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مقدمه
مهم تري��ن هدف كارشناس��ان نفت��ی، به حداكثر رس��اندن 
تولي��داز مخازن نفت��ی و درعين حال جلوگيری ازآس��يب ديدن 
سازند توليدی می باش��د. يكی از روش های رسيدن به اين هدف 
در مخ��ازن كربنات��ه ايجاد ارتباط بيش��تر و مؤثر تر بين س��ازند 
توليدی و چاه اس��ت، اين مهم توس��ط ايجاد كانال های اسيدی 
به وس��يله دستگاه لوله مغزی سيار انجام می پذيرد و با انجام اين 
عمليات می توان س��طح مقطع حفره های ارتباطی و متعاقب آن 
توليد از س��ازندهای كربناته را افزاي��ش داد. در اين مقاله تزريق 
اسيد و ايجاد كانال های ارتباطی توسط دستگاه لولة مغزی سيار 

بررس��ی و تجربه انجام موفقيت آميز اين روش در كش��ور ونزوئال 
ارائه می شود.

در اين مقاله فرآيند تزريق اس��يد توس��ط CT توضيح داده 
شده و يك گزارش موردی انجام شده در يكی از مناطق نفت خيز 

ونزوئال ارائه می شود.

پيشينه 
 )Orienting & indexing tools( با افزودن ابزار جهت ياب و راهنما  
می ت��وان با حل كردن س��نگ، چندين حف��ره تخليه ايجاد كرد. 
گذش��ته از اين، به دليل ويژگی مكانيكی سنگ می توان حفره ها 

* شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب ، شركت پيراحفاری ايران، مديريت عمليات

چكيده
     س�ازندهای كربناته 35% از كل مخازن نفتی دنيا را تش�كيل می دهند. در عين حال اين مخازن به طور 

تقريبی 60 تا 70% مخازن كالسيك دنيا را در بر می گيرند.
اين مخازن در اكثر مناطق نفت خيز دنيا و به طور مش�خص در خاورميانه آسياي مركزي، آمريكا، كانادا و 
اروپاي ش�مالي يافت مي ش�وند. مخازن كربناته مهم در سوماترا، برونئي،  چين، ونزوئال و نقاط ديگر قرار 

دارد. 
   مخازن كربناته مانند مخازن ماسه ای با به كارگيری تكنيك های كالسيك قابل حفاری و تكميل هستند، 
اما حفاران اغلب ش�اهد تركيبی از وي   ژگي های جالب س�نگ های كربناتی از قبيل اس�تحكام مكانيكی و 
حالليت باالی آن در اس�يد می باش�ند. حالليت كربنات در اس�يد هيدروكلريك بيش از 95% ، تا 99/5 % 
ني�ز افزايش پيدا می كند. اين ويژگی مرب�وط به برخی از تكنيك های نوين ايجاد حفره های تخليه در اين 
سازندها می باشد. استفاده از نازل مناسب جهت تزريق اسيد توسط Coiled Tubing )كه نياز به اتصاالت اضافی 

را حذف می كند( ممكن است باعث ايجاد حفره های بدون استفاده از مته حفاری شود )شكل -1(.

واژه های كليدی: افزايش بهره برداری، مخازن كربناته، كانال های اسيدی، دستگاه لوله مغزی سيار.

 

 

افزايش بهره برداری از مخازن كربناته در اثر ايجاد 

كانال های اسيدی توسط دستگاه لوله مغزی سيار: 
تكنيكی برای ايجاد چاه های رگه ای كه سطح مقطع

 و متعاقب آن توليد از سازندهای كربناتی را افزايش می دهد.

 امين گزين*
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را ب��دون لوله جداری يا لوله مش��بك ش��ده به ح��ال خود باقی 
گذاش��ت. اين مورد به دليل س��ادگی عملي��ات، كاهش هزينه و 
فراهم آوردن حداكثر ارتباط ميان مخزن و درون چاه قابل توجه 
است. س��رانجام می توان چاهی  شامل يك حفرة اصلی )مادر( و 
چندين انش��عاب در ارتفاع های متف��اوت ايجاد كرد كه هر كدام 
دارای مجاری كوچكتر و فش��رده هستند و بر اثر تراوش اسيد و 
در نتيجه حل شدن س��نگ ها ايجاد می شوند. چنين پيكربندی، 
مجموعه ای از انش��عاب متعدد كه ه��ر چه پيش می روند مجاری 
كوچكتری خواهند داش��ت به ريش��ه ها يا شاخه های يك درخت 
تش��بيه می ش��وند و به همي��ن دليل به اي��ن نوع چاه ه��ا، چاه 

