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بررسي تغييرهاي تراوايي به دليل رسوب نمک
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چكيده :ترسيب کربن دي اکسيد يکي از بهترين و مؤثرترين روش هاي موجود براي کاهش آزادسازي کربن دي اکسيد
در جو ميباشد .از نظر ظرفيت ذخيره سازي آبده هاي شور باالترين ظرفيت ذخيره سازي را دارا ميباشند .تزريق
مقدار زيادي از گاز در مخازن زير زميني عميق منجر به رسوب نمک در ناحيه اطراف چاه تزريقي ميشود.
از آنجا که حجم زيادي از گاز کربن دي اکسيد ميبايست در سازندهاي زيرزميني براي مدت طوالني(کمينه  03سال)
ذخيره شود ،تزريق پذيري موضوعي بسيار مهم است .رسوب نمک ناشي از فرايند تبخير در اطراف چاه تزريقي
ميتواند به شدت تزريق پذيري را کاهش دهد .هدف از اين مطالعه بررسي اثر شدت جريان تزريق گاز کربن دي اکسيد
و همچنين ميزان شوري آب نمک سازندي بر روي تغييرهاي تزريق پذيري به دليل رسوب نمک ميباشد .نتيجههاي
اين مطالعه نشان ميدهد چندين عامل متقابل ،با تغيير شدت جريان تزريق و شوري آب سازندي ،بر روي تزريق پذيري
تأثير ميگذارند که اثر متقابل آن ها تعيين کننده ي ميزان تزريق پذيري خواهد بود .آناليز نتيجههاي تراوايي نهايي
نشان داد ميزان رسوب نمک با افزايش شدت جريان تزريق و کاهش شوري آب سازندي ،کم ميشود .آناليز
عدد پکلت نشان ميدهد پروفايل رسوب نمک با تغيير شدت جريان تزريق و درجه ي شوري تغيير ميکند
اما تابع شديدتري نسبت به تغييرهاي شدت جريان تزريق ميباشد .نتيجههاي اين مطالعه براي کاليبره کردن مدل
تغييرهاي تراوايي به دليل رسوب نمک مورد استفاده قرار گرفت..
واژههاي كليدي :ترسيب؛ کربن دي اکسيد ؛ رسوب نمک؛ تراوايي؛ تبخير؛ نمونهي ماسه سنگي.
KEYWORDS: Sequestration, CO2; Salt precipitation; Permeability; Evaporation; Sandstone rock
sample.

مقدمه

به دليل استفاده روز افزون از سوختهاي فسيلي روند توليد
گازهاي گلخانهاي جهش چشمگيري داشته است .کربن دي اکسيد
در بين گازهاي گلخانه اي تأثير بيشتري در افزايش دماي
سطح زمين داشته به طوري که  46درصد اثر گلخانهاي
به اين گاز منسوب ميباشد [ .]1تزريق زيرزميني کربن دي اکسيد

