــگاهی رفتــار فــازی و تنظیــم
کــردن معــادالت حالــت بــا ایــن ســری دادههــا میتــوان

بــه پیشبینــی درســتی از رفتــار فــازی گاز اســیدی دســت
یافــت [ 25و  .]11 ،24خطــای معــادالت حالــت قبــل از

تنظیــم پارامترهــای تعامــل دوتایــی 1بــرای پیشبینــی

نقطــه حبــاب و شــبنم میتوانــد تــا چند هــزار کیلوپاســکال
باشــد [ .]11بــا تنظیــم معــادالت  PRو  SRKبــرای مخلــوط
دوتایــی کربــن دی اکســید/هیدروژن ســولفید ،ایــن معادالت

تنهــا بــا دارا بــودن پارامترهــای دوتایــی ،قابلیــت پیشبینــی

خوبــی از مخلوطهــای ســه تایــی گاز اســیدی و هیدروکربــن

نیــز دارنــد [ 26و  .]22بــا ورود آب بــه مخلــوط گاز اســیدی،
اســتفاده از معادلــه حالت تغییــر یافته (ماننــد ،)]27[ PRSV
قوانیــن اختــاط جدیــد [ ،]28و قانــون هنــری بــرای فازآبی

و معــادالت حالــت بــرای فــاز غیرآبــی [ ]23پیشــنهاد شــده

اســت .بــرای پیشبینــی خــواص فیزیکــی گاز اســیدی نیــز

از روابــط تجربــی معمــول نمیتــوان اســتفاده کــرد [.]11

در تزریــق غیرمســتقیم طــی تمــاس گاز اســیدی بــا آب در

بــرج فشــار بــاال در ســطح ،آب تــرش حاصــل شــده و بــه

مخــزن تزریــق میگــردد .حرکــت آب تــرش در مخــزن تنها

تــا پایــان تزریــق ادامــه دارد .ایــن روش باعــث نگهداشــت
بهتــر گاز و کاهــش حجــم فــوران احتمالــی میگــردد.

بهخاطــر تزریــق آب تــرش بــا پمــپ ضدخوردگــی معمــول،
هزینههــای فشردهســازی کاهــش مییابــد ،امــا میــزان
خوردگــی و نتیجتــاً هزینــه تجهیــزات ســطحی و ادوات
تزریــق بــاال خواهــد بــود .بهخاطــر احتمــال تشــکیل

هیــدرات ،آزمایشهــای رفتــار فــازی آب تــرش نیــاز خواهــد

بــود .بایــد مطمئــن شــد بــا بــاال رفتــن دمــای آب در مخزن،
گاز اســیدی از آب خــارج نمیشــود .آب تمایــل بیشــتری

سید محمدرضا میرفروغی و همکاران
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بــه حــل کــردن هیــدروژن ســولفید نســبت بــه کربــن دی
اکســید دارد و حجــم آب زیــادی در ایــن روش مــورد نیــاز
اســت .افزایــش غلظــت هیــدروژن ســولفید ،افزایــش فشــار،

کاهــش دمــا و کاهــش شــوری آب منجــر بــه افزایــش

حاللیــت گاز اســیدی در آب میگردنــد [.]8

مــروری بــر حاللیــت کربــن دی اکســید [ 30و  ]29و

هیــدروژن ســولفید [ 32و  ]31در آب در منابــع موجــود
اســت.

آســیبهای مربــوط بــه برهمکنشهــای گاز اســیدی
ســیال مخــزن
تورم (افزایش حجم) سیاالت مخزن

اگــر فشــار بــه انــدازه کافــی بــاال باشــد ،تزریــق گاز

اســیدی منجــر بــه جابهجــا کــردن امتزاجــی نفــت
باقیمانــده از ناحیــه اطــراف چــاه ،افزایــش تراوایــی

نســبی گاز در ایــن ناحیــه و بــاال رفتــن تزریقپذیــری
میگــردد .اگــر ترکیــب گاز اســیدی ،دانســیته نفــت،
دمــا ،و فشــار درون چاهــی بهگونــهای نباشــد کــه

شــرایط امتــزاج فراهــم آیــد ،بخشــی از گاز اســیدی ب ـه
خاطــر حاللیــت بــاال جــذب هیدروکربــن مایــع شــده و

منجــر بــه افزایــش حجــم آن میگــردد کــه ایــن تــورم
در فشــار اشــباع میعانــات گازی تــا بــاالی  %27حجــم

اولیــه هیدروکربــن نیــز مشــاهده شــده اســت .بــا تــورم

نفــت ،اشــباع نفــت افزایــش مییابــد و اگــر ایــن افزایــش
باعــث رســیدن اشــباع نفــت بــه باالتــر از اشــباع بحرانــی و

متحــرک شــدن نفــت نگــردد ،منجــر بــه گرفتگــی حفرات
و کاهــش تزریقپذیــری میگــردد (شــکل .]8[ )3

رسوب آسفالتین

تمــاس نفــت بــا گازهــای دواتمــی ماننــد کربــن دی

اکســید و هیــدروژن ســولفید در بســیاری مــوارد منجــر به

جداشــدگی ذرات آســفالتین موجــود در نفــت میشــود.
رســوب ایــن ذرات جــدا شــده باعــث بســته شــدن

حفــرات و کاهــش تزریقپذیــری در ناحیــه اطــراف چــاه
میگــردد .لــذا قبــل از عملیــات تزریــق ،الزم اســت
آزمونهــای ســازگاری نفــت زنــده مخــزن بــا گاز اســیدی

انجــام شــوند [ 33و .]11

1. Binary Interaction Parameter
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شکل  3کاهش تراوایی بهخاطر تورم (انبساط) نفت زیر اشباع کاهش نیافتنی حین عملیات تزریق گاز اسیدی []8
تشکیل هیدرات

و دیآریلدیســولفید اســتفاده میشــود .آزمونهایــی

هیدراتهــای گازی ترکیبــات یخــی کریســتال ماننــد

قبــل از تزریــق در شــرایط مختلــف دمــا و فشــار

دمــا و فشــار مشــخصی بــه وجــود میآینــد و میتواننــد

جریــان گاز اســیدی ،تــک فــاز مانــدن و عــدم رســوب

گردنــد .در دماهــای تــا  10 °Cبــرای کربــن دی اکســید

حاصــل شــود [.]13

میباشــند کــه بــر اثــر تمــاس گاز اســیدی بــا آب در دامنه

فشردهســازی گاز اســیدی انجــام میشــود تــا از پایــداری

باعــث مســدود شــدن تجهیــزات ســطحی و درون چاهــی

گوگــرد عنصــری در شــرایط محتمــل پی ـشرو اطمینــان

و تــا  30 °Cبــرای هیــدروژن ســولفید ،تشــکیل هیــدرات

رسوبات معدنی

حتــی در عــدم حضــور آب آزاد محتمــل اســت [ .]12بــه
دلیــل بــاال بــودن دمــای درون چاهــی در اکثــر مــوارد،

رسوب نمک (خشک شدن سازند)1

تشــکیل هیــدرات بیشــتر یــک مشــکل ســطح االرضــی

بــه منظــور کاهــش ریســک ،هزینههــا و آســیبهای
خوردگــی ،تزریــق گاز اســیدی معمــوالً در حالــت فــوق

هیــدرات عبارتنــد از آبزدایــی از گاز اســیدی قبــل از

آب ذاتــی یــا آبــده انجــام میشــود (تزریــق مســتقیم) .بــا

آزاد یــا محلــول در جریــان گاز اســیدی) ،کاهــش فشــار

از آب ،غلظــت نمــک در آب باقیمانــده بــه طــور مــداوم

گــرم کــردن ســیال انتقالــی بــا حفــظ مــوارد ایمنــی و

کلــرور ســدیم و گرفتگــی حفــرات و گلوگاههــا گــردد .بــه

اســتفاده از گرمکنهــای بخــار داغ یــا برقــی دور لولــه؛

بــا پاییــن بــودن تحــرک آب ســازند (مخــازن هیدروکربنی

ســینتیکی و ضــد انعقــاد) [ 35و .]23 ،34

رســوب نمکــی پیــش مــیرود (مشــکل حداقلــی) ،امــا

محلولهــای آبــی حــاوی هیــدروژن ســولفید پایــدار

بیشــتر آب در ناحیــه اطــراف چــاه و گرادیــان منفــی

باعــث رســوب گوگــرد و بســته شــدن حفــرات در ناحیــه

از شــورآب بــه ســمت چــاه تزریقــی بــرای جبــران تبخیــر
آب بهوجــود خواهــد آمــد .ایــن جریــان مرتبــاً جبهــه

و فشــار گــزارش شــده اســت .بــرای رفــع ایــن رســوب و

نمکهــای حلشــده بــه نزدیــک چــاه منجــر بــه خشــک

اســت [ .]8راهکارهــای متــداول بــرای حــل مشــکل

بحرانــی و خشــک (زیــر اشــباع از آب) بــه ســازند دارای

انتقــال و قبــل از تزریــق (از بیــن بــردن یــا کاهــش آب

حــل شــدن (تبخیــر) آب ســازند در ســیال تزریقــی عــاری

خطــوط انتقــال بــه کمتــر از فشــار تشــکیل هیــدرات،

افزایــش مییابــد تــا جایــی کــه منجــر بــه ایجــاد رســوب

حفــظ دمــای خطــوط انتقــال بــه کمــک عایــق بنــدی و

ایــن پدیــده خشکشــدن ســازند گفتــه میشــود [.]36

و اســتفاده از بازدارندههــای شــیمیایی (ترمودینامیکــی،

تخلیهشــده) ،جبهــه تبخیــر آب بــا بهجاگذاشــتن انــدک

رسوب گوگرد عنصری

بــا تحــرک بــاالی آب ســازند (آبــده) ،بهخاطــر تبخیــر

نیســتند و واکنــش بــا اکســیژن جــذب شــده میتوانــد
تزریــق و مشــبکها گــردد [ .]8همچنیــن ،رســوب

گوگــرد از برخــی جریانهــای گاز اســیدی بــا تغییــر دمــا
بهخصــوص گرفتگــی مشــبکها از دیمتیلدیســولفید

اشــباع آب ،گرادیــان فشــار موئینــه ایجــاد شــده و جریانی

تبخیــر را بــا شــورآب تــازه تغذیــه کــرده و بــا انتقــال
1. Formation Dry Out
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شــدن متمرکــز ســازند در ناحیــه اطــراف چــاه میگــردد

متخلخــل موضوعــی جــذاب امــا پرچالــش در حیطــه

توســط نیروهــای موئینــه بــا میــزان آب جابهجــا شــده

از طراحــی آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه درک

[ .]37در دبــی تزریــق بحرانــی ،میــزان آب جابهجــا شــده

علــوم زمینشناســی و مهندســی نفــت اســت .هــدف

بهخاطــر تزریــق برابــری میکنــد .در دبــی تزریــق
کمتــر از دبــی بحرانــی ،مرتبـاً ناحیــه اطــراف چــاه بــا آب

متخلخــل بهمنظــور حداکثــر کــردن بازیافــت نفــت،

ایــن ناحیــه اتفــاق میافتــد .راه معمــول و پرهزینــه بــرای

و سرنوشــت گاز اســیدی در مخــزن ،اطمینــان از امنیــت

شــور برگشــتی تغذیــه شــده و خشــک شــدن مشــکلزا در
مقابلــه بــا ایــن آســیب ،تزریــق آب تــازه اســت .در ســازند

کربناتــه دو نــوع تخلخــل میکــرو و ماکــرو وجــود دارد .گاز
اســیدی در حفــرات ماکــرو حرکــت میکنــد و حفــرات
میکــرو بــهعلــت فشــار موئینــه بــاال بهصــورت یــک
مخــزن آب شــور عمــل میکننــد کــه مرتبــاً حفــرات
ماکــرو حــاوی گاز اســیدی را بــا آب شــور تغذیــه کــرده و

