بررسي و مقايسهی روند افزايش توليد با عمليات اسيدکاري در يکي از ميادين
جنوبغربي ايران
الهه رباني* ،ابراهيم روهاني ، 1مديريت اكتشاف شركت ملي نفت   محمود معمارياني ،2دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مركز

يكـي از روشهـاي كاربـردي كـه هزينه و زمان برداشـت نفـت را كاهش و ضريـب بهرهدهي مخازن
را افزايـش ميدهـد اسـيدكاري چاههـای تولیـدی اسـت .جهـت بررسـي دقيـق عمليـات اسـيدکاري
و نقـش آن در بهبـود وضعیـت توليـد ،ميتـوان بـه عوامـل مؤثـر در ايـن عمليـات از جملـه كيفيت و
نـوع افزايههـاي مـورد اسـتفاده در اسـيدكاري ،نـوع اسـيد ،سيسـتم اسـيدكاري و نـوع سـازند اشـاره
کـرد .در ايـن مطالعـه نحـوهی عملکرد اسـيد تزريقی در سـازند کربناته و مقايسـهی آن بـا نتایج مدل
نرمافـزاري بررسـي شـده اسـت .با توجـه به اینکـه دادههاي برگرفتـه از عمليات انگیـزش چاه در يک
ميـدان اکتشـافي اسـت در برخـی مـوارد فراوانـی اطالعـات مـورد نیـاز جهـت بررسـيهاي دقيقتـر
انـدک اسـت .در ایـن پژوهـش ابتـدا آزمایشهـای چاهآزمايـي موجـود جهـت تعيين متغیرهـاي مهم
مخزنـي ماننـد فشـار سـازند ،تراوايـي و ضريـب پوسـته آناليـز شـدند .سـپس بـا سـاخت مدل چـاه در
نرمافـزار شبيهسـازي عمليـات اسـيدکاري ،نحـوهی اثرگذاري اسـيد روي سـازند شبيهسـازي گرديد
و در انتهـا نتایـج حاصـل از مدل شبيهسـازي شـده با دادههـاي واقعي چاهآزمايي مقايسـه شـد .پس از
عمليـات اسـيدکاري در چـاه ،شـاخص بهره دهـی بهبـود قابلتوجهـي را نشـان ميدهـد کـه حاکي از
موفقيتآميـز بـودن عمليات اسـيدکاري اسـت.
پس از اتمام عملیات حفاری یک چاه تولیدی و تکمیل دهانهی چاه
در سازند تولیدی مخزن ،استخراج سيال از آن آغاز شده و تغييراتي
در فشار ،حجم و گرانروي سيال ايجاد ميشود .تغيير متغیرهاي مذکور
باعث تغييراتی از جمله تغییر الگوی رژیم فازهاي سيال (مايع و گاز)
مخزن ،نرخ سیال و  ...است .بنابراین با گذشت زمان و ادام هی تولید،
رفتار مخزن تغيير ميكند .در واقع متغیرهاي مخزن بهنوعي تابع زمان
هستند .عمليات چاهآزمايي ،تجزيه و تحليل رفتار مخزن و چاه بر
اساس گذشت زمان است كه با استفاده از اطالعات زمان ،فشار و نرخ
توليدي يا تزريقي ،اكثر متغیرهاي مهندسي مخزن نظير نفوذپذيري،
ضريب پوسته ،سطح تخليهی چاه (حجم مؤثر در توليد چاه؛ به بيان
ديگر حجمي از مخزن كه از هر چاه تخليه ميشود) و نوع مخزن (ساده
يا تركيبي) بهدست ميآيد .ارزيابي و آناليز تغييرات متغیرهاي مخزني
نقش عمدهاي در ايجاد مدلی دقيق و بهروز از هر مخزن دارد كه ميتوان
از آن براي توصيف ساختار محيط متخلخل مخزن در جهت بهبود توليد
بهره مند گردید .هنگام بهرهبرداري از هر مخزن ،ممكن است به داليل
متعددی توليد از برخی چاهها توجیه اقتصادي نداشته باشد .برخي عوامل
که عمدتاً ناشی از عمليات حفاري يا بعد از آن هستند باعث كاهش
توليد قابلتوجهی میشوند .از جمله آسيب سازند در اثر نفوذ گل
حفاري و سيمانکاري ،آسيبهاي سازند ناشي از مشبكکاري ،تكميل
چاه و عمليات تعمير چاهها و آسيبهاي ناشي از عمليات انگيزش چاه.
تأثیرات این عوامل را ميتوان در متغیرهايي مثل ضريب پوسته ،3افت
فشار ،4ضريب بهرهدهي 5و شدت جريان چاه مشاهده کرد .معموالً
*
78

