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تعيين لحظهاي خواص اساسي ديناميك مخزن در اطراف دهانه چاههاي
تزريقي آب با استفاده از دادههاي روزانه فشار و نرخ تزريق
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برنامهريزي براي عمليات تزريق و تعيين زمان بهينه جهت اسيدكاري يك چاه تزريقي نيازمند تعيين خواص مخزن در اطراف دهانه چاه است.
روش مرس��وم براي تعيين اين خواص ،اس��تفاده از دو چاه مش��اهدهاي و تزريقي است كه اين كار مستلزم توقف عمليات تزريق و صرف زمان
و هزينههاي اضافي اس��ت .بر اس��اس تحقيقات انجام شده اس��تفاده از دادههاي روزانه توليدي يا تزريقي ميتواند راهحل مناسبی برای كاهش
هزينههاي جانبي باش��د .در اين مقاله سعي شده با اس��تفاده از دادههاي روزانه تزريق شامل فشار ،نرخ و مدتزمان تزريق ،خواص اصلي دهانه
چاه مانند ميزان و شعاع آسيب تعيين گردد .در اين روش بهصورت مستقيم تنها از دادههاي روزانه تزريق استفاده ميشود و وضعيت دهانه چاه
و مخزن بهشکل لحظهاي قابل بررسي است.
در اين مقاله با مطالعه كارهاي انجام ش��ده ،فرآيند تزريق مدلس��ازي و روشي براي تعيين خواص مخزن در دهانه چاه ابداع گرديد .در نهايت
این روش بهعنوان روش استاندارد تحليل دادههاي تزريق براي تعيين خواص اطراف دهانه يك چاه تزريقي بهمدت دو سال بهكار برده شدکه
نتايجحاصل با وضعيت واقعي چاه انطباق داشت.
تزریق آب ،آسیبدیدگی اطراف دهانه چاه ،نرخ تزریق ،فشار تزریق ،نمودار هال ،تزریقپذیری

مقدمه

تزریق آب در الیههای مختلف زمین با هدف تثبیت فش��ار ،ازدیاد
برداشت یا دفع آب همراه نفت صورت میگیرد .بهعلت وجود مواد
مختلف محلول در آب تزریق��ي ،تزریق باآب با چالشهایی همراه
است .از جمله این مشکالت میتوان به کاهش تراوایی مخزن بهدلیل
ناس��ازگاری آب تزریقی با آب سازندی ،شکس��تگی سازند در اثر
افزایش فش��ار تزریق به میزانی بیش از فشار شکاف الیه ،تعیین حجم
قابلتزری��ق در یک س��ازند و تعیین محدوده تزری��ق جهت اطمینان
از ترکیب آب دفع ش��ده با س��فرههای آبهای ش��یرین اشاره کرد.
نگهداری آب همراه نفت در س��طح زمین ی��ا دفع آن در رودخانهها
بهدلیل ش��وری زیاد و وج��ود عناصر رادیواکتی��و در آن از دیدگاه
زیست محیطی ممنوع است.
به منظور دفع بهموقع آب تولیدی از یک واحد بهرهبرداری و تعیین
میزان گس��ترش آب در سازند تزریقی ،اطالع از سازگاری آبهای
تزریقی و س��ازندی ،می��زان و نوع نمک آن و تعیی��ن دقیق خواص
س��نگ س��ازند مانند تراوایی و تخلخل الزم است .روش مرسوم در
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تعیی��ن میزان تخلخ��ل و اثر پوس��ته در چاههای تزریقی اس��تفاده از
آزمایش قطع تزریق 4است .در این روش باید حداقل دو چاه تزریقی
و مش��اهدهای موجود بوده و عملیات تزریق برای مدتی قطع ش��ود.
ع�لاوه بر آن انجام آزمایش جهت تعیین خ��واص مخزنی و چاه در
این روش ،نیازمند استفاده از حسگرهای فشاری در ته چاه بهوسیله
كابل 5اس��ت .اگر چه این روش دقت مناس��بی دارد اما با مشکالتی
نظیر قطع عملیات تزریق ،زمان بر و پرهزینه بودن نیز روبرو است.