جابهجایــی ،جریــان و رفتــار گاز اســیدی در محیــط
بــهدســت آوردن تصویــری از چگونگــی پخــش شــدن
فرآینــد ذخیرهســازی ،چگونگــی و میــزان کاهــش
تزریقپذیــری حیــن تزریــق گاز اســیدی ،و مطالعــه
همزمــان تعامــات شــیمیایی/فیزیکی ســنگ مخــزن

و ســیاالت واکنشگــر بهمنظــور پیشبینــی اثــرات

بلندمــدت تزریــق گاز اســیدی اســت [ 16و  .]9آبدههــای

عمیــق و شــور بهخاطــر وجــود داشــتن در اکثــر مناطــق

خشــک شــدن ســازند در ســنگهای کربناتــه در حفــرات
ماکــرو عم ـ ً
ا شــدیدتر از ســازندهای ماسهســنگی اتفــاق

از اهمیــت و جذابیــت باالتــری جهــت ذخیرهســازی گاز

رسوبات معدنی بر پایه آهن

قابــل پژوهــش بهکمــک آزمایشهــای ســیالبزنی

میافتــد [.]14

زمیــن و داشــتن باالتریــن ظرفیــت ذخیــره [ 40و ]39
اســیدی برخوردارنــد .از مهمتریــن زمینههــای تحقیقاتــی

وجــود مقادیــر قابلتوجهــی آهــن در ســیاالت مخــزن،

مغــزه بــا گاز اســیدی میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره

راهیافتــن آهــن ناشــی از خوردگــی تجهیــزات بــه مخــزن،

ناشــی از واکنــش گاز اســیدی بــا ســنگ مخــزن و

وجــود مــواد معدنــی حــاوی آهــن در ســنگ مخــزن و
از عوامــل وجــود آهــن در مخــزن میباشــند .بــا حضــور

آهــن ،احتمــال تشــکیل ســولفید آهــن حاصــل از واکنــش
هیــدروژن ســولفید بــا آهــن وجــود دارد کــه میتوانــد
منجــر بــه گرفتگــی حفــرات و کاهــش تزریقپذیــری

گــردد [ .]15انــواع رایجتــر رســوبات ســولفیدی آهــن،
ترویالیــت و پیرایــت میباشــند .اینکــه بــا چــه نوعــی از

ســولفیدآهن مواجــه شــویم بســتگی بــه دمــای مخــزن و

مــدت زمــان تشــکیل رســوب دارد .در تجهیــزات تزریــق

گاز اســیدی ،جایــی کــه غلظــت اکســیژن از غلظــت

هیــدروژن ســولفید کمتــر باشــد ،رســوب ســولفید آهن در
پــی واکنــش هیــدروژن ســولفید بــا رســوبات خوردگــی
تشــکیل میشــود [.]38

کــرد .1 :مطالعــه کاهــش اســتحکام مکانیکــی ســنگ
مخاطــرات آن .2 ،کمــی ســازی میــزان بازیافــت نفــت در

عملیــات ازدیــاد برداشــت بهکمــک تزریــق گاز اســیدی
و ایجــاد اســتراتژیهای تولیــد [ .3 ]9بررســی مهاجــرت

چندفــازی گاز اسیدی/شــورآب در مقیــاس مغــزه طــی
فرآیندهــای آشــام و تخلیــه بهمنظــور پیشبینــی اثــرات

بلندمــدت ذخیــره گاز اســیدی .4 ،اطمینــان از امنیــت

ذخیرهســازی و ارزیابــی بازدهــی آن .5 ،آنالیــز چگونگــی
پخــش و شــکل جبهــه پیشرونــده گاز اســیدی در
مخــزن .6 ،تخمیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی و تغییــر
پروفایــل آنهــا بهخاطــر تزریــق گاز اســیدی .7 ،بررســی
تاثیــر حــل شــدن گاز اســیدی در ســیال مخــزن بــر

جابهجایــی ســیال در غلظتهــای مختلــف گاز اســیدی

[ .8 ،]41تعییــن و شناســایی شــرایط الزم تشــکیل،

آزمایشهـای سـیالبزنی مغـزه به منظور شبیهسـازی

نــرخ رشــد ،الگوهــای مختلــف تشــکیل و دانســیته

بررســی انتقــال ســیاالت واکنشگــر در محیــط

و بررســی چگونگــی تأثیــر الگوهــای تشــکیل و

و بررسـی انتقال گاز اسـیدی در سنگ مخزن

کرمچالههــای ایجادشــده بهخاطــر تزریــق گاز اســیدی،
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واکنشهــای ژئوشــیمیایی بــر جریــان چندفــازی [.9 ]42

گرفتــه شــده بــا پرتــو ایکــس از زوایــای مختلــف اســت

بــر اثــر تزریــق گاز اســیدی ،تأثیــر بــر ازدیــاد برداشــت

یــا بــه اصطــاح «سیتیاســکن» گفتــه میشــود .ایــن

مخــزن در دراز مــدت [ .10 ،]43بهدســتآوردن روابــط

در صنعــت نفــت را دارد [ .]51تصویربــرداری از نمونــه

تزریــق گاز اســیدی و پیشبینــی سرنوشــت ســیاالت

پروفایــل اشــباع ســیاالت درون مغــزه را بهمنظــور پیــدا

بــاال جهــت کالیبــره کــردن مــدل [ 44و .11 ،]9 ،43

آن در لحظــات مختلــف آزمایــش پایــش کننــد [ 52و

بــا گاز اســیدی بههمــراه ســازوکارهای مربوطــه و

نمونــه بــر حســب مــکان و زمــان حیــن فرآینــد تزریــق را

از قبیــل دمــا ،فشــار و شــوری [ .12 ،]45تعییــن شــدت

و تــا حــدی تغییــرات ترکیبــی ماتریــس ســنگ بــر

فرآیندهــای مختلــف تخلیــه و آشــام ،ارزیابــی احتمــال

بــا بهدســت آوردن نقشــههای اشــباع داخــل مغــزه در

فرآیندهــای مختلــف حیــن تزریــق گاز اســیدی [،]8

میتــوان بــه درک درســتی از ناهمگونیهــای موجــود

مختلــف [ .14 ،]11اندازهگیــری تراوایــی نســبی بــرای

آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه از جملــه روراندگــی

نتایــج آزمایشــگاهی بهمنظــور ارزیابــی مهاجــرت ایــن

[.]53

[ 47و  .15 ،]46بررســی چگونگــی تغییــر ترشــوندگی

تصویربــرداری ســریع از حجــم بزرگتــری از مغــزه نســبت

بررســی تأثیــر قابــل توجــه ناهمگونیهــای ســنگ مخــزن

صنعتــی و میکروســیتیها) فراهــم اســت [ 55و .]54

اثــرات [ 50و  ]49و  .17مطالعــات ترکیبــی گاز/مایــع

ســاختار الیــهای ســنگ و توصیــف تغییــرات گــذرا در

مهاجــرت چندفــازی گازاســیدی/آب/نفت ،کاهــش

ی پزشــکی منبــع و شناســاگر اشــعه
دارد [ .]56در س ـیت 

محیــط متخلخــل حیــن تزریــق گاز اســیدی از نظــر

مکانــی پایینتــر از میلیمتــر دارنــد [ .]57در ایــن روش

مختلفــی رصــد و بررســی کــرد .پرکاربردتریــن تکنیــک

آبــی و گاز اســیدی ،و آســانتر شــدن محاســبات اشــباع،
معمــوالً بــه فــاز آبــی یــک عامــل تمایــز بــا عــدد اتمــی

بــا رایانــه بــه کمــک مجموعــه عکسهــای دوبعــدی

 ]42 ،52اضافــه میگــردد.

یافتــن ارتبــاط بیــن تغییــرات تخلخــل و تغییــرات تراوایی

کــه بــه آن «مقطعنــگاری رایانــهای بــا اشــعه ایکــس»

و پیشبینــی پتانســیل تزریــق و ظرفیــت ذخیرهســازی

روش غیرمخــرب بــوده و ســابقه کاربــرد چندیــن دهــه

توصیفکننــده جریــان در محیــط متخلخــل حیــن

حیــن انجــام آزمایــش بــه پژوهشــگران امــکان میدهــد

تزریقــی بــر مبنــای دادههــای آزمایشــگاهی بــا دقــت

کــردن درک درســتی از جریــان ســیاالت و ویژگیهــای

شناســایی واکنشهــای محتمــل ســنگ و ســیال مخــزن

 ،]9و پروفایــل تغییــرات تخلخــل و تغییــرات دانســیته

پارامترهــای اثرگــذار ،بررســی چگونگــی تأثیــر هــر پارامتر

بهدســت آورنــد تــا درک درســتی از تغییــرات ســاختاری

و نــوع آســیب ســازند بــر اثــر تزریــق گاز اســیدی حیــن

اثــر تزریــق ســیاالت واکنشگــر داشــته باشــند [.]9

تغییــر تزریقپذیــری در طــول پــروژه و کمیســازی

جریانهــای کســری مختلــف بهکمــک سیتیاســکن،

 .13پیشبینــی رفتــار فــازی گاز اســیدی در شــرایط

در ســنگ مغــزه رســید [ ]49و مشــکالت موجــود در

مخلوطهــای مختلــف گاز اســیدی و افزایــش مقیــاس

ثقلــی و اثــرات انتهایــی را شناســایی و برطــرف نمــود

گازهــا در اعمــاق زمیــن توســط شبیهســازهای رایان ـهای

بــا اســتفاده از سیتیاســکنر پزشــکی امــکان

ســنگ مخــزن بــر اثــر تزریــق گاز اســیدی [.16 ،]48

بــه دیگــر روشهــای سیتیاســکن (سیتیاســکنهای

بــر مــوارد مختلــف ذکــر شــده در بــاال و کمیســازی ایــن

لــذا ،ســیتی پزشــکی بــرای تشــخیص تغییــرات در

(تزریــق متنــاوب آبوگاز و تزریــق آب کربناتــه).

تــوده ســنگ حیــن تزریــق ســیاالت خورنــده کاربــرد

تزریقپذیــری و نحــوه توزیــع اشــباع ســیاالت در

ایکــس حــول یــک نمونــه ثابــت میچرخنــد و دقــت

زمانــی و مکانــی را میتــوان بــهکمــک روشهــای

بــه منظــور افزایــش تمایــز جــذب پرتــو ایکــس بیــن فــاز

جهــت پایــش سیســتم داخلــی مغــزه ،بازســازی مــدل
ســهبعدی سنگوســیال و تغییــرات آن حیــن تزریــق

بــاال ماننــد یــد [ 59و  ،]56 ،58یــا ترکیبــات یــد [ 54و

سید محمدرضا میرفروغی و همکاران

تزریق گازهای اسیدی در ...
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اگــر ســیال آزمایــش از تمایــز جــذب باالیــی برخــوردار

آزمایشــگاهی بــا س ـیتی پزشــکی بــه دو صــورت حلقــه

افــزودن عامــل تمایــز وجــود نــدارد [ .]60از آنجــا کــه

سیســتم حلقــه بــاز ،ســیاالت خروجــی از مغــزه پــس از

انســان اســت ،دقــت زمانــی ایــن روش بــه کمتــر از صــد

ابتــدای مغــزه بازگردانــده نمیشــوند ،درحالیکــه در

چندصــد میکرومتــر باقــی مانــده اســت [ .]18مطالعــات

یــک جداکننــده ،بــه ابتــدای مغــزه بازگردانــده میشــوند.

