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بررسی اثر شکاف اسيدی بر IPR چاه های افقی

سيد رضا شادی زاده*، محمد هادی صالحی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران    

پیش بینـی رفتـار نمودارهـای عملکـرد جریـان در مخـازن کربناتـه پـس از به کارگیری روش شـکاف 
اسـیدی بـه علـت انحـالل ناهمگـون و الگـوی نامتـوازن حکاکـي1 کار دشـواری اسـت. درک اینکـه 
پارامترهـای مهـم در طراحـی شـکاف اسـیدی چـه تغییـری روی نمودارهـای عملکـرد جریـان ایجاد 
می کننـد، اهمیـت ویـژه ای دارد. در ایـن پروژه سـعی شـده اسـت کـه ابتـدا پارامترهای موثر شـکاف 
اسـیدی کـه بـر رفتـار نمودارهـای عملکرد جریـان اثر می گذارند را مشـخص کرده، سـپس بـه آنالیز 
رفتـار ایـن نمودارهـا پرداخته شـود. برای این منظور ابتدا بهینه سـازی طراحی شـکاف اسـیدی توسـط 
یـک شبیه سـاز شـبه سـه بعدی انجـام شـده و سـپس اثـر هـر کـدام از پارامترهـای تزریـق مثـل نـرخ 
جریـان، حجـم سـیال، زمـان تمـاس، نـوع اسـید و تزریـق ترکیبـی کـه در بهینه سـازی مـدل هندسـی 
شـکاف موثـر بـوده، مـورد بررسـی قـرار گرفت. بـرای بررسـی اهمیت هندسـه شـکاف و پارامترهای 
و  هندسـی  داده هـای  اسـت.  اسـتفاده شـده   Prosper سـاز  شـبیه  از   IPR نمودار هـای  تزریـق روی 
هدایت پذیـری بـدون بُعـد شـکاف بـه عنـوان داده اشـتراکی از مـدل هندسـی شـکاف انتخـاب شـده 
سـپس آنالیـز رفتـاری نمـودار هـای عملکرد جریـان انجام مي شـود. الزم به ذکر اسـت بیشـترین تاثیر 
در بهبـود رفتـار نمودارهـای عملکـرد جریـان توسـط نـوع اسـید تزریقـی اسـت کـه به علـت ضریب 
نفـوذ و حکاکـی بیشـتر سـطح حاصل شـده اسـت. نتایـج نشـان داده که بـا افزایش مدت زمـان تماس 
اسـید بـا سـطح شـکاف، هدایـت پذیـری بیشـتری به دسـت می آید ولـی طول حکاکی شـده شـکاف 
بـه علـت افزایـش سسـتی سـطح در طول شـکاف کاهـش یافتـه و باعث کاهش دبـی تولیـدی و تغییر 

منفـی نمودارهـای عملکـرد جریان می شـود.

از روش هایـی  اسـتفاده  از چالش هـای ذهنـی مهندسـان  امـروزه یکـی 
بـرای افزایـش تولیـد از مخـازن و چاه هایـی اسـت کـه نفوذپذیـری آنها 
کـم یا دچار آسـیب شـده اسـت. اسـتفاده از چاه هـای افقی برای توسـعه 
مخـازن کربناتـه امری متداول شـده اسـت. امـا اسـیدکاری چاه هایی که 
دارای شـاخه  افقـی بـا طول نسـبتاً زیاد هسـتند، همـواره با دشـواری های 
بسـیاری همـراه می باشـد. یکـی از مهم تریـن دالیل این مسـئله آن اسـت 
کـه مخـازن کربناتـه اصـوالً دارای ناهمگونی هـای زیـادی هسـتند، بـه 
همیـن دلیـل بـرای نواحـی بـا تراوایی پایین از شـکافت اسـیدي اسـتفاده 
علـت  بـه  کربناتـه  مخـازن  در  کاري  اسـید  اتفاقـی  طبیعـت  می شـود. 
شـدت ناهمگنـي در ایـن مخـازن نسـبت بـه مخـازن همگن کـه منجر به 
هـرزروي اسـید درون کانال هـا و شـکاف هاي طبیعـي مي شـود، طراحی 
و بهینه سـازی شـکاف اسـیدی را بـا چالش هایـی روبـه رو کـرده اسـت. 
پیش بینـی رفتـار نمودارهـای عملکـرد جریـان در مخـازن کربناتـه پـس 
از به کارگیـری روش شـکاف اسـیدی بـه علـت تغییـر در مسـیر حرکت 
سـیال کـه بسـته بـه الگوي نامتـوازن حکاکـي مي توانـد کانال یا سـطوح 
زبر ایجاد کند کار دشـواری اسـت. اسـید باعث انحالل سـنگ در طول 

شـکاف شـده و منجـر به  ایجـاد هدایت پذیري بعد از شـکاف مي شـود. 
درک اینکـه پارامترهـای مهـم در طراحـی شـکاف اسـیدی چـه تغییری 
روی نمودارهـای عملکـرد جریـان ایجـاد می کننـد، در انتخـاب روش 

مناسـب بـرای تحریـک چـاه اهمیت ویـژه ای دارد.
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی پارامترهــای موثــر شــکاف 
اســیدی بــر رفتــار نمــودار هــای عملکــرد جریــان پــس از تولیــد اســت. 
ــرای ایــن منظــور هندســه شــکاف اســیدی توســط شبیه ســاز شــکاف  ب
ــکاف  ــازی ش ــه در بهینه س ــی ک ــب آن، پارامترهای ــازی و متعاق بهینه س

ــوده بررســی شــده اســت. اثرگــذار ب

1-هدایت پذیری2 
نشــان  را  شــکاف  درون  عبــوری  ســیال  ظرفیــت  هدایت پذیــری، 
می دهــد و در عملیــات شــکاف اســیدی حاصــل توزیــع غیریکنواخــت 
ــکاف  ــدن ش ــاز مان ــب ب ــه موج ــت ک ــکاف اس ــطوح ش ــی س حکاک
بعــد از بســته شــدن اســت]1[. ناهمگونــی ســنگ مخــزن باعــث ایجــاد 
ــمت های  ــید و قس ــا اس ــده ب ــی ش ــمت های حکاک ــن قس ــتون هایی بی س
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دســت نخــورده می شــود کــه بــه بیانــی دیگــر، پروفایــل غیریکنواختــی 
از ســطح توســط اســید خــورده می شــود. ایــن ســتون های ایجــاد شــده 
دلیــل بــاز مانــدن کانال هــا بــرای جریــان ســیال بعــد از عملیــات تزریــق 
می باشــد کــه هدایــت پذیــری را به وجــود مــی آورد]2[. یکــی از 
ــورد  ــکاف م ــری ش ــن هدایت پذی ــرای تخمی ــتر ب ــه بیش ــی ک روش های
اســتفاده قــرار می گیــرد توســط نیــرود و کــروک3 در ســال 1973 ارائــه 

شــد.

                                                                    )1(

                                                           )2(

                                                                                    
                                              )3(

کـه در معادلـه  مذکـور، هدایت پذیـری شـکاف اسـیدی بـا wkf نشـان 
داده می شـود. srock برابـر بـا مقاومـت عمقـی سـنگ و σ بـه فشـار تنـش 
بسـتگی اشـاره می کنـد. c1 و c2 ثابت هـای معادلـه هسـتند. wi برابـر بـا 
عـرض ایـده آل شـکاف اسـت کـه با  تقسـیم حجم سـنگ انحـالل یافته 
به کمـک اسـید بـه مسـاحت شـکاف توسـط رابطه زیـر بدسـت می آید.

