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بررسيومقایسهیروندافزایشتولیدباعملیاتاسیدكاريدریكيازمیادین
جنوبغربيایران

   محمودمعماریاني2، دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مرکز  الههرباني*،ابراهیمروهاني1، مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت 

یکـي از روش هـاي کاربـردي کـه هزینه و زمان برداشـت نفـت را کاهش و ضریـب بهره دهي مخازن 
را افزایـش مي دهـد اسـیدکاري چاه هـای تولیـدی اسـت. جهـت بررسـي دقیـق عملیـات اسـیدکاري 
و نقـش آن در بهبـود وضعیـت تولیـد، مي تـوان بـه عوامـل مؤثـر در ایـن عملیـات از جملـه کیفیت و 
نـوع افزایه هـاي مـورد اسـتفاده در اسـیدکاري، نـوع اسـید، سیسـتم اسـیدکاري و نـوع سـازند اشـاره 
کـرد. در ایـن مطالعـه نحـوه ی عملکرد اسـید تزریقی در سـازند کربناته و مقایسـه ی آن بـا نتایج مدل 
نرم افـزاري بررسـي شـده اسـت. با توجـه به اینکـه داده هاي برگرفتـه از عملیات انگیـزش چاه در یک 
میـدان اکتشـافي اسـت در برخـی مـوارد فراوانـی اطالعـات مـورد نیـاز جهـت بررسـي هاي دقیق تـر 
انـدک اسـت. در ایـن پژوهـش ابتـدا آزمایش هـای چاه آزمایـي موجـود جهـت تعیین متغیرهـاي مهم 
مخزنـي ماننـد فشـار سـازند، تراوایـي و ضریـب پوسـته آنالیـز شـدند. سـپس بـا سـاخت مدل چـاه در 
نرم افـزار شبیه سـازي عملیـات اسـیدکاري، نحـوه ی اثرگذاري اسـید روي سـازند شبیه سـازي گردید 
و در انتهـا نتایـج حاصـل از مدل شبیه سـازي شـده با داده هـاي واقعي چاه آزمایي مقایسـه شـد. پس از 
عملیـات اسـیدکاري در چـاه، شـاخص بهره دهـی بهبـود قابل توجهـي را نشـان مي دهـد کـه حاکي از 

موفقیت آمیـز بـودن عملیات اسـیدکاري اسـت.

تکمیل دهانه ی چاه  و  تولیدی  اتمام عملیات حفاری یک چاه  از  پس 
تغییراتي  و  آغاز شده  آن  از  سیال  استخراج  مخزن،  تولیدی  سازند  در 
در فشار، حجم و گرانروي سیال ایجاد مي شود. تغییر متغیرهاي مذکور 
)مایع و گاز(  فازهاي سیال  الگوی رژیم  تغییر  از جمله  تغییراتی  باعث 
بنابراین با گذشت زمان و ادامه ی  تولید،  مخزن، نرخ سیال و ... است. 
تابع زمان  به نوعي  متغیرهاي مخزن  واقع  تغییر مي کند. در  رفتار مخزن 
بر  چاه  و  مخزن  رفتار  تحلیل  و  تجزیه  چاه آزمایي،  عملیات  هستند. 
اساس گذشت زمان است که با استفاده از اطالعات زمان، فشار و نرخ 
نفوذپذیري،  نظیر  مخزن  مهندسي  متغیرهاي  اکثر  تزریقي،  یا  تولیدي 
بیان  به  چاه؛  تولید  در  مؤثر  )حجم  چاه  تخلیه ی  سطح  پوسته،  ضریب 
دیگر حجمي از مخزن که از هر چاه تخلیه مي شود( و نوع مخزن )ساده 
یا ترکیبي( به دست مي آید. ارزیابي و آنالیز تغییرات متغیرهاي مخزني 
نقش عمده اي در ایجاد مدلی دقیق و به روز از هر مخزن دارد که مي توان 
از آن براي توصیف ساختار محیط متخلخل مخزن در جهت بهبود تولید 
بهره مند گردید. هنگام بهره برداري از هر مخزن، ممکن است به دالیل 
متعددی تولید از برخی چاه ها توجیه اقتصادي نداشته باشد. برخي عوامل 
باعث کاهش  از آن هستند  بعد  یا  از عملیات حفاري  ناشی  که عمدتاً 
گل  نفوذ  اثر  در  سازند  آسیب  جمله  از  می شوند.  قابل توجهی  تولید 
حفاري و سیمان کاري، آسیب هاي سازند ناشي از مشبک کاري، تکمیل 
چاه و عملیات تعمیر چاه ها و آسیب هاي ناشي از عملیات انگیزش چاه. 
تأثیرات این عوامل را مي توان در متغیرهایي مثل ضریب پوسته3، افت 
معموالً  کرد.  مشاهده  چاه  جریان  شدت  و  بهره دهي5  ضریب  فشار4، 