باشــد (ماننــد دیســولفیدکربن) دیگــر نیــازی بــه

بــاز و حلقــه بســته انجــام شــدهاند (جــدول  .)1در

ی پزشــکی بــرای تصویربــرداری از بــدن
طراحــی ســیت 

جداســازی مــورد آنالیــز بیشــتر قرارگرفتــه و دیگــر بــه

میلیثانیــه کاهــش یافتــه امــا دقــت مکانــی آن در حــد

سیســتم حلقــه بســته ایــن ســیاالت پــس از جداســازی در

جـدول  1تجهیـزات آزمایشـگاهی شـاخص جهـت مطالعه فرآیندهای ازدیادبرداشـت و ذخیرهسـازی گاز اسـیدی بهکمک سـیتی پزشـکی
دو نوع آرایش گزارش شده است -1 :ایجاد تعادل اولیه بین سیاالت تزریقی بهکمک رآکتور
همزندار؛ وجود دو پمپ بعد از راکتور برای تزریق در شدت جریان ثابت ،هرکدام مخصوص
یک سیال (دیاکسیدکربن و آب) که در رآکتور پس از برقراری تعادل بهخاطر اختالف دانسیته
باالدست و خوراک دهی جدا شدهاند .اگر نیاز به حداقلسازی برهمکنشهای شیمیایی بین سیال تزریقی و سنگ باشد
میتوان در رآکتور در مرحله متعادلسازی ،خردههای سنگ نیز اضافه نمود.
 -2دو پمپ تزریق مختلف که به یک میکسر متصلاند و حاصل اختالط توسط پمپ سوم به
مغزه تزریق میشود.

تجهیز شماره ( 1سیستم حلقه باز) []60,65,71

مشخصات و بخشهای مختلف تجهیز

نگهدارنده مغزه

جنس غالف مغزه

فلزی نازک از جنس هستلوی-سی با آستر تفلونی (جنس فلزی ولو نازک غالف میتواند بر
پایین آوردن کیفیت تصویر موثر باشد).

شبیهسازی فشار
مخزن

بهکمک یک پمپ پیستونی دارای دو سیلندر ،یا دو کنترلکننده فشار معکوس بهصورت سری،
حداکثر تا 10 MPa

شبیهسازی دمای دمای آزمایشها 45 :تا 50 °C؛ باال بردن دمای سیال تزریقی در خطوط تزریق تا دمای مدنظر؛
گرم کردن و حفظ دما در سیال مورد استفاده برای تنظیم فشار همهجانبه
مخزن
شبیهسازی فشار
همهجانبه

تنظیم فشار بین غالف و دیواره نگهدارنده با پمپ در ( 15 MPaسیال نرمال دکان)

جنس نگهدارنده

کامپوزیت کربن (الیاف کربن تقویت شده با اپوکسی) ،شفاف در برابر پرتو ایکس

پایین دست ،جداسازی،
نمونهگیری و آنالیز سیال

آنالیز ترکیب سیاالت تولیدی و انجام موازنه جرم توسط چگالیسنج و یک طیفسنج مادون
قرمز انتقالی 1پس از آن

روش پایش سیستم داخلی
سنگ و سیال طی تزریق گاز
اسیدی

سیستم حلقه باز و سیتیاسکن پزشکی؛
تنظیمات ،120 mA/s ،120 kv :نرمافزار ایمِیججِ ی 2جهت پردازش داده ،تبدیل تجسم
سهبعدی به تصویر با نرمافزار پاراویو

جنس شیرها ،خطوط انتقال سیال
و پمپها

هستلوی سی (بخشهای در تماس با سیال خورنده)

توضیحات دیگر

قرارگیری مغزه بهصورت افقی ،جنس آببندها از تفلون یا ویتون-آ بهمنظور جلوگیری از خراب
شدن درزبندها با کاهش فشار در صورت تماس قبلی با دیاکسیدکربن ،وجود انشعاب کنارگذر
نگهدارنده مغزه بهمنظور اطمینان از پایداری شدت جریان پمپها قبل از شروع آزمایش

کاربرد مطالعاتی

  مطالعه جابهجایی سیاالت واکنشدهنده ،سیاالت خورنده و سمی در حالت مایع،
دیاکسیدکربن فوق بحرانی ،پروژههای ازدیاد برداشت با سیاالت خورنده ،مطالعات ذخیرهسازی
گاز اسیدی

 .1بهمنظــور آنالیــز ســیاالت مایــع تولیــدی ،بهجــای طی ـف ســنج مــادون قرمــز انتقالــی از طی ـف ســنج جرمــی پالســمای جفتشــده القایــی نیــز
اســتفاده شــده اســت [..]56
 .2نرمافزارهــای دیگــر بــرای بازســازی حجــم ســهبعدی مغــزه و بهدســت آوردن نتایــج کمــی عبارتنــد از [,MAVI ,Max VGStudio ,Avizo :]18
Fiji , +Morpho ,Rock-3DMA ,Pore3D ,Blob3D
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ادامــه جــدول  1تجهیــز آزمایشــگاهی شــاخص جهــت مطالعــه فرآیندهــای ازدیادبرداشــت و ذخیرهســازی گاز اســیدی بــه کمــک
ســیتی پزشــکی
باالدست و خوراک دهی

 سیستم پمپ دوتایی جهت تزریق بیوقفه سیاالت ،دو پمپ برای کربن دیاکسید و دو پمپ برای شورآب ،پمپهای کربن دی اکسید دارای پوشش خنک
کننده توسط آب بهمنظور حفظ دمای پمپ در دمای آزمایش
 اختالط و تعادل سیاالت تزریقی قبل از شروع آزمایش با چرخش در خطوطلوله بهمدت  7ساعت الی دو روز

تجهیز شماره ( 2سیستم حلقه بسته) [ 68و ]49 ،50 ،66

مشخصات و بخش های مختلف تجهیز

نگهدارنده مغزه

جنس غالف مغزه

فویل نازک نیکل روی غالف تفلون ،غالف چندالیه :1تفلون /فویل نیکل /تفلون،
الستیک ویتون

شبیهسازی فشار
مخزن

با یک پمپ تنظیم کننده فشار بعد از جداکننده و قبل از سیستم پمپاژ شورآب
در فشار  9تا 12/4 MPa

شبیهسازی دمای
مخزن

 گرم کردن آب درون نگهدارنده مغزه با دو گرمکن برقی روی دیواره بیرونینگهدارنده
 حمام آب (مبدل حرارتی) برای رساندن دمای سیاالت ورودی به مغزه تا دمایموردنظر (دمای آزمایش از  25تا ) 63 oC

شبیهسازی فشار
همهجانبه

تزریق آب اطراف غالف با یک پمپ جابهجایی /سرنگی ،با فشار ( 1/4غالف
تفلونی) تا ( 3 MPaغالف چندالیه یا نیکل-تفلون) باالتر از فشار حفرات

جنس نگهدارنده

آلومینیوم ،2نحوه قرارگیری افقی

پایین دست ،جداسازی ،نمونه
گیری و آنالیز سیال

جداسازی سیاالت پس از مغزه در یک جداکننده بر اساس گراویته در فشار
باال و دمای محیط .پس از جداکننده کربن دی اکسید به سیستم پمپاژ کربن
دی اکسید و شورآب به سیستم پمپاژ شورآب فرستاده میشوند .پایش سطح
سیاالت در جداکننده بهکمک سیگنالهای صوتی.

روش پایش سیستم داخلی
سنگ و سیال طی تزریق گاز
اسیدی

سیستم حلقه بسته 3و سیتیاسکن پزشکی؛
مشخصات 120 :کیلوولت 200 ،میلی آمپر ،سایز واکسل :از 1000*500*500
الی 2000*2062*2062یا 2500میکرومتر (سایز اصلی واکسل
دستگاه)1000 *187/5 *187/5:

جنس شیرها ،خطوط انتقال سیال و پمپها

---

توضیحات دیگر

دارای سیستم اکتساب داده برای ثبت دمای نگهدارنده مغزه ،افت فشار مغزه،
شدت جریان تزریق ،فشار تزریق ،و حجم تزریق هر پمپ.

کاربرد مطالعاتی

آزمایشهای سیالبزنی دوفازی شورآب و کربن دی اکسید بحرانی ،مطالعات
ذخیرهسازی کربن دی اکسید

 .1ســاختار چنــد الیــه بــا هــدف جلوگیــری از نشــت کربــن دی اکســید ( %1تــا  %2در روز بهخاطــر نفــوذ ملکولــی در شــرایط اســتاتیک در صــورت
اســتفاده از تنهــا تفلــون) طراحــی گردیــده اســت.
 .2جهــت کــم کــردن اثــرات پدیــده ســخت شــدن پرتــو ،بیرونیتریــن الیههــا در واکس ـلهای تصویــر مغــزه بریــده شــده و تنهــا بــا واکس ـلهایی
کار میشــود کــه نزدیــک مرکــز هســتند.
 .3در یــک طراحــی مشــابه ،سیســتمی بــرای آزمایشهــای حلقــه بســته بــا ســه فــاز آب ،نفــت ،و گاز گــزارش شــده اســت .در قســمت خــوراک
دهــی از ســه پمــپ دوســیلندر ،بــرای تأمیــن فشــار معکــوس از یــک پمــپ دو ســیلندر تنظیــم فشــار ،و از یــک جداکننــده ســه فــازی صوتــی اســتفاده
شــده اســت .پمپهــای تزریــق از جداکننــده تغذیــه میشــوند و پمــپ فشــارمعکوس نیــز جداکننــده را تغذیــه میکنــد .تثبیــت فشــار جداکننــده
توســط یــک پمــپ تنظیــم فشــار دو ســیلندر بــا حجــم بــاال بــا مکانیســم تزریــق یــا دریافــت ســنگینترین فــاز بــه/از جداکننــده بهمنظــور افزایــش/
کاهــش فشــار صــورت میگیــرد .حفــظ دمــای بخــش خوراکدهــی ،انبارههــا و جداکننــده توســط آونهــای همرفــت مکانیکــی ،دیگــر پمپهــا
توســط نــوار حرارتــی ،و نگهدارنــده مغــزه توســط نــوار حرارتــی در دو ســر (آزمایشهــای ناپایــدار) و فویــل گرمکــن نــازک (آزمایشهــای پایــدار)
صــورت میگیــرد .جنــس بخشهــای در تمــاس بــا گاز اســیدی از هســتلوی و نگهدارنــده مغــزه از آلومینیــوم میباشــد .غــاف مغــزه از جنــس
معمــول امــا دارای پوشــش چندالیــه متنــاوب از فویــل آلومینیــوم و نــوار تفلــون بــوده اســت [ 79و .]17

تزریق گازهای اسیدی در ...

سید محمدرضا میرفروغی و همکاران
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جهــت ایجــاد امکان آنالیــز ســیاالت تولیــدی ،در مطالعات

نمونــه میچرخنــد [ .]62بهلحــاظ منبــع پرتــو ایکــس،

اســتفاده میشــود .در کلیــه تجهیــزات مطالعاتــی گاز

لولــه پرتــو ایکــس ســاخته شــدهاند .شــدت تابشــی بــه
مراتــب باالتــر ،و نتیجتـاً وضــوح مکانی و نســبت ســیگنال

گاز اســیدی از جداکنندههــا بهجــای پمــپ فشــار ثابــت
اســیدی ،اندازهگیــری اختــاف فشــار دو ســر مغــزه
توســط سنســور فشــار بــا هــدف بهدسـتآوردن تراوایــی،

تراوایــی نســبی و فشــار موئینــه بهعنــوان تابعــی از اشــباع،
مــکان و زمــان صــورت میگیــرد .از آنجــا کــه ضریــب

جــذب فوتوالکتریــک مــواد متناســب بــا عــدد اتمــی

بهتــوان چهــار افزایــش مییابــد [ ،]61مــواد بهکاررفتــه
جهــت ســاخت نگهدارنــده مغــزه بایــد ســبک و همچنیــن،
مقــاوم در برابــر فشــار و دمــای مــورد نیــاز باشــند .مــواد
ســنگینتر نــه تنهــا پرتوهــا را تضعیــف میکننــد بلکــه

بهخاطــر پدیــده ســخت شــدن پرتــو (جــذب فوتونهــا

بــا انــرژی کمتــر حیــن عبــور از نگهدارنــده) ،وضــوح قابــل
دســتیابی در سیتیاســکن را نیــز پاییــن آورده و منجــر
بــه ایجــاد درســتنماهایی در تصویربــرداری میشــوند

[ .]9تصحیحــات نرمافــزاری بــرای ایــن پدیــده پیشــنهاد
شــده ،امــا زمانیکــه جنــس نمونــه متشــکل از چندیــن
مــاده باشــد ایــن تصحیحــات نتایــج خوبــی بهدســت

نمیدهنــد [ .]18اولویــت در اجتنــاب از روبروشــدن بــا
ایــن پدیــده بــا انتخــاب درســت جنــس نگهدارنــده اســت.