                                                                                                             )4(

در رابطـه بـاال X برابـر بـا قـدرت انحـالل اسـید، V برابر با حجـم تزریق 
اسـید و θ تخلخل سـنگ و xf  وhf به ترتیب برابر با ارتفاع و نصف طول 
شـکاف ایجاد شـده هسـتند]3[. مطالعات نشـان داده که تأثیر ناهمگونی 
بـر هدایـت پذیـری خیلـی مهم اسـت، اگرچـه کـه رابطه نیـردو در یک 
محیـط همگـن کارایـی بیشـتری دارد و بـه علـت عـدم تخمیـن درسـت 
ناشـی از نمونـه هـای کوچکی کـه روی آن آزمایش شـده اسـت، هنوز 
کاربـرد دارد. رابطـه هدایـت پذیـری کـه گونـگ در سـال 1997 بـرای 
هدایـت پذیـری تعریـف کـرد پیش بینـی بهتـری ارائـه می دهـد، امـا نیاز 
بـه اندازه گیـری پروفایـل توزیـع زبری دارد که در بیشـتر مـوارد برآورد 

پروفایـل ممکن نیسـت]4[.

2- اثر پارامتر های مختلف بر هدایت پذیری
هدایــت پذیــری شــکاف اســیدی عــالوه بــر الگــوی حکاکــی4 تحــت 
ــای  ــی باشــد]5[. در بخــش ه ــش درجــا م ــت ســنگ و تن ــر مقاوم تاثی
زیــر بــه پارامتــر هــای موثــر روی هدایــت پذیــری اشــاره شــده اســت.

2-1- تاثير نرخ واكنش روی هدایت پذیری
ــی در  ــید معمول ــک اس ــل از ی ــش حاص ــرخ واکن ــال ن ــورت نرم به ص

دمــای بــاال تشــدید می شــود کــه ایــن، منجــر بــه تجمــع مقــدار زیــادی 
ــده را در طــول  ــه چــاه می گــردد و نفــوذ اســید زن اســید نزدیــک دهان
شــکاف کاهــش می دهــد. از ســوی دیگــر، اگــر نــرخ واکنــش پاییــن 
باشــد، منجــر بــه حکاکــی یکنواخــت شــده و لــذا هدایت پذیــری 
ــد از بســته شــدن شــکاف ایجــاد نمی شــود. از آنجایی کــه  ــوب بع مطل
نــرخ واکنــش بــه دماهــای بــاال حســاس اســت، بهینه ســازی نــرخ 
تزریــق بــرای ایجــاد یــک شــکاف هدایت پذیــر طوالنــی بیشــتر حیاتــی 

می شــود]5[.

2-2- تاثير استرس درجا5  روی هدایت پذیری 
در شـکاف اسـیدی سـطوح شـکاف کـه به صـورت ناهمـوار حکاکـی 
شـده اند، مسـیرهای بـازی را بعـد از بسـته شـدن بـر جـای می گذارنـد و 
بـه علـت تنـش برجـا تمایـل بـه بسـته شـدن دارنـد. کمتریـن تنـش برجا 
در سـازند بـا افزایـش زمـاِن تولیـد و تخلیـه مخـزن از یـک چـاه زیـاد 
می شـود کـه ایـن افزایـِش تنـِش فشـاری مسـتقیماً روی نقاط تمـاس دو 
صفحـه ي شـکاف اثـر می گـذارد و منجـر بـه شکسـت سـنگ شـده، در 

نهایـت هدایت پذیـری را بـه طـور قابل توجهـی کاهـش می دهـد]5[.

2-3- تاثير نوع اسيد روی هدایت پذیری شکاف
اسـید به صـورت محلـی شـکاف های طبیعـی را توسـط واکنـش سـریع 
بـا مـواد پُرکننـده شـکاف بـاز می کنـد کـه انتقـال اسـید زنـده در طـول 
شـکاف ایجاد شـده را محدود می کند. اسـیدهای امولسـیونی، ژل اسـید 
و اسـیدهای منحـرف شـونده6 کمـک می کننـد که بیشـترین اسـید زنده 
در معـرض شـکاف ایجـاد شـده قـرار گیـرد. ژل اسـیدها ویسـکوزیته 
باالتـری نسـبت بـه اسـید سـاده دارند کـه منجر به هـرزروی کمتر اسـید 
شـده و نـرخ مصـرف شـدن کمتـري دارنـد. ایـن خصوصیـات اجـازه 
می دهـد کـه اسـید نفـوذ عمیق تـری درون شـکاف ایجـاد شـده داشـته 

باشـد و بازدهـی بهتـری از حکاکـی طـول شـکاف حاصـل گـردد]5[.

3- ضریب نشتی سيال7   
یکـی از پارامترهـاي کلیـدي در طراحـی عملیات شـکاف غلبه بر نشـتی 
سـیال تزریـق اسـت. تغییـر ناگهانـی نـرخ تزریـق در عملیـات شـکاف 
اسـیدی بـه علـت اسـتفاده از سـیاالتی بـا خصوصیـات متفـاوت باعـث 
نشـتی زیـادی در طـول پمپـاژ مي شـود]4[. از جملـه روش هـای کنتـرل 
نشـتی، اسـتفاده از تزریـق چنـد مرحله اي اسـت که باعـث کاهش حجم 

اسـید الزم بـرای حکاکـی می شـود. 

4- مدلسازی شکاف اسيدی
بیشـتر مدل هـای طراحـی شـکاف با معادله توزیع عرض شـکاف شـروع 
ضریـب  بـر  شـکاف  هندسـه  اثـرات  مدل هـا  ایـن  توسـط  و  می شـوند 
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عملکـرد چـاه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. بـا مـرور زمـان و نقـض 
فرضیـات مدل هـای پیشـین و همچنیـن ارائـه راه حل هـای جدیـد بـرای 
حـل معـادالت جریـان داخـل شـکاف بـرای سـیاالت واکنشـی و غیـر 

واکنشـی مدل هـای مختلفـی مطـرح شـده اسـت.
لو و دین8 در سال 1989 اولین مدل عددی برای شکاف اسیدی را ارائه 
کردند. فرضیات به کار رفته در مدل شامل: نرخ نشتی ثابت، جریان آرام 
پایدار تراکم ناپذیر و عدم تأثیر نیروی ثقل بر مدل بودند. مدل عددي 
حل  و  شکاف  عرض  جهت  در  اسید  غلظت  میانگین گیري  با  مذکور 
دو بعدی معادالت انتقال و حرارت براي مدل سازي استفاده مي شد]7[. 
ستاری9 در سال 1993 مدلی جامع برای شکاف اسیدی با فرض اینکه  
گرانروی اسید تابعی از غلظت اسید نمي باشد و صرف نظر از جریان اسید 
در جهت ارتفاع شکاف مطرح کرد. موفقیت مدل ارائه شده در استفاده 
شبیه سازی   اسید زنی،  فرایند  کنترل  برای  واکنش  نرخ  و  انتقال جرم  از 
سیاالت چندگانه با انواع رئولوژی است و از آن برای تأثیر ضریب انتقال 