عملیات  پوسته،  و کاهش ضریب  چاه  تولید  بهبود  براي  بهترین روش 
اسیدکاري است ]1[. براي آنالیز نتایج اسیدکاري، شناخت ویژگي هاي 
اساسي مخازن، چاه ها و عوامل مؤثر بر تولید از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است. یکي از روش هاي مدرن شناخت مخازن انجام آزمایش های چاه 
آزمایي6 است. با انجام آزمایش هایي مثل ساخت فشار و کاهش فشار و 
تحلیل تفسیر آنها می توان اطالعات جامع و مهمي از مخزن و چاه مورد 

مطالعه به دست آورد ]2[.

1-عملیاتچاهآزمایي
درباره ی  اطالعاتي  آوردن  به دست  چاه آزمایي  از  هدف  کلي  به طور 
اندازه گیری  با  منظور که  بدین  است.  از چاه و مخزن  تولید  چگونگی 
آنالیز  با  و  می شود  ایجاد  فشار  موج  مخزن،  درون  چاه،  از  تولید  نرخ 
تغییرات فشار بر حسب زمان و تفسیر تغییرات مذکور، اطالعاتي راجع 
به چاه و مخزن اخذ می گردد ]3[. چاه آزمایي، روش مرسوم و کلیدي 
جهت  چاه آزمایي  داده هاي  تحلیل  نتایج  است.  گاز  و  نفت  صنایع  در 
سرمایه گذاري های چندین میلیون دالري استفاده مي شوند. معموالً یک 
وضعیت  کردن  مانیتور  و  مشاهده  اصلي  شاخص  به عنوان  چاه آزمایي 
تولید استفاده می شود و بر اساس نتایج حاصل از آن، راه کارهایي براي 
پیش بیني دقیق تر رفتار مخزن و سرمایه های الزم تبیین می گردد. به طور 
مخزن،  رفتار  و  ویژگي  به  مي توان  چاه آزمایي  عملیات  انجام  با  کلی 
شعاع و نوع رفتار مخزن، سرعت بهینه ی برداشت از مخازن، پیش بیني 
در  آمده  به وجود  مسائل  و  مشکالت  مخزن،  آینده ی  رفتار  وضعیت 
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مخزن یا دهانه ی چاه و ... پي برد.  اگر در سناریوی تولید از یک مخزن 
به این موارد توجه نشود، نه تنها استفاده ی بهینه از مخازن امري غیرممکن 

مي شود بلکه عمر مفید مخزن نیز بسیار محدود  خواهد شد ]5و4[.

2-عملیاتاسیدكاري7
اسید  از  عموماً  چاه ها8  انگیزش  عملیات  بر  حاکم  منطق  اساس  بر 
اسید  با  آن  مخلوط  یا  کربناته(  سازندهاي  )در  به تنهایي  کلریدریک 
فلوریدریک )در سازندهاي ماسه   سنگ( استفاده مي گردد. گاهی جهت 
متعادل نگهداشتن برخي خواص متغیر اسید کلریدریک، افزودني هاي 
شیمیایي خاصي به آن اضافه مي شود که بعضي از این افزایه ها عبارتند 
از افزایه ی ضدخوردگي اسید، افزایه ی کاهش دهنده ی کشش سطحي، 
افزایه ی ضد امولسیون، افزایه ی کنترل کننده ی یون آهن و .... اسید را 
با  یا  از مسیرهاي لوله جداري9 و آستري چاه10  مي توان از سطح زمین 
تولیدي  ناحیه ی  مخزن  سنگ  به  سیار11  مغزي  لوله  دستگاه  از  استفاده 
تزریق کرد. اصوالً هر نوع سنگی از جمله سنگ مخازن نفتی یا گازی 
به  به صورت متخلخل  نیروهاي مختلف  از مجموعه ی ذراتي که تحت 
نوع  هر  با  متخلخل  فضاهای  است.  شده  تشکیل  چسبیده اند  یکدیگر 
و  موئینگی  نیروهای  اثر  در  که  شده اند  پر  گاز(  و  نفت  )آب،  سیالی 
هیدرواستاتیکی جریان می یابند. با تزریق اسید قدرت نفوذپذیری سنگ 

مخزن افزایش می یابد. این امر ممکن است با ایجاد خورده گي در ذرات 
مسدودکننده ی خلل و فرج موجود در سنگ مخزن یا خورندگي بستر 

سنگ مخزن انجام شود ]7و6[.