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()rabbani.elahe@gmail.com

تاریخ ارسال نویسنده96/04/23 :
تاریخ ارسال به داور96/04/28 :
تاریخ پذیرش داور96/07/16 :

واژگان کلیدی:

اسيدکاري ،شاخص بهرهدهي ،عمليات
چاهآزمايي ،ضريب پوسته ،نفوذپذيري

بهترين روش براي بهبود توليد چاه و كاهش ضريب پوسته ،عملیات
اسيدكاري است [ .]1براي آناليز نتايج اسيدكاري ،شناخت ويژگيهاي
اساسي مخازن ،چاهها و عوامل مؤثر بر توليد از اهميت ويژهاي برخوردار
است .يکي از روشهاي مدرن شناخت مخازن انجام آزمایشهای چاه
آزمايي 6است .با انجام آزمايشهايي مثل ساخت فشار و کاهش فشار و
تحليل تفسير آنها میتوان اطالعات جامع و مهمي از مخزن و چاه مورد
مطالعه بهدست آورد [.]2
 -1عمليات چاهآزمايي

بهطور کلي هدف از چاهآزمايي بهدست آوردن اطالعاتي دربارهی
چگونگی تولید از چاه و مخزن است .بدين منظور که با اندازهگیری
نرخ تولید از چاه ،درون مخزن ،موج فشار ایجاد میشود و با آنالیز
تغييرات فشار بر حسب زمان و تفسير تغييرات مذکور ،اطالعاتي راجع
به چاه و مخزن اخذ میگردد [ .]3چاهآزمايي ،روش مرسوم و كليدي
در صنايع نفت و گاز است .نتايج تحليل دادههاي چاهآزمايي جهت
سرمايهگذاري های چندين ميليون دالري استفاده ميشوند .معموالً يك
چاهآزمايي بهعنوان شاخص اصلي مشاهده و مانيتور كردن وضعیت
تولید استفاده میشود و بر اساس نتایج حاصل از آن ،راهكارهايي براي
پيشبيني دقیقتر رفتار مخزن و سرمایههای الزم تبیین میگردد .بهطور
کلی با انجام عمليات چاهآزمايي ميتوان به ويژگي و رفتار مخزن،
شعاع و نوع رفتار مخزن ،سرعت بهينهی برداشت از مخازن ،پيشبيني
وضعيت رفتار آيندهی مخزن ،مشكالت و مسائل بهوجود آمده در
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مخزن يا دهانهی چاه و  ...پي برد .اگر در سناریوی توليد از يك مخزن
به اين موارد توجه نشود ،نهتنها استفادهی بهينه از مخازن امري غيرممكن
ميشود بلكه عمر مفيد مخزن نیز بسيار محدود خواهد شد [5و.]4
 -2عمليات اسيدکاري

7

بر اساس منطق حاکم بر عملیات انگيزش چاهها عموماً از اسيد
كلريدريك بهتنهايي (در سازندهاي كربناته) يا مخلوط آن با اسيد
فلوريدريك (در سازندهاي ماسهسنگ) استفاده ميگردد .گاهی جهت
متعادل نگهداشتن برخي خواص متغیر اسيد كلريدريك ،افزودنيهاي
شيميايي خاصي به آن اضافه ميشود که بعضي از اين افزايهها عبارتند
از افزايهی ضدخوردگي اسيد ،افزايهی كاهشدهندهی كشش سطحي،
افزايهی ضد امولسيون ،افزايهی كنترلكنندهی يون آهن و  ....اسيد را
ميتوان از سطح زمين از مسيرهاي لوله جداري 9و آستري چاه 10يا با
استفاده از دستگاه لوله مغزي سيار 11به سنگ مخزن ناحيهی توليدي
تزریق کرد .اصوالً هر نوع سنگی از جمله سنگ مخازن نفتی يا گازی
از مجموعهی ذراتي كه تحت نيروهاي مختلف بهصورت متخلخل به
یکديگر چسبيدهاند تشکیل شده است .فضاهای متخلخل با هر نوع
سیالی (آب ،نفت و گاز) پر شدهاند که در اثر نیروهای موئینگی و
هیدرواستاتیکی جریان مییابند .با تزریق اسيد قدرت نفوذپذیری سنگ
8