کاهش انتشار گاز کربن دي اکسيد را براي چند دهه آينده تضمين
ميکند .از جمله کانديداي تزريق گاز کربن دي اکسيد ،مخارن
نفتي و گازي تخليه شده هستند .مخزنهاي نفت و گاز به دليل
داشتن پوش سنگ و هم چنين به دليل آن که در طول عمر توليد
خود بهخوبي شناخته شدهاند ريسک تزريق گاز کربن دي اکسيد
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در آنها کاهش مييابد و افزون بر اين تزريق گاز کربن دي اکسيد
خود به نوعي ميتواند باعث افزايش توليد نفت و يا گاز
در سالهاي پاياني عمر مخزن شود که از نظر اقتصادي ميتواند
مفيد باشد [ .]2اما چون اين مخازن گاز و نفتي ظرفيت محدودي
براي تزريق دارند براي پروژه هاي ترسيب کربن دي اکسيد
زياد مورد توجه قرار نميگيرند.
)
2
(
)
1
(
آبدههاي عميق با آب شور براي ترسيب کربن دي اکسيد
جذابيت بااليي دارند چون داراي ظرفيت بااليي از ذخيرهسازي هستند
و همچنين چون آب موجود در اين سازند ها درجه شوري بااليي
دارند ،نميتوانند به عنوان آب آشاميدني استفاده شود .فرايند
ترسيب يک فرايند بلند مدت (کمينه  03سال) ميباشد از اين رو
تزريق پذيري( )0موضوعي مهم در فرايند ترسيب ميباشد .تزريق پذيري
بهوسيلهي تراوايي سازند ،ضخامت سازند ،و تراوايي نسبي کنترل
ميشود [ .]0تزريق گاز در آبده هاي شور منجر به رسوب نمک
در ناحيه اطراف چاه ميشود .با تزريق گاز کربن دي اکسيد درون
آبدههاي شور ،آب اطراف چاه تزريق بهوسيلهي جريان گاز تبخير شده
و وارد جريان گاز ميشود که اين پديده باعث خشک شدن
ناحيه اطراف چاه و رسوب نمک خواهد شد که منجر به کاهش
تراوايي و تخلخل سازند ميشود .اين موضوع ميتواند تزريق
پذيري را به شدت کاهش دهد .بخار شدن آب براي مخازن گازي
به عنوان دليلي براي کاهش تراوايي گزارش شده است که حتي
باعث غير قابل توليد شدن چاه هاي گازي شده است [.]6 ,5
مطالعههاي آزمايشگاهي براي درک بهتر عاملهاي مهم و
مؤثر در فرايند ترسيب گاز کربن دي اکسيد الزم هستند.
زالواگا و همکاران( ]4 ,7[ )6با تزريق گاز متان را به درون پکهاي
ماسه سنگي و همچنين پيسن و همکاران( ]8 ,9[ )5با تزريق
گاز نيتروژن به درون مغزه هاي ماسه سنگي به دنبال بررسي
فرايند تبخير آب و رسوب نمک بودند .در اين مطالعه هاي
آزمايشگاهي کاهش تزريق پذيري به دليل رسوب نمک نشان داده شد،
اما اين نتيجهها به دليل تفاوتهاي چشمگير ويژگيهاي
ترموديناميکي گاز هاي متان و نيتروژن با گاز کربن دي اکسيد
مثل چگالي ،گرانروي ،ظرفيت گرمايي ،کشش بين سطحي و هم چنين

شکل  1نشان دهندهي شماتي دستگاه سيالب زني تحت فشار
و دما است .مغزه نگهدار ،رگالتور تثبيت فشار( )8و محفظههاي انتقال
درون گرمکن( )9قرار داده شده اند .مغزه نگهدار به صورت افقي
قرار گرفته است و تزريق با پمپ جابهجايي مثبت در حالت شدت
جريان ثابت انجام ميشود .جمع کننده ي مايع و بخار آب در
خروجي بر روي ترازو قرار گرفته اند تا به صورت خودکار آب نمک

)6( Ott H. et al

)1( Aquifers

)7( Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

)2( Sequestration

)(ICP-AES

)0( Injecivity

)8( Back pressure regulator
)9( Oven

)4( Zuluaga E. et al
)5( Peysson Y. et al
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واکنش پذيري نميتواند به طور مستقيم براي فرايند ترسيب گاز
کربن دي اکسيد مورد استفاده قرار بگيرد [ .]13اين اختالف
ويژگيهاي گازهاي نيتروژن و متان با گاز کربن دي اکسيد
در حالت فوق بحراني که کربن دي اکسيد شرايط خاصي به دليل
چگالي باال و گرانروي کم دارد ،بيش تر تأثير گذار خواهد بود .اوت
و همکاران( ]11[ )4با تزريق گاز فوق بحراني کربن دي اکسيد
درون نمونه هاي ماسه سنگي اشباع شده از آب نمک فرايند
تبخير و رسوب نمک را ديدند و به اين نتيجه رسيدند که
رسوب نمک ميتواند به شدت تراوايي نمونه هاي ماسه سنگي را
کاهش دهد.
با تزريق گاز کربن دي اکسيد درون آبدههاي شور افزون بر
رسوب نمک به دليل فرايند تبخير ،واکنش شيميايي سنگ ـ سيال
در سازندهاي کربناته نيز اتفاق ميافتد .با تزريق گاز کربن دي اکسيد
و انحالل آن در آب نمک سازند اسيد کربنيک ضعيف توليد ميشود
که ميتواند با انحالل و رسوب کاني هاي کربناته تخلخل و
تراوايي را تغيير دهد ] 21ـ  .[15اين مطالعه به دنبال بررسي تأثير
رسوب نمک ناشي از فرايند تبخير بر روي تزريق پذيري درون
نمونهي ماسه سنگي صرفاً به خاطر واکنش فيزيکي تبخير ،ميباشد.
از اين رو آناليز پالسماي جفت شده القائي ـ طيف سنجي نشر
اتمي( )7در پايان هر آزمايش انجام شد تا امکان وجود واکنش
ژئوشيميايي سنگ ـ سيال مورد بررسي قرار گيرد .هدف از اين
مطالعه بررسي آزمايشگاهي اثر شدت جريان تزريق و شوري آب
سازند بر روي تغييرهاي تراوايي به دليل رسوب نمک ميباشد.
بخش تجربي
دستگاهها
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فشار تفاضلي