3-روشاجرايتحقیق
وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور، نیاز به برداشت هرچه بیشتر از 
منابع هیدروکربني با هدف جلوگیری از آسیب به سازند و نیز کمک 
و  چاه ها  انگیزش  عملیات  تولید،  هزینه هاي  بهینه سازي  و  کاهش  به 
این  در  است.  یافته  ویژه ای  اهمیت  تولیدی  چاه های  از  بهینه  بهره وري 
اسیدکاري  انجام  با  چاه  انگیزش  عملکرد  بهبود  جهت  پروژه اي  راستا 
فرضیات  اساس  بر  شد.  معرفي  ایران  جنوب غربي  میادین  از  یکي  در 
به  مربوط  اطالعات  برخي  طبیعي،  رانش  با  چاهي  انتخاب  و  تحقیق 
خصوصیات مخزنی )قبل از اسیدکاري( در دسترس بوده و بر این اساس 
با استفاده از نرم افزار چاه آزمایي Saphire امکان تفسیر کامل داده هاي 
زمان(،  حسب  بر  دما  و  فشار  )تغییرات  چاه آزمایي  آزمایش های  انواع 
پوسته،  )اثر  مخزني  مهم  متغیرهاي  تخمین  و  دقیق  تحلیل  شبیه سازي، 
تراوایي و ...( فراهم شده است. سپس با شبیه سازي عملیات اسیدکاري با 
نرم افزار Stimcade جهت بهینه سازي متغیرهاي عملیاتي )از جمله نوع و 
حجم اسید و افزایه ها، تعداد مراحل اسیدکاري و ...( انجام شد و متعاقباً 
بهره وري  شاخص  افزایش  و  کمتر  پوسته ي  مقادیر ضریب  به  دستیابي 
توسط  بهره وري  شاخص  و  چاه  عملکرد  ارزیابي  همچنین  شد.  انجام 

نمودارهاي IPR در نرم افزار prosper انجام گردیده است.

3-1-مراحلارزیابيمخزن
■ طراحيآزمایش: بسته به نوع سیال چاه )نفت یا گاز( و هدف آزمایش، 

باید ابتدا یک آزمایش مناسب طراحي شود.
وسایل  و  ابزارها  از  چاه،  هر  آزمایش  در  آزمایش:  ابزار  و  وسایل   ■

مختلفي استفاده مي شود )در اینجا DST انجام شده است(.
و  چاه آزمایی  داده های  اندازه گیري  دقت  دادهها:  جمعآوري  ■
مخزن  آینده  پیش  بیني هاي  و  نهایي  نتایج  در  آنها  پردازش  چگونگی 

بسیار مهم است.
■ آنالیزآزمایش: با توجه به نوع آزمایش انجام شده، پس از جمع آوري 
را  نیاز  مورد  متغیرهاي  و  آنالیز کرد  را  داده ها  مي توان  دقیق  اطالعات 
چندین  خصوص  این  در  آورد.  به دست  موجود  ریاضي  فرمول هاي  با 
برنامه ی نرم افزاري جهت آنالیز داده هاي آزمایش چاه وجود دارد که در 

این پ ژوهش از نرم افزار Saphire و Stimcade استفاده مي شود.
تفسیر  تولیدی،  چاه  چاه آزمایی یک  بخش  مهم ترین  دادهها:  تفسیر  ■

داده هاي حاصل از آزمایش چاه است.