میکروســیتیها بــا منبــع ســینکروتون و همچنیــن،

بــه نویــز بهتــر ،یــا زمــان کاهشیافتــه اندازهگیــری
از ویژگیهــای منبــع ســینکروتون هســتند [ .]18در

جــدول  2تجهیــز آزمایشــگاهی شــاخص بــا تکنیــک
میکروســیتی آورده شــده اســت.

بــرای داشــتن درک درســتی از ســاختار حفــرات
ماسهســنگها ،معمــوالً بــه دقــت ده میکرومتــر و کمتــر

نیــاز اســت [ .]63میکروســیتی در ســنگهای مخزنــی
بــا تراوایــی بــاال دقــت تصویــر خوبــی ارائــه میدهــد،
درحالیکــه در برخــی ســنگهای کربناتــه و مخــازن

غیرمتعــارف فضاهــای خالــی بــا اندازههــای کمتــر از یــک
میکــرون وجــود دارنــد کــه معمــوالً بــا میکروســیتی
قابــل دیــدن نمیباشــند [ .]53در ایــن مــوارد میتــوان

از نانوسـیتی اســتفاده نمــود کــه وضــوح تصویــر باالتــر و
نتیجتـاً تصویــر دقیقتــری از حفــرات و نحــوه اتصــال آنهــا
بههمدیگــر در ازای هزینــه محاســباتی باالتــر و کوچــک
شــدن حجــم مــورد بررســی ارائــه میدهــد [ .]64روش"

باریکــه یونــی متمرکز/میکروســکوپ الکترونــی روبشــی"

محاســبه خــواص مؤثــر ســنگ ،تجســم توزیــع ســیاالت

جهــت تصویربــرداری ســهبعدی بــا دقــت نانومتــری از

ـی باالتــر از سـیتی
طــول آزمایــش نیازمنــد وضــوح مکانـ ِ

وجــود دارد کــه علیرغــم تخریــب نمونــه ،دارای دقتــی

در حفــرات ،و آگاهــی از نحــوه تغییــر ســاختار حفــرات در
پزشــکی یــا صنعتــی اســت [ 62و  .]55از میکروس ـیتی

جهــت تصویربــرداری ســهبعدی بــا کیفیــت بــاال در
مقیــاس میکــرون از ماتریــس ســنگ و توزیــع ســیاالت

نمونــه ســنگهایی بــا ضخامــت در حــد چنــد میکرومتــر
بهتــر از ده نانومتــر جهــت توصیــف ســه بعــدی دقیــق
از تخلخــل میکــرو و کوچکتریــن حفــرات در کربناتههــا

میباشــد .بهخاطــر کوچــک بــودن حجــم بررســی در

درون آن اســتفاده میشــود .در میکروســیتی معمــوالً

ایــن روش ،انتخــاب محــل مناســب جهــت نمونهبــرداری

میچرخــد .علــت ایــن چرخــش رســیدن بــه پایــداری

پذیرفتــه شــده بــرای سیتیاســکن اشــیای غیرجانــدار

منبــع و شناســاگر اشــعه ایکــس ثابتانــد و نمونــه
مکانیکــی باالتــر اســت کــه در تصویربــرداری بــا وضــوح
بــاال مــورد نیــاز اســت [ .]18بــه ازای بــاال رفتــن دقــت
مکانــی تصویــر ،حجــم نمونــهای کــه میتــوان مــورد
بررســی قــرار داد [ ]51و دقــت زمانــی تصویربــرداری []9

کاهــش مییابنــد .در طراحــی میکروســیتی بــا دهانــه
چرخنــده ،1نمونــه ثابــت اســت و منبــع و شناســاگر حــول

بســیار حیاتــی اســت [ .]53بــه علــت نبــود پروتکلهــای
بهدلیــل گســتردگی در انــدازه ،شــکل و ترکیــب آنهــا

[ ،]18وحــدت روی ـهای در زمینــه انتخــاب ولتــاژ تیــوب،
نحــوه فیلتــر کــردن پرتــو و مقــدار کلــی اشــعه ایکــس
تولیــد شــده در آزمایشهــای صــورت گرفتــه بهکمــک
سیتیاســکن [ 66و  ]56 ،58 ،59 ،65وجــود نــدارد.
1.Gantry-Based Micro-CT System
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جدول  2تجهیز آزمایشگاهی شاخص جهت مطالعه فرآیندهای ازدیادبرداشت و ذخیرهسازی گاز اسیدی بهکمک میکروسیتی [ 9و ]80

باالدست و خوراک دهی

دو بخــش خوراکدهــی ،یکــی بــرای تزریــق مایعــات و دیگــری تزریــق ســیاالت فــوقبحرانــی بــا امــکان اتصــال بههمدیگــر بــه منظــور طراحــی ســناریوی تزریــق همزمــان
گاز و مایــع و چرخــش ســیاالت داخــل مغــزه بهمنظــور شــبیه ســازی حالــت اولیــه
تع�اـدل در مخــزن یــا تعــادل بیــن ســیاالت چندگانــه تزریقــی
هـ�ر قســمت خوراکده��ی دارای دو پم��پ تــک ضربــه ،پمپهــا دارای پوشــش آب،امــکان تزریــق همزمــان چنــد ســیال و ایجــاد تعــادل ســریع بــا تعبیــه یــک همــزن
اســتاتیک قبــل از نگهدارنــده مغــزه

مشخصات و بخش های مختلف تجهیز

نگهدارنده مغزه

جنس غالف مغزه

فلزی نازک با آستر تفلونی

شبیهسازی فشار مخزن

ایجاد فشار ثابت در جداکننده بهکمک شیر کنترل فشار اتوماتیک و تامین فشار معکوس
مغزه از همین طریق تا حداکثر 15 Mpa

شبیهسازی دمای مخزن

روغن چرخان بین غالف و پوشش بیرونی نگهدارنده که در یک حلقه حرارتی گرم
میشود.

شبیهسازی فشار همهجانبه

هیدرولیکی با روغن چرخان بین غالف و پوشش بیرونی نگهدارنده

جنس نگهدارنده

سه الیه فلزی-کامپوزیتی (آلومینیوم-سیانیت استر تقویت شده با الیاف شیشه-سیانیت
استر تقویت شده با الیاف کربن)

دو جداکننــده ،اولــی جهــت جداســازی ســیاالت تولیــدی از مغــزه در دمــا و فشــارآزمایــش و دومــی جهــت عــاری نمــودن مایــع جداشــده در جداکننــده اول از گاز در
دمــا و فشــار محیــط؛
آنالیــز و پایــش آنالیــن غلظــت ســولفیدهیدروژن در جریانهــای پاکســازی ،پایــشترکیــب شــیمیایی گاز حیــن فرآینــد تزریــق ،شناســایی و تعییــن ســرعت واکنشهــا،
و موازنــه جــرم بهکمــک آنالیــز آنالیــن گاز توســط دســتگاه کروماتوگــراف گازی و
اســپکترومتر جرمــی؛
پاییندست ،جداسازی ،نمونهگیری و
نمونهگیــری بهکمــک کیســه گاز از دیاکســیدکربن و ظــرف تهنشــینی ازآنالیز سیال
ســولفیدهیدروژن بــا هــدف تعییــن ترکیــب ایزوتوپیــک گاز؛
نمونهگیــری از مایــع خروجــی جداکننــده دوم بهمنظــور آنالیــز ترکیبــی ،شناســایی وتعییــن واکنشهــا ،ســرعت واکنشهــا و موازنــه جــرم؛
اندازهگیــری دانســیته ســیال بهکمــک کوریولیــس جهــت تعییــن حالــت ســیال وموازنــه جــرم؛
اندازهگیــری دمــا و فشــار بهکمــک نشــانگرهای دمــا و فشــار بــا هــدف تعییــنشــرایط ترمودینامیکــی.
روش پایش سیستم داخلی سنگ و
سیال طی تزریق گاز اسیدی

سیستم حلقه بسته و سیتیاسکن پزشکی؛
مشخصات ،200 mA ،120 kW :سایز واکسل :از  1000*500*500الی
2000*2062*2062یا ( 2500 μmسایز اصلی واکسل دستگاهμm *187/5*187/5:
)1000

جنس شیرها ،خطوط انتقال سیال و پمپها

هستلوی ( C276آلیاژ ضد خوردگی از کروم ،مولیبدن و نیکل)

توضیحات دیگر

 قرارگیری مغزه بهصورت عمودی و نگهدارنده مغزه بهصورت چرخان -سوارشدن کل دستگاه سیتی روی پایه گرانیتی

کاربرد مطالعاتی

 کار با سیاالت خورنده و واکنشدهنده از قبیل دیاکسیدکربن فوق بحرانی ،سولفیدهیدروژن فوق بحرانی ،و آب کربناته
-ارزیابی ریسک عملیات ذخیره سازی گاز اسیدی و ازدیاد برداشت بهکمک گاز اسیدی

تزریق گازهای اسیدی در ...

سید محمدرضا میرفروغی و همکاران
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لــذا کلیــه کارهــای تحقیقاتــی بــا یــک تجهیــز خــاص

نقشــه اشــباع ســیاالت و رفتــار جبهــه پیشرونــده ســیال

مقایســه باشــند (ســری مقــاالت [ ]66-70یــا ســری

[ 78و  ]69اســتفاده گردیــده اســت .اســتفاده از ایــن روش

در تنظیمــات ثابــت صــورت میگیــرد تــا نتایــج قابــل
مقــاالت [ 71و .)]60 ،65

بــه همــراه سیتیاســکن از روشهــای دیگــری

نیــز بهصــورت مکمــل اســتفاده شــده کــه عبارتنــد
از :جمعبنــدی نتایــج آزمایــش بــا گرفتــن تصاویــر

"میکروســکوپ الکترونــی روبشــی" از ورودی و خروجــی

مغــزه قبــل و بعــد از آزمایــش [ 67و  ،]56 ،58بررســی

تغییــر در کانیشناســی یــا بلورینگــی قبــل و بعــد از
آزمایــش بــ ه کمــک "پــراش پرتــو ایکــس" [ 59و ،58

تزریقــی [ ]72-78در مقیــاس کمتــر از یــک میلیمتــر

در مغزههــای واقعــی بهخصــوص از نــوع ماسهســنگی
بــا محدودیتهایــی عمدتــاً از نــوع ایجــاد گرادیانهــای
میــدان مغناطیســی داخلــی بهخاطــر مغناطیسپذیــری

ســیال داخــل حفــرات و دانههــای ســنگ و وجــود
ناخالصیهــای فرومغناطیــس و پارامغناطیــس مواجــه
اســت [ .]77جهــت مطالعــه ناحیــه اختــاط کربــن دی

اکســید و نفــت ،اســتفاده از محیــط متخلخــل شیش ـهای
بــه علــت ضعــف تشــخیصی پرتونــگاری ایکــس صرفـاً در