جرم ناشی از نشتی استفاده می شود]8[. 
مـو و همـکاران10 در سـال 2009 یـک مـدل دو بعـدی شـکاف اسـیدی 
بـا مقیـاس متوسـط ارائـه دادنـد. از ایـن مـدل بـرای توزیـع غلظت اسـید 
و محاسـبه پروفایل سـطح شـکاف توسـط حل معادالت ناویر اسـتوک، 
بررسـي هاي  می شـود.  اسـتفاده  سـنگ  و  اسـید  واکنـش  معـادالت 
تراوایـی  از  ناشـي  سـطح شـکاف  شـدن  زبـر  کـه  مـي داد  نشـان  آنهـا 
غیریکنواخـت و توزیـع کاني هـا روي سـطح شـکاف اسـت]9[.  اوز و 
همـکاران11 در سـال 2013 مـدل یکپارچـه و سـه بعدی شـکاف اسـیدی 
بـرای تحریک پذیـری مخـازن کربناتـه را ارائـه نمودنـد. مـدل اسـتفاده 
شـده امـکان توصیـف هدایت پذیـری ناحیـه ای را ارئـه مي کـرد. مـدل 

یکپارچـه ي مطـرح شـده شـامل مـوارد زیـر بـود:
1- مدل گسترش شکاف )مدل ژئومکانیک(

2- مدل انتقال/انحالل اسید
3- مدل هدایت پذیری شکاف

4- مدل شبیه ساز عملکرد مخزن
اجـرا  اسـید  تزریـق  از  قبـل  غیرواکنشـی  سـیاالت  بـرای  مدل هـا  ایـن 
از  اسـید،  انتقـال  و  شـکاف  مدل هـای  بیـن  ارتبـاط  بـرای  می شـدند. 
داده هـای هندسـه ای به عنـوان پارامترهـای اتصـال اسـتفاده می شـود و 
داده هـای هندسـی به صـورت مسـتقیم می تواننـد از خروجـی شبیه سـاز 
شـکاف به دسـت آینـد. بـرای اتصال بین مـدل اسـید و شبیه سـاز مخزن، 
هدایـت پذیـری بـه عنـوان پارامتـر اشـتراکی در نظـر گرفته شـده اسـت 
کـه به صـورت تابعـی از مـکان و عـرض شـکاف بـرای تنظیـم شـرایط 

اولیـه شبیه سـاز مخـزن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت]10[.

5-آماده سازی داده های ورودی
مهمتریـن پارامتر هـای پتروفیزیکـی بـرای ایجاد هندسـه شـکاف با توجه 

بـه کمبـود داده هـاي زمین شناسـی در چـاه مـورد مطالعـه و بـا اسـتناد بـه 
گـزارش عملیات پیشـین شـکاف که در همیـن چاه انجام گرفتـه بود، از 
نمودار پتروفیزیکی چاه مجاور DPH-6 اسـتخراج شـده است. داده های 
مکانیک سـنگی الزم شـامل ضریـب پواسـون، مـدول یانـگ و میـزان 
تنـش عمـودی اسـت. گرانـروی ظاهـری سـیال انتخابـی از پارامترهـای 
مهمـي اسـت کـه باعـث ایجـاد شـکاف عریض تـر می گـردد، هرچند از 
لحـاظ محدودیـت فشـار سـطحی که سـیاالت گرانـرو ایجـاد می کنند و 
سـازگاری بـا سـیال مخـزن و افت فشـار درون لوله هـا نمی تـوان هر نوع 
 9000 psi سـیالی را انتخـاب نمـود. بـا توجـه بـه حداکثـر فشـار سـطحی
بـرای تجهیـزات سـطحی، محدودیت تزریق پد ویسـکوز لحاظ شـد که 

عملیـات شـکاف اسـیدی بـدون آسـیب به تجهیـزات انجام شـود.
 

6- طراحی شکاف 
پارامترهایـی مثـل نـوع اسـید، دبـی تزریـق، حجـم اسـید هـر محلـه و 
می باشـند]5[.  کلیـدی  طراحی،پارامترهـای   بـرای  ویسـکوز  پـد  نـوع 
تولیـد  عملکـرد  مـدل  بـا  ژئومکانیکـی  مـدل  در  شـکاف  شـبکه بندی 
متفـاوت بـوده و بایـد ایـن را در طراحـی در نظر گرفت. بـرای پیش بینی 
موثـر عملیـات شـکاف اسـیدی به یک مـدل جریـان مخزنی نیـاز داریم 
کـه هدایـت پذیری چاه شـکافته شـده با اسـید را بـه عملکرد چـاه پیوند 
دهـد. بـرای اعمـال اثـرات شـکاف ایجـاد شـده روی تولیـد، از مـدل 
شـبکه سـه بُعدی12  اسـتفاده گردیـد. بـا توجـه بـه اینکـه هدایت پذیـری 

فلوچارت روش انجام كار   1
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شـکاف بـا تغییـر فشـار ته چاهـی کاهـش می یابـد، بـرای دیـدن اثـر این 
وابسـتگی فشـاری بـا تغییرات فشـار ته چاهی، شـکاف در مـدل عملکرد 

مخـزن وارد گردیـد. 
بـا توجه بـه اینکه هدف اصلی، بررسـی تغییـرات مدل عملکـرد جریانی 
ایجـاد  تغییـرات  بـرای   Prosper شبیه سـاز  از  منظـور  بدیـن  می باشـد، 
شـده بـر روی چـاه افقـی شـکافته شـده توسـط اسـید اسـتفاده می شـود. 
مراحـل انجـام پـروژه در قالـب فلوچـارت شـکل-1 گـردآوری شـده 
کـه گـردآوری داده هـا و طراحـی و آنالیـز نمودارهای عملکـرد جریان 

به ترتیـب اجـرا نشـان داده شـده اسـت. 
 شبیه سـازی صـورت گرفتـه در ایـن پـروژه بـا نرم افـزار Fracpro انجـام 
شـده اسـت. فـرض اصلـي ایـن مدل بـه این صورت اسـت که هندسـه ی 
شـکاف ایجـاد شـده بـا توجه بـه مـدل انتخابي به شـکل بیضی بـوده و با 
همـان سـطح مقطع شـروع بـه کاهـش می کند و تـا انتهای شـکاف ادامه 
مي یابـد. روش اتصـال یـک طرفـه در ایـن مدل شبیه سـاز اسـتفاده شـده 
اسـت کـه نیـازي بـه برگشـت داده هـاي عـرض حکاکـی شـده توسـط 
 Prosper مدل اسـید به مدل رشـد و توسـعه ی شـکاف نیسـت. شبیه سـاز
یکـی از بخش هـای بسـته نرم افـزاری IPM اسـت کـه جهـت مطالعـه و 
شبیه سـازی جریـان سـیاالت در چـاه بـه کار گرفتـه می شـود. برای رسـم 
نمودارهـای IPR، ایـن شبیه سـاز از معـادالت متفاوتـی اسـتفاده کـرده 
کـه بـراي بررسـي وضعیـت نمودارهـاي عملکـرد بعـد از ایجاد شـکاف 
از پارامترهـاي اشـتراکي بـراي ارتبـاط ایـن شبیه سـاز بـا مـدل رشـد و 

توسـعه ي شـکاف اسـتفاده شـده است.

