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اليه شكافي اسيدي به منظور افزايش بهره  دهي چاه در سازندهاي قابل  حل در اسيد (مثل سنگ آهك، دولوميت و گچ) انجام مي  شود. در اين روش معموالً 
از اسيد هيدروليك براي ايجاد شكافك حكاكي2 كه عامل اصلي بازماندن شكاف در زمان توليد از چاه است استفاده مي  شود. روشي ديگر براي ايجاد 
شكاف در سازندهاي كربناته، اليه شكافي پروپانتي3 است كه در آن از پروپانت براي باز نگه  داشتن شكاف استفاده مي  شود. به دليل شرايط خاص مخازن 
كربناته از جمله فشار و تفسير داده  هاي چاه  آزمايي، اين  گونه مخازن از پيچيدگي و اهميت خاصي برخوردارند. مهم  ترين نتايج حاصل از چاه  آزمايي، 

پي  بردن به مقدار ضريب پوسته4 و نفوذپذيرى مي  باشد.
در اين مقاله با استفاده از نرم  افزار PanSystem بررسي جامعي روي يكي از چاه  هاي ميادين نفتي جنوب  غرب ايران انجام شده است. اين چاه به علت 
نفوذپذيري كم ناشي از آسيب چندگانه سازندي توسط گل حفاري و مشكالت حاصل از نفت سنگين توليدي، جهت عمليات اليه شكافى اسيدى 
انتخاب شده است. در اين بررسي اثر غلظت اسيد بر شاخص  هاي اسيدكاري (تغييرات نفوذپذيري و تخلخل) مورد توجه قرار گرفته است. كاهش آسيب 

سازندي و رسيدن ضريب پوسته به 3/5-، كارايي اين روش را نمايان كرده و در نهايت شرايط بهينه ارائه شده است.

با استفاده از اليه  شكافى اسيدى1 در  آناليز بهبود آسيب چندگانه چاه 
يكي از مخازن نفتي جنوب  غرب ايران
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مقدمه
يكي از روش  هاي پركاربرد در فرآيند انگيزش چاه اســيدكاري است. 
اســيدكاري موفقيت  آميز مخازن كربناته (با توجه به وســعت و تعداد اين 
مخازن) از عوامل مؤثر در بازگشــت سريع سرمايه اســت [1]. با توجه به 
اينكه حدود 70 درصد از مخازن ســازندهاي كربناته سرتاسر جهان نفتي 
هستند و هم  چنين نياز به ساده  سازي عمليات  هاي انگيزشي ماسه  سنگي، بايد 
مزاياي اليه  شكافي اسيدي و امكانات بيشتر آن براي سازندهاي ماسه  سنگي 
و كربناته در نظر گرفته شــود [2]. با توجه به اينكه در اليه  شكافي اسيدي 
فشار تزريق اسيد از فشار شكست سازند بيشتر است، واكنش ناهمگن اسيد 
با ســازند باعث حكاكي شكاف مي  شود كه عامل اصلي بازماندن شكاف 
در زمان توليد چاه اســت. در اليه شــكافي پروپانتي، با تزريق پروپانت از 

بسته  شدن شكاف جلوگيري به  عمل مى  آيد.
غالباً اليه شكافي اسيدي نسبت به اليه شكافي پروپانتي اهميت كمترى 
داشــته و به  عنوان گزينه دوم درنظر گرفته مى  شود [3]. آنچه سبب برترى 
اليه  شــكافي پروپانتي مى  شــود، مدل  سازي آسان  تر آنســت. به  عالوه اثر 
خواص مكانيكي ســنگ بر ميزان هدايت شــكاف5 حكاكي شده توسط 
اســيد و هدايت شكاف پروپانتي در يك سازند يكســان با داشتن هدف 
واحــد عملياتي و در نظر گرفتن حجم و نوع اســيدها، حكايت از برتري 
اليه شكافي پروپانتي دارد. در اليه  شكافي اسيدي، نسبت انگيزش به  وسيله 
دو مشخصه طول شــكاف هدايت  كننده كه پس از عمليات باز مي  ماند و 

نسبت هدايت شــكاف به نفوذپذيري سازند توسط اسيد، كنترل مي  شود. 
طول شكاف اسيدي و ميزان هدايت آن بيشتر تحت تأثير طراحي عمليات 

و استحكام سازند است [4].
در اين مطالعه، انگيزش چاه به روش اليه  شــكافي اســيدي باعث بهبود 
قابل  توجه شرايط توليدي و كاهش روند افت فشار شده و اين روش نسبت 
به اليه  شكافي پروپانتي به  عنوان يك عمليات محافظ  كارانه  تر، كم  هزينه  تر، 
مؤثر و كارآمد جهت دست  يابي به اهداف مورد نظر معرفى گرديده است. 
نظر به اينكه كليه اســيدكاري  هايي كه در سنگ  هاي كربناته ميادين نفتي 
جنوب  غرب ايران انجام شده با موفقيت كامل همراه نبوده [5] در خصوص 
تاريخچه اين روش مي  توان گفت اسيدكاري شبيه هنرى است كه نمي  توان 
به طور كامل بر آن تســلط يافت و همواره فرصت براي كســب تجربيات 

بيشتر، كشف قانون  هاي جديد و ارائه پيشنهادهاي نو وجود دارد.

