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فناوري الیه شکافی اسیدی، روشی نوین جهت 
انگیزش و بهبود تولید از مخازن كربناته 

مقدمه
با توجه به افزايش قیمت انرژی در سال های 
اخیر، متولیان صنايع نف��ت و گاز در فکر يافتن 
روش ه��ای جديدتر و با بازدهی بیش��تر، جهت 
تولید هیدروكربور از مخازن هستند. روش های 
تحريک چاه به منظور بهب��ود در میزان تولید و 
س��رعت بخش��یدن به تولید نف��ت و گاز میادين 
مختلف به كار می رون��د. در میان اين روش ها، 
اليه ش��کافی با اسید و اليه ش��کافی پروپانتی به 
عنوان دو گزينه برت��ر در تولید از مخازن عمیق 
و كم تراوا پیش��نهاد می ش��وند. روش انگیزش، 
متناسب با ويژگی های خاص هر سازند انتخاب 
می شود؛ از اين رو در سازندهای ماسه سنگی از 
عملیات اليه ش��کافی پروپانتی4 و در سازندهای 
كربناته اغلب از عملیات اليه ش��کافي  اس��یدی5 

استفاده می شود. 
از آنجايی ك��ه بی��ش از 85 درص��د مخازن 
هیدروكربنی كش��ورمان از ن��وع كربناته بوده و 
اكثر آنها با معضل افت فش��ار مواجهند، استفاده 
از روش اليه شکافی با اس��ید در آينده ای بسیار 
نزديک، ض��روری به نظر می رس��د. از س��وی 
ديگر به دلیل لزوم حضور كش��ور در بازارهای 
بین الملل��ی نف��ت و هم چنین بازدهی س��ريع تر 
روش ه��ای چاه محور در بهبود به��ره وری، اين 
روش ها بیش��تر مورد توجه قرار خواهند گرفت. 
از اي��ن رو انج��ام تحقیق��ات علم��ی در مورد 
روش های اليه ش��کافی، به خصوص اليه شکافی 

با اسید بسیار ضروری است.

1- الیه شکافی، روشی نوین در بهبود عملکرد چاه
پیچیدگی عملیات اليه ش��کافی در ماهیت 

چن��د علمي6 بودن آن اس��ت، چ��را كه طراحی 
مناس��ب اي��ن عملی��ات، نیازمند درگیر ش��دن 
گروه ه��ای مختل��ف مهندس��ی اس��ت. علومی 
هم چ��ون مکانی��ک س��نگ )كنت��رل هندس��ه 
شکاف(، مکانیک سیاالت )كنترل جريان سیال 
و جابه جايی اس��ید يا پروپانت(، مهندسی شیمی 
)كنترل عملکرد مواد به كار رفته و واكنش اسید 
با كانی ها( و حتی بررسی مسائل زيست محیطی 
در عملی��ات اليه ش��کافی نقش مهم��ی را ايفا 

می كنند ]1[.
اليه ش��کافی، تزريق يک س��یال خاص به 
درون س��ازند اس��ت. با افزايش ن��رخ تزريق يا 
ويسکوزيته سیال، فشار نیز افزايش می يابد. اگر 
میزان تزريق به طور پیوس��ته افزايش يابد، تنش 
در نقطه ای از س��ازند بزرگت��ر از حداكثر تنش 
قابل تحمل سنگ خواهد ش��د كه اين موضوع 

منجر به شکست سنگ مي شود.
با هرزروی سیال، فشار درون شکاف و در 
نتیجه پهنای ش��کاف نیز كاه��ش می يابد. برای 
جلوگی��ری از كاهش پهنا، بايد س��یال هرز رفته 
جايگزين ش��ود. پمپ كردن سیال با همان نرخ 
ه��رزروي باعث ثابت ماندن هندس��ه ش��کاف 
می ش��ود. به منظور افزايش حجم شکاف، سیال 
بايد س��ريع تر از نرخ هرزروي به درون شکاف 

