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مقدمه:
برای مش��خص كردن نحوه عملكرد اسيد و رفتار اسيد و مغزه ابتدا 
بايد خصوصيات فيزيكی اوليه مغزه مورد آزمايش را به دقت بررسی كرد. 
ابتدا آن را با آب سازندی اشباع می كنند تا تخلخل ابتدايی مغزه و ساير 
خصوصيات آن )از جمله تراوايی اوليه( را به دست آوريم. بعد از اسيدزنی 
اين عمل دوباره تكرار می شود تا ميزان تأثير اسيدهای مختلف بر روی 
مغزه روشن شود. البته تنها آزمايش حالليت پذيری برای تعيين نوع اسيد 
كافی نيس��ت. كيفيت و بازدهی اسيد را بايد با آزمايشات ديگری مانند 

امولسيون و Sludge به دقت در نظر گرفت.

1- اشباع كردن سنگ با آب سازندي
مغزه مورد آزمايش از عمق 3476/1 تا 3476/23 متر از سطح دريا 

در ميدان اهواز به دست آمده است. در ابتدا مغزه را براي تميز كردن از 
هرگونه ناخالصي مانند ذرات نفت، گل حفاري و آب شور سازندي توسط 
تولوئن و متانول مي ش��ويند. سيال اول براي خارج كردن قطرات نفت و 
س��يال دوم را براي تميز كردن از آب ش��ور مورد استفاده قرار مي دهند. 
سپس مغزه را خشک كرده و آن را وزن مي كنند. سپس آن را در دماي 
oC 75 از آب سازندي اشباع مي كنند كه به اين فرآيند، سيالب زنی با آب 

همراه )Formation water flooding( مي گويند.
وقتي كه مغزه از آب سازندي اشباع شد آن را دوباره وزن مي كنند 
تا وزن آبي را كه در فضاي متخلخل مغزه قرار گرفته مش��خص شود. از 
آنجايي كه چگالي آب سازندي مشخص مي باشد مي توان حجم فضاي 
خالي را محاسبه كرد. براي به دست آوردن تخلخل بايد فضاي خالي مغزه 
بر حجم كار مغزه تقسيم شود. ساير خصوصيات فيزيكي مغزه در جدول 

 صالح گودرزيان1

بررسي عملكرد اسيدهاي آلي روي سنگ هاي كربناته 

چكيده:
بهره دهی چاه های نفت و گاز پس از مدتی توليد به دليل صدمات س�ازندی كاهش می يابد. يكی از راه های مؤثر برای به حداقل 
رس�اندن ضريب پوسته اسيدكاری اس�ت كه در مخازن كربناته بسيار متداول اس�ت. البته حفره باز چاه به منظور جريان دادن 
چاه بالفاصله بعد از حفاری نيز اس�يدكاری می ش�ود. متداول ترين اس�يد مورد استفاده اس�يد هيدروكلريدريك است اما لزومًا 
مناس�ب ترين اس�يد برای همه مخازن يا همه نوع سنگ مخزن نيست. بررس�ی رفتار و عملكرد اسيد و سنگ نياز به آزمايشات 

متعدد و دقيق دارد. انتخاب نادرست نوع اسيد و تركيب شيميايی آن حتی می تواند منجر به افزايش صدمه سازندی شود.  
مقاله حاضر گزارش كاملي از آزمايش هاي انجام شده برروي يك سنگ كربناته از مخازن ميدان اهواز است. آزمايش هاي انجام 
 Sludge ،ش�ده بر طبق اصول و استانداردهاي پژوهشگاه صنعت نفت مي باشند. آزمايش هاي انحالل پذيری استاتيك، امولسيون
و همچنين فرآيند اس�يدزنی )برای اندازه گيری ميزان افزايش تراوايی( مورد بررس�ی قرار گرفته اند. در پايان نتيجه گيري شده 
كه در چه صورتي اسيدكاري مي تواند مفيد باشد زيرا عمليات اسيدكاري در بعضی شرايط نمی تواند باعث افزايش تراوايی قابل 

مالحظه ای شود و مي تواند خود باعث ايجاد شكل ديگري از صدمه سازندي شود. 