مخزن افزایش مییابد .اين امر ممكن است با ايجاد خورده گي در ذرات
مسدودکنندهی خلل و فرج موجود در سنگ مخزن يا خورندگي بستر
سنگ مخزن انجام شود [7و.]6
 -3روش اجراي تحقيق

وجود منابع عظيم نفت و گاز در كشور ،نياز به برداشت هرچه بيشتر از
منابع هيدروكربني با هدف جلوگیری از آسيب به سازند و نيز كمك
به كاهش و بهينهسازي هزينههاي توليد ،عملیات انگيزش چاهها و
بهرهوري بهينه از چاههای تولیدی اهمیت ویژهای یافته است .در اين
راستا پروژهاي جهت بهبود عملكرد انگيزش چاه با انجام اسيدكاري
در يكي از ميادين جنوبغربي ايران معرفي شد .بر اساس فرضيات
تحقيق و انتخاب چاهي با رانش طبيعي ،برخي اطالعات مربوط به
خصوصيات مخزنی (قبل از اسيدكاري) در دسترس بوده و بر این اساس
با استفاده از نرمافزار چاهآزمايي  Saphireامكان تفسير كامل دادههاي
انواع آزمایشهای چاه آزمايي (تغييرات فشار و دما بر حسب زمان)،
شبيهسازي ،تحليل دقيق و تخمين متغیرهاي مهم مخزني (اثر پوسته،
تراوايي و  )...فراهم شده است .سپس با شبيهسازي عمليات اسيدكاري با
نرمافزار  Stimcadeجهت بهينهسازي متغيرهاي عملياتي (از جمله نوع و
حجم اسيد و افزايهها ،تعداد مراحل اسيدكاري و  )...انجام شد و متعاقباً
دستيابي به مقادیر ضريب پوستهي كمتر و افزایش شاخص بهرهوري
انجام شد .همچنين ارزيابي عملكرد چاه و شاخص بهرهوري توسط
نمودارهاي  IPRدر نرمافزار  prosperانجام گردیده است.
 -1-3مراحل ارزيابي مخزن

1

نمودار تماملگاريتمي تغييرات فشار بر حسب زمان (نمودار سبز) و
مشتق تغييرات فشار بر حسب زمان (نمودار قرمز) قبل از عمليات
اسيدكاري

2

نمودار نيمهلگاريتمي تغييرات فشار برحسب زمان (نمودار زرد) و
مشتق تغييرات فشار بر حسب زمان (نمودار قرمز) پس از عمليات
اسيدكاري

■ طراحي آزمايش :بسته به نوع سيال چاه (نفت يا گاز) و هدف آزمايش،
بايد ابتدا يك آزمايش مناسب طراحي شود.
■ وسايل و ابزار آزمايش :در آزمایش هر چاه ،از ابزارها و وسايل
مختلفي استفاده ميشود (در اينجا  DSTانجام شده است).
■ جمعآوري دادهها :دقت اندازهگيري دادههای چاهآزمایی و
چگونگی پردازش آنها در نتايج نهايي و پيشبينيهاي آينده مخزن
بسيار مهم است.
■ آناليز آزمایش :با توجه به نوع آزمايش انجام شده ،پس از جمعآوري
اطالعات دقيق ميتوان دادهها را آناليز کرد و متغیرهاي مورد نياز را
با فرمولهاي رياضي موجود بهدست آورد .در اين خصوص چندين
برنامهی نرمافزاري جهت آناليز دادههاي آزمايش چاه وجود دارد كه در
اين پژوهش از نرمافزار  Saphireو  Stimcadeاستفاده ميشود.
■ تفسير دادهها :مهم ترين بخش چاهآزمایی یک چاه تولیدی ،تفسير
دادههاي حاصل از آزمايش چاه است.
 -2-3شرح عمليات DST