پمپ شود]2[.
در عملیات اليه شکافی مخازن كم تراوا بر 
روی نیم طول ش��کاف )Xf( تأكید مي شود؛ اما 
در مخازن با تراوايی باال قابلیت هدايت شکاف 
)kfw( مهم تر اس��ت. پارت��س7 دو پارامتر Xf و 
kfw را در قالب مفهوم قابلیت هدايت بدون بعد 

شکاف8 و به صورت زير بیان كرده است. 
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بـه منظـور   . شـود  باعث ثابت ماندن هندسه شكاف مي رويهرزردن سيال با همان نرخ پمپ ك. جايگزين شود
  ].2[به درون شكاف پمپ شود يهرزرو تر از نرخ افزايش حجم شكاف، سيال بايد سريع

ي يـ مخـازن بـا تراوا   دراما  ؛شود ميتأكيد ) Xf(طول شكاف  نيم بر روي تراوا ن كممخازشكافي عمليات اليهدر 
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شـكاف   جريان دادن سيال به، نسبت بين توانايي شكاف براي انتقال جريان به توانايي سازند براي CfDمفهوم 
   ].1[باشند تراز و هم متعادلبا يكديگر  بايد ،به طور كلي اين دو ويژگي توليد .است

  
  شكافي ع عمليات اليهاانو - 2
  پروپانتيشكافي  اليه -2-1

سـيالي بـا   مناسب فشار  اعمال باابتدا نظر،  هاي ضروري بر روي سازند مورد انجام بررسي از در اين روش پس
پس از تزريق اين سيال، سـيال   .شود و گسترش آن به داخل چاه پمپاژ مي شكافويسكوزيته كم جهت ايجاد 

بـه داخـل چـاه     پروپانـت بيشتر است به همراه  يشينيال پاصلي كه ويسكوزيتة آن به مراتب از ويسكوزيته س
موجـود  پروپانـت  عالوه بر اين  .دشو و گسترش آن مي پهناي شكافسيال اصلي باعث افزايش . شود تزريق مي

پـس از تزريـق تمـام    . كنـد  جلـوگيري مـي  هاي فوقاني و جـانبي   شكاف در اثر فشار اليهدر آن از بسته شدن 
 .شـود  ميو خروج آن  موجود در سيال اصلي باعث كاهش ويسكوزيته كننده رقيقماده سياالت و اتمام پمپاژ، 

  ].3[ ماند باال جهت جريان نفت باقي مي كانالي با قابليت هدايت ترتيب يندب
بـراي   .شـود  هـا اسـتفاده مـي    سـنگ  از اين روش در سازندهاي با پالستيسيته باال، مانند ماسه به طور معمول

 ،پروپانـت  سيال، نوع منطقه، يتنش هاي ميدانوضعيت  فت هيدروليكي پارامترهايي نظيريند شكاآموفقيت فر
  .كليدي هستند تزريق از موارد ميزان نرخ و فشار ،آن غلظت و بندي دانهنوع 

مفهوم CfD، نسبت بین توانايی شکاف برای انتقال 
جريان به توانايی سازند برای جريان دادن سیال به 
شکاف است. به طور كلی اين دو ويژگی تولید، 

بايد با يکديگر متعادل و هم تراز باشند]1[. 

2- انواع عملیات الیه شکافی
2-1- الیه شکافی پروپانتی

در اي��ن روش پ��س از انج��ام بررس��ي هاي 
ضروري بر روي س��ازند مورد نظر، ابتدا با اعمال 
فشار مناس��ب، سیالي با ويس��کوزيته كم جهت 
ايجاد ش��کاف و گسترش آن به داخل چاه پمپاژ 
مي شود. پس از تزريق اين سیال، سیال اصلي كه 
ويس��کوزيتۀ آن به مراتب از ويس��کوزيته سیال 
پیش��ین بیش��تر اس��ت به همراه پروپانت به داخل 
چاه تزريق مي ش��ود. س��یال اصلي باعث افزايش 
پهنای شکاف و گس��ترش آن مي شود. عالوه بر 
اين، پروپانت موجود در آن از بسته شدن شکاف 
در اثر فش��ار اليه های فوقانی و جانبی جلوگیري 
مي كن��د. پ��س از تزري��ق تم��ام س��یاالت، ماده 
رقیق كننده موجود در سیال اصلي باعث كاهش 
ويس��کوزيته و خروج آن مي ش��ود. بدين ترتیب 
كانالي با قابلیت هداي��ت باال جهت جريان نفت 