ترازو 1

ترازو 2

ذخيره داده

گاز سنج

شکل 3ـ شمای دستگاه تزريق گاز در شرايط مخزن.

و بخار آب توليدي را ثبت کنند .در جمع کنندهي بخار آب
از سيليکا ژل که نوعي جاذب رطوبت است ،استفاده شده است
تا بخار آب توليدي ناشي از فرايند تبخير را جذب کند.
نمونه ي سنگ

در اين مطالعه از يک رخنمون ماسه سنگي که داراي تخلخل
و تراوايي متناسب با آبده هاي شور بود ،استفاده شد .نمونه ي
ماسه سنگي داراي طول  8سانتي متر و قطر 0/81سانتي متر بود.
تخلخل اين نمونه برابر با  20درصد و تراوايي گاز برابر با
 212ميلي دارسي بود.

ويژگيهاي مناسب سامانه کربن دي اکسيد ـ آب نمک
در شرايط آزمايشگاه با در نظر گرفتن شرايط ترسيب کربن دي اکسيد
در حوضههاي ذخيرهسازي تعيين ميشود .نوردباتن و همکاران(]17[ )1
براساس دو پارامتر دما و فشار حوضههاي ذخيرهسازي کربن دي اکسيد
به صورت جدول  2تقسيم بندي کردند .در تقسيم بندي نوردباتن
و همکاران مخازن کم عمق مخازني با عمق  1333متر و مخازن
عميق با عمق  0333متري در نظر گرفته شد .مقايسه ويژگيهاي
سيالها در شرايط آزمايشگاه با شرايط در حوضههاي ذخيرهسازي
هماهنگي مناسبي را با حوضه هاي گرم-کم عمق ميدهد.
شرح آزمايش

ويژگيهاي سيالها

گاز تزريقي در اين مطالعه کربن دي اکسيد با درجه خلوص
 99/9درصد بود .نقطه بحراني گاز کربن دي اکسيد در فشار
 1371پام و دماي  01/1سلسيوس ميباشد ،به همين منظور براي
ايجاد شرايط فوق بحراني کربن دي اکسيد دما و فشار آزمايش
 45درجه سلسيوس و 1253پام در نظر گرفته شد .سديم کلريد
به عنوان بيشترين نمک رسوبي در آبده هاي شور گزارش شده
است [ ،]14از اين رو در اين مطالعه از نمک سديم کلريد شرکت
مرک آلمان براي توليد آب نمک استفاده شد .جدول  1ويژگيهاي
ترموديناميکي سيالهاي مورد استفاده در اين مطالعه نشان ميدهد.

نمونه تميز و خشک وزن ميشود و از داخل به بيرون به دور آن
فويل آلومنيومي و تفلوني پيچيده ميشود تا شرايط مناسب
براي کار با گاز خورندهي کربن دي اکسيد ايجاد شود .پيش از
اشباع نمونه با آب نمک با درجه شوري مشخص هواي داخل
خلل و فرج نمونه به مدت  12ساعت توسط پمپ خال خارج ميشود.
در طول فرايند اشباع نمونه با آب نمک تراوايي مايع از روي
اختالف فشار دو سر نمونه تعيين ميشود .دما و فشار آزمايش
به  45درجه سلسيوس و  1253پام ميرسد و تزريق گاز کربن دي اکسيد
با شدت جريان ثابت شروع ميشود .فرايند تزريق هنگامي
به پايان ميرسد که بخار آبي در جمع کننده ي بخار آب ثبت نشود.
)1( Nordbotten J. et al.
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جدول 3ـ ويژگيهای ترموديناميکي سياالت مورد استفاده در شرايط آزمايشگاه.