)خوشه اي( گويند.
  اي��ن نوع چاه ها در مقايس��ه با چاه های كالس��يك عملكرد 
جالب��ی دارند. چاه خوش��ه اي افزاي��ش ارتباط مخ��زن و امكان 
بهره ب��رداری بيش��تر را از طريق توزيع جريان درونی در س��طح 
گس��ترده، با داشتن منافذ گس��ترده و مارپيچي متعدد و جانبی، 

امكان پذير می نمايد.
اي��ن تكنيك ب��رای تحريك چاه های قديم��ی، جديد، افقی، 
عمودی و به خصوص چاه های تكميل شده به صورت حفرة باز با 

سازندهای ضخيم تر از 50 فوت قابل استفاده است. 
طول كانال های به وج��ود آمده با طول لوله CT قابل كنترل 
است در حالی كه قطر كانال بستگی به فشار نازل، قدرت و حجم 

اسيد و تعداد باال و پائين كردن CT دارد. 
از نظ��ر علمی فرض بر آن اس��ت كه در ه��ر 15 تا 20 فوت 
جهات عمودی مختلف حفرة اصلی بر اثر اسيد، چهار كانال ايجاد 
می گردد. همانطور كه مش��خص اس��ت تراوش اس��يد با افزايش 
نف��وذ پذي��ری و تخلخل منطقه مجاور حفرة چ��اه، فراتر از آنچه 
در ايج��اد جنبه های اصلی چاه انتظارمی رود، اثر دارد. در فرآيند 
JETTING احتمال به وجود آمدن شاخه هايی جدا از عرض اصلی 

چاه وجود دارد. اغلب اوقات كانال ها بيضی شكل با عرض 3 تا 4 
اينچ و ارتفاع 10تا20 اينچ می باشد.

برای حجم يكس��ان از اس��يد،كارايی عمليات اس��يد زدن به 
ماتريس با ضريب ش��ش و ايجاد شكاف به وسيلة اسيد با ضريب 
چهار،كاراي��ی مخزن را افزايش داد، ه��ر چند كه چنين نتايجی 

هميشه تضمين نمی شود. )شكل- 2(
ب�ه عالوه از آنجايی كه چاه با اس�تفاده از گل حفاری نمی ش�ود، 
فيلتر كيك وجود ندارد و در نتيجه احتمال آس�يب به س�ازند بسيار 

كم است.
فيل��د كاری در بخش غربی درياچه ماراكابيو كش��ور ونزوئال 
ح��دود 95 حلقه چاه فع��ال و 300 حلقه چاه غير فعال با ميزان 

بهره برداری متفاوت دارد. 
در س��ال 1997 به درخواس��ت ش��ركت ملی نف��ت ونزوئال 
)PDVSA( )پنجمين صادر كنن��ده نفت دنيا( يكی از چاه های حفاری 
ش��ده مجدداً تكميل شد كه با استفاده از پمپ الكترونيكی درون 
چاهی روزانه حدود 100 بش��كه )19 متر مكعب در روز( نفت توليد 

می كرد.

روش كار
   ابت��دا ب��رای اثبات صح��ت اين فرضيه، م��ورد در مقياس 
كوچ��ك به ص��ورت تجربی آزماي��ش ش��د و PDVSA آمادگی 
آزماي��ش تكنيك جديد و انحص��اری تحريك و ايجاد حفره را در 
مقياس وس��يع پيدا كرد. ه��دف از انجام اين آزمايش، ايجاد چاه 
رگه ای از طريق به وجود آوردن كانال های افقی در اعماق متفاوت 
حف��ره چاه و جايگزينی اين تكنيك به جای تكنيك های معمول 
و رايج تحريك اس��يدی از قبيل ماتريس اس��يدی و شكاف های 

اسيدی است.
 طرز كار به اين صورت اس��ت كه اس��يد در سازند كربناتی 
به وس��يله CT و از طريق سيستمی كه به طور خاص برای سوار 
كردن اسيد سوار شده است، پمپ می گردد تا حفره های جنبی با 
قطر 8/5 اينچ يا كانال هايی  در اثر حل ش��دن سازند ايجاد شود 

شكل 1-  حفرة ايجاد شده بر اثر jetting اسيد در سنگ كربنات شكل 2- مقايسه كاربرد هاي اسيد: ماتريكس اسيد زدن در برابر 
كانال هاي اسيدي و شكاف هاي اسيدي

عمق پايان )فوت(عمق شروع )فوت(نام سازند

Maraca55305630

Lisure56306170

Apon61706820

 DM-154 جدول 1 - ايجاد حفره باز در 3 سازند، چاه
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)قطر كانال با توجه به ميزان حالليت اس��يد به طور چشمگيری 
بزرگ يا كوچكتر می باشد(.

