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از تکنیک هــای تحریک چــاه1 برای تقویت بهره وری و به حداکثر رســاندن 
بازیافت در چاه های نفت و گاز اســتفاده می شود.]1[ در بین این تکنیک ها، 
اسید کاری ماتریس2 به دلیل کم بودن هزینه ی نسبی آن در مقایسه با ایجاد 
شــکاف هیدرولیکی3 و همچنین مناســب بودن هر دو بــرای ظرفیت تولید 
اضافی و برای بازگرداندن بهره وری اصلی در چاه های آســیب دیده، بیشترین 
کارآیی را دارد. روند اســید کاری منجر به افزایش ذخایر اقتصادی و بهبودی 

نهایی در هر دو سازند ماسه سنگ و کربناته می شود.]1و2[
اسیدکاری ممکن است قدیمی ترین تکنیک تحریک چاه در نظر گرفته شود، 
شــکاف هیدرولیک دارای پیشرفت های اخیر است. اولین کارهای اسیدی در 
ســال1890 برای تحریک سازندهای آهکی با اســتفاده از هیدروکلریداسید 
انجام شد. در دهه ی1930 اسیدکاری به عنوان یک روش مناسب برای حذف 
ضریب پوسته4 ظاهر شد و مهارکننده های خوردگی5 نیز توسعه یافتند.]1و3[ 
اسید کاری ماتریس شــامل تزریق محلول اسید با حجم باال به داخل سازند، 
با فشــار کمتر از فشار شکست ســازند برای حل کردن برخی از مواد معدنی 

موجود در ســنگ با هدف اصلی از بین بردن آســیب در نزدیکی چاه است. 
از این رو بازگرداندن نفوذپذیری طبیعی و بهبود چشــمگیر بهره وری اســت. 
ناهمگونی مخزن به دلیل تاثیر آن در مکانیســم های دفع آسیب نقش مهمی 
در موفقیت عملیات اســید کاری دارد و به شــدت با الگوی انحالل ماتریس 
 )HCl( مرتبط است. درمان های استاندارد اســید مخلوط هیدروکلریک اسید
برای حل کردن مواد معدنی کربناته و فرموالســیون HCl-HF برای حمله به 

مواد معدنی، به طور عمده سیلیکات ها )خاک رس و فلدسپات( هستند.]4[

 اصول اسید کاری ماتریس
اســید کاری ماتریکس یکی از قدیمی ترین تکنیک های تحریک چاه است که 
برای از بین بردن آســیب در اطراف چاه استفاده می شود. در ابتدا در مخازن 
کربناته اعمال می شد و طی سالیان متمادی به کانی شناسی های پیچیده تری 
گســترش یافته است. تاکنون، اســید کاری ماتریس معموال برای بسیاری از 
سازند ها به دلیل داشتن ماهیت ناهمگن مواد معدنی تشکیل دهنده و درجه ی 
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از جمله روش های کاربردی جهت افزایش میزان بهره دهی چاه ها عملیات اســید کاری است. به خوبی فهمیده 
شده است که در اسیدکاری ماتریس در سازندهای کربناته یک شرایط بهینه وجود دارد. هنگامی که اسیدکاری 
در شرایط بهینه پمپاژ نشود، بازده تحریک کاهش می یابد. تزریق اسید کمتر از نرخ تزریق بهینه در اسیدکاری 
ماتریس کربناته ها می تواند با محدود کردن قابل توجه کاهش نهایی ضریب پوسته، بر تولید و تزریق، اثر منفی 
بگذارد. برای طراحی اســیدکاری کربناته که باعث ایجاد کرم چاله هایی برای بهبود عملکرد چاه می شود، ابتدا 
باید نرخ تزریق بهینه بر اساس شرایط میدانی تعیین شود. در مواردی که نرخ تزریق بهینه به دلیل محدودیت 
تجهیزات پمپاژ و غیره حاصل نمی شــود، با تغییر غلظت اســید، نوع اسید یا مواد افزودنی می توان نرخ تزریق 
بهینه ی اســید را کاهش داد. کاهش قدرت اسید می تواند منجر به کندتر شدن سرعت واکنش و نفوذ عمیق تر 
کرم چاله شــود. با این وجود محدودیت هایی وجود دارد زیرا کاهش قدرت اســید نه تنها باعث کاهش سرعت 
بهینه می شــود بلکه به دلیل قدرت کمتر اســید در حل کردن سنگ، باعث افزایش حجم اسید موردنیاز برای 