پژوهشگ��ران مختل��ف ب��رای رف��ع مش��کالت آزمای��ش قطع
تزری��ق ،ب��ا مدلس��ازی حرکت س��یال تزری��ق در چ��اه ،مدلها و
نمودارهای کمکی ارائه کردهاند که بهوس��یله آنها بدون نیاز به قطع
جریان تنها با محاس��به متغیرهای اولیهای مانن��د حجم و زمان تزریق
و فشار س��رچاه ميتوان اطالعات مناس��بی را از وضعیت مخزن ،اثر
پوس��ته ،تزریقپذیری چاه و وجود ش��کاف در اطراف چاه بهدست
آورد .این روشها شامل نمودار هال [ ]1و نمودار هیرن [ ]2است كه
بهروش مستقيم معروفند.
در این مقاله س��عی ش��ده با اس��تفاده از دادههای س��ازگاری آب

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 107آذر ماه 1392

تزریقی و سازندی ،خصوصیات زمینشناسی چاه تزریقی و دادههای
مربوط به عملی��ات تزریق در یک چاه واقعی دفع آب ،خصوصیات
اصلی مخزن و اثر پوسته ،همراه با کارایی مدلهای ارائه شده در این
زمینه بررس��ی ش��ود .از نقايص روشهاي هيرن و هال مجهول بودن
همزمان فش��ار مخزن ،شعاع پوس��ته چاه و تراوايي اطراف دهانه چاه
است كه در روش ابداعي اين مشكل برطرف شده است.
 -1مدلسازی
 -1-1تعيين خواص مخزن به روش هال

در عمليات تزريق آب ،تعيين ميزان تزريقپذيري چاه براي تعيين نرخ،
فش��ار و برنامه تزريق ضروری اس��ت .در صورت كاهش تزريقپذيري
چاه ،تعيين مقدار آسيب چاه از طريق دو آزمايش افت يا روش مستقيم

صورت ميگيرد .روش آزمايش افت نس��بت به روش مستقيم زمانبر،
پرهزينه و نيازمند توقف تزريق در هر دو چاه اس��ت .در روش مس��تقيم
مق��دار و طبيعت افت تزريقپذيري بدون نياز به چاه مش��اهدهاي تنها با
استفاده از دادههاي تزريق خود چاه تعيين ميشود.
ه��ال براي تحليل وضعيت تزريقپذيري چ��اه نموداري ارائه داد.
اين نمودار كه بايد بهصورت ماهيانه تهيه ش��ود شامل مجموع فشار
در زمان تزريق نس��بت به حجم تزريق شده كل در همين بازه زماني
اس��ت .تحليل نمودار هال قبل و بعد از عمليات تحريك چاه ،میزان
موفقي��ت اين عمليات را نش��ان ميدهد.به طور كلي افزايش ش��يب
منحني نمودار نش��اندهنده كاهش تزريقپذيري اس��ت .بر اس��اس
رابطه دارس��ي در مختصات استوانهاي شيب نمودار فشار-نرخ برابر
است با:
 1بيش��ترين ميزان نمك تشكيل شده در اثر ناسازگاري آبهاي
تزريقي و سازندي (گرم بر مترمكعب)
نوع نام

كارون+اليه2 -
فهليان

كارون+اليه3 -
فهليان

آسماري+اليه2-
فهليان

آسماري+اليه3-
فهليان

آسماری-
کارون

سولفات باریم
(باریت)

34

0

30

0

0

کربنات
کلسیم
(آراگونیت)

26

700

20

900

443

سوفتات
کلسیم
(انیدریت)

0

0

0

0

0

سولفات
کلسیم
(سلسیت)

0

0

0

0

0

ترکیب
شیمیایی

()1
مهمترين پيشفرضهاي اين رابطه ثابت بودن فشار مخزن و شعاع
تزريق اس��ت .براي تعيي��ن مقدار تغيير تزريقپذيري و اثر پوس��ته از
مفهوم گذرپذيري 6اس��تفاده ميش��ود .با توجه تعريف گذرپذيري
داريم							 :
()2
بر اساس اين رابطه با توجه به تغيير واحد از پام-ماه بر بشكه )(P/Q

به ميليدارس��ي-فوت بر س��انتيپوز ) ،(Kh/µضريب  29/2به رابطه
افزوده ميشود و رابطه تبديل به تساوي رابطه 3-ميگردد.
			