عمليات  DSTدر سازند  Aو در بازهی عمقي  4487-4496متري با
هدف بهدست آوردن مشخصات مخزني ،ارزيابي توان توليدي چاه
از طريق محاسبهی شاخص قابليت توليد چاه و همچنين نمونهگيري
از سيال توليدي انجام شده است .در اين چاه پس از اتمام عمليات
حفاري ،مشبککاري چاه در آستري  5اينچ انجام گرديد ،سپس
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وسايل درونچاهي  FB.DSTتا عمق  4339/6متري به داخل چاه رانده
و توپک در عمق  4313/2متري نصب شد .با اعمال فشار  1500پام از
درون رشتهی تست و  2200پام از فضاي حلقوي ،شير تست درونچاهي
جهت اندازهگيري نرخ و مشخصات نفت توليدي باز گرديد .با اتمام
ساخت فشار اوليه ،عمليات اسيدکاري با استفاده از لوله مغزي سيار و
تزريق  4000گالن اسيد به درون چاه انجام شد .در نهايت جهت بررسي
روند افزايش فشار ،چاه به مدت  51ساعت و  20دقيقه از شير آزمايش
درونچاهي  LPRNبه حالت بسته درآمد.
با توجه به فرضيات درنظر گرفته شده در معادالت جريان سيال در فضاي
متخلخل ،باید آناليز چاهآزمايي در نرخ ثابت انجام شود که بهدليل عدم
دستيابي به چنين شرایطی ،طي آزمايشهاي جرياني ،آناليزهاي
مربوطه روي زمانهاي چاه بسته انجام ميگردد .در اين آزمايش با توجه
به انجام آزمایش ساخت فشار ،قبل و بعد از اجراي عمليات اسيدکاري،
موفقيتآميز بودن عمليات اسيدکاري قابلبررسي است .بدين منظور با
تحليل آزمايش ساخت فشار اوليه که قبل از اسيدکاري و بهمدت 10
ساعت بوده نتايج زير حاصل گرديد:
بر اساس جدول 1-ضريب پوسته در اين چاه حدودا ً  41اندازهگيري
شد که نشاندهندهی آسيب شديد در قسمت مشبککاري شدهی چاه
است .بهدليل آسيب موجود در چاه ،اختالف فشار ناشي از ضريب پوسته
حدود  4103پام محاسبه شد که اين اختالف فشار بهدليل تأثير بسيار
شديد آن در توان توليدي چاه باید از طريق انجام عمليات اسيدکاري
مرتفع گردد .پس از تزريق  4000گالن اسيد کلریدریک  15 %اين چاه
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3

نمودار روند افزايش توليد ( )IPRقبل از انجام اسيدكاري

4

نمودار روند افزايش توليد ( )IPRپس از انجام اسيدكاري

دوباره تحت آزمايش توليد و متعاقب آن ساخت فشار قرار گرفت که
منحني مربوط به آناليز آن بهشرح زیر است:
مقدار ضريب پوسته پس از انجام اسيدکاري از  41به  -3/31کاهش
یافت که منجر به کاهش اختالف فشار ناشي از ضريب پوسته از حدود
 4100به  -1100گرديد .اين مهم بيانگر آنست که اسيدکاري انجام شده
ضمن از بين بردن آسيب ،توان توليد چاه را نيز بهشدت افزايش داده
است .جهت ارزيابي توان توليد چاه و محاسبهی شاخص قابليت توليد
چاه ،مدل چاه در نرمافزار  Prosperساخته شد .مدل مذکور با استفاده
از فشار چاه بسته و دادههاي نرخ و فشار آزمايش جرياني با جریان چاه
از طریق سه کاهنده کاليبره شد.
با توجه به اطالعات موجود ،منحني  IPRبراي دو حالت قبل و بعد از
اسيدکاري ترسيم شد که در شکلهاي5-و4و 3نشان داده شده است:
همانطور که در منحني شکلهاي3-و 4قابلمشاهده است مقدار
شاخص قابليت توليد چاه قبل از اسيدکاري  0/17 STBD/psiو مقدار
جريان مطلق ( 1150 )AOFبشکه در روز محاسبه شد .اما اين اعداد پس
از انجام اسيدکاري بهترتيب برابر با  2/55 STBD/psiو  17250بشکه در
1

خالصهی اطالعات حاصل از رگرسيون روي نمودار نيمهلگاريتمي
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روز اندازهگيري شده است.
در شکل 5-مقايسهی منحني  IPRچاه براي دو حالت قبل و بعد از
اسيدکاري نشان داده شده است:
 -4شرح عمليات اسيدكاري و بررسي نتايج انجام عمليات انگیزش
چاه