Sludge ،واژه هاي كليدی: صدمه سازندی، اسيد، حالليت، نفوذپذيری، امولسيون

)Dual Degree استراليا  طرح Curtin 1. كارشناس ارشد مهندسي حفاري  )دانشگاه صنعت نفت ايران و
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1 آمده است. 
به هنگام انجام اين آزمايش، اطالعات مربوط به تراوايي س��ازند نيز 
جمع آوري مي ش��ود كه از جمله آنها حجم س��يال خارج شده از مغزه و 
مدت زمان مي باش��د. از فرمول دارس��ي براي محاسبه تراوايي استفاده 

مي شود: 
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  .می باشند )bar( افت فشار p∆ بازه هاي زمان و  
زمان اتمام آزمايش هنگامی است كه فشار در ابتدا و انتهاي نمونه با 
هم برابر باشد. در اين هنگام مشاهده مي شود كه فشار در ابتداي نمونه 
افزايش نمي يابد. بنابراين افت فشار در طول نمونه به يک مقدار نزديک 
صفر ميل مي كند. هرچه تراوايي مغزه كمتر باشد فشار در ابتداي نمونه 
افزايش مي يابد )فراتر از حالت عادي( و مدت زمان زيادي طول مي كشد 
تا breakthrough اتفاق بيافتد. در شكل 1 زمان پايان فرآيند سيالب زنی 

با آب همراه آمده است.  
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شكل 1- افت فشار در حين سيالب زنی درون مغزه در مقابل ميزان 
حجم آب مصرف شده

2- اسيدزني )اشباع كردن سنگ با اسيد(
س��نگي را كه از آب س��ازندي اشباع ش��ده در Core-holder  قرار 
مي دهند و سپس اسيد را درون سنگ تزريق مي كنند. فشار محدودكننده 
همواره بايد مورد توجه باش��د چرا كه با برداشته شدن اين فشار، سيال 
موجود درون مغزه از بدنه مغزه خارج مي شود. در مواردي كه تراوايي اوليه 
مغزه بسيار پايين باشد تصميم براي يافتن نوع اسيدكاري اساسي و مهم 
محسوب مي شود در اين حالت اگر اسيد معدني قوي مانند HCL استفاده 
شود، به دليل قدرت باالي اسيد و سرعت بسيار پايين حركت اسيد در 
طول مغزه، كل اسيد در فضاي متخلخل غيرتراوا )يا تراوايي بسيار كم( 
مصرف مي شود و حفره هاي بزرگ در نزديكي سطح ورودي مغزه به وجود 

م��ي آورد و نمي تواند تا انتهاي مغزه حركت كند. در اين حال اگر از يک 
اسيد ضعيف آلي استفاده شود به دليل قدرت بسيار پايين و سطح تماس 
بسيار كم نمي تواند تراوايي را تا مقدار قابل مالحظه اي افزايش دهد. گرچه 
مدت زمان بس��يار طوالني كه از درون مغزه باقي مي ماند مي تواند يک 
نكته مثبت محس��وب شود. بنابراين در اين گونه موارد بهتر است از يک 
نوع اسيد هيبريدي استفاده شود تا بتواند هردو هدف را ميسر سازند. هم 
قدرت اسيد زياد باال نباشد و هم با سنگ به آرامي واكنش دهد. در اين 
آزمايش از اسيد HCl-HAC  %10/15 استفاده شده است. دمايي نيز كه 
مغزه در آن مورد آزمايش قرار گرفته نيز برابر oC 100 است  و افزودني ها 

نيز به شرح زير مي باشند:
Anti – corrosion TCI 122 (2 ml), Anti – sludge TCI 131 
(0.2ml), Surfactant TCI1931 (0.4ml)

زمان پايان آزمايش همانند اشباع كردن سنگ با اسيد است. ولي در 
اينجا يک راه ديگر نيز وجود دارد كه آن بررسي pH مي باشد. pH اوليه 
بين 1/5 تا 2 است بنابراين زمان پايان آزمايش وقتي است كه pH سيال 
خروجي برابر مقدار اوليه ورودي باشد. اما در اين آزمايش از آنجايي كه 
Break through براي اسيد اتفاق نمي افتد و فشار ورودي از حد تحمل 
دستگاه فراتر مي رود سيال خروجي داراي pH نهايي 4 است. pH سيالي 
كه ابتدا از سيستم خارج مي شود برابر 7 است چراكه در ابتداي اسيدكاري 