()3

بنابراين اگر در نمودار هال شيب افزايش یابد گذرپذيري در محيط
متخلخل كاهش یافته اس��ت .با داشتن دو مقدار مختلف گذرپذيري
ميت��وان با تحليل رياضي روابط ،مقدار اثر پوس��ته در اطراف دهانه
چاه را محاس��به كرد .اگر چاه دچار اثر پوس��ته ش��ده و تراوايي آن
كاهش يافته باشد تراوايي ميانگين برابر است با:
)(4

با جاگذاري تعريف گذرپذيري در رابطه 4-و با فرض ثابت بودن
ضخامت مخزن و گرانروي س��يال در طول ش��عاع تزريق به رابطه5-
میرسیم:
()5
با فرض داش��تن مقدار شعاع آس��یب ( )raكه اغلب حدود  3فوت
اس��ت [ ،]3از رابطه 5-مق��دار گذرپذيري در ناحيه آس��يب ()Tma
بهدست ميآيد .با داش��تن مقدار  ،Tmaمتغيرهاي مهم تزريقپذيري
مانند ضریب پوس��ته ،افت فشار در ناحيه پوسته ،نسبت آسيب ،7توان
جريان ،8ضريب آسيب 9و حداقل افزايش تزريق 10از روابط  6aتا 6g
بهدست ميآيد:
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كه در آن:
رابطه 7-با اندكي تغيير به رابطه 8-تبديل ميشود كه در آن مقادير ro
و  reبا استفاده از موازنه جرمي بهدست ميآيند.
()8
كه در آن:

دنيلهاو [ ]4نش��ان داد كه نتايج حاصل از نمودار هال قابل اعتمادتر از
نتايج مربوط به آزمایش افت می باش��د .نمودار هال در اصل براي حالت
تك فاز (آب) در ش��رايط پايا و جريان استوانهاي سيال نيوتني ارائه شده
اس��ت .اين روش با فرض پايدار بودن ش��رايط استفاده ميشود و بهدلیل
اینکه دادهها در بازههاي زماني مشخص هفتگي و ماهانه بررسي ميگردد
اين امكان وجود دارد كه تغییر متغيرهاي تزريق نسبت به زمان مشخص
ش��ود .دادهيابي 11در روش هال ساده است و تنها دادههاي مورد استفاده،
حجم كل تزريق و فش��ار تزريق است كه در نهايت بايد به فشار تهچاهي
تبديل شوند .وابسته بودن شيب نمودار به هر دو مقدار ضريب پوسته )(S
مهمترين نقص روش نمودار هال است كه براي حل
و گذرپذيري
آن مقدار ش��عاع پوس��ته را با حدس و خطا تعيين ميكنند( .ش��عاع 1-3
فوت) [.]3
 -2-1تعيين خواص مخزن به روش هيرن

12

اي��ن روش براي تخمين دقيق تراوايي مخزن در عمليات تزريق آب به
یک الیه نفتی ارائه ش��ده اس��ت .در این روش فرض میشود فاز گازي
در محيط متخلخل وجود ندارد و س��طح تماس آب و نفت پیستونمانند
است .روش هيرن در واقع روش تصحيح شده ماسكت [ ]5براي محاسبه
چاه فش��ار ثابت است .بر اين اساس حركت س��يال در اطراف دهانه چاه
طبق رابطه 7-خواهد بود:
()7
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با دستكاري روابط پیشین رابطه 9-بهدست ميآيد:
()9

كه در آن ثابت  aبرابر است با:
با رس��م نمودار عكس تزريقپذيري نس��بت به لگاريتم س��يال تزريق
ش��ده كل ،انتظار می رود منحني خط راستي به شيب aو عرض از مبدأ
حاصل ش��ود كه همان نمودار هيرن اس��ت .با توجه به
اينكه در رابطه 9-تحركپذيري 13و درصد اش��باع تنها در بخش عرض
از مبدأ وجود دارد ميتوان مقدار واقعي تراوايي مخزن را با اس��تفاده از
مقدار شيب محاسبه كرد.
در گزارشهاي صنعتي چهار نمودار زیر را ارائه می دهند:
الف) نرخ و فشار تزريق نسبت به زمان
ب) نمودار هال
ج) نمودار هيرن
د) نمودار شاخص تزريقپذيري و نرخ كل تزريق نسبت به زمان
با مقايس��ه نمودارهاي حاص��ل ميتوان از خواص مخ��زن در اطراف
دهانه چاه و وجود شكاف اطالع یافت [.]6
 -3-1روش ابداعي