 ،]56آنالیــز مقاطــع نــازک مغــزه قبــل از انجــام آزمایــش

ایــن ناحیــه ،اولویــت دارد [ .]73نکتــه مهــم در طراحــی

کانیهــا در ســنگ بــا تکنیکهــای ســنگنگاری

تأمیــن فشــار همــه جانبــه وحفــظ دمــای مغــزه اســت

بــا هــدف ریختشناســی و بهدســتآوردن توزیــع اولیــه

بهکمــک "میکروســکوپ پالریــزان" [ 67و  ،]56و مطالعــه
ســاختار کلــی و بهدسـتآوردن توزیــع انــدازه حفــرات بــا

"نــگار رزونانسمغناطیسیهســتهای" [ 59و .]58

تجهیــزات ،جنــس نگهدارنــده و ســیال بهکاررفتــه جهــت

کــه بایــد بــا میــدان مغناطیســی قــوی ســازگار بــوده
[ ]69و بــا مــوج مغناطیســی تجهیــز حیــن آزمایــش
تداخــل ایجــاد نکنــد [ .]75تعییــن پروفایــل اشــباع

تکنیکهــای تصویربــرداری بــا پرتــو ایکــس

و جبهــه ســیال بهکمــک آنالیــز تصاویــر حاصــل از

پایــدار و ناپایــدار هنــگام آزمایشهــای ســیالبزنی

میشــود [ .]73جهــت تأمیــن فشــار داخــل نگهدارنــده
معمــوالً از ســیالی بــر پایــه فلوئوروکربــن اســتفاده

پرکاربردتریــن روشهــا بــرای مطالعــه جریــان چندفــازی
مغــزه بــا گاز اســیدی در شــرایط مخــزن میباشــند .در

ماسهســنگها بــا اســتفاده از میکروســیتی میتــوان

بــه دیــد درســتی از پدیدههــا در مقیــاس حفــرات رســید،
امــا در ســنگهای کربناتــه از آنجــا کــه دارای ســاختاری

بســیار پیچیــده بــا ناهمگونیهایــی در مقیاسهــای طولــی
مختلــف میباشــند ،میتــوان گفــت بهدســتآوردن

دیــدی یکپارچــه مســتلزم اســتفاده از کلیــه روشهــای
تصویربــرداری بــا پرتــو ایکــس شــامل س ـیتی پزشــکی،

میکروســیتی و نانوســیتی (یــا باریکــه یونــی متمرکــز/

پروفایــل شــدت ســیگنال رزونانــس مغناطیســی انجــام

میشــود کــه بهخاطــر نداشــتن اتــم هیــدروژن خللــی

در تصویربــرداری ایجــاد نمیکنــد و بهخاطــر خــواص
دی الکتریــک پاییــن ،کاهــش فرکانــس رادیویــی حداقــل
میگــردد [ .]69اســتفاده از ســیال تأمینکننــده فشــار

جهــت تأمیــن و حفــظ دمــای مغــزه ،راه حــل متــداول
در تجهیزاتــی اســت کــه از جنــس پلیمــری نگهدارنــده

اســتفاده میکننــد [ 78و .]19 ،69

در صــورت فلــزی بــودن جنــس نگهدارنــده ،بهخاطــر

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی) جهــت آنالیــز کمــی

هدایــت گرمایــی بــاالی فلــزات و عمــل کــردن الیــه

روش دیگــر جهــت پایــش دینامیــک و پیوســته

راه حلــی اقتصــادی میتوانــد اســتفاده از گاز نیتــروژن

کــه از آن بــرای رصــد جریــان چندفــازی ،بررســی

آب حــول الیــه بیرونــی نگهدارنــده بــرای تنظیــم دمــای

ســنگهای کربناتــه اســت.

ســیالبزنی ،نــگار رزونانسمغناطیسیهســتهای اســت
ســازوکارهای بازیافــت نفــت و ذخیرهســازی کربــن
دی اکســید ،بهدســتآوردن نقشــه جابهجایــی ســیال،

بیرونــی نگهدارنــده بهعنــوان ســپر فرکانــس رادیویــی،
جهــت تأمیــن فشــار همــه جانبــه و چرخــش لولههــای

ســیال داخــل آن باشــد .فلــزات و آلیاژهایــی ماننــد

آلومینیــوم ،تیتانیــوم ،مــس و برنــج بهلحــاظ خــواص
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مقاله پژوهشی

مغناطیســی

مناســب

شماره  ،117خرداد و تیر  ،1400صفحه 17-39

تجهیــزات

بــر "نقشــهبرداری بررســی لــرزهای بــا گذشــت زمــان" و

در

ســاخت

تیتانیــوم و فــوالد ضدزنــگ نیترونیــک  60بــا دارا

آزمایشــگاهی در مقیــاس میدانــی نیــز جهــت پایــش

چهاربرابــر برنــج و کمتــر از هفــت برابــر مــس مقاومــت

لــرزهای بــا هــدف پایــش حرکــت ،حجــم و محــل تجمــع

رادیویــی ،داخــل محفظــه پرفشــار (نگهدارنــده فلــزی) یــا

توجــه بــه تغییــر غلظــت گاز اســیدی در نقــاط مختلــف

برانگیختــن و آشکارســازی ســیگنال اســتفاده میشــود.

در ســنگ باعــث تأثیراتــی بــر ســرعت مــوج " و مــوج "

پارامغناطیــس ماننــد منگنــز در آب ،ســیگنال فــاز آبــی را

تغییــر در اشــباع گاز اســیدی اندازهگیــری شــده و پروفایــل

بــاال تنهــا ســیگنال فــاز نفتــی توســط تجهیــز شناســایی

در آزمایشــگاه و میــدان تخمیــن زده میشــود .بهعبــارت

بیشــترین کاربــرد نــگار رزونانسمغناطیسهســتهای

صوتــی ســنگ بــه تزریــق گاز اســیدی در شــرایط مخــزن

اشــباع و جابهجایــی ســیال و رفتــار جبهــه پیشرونــده

بــا ایــن تکنیــک را نشــان میدهــد .پاســخ صوتــی ســنگ

مکانــی بــا ســیتی پزشــکی قابــل مقایســه اســت و در
مطالعاتــی کــه صرفــاً بــا دقــت میکروســیتی قابلیــت

و مــدول حجمــی ســیاالت داخــل حفــرات اســت کــه ایــن

رزونانسمغناطیسیهســتهای قابلیــت کاربــرد دارنــد.

"ارزیابــی مقاومــت الکتریکــی" بــوده و عــاوه بــر مقیــاس

بــودن  400 MPaتــاب ارتجاعــی ،دو برابــر آلومینیــوم،

مهاجــرت کربــن دی اکســید کاربــرد دارنــد .در بررســی

تســلیم دارنــد [ .]76در همــه مــوارد از کاوشــگر فرکانــس

گاز اســیدی ،توزیــع فضایــی ســرعت صــوت در مغــزه بــا

خــارج از محفظــه پرفشــار (نگهدارنــده پلیمــری) جهــت

اندازهگیــری و رصــد میشــود [ .]20حضــور گاز اســیدی

بســته بــه ضــرورت آزمایــش بــا افزایــش غلظــت یونهــای

میگــردد .تغییــرات ســرعت مــوج اولتراســونیک بهخاطــر

میتــوان تضعیــف کــرد تــا حــدی کــه در غلظتهــای

اشــباع و مهاجــرت کربــن دی اکســید بــا مــکان و زمــان

گــردد [.]69

ســاده ،ایــن مطالعــات بهدنبــال روشــن کــردن پاســخ

در پژوهشهــای گاز اســیدی بهدســت آوردن نقشــه

میباشــند [ .]81جــدول  3تجهیــز آزمایشــگاهی شــاخص

ســیال تزریقــی بــوده اســت .ایــن روش بهلحــاظ دقــت

حــاوی ســیال ،تابعــی از االستیســیته توده ســنگ ،تخلخل،

انجــام دارنــد کارآیــی نــدارد .جهــت کاهــش خطــا و
عــدم قطعیــت بهخاطــر گرادیانهــای مغناطیســی

داخلــی در صــورت اســتفاده از مغزههــای واقعــی ،در

پارامترهــا خــود تابــع دمــا ،تنشهــای مؤثــر بــر تــوده
ســنگ ،فشــار ســیاالت و توزیــع اشــباع ســیاالت داخــل

حفــرات میباشــند .در واقــع تغییــر در اشــباع ســیاالت
باعــث تغییــر در مــدول حجمــی ســیاالت و نتیجتـاً ،تغییــر

اکثــر مطالعــات از محیطهــای متخلخــل شیشــهای
یــا مغزههــای رخنمــون نســبتاً عــاری از ناخالصــی

گرفتــه بیشــترین اثــر تغییــر اشــباع ســیاالت بــر ســرعت

بــا آن مشــابهت دارد .اســتفاده از میــدان مغناطیســی

ســرعت مــوج " نیــز جهــت محاســبه مــدول حجمــی و

کاهــش اثــرات گرادیانهــای مغناطیســی داخلــی بــوده

در حفــرات بــر روابــط بهدســتآمده بــرای اشــباع کربــن

رزونانــس مغناطیســی هســتهای نســبت بــه تکنیــک

ت در ایــن روابــط میگــردد [.]83
آمــدن عــدم قطعیــ 

کاربــرد کمتــری در پژوهشهــای آزمایشــگاهی گاز

اشــباع ســیاالت (رصــد شــده توســط سیتیاســکن) بــر

سیســتم داخلــی سنگوســیال حیــن تزریــق گاز اســیدی

تــا لــرزهای در محیــط متخلخــل تحــت تزریــق کربــن دی

در ســرعت صــوت میگــردد [ .]20طبــق مطالعــات صــورت

اســتفاده شــده کــه معــرف ســنگ مخــزن نبــوده و تنهــا

مــوج " بــوده اســت [ 82و  ،]20 ،81البتــه اندازهگیــری

غیرقــوی جهــت انجــام آزمایشهــا نیــز تالشــی بــرای

مــدول برشــی ضــروری اســت [ .]82نحــوه توزیــع ســیاالت

اســت .بــا توجــه بــه محدودیتهــا و دقــت کمتــر نــگار

دی اکسید-ســرعت صــوت مؤثــر بــوده و باعــث بهوجــود

سیتیاســکن ،ایــن روش از محبوبیــت و دامنــه

ازایــنرو مطالعاتــی بهمنظــور بررســی اثــرات توزیــع

اســیدی برخــوردار اســت .دســته دیگــر روشهــای پایــش

ســرعت امــواج االســتیک در فرکانسهــای اولتراســونیک

روشهــای ژئوفیزیکــی میباشــند .ایــن روشهــا مشــتمل

اکســید انجــام شــدهاند.