آب از مغزه خارج مي شود.
هرچه تخلخل باالتر باشد سطحي كه اسيد با سنگ در تماس است 
بيشتر مي شود بنابراين بازدهي اسيدكاري باالتر مي رود. در اين آزمايش 
تراوايي اولي برابر 0.00615md مي باش��د. ولي بعد از پايان اسيدكاري و 
اش��باع كردن دوباره مغزه با آب سازندي تراوايي به 0.0116md مي رسد. 
اين مقدار نيز بسيار پايين است و نمي تواند بهره دهي سازند را به مقدار 
قابل مالحظه اي برساند. اين بدان معني است كه عمليات اسيدكاري الزاماً 
مفيد نمي باشد. در شكل 2 تغييرات تراوايی قبل و بعد از اسيدكاری قابل 

مشاهده می باشند.
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شكل 2- تغييرات تراوايی قبل و بعد از اسيدكاری

1.15وزن مخصوصcm 10طول

cm3 316.5حجم كل مغزه cm2 31.65مساحت سطح مقطع 

cm3 25.22حجم فضاي خالي    g 868وزن مغزه خشک 

%8 ~ 0.079تخلخلg 897وزن مغزه اشباع 

جدول1- خصوصيات فيزيكي مغزه مورد آزمايش
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3- آزمايش حالليت پذيري سنگ درون اسيد
در اين آزمايش س��نگ درون اس��يد به نسبت وزني تقريبي 1 به 3 
قرار مي گيرد و در زمان هاي متفاوت ميزان جرمي از سنگ كه در اسيد 
حل مي شود اندازه گيري شود. ابتدا نمونه خشک را مرطوب كرده و آن را 
وزن مي كنيم. سپس آن را درون اسيد قرار داده و در هر بار خروج سنگ 
از اسيد نمونه را مي شوييم و سپس آن را وزن مي كنيم. اين عمل براي 
صرفه جويي در زمان و حذف يک سري اعمال غيرضروري مانند خشک 
كردن نمونه پس از خروج از اس��يد مي باشد. در اين آزمايش از سه نوع 

اسيد استفاده شده است:
 10% Acetic Acid، 80/20% HCl- Acetic Acid، 15/10% HCl-Acetic Acid.

همانطوری كه در ش��كل 3 ديده می شود حالليت پذيري سنگ در 
اسيد اولي كمترين و در اسيد سوم بيشترين مقدار مي باشد. البته اسيد 
و س��نگ درون كوره تا oC 100 گرما مي گيرد تا مشابه شرايط تقريبي 
مخزن باش��د. وزن نمونه در اس��يد اولي بيشتر از بقيه است كه نشان از 
حالليت پذيري پايين سنگ در اين نمونه اسيد است. اين بدان معناست 
كه از ديدگاه حالليت  پذيري در اس��يدزني، اسيد سومي از بقيه مفيدتر 

است. اين نتيجه به وضوح در جدول 2 قابل مشاهده است. 
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شكل 3- وزن سنگ در حالت خشك در سه اسيد متفاوت

هر چه اس��يد بيشتر مصرف شود pH بيشتر كاهش مي يابد. اسيد 
اولي در اثر حالليت كمتر، كاهش Ph چندان به نظر نمی رسد. هر چه 
اسيد قوي تر باشد يون هاي بيشتري را در خود حل مي كند. در شكل 4 
مقادير pH س��ه اسيد در طی زمان آزمايش آمده است. مفهوم نرماليته 
اين اس��ت كه به اسيد چه حجمي از محلول يک نرمال NaOH يا سود 
سوزآور اضافه كنيم تا اسيد خنثي شود. هرچه اسيد قوي تر باشد نرماليته 
باالتري دارد. نكته قابل توجه اين اس��ت اسيدهاي مورد آزمايش كه به 
طور عمده هيبريدي مي باش��ند، به دليل شرايط ترموديناميكي به طور 
كام��ل واكنش نمي دهند و قدرت اس��يد در عمل با قدرت اس��يدي در 
تئوري يكسان نيست. HCl-Acetic Acid )10/15%( از اسيد)%20/80(  
HCl- Acetic Acid از نظر تئوري ضعيف تر است ولي در واكنش بيشتر 
پيشرفت مي كند و در حقيقت نرماليته باالتري دارد. در شكل 5 نرماليته 

اسيدها در گذر زمان و كاهش آنها آمده است.
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شكل 4- مقادير pH سه اسيد درطی زمان آزمايش

جدول 2- ميزان يون های متفاوت در اسيدهای متفاوت

Type of Acid Time (min) Ca (g/lit) Mg (g/lit) Na (g/lit) Fe (mg/lit)