از جمله مشكالت روش هال و هيرن بيشتر بودن تعداد مجهولهاي رابطه

ﻛﺮﺑﻨﺎتﻛﻠﺴﻴﻢ )آراﮔﻮﻧﻴﺖ

26

700

20

900
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و ﻛﻠﺴﻴﺖ(
ﺳﻮﻟﻔﺎتﻛﻠﺴﻴﻢ )اﻧﻴﺪرﻳﺖ(

0

0

0

0

0

ﺳﻮﻟﻔﺎتاﺳﺘﺮاﻧﺘﻴﻮم

0

0

0

0

0
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)ﺳﻠﺴﻴﺖ(

آوردن
دست
رابطهها و
همیناﺛﺮدلیل
معادالتﻧﻤﻚاست .ب
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
ﺳﺎزﻧﺪي ب)هﮔﺮم ﺑﺮ
حلﺗﺰرﻳﻘﻲ و
برایﻫﺎي
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آب
ﺗﺸﻜﻴﻞهﺷﺪه در
نسبت 1بهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺟﺪول-
مقادیر الزم باید با استفاده از حدسهای اولیه برخی از مقادیر را بهصورت
آسیب را
مقداراﻳﻨﺪشعاع
گرفت .به
فرض در
ﺑﻪپیش
ﺻﻮرت
ﻓﺮآوري آب
هالرﺳﻮب ،ﻓﺮ
رابطهاﻳﺠﺎد
در در اﺛﺮ
مثال ﭼﺎه
عنوان دﻫﺎﻧﻪ
آﺳﻴﺐ اﻃﺮاف
ﻣﺘﻨﺎوبنظرآب و ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺨﺰن(مانند
متغیرها
گیرند
اﻳﻦ نظر
ﻃﻲ در
ف��وت
3
ﺗﺸﻜﻴﻞ
س��ایر ﺷﺮاﻳﻂ
مقدارﻛﻤﺘﺮي در
فرض رﺳﻮب
ﺑﻴﺸﺘﺮيو ازبا آباینﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻓﺮآوريمیﻧﻤﻚ
 .1ﻫﺮﭼﻪﻣﻲﮔﻴﺮد
متغیرهای
متناس��ب با
آس��یبآبو )...
ضریب
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺟﺘﻨﺎب
معادالتدر دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه
حلاﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ
را باﺳﺎزﻧﺪي
ﺗﺰرﻳﻘﻲ و
دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
تراوای��ی،ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ
ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻪ
آسيب
شعاع
،
)(S
آسيب
مقدار
روش
دو
اين
در
کنند.
ی
م
تعیین
باقیمانده
اﺳﺖ و دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻃﻲ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري ،ﭼﻬﺎر
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ كه با
مجهولو است
مخزنﻃﻲ)(Kw
تراوايي
) ،(raفشار سازند در مرز )
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻴﺪﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه e
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ آب
اص ﺳﺎزﻧﺪ
(Pايو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮ
اﺳﺖ .ﺑﺮ
نمودار
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪشيب
آسيبﻫﻤﺮاه(،)6a
داش��تن
فرض
شيبدر
رابطه )5-وﻣﻲﺷﻮد.
هالﻃﻲ(ازدو ﺳﺎل را رﺳﻢ
ﺗﺰرﻳﻖ آب
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رابطه ﻫﻴﺮن ﺑﻪ
ارﻫﺎي ﻫﺎل و
اﺳﻴﺪﻛﺎري ،ﻧﻤﻮد
مخزن
براي
خواصاﺳﺖ.
دقيقﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
حل و آﺑﻲ
ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ
ديگریﺳﻴﺎه،
معادلهﻮط ﭘﻴﻜﺎندار
رابطه،)9-ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄ
(ازاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
هيرنزﻣﺎن
نمودار1-و2و3
ﺷﻜﻞﻫﺎي
وج��ود دارد .در روشهاي قبل اين مش��كل را از طريق حدس و خطاي

يكي از چهار خصوصيت اصلي محاسبه ميكردند.
در روش ابداعی از یک معادله اضافی اس��تفاده میشود .همانطور که
در رابطه 9-نش��ان داده ش��ده عرض از مبدأ رابطه هیرن تابعی از خواص
دینامیک و استاتیک مخزن در اطراف دهانه چاه بوده و برابر است با:

()10
بنابراین در صورت اطمینان از اینکه حين عمليات تزريق و اس��يدكاري
ش��كافي در سازند ايجاد نشده (خواص اس��تاتیک سازند در اطراف دهانه
چاه ثابت بماند) ميتوان با مقايس��ه ع��رض از مبدأ نمودار هيرن قبل و بعد
از عمليات ،رابطه چهارمي براي محاس��به خواص مخزن (ش��عاع معادل و
تراوایی) بهدس��ت آورد .تحليل دادههاي واقعي نش��ان ميدهد که در اين
ش��رايط ش��يب نمودار هيرن قبل و بعد از انجام عمليات يكس��ان اس��ت.
رابطه 10-در واقع همان رابطه اضافی اس��ت که میتواند تعداد معادلهها و
مجهولهای مسئله را برابر کند .از اینرو برای محاسبه سایر متغیرها نیازی
به حدس اولیه نیست .تشريح اين روش در ادامه خواهد آمد.

ﺷﻜﻞ :1ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﺰرﻳﻖﭘﺬﻳﺮي ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن

 1نرخ تزریق آب ،فشار تزریق و تزریق پذیری چاه نسبت به زمان

ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده
دهانهﺣﺠﻢ
فشارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اختالفزﻣﺎن
دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه در
اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر
ﺷﻜﻞ :1-ﻧﻤﻮدار 2ﻫﺎل )ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺎيحجم
نسبت به
ﺗﺰرﻳﻖ(زمان
چاه در
(مجموع
نمودار هال
تزریق طی دو سال
هایدو ﺳﺎل
تزریق) مربوط به دادهﻃﻲ

 -2بررسی عمليات واقعی تزريق آب

در مطالع��ه م��وردی دفع پس��اب حاص��ل از تولی��د نفت س��ازند فهلیان
در می��دان دارخوی��ن ،ب��ه س��ازند آس��ماری ای��ن می��دان بهعن��وان
الی��ه تزريق��ي میپردازی��م .نتاي��ج آزمای��ش فش��ار 14در ای��ن س��ازند
نش��ان میده��د در عم��ق  1443-1490مت��ری ،فش��ار س��ازند براب��ر
 2164-2241پام اس��ت ک��ه تغییرات فش��ار در این الیه وج��ود آب را
بهعنوان سیال سازندی تأیید میکند .بررسي شيميايي نمونه آب تزريقي
و آب س��ازندي و همچنين محاسبات تعادل ش��يميايي نشان ميدهد كه
آب سازند آسماري حاوی مقدار جامد محلول 15زیادي است ( 240گرم
بر ليتر) كه بيشتر از سديم و كلريد كلسيم تشكيل شده است .آب تولیدی
از سازند مخزنی فهليان در مقايسه با سازند آسماري نمك كمتري دارد.
مي��زان جامد همراه آب اين س��ازند در دو زیر الی��ه اصلی به ترتيب 75
و  150گرم بر ليتر اس��ت كه بيش��تر آن از كلريد سديم و كلريد كلسيم
تشكيل شده است.
نتايج محاس��بات سازگاري آب 16توس��ط نرمافزار SOLMINEQ88
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 PC/Shellانجام ش��ده كه در اين محاس��بات نس��بتهای مختلف آب
اليهه��ای فهلي��ان2-و 3و رودخانه کارون به عن��وان آب تزريقي و اليه
آسماري به عنوان اليه تزريقي در نظر گرفته شده است .نتايج محاسبات
نش��ان ميدهد مقدار اندكي از رسوب س��ولفات باريم (باريت) در تمام
مح��دوده تركيب بهوجود ميآيد .بیش��ترين مقدار رس��وب باريت برابر
 30g/mcاس��ت .كربنات كلس��يم (آراگونيت ،كلس��يت) دومين نمكي
اس��ت كه امكان تشكيل در محدوده تركيب را دارد .با توجه به جدول-
 1خطر ايجاد رس��وب باريت بهعلت كمبودن مقدار و س��رعت واكنش
ناچيز اس��ت؛ در حالي كه رسوب كلسيت بهدليل وضعيت آب رودخانه
مهمترين رس��وب ايجاد ش��ده در تأسيس��ات سطحي و س��ازند تزريقي
اس��ت .مقدار رس��وب ايجاد شده در س��طح و ته چاه به ترتيب  700وg/
 900 mcاست .تشكيل رسوب كلسيت تابع يونهاي قليايي 17موجود در
آب اس��ت .با كاهش اين يونها ميزان رسوبات كربناته كاهش مييابد.
بههمين منظور افزودن پيوسته مواد شيميايي كاهنده قلياييها به تأسيسات
سطحي و ته چاه ميتواند سبب كاهش فرآيند رسوبزايي شود.
بهمنظور تزریق متناوب آب و کاهش آس��یب اط��راف دهانه چاه در اثر
ایجاد رسوب ،فرایند فرآوری آب صورت میگیرد .هرچه طی این فرآوری،
نمک بیش��تری از آب گرفته شود رسوب کمتری در شرایط مخزن تشکیل
میگردد .به هرحال بهدلیل ناس��ازگاری آب تزریقی با آب سازندی ایجاد
آس��یب در دهانه چاه تزریقی اجتنابناپذیر اس��ت و دادههای تولید نیز این
آب به
اﺧﺘﻼفطی
کنند.
تأیید) می
موضوع را
آسماری،ﺗﺰرﻳﻖ
سازند ﺑﻪ دادهﻫﺎي
ﺗﺰرﻳﻖ( ﻣﺮﺑﻮط
تزریقﺣﺠﻢ
سالﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
حدودﭼﺎهدودر زﻣﺎن
ﻓﺸﺎر دﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻤﻮدار ﻫﺎل
ﺷﻜﻞ:1-
شدهﺳﺎلاست .براي تعیین خواص سازند
انجامﻲ دو
چهار مرتبه عملیات اسیدکاری ﻃ
طی عملیات تزریق آب و موفقیت عملیات اس��یدکاری ،نمودارهای هال و