سید محمدرضا میرفروغی و همکاران

تزریق گازهای اسیدی در ...
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جدول  3تجهیز آزمایشگاهی شاخص جهت مطالعه فرآیندهای ازدیادبرداشت و ذخیرهسازی گاز اسیدی به کمک نقشهبرداری بررسی
لرزهای با گذشت زمان [ 87و .]20
باالدست و خوراک دهی

تزریق سیاالت به کمک دو پمپ سرنگی یکی برای تزریق شورآب و یکی برای
تزریق کربن دی اکسید

مشخصات و بخش های مختلف تجهیز

نگهدارنده مغزه

جنس غالف
مغزه

ویتون

شبیهسازی فشار
مخزن

کنترل فشار معکوس مغزه توسط یک پمپ سرنگی فشار ثابت در ( 10 MPaامکان
تنظیم تا حداکثر )60 MPa

شبیهسازی دمای
مخزن

تامین و حفظ دمای سیال با استفاده از گرمکن پوشش الستیکی-سیلیکونی 1حول
پمپها و تامین دمای کل سیستم سیالبزنی با گرمکن فروسرخ و فنهای چرخش
هوا در یک حمام دما ثابت ،دمای آزمایشها( 40 °C :امکان کار تا )180 °C

شبیهسازی فشار
همهجانبه

به کمک پمپ هیدرولیکی تا حداکثر ( 70 MPaمقدار در آزمایشها،)12 MPa :
امکان شبیهسازی تنش محوری توسط دو پیستون متحرک کنترل شونده با فشار
هیدرولیکی

جنس نگهدارنده

دو سر انتهایی از تیتانیوم

پایین دست ،جداسازی،
نمونه گیری و آنالیز سیال

روش پایش سیستم داخلی
سنگ و سیال طی تزریق
گاز اسیدی

شورآب تولیدی از مغزه درون یک ظرف جداکننده بخار-مایع جمع آوری و توزین
میگردد.
نقشه برداری بررسی لرزهی با گذشت زمان ،3،2تجهیز دو سر تیتانیومی نگهدارنده
مغزه به سنسورهای پیزوالکتریک  4جهت دریافت پاسخ سرعت موجهای
اولتراسونیک نمونه سنگ حین آزمایش :فرکانس طبیعی بین  0/25تا ،1 MHz
شناسایی امواج  SH ،Pو .SV
مشخصات ارتعاشدهنده/ارتعاشگیرنده :پالسهای مربعی  100تا  400ولت ،زمان
صعود پالس کمتر از  ،10-8حداکثر پهنای باند35 KHz :
مشخصات اُسیلوسکوپ :پهنای باند ،100 MHz :وضوح عمودی  8 :بیت ،سرعت
نمونهگیری بالدرنگ 109 :برثانیه.

توضیحات دیگر

مجهز به سیستم ثبت اتوماتیک دادهها بهکمک رایانه

کاربرد مطالعاتی

مطالعات ذخیرهسازی کربن دی اکسید در آبده
1. Silicon rubber blanket heater
2. Time-lapsed seismic survey mapping

 .3اســتفاده از دو تکنیــک ژئوفیزیکــی "نقشــهبرداری بررســی لــرزهای بــا گذشــت زمــان" و "ارزیابــی مقاومــت الکتریکــی" بههمــراه
مقطــع نــگاری پرتــو ایکــس بــا میکروســی تــی نیــز گــزارش شــده اســت .جنــس نگهدارنــده از پلیاتراترکتــون بهمنظــور جلوگیــری از
نشــت جریــان الکتریکــی حیــن اندازهگیریهــا بــوده و از ســیگنال الکتریکــی  10 Vدر فرکانــس یــک کیلوهرتــز اســتفاده شــده اســت.
سنســورهای مــوج پــی و سنســورهای مقاومــت الکتریکــی در ســه ردیــف در امتــداد ارتفــاع مغــزه و در آرایــش شــعاعی روی غــاف از
جنــس نیتریــل جاگــذاری شــدهاند .دو سنســور پیزوالکتریــک نیــز در دو ســر نگهدارنــده جهــت اندازهگیــری مقاومــت محــوری و ســرعت
محــوری مــوج  Pو  Sقرارگرفتهانــد [.]81
 .4سنســورهای پیزوالکتریــک توســط ارتعاشدهنــده /ارتعاشگیرنــده برانگیختــه میشــوند و موجگونههــای لــرزهای توســط
اُسیلوســکوپ بــه ســیگنالهای دیجیتالــی تبدیــل میشــوند .آرایــش دیگــر ایــن سنســورها میتوانــد قرارگیــری پیرامــون مغــزه باشــد
[ .]82بهطــور کلــی دو نــوع آرایــش محــوری و شــعاعی بــرای سنســورها متصــور اســت کــه بســته بــه نــوع آرایــش میــزان تغییــرات
متفاوتــی در ســرعت صــوت ثبــت میگــردد .در برخــی مطالعــات نیــز از هــر دو آرایــش اســتفاده شــده اســت [.]81
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هــدف از ایــن بررســیها ســاخت مــدل قابــل اطمینــان

بررســی میدانــی انتخــاب شــوند بســتگی بــه میــزان تغییــر

در میــدان تزریقــی بــا توجــه بــه اندازهگیریهــای

کــه روی مخــازن شــکافدار متراکــم ماسهســنگی صــورت

جهــت بهدســت آوردن نقشــه اشــباع کربــن دی اکســید

میدانــی روش بررســی لــرزهای بــوده اســت [ 82و .]81
روش دیگــر ژئوفیزیکــی جهــت رصــد توزیع ســیاالت درون

در ســرعت صــوت و مقاومــت الکتریکــی دارد .در مطالعـهای

گرفتــه اســت ،از آنجــا کــه بهخاطــر تغییــر در اشــباع

ســیاالت ،میــزان تغییــر در مقاومــت الکتریکی بیش از شــش

مغــزه حیــن آزمایشهــای ســیالب زنــی کربن دی اکســید،

برابــر تغییــر در ســرعت امــواج صوتــی بوده ،پیشــنهاد شــده

زیــاد هدایــت الکتریکــی کربن دی اکســید و شــورآب اســت

الکتریکــی در بررســی میدانــی اســتفاده شــود [ .]81از آنجــا

"ارزیابــی مقاومــت الکتریکــی" بــا توجــه بــه اختالف بســیار

[ .]84از معادلــه آرچــی بــرای ربــط دادن اشــباع آب در یک

در خصــوص اینگونــه مخــازن از روش ارزیابــی مقاومــت

کــه روشهــای تصویربــرداری تنهــا در مقیاس آزمایشــگاهی

ناحیــه بــه مقاومــت الکتریکــی اندازهگیریشــده اســتفاده

کاربــرد دارنــد و روشهــای ژئوفیزیکــی علیرغــم قابلیــت

پارامترهــای دیگــر معادلــه آرچــی دارد کــه بهصــورت

همراهنــد ،میتــوان بــا بررســی اثــرات توزیــع اشــباع

میگــردد .دقــت ایــن روش بســتگی زیــادی بــه درســتی

کاربــرد در مقیــاس میدانــی بــا عــدم قطعیتهــای زیــادی

تجربــی بــرای هــر نمونــه ســنگ تنظیــم میشــوند یــا

ســیاالت (رصــد شــده توســط سیتیاســکن) بــر پاســخ

دادههــای مقاومــت الکتریکــی نیــز بــا ایــن معادلــه ســاده

دی اکســید ،مدلــی قابــل اطمینــان جهــت بهدســت آوردن

از مفروضــات قبلــی اســتفاده میشــود [ .]85البتــه همــه

صوتــی و الکتریکــی محیــط متخلخــل تحــت تزریــق کربــن

توجیــه نمیشــوند کــه بــه آن رفتــار غیرآرچــی گفتــه

نقشــه اشــباع کربــن دی اکســید در میــدان تزریقــی بــا

غــاف الســتیکی مغــزه بــا تعــدادی الکتــرود تزریــق جریان

ایجــاد و کالیبــره نمــود.

میشــود [ .]86بــرای اندازهگیــری مقاومــت الکتریکــی،

و اندازهگیــری مقاومــت الکتریکــی پیرامــون مغــزه و در

چنــد حلقــه تجهیــز میگــردد .بهکمــک ایــن الکترودهــا
میتــوان ناهمگونیهــای موجــود در مغــزه را تشــخیص

داد [ 85و  .]81 ،83ایــن روش بــا عــدم قطعیتهــای
زیــادی در تفســیر نتایــج مواجــه اســت ،لــذا مطالعاتــی

توجــه بــه اندازهگیریهــای میدانــی روشهــای ژئوفیزیکــی
نظــر بــه کثــرت مقــاالت منتشــره بــا هــر تجهیــز ،در جــداول
 1تــا  3و در متــن صرفـاً بــه مطالعـهای اســتناد گردیــد کــه

جزئیــات کامــل هــر تجهیــز آزمایشــگاهی را بیــان کــرده
باشــد ،مگرآنکــه جزئیــات ارائــه شــده بــا تجمیــع اطالعــات

چندیــن منبــع بهدســت آمــده باشــند .در بررســیهای

جهــت یافتــن ارتبــاط بیــن الگوهــای اشــباع ســیاالت

بهعملآمــده ،تجهیــزات آزمایشــگاهی گوناگونــی در مراکــز

دریافــت شــده از اندازهگیــری مقاومــت الکتریکــی و

مشــترک بــرای انجــام مطالعــات گاز اســیدی اســتفاده

بهدســتآمده توســط سیتیاســکن -و پاســخهایامپدانــس انجــام شــدهاند .هــدف از ایــن مطالعــات در

تحقیقاتــی مختلــف وجــود داشــتند کــه از یــک تکنیــک

میکردنــد .جهــت جلوگیــری از طوالنــی شــدن جــداول  1تــا

برخــی مــوارد یافتــن نقــش ضریــب شــکلی ســیال بــر

 ،3در هــر جــدول کــه معــرف یکــی از تکنیکهــای مطالعــه

بهدســت آمــده جهــت ارزیابــی اطمینــان بخــش اشــباع

تجهیــز بــا بیشــترین اطالعــات منتشــره و امکانات پژوهشــی
بعضـاً باالتــر ارائــه گردیــد و اختالفــات عمدتـاً جزئــی دیگــر

انــدک مقاومــت الکتریکــی در ســنگ اشــباع بــا نفــت و

جــداول مــورد اشــاره قــرار گرفتنــد .دیگــر روشهــا بــا دامنــه

رفتــار غیرآرچــی [ ]86و در نهایــت اســتفاده از روابــط

کربــن دی اکســید در مناطــق مختلــف میــدان تزریقــی
بــوده اســت [ 86و  .]21 ،81ایــن روش بهخاطــر تفــاوت
اشــباع بــا کربــن دی اکســید ،در مطالعــات ازدیاد برداشــت

کربــن دی اکســید کارآیــی نــدارد [.]21

اینکــه کــدا م یــک از روشهــای ژئوفیزیکــی ذکر شــده جهت

پدیدههــای مختلــف حیــن تزریــق گاز اســیدی بودنــد،

تجهیــزات بــا ایــن تجهیــز خــاص در متــن یــا پانویــس
کاربــرد کمتــر در متــن مــورد اشــاره قــرار گرفتهانــد .جــدول

 4بهطــور خــاص بــه جنــس مــواد بهکاررفتــه در تجهیــزات
آزمایشــگاهی گاز اســیدی در مطالعــات مختلــف میپــردازد.
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جـدول  4مـواد بهکاررفتـه در سـاخت تجهیـزات آزمایشـگاهی به تفکیک روشهای پایش سیسـتم سـنگ و سـیال حین تزریق گاز اسـیدی
روشهای تصویربرداری
مقطع نگاری پرتو ایکس

روشهای ژئوفیزیکی

نگار رزونانس مغناطیسی هستهای

نقشه برداری بررسی

ارزیابی مقاومت

لرزهای

الکتریکی

سه الیه آلومینیوم-کامپوزیت-
کامپوزیت [ ،]9آلیاژهای آلومینیوم

پلیمری (مانند پلیایمید [ ]69و

[ ،]88پلیمرها شامل پلیاتراترکتون
جنس

[ 89و  ]88و پلیآمیدایمید [ 54و

نگهدارنده

 ،]52دوالیه آلومینیوم-الیاف کربن

پلیآمیدایمید [ )]78یا از جنس
فلزی غیر مغناطیسی (مانند هستلوی پلیاتراترکتون [ ]81پلیاتراترکتون []81

[ ،]58کامپوزیت کربن [ 71و ،65
 ،]60و آلومینیوم [ 91و ،88 ،90

 ]77[ C276و فوالد ضد زنگ
نیترونیک )]76[ 60

]17 ،50 ،56 ،59
فلزی نازک از جنس هستلوی-سی
با آستر تفلونی [ 71و ،60 ،65
 ،]9چندالیه تفلون/فویل نیکل/
تفلون [ ،]50جنس معمول اما
جنس
غالف مغزه

دارای پوشش چندالیه متناوب
از فویل آلومینیوم و نوار تفلون
[ ،]17ویتون [ ،]90دوالیه

جمع شونده با حرارت
[ 78-72و ]69 ،70

ویتون [،]20
الستیک نیتریل
[]81

الستیک نیتریل
[]81

پلیاتیلنترفتاالت و رزین ساران
[ ،]54و سه الیه جمعشونده با
حرارت/فویل آلومینیوم/جمعشونده
با حرارت []91
جنس

تیتانیوم [ ،]46هستلوی [ 79و

لولهها،

 ،]9 ،17 ،60 ،65 ،71و جنس

لوله ها :پارامغناطیسی مانند برنج

پمپ ،و

معمول (مطالعات صرفاً کربن دی

[ ]74یا مس []70

شیرآالت

اکسید)

جنس معمول

جنس معمول

(مطالعات کربن دی

(مطالعات کربن دی

اکسید)

اکسید)

ازآنجاکــه تأثیــر هیــدروژن ســولفید بــر االســتومرها قابــل

مایعــات تــرش ( )NACE TM0296و کربــن دی اکســید

تجهیــز الزم اســت توســط آزمایــش تعییــن گــردد

اســت.