نام سيال

چگالي ()kg/m3

دي اکسيد کربن

213

آب نمک

1318-1124

اختالف چگالي ()kg/m3
838-914

نسبت گرانروي

گرانروي ()cp
3/3232

3/327-3/3636

3/53-3/76

جدول 2ـ ويژگيهای ترموديناميکي سيالها در حوضههای ذخيرهسازی گاز کربن دی اکسيد [.]31

خواص سيال

گرم ـ کم عمق

گرم ـ عميق

سرد کم عمق

سرد عميق

عمق تزريق()m

1333

0333

1333

0333

چگالي کربن دي اکسيد ()kg/m3

244

679

716

700

چگالي آب نمک ()kg/m3

998-1213

965-1165

1312-1203

995-1232

گرانروي کربن دي اکسيد ()cp

3/320

3/3095

3/3577

3/3411

گرانروي آب نمک ()cp

3/691-3/880

3/195-3/012

3/795-1/58

3/078-3/466

اختالف چگالي ()kg/m3

702-966

644-444

298-514

242-649

نسبت گرانروي

3/324-3/364

3/124-3/232

3/304-3/372

3/396-3/141

سپس دماي گرمکن به دماي محيط رسانده ميشود و فشار
به فشار محيط ميرسد و تراوايي نهايي گاز که معياري از ميزان
رسوب نمک است ،اندازه گيري ميشود و وزن نهايي نمونه ثبت
ميشود تا ميزان رسوب نمک در هر آزمايش تعيين شود .براي
بررسي واکنش ژئوشيميايي سنگ ـ سيال آناليز پالسماي جفت شده
القائي ـ طيف سنجي نشر اتمي بر روي آب نمک توليدي
انجام ميشود .براي شروع آزمايش بعدي الزم بود نمونه سنگ
به طور کامل تميز شود .به همين منظور  15برابر حجم حفرهاي
به درون نمونه سنگ آب نمک با درجهي شوريهاي کم
( 03گرم/ليتر 5 ،گرم/ليتر و  2گرم/ليتر) تزريق شد تا نمک رسوبي
به حالت محلول در بيايد و با تزريق  13برابر حجم حفرهاي اتانول
نمک رسوبي از نمونه خارج شد .ثابت بودن وزن نمونه پيش از
هر آزمايش و همچنين تغيير اندک تراوايي آب نمک (  2درصد)
در مرحله اشباع نشان ميدهد که فرايند تميز کردن نمونه از
نمکهاي رسوبي به خوبي انجام شده است .دو مجموعه آزمايش
براي بررسي اثر شدت جريان تزريق گاز کربن دي اکسيد و شوري
آب نمک سازند طراحي شده است که ويژگيهاي آنها در جدول 0
نشان داده شده است.
مجموعه آزمايش هاي  0،2و  6براي بررسي اثر شدت جريان
تزريق و مجموعه ي آزمايش ها  0،1و  5براي بررسي اثر درجه
391

شوري بر روي فرايند ترسيب استفاده شد .گفتني است که مطابق
عدد رينولدزي که براي محيط هاي متخلخل به صورت معادلهي ()1
تعريف ميشود در تمامي آزمايش هاي طراحي شده رژيم
جريان آرام ميباشد و مطابق با عدد مويينگي تعريف شده براي
محيطهاي متخلخل مطابق معادله ( )2کمترين شدت جريان
تزريق براي آنکه بر نيروي مويينگي غلبه کرد براي سامانه
مورد مطالعه برابر با ( 3/10ميليليتر در دقيقه) محاسبه شد [.]18
()1
()2

 NRe  1

10 V K
/ 
23

N Re 

V


Nc 

که در آن  دانسيته ي سيال تزريقي (گرم /سانتي متر
مکعب) V ،سرعت (متر/ثانيه) K ،تراوايي(سانتي متر مربع)،
 تخلخل µ ،گرانروي سيال (پويس) و  تنش بين سطحي آب
نمک و کربن دي اکسيد ( ميلي نيوتن /متر) است.
نتيجه ها و بحث
تاثير شدت جريان تزريق

شکل  2داده هاي آب نمک توليدي براي آناليز تاثير شدت
جريان ميباشد .مطابق شکل  ،2با افزايش ميزان شدت جريان
علمي ـ پژوهشي
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بررسي تغييرهای تراوايي به دليل رسوب نمک ...