DST3-2-شرحعملیات
با  متري   4487-4496 عمقي  بازه ی  در  و   A سازند  در   DST عملیات 
چاه  تولیدي  توان  ارزیابي  مخزني،  مشخصات  آوردن  به دست  هدف 
نمونه گیري  همچنین  و  چاه  تولید  قابلیت  شاخص  محاسبه ی  طریق  از 
عملیات  اتمام  از  پس  چاه  این  در  است.  شده  انجام  تولیدي  سیال  از 
سپس  گردید،  انجام  اینچ   5 آستري  در  چاه  مشبک کاري  حفاري، 

)نمودار سبز( و 1 بر حسب زمان  تمام لگاریتمي تغییرات فشار  نمودار 
از عملیات  )نمودار قرمز( قبل  بر حسب زمان  تغییرات فشار  مشتق 

اسیدكاري

و 2 زرد(  )نمودار  زمان  برحسب  فشار  تغییرات  نیمه لگاریتمي  نمودار 
از عملیات  )نمودار قرمز( پس  بر حسب زمان  تغییرات فشار  مشتق 

اسیدكاري
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وسایل درون چاهي FB.DST تا عمق 4339/6 متري به داخل چاه رانده 
و توپک در عمق 4313/2 متري نصب شد. با اعمال فشار 1500 پام از 
درون رشته ی تست و 2200 پام از فضاي حلقوي، شیر تست درون چاهي 
اتمام  با  باز گردید.  تولیدي  نفت  نرخ و مشخصات  اندازه گیري  جهت 
با استفاده از لوله مغزي سیار و  ساخت فشار اولیه، عملیات اسیدکاري 
تزریق 4000 گالن اسید به درون چاه انجام شد. در نهایت جهت بررسي 
روند افزایش فشار، چاه به مدت 51 ساعت و 20 دقیقه از شیر آزمایش 

درون چاهي LPRN به حالت بسته درآمد.
با توجه به فرضیات درنظر گرفته شده در معادالت جریان سیال در فضاي 
متخلخل، باید آنالیز چاه آزمایي در نرخ ثابت انجام شود که به دلیل عدم 
آنالیزهاي  جریاني،  آزمایش هاي  طي  شرایطی،  چنین  به  دست یابي 
مربوطه روي زمان هاي چاه بسته انجام مي گردد. در این آزمایش با توجه 
به انجام آزمایش ساخت فشار، قبل و بعد از اجراي عملیات اسیدکاري، 
موفقیت آمیز بودن عملیات اسیدکاري قابل بررسي است. بدین منظور با 
تحلیل آزمایش ساخت فشار اولیه که قبل از اسیدکاري و به مدت 10 

ساعت بوده نتایج زیر حاصل گردید:
اندازه گیري   41 این چاه حدوداً  در  پوسته  اساس جدول-1 ضریب  بر 
شد که نشان دهنده ی آسیب شدید در قسمت مشبک کاري شده ی چاه 
است. به دلیل آسیب موجود در چاه، اختالف فشار ناشي از ضریب پوسته 
بسیار  تأثیر  به دلیل  فشار  اختالف  این  محاسبه شد که  پام  حدود 4103 
شدید آن در توان تولیدي چاه باید از طریق انجام عملیات اسیدکاري 
مرتفع گردد. پس از تزریق 4000 گالن اسید کلریدریک %  15  این چاه 

دوباره تحت آزمایش تولید و متعاقب آن ساخت فشار قرار گرفت که 
منحني مربوط به آنالیز آن به شرح زیر است:

به 3/31- کاهش  از 41  اسیدکاري  انجام  از  پوسته پس  مقدار ضریب 
یافت که منجر به کاهش اختالف فشار ناشي از ضریب پوسته از حدود 
4100 به 1100- گردید. این مهم بیانگر آنست که اسیدکاري انجام شده 
افزایش داده  نیز به شدت  بین بردن آسیب، توان تولید چاه را  از  ضمن 
است. جهت ارزیابي توان تولید چاه و محاسبه ی شاخص قابلیت تولید 
چاه، مدل چاه در نرم افزار Prosper ساخته شد. مدل مذکور با استفاده 
از فشار چاه بسته و داده هاي نرخ و فشار آزمایش جریاني با جریان چاه 

از طریق سه کاهنده کالیبره شد.
با توجه به اطالعات موجود، منحني IPR براي دو حالت قبل و بعد از 

اسیدکاري ترسیم شد که در شکل هاي-5و4و3 نشان داده شده است:
مقدار  است  قابل مشاهده  شکل هاي-3و4  منحني  در  که  همان طور 
شاخص قابلیت تولید چاه قبل از اسیدکاري STBD/psi 0/17 و مقدار 
جریان مطلق )AOF( 1150 بشکه در روز محاسبه شد. اما این اعداد پس 
از انجام اسیدکاري به ترتیب برابر با STBD/psi 2/55 و 17250 بشکه در 

نمودار روند افزایش تولید )IPR( قبل از انجام اسیدكاري3

نمودار روند افزایش تولید )IPR( پس از انجام اسیدكاري4
انجام 5 از  پس  و  قبل   )IPR( تولید  افزایش  روند  نمودار  مقایسه ی 