پیشبینــی نیســت ،جنــس بخشهــای االســتومری

گازی در دمــا و فشــار بــاال ( )NACE TM0297ارائــه کــرده

[ ،]92یــا بــر پایــه نتایــج آزمایشهــای معتبــر قبلــی

 -4الزامــات و تمهیــدات ایمنــی در آزمایشــگاههای گاز

تصمیمگیــری شــود .انجمنملیمهندســینخوردگی

1

روشهــای آزمــون اســتاندارد جهــت ارزیابــی ســازگاری
االســتومرها بــا گازهــای تــرش

(TM0187

،)NACE

اســیدی
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مقاله پژوهشی

شماره  ،117خرداد و تیر  ،1400صفحه 17-39

بــا توجــه بــه ســمیت بــاالی گاز هیــدروژن ســولفید

از طریــق تنفــس اســت ،از آنجــا کــه بــر اثــر تمــاس بــا

آزمایشهــا ،ایجــاد خطــوط پاک¬ســازی یــا جــاروب

از لبــاس مخصــوص اســتفاده کــرده و جهــت اطمینــان

و بهمنظــور بــاز کــردن ایمــن قطعــات پــس از انجــام
نیتــروژن بــرای کلیــه قســمتهای تجهیــز توصیــه

میگــردد .عــاوه بــر لــزوم وجــود جریــان پاک¬ســازی
نیتــروژن در تمامــی قســمتهای تجهیــز بهمنظــور

مقابلــه بــا نشــت احتمالــی ترکیبــات ســمی ،الزم اســت

کل تجهیــز داخــل یــک کابیــن ایزولــه دارای تهویــه قــرار
گیــرد کــه خروجــی تهویــه بــه یــک فیلتــر روی اکســید
[ ]9یــا کربــن فعــال تقویتشــده بــا یــک ترکیــب
ســوزآور ماننــد پتاســیم هیدروکســید [ ]60جهــت حــذف

هیــدروژن ســولفید و مرکاپتانهــا واردشــود .بهمنظــور
رهاســازی کنتــرل شــده و ایمــن ،جریانهــای گازی

پاک¬ســازی بــا نیتــروژن ،جریانهــای گازی خروجــی

از شــیرهای اطمینــان و جریانهــای گازی خروجــی از
جداکنندههــا پــس از انجــام آزمونهــای مــورد نیــاز،
در نهایــت در یــک کــوره جمــعآوری و ســوختهشــوند

[ .]9از آنجــا کــه آزمونهــا ممکــن اســت از چنــد ســاعت
تــا چندیــن روز و حتــی چنــد هفتــه طــول بکشــند الزم

پوســت نیــز باعــث خــارش میگــردد ،بهتــر اســت اپراتــور
بیشــتر آشکارســاز گازی همــراه ،بــا خــود داشــته باشــد
[ .]93جهــت انتخــاب ،اســتفاده و مراقبــت از ماســک
تنفســی میتــوان از اســتانداردهای مختلــف موجــود در

ایــن زمینــه بهعنــوان مثــال اســتاندارد-CSA Z94.4

 02اســتفاده کــرد .آزمایشــگاه گاز اســیدی بایــد دارای
کتابچــه قوانیــن نوشــته شــده مشــتمل بــر سیاس ـتهای

آزمایشــگاه ،اشــخاص مســئول اجــرای قوانیــن ،رویههــای
کار ایمــن ،تجهیــزات حفاظــت فــردی مــورد نیــاز،
الزامــات آموزشــی پرســنل ،رویههــای دفــع مــواد زائــد،

رویــه تهویــه مطبــوع و رویههــای اضطــراری باشــد [.]94

جهــت آگاهــی از ملزومــات آشکارســازهای گازی میتــوان

از اســتانداردهای انجمــن بینالمللــی اتوماســیون 1کــه

بــه الزامــات عملکــرد بــرای آشکارســازهای گاز هیــدروژن
ســولفید ( ،)1 Part ,92.0.01-ISAو طریقــه نصب ،عملکرد

و نگهــداری از ایــن آشکارســازها (Part ,ISA-RP92.0.02

 )IIمیپردازنــد اســتفاده کــرد .بــرای ایمنــی در برابــر

اســت تجهیــز بــا اســتفاده از میکروکنترلــر و نرمافزارهــای
مربوطــه (ماننــد لبویــو) بهصــورت کامــ ً
ا اتوماتیــک

مجهــز بــه ســپر ســربی میگــردد .در صــورت کار بــا

در ظــروف و همچنیــن ،دبیهــای جریــان را بهکمــک

و انفجــار در دماهــای نزدیــک دمــای آزمایــش دارنــد

درآمــده باشــد .اپراتــور فشــار ،دمــا ،ســطوح ســیاالت
سیســتم کنتــرل اتوماتیــک از خــارج از کابیــن تنظیــم

تابــش پرتــو ایکــس ،اتــاق اســتقرار سیتیاســکنر
ســیاالتی چــون کربندی¬ســولفید کــه امــکان اشــتعال

بهتــر اســت از پمپهــا یــا ادوات ضــد انفجــار اســتفاده

و کنتــرل میکنــد [ .]9,60در برخــی مطالعــات کــه
صرف ـاً بــا مایعــات خورنــده و ســمی ســروکار داشــتهاند،

ظــرف تهنشــینی جهــت آنالیزهــای بعــدی بهصــورت

دودکشهــای بخــار بــا شــدت تهویــه بــاال قــرار گرفتهانــد

ســولفید بـهدرون محلــول آبــی درون ظــرف دمیــده شــده

بخشهــای خوراکدهــی و تأمیــن فشــار معکــوس زیــر
[ .]60جهــت ایمنــی بیشــتر ،اتــاق حــاوی تجهیــز،
ایزولــه ،ضــد انفجــار ،دارای فشــار منفــی بههمــراه تهویــه
مطمئــن و مجهــز بــه آشکارســازهای گازی و پایــش از راه

دور بــوده و تجهیــزات حفاظــت فــردی در اختیــار اپراتــور
قــرار میگیــرد .درصورتیکــه اپراتــور مجبــور بــه کار

در اتــاق حــاوی هیــدروژن ســولفید باشــد ،اســتفاده از
ماســک تمــام صــورت تحــت فشــار مثبــت 2الزامــی اســت

[ .]15گرچــه راه اصلــی ورود هیــدروژن ســولفید بــه بــدن

گــردد [ .]60میتــوان از هیــدروژن ســولفید بهکمــک
ایمــن نمونهگیــری کــرد .جریــان حــاوی گاز هیــدروژن

و گوگــرد در محلــول نقــره نیتــرات بــا تشــکیل رســوب
نقــره ســولفید رســوب داده میشــود [.]9
نتیجه گیری

بــا توجــه بــه عــدم جذابیــت اقتصــادی ،پیامدهای زیســت
محیطــی و مشــکالت عملیاتــی روشهای بازیافــت گوگرد،

مطالعــات در زمینــه بررســی جوانــب مختلــف پروژههــای
)1. Positive Pressure Self-contained Breathing Apparatus (SCBA
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تزریــق گاز اســیدی در ســازندهای زمینشناســی بــه

و پتانســیل ذخیرهســازی و ازدیــاد برداشــت بهکمــک گاز

اســتفاده از گاز اســیدی در عملیــات ازدیــاد برداشــت بــا

امــری ضــروری اســت .در راســتای ارائــه الگــوی مفهومــی

منظــور جلوگیــری از انتشــار ایــن گازهــا در اتمســفر و
اقبــال روزافــزون مواجــه شــدهاند .بررســی فرآیندهــای
مهاجرت/جابهجایــی

چندفــازی

گازاســیدی/نفت/

اســیدی ،وجــود دادههــای آزمایشــگاهی بــا کیفیــت بــاال
جامــع از تجهیــز مطالعاتــی گاز اســیدی مطابــق بــا

فنــاوری روز دنیــا ،مــروری جامــع بــر روشهــای پایــش

شــورآب بــا توجــه بــه برهمکنشهــای ســنگ و ســیال

دینامیــک سیســتم داخلــی ســنگ و ســیال مخــزن

نفــت در پروژههــای ازدیــاد برداشــت ،تخمیــن ظرفیــت

بههمــراه کاربردهــا ،نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف هــر روش

مخــزن بــا گاز اســیدی جهــت حداکثرســازی بازیافــت

حیــن آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه بــا گاز اســیدی

ذخیرهســازی ،اطمینــان از امنیــت فرآینــد ذخیرهســازی
و پیشبینــی اثــرات بلندمــدت تزریــق گاز اســیدی کامـ ً
ا

گاز اســیدی ،مالحظــات ایمنــی و فنــی خــاص تجهیــزات

بــرای گازهــای اســیدی بــا توجــه بــه خورندگــی و ســمیت

پژوهشــی در زمینــه مطالعاتــی گاز اســیدی معرفــی

ضــروری اســت .طرحهــای معمــول ســیالبزنی مغــزه

بــاالی ایــن گازهــا و همچنیــن تعامــات پیچیــده ســنگ
و ســیال مخــزن بــا گاز اســیدی قابــل اســتفاده نیســتند.
لــذا ،بهکارگیــری روشهــای مختلــف پایــش دینامیــک

سیســتم داخلــی ســنگ و ســیال در آزمایشهــای

ســیالبزنی مغــزه ابــزار اصلــی پژوهشــگران در انجــام
مطالعــات گاز اســیدی در شــرایط شبیهســازی شــده
مخــزن میباشــند .بــه منظــور کمیــت بخشــیدن بــه
ل واکنشدهنــده گاز
پارامترهــای مدلســازی انتقــا 

اســیدی در ســازندهای زمینشناســی و ارزیابــی ریســک

ارائــه گردیــد .بــا توجــه بــه ســمیت و خورندگــی بــاالی

آزمایشــگاهی گاز اســیدی بیــان گردیــد وحوزههــای
گردیدنــد .بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تولیــد گوگــرد و
انتشــار گازهــای گلخان ـهای در ایــران و قوانیــن روزب ـهروز
ســختگیرانهتر بینالمللــی در خصــوص جلوگیــری

از انتشــار گازهــای گلخانــهای ،همچنیــن وجــود امــکان
ازدیــاد برداشــت بهکمــک گاز اســیدی ،ســرمایهگذاری

جهــت ســاخت و توســعه مراکــز تحقیقاتــی ازدیــاد
برداشــت و ذخیرهســازی گاز اســیدی در دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقــات صنعتــی ،اقدامــی هوشــمند و