7-مشخصات مخزن
ــه ســیری  ــران در منطق ــوب ای ــی در جن ــه در میدان ــورد مطالع مخــزن م
ــت.  ــیل اس ــس ش ــن از جن ــاال و پایی ــاختار های ب ــاد س ــه ابع ــد ک می باش
ایــن مخــزن دارای تخلخــل 5 تــا 20 درصــد و نفوذپذیــری آن 0/1 تــا 

3 میلــی دارســی اســت. 

8-انتخاب پد ویسکوز و اسيد تزریقی مناسب
ســیال YF140HD انتخــاب شــده از شــرکت شــلومبرژه بــوده کــه 
ــدی ــیال بع ــد. س ــز می باش ــانتی پوی ــری 446 س ــروی ظاه دارای گران
HMP10CP2K   یــک میکــرو پلیمــر از شــرکت هالیبرتــون اســت کــه 

گرانــروی 2107/1 ســانتی پویز دارد و دیــزل گرانــروی ظاهــری حــدود 
1/2 ســانتی پویــز داراســت. بــا توجــه بــه حفــظ گرانــروی بــرای مــدت 
زیــاد در طــول تزریــق، ســیال YF140.1HTD به عنــوان پــد تزریقــی در 
نظــر گرفتــه شــد کــه منجــر بــه ایجــاد شــکافی عریض تــر و جلوگیــری 
از پدیــده انگشــتی شــدن13 پــد تزریقــی در حیــن تزریــق متنــاوب اســید 

ــد. ــد می گردی و پ
ــرای انحــالل ســطح  ــه انتخــاب اســید تزریقــی ب ــاز ب ــه بعــد نی در مرحل

ــنگ  ــوع س ــه ن ــه ب ــا توج ــیدها ب ــن اس ــم. ای ــده داری ــاد ش ــکاف ایج ش
مخــزن کــه از جنــس کربناتــه می باشــد، انتخــاب شــده اند. بدیــن 

ــد: ــتفاده گردی ــر اس ــرح زی ــه ش ــید ب ــوع اس ــه ن ــور از س منظ
اسـید SXE یک اسـید امولسـیونی با نسـبت 70 دیزل به 30 اسید می باشد 
کـه اسـید اصلـی آن HCL28%  اسـت. این نـوع از اسـید عالوه بر تأخیر 
در واکنـش، ویسـکوزیته بـاالی سیسـتم اسـید امولسـیونی در مقایسـه بـا 
اسـید سـاده منجـر به پوشـش ناحیـه ای بهتـر و نفوذ اسـید زنـده در طول 
شـکاف ایجـاد شـده می شـود. میـزان پایـداری ایـن اسـید تا دمـای 175 
درجـه فارنهایـت گـزارش شـده اسـت. اسـید NSAAc10F ترکیبـی 15 
درصـدی از اسـید فرمیـک اسـت کـه هـدف از اسـتفاده آن تاخیـر در 
 CStiAc15cl  واکنش سـطح شـکاف در نظر گرفته شـده اسـت و اسـید

اسـید معمولـی 15 درصـد HCL  بـرای سـنگ هـای کربناته می باشـد.

9-برنامه زمان بندی پمپ
ــه دبی هــا و زمان هــای  ــا توجــه ب ــی ب در ایــن قســمت، اســیدهای انتخاب
مختلــف تزریــق مــورد بررســی قــرار گرفــت. طبــق نظریــه شــوماکر14 
بــرای کنتــرل نشــتی و بهینه ســازی حجــم اســید تزریقــی از روش هــای 
تناوبــی تزریــق اســتفاده شــده اســت]6[. بدیــن منظــور ابتــدا یــک مرحله 
ــل  ــن مراح ــود و ای ــق مي ش ــید تزری ــال آن اس ــه دنب ــکوز و ب ــد ویس پ
ــری  ــی و هدایت پذی ــت هندس ــه حال ــینه و بهین ــه بیش ــیدن ب ــرای رس ب
به دنبــال خواهــد  را  نشــتی  تکــرار می یابــد کــه کاهــش  شــکاف 
داشــت]6[. ترتیــب تزریــق ابتــدا بــا پــد ویســکوز انتخابــي شــروع شــده 
ــک دوره،  ــد ی ــود و بع ــق مي ش ــی تزری ــید اصل ــال آن اس ــپس به دنب س
ــق اســید و  ــد تکــرار مي گــردد. مراحــل تزری ــن رون چــاه را بســته و ای

ــد ویســکوز در جــدول-1 نشــان داده شــده اســت.  پ

نام مرحله نوع سيال

گردش سیال KCL 2%

تزریق پد YF140.1HTD

تزریق اسید CStiAC15CL

بستن چاه بستن چاه

تزریق اسید CStiAC15CL

تزریق پد YF140.1HTD

بستن چاه بستن چاه

تزریق پد YF140.1HTD

بستن چاه بستن چاه

مراحل تزریق سیاالت درون شکاف1
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10- بررسی اثر انواع پدهای تزریقی بر هندسه ی شکاف
بـرای ایـن بررسـی یـک برنامـه پمپاژ یکسـان برای هر سـه سـیال در نظر 
گرفتـه شـد و هندسـه ایجاد شـده تحـت تاثیر این سـیاالت با هم مقایسـه 
گردیـد. این سـیاالت هر کدام گرانروی ها مختلفـی دارند و عرض های 
مختلفـی متناسـب بـا ایـن گرانـروی ایجـاد می کننـد. نتایج نشـان داد که 
اسـتفاده از دیزل به عنوان پد تزریقی طول شـکاف بیشـتری نسـبت به دو 
سـیال دیگـر ارائـه می کنـد درحالـی که عـرض حاصل از دیـزل به علت 
پایین بودن گرانروی نسـبت بـه YF1401HTD و HMP10CP2K کمتر 
نشـان داده شـد. نتایج هندسـه ایجاد شـده توسـط سـیال های انتخابی در 

جدول-2 آمده اسـت.
بـا توجـه بـه محدودیت هـای دبـی بـرای هـر پـد ویسـکوز و در شـرایط 
حجمـی یکسـاِن61320 گالـن، هندسـه متفاوتـی ایجـاد گردید. شـرایط 
پمپـاژ صرفـاً بـرای مشـاهده اثـر پـد ویسـکوز در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه در مراحـل بعـد تاثیـر برنامـه پمپـاژ بـر سـیال انتخابـی بررسـی مـی 
شـود. از سـیال تزریقـی YF140.1HTD به عنـوان پد تزریقی بـا توجه به 

گرانـروی آن بـرای مقایسـه هندسـه ایجاد شـده اسـتفاده شـد. 

11-تاثير نوع اسيد در حکاكی و هدایت پذیری شکاف
اسـیدهای مختلـف انتخابـی بـا توجـه بـه مشـخصاتی کـه دارنـد، طبـق 
برنامـه زمان بنـدی جـدول-1 تزریـق شـده اند کـه در ایـن بررسـی فقـط 
از یـک نـوع اسـید اسـتفاده شـده و نتایـج آن در غالـب هدایت پذیری و 

هندسـه حکاکـی شـده در جـدول-3 مشـاده می گـردد. 