جدول 6ـ ويژگيهای آزمايشهای طراحي شده.

شماره آزمايش

دما °C

فشار ()psi

شوري ()g/L

دبي ()cc/min

1

45

1253

53

13

2

45

1253

133

23

0

45

1253

133

13

6

45

1253

133

5

5

45

1253

233

13

01

25

21

آزمايش ( 2شدت جريان  21ميليليتر در دقيقه)
آزمايش ( 6شدت جريان  31ميليليتر در دقيقه)

31

آزمايش ( 0شدت جريان  5ميليليتر در دقيقه)

351

311

51

21
35
آزمايش ( 2شدت جريان  21ميليليتر در دقيقه)
آزمايش ( 6شدت جريان  31ميليليتر در دقيقه)

5

آزمايش ( 0شدت جريان  5ميليليتر در دقيقه)

1

1

351

شکل 2ـ دادههای آب نمک توليدی برای بررسي اثر شدت جريان تزريق.

تزريق مقدار توليد آب نمک بيشتر شده است .نيروي مخالف با
توليد آب نمک نيروي مويينگي ميباشد .با افزايش شدت جريان
تزريق (در نتيجه افزايش سرعت عبور گاز درون مسيرهاي
جرياني) نيروهاي ناشي از جريان تقويت ميشود و منجر به
غلبهي بيشتر بر نيروهاي مويينگي و افزايش توليد آب نمک
خواهد شد .شکل  0داده هاي توليد بخار آب را نشان ميدهد.
مطابق شکل  0با افزايش شدت جريان تزريق ،ميزان توليد بخار
کم تر ميشود.
در بررسي اثر شدت جريان تزريق بر روي ميزان رسوب نمک
دو عامل هم ارز وجود دارد .عامل  1که در آن ،با افزايش
شدت جريان تزريق ميزان آب باقي مانده درون نمونه که ميتواند
منجر به رسوب نمک شود ،کم تر ميشود (شکل  .)2عامل  2که
در آن با افزايش شدت جريان ،نرخ تبخير که باعث رسوب نمک
است ،کمتر ميشود (شکل  .)0با افزايش شدت جريان تزريق
مجموعه عاملهاي 1و 2در جهت کاهش ميزان رسوب نمک
عمل خواهند کرد.

311

51

1

1

حجم حفرهای تزريق

حجم حفرهای تزريق

علمي ـ پژوهشي

31

بخار توليدی ()%

61

آب نمک توليدی ()%

51

61

شکل 6ـ داده های بخار آب توليدی برای بررسي اثر شدت جريان تزريق.
تأثير درجه شوري

شکل  4دادههاي آب نمک توليدي براي آناليز تاثير درجه
شوري ميباشد .مطابق شکل  ،4با افزايش درجهي شوري به دليل
افزايش گرانروي آب نمک درون نمونه ،توانايي جاروب گاز
کربن دي اکسيد کم تر ميشود و چون اختالف گرانروي بين گاز
کربن دي اکسيد و آب نمک بيشتر ميشود ،پديده ي انگشتي شدن
زودتر رخ ميدهد و ميزان توليد آب نمک کم تر ميشود.
شکل  5دادههاي توليدي بخار آب را نشان ميدهد .از عاملهاي
تاثير گذار بر تبخير مساحت سطح در تماس با جريان گاز ميباشد.
هر چه قدر اين مساحت سطح بيشتر شود ميزان تبخير شديدتر
خواهد شد .افزايش درجه ي شوري باعث کاهش مساحت سطح
در تماس با گاز کربن دي اکسيد به دليل افزايش جامدهاي
محلول ميشود.
چندين عامل متقابل بر روي ميزان رسوب نمک بهدليل تغيير
در درجه شوري اثر گذارند .عامل  1که در آن با افزايش درجه شوري
ميزان باقي ماندهي آب نمک درون نمونه که ميتواند باعث رسوب
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جدول 0ـ آناليز تراوايي نهايي.