اسیدكاري

Semi log Line (DC0566_Job1 build-up #1)

hr78/0969From

hr86/2206To

psi115/298Slope

psia8534/23Intercept

psia8366/2P@1hr

[psia]-10/00998P Match

md.ft924k.h

md13/2k

psia8534/23p*

--41Skin

psi4103/81Delta P Skin

خالصه ی اطالعات حاصل از رگرسیون روي نمودار نیمه لگاریتمي1
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روز اندازه گیري شده است.
از  بعد  و  قبل  حالت  دو  براي  چاه   IPR منحني  مقایسه ی  شکل-5  در 

اسیدکاري نشان داده شده است:

4-شرحعملیاتاسیدكاريوبررسينتایجانجامعملیاتانگیزش
چاه

پس از آنالیز آزمایش ساخت فشار در این چاه، مقدار ضریب پوسته در 
بازه ی مشبک کاري شده 41 ارزیابي شد که حاکي از وجود آسیب شدید 
ناشي از عملیات مشبک کاري است. بر این اساس عملیات اسیدکاري با 
استفاده از لوله مغزي سیار و با تزریق 4000 گالن اسید هیدروکلریک 
15 درصد به همراه افزایه هاي نشان داده شده در جدول -2 انجام گردید. 
توجه  با  آزمایش،  مورد  بازه ی  به  احتمالي  آسیب  نوع  بررسي ها  طبق 
به تاریخچه ی حفاري از نوع Mixed deposits با ترکیب 50 درصدي 
مواد حالل در اسید و 50 درصد مابقي غیرقابل حل در اسید ارزیابي شد. 
اندازه ی   1  با  لوله مغزي سیار  از  با استفاده  تزریق اسید در این چاه 
تزریق  نرخ  اسیدکاري،  عملیات  گزارش  اساس  بر  گردید.  انجام  اینچ 
اسید حدود 0/6 بشکه در دقیقه و فشار 2800-2450 پام و نرخ تزریق 
سیال جابه جا کننده حدود 2 بشکه در دقیقه و با فشار 4000-3600 پام 

انجام شده است. بر اساس نتایج شبیه سازي، فشار تزریق پیش بیني شده ی 
طبق  که  است  پام   3500 حدود  در  مذکور  تزریقی  نرخ  با  سرچاهي 
شکل-6 فشار تزریق درون چاهي نیز حدود 9000 پام محاسبه مي شود. 
بر اساس آنالیز چاه آزمایي انجام شده در این چاه، مقدار ضریب پوسته 
پس از انجام اسیدکاري 3/31- محاسبه گردیده است. با توجه به آنالیز 
انجام شده در شبیه ساز Stimcade، با تزریق 4000 گالن اسید پیش بیني 
مي شود که ضریب پوسته از مقدار اولیه ی 41 به 3/91- کاهش یابد که 
بیانگر پیش بیني مناسب مدل ساخته شده از شرایط واقعي انجام شده در 

چاه است.
طبق شکل-7 بیشترین مقدار کاهش ضریب پوسته با تزریق 20 بشکه ی 

Additive Type Concentration (%)

15% HCl 93

INHIBITOR AID 2/7

MUTUAL SOLVT 0/4

CORROSION INHIBITOR 2/1

DISPERSING AGENT 0/5

NON EMULSIFYING AGENT 0/2

H2S SCAVENGER 0/4

IRON CONTROL AGENT 1/04

تركیب اسید مورد استفاده در اسیدكاري2

بر 6 اسید  تزریق  درون چاهي  و  سرچاهي  فشار  تغییرات  نمودار 
حسب زمان

نمودار تغییرات ضریب پوسته بر حسب حجم اسید تزریقی7

نمودار تغییرات كلسیت موجود در چاه بر حسب عمق نفوذ اسید8

نمودار تغییرات تراوایي بر حسب عمق نفوذ اسید9
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اولیه ی اسید انجام شده که حاکي از کم عمقی ناحیه ی آسیب دیده مخزن 
تزریقي جهت  اسید  مابقي حجم  است.  مشبک کاري  و  اثر حفاري  در 