باقي مي ماند ]3[.
ب��ه طور معمول از اين روش در س��ازندهای 
با پالستیس��یته باال، مانند ماسه س��نگ ها اس��تفاده 
ش��کافت  فرآين��د  موفقی��ت  ب��رای  می ش��ود. 
هیدرولیکی پارامترهايی نظیر وضعیت میدان های 
تنش��ی منطقه، نوع سیال، پروپانت، نوع دانه بندی 
و غلظت آن، فش��ار و میزان نرخ تزريق از موارد 

سید مرتضی میر عباسی1  دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر
سید علی حسینی2  دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف

احسان خامه چی3  استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر
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كلیدی هستند.

2-2- الیه شکافی با اسید
اصول كلی اي��ن روش همانند اليه ش��کافی 
پروپانتی اس��ت. تف��اوت اصلی اي��ن روش ها در 
س��یال مورد اس��تفاده و هم چنین نوع سازند است. 
سازندهايی مانند سنگ آهک، دولومیت و سنگ 
گچ )س��نگ آهک نرم و با تخلخل بیشتر( با اسید 
واكنش می دهن��د و آب، نمک های قابل حل در 
آب و دی اكسید كربن تولید می كنند. اسید ضمن 
تیزاب كاری ديواره  شکاف ها، سنگ غیر قابل حل 
در آب را به نمک بس��یار حالل و دی اكسید كربن 
تبدي��ل می كن��د. زمانی كه پمپ ك��ردن متوقف 
می شود، فش��ار به مقدار اولیه كاهش می يابد. اگر 
الگوی واكنش يکنواخت باش��د، سطوح شکاف 

به آرامی بسته شده و هیچ گونه قابلیت هدايتی باقی 
نخواهد ماند. تفاوت تركیب كانی های س��نگ و 
الگو های نامنظم جريان، تیزاب كاری غیريکنواخت 
را ب��ه وج��ود آورده كه منجر ب��ه باز ماندن برخی 
از بخش های حل ش��ده می ش��وند. از اي��ن رو در 
اليه ش��کافی با اس��ید، قابلی��ت هدايت ناش��ی از 
حل كنندگی اسید و در اليه شکافی پروپانتی ناشی 

از پروپانت است]4[.
در برخی موارد به ويژه در سازندهای كربناته، 
می توان از هر دو عملیات ش��کافت هیدرولیکی و 
شکافت اس��یدی اس��تفاده كرد كه هر كدام برای 
دست يابی به سطحی از بهبود تولید، دارای مزايا و 

معايب خاص خود هستند]4[.
 عوام��ل الزم برای امکان انجام اليه ش��کافی 

پروپانتی در سازندهای كربناته عبارتند از:

* حاللی��ت ك��م )كمتر از 65 ت��ا 75 درصد( 
سازند در اسید )Hcl(؛

* س��ازند نس��بتاً همگن كربناته )مثل س��نگ 
آهک خالص(

* واكنش پذيری اندک سنگ سازند در اسید. 
)150o Fمانند دولومیت های با دمای كم )كمتر از

* نرم ش��دن س��نگ پس از تماس با اس��ید و 
شکست تحت تأثیر فشار اليه های فوقانی

* باال بودن فش��ار انس��داد سنگ تا حدی كه 
موجب بسته شدن يا كاهش تراوايی شکاف  اسیدی 

شود؛
عوامل الزم برای امکان انجام اليه ش��کافی با 

اسید در سازندهاي كربناته عبارتند از:
* وجود ش��کاف های طبیعی در س��ازند كه 
موجب عدم موفقیت اليه شکافی پروپانتی می شود.
* س��ازندهای ناهمگن كه ديواره شکاف در 
آنها به صورت غیريکنواخت تیزاب كاری می شود.
* چاه از نظر مکانیکی قابلیت پذيرش پروپانت 

را نداشته باشد]6[.