دستیابی به عملیات موفق می شود.
در این مطالعه، با کمک نرم افزار شبیه ساز StimCADE شرایط ایجاد اسید کاری بهینه ی مخازن کربناته بررسی 
و مــورد تجزیه وتحلیــل قرار گرفت. نتایج نشــان داد که در مواردی که نرخ تزریق کمتر از حد بهینه باشــد، 
شبیه ســازی، ضریب پوســته ی بهینه را کمتر از میزان پیش بینی شده نشان می دهد. هنگام تزریق با نرخ های 
کم، استفاده از باالترین غلظت اسید لزوما منجر به کارآمدترین انتشار کرم چاله نمی شود و محدودیت مشخصی 

برای کاهش قدرت اسید وجود دارد.
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قابل مالحظه ای از غیرقابل پیش بینی بودن پاســخ آنها به فرموالسیون اسید، 
بسیار ریسک پذیر اســت.]2[ با این حال، این یک روش تحریک نسبتا ساده 
است که به یکی از مقرون به صرفه ترین روش ها برای بهبود چشمگیر بهره وری 

چاه و از این رو بازیابی هیدروکربن ها تبدیل شده  است.]1[
در حین عملیات اســید کاری ماتریس، اســید در فشار های زیر فشار شکست 
ســازند تزریق می شود تا از ایجاد شکســت در طول تحریک و از نفوذپذیری 
در اطــراف چاه به جای تاثیرگذاری بر مخزن تا حد زیادی جلوگیری شــود. 
اسید چند اینچ اطراف چاه در ماسه سنگ ها و چند فوت در کربنات ها واکنش 

نشان می دهد.]4[ 
در ســازند های ماسه سنگی، اســید کاری ماتریس ممکن است با از بین بردن 
آسیب اطراف چاه، در درجه ی اول با وصل کردن منافذ بسته شده توسط ذرات 
سیلیســی به عنوان نتیجه ی حفاری6، تکمیل چاه7، تحریک، مشبک کاری8 و 
عملیات تولیــد9، عملکرد چاه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین، 
می تــوان نفوذپذیری طبیعی اطراف چاه را احیا کــرد.]1و5[ مهمترین مواد 
معدنی محلول در هیدروکلریداســید، کلسیت، دولومیت و سیدریت هستند 

که عالوه بر این باعث ایجاد رسوب نمی شوند.]6[ 
هــدف نهایی از توســعه ی میدان های بزرگ، به حداکثر رســاندن اقتصادی 
برای بازیابی هیدروکربن ها اســت. برای انجام این کار، باید مشخصات جریان 
بهینه ی تولید را که پوسته ی کم و یکنواخت در کل بازه تولید می کند، هدف 
قرار دهیم. ضریب پوسته ی به دســت آمده تاثیر مستقیمی بر بهره وری چاه 
دارد. میزان تاثیر ضریب پوســته بر بهره وری و تزریق پذیری کلی اساســا به 

هندسه ی دهانه ی چاه نسبت به مخزن بستگی دارد.
عــالوه بر این، به دســت آوردن یک ضریب پوســته در محدوده ی 1- تا 2- 
نمی تواند برای اسیدکاری کربناته موفقیت آمیز باشد. ضریب پوسته به ترتیب 
3- تــا 4- حفره های کرمی به ترتیب با طول 10 تا 20 فوت قابل دســتیابی 
هســتند.]18[ توجه به این نکته مهم است که رابطه ی بین ضریب پوسته و 

شاخص بهره وری، خطی نیست.

 آسیب سازند
در از بین بردن آسیب های سازند در اطراف چاه، اسید کاری کاربرد اصلی خود 
را پیدا می کند. در یک چاه تولیدی با رژیم جریان شــعاعی، بیشتر افت فشار 
داخــل چاه در فاصله ی کمی از نفوذ به داخل مخزن رخ می دهد. در حقیقت، 
50درصد از کل شیب فشــار جریان در فاصله ی 20 فوتی چاه واقع می شود. 
اگر آسیبی وجود نداشته باشد، 25درصد از شیب فشار در فاصله ی 3-1متری 
چاه قرار دارد. اگر آسیب سازند وجود داشته باشد، تا حد زیادی در افت فشار 
نقش دارد و بر عملکرد چاه تســلط خواهد یافــت.]3[ مهمترین موضوعاتی 
که طراحی اســیدهای ماتریســی را تعیین می کند، توصیف مخزن است که 

شامل درک کانی شناسی سازند، نفوذپذیری، تخلخل و دینامیک سیال مخزن 
است. ارزیابی آسیب سازند به نوبه ی خود شامل تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی، 

سازگاری سیال و آزمایش مغزه است.]7[

 عملیات اسیدکاری
سه اصل هنگام انجام عملیات اسیدکاری نیاز است به آن توجه ویژه شود: 

1( همــه ی محلول هایی که قرار اســت تزریق شــوند باید آزمایش شــده تا 
اطمینان حاصل شود که مطابق با فرموالسیون های طراحی هستند.