10% Acetic Acid 37 6.4 0.1 0.28 7.3

10% Acetic Acid 69 13 0.16 0.28 9

10% Acetic Acid 239 24 0.23 0.29 16.9

10% Acetic Acid 867 39 0.37 0.44 12.3

80/20 % HCl/Acetic Acid 19 41 0.64 0.28 36

80/20 % HCl/Acetic Acid 55 56 0.88 0.3 37

80/20 % HCl/Acetic Acid 86 61 0.89 0.32 38

80/20 % HCl/Acetic Acid 386 76 1 0.37 36

15/10 % HCl/Acetic Acid 23 55 0.44 0.29 40

15/10 % HCl/Acetic Acid 39 65 0.51 0.3 40

15/10 % HCl/Acetic Acid 88 71 0.57 0.33 45

15/10 % HCl/Acetic Acid 311 84 0.66 0.37 40
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شكل 5- نرماليته اسيدها در گذر زمان و كاهش آنها
Sludge 4- آزمايش تشكيل

بعضي از انواع نفت ها درون اسيد، موادي را به صورت ته نشين باقي 
مي  گذارند كه به آنها Sludge يا لخته گفته مي  شود. اسيد و نفت به مقادير 
حجمي برابر، درون يک محفظه يا لوله آزمايش تميز ريخته مي  ش��وند. 
س��پس به شدت تكان داده مي  شوند تا به خوبي در هم مخلوط شوند و 
فرصت واكنش به آنها داده شود. آنگاه مخلوط درون يک حمام در دمايي 
برابر دماي سازند قرار مي  گيرد و مدت زمان استاندارد API، 24 ساعت 
مي  باشد. سپس مخلوط را از يک كاغذ صافي با مش 100 عبور مي  دهند. 
اگر هيچ ماده جامدي روي سطح مش قرار نگيرد بدان معناست كه هيچ 
Sludge تشكيل نشده است. اگر ماده جامدي روي كاغذ صافي بنشيند 
آن را با آب و Soltrol 130 كامالً مي  ش��ويند تا پارافين و امولس��يون را 
از بين ببرند. س��پس ميزان مواد جامد باقيمانده روي كاغذ صافي را در 

حالت خشک گزارش مي  كنند. در شكل 6 وزن لخته های به دست آمده 
در اس��يدهای مختلف در گذر زمان برای دو حالت حضور و عدم حضور 

anti-sludge نشان داده شده است. 

5- آزمايش امولسيون
در اين آزمايش هدف اين است كه نشان دهيم اسيد و نفت پس از 
مخلوط شدن تا چه حدي از هم جدا مي  شوند. هرچه خاصيت جدا شدن 
آنها قوي تر باشد مطلوب تر است. برای اينكه هرچه خاصيت جدايش آنها 
بيشتر باشد اسيد با جدا شدن از نفت روي سطح سنگ می نشيند و با 
سنگ واكنش می دهد. اما اگر نتواند از حالت مخلوط در نفت جدا شود 

نمی تواند با اسيد واكنش دهد و عمالً سودمند نخواهد بود. 
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شكل 6- وزن لخته های به دست آمده در گذر زمان

Time (min) 28% HCl

15/10%

HCl, Acetic Acid

(95 ml)

80/20%

HCl, Acetic Acid

10 % Acetic Acid

5 80/20 50/45 66/34 Single Phase (no separation)