به دليل فرآيند انتخابی و اس��تفاده از مقدار اس��يد كمتر در 
مقايسه با تحريك اس��يدی، اين تكنيك تخليه سازند را افزايش 
می دهد. دراين فرآيند از ابزار ويژه Jetting در انتهای CT استفاده 
می ش��ود. هنگامی كه ابزار به عمق دلخواه شروع كانال می رسد، 
با آغاز پمپاژ اس��يد، ميزان فشار وارده به مقدار 15 درجه CT را 

منحرف نموده تا ابزار به سازند برسد. )شكل -3(
برای شروع كانال حدود 50 بشكه ) 6/4 متر مكعب ( از اسيد 

كلريدريك Jet %15 می شود. برای ادامة كانال از اسيد ضعيف تر 
)اسيد كلريدريك10%( استفاده می شود.

ب��ا توجه به ويژگی معدنی و ام��كان وجود نفت يا گاز، طول 
كان��ال از 4 تا 60 فوت امتداد پيدا می كن��د. PDVSA در ايجاد 
كانال های 100 فوتی )30 متری( توسط Jetting موفق بوده است.

تاريخچه مورد
با توجه به محاس��بات انجام ش��ده، انجام عمليات در هنگام 
ش��ب امكان پذير نبود، از اي��ن رو ايجاد كانال و تحريك در چهار 
روز )48 س��اعت عمليات( صورت گرفت. در ابتدا پمپ درون چاهی 
را بيرون كش��يده و حفاری حفره با قطر 8/5 اينچ و انحراف 53 

درجه تا عمق 6840 فوت )2084 متر( MD ادامه پيدا كرد.
چاه DM-154 پس از برداش��تن پم��پ به دليل عدم وجود 
فش��ار در مخزن كشته شد. بخش حفره باز ايجاد شده سه سازند 

شاخص را پوشش می داد كه در جدول- 1 آمده اند.
با استفاده از اين تكنيك كانال زنی اسيدی، 15 كانال جداگانه 
ايجاد شد كه بلندترين آن تا 25 فوت در سازند و كوتاه ترين آن 
يك فوت بود كه در جدول-2 نش��ان داده ش��ده اس��ت. مجموع 
ط��ول كانال ها كمی بيش از 150 ف��وت و ارتفاع ناحيه بهره ده، 
828 ف��وت )252 متر( بود كه اين تف��اوت در اندازه گيری عمق 

پايين و باالی كانال بود.

 بحث و نتيجه گيری
اين امر بس��يار خوش��ايند و غير منتظره بود كه پس از پايان 
عمليات، چ��اه به  طور طبيعی به طرف س��طح جريان پيدا كرد. 
بهره برداری از چاه بعد از اين فرآيند نوين به 300 بشكه نفت در 
روز )48 متر مكعب نفت در روز( و  Mcfg/D 7 )198 متر مكعب در روز( 
گاز در قطر چوك 3/4 اينچ افزايش پيدا كرد. تنظيم فش��ار س��ر 
چاه در حد 600 پام )41 بار( تقريباً بهره برداری نفت اوليه را س��ه 
براب��ر كرد. اين چاه تنها چ��اه منطقه در آن زمان بود كه به طور 
 bbl طبيعی جريان داشت.عالوه بر اين، در طول كل فرآيند فق�ط
 bbl/ft 207( اس��ي���د استف���اده ش�د، ح�����دود m3( 1/300
8/5 )بش��كه در ف��وت( )m3/m3 4/9( از آن ص�رف ايج�اد تون�ل 
ش���د و gl/ft 63 )گالن بر فوت( l/m )782( از آن، كل حفره چاه 
)wellbore( را پوشش داد. با يك حساب سرانگشتي، ميزان اسيد 
الزم براي ايجاد شكس��تگي )acid fracs( در حفره چاه مورد نظر 
l/m( 400 gl/ft  4/968( بود كه ميزان آن براي اين پروژه حدود 