2( همه ی مراحل الزم باید انجام شــوند تا آســیب ایجاد شــده توسط خود 
فرآیند اسیدکاری حداقل شود.

3( فرآیند اســیدکاری باید به وسیله ی اندازه گیری فشار و دبی )سر چاه و یا 
ته چاه( کنترل شود.]14،13و15[

قبل از اینکه اســیدکاری انجام شــود باید شواهد مشخص وجود داشته باشد 
که نشــان دهد حداقل بخشی از بهره دهی کم چاه ناشی از آسیب سازند قابل 
حل در اسید است. این را می توان با یک آزمایش گذار فشار10 قبل از عملیات 
برای تعیین ضریب پوسته، تعیین منابع احتمالی دیگر پوسته و ارزیابی منبع 
آســیب ســازند تعیین کرد. نموار نگار تولیدی قبل از تحریک نیز در بعضی 
موارد در برنامه ریزی عملیات و به عنــوان مبنایی برای آنالیز بعد از عملیات 

یاری دهنده می باشد.]14و15[

 آزمایشات الزم به منظور عملیات اسید کاری
الف( آزمایش تزریق پذیری سازند:

همیشه قبل از انجام عملیات اســید کاری، آزمایش تزریق پذیری11 به کمک 
سیال های بی ضرری مانند گازوییل و غیره انجام می شود تا میزان تزریق پذیری 

سازند و اصول امکان انجام عملیات اسید کاری را بسنجند.]8[

ب( آزمایش مغزه:
پیش از عملیات اســید کاری برای مشخص کردن رســوبات واکنش اسید با 
ســنگ سازند باید ابتدا تاثیر مستقیم اســید بر سنگ سازند مشاهده شود تا 
بتوان غلظت و نوع اســید مناسب هر سنگ را مشــخص کرد که این کار به 

کمک آزمایش مغزه12 انجام می شود.]8[

پ( آزمایش بطری:
آزمایش بطری13 به منظور تعیین و مشــاهده ی تاثیر اســید تزریقی بر روی 
نفت ســازند انجام می شــودکه در این آزمایش، اســید را در تماس مستقیم 
نفت ســازندی قرار می دهیم و امکان ایجاد رســوبات لجنی، آسفالتینی و یا 

امولسیون های چند فازی بررسی می شود.]8[
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 اسیدهای مورد استفاده در عملیات اسید کاری
در اســید کاری کربناته، اسیدهایی که معموال مورد استفاده قرار می گیرند، به 

این شرح است:
)HCl( هیدروکلریک اسید 

)CH 3 COOH( استیک اسید 
)HCOOH( فرمیک اسید 

HCl  رایج ترین اسید مورد استفاده است. اسیدهای آلی، اسیدهای استیک و 

فرمیک به دلیل اینکه قدرت خورندگی کمتری نسبت به هیدروکلراید دارند، 
مورد اســتفاده قرار گرفتند. بنابراین، مزیــت اصلی آنها در کاربردهای درجه  

حرارت باال است.]3[
دو نوع اساسی برای اسیدکاری برای سازندهای کربناته وجود دارد که با نرخ 
تزریق و فشار، مشــخص می شوند. اسید کاری ماتریس فقط برای سازندهایی 
که دارای آسیب سازند هستند، اعمال می شود. موارد استثنایی ویژه ای وجود 
دارد، سازندهای با شکستگی طبیعی که اسیدکاری در نرخ ماتریس در سازند 

کربناته آسیب ندیده ممکن است واکنش تحریک قابل قبول باشد.]9و10[

 اسید کاری ماتریس
هــدف اصلی اســید کاری ماتریس بهبــود ظرفیت جریان ســیال از طریق 
منطقه ی آسیب دیده در اطراف چاه است. این امر می تواند با حل کردن سازند 
آسیب دیده در نزدیک چاه به دست آید.]9[ در بیشتر درمان های ماتریس در 
سازند های کربناته از مخلوط های هیدروکلریک اسید )HCl( استفاده می شود. 
هیدروکلریک اسید سنگ آهک و دولومیت را در خود حل می کند تا کانال های 
باز و رسانا ایجاد کند. در صورت تمدید، این کانال ها حفره ی کرمی14 تشکیل 
می دهند که می توانند آسیب سازند اطراف چاه را دور بزنند و منطقه ی درمان 

شده ی موثر می تواند بسیار بزرگ تر از ماسه سنگ ها باشد.]10[

 عوامل رقابتی موثر در طراحی عملیات اسیدکاری
طراحی حجم اسید بهینه به وسیله ی اثرات فاکتور های رقابتی پیچیده تعیین 
می شــود. حجم اسید مورد نیاز شــدیدا به عمق ناحیه ی آسیب دیده بستگی 