هیرن بههمراه تاریخچه مربوط به تزریق آب طی دو س��ال رسم میشود .در
شکلهای1-و2و 3زمان انجام این عملیاتها با خطوط پیکاندار سیاه ،سبز،
قرمز و آبی مشخص شده است.
با توجه به اختالف فش��ار تزریق نس��بت به فشار ایجاد شکاف ،بهدلیل
اس��یدکاری و کاهش یکباره ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه است
که تغییر عرض از مبدأ نمودار هیرن عملکردی مشابه شکاف دارد .برای
تعیین دقیق مقدار شعاع معادل ( )raو تراوایی اطراف دهانه چاه از روابط
نهایی هیرن و هال بهش��کل همزمان اس��تفاده میکنی��م .برای این منظور
مق��دار تفاضل عرض از مبدأ دو نمودار بهدس��ت میآید .با اس��تفاده از
رابطه 10-در چاههای دفعی چون س��یال اولیه و سیال تزریقی هر دو آب
هستند میتوان نسبت تحرک پذیری) (Mرا برابر یک در نظر گرفت .در
این صورت با توجه به ثابت بودن ضرایب  Fو  Cقبل و بعد از اسیدکاری
(با فرض حذف کامل آسیب طی عملیات اسیدکاری) ،تفاضل عرض از
مبدأ برابر خواهد بود با:
()11
مقدار گرانروی و انبس��اط آب س��ازند در ش��رایط مخزن و ضخامت
سازند درچاه مورد مطالعه بهترتیب برابر است با  0/48cpو  1/01و .36ft
با اس��تفاده از رابطه 9-و ش��يب  ،8/4مقدار تراوایی میانگین مخزن برابر
 882mdخواه��د بود .با داش��تن مجهول رابطه هال یعنی ش��عاع آس��يب
میتوان مقدار ضریب پوس��ته و تراوایی مخزن را با اس��تفاده از روابط-
6aو 9محاس��به کرد .بر اين اس��اس خواص اطراف دهان��ه چاه از جمله
تراوايي ،آس��يب و شعاع آس��يب طي عملياتهاي مختلف در جدول-
 3ارائه ش��ده اس��ت .نکته مهم در این روش حل آنس��ت که چون تعداد
متغیرها و معادالت در رابطه برابرند ،مقادیر بهدس��ت آمده قطعیاند و در
واق��ع میتوان آنها را بهعنوان نتایج واقعی چاهآزمایی در نظر گرفت .در
س��ایر روشهای هال و هیرن بهدلیل فرضی ب��ودن برخی متغیرها باید از
روشهای دیگر به راستیآزمایی نتایج حاصل پرداخت .اما در این روش
چون هیچیک از متغیرهای اساس��ی فرضی نیس��تند ،نتایج قابلاتکاست.
بهه��ر حال انجام آزمایشهای چاهآزمایی میتواند نتایج حاصل را مورد
تأیید قرار دهد.