1- مزايا ي اليه  شكافي اسيدي
از مزاياى مهم اليه شــكافي اســيدي اينســت كه يك شكاف مي  تواند 
هدايت  پذيري را در ســازند كربناته و نه در نواحي نامطلوب ماسه  سنگي و 
يا شــيل ايجاد كند. عالوه بر اين اگر هدايت  پذيري مؤثر ناشي از حكاكي 
اسيد بتواند شكل گيرد، انتظار مي  رود اغتشاش جريان درون  شكاف ناشي از 
اليه  شكافي اسيدي، كمتر از اغتشاش ناشى از اليه  شكافي پروپانتي باشد [6].
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اســيد است ولى بدون اســتفاده از تجربيات قبلي در يك سازند مشخص، 
نمي  توان هدايت  پذيري ناشي از حكاكي و طول شكاف را پيش  بيني كرد و 
اين به  دليل مشخص  نبودن هرزروي اسيد است. بنابراين يكي از مزيت  هاي 
اليه  شكافي پروپانتي نسبت به اليه  شكافي اسيدي، پيش  بيني دقيق  تر ضريب 
هرزروي، شكل شكاف و ميزان هدايت پروپانت است. دليل اصلي اين امر 

نيز استفاده از سيال غيراسيدي است [7].
عوامل انتخاب اليه  شــكافي اسيدي در ســازندهاي كربناته به شرح زير 

است:
 اكثر ســازندهاي كربناته داراي شــكاف    هاي طبيعي هســتند كه اين 

شكاف  ها باعث پيچيدگي  هاي فراوان در اليه شكافي پروپانتي مي  شود.
 ســازند از نظر تخلخل و تراوايي غير همگن است كه اين امر موجب 

درجه باالي حكاكي ديفرانسيلي6 در ديواره  هاي شكاف مي  شود.
 ناحيه توليدي به نواحي ناخواسته آب يا گاز بسيار نزديك باشد.

 تراوايي سازند نسبتاً زياد باشد يا سازند آسيب ديده باشد.
 ديواره شكاف به  طور مكانيكي نتواند پروپانت را قبول كند.

به  طور حتم در آينده، انجام اسيدكاري  هاي بعدي از طريق تونل  هاي اسيد 
ايجاد شده (با استفاده از فن  آوري  هاي حال حاضر و آينده سيال اليه  شكافي 
اســيدي) مي  تواند براي انگيزش عميق ســازند هدايت شود يا حتي به چاه 

شجري7 تئوري نزديك گردد [8].

2- معرفي مخزن و چاه مورد مطالعه
حفر اين چاه به  منظور توليد از سازند سروك در مخزن بنگستان بوده كه 
مراحل حفاري و تكميل آن در ســال 2000 ميالدى به پايان رســيده است. 
با توجه به اينكه براي حفــاري چاه مورد مطالعه از گل حفاري پايه  روغني 
اســتفاده شده، وجود اختالف فشــار زياد بين گل و سازند باعث نفوذ زياد 
گل حفارى به داخل سازند شده است. هم  چنين در هنگام مشبك  كاري نيز 
چاه از سيال پايه  روغني (گازوئيل) پر بوده كه انجام مشبك  كاري در چنين 

شرايطي و نيز تحت اختالف فشار زياد مي  تواند باعث عميق  تر شدن آسيب 
سازند شود. سيال مخزن نفت تك  فاز بوده كه تركيب بسيار سنگينى دارد و 
تمايل به ايجاد امولسيون و رسوب  دادن تركيبات پارافيني و آسفالتيني دارد. 
با توجه به افت فشار فوق  العاده زياد سيال هنگام ورود به چاه، رسوب كردن 
ذرات آســفالتيني در خلل و فرج ســازند در نزديك ديواره حتمي به نظر 
مي  رســد. لذا آسيب ســازند در اثر تغيير در خاصيت ترشوندگي و رسوب 
ذرات آسفالتيني و ايجاد امولسيون ها در خلل و فرج چندگانه شناسايي شده 
است. داده هاى اصلى مربوط به سيال مخزن در جدول-1 آورده شده است.