شماره آزمايش

شدت جريان ()cc/min

شوري ()g/L

تراوايي نهايي گاز ()mD

تراوايي اوليه گاز ()mD

تراوايي نهايي گاز ()mD

1

13

53

144

211

144

2

23

133

122

216

122

0

13

133

134

210

134

6

5

133

82

214

82

5

13

233

70

216

70

01

25

آزمايش ( 3شوری  51گرم/ليتر)

21

آزمايش ( 6شوری  311گرم/ليتر)

351

35
آزمايش ( 3شوری  51گرم/ليتر)

31

آزمايش ( 6شوری  311گرم/ليتر)

31

آزمايش ( 5شوری  211گرم/ليتر)

311

21

5

آزمايش ( 5شوری  211گرم/ليتر)

51

1

1

351

311

بخار توليدی ()%

61

آب نمک توليدی ()%

51

61

51

1

1

حجم حفرهای تزريق

حجم حفرهای تزريق

شکل 0ـ دادههای آب نمک توليدی برای بررسي اثر شوری.

شکل  5ـ دادههای بخار آب توليدی برای بررسي اثر شوری.

نمک شود ،بيشتر ميشود (شکل  .)6فاکتور  2که در آن
با افزايش درجه ي شوري خود به طور مستقيم جامدهاي محلول
درون آب نمک را بيش تر ميکند و رسوب نمک را سريع تر ميکند.
عامل  0که در آن با افزايش درجهي شوري نرخ تبخير کم
ميشود (شکل  .)5تقابل عاملهاي هم ارز 1و 2با عامل 0
تعيين کنندهي ميزان رسوب نمک خواهد بود .در اين مورد ميتوان
از آناليز تراوايي نهايي استفاده کرد.

باقي مانده درون نمونه و افزايش جامدهاي محلول درون
آب نمک که در جهت هم عمل ميکنند ،تأثير بيشتري نسبت
کاهش نرخ تبخير بر روي ميزان رسوب نمک دارند.

آناليز تراوايي نهايي

تراوايي نهايي معياري ديگر براي بررسي اثر شدت جريان
تزريق و درجهي شوري بر ميزان رسوب نمک خواهد بود .مطابق
جدول  6با افزايش شدت جريان تزريق گاز کربن دي اکسيد
ميزان کاهش تراوايي کم تر ميشود .با افزايش ميزان شوري
ميزان کاهش تراوايي بيشتر شده است از اين رو افزايش آب نمک
)0( Peysson Y. et al

392

پروفيل رسوب نمک

شکلهاي  4و  7نشان دهندهي سطح ورودي و خروجي نمونه
سنگ در پايان آزمايش  0ميباشد.
مطابق شکلهاي  4و  ،7ميزان رسوب نمک در ورودي و
خروجي نمونه يکسان نيست و بيشتر رسوب نمک در ورودي
نمونه ميباشد و رسوب نمک به صورت نا همگون رخ داده است.
براي بررسي اثر همگوني يا ناهمگوني رسوب ميتوان از عدد
پکلت( )1استفاده کرد که نسبت سرعت همرفت( )2به سرعت فرايند
ديفيوژن ميباشد .پيسون و همکاران( )0رابطهي عدد پکلت را
به صورت زير گزارش دادند ]:[19
)1( Peclet number
)2( Advection

علمي ـ پژوهشي
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بررسي تغييرهای تراوايي به دليل رسوب نمک ...

شکل  3ـ تصوير ورودی نمونه سنگ در پايان آزمايش.

شکل  1ـ تصوير خروجي نمونه سنگ در پايان آزمايش.