3-  روش های انجام عملیات الیه شکافی با اسید
چن��د روش پاي��ه و كلی برای دس��ت يابی به 
شکافی با قابلیت هدايت باال در سازند های كربناته 
با استفاده از اسید وجود دارد كه در زير هركدام از 

اين روش ها مورد بررسی قرار می گیرد. 

3-1- انگشتی شدن در فاز گرانرو9
در اين روش از س��یال پیشرو10 و اسید استفاده 
می شود. ابتدا سازند توسط يک ژل با گرانروی باال 
)معموالً آبي كه توسط Crosslinker ژله ای شده( 
به عنوان سیال پیش��رو به طور هیدرولیکی شکافته 
می ش��ود. سیال پیش��رو برای ايجاد هندسه  شکاف 
)طول، عرض و ارتف��اع( و هم چنین خنک كردن 
سازند به منظور كاهش نرخ واكنش اسید استفاده 
می شود. پس از اين مرحله، اسیدی با گرانروی كم 
)معموالً Hcl يا مخلوط آلی Hcl( به درون شکاف 
پمپ می ش��ود. فرض مي شود اسید به دلیل تفاوت 
گرانروی ها و در نتیجه تحرک پذيری، به صورت 
انگشتی در درون سیال پیش��روی گرانرو حركت 
 15  Hcl،مي كند. رايج ترين اس��ید مورد اس��تفاده
درصد وزنی است. غلظت های باالتر Hcl مانند 20 
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 ]3[شكافي پروپانتياليه 1-شكل

  شكافي با اسيد اليه -2-2
تفاده ها در نوع سيال مورد اسـ  فاوت اصلي اين روشت. استشكافي پروپانتي  اصول كلي اين روش همانند اليه

نـرم و بـا   سـنگ آهـك   (سازندهايي مانند سنگ آهك، دولوميـت و سـنگ گـچ    . چنين نوع سازند است و هم
. كننـد  كربن توليد مـي  اكسيد و دي هاي قابل حل در آب نمكآب، دهند و  واكنش مي با اسيد) تخلخل بيشتر

كربن  اكسيد ر حالل و ديسنگ غير قابل حل در آب را به نمك بسيا ،ها فشكا  ديوارهكاري  اسيد ضمن تيزاب
اگر الگوي واكـنش  . يابد وليه كاهش ميشود، فشار به سطح ا زماني كه پمپ كردن متوقف مي. كند تبديل مي

تفـاوت  . گونه قابليـت هـدايتي بـاقي نخواهـد مانـد      يكنواخت باشد، سطوح شكاف به آرامي بسته شده و هيچ
كاري غيريكنواخت را به وجـود آورده كـه منجـر بـه      هاي نامنظم جريان، تيزاب هاي سنگ و الگو كانيتركيب 

قابليـت هـدايت ناشـي از     ،رو در اليه شكافي بـا اسـيد   از اين. شوند هاي حل شده مي ماندن برخي از بخش باز
 ].4[استكنندگي اسيد و در اليه شكافي پروپانتي ناشي از پروپانت  حل

  
  ]5[ مكانيزم اليه شكافي با اسيد2-شكل

  
عمليـات شـكافت هيـدروليكي و شـكافت      از هـر دو توان  ميدر سازندهاي كربناته،  ه ويژهب و در برخي موارد

يابي به سطحي از بهبود توليد، داراي مزايا و معايب خـاص خـود    د كه هر كدام براي دستكراسيدي استفاده 
  ].4[هستند

  :هاي كربناته عبارتند ازدر سازندشكافي پروپانتي  انجام اليه امكان عوامل الزم براي 
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يا 28درصد، دارای مزيت گرانروی بیشتر نسبت به 
اس��ید 15درصد، قبل و بعد از مصرف هستند. اين 
موضوع هم چنین موج��ب كاهش میزان هرزروی 

می شود ]6[.