هدف از اســيدكاري، انگيزش فاصله 3850-3834 متري در چاه اســت 
كه در اليه-5 ســازند ســروك قرار دارد. اين چاه در فاصله ياد شده تقريباً 
به  صورت عمودي بــوده و تاكنون هيچ  گونه عمليات انگيزشــي روى آن 
صورت نگرفته است. جزئيات مربوط به مشبك  كاري چاه در جدول-2 و 

بعضي از مشخصات مخزن و چاه در جدول-3 ذكر شده است.
بــا چاه آزمايي به روش آزمايش افزايش فشــار8 قبــل و بعد از عمليات 
اســيدكارى و مقايســه نتايج حاصل، موفقيت  آميز بودن عمليات انگيزش 
مشــهود اســت. داده  هاي ســرچاهي تغييرات فشار بر حســب زمان قبل از 
عمليات اسيدكاري تا قبل از بسته  شدن چاه با فشار 1660psi وجود داشته كه 
از زمان بسته  شدن چاه با فشــار 885/89psi  شروع شده و به مدت 10/733 

ساعت با فشارpsi 1585/14 ادامه داشته است.

3- بحث و تفسير
در شــكل-1 نمودار لگاريتمي آزمايش افزايش فشار قبل اسيدكارى 
و بعد از Matching نشــان داده شــده اســت. وجود اختالف زياد ميان 
نمودار تغييرات فشــار و Derivative Plot نشــان  دهنده آسيب سازندي 
است كه خود يكي از مهم  ترين عوامل ترغيب به عمليات انگيزش است. 
قبل از اســيدكارى با عمليات Matching روي نمودار جريان شــعاعي9 
(تغييرات فشار بر حسب لگاريتم زمان) ضريب ظرفيت چاه (CS)10 برابر 
بــا  خواهد بود و با توجه به مقدار زيــاد عرض از مبداء، 
مقدار ضريب پوســته برابر با 0/7377 به  دســت مي  آيد. مقدار Pi معادل 
1638/5063psi مي  باشــد. نمودار Production Forecasting Plot قبل 

از اسيدكارى نيز در شكل-2 نشان داده شده است.
هم  چنين نتايج حاصــل پس از انتخاب مدل در نمودار لگاريتمى قبل 

مقدارپارامتر

290ضخامت اليه (فوت)

0/1تخلخل متوسط سازند (درصد)

(psi-1) 6-10×8تراكم  پذيري كل

(psi) 1657/48 فشار اليه

0/2552 شعاع چاه (فوت)

 3    مشخصات سنگ مخزن و چاه

جنس سنگضخامت (متر)عمق (متر)

كربنات3834-385016

كربنات3929-39323

كربنات3958-39624

 2     فواصل مشبك كاري در چاه

 1    مشخصات سيال مخزن

مقدارپارامتر

(API) 27درجه سنگينى

(cp) 2/52گرانروى نفت

Oil Formation Volume Factor (Rbbl/STB)1/2
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از عمليات اســيدكارى، نشــان  دهنده وجود جريان شعاعى در مخزن و 
عملكرد مخزن به  صورت نامحدود11 اســت. اين نتايج در نمودار جريان 

شعاعى در شكل-3 نشان داده شده است.
ســنگ  هاى مخزن با تخلخل زياد مثل گچ  ها تمايل به ايجاد فضاهاى 
خالى بزرگ با منافذ بسيار كوچك دارند و در اين موارد محلول اسيدى 
رقيق  تر ارجحيت دارد؛ چراكه اسيد فقط بايد گلوگاه  ها را بزرگتر كند و 
واكنش ســريع و انحالل سنگ مخزن مى  تواند ساختار را تخريب كرده 
و موجب ريزش ســنگ مخزن گردد [9]. لذا در اليه  شــكافى اســيدى 
از اســيد كلريدريك با غلظت 15 درصد اســتفاده شــده است. پس از 
عمليات، دوباره آزمايش افزايش فشار روي چاه انجام شد و فشار از ابتدا

 psi 1556/83 بود كه بعد از 9/4333 ساعت بهpsi 1578/79 رسيده است. 
شــكل-4 نيز نشان  دهنده نمودار لگاريتمي بعد از عمليات Matching و 
بعد از اســيدكارى است. مقايسه اين نمودار با شكل-1 و نزديكي بسيار 
زياد دو منحني فشــار و نرخ جريان، نشــان  دهنده كاهش آسيب و منفي 