دارد و خود این عمق نیز به ندرت به طور دقیق شناخته می شود. 
با مشخص بودن عمق ناحیه ی آسیب دیده، حجم بهینه برای یک محل خاص 
در چاه بر اســاس منحنی عملکرد اسید آزمایشگاهی با یک مدل اسیدکاری 
انتخاب می شــود. چنین آنالیزی می تواند کمترین حجم اســید پیشنهادی 
ماننــد 25گالن در هر فوت یا 50گالن در هر فوت ضخامت ســازند را نتیجه 
دهد. اما به طور کلی اسید به طور مساوی در همه ی قسمت های سازند توزیع 
نمی شــود. برای اطمینان از اینکه اسید به مقدار کافی با سطح سازند تماس 
می یابد ممکن اســت عمدتا با توجه به روش های به کار رفته برای قرارگیری 

مناسب اسید، حجم اسید بیشتری الزم باشد.]16و17[

آزمایش ها نشان می دهد که تزریق زیر سرعت بهینه می تواند بسیار مضر باشد. 
این می تواند چندین برابر به اســید بیشتری نیاز داشته باشد تا کرم چاله با 
طول خاص ایجاد شــود و حتی ممکن اســت ضریب پوســته ی نهایی که 
قابل دســتیابی است را محدود کند.]19[ شرایط اسیدکاری تاثیر زیادی بر 
عملکرد کلی دارد زیرا بر ســاختار کرم چاله تاثیر می گذارد. با تزریق اســید 
به روشــی که باعث ایجاد الگوی انحالل نامطلوب می شود، دستیابی به نفوذ 
عمیق کرم چاله و با اســتفاده از ضریب پوسته ی پایین، برای کلیه ی اهداف 
عملی امکان پذیر نیســت. میزان تزریق غالبا با اســتفاده از روش قرارگیری 
یا مخزن محدود می شــود.]19و20[ )که اگر میزان تزریق بیش از حد زیاد 
باشد، فشار می تواند به شکســت مخزن منجر شود و جلوگیری از کرم چاله( 
حتی اگر بتوان شرایط ایده آل کرم چاله را برآورده کرد، چالش بعدی دستیابی 
به این شــرایط در کل بازه ی درمانی اســت. این مشــکل به دلیل ناهمگنی، 

گسل زدایی و سازندهای شکاف دار موجود در مخزن پیچیده می شود. 
اســید به صورت ترجیحی به مناطقی با نفوذپذیری زیاد وارد می شــود. این 
باعث می شود اسید کمتری به مناطق نفوذپذیری پایین وارد شود. نرخ جریان 
پایین تر، الگوهــای انحالل نامطلوب را ایجاد می کند و به همین دلیل ممکن 
اســت چنین کرم چاله در جایی که مورد نیاز است تشکیل نشود. این مشکل 
می تواند با فشار بیش از حد مخازن یا مدت زمان طوالنی بیش از حد درمان 
اسیدکاری پیچیده شود. برای حل این مسئله می توان از تکنیک های انحرافی 

استفاده کرد.]20[
از این رو نتیجه می گیریم که گرچه اســیدکاری در ساختارهای کربناته بسیار 
موثر اســت، باید چالش های احتمالی را با دقت در نظر گرفت. طراحی درمان 
اسید مناسب باید کامال جامع باشد تا بتواند چالش ها را شناسایی کرده و از هر 
فرصتی برای به حداکثر رساندن ارزش درمان اسیدکاری استفاده کنیم. با توجه 
به رویكرد ارائه شده توسط این مقاله امید است تا بتوان از فرصت هایی که بدون 

افزایش هزینه ی درمان اسیدکاری بهره وری را بهبود ببخشند، بهره برد.

 اصالح قدرت اسید
به طــور معمول اولیــن جنبه ای که به نظر می رســد اصالح شــود، قدرت 
اســید است. محققانی که تاثیر غلظت اســید یا نوع آن را با استفاده از تست 
ســیالب زنی مغزه بررسی کرده اند، به طور کلی نتیجه گرفته اند که اسیدهای 
با غلظــت کمتر می توانند منجر به نفوذ عمیق تر شــوند و برای موارد با نرخ 
تزریق محدود مناسب تر هستند در حالی که اسیدهای با غلظت باالتر به اسید 

کمتری نیاز دارند، هزینه و زمان تزریق را کاهش می دهند.]20[  
تغییر غلظت یا نوع اســید می توانــد منجر به بهبــود قابل توجهی در نتایج 
درمانی با هزینه ی کم نســبت به تغییر کل روش قرارگیری شــود. از این رو 
نتیجه می گیریم که ابتدا باید ارزان ترین روش جابجایی در نظر گرفته شــود 
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و در صورت تغییر در یک روش کلی می تواند باعث بهبودی در درمان شــد. 
برای تعیین شــرایط بهینه ی اسید، باید آزمایشات سیالب زنی هسته با قدرت 
اسیدهای مختلف را انجام داده و شبیه سازی های مربوط به درمان های اسیدی 
را انجام داده و ضریب نهایی پوسته ی مورد انتظار را با یکدیگر مقایسه کنیم.