()0

L
 D

()6

Mi dS
A dt

Pe 


که در آن  نرخ خشک شدن (کيلوگرم/مترمربع× ثانيه)،
 Lطول مغزه (متر)  ،چگالي آب نمک در حالت استاندارد
(کيلو گرم/متر مکعب)  ،تخلخل و  Dثابت نفوذ نمک در آبMi ،
جرم اوليه ي آب نمک درون نمونه A ،سطح مقطع نمونه و )(dS/dt
کاهش اشباع متوسط آب نمونه نسبت به زمان ميباشد .ثابت
نفوذ تابعي از دما ،فشار و غلظت نمک محلول ميباشد[.]23
با توجه به اين که دما و فشار در اين مطالعه ي آزمايشگاهي ثابت
ميباشد و دامنه ي تغيير شوري زياد نميباشد ،از اين رو
ثابت نفوذ برابر با 13-13متر مربع/ثانيه[ ]9در نظر گرفته شد.
به صورت کلي ميتوان گفت براي اعداد پکلت<<  1رسوب
به صورت همگن و براي اعداد پکلت >> 1رسوب به صورت
ناهمگن خواهد بود [ .]21جدول  5نشان دهندهي مقدار عدد پکلت
اين مطالعه ميباشد:
بايد يادآور شد که در محاسبهي عدد پکلت در آزمايشهايي
که با شدت جريان تزريق برابر براي بررسي اثر شوري انجام شدهاند،
تأثير درجهي شوري خود را بر روي نرخ خشک شدن و همچنين
دانسيته ي آب نمک نشان ميدهد .مطابق جدول  5با افزايش شدت
جريان مقدار عدد پکلت به شدت افزايش مييابد و منجر به رسوب
ناهمگن تر خواهد شد .با افزايش مقدار شوري مقدار عدد پکلت
کاهش مييابد و باعث همگن تر شدن پروفيل رسوب ميشود ،اما
تغيير عدد پکلت به دليل تغيير شوري در مقابل تغيير عدد پکلت
به دليل تغيير شدت جريان تزريق ،قابل چشمپوشي است.
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آناليز پالسماي جفت شده القائي -طيف سنجي نشر اتمي

جدول  4نشان دهنده آناليز پالسماي جفت شده القائي ـ طيفسنجي
نشر اتمي براي آب نمک توليدي آزمايش 1و  5با کم ترين و بيشترين
درجه شوري است .گاز کربن اکسيد دي تزريقي در مجاورت آب نمک
ميتواند کربنيک اسيد ضعيف تشکيل دهد .هر چه ميزان شوري آب
نمک کم تر شود قدرت کربنيک اسيد تشکيل شده بيشتر ميشود
و توانايي انحالل کاني هاي کربناته در آن بيشتر فراهم ميشود [.]22
مطابق اين جدول  4سهم واکنش شيميايي سنگ ـ سيال در آزمايش با
شوري  53گرم/ليتر برابر با  4در صد و براي آزمايش با درجهي شوري
 233گرم/ليتر برابر با  1/5درصد است .اين آناليز نشان ميدهد
بيشترين عنصر سازنده آب نمک توليدي سديم که نمايندهي
سديم کلريد ميباشد ،است .به دليل آنکه که با حل شدن کربن دي اکسيد
در آب نمک ،کربنيک اسيد توليد ميشود عنصر هاي ديگر موجود
در نمونه ميتواند به دليل واکنش سنگ و سيال در توليدي حضور
داشته باشند .طبق اين آناليز ميتوان از واکنش سنگ و سيال براي
اين آزمايش چشمپوشي کرد و ميتوان گفت تغييرهايي به دليل واکنش
سنگ و سيال در دادههاي خروجي وجود ندارد .اين نتيجهگيري را
ميتوان براي ساير آزمايشها اين مطالعه گسترش داد.
مدل تغييرهاي تراوايي به دليل رسوب نمک

تغييرهاي تراوايي به دليل رسوب نمک تابعي از تغييرهاي
تخلخل به صورت زير است [:]20
() 5
o

 
K
 f  f   f 1 Ss 
K
 

که در آن  Kتراوايي نهايي Ko ،تراوايي اوليه f ،تخلخل نهايي،
تخلخل اوليه و  Ssحجم از حفرههايي که در انتهاي تست
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جدول  5ـ مقدار عدد پکلت برای آزمايشها.

شماره آزمايش

شوري ()g/L

دبي تزريقي گاز ()cc/min

))(kg/(m2s

Pe

1

53

13

2/63

2266

2

133

23

5/32

6501

0

133

13

2/06

2119

6

133

5

1/32

922

5

233

13

2/22

1826

جدول  3ـ آناليز پالسمای جفت شده القائي ـ طيف سنجي نشر اتمي.