بهبود شرایط فیزیکي سنگ مخزن مانند تخلخل و تراوایي خواهد بود.
بـه  مربـوط  بیانگـر زمـان  توالـي زمانـي،  لحـاظ  از  شـکل هاي-4و3و2 
تزریـق اسـید در عمق هاي اشـاره شـده اسـت کـه نشـان دهنده ی انحالل 
تدریجـي سـنگ مخـزن در اثـر مجـاورت با اسـید تزریقي اسـت. مقدار 
نفـوذ اسـید در سـنگ مخـزن 3/5 فوت اسـت و پس از ایـن عمق، دیگر 
اسـیدي بـراي واکنـش با سـنگ وجود نداشـته و سـیال تزریقي خاصیت 
اسـیدي خود را از دسـت داده اسـت. نمودار شـکل-9 تغییرات تراوایي 
تونـل ایجـاد شـده در اثـر تزریـق را پـس از تزریـق هـر مرحلـه از اسـید 
نشـان مي دهـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار قبـل از تزریـق اسـید، تراوایـي 
ناحیـه ی مشـبک کاري شـده در فاصلـه ی 0/04 فوتـي چـاه برابـر با صفر 
و در نقـاط دوردسـت تر از نقطـه ی مذکـور 17 میلي دارسـي اسـت. پس 
از تزریـق اسـید به دلیـل ایجـاد تونـل، تراوایـي به طـور ناگهانـي افزایـش 
در  شـده  ایجـاد  تونـل  تراوایـي  کـه  به گونـه اي  مي یابـد؛  چشـم گیري 
فاصلـه ی عمقـي 0/04 فوتـي پـس از 15 دقیقـه بـه 11000 میلي دارسـي 
افزایـش مي یابـد. ایـن امـر نشـان دهنده ی ایجـاد تونل هایـي بـا کیفیـت 

است. مناسـب 

نتیجهگیري
■ بــر اســاس نتایــج شبیه ســازي عملیــات اســیدکاري در نرم افــزار 
مقــدار  بــا  کــه  شــد  محاســبه   -3/91 پوســته  Stimcade، ضریــب 
ــزار  ــط نرم اف ــار توس ــاخت فش ــش س ــي آزمای ــز واقع ــل از آنالی حاص

دارد. قابل قبولــي  همبســتگي   )-3/31(   Sa phir

■ تغییرات تراوایي، تخلخل و اغتشاش فشار ناشي از تزریق اسید پس از 
اسیدکاري تا عمق 3/5 فوتي مشاهده مي شود و پس از این عمق، شرایط 

در تمامی متغیرهاي مذکور دست نخورده باقیمانده است.
رشد  چاه  این  در  بهره دهي  شاخص  شده  انجام  اسیدکاري  از  پس   ■
قابل توجهي را نشان مي دهد که حاکي از موفقیت آمیز بودن اسیدکاري 
 2/55  STBD/psi به   0/17 از  اسیدکاري  از  پس  شاخص  این  است. 

افزایش یافت.

پیشنهادها
■ بـا توجـه بـه اینکـه فرآینـد انتخـاب فرموالسـیون اسـید مسـتلزم انجـام 
آزمایش هـا  ایـن  مي گـردد  پیشـنهاد  اسـت.  سـازگاري  آزمایش هـای 
بـر اسـاس مغـزه ی اخـذ شـده از چـاه یـا خرده هـاي حفـاري ایـن چـاه و 
نمونـه ی لوله مغزي اسـتفاده شـده در رشـته ی تکمیل آن، بـا درصدهاي 
مختلف اسـید هیدروکلریک )مثاًل 5%، 10%، 20%  و 28%( انجام شـود تا 
در زمـان بهره بـرداري از آن امـکان طراحي هـاي مختلف مقـدور گردد.
■ بر اساس مدل ساخته شده از چاه ها در نرم افزار، با توجه به تزریق پذیري 
نمي شود.  نفوذ  افزایش عمق  به  منجر  اسید  غلظت  افزایش  سازند،  کم 
بررسي  عملیات  این  در  نیز  استفاده  مورد  اسید  افزایش حجم  همچنین 
شد که توفیقي در افزایش عمق نفوذ اسید حاصل نمي کند. بر این اساس 
پیشنهاد مي گردد که آزمایش سیالب زني با اسید جهت مشاهده ی رفتار 

سنگ در مقابل اسید تزریقي انجام گردد.
واکنش پذیري  به دلیل   12 EDTA مانند  غیراسیدي  سیاالت  از  استفاده   ■
کمتر در مقایسه با اسید هیدروکلریک و اثربخشي قابل قبول که نیازمند 

نرخ تزریق کمتري نیز هست پیشنهاد مي گردد.
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