هدایت پذیـری حاصـل از تزریـق اسـید CStiAC15CL نسـبت بـه دیگر 
اسـید هـا قابل توجـه بـوده و هندسـه ایجـاد شـده هـم نسـبت بیشـتری 
حکاکی شـده اسـت. ژل اسـید ویسـکوزیته باالتری نسـبت به ژل سـاده 
دارد و بنابرایـن هـرزروی سـیال را کـم و نفوذ عمیق تری درون شـکاف 
بـا داشـتن گرانـروی حـدود   CStiAC15CL اسـید  ایجـاد می کنـد]5[. 
اسـیدهای  دیگـر  بـه  نسـبت  را  گرانـروی  بیشـترین  پـواز  سـانتی   57/9
تزریقـی دارد و طبـق گفتـه ی دیلیـپ کومـار15 گرانـروی اسـید باعـث 
هـرزروی کمتـر سـیال شـده و همیـن امـر باعـث مي شـود کـه عـرض 

شـکاف گسـترش یابـد.
 

12-بررسی اثر دبی تزریق بر شکاف اسيدی 
بـا انتخـاب اسـید CStiAC15CL بـه عنـوان اسـید اصلـی بـرای تزریـق، 
ایـن اسـید بـا دبی هـای مختلـف تزریـق شـد کـه یکـی از ایـن دبی هـا از 
بـازه ی طراحـی بیشـتر و بقیـه کمتـر از دبـی مجـاز طراحـی شـده بودند. 
نتایـج حاصـل از ایـن تغییر دبـی بر هندسـه و هدایت پذیری شـکاف در 
جـدول-4 آمـده اسـت. ترتیـب تزریـق طبـق جـدول-1 انجـام گرفـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت حجـم در هـر مرحلـه ثابـت و مـدت زمـان تزریق و 

دبـی تغییـر می کنـد. 
ـــی  ـــده ول ـــر ش ـــکاف کمت ـــی ش ـــول حکاک ـــق، ط ـــی تزری ـــش دب ـــا کاه ب
هدایت پذیـــری بـــدون بُعـــد بـــا همـــان ترتیـــب تزریـــق از 666/4 بـــه 
ـــته  ـــراه داش ـــد را به هم ـــر رش ـــدوداً دو براب ـــه ح ـــت ک ـــیده اس 1735 رس

ـــت. اس

13-اثر حجم تزریق بر هندسه ی شکاف
بــرای ایــن منظــور اســید انتخابــی در حجم هایــی طبــق جــدول-5 
تزریــق شــد و نتایــج هندســه و هدایت پذیــری در حجم هــای متفــاوت 
تزریــق در جــدول-6 گــرد آمــده اســت. حجــم انتخابــی بــرای تزریــق 
ــی  ــی تزریق ــت. دب ــده اس ــاب ش ــم انتخ ــکوز ه ــد ویس ــه ی پ در مرحل
ــکه در  ــکوز 15 بش ــد ویس ــرای پ ــه و ب ــکه در دقیق ــید 7 بش ــرای اس ب
دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. حجــم 1 برابــر بــا همــان حجــم اولیــه 

ــی اســت.  و حجــم 2 تزریقــی نصــف حجــم اول

هندسه شکاف Die YF140.1HTD HMP10CP2K

)bpm( دبی تزریق  25 35 18

ft( 300/9( میانگین طول شکاف 394/5 378/8

)in(میانگین عرض 0/ 248 0/274 0/276

)ft(میانگین ارتفاع 154 190 182/1

نتایج هندسه شکاف حاصل از سیاالت تزریقی2

نوع اسيد دبی تزریق
(bpm)

طول حکاكی شده
(ft)

عرض حکاكی شده
(in)

ارتفاع شکاف
(ft)

هدایت پذیری بدون بُعد

SXE 25 395 0/101 179/6 318

NSAAC10F 25 311 0/094 175 635/5

CStiAC15CL 40 412 0/151 180/7 666/4

اثر نوع اسید بر هندسه و هدایت پذیری شکاف ایجاد شده3
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بــا کاهــش حجــم تزریــِق پــد ویســکوز و اســید، عمــق نفــوذ از 338 بــه 
224 کاهــش یافتــه و عــرض شــکاف هــم بــاز شــدگی کمتــری حاصــل 
نمــوده اســت. ارتفــاع شــکاف ایجــاد شــده کاهــش چشــمگیری 
داشــته اســت. حجــم 3 نزدیــک دو برابــر حجــم اولیــه می باشــد و 
متعاقــب آن، عمــق نفــوذ و عــرض حکاکــی و ارتفــاع افزایــش داشــته 
ــه  ــادی ب ــاظ اقتص ــی از لح ــت ول ــده اس ــاد ش ــم زی ــری ه و هدایت پذی

ــق گــردد. ــاد اســید تزری ــه نیســت کــه ایــن حجــم زی صرف

14-اثر زمان تماس16 بر هندسه و هدایت پذیری شکاف
بــرای ایــن منظــور زمان هــای بســتن چــاه کــه بــرای بررســی اثــر زمــان 
ــم.  ــر دادی ــده را تغیی ــرده ش ــه کار ب ــکاف ب ــول ش ــا ط ــید ب ــاس اس تم
هندســه و هدایــت پذیــری آن در جــدول-7 آمــده اســت. الزم بــه ذکــر 
اســت ترتیــب تزریــق طبــق جــدول-1 و حجــم 1 انجــام شــده اســت.

ــرای  ــید ب ــه اس ــری ب ــالل کمت ــت انح ــاس، فرص ــان تم ــش زم ــا کاه ب
واکنــش بــا ســطح ســنگ داده شــده، عــرض شــکاف کمتــر حکاکــی 
شــده و هدایت پذیــری نیــز کــم شــده اســت. زمــان تمــاس کــه افزایــش 
ــم  ــکاف فراه ــطح ش ــتر س ــالل بیش ــرای انح ــی ب ــت کاف ــد فرص می یاب
ــنگ  ــطح س ــخت س ــمت های س ــدن قس ــت ش ــث سس ــود و باع می ش
می شــود کــه وظیفــه ی بــاز نگــه داشــتن شــکاف بعــد از اتمــام عملیــات 
ــه  ــت ک ــی اس ــه فاکتورهای ــته ب ــی وابس ــری نهای ــد. هدایت پذی را دارن
یــک مســیر هدایت پذیــر را ایجــاد و تحــت تنش هــای بســتگی شــکاف 
ــد از شــکافت،  ــدن مســیر ایجــاد شــده بع ــد. بازمان ــاز نگــه می دارن را ب
از چالش هــاي مهــم عملیــات مي باشــد کــه میــزان بــاز مانــدن شــکاف 

ایجــاد شــده وابســته بــه توزیــع ســفتی در طــول شــکاف اســت.

15-اثر بهينه سازی برنامه پمپاژ بر هندسه ی شکاف
برنامـه پمپـاژ بـا اضافـه کـردن چرخـش آب17 بـا دبـی بسـیار کـم صرفاً 
برای برداشـتن مواد حاصل از واکنش اسـید و سـطح شـکاف اجرا شـده 
و دبی هـای تزریـق پـد ویسـکوز و اسـید بـه همـان ترتیـب قبلـی بـوده و 
حجـم تزریـق نیـز تغییـری نداشـته اسـت. نتایـج حاصـل از ایـن تغییرات 
افزایـش قابل توجـه هدایت پذیـری بـدون بُعـد را به همـراه داشـته اسـت 
و همچنیـن افزایـش عـرض حکاکی شـده شـکاف را شـامل می شـود به 
نظـر می رسـد کـه محصوالت حاصل از واکنش اسـید و سـنگ با تزریق 
آب از سـطح سـنگ شسـته شـده و باعـث باز شـدن مسـیرهای حکاکی 
شـده می شـود کـه افزایـش مسـیر عبوری بـرای سـیال را به همراه داشـته 
اسـت. جـدول-8 نتایـج حاصـل از تغییـر برنامـه پمپـاژ را نشـان می دهد.