شدن مقدار ضريب پوسته در چاه مورد مطالعه است.
هم  چنيــن در شــكل-5 عمليــات Matching روي نمــودار جريان 
شــعاعي مربوط به بعد از اسيدكارى نشــان داده شده است. ميزان شيب 
كمتر منطقه  اي كه تحت تأثير عملكرد مخزن است در مقايسه با نمودار

Semi-Log قبل از اســيدكارى، نشــان  دهنده كاهش ضريب پوســته به 
3/5- اســت. هم  چنيــن اثر ظرفيت چــاه برابــر bbl/psi 0/14 و Pi برابر 
1638/5023psi به  دست آمده است. با استفاده از بخش Deliver نرم  افزار 
كــه در اصطالح به آن منحني Prodution Forecasteing Plot گويند، 
موفقيت يا عدم موفقيت عمليات انگيزش نمايان خواهد شد كه در اينجا 
مقايسه آن با قبل از اسيدكارى، نشان از موفقيت  آميز بودن عمليات دارد. 

شكل-6 نيز نشان  دهنده اين نمودار بعد از عمليات انگيزش است.

نتيجه  گيري
 نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي  دهد كه غلظت اسيد در فرآيند 
انگيزش از اهميت ويژه  اي برخوردار اســت و زياد بودن غلظت لزوماً با 
افزايش عملكرد آن هماهنگ نبوده و براي هر مخزن و هر چاه نفتي بايد 
طبق شــرايط آن مخزن، غلظت بهينه را انتخاب كرد. در اين مقاله نتايج 
به  دست آمده با اسيد كلريدريك با غلظت 15 درصد شرايط مناسب  تري 

را ايجاد خواهد كرد.
 ضريب پوســته قبل از اسيدكارى برابر 0/7377+ بود كه پس از آن 
به 3/5– كاهش يافت. اين تفاوت نشــان  دهنده موفقيت اين عمليات در 
بهبود وضعيت پوسته است. بررسي نمودار جريان شعاعي (شكل-5) نيز 

    3  Matching نمــودار جريــان شــعاعي پــس از انجــام عمليــات 
(قبل از اسيدكارى)

نمودار لگاريتمي پس از عمليات Matching (بعد از اسيدكارى) 4    نمودار Production Forecasting Plot  ( قبل از اسيدكارى) 2    

نمودار لگاريتمي پس از عمليات Matching (قبل از اسيدكارى) 1    
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نمودار جريان شــعاعي پس از انجام عمليات Matching ( بعد از  5    
اسيدكارى)

نمودار Production Forecasting Plot ( بعد از اسيدكارى) 6    

نشان  دهنده موفقيت اين عمليات است. هم  چنين از مقايسه دو شكل-2و6 
مي  توان به افزايش بسيار زياد نرخ جريان در مدت زمان مشخص پس از 

اليه  شكافي اسيدي پي برد.
 درجه ســنگينى نفت در مخزن مورد مطالعه، حدود 27 اســت كه 
بر اين اســاس نفت  خام ميدان مورد مطالعه مستعد توليد آسفالتين در اثر 

تحريك توسط اسيد مى  باشد.
 در طراحى اســيد و افزايه  ها، وجود آسفالتين و پارافين لحاظ نشده 
اســت. هم  چنين در طراحى اســيدكارى اين ميدان، وجــود كانى  هاى 

سيليسى در نظر گرفته نشده است.

 به منظور بهبود بازده عمليات انگيزش در برآورد آسيب سازند، پيشنهاد 
مى  شود عالوه بر تشخيص نوع، ميزان و نحوه توزيع كاني  هاي مختلف در 
سنگ مخزن، كاني  هاي اطراف خلل و فرج يا شبكه شكاف  هاي طبيعي، 
نوع و خصوصيات ســياالت مخزن و هم چنين اطالعات زمين  شناســي و 
كاني  شناسي مخزن كسب شود. دانستن نوع سنگ، نفوذپذيري، تخلخل 

و چگونگي توزيع آنها در طول ناحيه توليدى مهم است.
 با توجه به اينكه عمليات حفارى فوق  تعادلى يكى از مهم  ترين عوامل 
در آسيب  رســاندن به سازند محسوب مى  شــود، بايد امكان به  كارگيرى 

عمليات حفارى زير تعادلى (UBD)12 در مخزن مربوطه بررسى شود.

       پا نويس ها
1. acid fracturing
2. etched fracture
3. proppant fracturing
4. skin factor

5. fracture conductivity
6. differential etching
7. dendritic well
8. pressure build-up test

9. radial homogeneous flow
10. wellbore storage coefficient
11. infinitely acting 
12. Under Balanced Drilling
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