پس از آناليز آزمايش ساخت فشار در اين چاه ،مقدار ضريب پوسته در
بازهی مشبککاري شده  41ارزيابي شد که حاکي از وجود آسيب شديد
ناشي از عمليات مشبککاري است .بر اين اساس عمليات اسيدکاري با
استفاده از لوله مغزي سيار و با تزريق  4000گالن اسيد هيدروکلريک
 15درصد بههمراه افزايههاي نشانداده شده در جدول  2-انجام گرديد.
طبق بررسيها نوع آسيب احتمالي به بازهی مورد آزمايش ،با توجه
به تاريخچهی حفاري از نوع  Mixed depositsبا ترکيب  50درصدي
مواد حالل در اسيد و  50درصد مابقي غيرقابلحل در اسيد ارزيابي شد.
تزريق اسيد در اين چاه با استفاده از لوله مغزي سيار با اندازهی 1
اينچ انجام گردید .بر اساس گزارش عمليات اسيدکاري ،نرخ تزريق
اسيد حدود  0/6بشکه در دقيقه و فشار  2450-2800پام و نرخ تزريق
سيال جابهجا کننده حدود  2بشکه در دقيقه و با فشار  3600-4000پام

انجام شده است .بر اساس نتایج شبيهسازي ،فشار تزريق پيشبيني شده ی
سرچاهي با نرخ تزريقی مذکور در حدود  3500پام است که طبق
شکل 6-فشار تزريق درونچاهي نيز حدود  9000پام محاسبه ميشود.
بر اساس آناليز چاهآزمايي انجام شده در اين چاه ،مقدار ضريب پوسته
پس از انجام اسيدکاري  -3/31محاسبه گرديده است .با توجه به آناليز
انجام شده در شبيهساز  ،Stimcadeبا تزريق  4000گالن اسيد پيشبيني
ميشود که ضريب پوسته از مقدار اوليهی  41به  -3/91کاهش يابد که
بيانگر پيشبيني مناسب مدل ساخته شده از شرايط واقعي انجام شده در
چاه است.
طبق شکل 7-بيشترين مقدار کاهش ضريب پوسته با تزريق  20بشکه ی

7

6

2

نمودار تغييرات ضريب پوسته بر حسب حجم اسيد تزريقی

نمودار تغييرات فشار سرچاهي و درونچاهي تزريق اسيد بر
حسب زمان

تركيب اسيد مورد استفاده در اسيدكاري

)Concentration (%

Additive Type

93

15% HCl

2/7

INHIBITOR AID

0/4

MUTUAL SOLVT

2/1

CORROSION INHIBITOR

0/5

DISPERSING AGENT

0/2

NON EMULSIFYING AGENT

0/4

H2S SCAVENGER

1/04

IRON CONTROL AGENT

8

9

نمودار تغييرات كلسيت موجود در چاه بر حسب عمق نفوذ اسيد

نمودار تغييرات تراوايي بر حسب عمق نفوذ اسيد

81

اوليه ی اسيد انجام شده که حاکي از کمعمقی ناحيهی آسيبديده مخزن
در اثر حفاري و مشبککاري است .مابقي حجم اسيد تزريقي جهت
بهبود شرايط فيزيکي سنگ مخزن مانند تخلخل و تراوايي خواهد بود.
شـکلهاي4-و3و 2از لحـاظ توالـي زمانـي ،بيانگـر زمـان مربـوط بـه
تزريـق اسـيد در عمقهاي اشـاره شـده اسـت کـه نشـاندهندهی انحالل
تدريجـي سـنگ مخـزن در اثـر مجـاورت با اسـيد تزريقي اسـت .مقدار
نفـوذ اسـيد در سـنگ مخـزن  3/5فوت اسـت و پس از ايـن عمق ،ديگر
اسـيدي بـراي واکنـش با سـنگ وجود نداشـته و سـيال تزريقي خاصيت
اسـيدي خود را از دسـت داده اسـت .نمودار شـکل 9-تغييرات تراوايي
تونـل ايجـاد شـده در اثـر تزريـق را پـس از تزريـق هـر مرحلـه از اسـيد
نشـان ميدهـد .بـر اسـاس ايـن نمـودار قبـل از تزريـق اسـيد ،تراوايـي
ناحيـهی مشـبککاري شـده در فاصلـهی  0/04فوتـي چـاه برابـر با صفر
و در نقـاط دوردسـتتر از نقطـهی مذکـور  17ميليدارسـي اسـت .پس
از تزريـق اسـيد بهدليـل ايجـاد تونـل ،تراوايـي بهطـور ناگهانـي افزايـش
چشـمگيري ميیابـد؛ بهگونـهاي کـه تراوايـي تونـل ايجـاد شـده در
فاصلـهی عمقـي  0/04فوتـي پـس از  15دقيقـه بـه  11000ميليدارسـي
افزايـش مييابـد .ایـن امـر نشـاندهندهی ايجـاد تونلهايـي بـا کيفيـت
مناسـب است.
نتيجهگيري