)CFA( 113-2- اسید كاری شکاف بسته 
يکی از روش ه��ای افزاي��ش تراوايی نهايی، 
تکنیک اس��یدكاری شکاف بسته است. اين روش 
شامل پمپ كردن مقدار كمتری اسید در مرحله ای 
جداگانه به درون ش��کاف های اس��یدی بسته شده 
می باشد. فشار تزريق در اين مرحله به طور معمول 
برابر با فش��ار الزم برای تزريق سیال در ماتريکس 
اس��ت. هدف از اي��ن روش، حص��ول اطمینان از 
متصل بودن ش��کاف ها به چاه اس��ت كه ش��بیه به 
استفاده از پروپانت در آخرين مرحله اليه شکافی 
پروپانتی، برای حصول اطمینان از بازماندن شکاف 

می باشد]6[.

4- دسته بندی سیاالت در الیه شکافي با اسید
اسیدهای ويسکوز مورد استفاده در اليه شکافی 

با اسید را می توان به 3 گروه تقسیم كرد:
* اس�یدهای ژل�ه ای: تركیب ه��ای مختلف 
پلیمری و ساير مواد غلیظ كننده به منزله موادی كه 
می توانند به اسید كلريدريک حالت ژله ای بدهند 
مورد استفاده قرار مي گیرند. اين مواد از جنبه های 
مختلف هم چون میزان غلیظ كنندگ��ی، پايداری 
اس��ید و میزان واكنش پذيری اس��ید مورد بررسی 
قرار گرفته اند. به نظر می رسد پلیمر زانتان12 گزينه 
مناس��بي برای ژله ای كردن اسید باشد؛ چراكه هم 
از نظ��ر بازدهی و میزان غلیظ كنندگی و هم از نظر 
پايداری )تا دمای 104 درجه س��انتی گراد( شرايط 
خوبی را فراهم می كند. قدرت انحالل اس��یدهای 
ژله ای برابر با اسیدهای معمولی بوده و نسبت به آنها 
هرزروی كمتری دارند، اما واكنش پذيری آنها نیز 

كمتر است. ]7[.
اس��ید  ن��وع  دو  امولس�یونی:  اس�یدهای   *
ب��ه كار  امولس��یونی در عملی��ات اليه ش��کافی 
می روند: امولس��یون هايی با فاز خارجی اس��ید و 
امولس��یون  هايی با فاز خارجی روغن. محدوديت 
اصلی در استفاده از اسیدهای امولسیونی با روغن 
عبارتند از: افت زياد فش��ار اصطکاكی درون لوله 
مغزی، قیمت نسبتاً باال، قدرت انحالل كمتر نسبت 

به اسید هیدروكلريک معمولی )ژله ای( و ناپداری 
امولس��یون. با اس��تفاده از امولس��یون های اسیدی 
می توان تا حد قابل قبولی افت فش��ار اصطکاكی 

را برطرف كرد]7[.
* اس�یدهای فوم�ی: حداق��ل ك��ردن میزان 
تراوش اس��ید و كاهش میزان واكنش پذيری آن 
با تبديل اسید به فوم پايدار محقق مي شود. ضمن 
اينکه ب��ا به كار بردن اين نوع اس��ید، تمیز كردن 
چاه پس از عملیات س��ريع تر انجام خواهد ش��د. 
يکی از فاكتورهای اساسی در هرزروی اسیدهای 
فوم��ی دماس��ت. افزايش دم��ا، پاي��داری فوم را 
كاه��ش داده و در نتیجه منجر به افزايش ناگهانی 
هرزروی می شود. قدرت انحالل اسیدهای فومی 
در مقايسه با اسیدهای معمولی بسیار كمتر است؛ 
چرا كه درصد حجمی اس��ید واقع��ی آنها پايین 
اس��ت )حدود 20 درصد(.  به همین دلیل اين نوع 
اسیدها تنها در سازندهايی كاربرد دارند كه میزان 
كانی های قابل انحالل جهت رس��یدن به هدايت 

مطلوب در شکاف سنگ كم باشد]7[. 