10 70/30 50/45 66/34 99.5/0.5

15 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

30 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

45 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

60 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

90 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

120 65/35 50/45 66/34 99.5/0.5

240 65/35 49/46 66/34 99.5/0.5

360 64/36 49/46 66/34 99.5/0.5

600 63/37 48/47 66/34 99.5/0.5

1080 60/40 48/48 66/34 99.5/0.5

1440 60/40 45/50 66/34 99.5/0.5

جدول 3- آزمايش امولسيون برای اسيد زنده در حضور افزايه



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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مخلوط اوليه تقريباً 100 سي سي مي باشد و اسيد به دليل چگالي 
باالت��ر در زير قرار مي گيرد و نف��ت در باالي لوله آزمايش. بنابراين عدد 
بااليي ميزان حجم نفت و عدد پاييني ميزان اسيد را نشان می دهند. مثاًل 
در حالت 60/40، ميزان نفت 60 س��ي سي و ميزان اسيد 40 سي سي 
خواهد بود كه نشان دهنده جدايش خوبی بين نفت و اسيد است. با توجه 
به جدول 3، در اس��يد زنده )%28( HCl )يعنی اسيدی كه قبالً مصرف 
نشده است يا Fresh Acid( جدايش به خوبي صورت مي گيرد كه اين بدان 
معناست كه مخلوط اسيد و نفت درمحيط به خوبي از هم جدا مي شوند 
و اسيد مي  تواند روي سطح سنگ بنشيند و آن را در خود حل كند. هر 
چند كه اسيد مصرف شده، با توجه به جدول 4، نيز جدايش خوبي نشان 
مي دهد اما به اندازه حالت زنده جدايش صورت نمي گيرد. مخلوط اسيد 
HCl/Acetic Acid )10/15%( زنده نسبت به حالت مصرف شده جدايش 
بهتري نشان مي دهد. افزايه ها در ميزان جدايش تأثير زيادي مي توانند 
داش��ته باشند. مخلوط اس��يد  HCl/Acetic  Acid)20/80%( در حالت 
مصرف ش��ده جدايش بهتري دارد، ولي به طور كلي بين اس��يد و نفت 
جدايش خوبي به وجود مي آيد كه البته در حضور افزايه اين تأثير بيشتر 
است. اما اسيد Acetic Acid)10%( از نفت جدا نمي شود. بنابراين مي توان 

نتيجه گرفت كه اسيد آلي نبايد به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد.

نتيجه گيري:
بسته به نفوذپذيري س��ازند از فرموالسيون اسيد مناسب استفاده 
گردد. در صورت وجود نفوذپذيري باالی س��ازند، اسيد قوي تر )اسيد با 
غلظت بيشتر( مناسب تر به نظر مي رسد. همچنين در شرايطي كه يک 
نوع اسيد خاص مورد استفاده قرار مي گيرد، درصورت نفوذپذيري بيشتر، 

ن��رخ تزريق باالتري مورد نياز خواهد ب��ود. درصورت نفوذپذيري پايين 
 HCl سازند )نفوذپذيري كمتر از يک ميلی دارسی( اسيدهاي قوي مثل
توصيه نمي گردد و استفاده از اسيدهاي تأخيري )امولسيوني( مطلوب تر 
و كارس��ازتر به نظر مي رس��د. استفاده از اس��يدهاي آلي از قبيل اسيد 
استيک در صورتی كه دماي سازندی پايين است به علت سرعت پايين 
 )250oF واكنش، مناسب نيست. ولي چنانچه دماي سازند باال )باالتر از
باشد مي توان از اين نوع اسيدها استفاده كرد. در مطالعات آزمايشگاهي 
اس��يدهاي هيبريدي )مخلوطي از اسيد استيک و اسيد كلريدريک به 

نسبت هاي متفاوت( چندان باعث بهبود نفوذپذيري سازند نگرديد.
در ش��رايطي كه اس��يد كلريدريک با غلظت هاي  15 درصد و 28 
درصد قابل اس��تفاده باش��د نرخ تزريق اس��يد 28 درصد نسبت به 15 
درصد بايد بيش��تر انتخاب گردد و چنانچه ن��رخ تزريق موردنظر باعث 
ايجاد شكس��ت در سازند شود اس��يد 15 درصد بايد انتخاب گردد. در 
شرايطي كه نفوذپذيري سنگ كمتر از 0,1 ميلی دارسی باشد عمليات 
Matrix Acidizing  توصي��ه نمي گردد و ب��ه جاي آن بايد ازعمليات 

Acid Fracturing استفاده شود.
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Time 
(min) 28% HCl (93 ml)

15/10%
HCl, Acetic Acid

 (98 ml)

80/20%
HCl, Acetic 

Acid
 (95 ml)

10 % Acetic Acid

5 Single Phase
 (no separation) Single Phase 55/40 Single Phase

 (no separation)

10 68/25 Single Phase 55/40 Single Phase 

15 63/30 66/32 55/40 Single Phase 

30 58/35 62/36 55/40 Single Phase 

60 56/37 58/40 55/40 Single Phase 

1080 46/47 58/41 50/45 Single Phase 

1200 45/48 58/41 48/47 Single Phase 

1350 45/48 57/42 48/47 Single Phase 

1440 45/48 56/42 47/48 Single Phase 

1560 45/48 47/48 Single Phase 

جدول 4- آزمايش امولسيون برای اسيد مصرف شده در حضور افزايه