درصد حضور عناصر (شوري  233گرم/ليتر)

درصد حضور عناصر (شوري  53گرم/ليتر)

عنصر

3/31

<3/331

)Aluminum(Al

3/31

3/30

)Arsenic(As

3/31

3/36

)Barium(Ba

3/84

6/59

)Calcium(Ca

3/66

1/35

)Potassium (K

3/30

3/22

)Magnesium (Mg

<3/331

3/335

)Manganese (Mn

98/55

90/81

)Sodium (Na

<3/331

3/330

)Nickel (Ni

<3/331

3/30

)Phosphor (P

<3/331

3/31

)Strontium (Sr

توسط نمک پر شده است ،ميباشد .ورما و همکاران(]26[ )1
به کمک مدل تيوبهاي سري وار( )2رابطهي تغييرهاي تراوايي
به دليل رسوب نمک را به صورت زير گزارش کردند:

1

()8



1 1

w  1

r

در معادله هاي فوق  1-Ssفضايي از حفرهها است که در اختيار
سيالها باقي مانده قرار ميگيرد ،پارامتر  rتخلخلي است که
در آن تراوايي صفر ميشود  ،طول نسبي حفرهها و  Wبه صورت
زير تعريف ميشود:

در معادلههاي باال تنها دو پارامتر  rو  مجهول هستند که
ميتوان به روش تطابق مدل ورما و همکاران با دادههاي
آزمايشگاهي اين مجهولها را تعيين کرد و اين مدل را براي دادههاي
آزمايشگاهي اين مطالعه برسنجي کرد .جدول  7نشان دهنده
دادههاي تغييرهاي تراوايي و تخلخل براي آزمايشها ميباشد:
جدول  8نشان دهندهي نتيجههاي تطابق مدل ورما و
همکاران با دادههاي آزمايشگاهي است:
با تطابق داده هاي آزمايشگاهي با مدل ورما و پرس مقدار r
برابر با  3/51و مقدار  برابر با  3/52بهدست آمد .نتيجههاي اين برسنجي
مدل ورما و پرس ميتواند در نرم افزارهاي شبيهسازيهاي

)2( Tube –in- series

)1( Verma A. et al

()4

() 7
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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جدول 1ـ دادههای تغييرهای تراوايي و تخلخل.

شماره آزمايش

K/K0

f/0

1

3/78

3/977

2

3/57

3/955

0

3/5

3/966

6

3/08

3/931

5

3/06

3/891

3
1/8

دوره  ،63شماره 3693 ،6

جامدهاي محلول دو عامل هم راستا هستند که تقابل اين
دو عامل با عامل نرخ تبخير نشان دهندهي تاثير بيشتري
اين دو عامل بر روي ميزان رسوب نمک ميباشد .تغييرهاي شدت
جريان تزريق تأثيرهاي بيشتري نسبت به درجه شوري
بر روي پروفيل رسوب دارد .افزايش شدت جريان تزريق باعث
رسوب نا همگن تر و افزايش درجه شوري باعث رسوب همگن تر
خواهد شد .آناليز تراوايي پاياني کاهش چشمگير تراوايي به دليل
رسوب نمک را نشان ميدهد حتي براي حالتي که ميزان کاهش
تخلخل  69درصد باشد تراوايي به صفر ميرسد .با افزايش شدت
جريان تزريق کاهش تراوايي کمتري رخ ميدهد اين درحالي است
که افزايش درجهي شوري منجر به کاهش تراوايي شديدتري
خواهد شد.
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شکل  8ـ رابطهی بين تغييرهای تراوايي و تخلخل به دليل رسوب نمک.

رسوب نمک مانند تاف تو( )2مورد استفاده قرار بگيرد .نکته ي
چشمگيري که از شکل  9ميتوان استنتاج کرد اين است که
کاهش مقدار جزيي در تخلخل به شدت ميتواند باعث کاهش
تراوايي شود و مطابق شکل  9حتي تراوايي در کاهش  69درصدي
تخلخل به صفر ميرسد.
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نتيجهگيري

به منظور بررسي اثر شدت جريان تزريق گاز کربن دي اکسيد
و درجه شوري آب سازند بر روي رسوب نمک در فرايند ترسيب
گاز کربن دي اکسيد چندين تست آزمايشگاهي انجام شد که
نتيجههاي زير به دست آمد:
اشباع باقي مانده ي آب نمک و نرخ تبخير دو عامل هم راستا
هستند که به دليل تغيير در شدت جريان تزريق ميتواند بر رسوب
نمک مؤثر باشند .با تغيير شوري ،اشباع باقي ماندهي آب و
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