5- طراحی عملیات الیه شکافی با اسید
دو عامل اصلی كنترل كننده بازدهی عملیات 
اليه ش��کافی با اسید، طول مؤثر و قابلیت هدايت 
ش��کاف ايجاد ش��ده هس��تند. طول مؤثر شکاف 
توس��ط عواملی نظیر ويژگی های هرزروی اسید، 
نرخ واكنش اسید و شدت جريان اسید در شکاف 
كنترل می ش��ود. در نهايت، بیش��ترين عمق نفوذ 
اسید توس��ط هرزروی اس��ید و يا میزان مصرف 
آن محدود می ش��ود. قابلیت هدايت ش��کاف نیز 
می تواند بر بازدهی عملی��ات تأثیر بگذارد. برای 
ايجاد قابلیت هدايت كافی، اس��ید بايد با سطوح 
ش��کاف واكنش دهد. س��طوح ش��کاف بايد به 
ص��ورت غیر يکنواخت حل ش��وند تا كانال های 
جريان��ی تراواي��ی را به گونه اي ايج��اد كنند كه 
پس از بسته شدن ش��کاف نیز اين كانال ها حفظ 

شوند]4[.
در زمان طراحی عملیات شکافت اسیدی بايد 
تمام��ی عوامل مؤثر بر موفقی��ت عملیات در نظر 
گرفته شوند. در چاه های با دمای متوسط و پايین، 
كنترل هرزروی اس��ید به عن��وان مهم ترين عامل 
مطرح اس��ت. در چاه های ب��ا دمای باال نیز اغلب، 
عم��ق مؤثر نفوذ با مصرف س��ريع اس��ید محدود 

می ش��ود و لذا بايد اس��یدهای بازدارنده13 در نظر 
گرفته شوند]4[.  

5-1- مواد و روش های كنترل هرزروی اسید
در حین انجام عملیات اليه ش��کافی با اسید، 
كنت��رل ه��رزروی س��بب ايج��اد مش��کالتی در 
سازندهای كربناته مي شود كه منحصر به سیاالت 
واكنش پذير است. افزودنی های كنترل هرزروی و 
عوامل ژله ای كننده كه به طور معمول در سیاالت 
خنثی استفاده می ش��وند، به ندرت در اسید پايدار 
مانده و به س��رعت هیدرولیز می ش��وند. اسیدها به 
ط��ور معمول نیازمند افزودنی ه��ای پايدار در برابر 
اسید14 هس��تند. عالوه بر اين، جريان اسید بر روی 
س��طوح شکاف، دائماً سطوح را فرسايش می دهد 
و سیاالت ديواره ساز15 نمی توانند بر روی سطوح، 
اندود مؤثری تشکیل دهند. مشکل پیچیده   ديگر آن 
است كه در طول عملیات، اسید به صورت انتخابی 
تمايل به بزرگتر كردن منافذ بزرگ و شکاف های 
موئین دارد كه منجر به ايجاد سوراخ های كرمی  و 
كانال هايی عمود بر سطوح شکاف ها می شود. اين 
پديده باعث هرزروی بیشتر اسید شده و در نتیجه،  
به عنوان عامل كنترل كننده ی رش��د ش��کاف در 
س��ازندهای كربناته با دمای پايین تا متوسط درنظر 

گرفته می  شود]4[.
در زير چند روش كنترل هرزروی اسید شرح 

داده مي شود؛
* سیال پیشرو گرانرو: رايج ترين روش كنترل 
هرزروی اسید شامل اس��تفاده از يک سیال پیشرو 
با ويس��کوزيته باال قبل از جريان اسید است. سیال 
پیشرو به منظور آماده سازی شکاف و تشکیل اندود 

گسترش سوراخ کرمی ها در اثر انحالل 
سنگ در اسید به صورت ناهمگون

    3  
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دهد و موجب كاهش سطح واكنشي اسيد و بهبود قابليـت هـدايت و    شرو ميزان انگشتي شدن را بهبود ميپي
 ].5[شود طول شكاف مي

 