اجتنابناپذیــر بــه نظــر میرســد.
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Introduction
Potential formation damage in acid gas projects can
be classified into three main categories: acid gas interac- tions with reservoir rock [1-3], damage related
to the injection type and phase behavior [1], and acid
gas in- teractions with reservoir fluid [1,4-8]. Before
injecting acid gas, the severity and probability of all
potential damage mechanisms must first be checked
by labora- tory tests and numerical simulations. In the
next sec- tion, we discuss the importance, occurrence
reasons, and avoiding or treating formation damage in
acid gas injection projects.
Core-flood experiments are useful tools to maximize
oil recovery, accurately estimate the storage efficiency,
ensure the storage process’s security, and predict the
long-term injection effects considering the possible
interactions between reservoir rock and fluid with the
acid gas injected [2,9]. The porous media is considered as a black box with a homogeneous structure in
routine core-flood experiments. However, the study of
multi-phase acid gas/brine/oil migration, injectivity
reduction, and fluid saturation distribution during acid
injection in space and time requires dynamic monitor-
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ing of fluid motion and distribution in porous media.
After discussing formation damage in acid gas injection projects, we will review techniques for dynamic
tracking of the acid gas flow in porous media. These
techniques are divided into two general categories of
imaging methods (laboratory scale) and geophysical
techniques (both laboratory and field-scale). Imaging
methods involve “X-ray tomography” and “nuclear
magnetic resonance imaging” [10], while geophysical
methods include “seismic survey mapping” [11] and
“electrical resistivity tomography” [12].
This paper tries to provide a comprehensive overview
of the nature and requirements of designing core-flood
experiments to study acid gas sequestration and enhanced oil recovery. We shall discuss challenges and
requirements for researchers in terms of selecting appropriate study techniques, a comprehensive conceptual model of acid gas research apparatus, analysis
of strengths, weaknesses, and application of various
methods of monitoring the internal system of rock and
fluid during acid gas injection, and safety guidelines in
designing acid gas laboratory equipment.
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Formation Damage and Injectivity Reduction
Contact of acid gas with water leads to the dissolution
of gas in the aqueous phase, acid formation, and pH
decrease. Temporary or permanent dissolution of the
dolomitic/calcareous matrix and intergranular cement
and occurrence of incompatibility with the reservoir’s
connate water (scale formation) could then happen.
Partial dissolution of the matrix/intergranular cement
around the wellbore can cause the release and migration of fine particles previously entrapped within
the cement (Fig. 1) [1,2]. Over time, as the injected
stream gets saturated with the dissolved rock surface,
different minerals drop out of the solution in more distant areas, leading to scale formation and reduction in
pore-throat diameter and permeability. This phenomenon is called re-precipitation [3].

Fig. 1 Permeability reduction or enhancement due to acid
gas injection [1,2].

The phase diagram of the acid gas mixture is usually
banana-shaped (Fig. 2) [4]. Entering the two-phase
region during compression from the gas phase to the
liquid/supercritical phase can lead to cavitation and
corrosion in the compression system. Therefore, the
compressors' inlet flow temperature must be such
that the compression to the supercritical level would
happen without passing through the two-phase area. In
some cases, two-phase flow is unavoidable, especially
in the area near the wellbore. When the injection
reservoir's initial pressure is low, the initial injection
begins in the "gas" area of the phase diagram. With
the gradual increase in the reservoir pressure, the
fluid around the injection well enters the two-phase
area of the phase diagram. The liquid and gas phases
have a vivid interface and measurable surface tension.
Due to the adverse effects of relative permeability in
low-permeability reservoirs, they cause a temporary
or permanent reduction in injectivity. In the case of
indirect injection (dissolving acid gas in water and sour
water injection), one should consider the probability
of severe corrosion and hydrate formation, along with
the need for conducting extensive sour water phase
behavior experiments before injection [1].

Fig. 2 Typical acid gas phase diagram [4].

Because of the interactions of reservoir fluids and the
injected acid gas, there will be a probability of reservoir
fluids swelling because of acid gas high solubility
in these fluids [1], asphaltene precipitation [13],
hydrate formation [5], elemental sulfur precipitation
[6], formation dry-out [7], and precipitation of ironbased scales [8]. All these phenomena could lead to
injectivity reduction, and their occurrence probability
should be investigated through laboratory experiments
and numerical simulations before injection.
Core Flood Experiments to Investigate the Transfer
of Acid Gases in the Reservoir Rock
The study of reactive fluid transfer, including acid
gas in porous rocks, is an exciting but challenging
topic in geology and petroleum engineering. Coreflood experiments aim to understand the movement
and flow of fluids in porous media to maximize oil
recovery and simultaneously study the chemical/
physical interactions of reservoir rock and reactive
fluids. With the help of these experiments, the process
of injecting acid gas can be analyzed for storage and
EOR operations [2]. Other areas of research that can be
investigated through acid gas core-flood experiments
are as follows:
1. Quantification of oil recovery from EOR operations
by injecting acid gas and creating production strategies.
2. Investigation of acid gas/brine multi-phase
migration on a core scale during imbibition and
drainage processes to predict the long-term effects
of acid gas storage, ensuring storage security, and
evaluating storage efficiency.
3. Analysis of injection potential and storage capacity
of geological formations.
4. Estimating petrophysical properties and their profile
changes in multi-phase flow due to acid gas injection
[9].
5. Determining the growth rate and density of
wormholes created by acid gas injection, the necessary
conditions for creating wormholes, identifying
possible patterns of formation of these wormholes, and
examining how each of these patterns affects the
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multi-phase flow [14].
6. Finding a relationship between porosity changes
and permeability changes due to acid gas injection,
the effect of these changes on enhanced hydrocarbon
recovery, and predicting long-term reservoir storage
capacity [15].
7. Obtaining mathematical relationships describing
fluid flow in porous media during acid gas injection
(reactive transport modeling) [16].
8. Identifying the formation damage due to acid gas
injection, determining the severity and type of damage
during various imbibition and drainage processes,
and assessing the possibility and extent of injectivity
reduction during the project [1].
9. Obtaining fluid flow parameters in the process of
injecting acid gas or a mixture of acid gas and water
with the help of the saturation profile inside the core
[2].
10. Predicting the phase behavior of acid gases [4].
11. Measurement of relative permeability for different
mixtures of acid gas and upscaling laboratory results
to evaluate the migration of these gases in the depths
of the earth by computer simulators [17,18].
12. Investigating the significant effect of reservoir
rock heterogeneities on the various research items
mentioned above [19].
13. Combined gas/liquid studies such as “water
alternating gas” and “carbonated water injection”
studies.
During core-flood experiments, multi-phase migration
of acid gas/brine/oil, injectivity reduction, and fluid
saturation distribution in the core could be observed
or measured over time and space using different
techniques.
One of the most widely used techniques for monitoring
the internal rock and fluid system during acid gas
injection is the reconstruction of a three-dimensional
model of rock and fluid and its changes during
injection with a computer’s help through a set of twodimensional X-ray images from different angles. This
technique is called “X-ray computed tomography”
or “CT scan.” The method is non-destructive, and
it has a history of application in the oil industry for
decades [20]. Using a medical CT scanner will help
detect changes in the rock layer structure and describe
transient rock mass changes during corrosive fluids
injection [21]. It provides quick imaging of a larger
core volume than other CT scan methods (industrial
CTs and micro CTs) [22,23]. The medical CT’s
spatial accuracy is on a scale below one millimeter,
and the X-ray source and detector revolve around a
fixed sample [24]. Calculating the effective properties
of the rock, visualizing the distribution of fluids in
the pore space, and knowing how the pore structure
changes during the experiment require a higher spatial
resolution than the medical or industrial CT resolution
[23,25]. The micro-CT provides high-quality three-
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dimensional micron-scale imaging of the rock matrix
and its fluid distribution. In a micro-CT, the X-ray
source and detector are usually fixed, and the sample
rotates. The reason for this rotation is to achieve
higher mechanical stability, which is required in high
resolution [26].
Micro-CTs provide good image accuracy in high
permeability reservoir rocks. In contrast, in some
carbonate rocks and unconventional reservoirs, some
voids are less than one micron in size, and they are
usually not visible to micro-CTs [27]. In these cases,
nano-CTs provide a higher image resolution and, as
a result, a more accurate image of the void space for
a higher computational cost and a smaller volume
of investigation [28]. Nuclear magnetic resonance
imaging provides dynamic and continuous multi-phase
flow monitoring, fluid displacement and saturation
maps, and progressive fluid injection front behavior
on a spatial scale of less than one millimeter [29,30].
Nuclear magnetic resonance imaging use in real cores,
especially sandstone ones, is limited mainly by the
creation of internal magnetic field gradients due to
the magnetic susceptibility of the pore fluid and rock
grains, so most studies have been conducted in glass
bead porous environments [31].
Another category of monitoring the internal rock and
fluid system during acid gas injection is geophysical
methods. These methods include
“time-lapsed
seismic survey mapping” and “electrical resistivity
tomography” used to monitor carbon dioxide migration
in addition to laboratory-scale on a field scale. The
seismic survey aims to track the movement, volume,
and location of acid gas accumulation. The spatial
distribution of sound velocity in the core is measured
due to the changes in acid gas concentration at different
points [11]. Observing the distribution of fluids within
the core during carbon dioxide flooding experiments
could also be done through “electrical resistivity
tomography” due to the significant difference in the
electrical conductivity of carbon dioxide and brine
[32].
Common Safety Requirements in Acid Gas
Laboratories
Due to the high toxicity of hydrogen sulfide and to
safely open the parts after the tests, it is recommended
to purge the apparatus parts with nitrogen. In addition
to the nitrogen purging system, the entire setup is
placed inside a cabin ventilated to a ZnO filter [2] or
a caustic active carbon filter bed [33] to remove any
H2S gas present. After performing the required tests,
the gas discharge of the safety valves, the separators’
gas outlets, and the nitrogen purge streams are finally
collected and burned in a furnace. The operator
adjusts and controls the pressure, temperature,
containers’ fluid levels, and flow rates with the help
of an automatic control system from outside the cabin
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[2]. The room containing the apparatus is isolated,
explosion-proofed, negative pressured with reliable
ventilation, and equipped with gas detectors and
remote monitoring for added safety [8].
Conclusions
Investigation of migration processes and multiphase displacement of acid gas/oil/brine with respect
to the interactions of reservoir rock and fluid with
acid gas is crucial to maximizing oil recovery in
enhanced recovery projects, estimating the storage
capacity, ensuring the security of the storage process,
and predicting the long-term effects of acid gas
injection. Applying different methods for dynamically
monitoring the internal rock and fluid system in coreflood experiments is the researchers’ primary tool in
conducting acid gas studies in simulated reservoir
conditions. In order to quantify the parameters of
acid gas reactive transfer modeling in underground
formations and to assess the risk and potential of acid
gas EOR/storage operations, the existence of highquality experimental data is crucial. Conventional
core-flood schemes are not suitable for acid gas
injection studies due to the corrosiveness and toxicity
of acid gas and the existence of complex interactions
between reservoir rock and fluid and the acid gas
injected. To provide a conceptual model of the acid gas
study apparatus, we presented a comprehensive review
of the methods of dynamic monitoring of internal rock
and fluid system during acid gas core-flood tests,
along with applications, strengths, and weaknesses of
each method. Different areas of acid gas experimental
research and common safety requirements in acid
gas laboratories were also introduced. Since imaging
methods are used only on a laboratory scale, and
geophysical methods, despite their application at the
field scale, are associated with many uncertainties,
a reliable model for obtaining CO2 saturation maps
in the injection field could be obtained through
investigating the effects of fluid saturation distribution
(monitored by CT-scan) on the acoustic and electrical
response of the rock. Due to the high volume of sulfur
production and greenhouse gas emissions in Iran
and the increasingly stringent international rules on
preventing the emission of greenhouse gases, as well
as the possibility of enhanced oil recovery through acid
gas injection, investment in establishing or developing
acid gas sequestration and EOR research centers in
Iranian universities and industrial research centers
seems to be smart and unavoidable.
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