ــای  ــری در ســطح شــکاف ایجــاد شــده، از داده ه ــت پذی ــع هدای توزی
اشــتراکی بــرای انتقــال بــه مــدل عملکــرد بــوده کــه در شــکل-2 
ــورت  ــکاف به ص ــدای ش ــری در ابت ــع هدایت پذی ــت. توزی ــده اس آم
ابتــدای  از  گرفتــن  فاصلــه  بــا  و  اســت  گرفتــه  صــورت  مناســب 

دبی تزریق
(bpm) 

CStiAC15CL

  طول حکاكی
شده
(ft)

 عرض 
حکاكی شده

(ft)

  ارتفاع 
(ft)

 هدایت پذیری
بدون بعد

7 338 0/155 160/8 1735

20 403 0/149 174/7 850/5

40 412 0/151 180/7 666/4

60 413 0/153 183/7 602/6

اثر دبی های مختلف تزریق اسید بر هندسه ی شکاف4

زمان تماس
(min)

  طول حکاكی
شده
(ft)

 عرض 
حکاكی شده

(ft)

  ارتفاع 
(ft)

 هدایت پذیری
بدون بعد

60 338  0/155 160/8 1735

10 324 0/148 180 1688

120 270 0/216 140 3400

نتایج زمان تماس بر هندسه ی شکاف و هدایت پذیری بدون بعد7

 نتایج تغيير
حجم

  طول حکاكی
شده
(ft)

 عرض 
حکاكی شده

(ft)

  ارتفاع 
(ft)

 هدایت پذیری
بدون بعد

حجم 1 338  0/155 160/8 1735

حجم 2 224 0/116 124/5 1140

حجم 3 335 0/224 193 7073

نتایج تغییر حجم تزریق روی هندسه و هدایت پذیری شکاف6

نوع مرحله حجم 1 حجم 2 حجم3

تزریق پد 8820 4410 17640

تزریق اسید 30240 15120 60480

تزریق اسید 33600 16800 67200

تزریق پد  3150 1575 6300

تزریق پد 18900 9450 37800

حجم های تزریقی در مراحل مختلف5
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ــه  ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــرِی ایجــاد شــده کــم ش ــکاف، هدایت پذی ش
هندســه و هدایت پذیــری بیشــتری کــه ایــن برنامــه پمپــاژ ایجــاد کــرده 
اســت، طبــق فلوچــارت، انجــام کار داده هــای اشــتراکی شــامل توزیــع 
ــد،  ــرد تولی ــدِل عملک ــه م ــده، ب ــی ش ــرض حکاک ــری و ع هدایت پذی

داده می شــوند. انتقــال 
در قســمت بــاالی شــکل-2 میــزان عمــق نفــوذ اســید و حکاکــی نشــان 
داده شــده و در پاییــن شــکل، مقیــاس هدایت پذیــری درجه بنــدی شــده 

ــری از  ــترین هدایت پذی ــود، بیش ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــت. همانگون اس
ابتــدای شــکاف تقریبــاً تــا انتهــای شــکاف حاصــل شــده اســت. عــرض 
بــاز شــده در ابتــدای تزریــق، تابعــی از گرانــروی پــد ویســکوز اســت و 
بعــد از تزریــق اســید بــا انحــالل نامتــوازِن ســطح شــکاف، مســیری بــرای 
عبــور بــاز نگــه مــی دارد. ســطح مقطــع عــرض حکاکــی توســط برنامــه 

بهینــه شــده پمــپ در شــکل-3 نشــان داده شــده اســت.
سـطح مقطـع تـا نـوک شـکاف مـدل می شـود، یعنـی از الگـوی خـاص 
هندسـی پیـروی می کنـد. این بـه دلیل اسـتفاده از مدل لومپ18  می باشـد 
کـه عـرض حکاکـی شـده را در یـک سـلول تعریـف می کنـد تـا بـه 
یـک شـکل منظـم هندسـی مثـل بیضـوی برسـد و تابـع کاهـش عـرض 
در راسـتای طـول را محاسـبه کنـد. همانطـور کـه قباًل ذکر شـد، سیسـتم 
شـیب بندی مـدل گسـترش شـکاف بـا سیسـتم انتقـال و انحـالل اسـید 
متفـاوت بـوده لـذا بـا تقسـیم طـول شـکاف حکاکـی شـده به 15 سـلول 
میانگیـن عـرض حکاکـی  بـه 10 سـلول،  ارتفـاع شـکاف  و همچنیـن 
شـده بـرای هشـت نقطـه سـلول ایجـاد شـده در مرکـز سـلول محاسـبه 

می شـود)جدول-9(.

16-اثر هندسه ایجاد شده بر IPR  چاه توليدی
ــول  ــف ط ــد و نص ــدون بُع ــری ب ــای هدایت پذی ــمت داده ه ــن قس در ای
شــکاف ایجــاد شــده بــه مــدل  Prosper انتقــال داده می شــود و دیگــر 
داده هــا طبــق فلوچــارِت روش انجــام کار بــه ایــن شبیه ســاز داده شــده 
اســت. جــداول PVT و مشــخصات مخــزن طبــق داده هــای فصــل 
پیشــین بــه ایــن بخــش تعریــف شــده کــه در ادامــه، اثــر هــر پارامتــر بــر 

IPR چــاه افقــی شــکافته شــده بررســی خواهــد شــد.

16-1-اثر نوع اسيد بر IPR چاه توليدی
ــج بدســت آمــده از جــدول-3 کــه ســه اســید متفــاوت امتحــان  از نتای
ــری مختلفــی ایجــاد کــرد، اســتفاده  ــود و هندســه و هدایت پذی شــده ب
شــده و خروجــی IPR در شــکل-4 نشــان داده شــده اســت. همانطــور 
نیســت.  زیــاد   IPR نمــوار هــای  تغییــرات  کــه مشــاهده می شــود 
بدین ترتیــب تغییــری در شــیب نمــودار ایجــاد نکــرده اســت ولــی 
ــی  ــی نهای ــیدها دب ــه اس ــه بقی ــبت ب ــید NSAAc10F نس ــتفاده از اس اس
ــط آن  ــده توس ــاد ش ــول ایج ــرا ط ــت زی ــرده اس ــد ک ــتری را تولی بیش

ــت.  ــتر اس ــم بیش ــد ه ــدون بع ــری ب ــتر و هدایت پذی بیش

IPR 16-2-اثر دبی تزریقی اسيد روی
در  کـه  هدایت پذیـری  و  هندسـه  جـدول-4  طبـق  منظـور  ایـن  بـرای 
دبی هـای مختلـف ایجـاد شـده اسـت را بـرای بررسـی IPR به شبیه سـاز 
وارد کردیـم کـه  تغییـرات در شـکل-5 آورده شـده اسـت. دبی هـای 
ایـن  اثـرات  می باشـند.  دقیقـه  در  بشـکه  و40   20  ،7 به ترتیـب  تزریـق 

نوع برنامه پمپ
  طول حکاكی

شده
(ft)

 عرض 
حکاكی شده

(ft)