  
  در اثر انحالل سنگ در اسيد به صورت ناهمگون ها گسترش سوراخ كرمي 3-شكل

  
 اگـر  . اسـت  زده ، استفاده از اسـيد كـف  ثر كنترل هرزروي سيالؤهاي م روشديگر از : زده اسيد كف

زده از سيال پيشـرو گرانـرو اسـتفاده شـود، كنتـرل هـرزروي سـيال بهتـر صـورت خواهـد            قبل از اسيد كف
 ].5[گرفت

 

  اسيد واكنش نرخ كنترل هاي وتكنيك مواد -5-2
كربناتـه، مصـرف    هـاي  در سازند ها ديگر فاكتورهاي اصلي محدود كننده نفوذ اسيد تازه به درون شكافاز 
. شـود  و قدرتش كم مي دادهجايي درون شكاف، مدام با سطوح شكاف واكنش  در طول جابه اسيد. استاسيد 

شـود، ديگـر توانـايي     كمتـر  ) غلظت اوليه درصد 10حدود  معموالً(زماني كه غلظت اسيد از يك حد بحراني 
در طـول   تعدادي از متغيرها بر مسافت طي شده توسط اسـيد . دهاي هادي را ندار كاري و ايجاد شكاف تيزاب
حجم اسيد استفاده شده، غلظـت اسـيد،   : ها عبارتند ازاين متغير. گذارند قبل از مصرف شدن اثر مي و شكاف

  ].4[تركيب سازندو  سازند، پهناي شكافنرخ تزريق، دماي 
 نـرخ واكـنش   كاري سطوح زايش پهناي شكاف و خنكاين سيال پيشرو با اف: سيال پيشرو گرانرو ،

د در فضـاي  اسـي  شود مقدار كمتري باعث ميچنين حضور سيالي ديگر در شكاف  هم. دهد اسيد را كاهش مي
 ].5[درون شكاف باقي بماند

 ها يـا آلكيـل    ها، آلكيل فسفرونات هايي همچون آلكيل سولفونات بازدارنده: هاي شيميايي بازدارنده
 .شـوند  واكـنش اسـيد مـي    بر روي سطوح كربناته باعث كاهش سرعت 16گريز هاي آب ها با تشكيل فيلم آمين
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مقاوم در برابر نفوذ اس��ید به كار می رود. عالوه بر 
اين، س��یال پیشرو وظايف س��ودمند ديگری نیز بر 
عهده دارد. س��یال پیش��رو لوله های تزريق اسید را 
خن��ک كرده و در نتیجه هنگام عبور اس��ید مقدار 
خوردگی كمتر خواهد ش��د. اين س��یال هم چنین 
س��بب خنک شدن ش��کاف، كاهش نرخ واكنش 
اس��ید و افزايش عمق نفوذ اس��ید تازه خواهد شد. 
سیال پیشرو پهنای شکاف را نیز افزايش می دهد كه 
منجر به افزايش عمق نفوذ اسید می شود. همچنین 
میزان انگش��تی ش��دن را بهبود می دهد و موجب 
كاهش سطح واكنشی اسید و بهبود قابلیت هدايت 

و طول شکاف می شود]5[.
* اس�ید ك�ف زده: از ديگ��ر روش های مؤثر 
كنترل هرزروی س��یال، اس��تفاده از اسید كف زده 
اس��ت. اگر قبل از اس��ید كف زده از س��یال پیشرو 
گرانرو اس��تفاده ش��ود، كنترل هرزروی سیال بهتر 

صورت خواهد گرفت]5[.

5-2- مواد وتکنیک های كنترل نرخ واكنش اسید
از ديگر فاكتورهای اصلی محدود كننده نفوذ 
اسید تازه به درون شکاف ها در سازند هاي كربناته، 
مصرف اسید است. اسید در طول جابه جايی درون 
ش��کاف، مدام با س��طوح ش��کاف واكنش داده و 
قدرتش كاهش می يابد. زمانی كه غلظت اس��ید از 
ي��ک حد بحرانی )معموالً حدود 10 درصد غلظت 
اولیه( كمتر  شود، ديگر توانايی تیزاب كاری و ايجاد 
ش��کاف های هادی را ندارد. تع��دادی از متغیرها بر 