ﺷﻜﻞ :2-ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺮن )اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻃﻲ نتيجهگيري
 3نمودار هيرن (اختالف فشار تزريقي نسبت به نرخ نسبت به حجم تزريق)
دو ﺳﺎل
طي اين مقاله روش مستقيم تعيين خواص مخزن مانند فشار و تراوايي
مربوط به دادههاي تزريق طي دو سال
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بههمراه خواص دهانه چاه مانند ميزان آس��يب ،شعاع آسيب و تراوايي
ناحيه آس��يب ارائه شد .اين خواص تنها با اس��تفاده از دادههاي روزانه
تزريق مانند فش��ار ،نرخ و زمان تعيين گردي��د .برای موضوع مطالعه از
دادهه��اي مربوط ب��ه تزريق روزانه يكي از چاههاي دفع پس��اب ميدان
دارخوين اس��تفاده ش��د .نتايج حاصل نش��اندهنده موفقي��ت عمليات
اسيدكاري در رفع رس��وب و آسيب اطراف دهانه چاه است .مطالعه و
تحلي��ل دادههاي روزانه تزري��ق به اين روش ميتواند رفتار رس��وبات
موجود در آب تزريقي در ايجاد آسيب اطراف دهانه چاه را نشان دهد.
اطالعات حاصل از روش مس��تقيم داراي دقت زی��ادی بوده و نيازمند
زمان و هزينه اندكی است .از اینرو روش حاضر بر روش مرسوم تست
اف��ت ) (Fall of Testارجحي��ت دارد .در این روش نی��ازی به توقف
تزری��ق ب��رای انجام عملی��ات چاهآزمایی نیس��ت و تنها با اس��تفاده از
دادهه��ای تزریق یک چاه میتوان خ��واص دینامیکی مخزن و اطراف
دهان��ه چاه را محاس��به ک��رد .برخ�لاف روشهای قبل ک��ه در تعیین
متغیره��ای دینامیکی اطراف دهانه چاه از روش حدس و خطا اس��تفاده
میش��د ،بهدلیل ارائه یک معادله اضافی ،هیچک��دام از متغیرها فرضی
نیس��ت .این مسئله س��بب دقت نتایج و تبدیل ش��دن این روش به یک
روش چاهآزمایی دائمی می گردد .از دیگر نتایج این مطالعه ،استفاده از
دادههای تزریق گاز در مخ��ازن هیدروکربنی برای تعیین آنی خواص
مخزن اس��ت .ای��ن روش نیاز به مطالع��ه دقیقتر و بررس��ی روشهای
چاهآزمایی در مخازن گازی دارد.

 2نتايج حاصل از نمودارهاي هال و هيرن شامل شيب و عرض از مبدأ
شماره

نمودار
هال

عملیات
اسیدکاری

نمودار
هیرن
شیب بعد
از عملیات

تفاضل
عرض از
مبدأ

شیب قبل شیب بعد شیب قبل
از عملیات از عملیات از عملیات

1

2/6

1/5

0/5

(0/5اف��ت
نمودار)

-1/6

2

3/2

2/3

8/4

(8/4اف��ت
نمودار)

-1/3

3

4

2

8/4

(8/4اف��ت
نمودار)

-5/5

5

2/8

1/2

8/4

(8/6اف��ت
نمودار)

-5

 3خواص اطراف دهانه چاه طي عمليات هاي مختلف اس��يدكاري در چاه
تزريقي مورد مطالعه
شماره عمليات
اسيدكاري

(Ln (rw/ra

ضريب پوسته

تراوايي ناحيه
پوسته ()md

1

0/8324

0/3522

628/06

2

0/6763

0/1902

781/46

3

2/8613

1/4307

173/15

4

2/6102

1/4864

181/23

پا نویس ها
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