 اصالح برنامه ی پمپ
برنامه ی پمپ شامل نرخ تزریق اســید، تعداد مراحل و مقادیر عامل انحراف 
بین مراحل در صورت وجود اســت. یکی از راه هــای بهبود تحریک با تغییر 
برنامــه ی پمپ، تغییر نرخ تزریق به منظور حفظ شــار تقریبا بهینه در طول 

درمان است. 
می دانیم هر چه طول کرم چاله بیشتر باشد، مقدار ضریب پوسته کمتر شده و 
در واقع اسیدکاری موثرتر است. دبی تزریق پایین باعث مصرف اسید در عمق 
نفوذ کم و در واقع نفوذ ســطحی اسید می شود در حالی که دبی تزریق باالی 
اسید باعث منشــعب شدن کرم چاله می شــود، بنابراین باید یک دبی بهینه 
انتخاب شــود. این دبی بهینه به عواملی مانند جنس کانی ها، غلظت اسید و 

دمای واکنش بستگی دارد.]21[ 
 راه دیگــر که تغییر برنامه ی پمپ می تواند در به دســت آوردن مشــخصات 
بهتر پوسته کمک کند استفاده از منحرف کننده است. منحرف کننده می تواند 

شیمیایی یا مکانیکی باشد.]20[

 اهداف و روش کار
روشی که در اینجا پیشنهاد شده است این است که تعیین حجم اسید و دبی 
تزریق اســید در سازند کربناته ی موردنظر حداکثر حجم اسید مورد نیاز را بر 
اساس یک مدل از فرآیند اسیدکاری در نرم افزار تعیین می کند و سپس دبی 
تزریق اســید و حجمی که به طور واقعی پمپ می شــود را بر اساس کنترل 
درجای عملیات اســیدکاری تنظیم می کند که حجم اســید با یک مدلی از 
انتشــار کرم چاله )مدل داکرد( برای عمق نفوذ معینی از کرم چاله محاســبه 

شده است.
اهداف این مطالعه به این صورت خالصه می شود:

 نحوه ی شبیه سازی و کاربرد نرم افزار StimCADE در عملیات اسیدکاری
 بررســی امکان انجام فرآیند اسیدکاری چاه موردنظر قبل از عملیات واقعی 

و عملی
 تعیین حجم و دبی بهینه ی تزریق اســید در ســازند موردنظر با استفاده از 

نرم افزار
 تاثیر پمپاژ با ســرعت کمتر از بهینه بر اســتفاده از غلظت اسید باالتر برای 

ایجاد کرم چاله ی کارآمد
 تعیین و بررسی میزان ضریب پوسته و بعد از عملیات شبیه سازی

StimCADE معرفی نرم افزار 
نرم افزار StimCADE مناســب جهت انجام فرآیند های اســید کاری اســت. 
اســید کاری یکی از روش هــای مهم برای برقراری ارتباط دوباره ی ســازند و 

ستون چاه بعد از عملیات حفاری است. 
این نرم افزار قادر است با ارائه ی خصوصیاتی مانند نوع تکمیل چاه، مشخصات 
چاه، لوله های جداری و مغزی، نوع ســیال مخزن، داده های مخزن و زون های 
مربوط به آن، لیتولوژی سنگ مخزن و تاریخچه ی مخزن، محاسبات مختلفی 

را انجام دهد و عملیات اسیدکاری را شبیه سازی کند. 
تمامی ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در عملیات اسیدکاری در این برنامه 
وجود دارد و متخصصین می توانند دقیقا ترکیب موردنظر خود را شبیه سازی 

کنند. 
این برنامه با اطالع از میزان خورندگی اســید و تاثیر آن بر روی مشخصه های 
ســازند می تواند میزان آسیب پذیری سازند و ریسک های احتمالی این کار را 
پیش بینی و محاســبه کند.  StimCADE قادر است تا فرآیند شبیه سازی را 
 StimCADE برای مخازن کربناته با دقت باالیی انجام دهد.]11و12[ نرم افزار
با تمرکز بر عملیات اســید کاری، ساخته شده اســت به همین دلیل تمامی 
قابلیت های ارائه شــده در جهت تســهیل فرآیند شبیه سازی در برنامه تعبیه 