 هدایت پذیری
بدون بعد

برنامه بهینه شده ی پمپاژ 288 0/203 3120

اثرات تغییر برنامه پمپاژ بر هندسه و هدایت پذیری شکاف8

توزیع هدایت پذیری در طول شکاف حاصل از حکاكی با اسید2

سطح مقطع عرض حکاكی شده با اسید3
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 IPR دبی هـا شـامل طـول شـکاف و هدایـت پذیـری بـدون بُعـد روی
دیـده می شـود. بـا افزایـش دبـی تزریق اسـید از 7 به 40 بشـکه در دقیقه، 
نمـودار IPR بـه سـمت چپ آمـده و کاهش تولید را به همـراه دارد. دبی 
تزریق 7 بشـکه در دقیقه نسـبت به دبی40 بشـکه در دقیقه طول شـکاف 
کمتـری ایجـاد کرده ولـی هدایت پذیری تقریبـاً 3 برابـری ایجاد نموده 
اسـت. نتیجـه ی حاصـل شـده بـا دبی هـای متفـاوت حاکـی از آن اسـت 
کـه در ایـن حالـت افزایـش طـول منجـر بـه تولیـد بیشـتر نشـده بلکـه بـا 
طـول کمتـر ولـی هدایت پذیری بیشـتر، دبی تولیدی بیشـتر شـده اسـت.

IPR 16-3-اثر حجم تزریق بر
در این قسـمت نتایج حاصل از حجم های مختلف اسـید درون شـکاف 
کـه در جدول-5 آمده اسـت، بررسـی گردید که تغییـرات IPR حاصل 
شـده توسـط آن در شـکل-6 نشـان داده شـده اسـت. حجم به کار رفته 
نصـف حجـم اولیه بوده و متناسـب بـا آن طول و هدایت پذیری شـکاف 
تغییـر کـرده اسـت. بقیـه پارامترهـا از جملـه دبـی تزریـق ثابـت در نظـر 
گرفته شـده اسـت. مشـاهده می شـود با افزایش حجم تزریقی از 2 به 1، 
نمـودار IPR بـه سـمت راسـت آمده و افزایـش دبی تولیـدی را به همراه 
دارد. بـا افزایـش حجـم تزریقـی، طـول حکاکـی شـده حـدود 3 فـوت 
کـم شـده اسـت و منحنـی IPR بـه سـمت چـپ میـل کـرده ولـی تغییـر 
محسوسـی در آن رخ نمی دهـد. هرچنـد ایـن افزایـش حجـِم تزریقـی، 
هدایت پذیـری بیشـتری ایجـاد کـرده اسـت که بـا در نظر گرفتـن همین 
افزایـِش هدایـت پذیـرِی بـدون بُعـد، نمـودار هـای IPR ناشـی از حجم 
تزریـق 1و3 تقریبـاً روی هـم افتاده انـد و ایـن می توانـد بیانگـر این باشـد 

کـه افزایـش حجـم سـیاالت تزریقـی نمی توانـد منجـر بـه نفـوذ بیشـتر 
و افزایـش طـول حکاکـی شـده باشـد. حجـم بـاالی حکاکـی ناشـی از 

افزایـش حجـم بـه بهبـود تولیـد نمی انجامد]5[.

IPR 16-4-اثر زمان تماس بر
بـرای ایـن منظـور نتایـج جـدول-7 کـه در بـر گیرنـده ی اثـر زمان هـای 
متفـاوت تمـاس اسـید با سـنگ می باشـد، روی نمودار عملکـرد جریانی 
دیـده شـده اسـت. افزایـش زمـان تمـاس از 10 دقیقـه بـه 120 دقیقـه، 
کاهـش طـول حکاکـی و از طرفـی افزایـش هدایت پذیـری بـدون بُعـد 
از 1618 بـه 3400 را بـه همـراه دارد. اثـر زمـان تمـاس اسـید با سـنگ بر 
IPR در شـکل-8 دیـده می شـود. مشـاهده می شـود کـه افزایـش زمـان 

از 10 بـه 60 دقیقـه و زمـان دادن بـه اسـید بـرای انحـالل سـطح سـنگ، 
منجـر بـه تغییر نمودار به سـمت راسـت شـده اسـت ولـی با ازدیـاد زمان 
تمـاس بـه 120 دقیقـه، نمـودار IPR به سـمت چـپ و رو بـه کاهش دبی 
تولیـدی اسـت. ایـن می توانـد دلیـل انحـالل بیش از حد سـطح سـنگ و 
از بین رفتـن قسـمت های مقـاوم شـکاف باشـد که طـول نهایـی حکاکی 

شـده را بـه 270 فـوت کاهـش می دهـد. 
هدایت پذیــری در شــکاف اســیدی به طــور کلــی رقابــت بیــن دو 
ــت  ــدن مقاوم ــف ش ــکاف و ضعی ــطح ش ــی س ــامل حکاک ــده ش پدی
ســنگ توســط اســید می باشــد. بررســی  آنهــا نشــان مــی داد کــه 
ــه فاکتورهایــی اســت کــه یــک مســیر  هدایت پذیــری نهایــی وابســته ب
هدایــت پذیــر را ایجــاد و تحــت تنش هــای بســتگی شــکاف را بــاز نگــه 
مــی دارد. ایــن وابســته بــه توزیــع ســفتی در طــول شــکاف اســت]5[. این 

Numx=15    Numz=10

Dx=8.29    Dz=10.85 

0/15 0/15 0/14 0/13 12/0 11/0 0/09 0/05

0/20 0/20 0/20 0/19 0/18 0/17 0/16 0/14 12/0 0/09 0/03

0/23 0/23 0/23 0/22 0/22 0/21 0/20 0/18 0/17 0/15 0/12 0/09

0/25 0/24 0/24 0/24 0/23 0/23 0/22 0/21 0/19 0/18 0/16 0/13 0/10 0/04

0/25 0/25 0/25 0/24 0/24 0/23 0/23 0/22 0/21 0/19 0/18 0/15 0/13 0/09 0/02

0/25 0/25 0/24 0/24 0/24 0/23 0/22 0/22 0/21 0/19 0/18 0/16 0/14 0/11 0/07

0/23 0/23 0/23 0/23 0/22 0/22 0/21 0/20 0/19 0/18 0/17 0/15 0/14 0/11 0/08

0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/19 0/19 0/18 0/17 0/16 0/15 0/13 0/12 0/09 0/06

0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/14 0/13 0/13 0/12 0/10 0/09 0/06 0/20

توزیع عرض حکاكی شده در جهت طول شکاف9
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ــا نتایــج مطالعــات آقــای گومــا مطابقــت می کنــد،  بررســی از جهتــی ب
ــا افزایــش زمــاِن تمــاس بیشــتر شــده اســت  چونکــه هدایــت پذیــری ب
ولــی سســتی ســنگ در طــول شــکاف افزایــش یافتــه و ایــن می توانــد 
باعــث کاهــش طــول شــکاف در زمــان تمــاس 120 دقیقــه شــده باشــد. 
ــع  ــن توزی ــن رفت ــه سســتی و از بی ــاد ســطح ســنگ منجــر ب انحــالل زی

ــکل-7(. ــده است)ش ــرات IPR ش ــده و تغیی ــفتی ش س

IPR 16-5-اثر تعداد شکاف بر
بـرای ایـن منظـور هندسـه ایجـاد شـده را بـا تعـداد شـکاف های 1، 5 و 
15 عـدد بررسـی کـرده بـه صورتـی که با طـول بهینه شـده برابـر با 288 

تغییرات IPR ناشی از نوع اسید تزریقی4

تغییرات IPR ناشی از دبی های مختلف تزریق5

تغییرات IPR  ناشی از حجم های متفاوت تزریق6

تغییرات IPR  ناشی از زمان های متفاوت تماس اسید با سطح 7
شکاف
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فـوت همـراه بـا تعداد شـکاف هایی کـه ذکر گردیـد، شبیه سـازی انجام 
گرفـت. نتایـج آن در شـکل-8 نشـان داده شـده اسـت. با افزایـش تعداد 
شـکاف، افت فشـار ناشـی از اغتشـاش جریـان در اطراف ناحیه شـکافته 

شـده کمتـر شـده و توزیـع جریـان آرام تر می شـود. ایـن می تواند باعث 
افزایـش دبـی تولیـدی و تغییـر نمودار IPR به سـمت راسـت شـود. 