Total acid vol., bblLength, ftFormationTunnel#
451Apon1
824.3Apon2
472.7Apon3
15425Apon4
11010.7Apon5
702.7Apon6
706Apon7
7010.4Apon8
942.1Lisure9
904.8Lisure10
1023.6Lisure11
762.7Maraca12
8016Maraca13
10020.5Apon14
9620Apon15

DM-154 جدول 2 - خالصه تونل )كانال(هاي ايجاد شده در چاه

شكل 3 - ساخت تونل )حفره جانبي از طريق Getting  اسيد در 
سنگهاي كربناته كه ذاتًا يكپارچگي مكانيكي و قابليت حاللت 
بااليي در اسيد دارند قابل انجام است. به كمك يك خميدگي 
)اتصال سگكي( كه توسط فشار فعال مي شود و تجهيزات درون 
چاهي خاص و نيمه خاص حفاري انجام مي شود. پديده نشت 
باعث ايجاد آرايه هايي شبيه ريشه هاي دندريتيك مي شود. 
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7/800 اسيد )bbl )1/240 m2 بود.
در ش��رايط مش��ابه ماتريس اس��يدی ح��دود 150 گالن بر 
ف��وت)l/m 1/863( يا حدود 3000 بش��كه )477 متر مكعب( برای 

اين كار الزم بود.
 اي��ن تكنيك در ميادين چاه های حف��رة باز كربناتی كارايي 
دارد. چاه های دارای لوله جداری، نياز به مش��بك كاري دارند كه 
فرآهم كردن اي��ن امر نياز به صرف هزينه باال دارد، با اين وجود 
دليلی برای ع��دم به كار بردن اين روند در چاه های لولة جداری 

وجود ندارد. 
 PDVSA از ش��روع تا كنون 89 كانال در 9 حلقه چاه ايجاد 
كرده است )جدول-2(. با اس��تفاده از اسيد كلريدريك10و%15 
با تاثير متوس��طه 0/35 فوت بر بش��كه كانال تش��كيل ش��د كه 
بلندتري��ن آن 89 ف��وت ب��ود و جمعاً 3596 ف��وت كانال ايجاد 
ش��د. تمامی چاه ها به خوبی جوابگو بودند و PDVSA مقرر نمود 
كه اين تكنيك جايگزين ديگر تكنيك های تحريك اس��يدی در 

منطقه شود.
در  ادام��ه، مطال��ب بيش��تری در خص��وص فرآيند حركتی 
آموخته ش��د و جنبه ه��ای گوناگون آن از قبي��ل حجم و قدرت 

اسيد، ميزان پمپاژ و غيره به خوبی تنظيم گرديد.

هنوز هم امكان پيش��رفت های چش��مگير به منظور افزايش 
نف��وذ و حالليت مصرف اس��يد و در نهايت افزاي��ش بهره برداری 
چاه در اي��ن تكنيك وجود دارد. به طور مثال ش��كل- 4 تصوير 
لحظ��ه ای )snapshot( از نتايج بهره ب��رداری چاهی كه در آن با 
اس��يد كانال ايجاد ش��ده بود را نش��ان می دهد. ب��ا توجه به اين 
نتايج و موفقيت های ديگر در اين حيطه قابليت اين تكنيك ثابت 
گرديد و انتظار می رود در بسياری از مناطق نفتی دنيا اين روش 

به كار رود.
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Volume 10% 
HCL,bbl

Volume 15% HCI, 
bbl

Total 
length, ftTunnelsDateWell

270014310/2005DM-160
670635152151/2006DM-154
28536022755/2006DM-118
300300170510/2006
45557113875/2006DM-163
52166042586/2006DM-164
660650686119/2006
41042028079/2006DM-156
7207207901210/2006DM-165
540540390910/2006DM-157
420420324710/2006DM-155
52515276359689TOTAL

جدول 3 - خالصه اي از فعاليت هاي انجام شده براي ايجاد تونل توسط اسيدكاري در تاريخ هاي مربوطه

شكل 4 - منحني توليد براي چاه DM-163  عملكرد مناسب را با ايجاد تنها هفت كانال اسيدي و در مجموع 138 
فوت طول نشان مي دهد. سنجش تواتر )فركانس( تابعي از عملكرد پمپ مغروق )submerssible( الكتريكي است. 