شده است. 
مهندســین نفت و گاز می توانند برای انجام فرآیند های اسیدکاری در مخازن 

نفت و گاز از این برنامه به خوبی استفاده کنند. 
اســتفاده از این برنامه باعث می شــود تا قبل از انجــام کار فیزیکی و آزمون 
خطای فرآیند های اسید کاری در محیط های عملیاتی، آزمایش های مختلفی 
در یک محیط امن نرم افزاری انجام شــود تا به یک نتیجه گیری کلی برسیم. 
این کار باعث می شود تا هزینه ها و ریسک های مخاطره آمیز به حداقل برسد. 
در شــکل1 عملیات اسید کاری در یکی از چاه های جنوبی ایران با استفاده از 

این نرم افزار شبیه سازی شده است.]11[ 

StimCADE 1  شماتیکی از نرم افزار
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 معرفی مخزن و چاه  موردنظر
مخــزن موردنظر کربناته و دارای دو الیه ی تولیدی در اعماق 7750 و 7780 
فوتی است که دارای فشار مخزن psi 5247 می باشد که اطالعات آن به همراه 
نرم افزار در ادامه به صورت کامل توضیح داده شــده است. اطالعات مربوط به 
چاه از جمله نحوه ی تکمیل چاه، قطرهای لوله ی جداری 15 و لوله ی مغزی16، 
عمق پکر های 17 مورد اســتفاده نیز در ادامه به صورت کامل آورده شده و در 

نرم افزار لحاظ شده است.

 کار با نرم افزار StimCADE  و مراحل انجام کار
 مرحله ی اول: وارد کردن اطالعات مربوط به تکمیل چاه

عمق چاه مورد برســی 5294فوت است که در عمق 5269فوتی پکر قرار گرفته 
است و به صورت حفره ی بسته 18 )جداری گذاری شده( مشبک کاری شده است. 
چاه به صورت کامال عمودی حفر شده است که در شکل2 می توان شماتیکی از 
نحوه ی تکمیل چاه در نرم افزار را مشاهده کرد. اطالعات مربوط به لوله ی جداری 
و لوله ی مغزی از جمله قطر، عمق، گرید، وزن، فشار ترکش در جداول1و2 آمده 
اســت. داده های مربوط به اندازه ی لوله ی جداری و لوله ی مغزی باید به صورت 

دقیق وارد شود زیرا در محاسبات حجم اسید تزریقی بسیار با  اهمیت هستند.

 مرحله ی دوم: وارد کردن اطالعات مربوط به سیال مخزن
در این مرحله اطالعات مربوط به سیال مخزن مورد بررسی را در نرم افزار وارد 
می کنیم که در جدول3 این اطالعات آورده شده است. سیال این مخزن نفت 

می باشد که دمای ته چاهی آن 160درجه فارنهایت است.

 مرحله ی سوم: وارد کردن اطالعات مربوط به مخزن
مخزن مورد بررسی دارای فشار Psi 5247 است و باقی اطالعات مخزن مورد 
بررســی از جمله درصد نفت، گاز و آب تولیدی، حجم مخزن، شــعاع مخزن 
و غیره در جداول4 و 5 آورده شــده اســت. این اطالعات بسیار مهم می باشد 
زیرا نرم افزار، بر اســاس اطالعات مخزن نوع سیال در مراحل مختلف عملیات 

اسیدکاری را انتخاب و شبیه سازی می کند.

 مرحله ی چهارم: وارد کردن داده های مربوط به الیه ها
این مخزن داری دو الیه اســت که الیه ی اول آن از عمق 7700فوتی شروع 
و در 7770فوتی به پایان می رســد و در بین آن 30فوت مشبک کاری انجام 
شده اســت. الیه ی دوم از عمق 7770فوتی شروع و در 7830فوتی به پایان 
می رسد و در بین آن 40فوت مشــبک کاری انجام شده است.)جداول6 و 8( 
دیگر اطالعات این دو الیه از جمله تراوایی، تخلخل، ظرفیت جریان، گرادیان 

فشار و فشار الیه را می توان در جداول7 و 9 مشاهده کرد.