با افزایش تعداد شکاف ها تولید به صورت آرام بهبود می یابد]11[برای 
که  است  داده شده  افزایش  هندسه  با یک  تعداد شکاف ها  منظور  این 
طول و هدایت پذیری یکسان دارند. برای مقایسه بین تعداد شکاف با 
طول های مختلف، دوباره شبیه ساز را طبق جدول- 10 زیر با همان برنامه 
پمپ بهینه اجرا کرده که مجموع طول تمام شکاف ها در هر مرحله 500 

فوت در نظر گرفته شده است.
عملکرد  نمودارهای  نتایج  می شود.  مشاهده  شکل-9  در   IPR نتایج 
جریان نشان می دهد که افزایش تعداد شکاف ها همیشه منجر به بهبود 
تولید نمی شود. همچنان که پیداست با افزایش تعداد شکاف از 1 به 5 
نمودار به سمت راست متمایل شده و حاکی از افزایش تولید است در 
حالی که با افزایش شکاف ها به 15 نمودار به سمت چپ بر می گردد 
و کاهش دبی تولیدی را به همراه دارد. الزم به ذکر است که افزایش 
تعداد شکاف از 1 به 5 اثر بیشتری را نسبت به یک شکاف با طول بیشتر 
دارد ولی با زیاد شدن تعداد شکاف و کاهش طول شکاف اثر عکس به 

همراه داشته و منجر به کاهش تولید شده است.

نتيجه گيری
1( ضریـب نفـوذ بیشـتر یـک اسـید منجر به نفوذ بیشـتر و طـول حکاکی 
جریانـی  هندسـه  در  تغییـر  باعـث  زیـاد  طول هـای  و  می گـردد  بیشـتر 
می شـود کـه متعاقـب بـا آن، نمودارهـای IPR متناسـب بـا شـکافی کـه 
بـا ایـن نـوع اسـید انتخـاب شـده اسـت، منجر بـه تولیـد بیشـتر می گردد.
2( بررسـی دبی هـای تزریق سـیاالت تزریق نشـان داد کـه طول حکاکی 
شـده بـا افزایـش دبـی تزریـق کاهـش یافتـه و ایـن، عاملـی شـده کـه 
نمودارهـای عملکـرد جریـان کاهـش تولیـد را بـه همـراه داشـته اسـت. 
3(  افزایــش حجــم تزریــق اســید تــا یــک مقطــع باعــث افزایــش ســطح 
ــد بیشــتر در یــک  ــه تولی حکاکــی شــده اســت و IPR حاصــل منجــر ب
فشــار تــه چاهــی یکســان شــده اســت ولــی نتایــج نشــان داد کــه افزایــش 

بیــش از حــد حجــم تزریــق منجــر بــه افزایــش تولیــد نمی شــود.
4( در ایـن مخـزن افزایـش زمـان تمـاس اسـید تـا یـک حـد معیـن منجر 

تغییرات IPR  ناشی از تعداد شکاف8

تغییرات IPR  ناشی از شکاف هایی با طول های متفاوت9

نوع مرحله تعداد شکاف  )ft( طول شکاف

1 1 500

2 5 100

3 15 33/33

تعداد شکاف با طول های مختلف10
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بـه افزایـش طول حکاکی شـده شـکاف و افزایـش تولید می گـردد ولی 
افزایـش بیـش از حـد زمان تماس اسـید با سـنگ منجر به کاهـش تولید 
می شـود چونکـه ایـن امـر می توانـد دلیـل انحـالل بیـش از حـد سـطح 

سـنگ و از بیـن رفتـن قسـمت های مقاوم شـکاف باشـد.
5(  بـا افزایـش تعـداد شـکاف با طول هـای یکسـان، تولید افزایـش یافته 
و نمودارهـای IPR بـه سـمت تولیـد بیشـتر میـل می کنـد. نتایـج افزایش 
تعـداد شـکاف ها بـا طول هـای مختلـف، نشـان داد کـه همیشـه افزایـش 
تعـداد شـکاف ها منجـر بـه افزایش تولیـد و تغییـر نمودار IPR به سـمت 

راسـت نمی شـود.
6( به طـور کلـی اثرپذیـری تغییـرات نمودارهـای عملکـرد جریـان در 
چـاه افقـی بررسـی شـده، حاکـی از حسـاس بـودن تولیـد به زیـاد یا کم 
شـدن طـول حکاکـی شـده بـا اسـید بـود. در این بررسـی، حجـم تزریق 
مناسـب، بیشـترین عملکـرد را نسـبت به تزریـق چندمرحله ای و اسـتفاده 
از اسـید های متنـوع روی بهبـود نمودارهـای IPR حاصـل نمـوده اسـت.

7(  بـا توجـه بـه طیـف وسـیع پارامتـر هـای دخیـل در عملیـات شـکاف 
اسـیدی و عـدم قطعیـت مربـوط به هرکـدام از آنهـا، تجربـه عملیاتی در 

طراحـی ایـن عملیـات توصیـه می شـود. در طـول ایـن مطالعـه بـا توجـه 
بـه مشـکالت پیـش رو یـک سـری پیشـنهاد بـرای کارهـای آتـی ارائـه 

می شـود:
الف-جفـت سـازی داده هـای اشـتراکی از مـدل رشـد شـکاف بـه مدل 
مجـزای انتقال و انحالل اسـید الزم می باشـد که تاثیـر معادالت مختلف 
هدایت پذیری و اثرات ناهمگونی سـطح شـکاف و محاسـبات پروفایل 

غلظت اسـید در طول شـکاف بررسـی شود. 
و  اسـید  پروفایـل غلظـت  بهینـه سـازی کـه  الگوریتـم  از  ب-اسـتفاده 
محاسـبات سـرعت سـیال در شـکاف و نرخ واکنش را در هر گام زمانی 
محاسـبه و تحلیـل کنـد ملـزم مـی باشـد چونکـه توزیـع اسـید در سـطح 
شـکاف و مقـدار اسـید مصـرف شـده و تـوان انحـالل آن در راسـتای 

طـول و عـرض شـکاف بـه دقـت عملیـات مـی افزایـد. 
ج-اســتفاده از یــک مــدل تمــام ســه بعــدی طراحــی شــکاف کــه بتوانــد 
ــی  ــد م ــی نمای ــکاف بررس ــول ش ــع ان را در ط ــی و توزی ــرات کان تغیی
توانــد بــه بررســی ایــن پارامتــر بــر نمودارهــای عملکــرد جریــان کمــک 

نمایــد.
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