مسافت طی شده توسط اسید در طول شکاف و قبل 
از مصرف شدن اثر می گذارند. اين متغیرها عبارتند 
از: حجم اسید استفاده شده، غلظت اسید، نرخ تزريق، 

دمای سازند، پهنای شکاف و تركیب سازند]4[.
* س��یال پیش��رو گرانرو: اين س��یال پیشرو با 
افزايش پهنای شکاف و خنک كاری سطوح، نرخ 
واكنش اس��ید را كاهش می دهد. هم چنین حضور 
س��یالی ديگ��ر در ش��کاف باعث می ش��ود مقدار 
كمتری اسید در فضای درون شکاف باقی بماند]5[.
بازدارنده هاي��ی  بازدارنده ه��ای ش��یمیايی:   *
همچون آلکیل سولفونات ها، آلکیل فسفرونات ها 
يا آلکیل آمین ها با تش��کیل فیلم ه��ای آب گريز16 
بر روی س��طوح كربنات��ه باعث كاهش س��رعت 
واكنش اسید می شوند. برخی ديگر از بازدارنده ها، 
با پوش��ش س��طوح كربناته ها با اليه نازكی از كف 
دی اكسید كربن، نرخ واكنش را كاهش می دهند]5[.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
1- با توجه به افت فشار مخازن نفت و گاز كشور 
به دلیل دوره طوالنی تولید از آنها و هم چنین ويژگی 
سنگ های مخزنی میادين كشورمان و از سوی ديگر 
با توجه به اهمیت زياد نفت و گاز در برنامه ريزی های 
كالن كشور، نیاز به روش های افزايش و بهبود تولید 
از چاه ها و مخازن نفتی بیش از پیش احساس می شود. 
به همین دلیل فرآيند اليه شکافی، به ويژه اليه شکافی 
اسیدی به عنوان روش��ی نوين و بسیار مؤثر بر روند 
تولید چاه های نفت و گاز كش��ور پیشنهاد شده و بر 

لزوم توجه و مطالعه بیشتر در اين زمینه تأكید می شود.
2- ب��ه دلیل واكن��ش غیرقاب��ل پیش بینی 
اسید و س��نگ، مکانیزم های حاكم بر عملیات 
اليه شکافی به وسیله اس��ید با مکانیزم حاكم بر 
اليه شکافی پروپانتی متفاوت است. لذا به منظور 
شبیه س��ازی اين عملیات ب��رای میدانی خاص، 
حتم��اً بايد از داده های مرب��وط به آزمايش هاي 
اليه شکافی و اسید كاری صورت گرفته بر روی 

مغزه های میدان استفاده كرد.
3- در فرآيند اليه ش��کافی با اسید مهم ترين 
پارامتره��ا عبارتند از میزان هرزروی اس��ید، نرخ 
واكنش اسید و گسترش سوراخ هاي كرمی كه در 
اين مقاله راهکارهای مواجهه با هر كدام ارائه شد.
4- طراحی بهینه سیس��تم های اسیدی برای 
يک میدان خاص به خواص مکانیک س��نگی، 
خواص س��یاالت مخ��زن، امکان��ات عملیاتی 
موجود و نتايج آزمايش هاي بس��یاري بس��تگی 
دارد. لذا قبل از ش��روع شبیه سازی و فاز اجرايی 
عملیات، نیاز به يک مجموعه كامل از داده های 

مرتبط احساس می شود. 
5- ب��ا توجه به اينک��ه عملیات اليه ش��کافی 
فرآيندی اس��ت كه چندين علم را به طور هم زمان 
درگیر كرده و تغییر ه��ر پارامتر، تأثیر قابل توجهی 
بر ساير پارامترها می گذارد، لذا توجه به پارامترهای 
مختلف طراحی و اس��تفاده از روش ه��ای آماری، 
تصمیم گی��ری چندمتغی��ره و در نظرگرفت��ن تأثیر 
هم زمان پارامترها بر عملیات ضروری به نظر می رسد.
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