■ بــر اســاس نتایــج شبيهســازي عمليــات اســيدکاري در نرمافــزار
 ،Stimcadeضريــب پوســته  -3/91محاســبه شــد کــه بــا مقــدار
حاصــل از آناليــز واقعــي آزمايــش ســاخت فشــار توســط نرمافــزار
 )-3/31( Sa phirهمبســتگي قابلقبولــي دارد.

پيشنهادها

■ بـا توجـه بـه اينکـه فرآينـد انتخـاب فرموالسـيون اسـيد مسـتلزم انجـام
آزمايشهـای سـازگاري اسـت .پيشـنهاد ميگـردد ایـن آزمايشهـا
بـر اسـاس مغـزهی اخـذ شـده از چـاه يـا خردههـاي حفـاري ايـن چـاه و
نمونـهی لوله مغزي اسـتفاده شـده در رشـتهی تکميل آن ،بـا درصدهاي
مختلف اسـيد هيدروکلريک (مث ً
ال  %20 ،%10 ،%5و  )%28انجام شـود تا
در زمـان بهرهبـرداري از آن امـکان طراحيهـاي مختلف مقـدور گردد.
■ بر اساس مدل ساخته شده از چاهها در نرمافزار ،با توجه به تزريقپذيري
کم سازند ،افزايش غلظت اسيد منجر به افزايش عمق نفوذ نميشود.
همچنين افزايش حجم اسيد مورد استفاده نيز در اين عمليات بررسي
شد که توفيقي در افزايش عمق نفوذ اسيد حاصل نميکند .بر اين اساس
پيشنهاد ميگردد که آزمايش سيالبزني با اسيد جهت مشاهدهی رفتار
سنگ در مقابل اسيد تزريقي انجام گردد.
12
■ استفاده از سياالت غيراسيدي مانند  EDTAبهدلیل واکنشپذيري
کمتر در مقايسه با اسيد هيدروکلريک و اثربخشي قابلقبول که نيازمند
نرخ تزريق کمتري نيز هست پيشنهاد ميگردد.
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 ،۱۳88بررسـي نتايـج اسـيدکاري چاههـاي نفتـي آسـماري ميـدان
مـارون بـا اسـتفاده از آناليـز دادههـاي چاهآزمايي ،ماهنامهی اكتشـاف
و توليـد ،شـمارهی66-
[] 2خـدري ،سـحر؛ فريـدون اسـماعيلزاده؛ داريـوش مـوال و ناهيـد
بخشـي زيدانلـو ،۱۳۹۲ ،طراحـي فرآينـد اسـيدکاري ماتريکـس در
مخـازن نفتـي کربناتـه ،اوليـن همايـش ملـي فنآوريهـاي نويـن در
شـيمي و مهندسـي شـيمي ،تهـران
[] 3عـادلزاده ،محمدرضـا ،1390 ،اصـول چاهآزمايـي در مخـازن
نفـت و گاز ،تهـران :کتـاب آوا
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■ تغييرات تراوايي ،تخلخل و اغتشاش فشار ناشي از تزريق اسيد پس از
اسيدکاري تا عمق  3/5فوتي مشاهده ميشود و پس از اين عمق ،شرايط
در تمامی متغیرهاي مذکور دستنخورده باقيمانده است.
■ پس از اسيدکاري انجام شده شاخص بهرهدهي در اين چاه رشد
قابلتوجهي را نشان ميدهد که حاکي از موفقيتآميز بودن اسيدکاري
است .اين شاخص پس از اسيدکاري از  0/17به 2/55 STBD/psi
افزايش يافت.
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