2  وارد کردن اطالعــات مربوط به نحوه ی تکمیل چاه در نرم افزار

لوله مغزی
فشار

 ترکش
)Psi(

فشار 
مچاله شدگی

)Psi(
گرید لوله

وزن برحسب 

پوند بر فوت

قطر داخلی بر 

حسب اینچ

قطر خارجی بر 

حسب اینچ

عمق بر 

حسب فوت

73907390D19.54.27655269

اطالعات مخزن  1 اطالعــات مربوط به لوله ی مغزی

فشار مخزنمساحت مخزنشعاع مخزنشعاع چاهدمای ته چاهیدمای سطح

80 F160 F4.13 in836 ft50 Acres5247Psi 

  4  اطالعات مربوط به مخزن

درصد اشباع سیال مخزن

نفتگازآب
151075

  5  اطالعات مربوط به درصد اشــباع سیاالت مخزن

سیال مخزن

ترکیبات گاز مخزنترکیبات آب مخزنترکیبات آب مخزن
نوع چاه و 
دمای آن

درجه 
 API

35

فشار نقطه 
حباب 

2740

نسبت گاز 
به نفت 

615
)scf/bbl(

ضریب 
تراکم پذیری 

آب

میزان 
شوری 
20000

Ppm

گراویتی 
1.05

درصد 
 H2S,

 CO2, N2
صفر

گراویتی 
گاز 

0.65

دارای 
دمای 60 

)F(
چاه نفتی

  3  اطالعات مربوط به ســیال مخزن

الیه ی شماره یک
اطالعات الیه ی یکاطالعات مشبک کاری الیه ی یک

باالی الیهپایین الیهضخامت الیهباالی مشبکپایین مشبکضخامت مشبک
30 ft7750 ft7720 ft70 ft7770 ft7700 ft

  6  اطالعات عمقی الیه شــماره یک 
لوله جداری

فشار
 ترکش
)Psi(

فشار 
مچاله شدگی

)Psi(

درجه ی 

لوله

وزن برحسب 

پوند بر فوت

قطر داخلی بر 

حسب اینچ

قطر خارجی بر 

حسب اینچ

عمق بر 

حسب فوت

39801140N 8054.512.61513.3755355
45601730N 8040.510.05010.757100
73005520N 80407.7258.6258111

  2 اطالعــات مربوط به لوله ی جداری
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لیتولــوژی مربوط بــه هر الیه که یکی از قســمت های مهم بــرای عملیات 
اسیدکاری در انتخاب نوع اسید و رسوبات حاصل از اسید است در جداول10 
و 11 آورده شــده است. در الیه ی شــماره یک، 80درصد کلسیت، 10درصد 
دولومیت، 5درصد ایلیت و 5درصد کائولینیت و در الیه ی شماره دو، 55درصد 
کلســیت، 25درصد دولومیت، 5درصد ایلیت، 5درصد کائولینیت و 10درصد 
اسمکتیت وجود دارد. نرم افزار بر اساس این اطالعات نوع سیال اسیدکاری را 
به گونه ای انتخاب می کند که ســیال انتخابی در هر مرحله بیشترین کارآیی 
را داشته باشــد و بعد از عملیات اسیدکاری کمترین آسیب ناشی از رسوبات 

اسیدکاری در سازند ایجاد شود.
برای وارد کردن داده های مربوط به آسیب سازند هر الیه می توانیم از قسمت های 
زیر در نرم افزار کمک بگیریم. در قسمت )Candidate Selection Advisor( با وارد 
کردن نوع چاه و نوع ســازند و میزان ضریب پوسته با توجه به چاه آزمایی انجام 
شده و سوال هایی راجع به مشکالت مکانیکی و عملیاتی، نرم افزار، امکان عملیات 
 Formation Damage Advisor اسیدکاری را مورد بررسی قرار می دهد. در قسمت
نرم افزار یک سری سوال در مورد عملیات هایی که قبال روی چاه انجام شده است 
و نوع چاه تزریقی یا تولیدی و سیال آن و سواالت مربوط به مشاهدات عملیاتی 
و نتایج تســت های گرفته شــده قبل از انجام عملیات اسیدکاری آسیب هایی 
که ممکن اســت در حین عملیات اسیدکاری اتفاق بیفتد را پیش بینی می کند 
که با وارد کردن این قســمت ها در نرم افزار برای چاه مورد نظر این آسیب ها را 

پیش بینی می کند. 

 مرحله ی پنجم: وارد کردن داده های مربوط به سیال اسیدکاری
برای این کار می توانیم از قسمت Fluid Selection Advisor نرم افزار استفاده 
کنیم که با توجه به پاســخ یک سری پرسش ها نوع ســیال اسیدکاری را در 
هر مرحله مشــخص می کند و نوع اسید مورد اســتفاده را انتخاب می کنیم. 
در قســمت قبل نوع آسیب سازند انتخاب شــده است که در این چاه آسیب 

تشکیل امولسیون سنگین انتخاب می شود.

الیه ی شماره یک

تراواییتخلخلظرفیت جریانگرادیان فشارفشار الیه

5150Psi 1Psi/ft 700md.ft  % 1510md   

  7  اطالعات جریانی الیه ی شــماره یک

الیه شماره دو

تراواییتخلخلظرفیت جریانگرادیان فشارفشار الیه

5250Psi 1Psi/ft 300md.ft  % 105md   

  9  اطالعات جریانی الیه ی شــماره دو

درصد ترکیبات موجود در الیه ی شماره یک

کلسیتدولومیتکائولینیتالیت

551080

  10  اطالعات لیتولوژی الیه ی شماره یک و درصد هر یک از کانی های موجود در آن

درصد ترکیبات موجور در الیه ی شماره 2

کلسیتدولومیتکائولینیتاسمکتیتالیت

51052555

 11 اطالعات لیتولوژی الیه ی شماره دو و درصد هر یک از کانی های موجود در آن

الیه شماره دو

اطالعات الیه ی یکاطالعات مشبک کاری الیه ی یک

باالی الیهپایین الیهضخامت الیهباالی مشبکپایین مشبکضخامت مشبک

40 ft7820 ft7780 ft60 ft7830 ft7770 ft

  8  اطالعات عمقی الیه ی شــماره دو

4  انتخاب نوع اســید توســط نرم افزار در هر مرحله از عملیات اسیدکاری3  انتخاب اســید هیدروکلریداسید برای ایجاد کرم چاله
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 مرحله ی ششم: اجرا کردن اولیه ی نرم افزار
Pumping Schedule Generator (PSG)

با انتخاب نوع سیال اسیدکاری در مراحل مختلف عملیات اسیدکاری می توانیم 
عملیات اســیدکاری را شبیه ســازی کنیم و در مرحلــه ی اجرای آن نحوه ی 
حرکت اسید در داخل ســازند را مشاهده کنیم که در اینجا clean sweep به 
عنوان پیش شستشو 19 و هیدروکلریک اسید 28درصد وزنی به عنوان مرحله ی 
اصلی 20 اسیدکاری و clean sweep به عنوان پس شستشو 21 انتخاب شده است.

در قســمت Skin Analysis با توجه به داده های تولیدی از چاه موردنظر مثل 
دبی تولیدی و فشار ته چاهی میزان سهم هر الیه از تولید را مشخص می کنیم 
کــه الیه ی یک، 75درصد و الیه ی شــماره دو، 25درصد تولید می کنند و با 
توجــه به تخلخل که الیه ی اول، 15درصــد و الیه ی دوم، 10درصد تخلخل 
دارد ضریب پوســته ی الیه ی اول 10 و الیه ی دوم 20 محاســبه می شود که 

مقدار زیادی است، وارد نرم افزار می شود. 

setting وارد کردن داده های قسمت 
با وارد کردن حداکثر فشــار ســر چاهی به میزان Psi 3000 و حداکثر میزان 
دبی تزریق اســید 2بشــکه بر دقیقه و با اجرا کردن نهایی نرم افزار می توانیم 

حرکت سیال اسید را در داخل سازند ببینیم و شبیه سازی انجام می شود.

Execute قسمت اجرا 
با اجرا کردن نرم افزار در قســمت PSG نرم افزار نرخ های تزیق اســید در هر 
مرحلــه و حجم های موردنیاز اســید در هر مرحله را مشــخص می کند که 
ســیال در مرحله ی پیش شستشــو باید با نرخ 0.1بشــکه بر دقیقه به مقدار 
142.9بشکه تزریق شود. در مرحله ی اسید اصلی سیال باید با نرخ 0.6بشکه 
بر دقیقه به مقدار 115.1بشکه تزریق شود و در مرحله ی پس شستشو سیال 
با نرخ 0.5 و به حجم 263.5 بشــکه به سازند تزریق شود که مراحل مختلف 

آن در جدول12 محاسبه شده است.

Acid Placement :مرحله ی هفتم 
با وارد کردن حجم ها و دبی های هر مرحله از عملیات اســیدکاری در قسمت 
Acid Placement می توانیــم نحــوه ی تزریــق اســید و نمودار های مربوط 

به شبیه ســازی عملیات اســیدکاری را ببینیم و نتایج شبیه ســازی را مورد 
تجزیه وتحلیل قرار دهیم که در قسمت نتیجه گیری و تحلیل نمودار ها آورده 

شده است.

 تجزیه وتحلیل نمودار های اسیدکاری حاصل از شبیه سازی چاه 
در شــکل5 حجم اســید تزریقی بر حســب طول ایجاد کرم چالــه برای دو 
الیه شبیه ســازی شــده در مراحل مختلف اســیدکاری )در شکل عدد یک، 
نشــان دهنده ی مرحله ی پیش شستشو، عدد 2 نشان دهنده ی مرحله ی اسید 
اصلی و عدد 3 نشان دهنده ی مرحله ی پس شستشو می باشد( را نشان می دهد. 
در شکل می بینیم با افزایش حجم اسید تزریقی برای الیه ی شماره یک طول 
کرم چاله تا 1.92فوت گســترش می یابد و در الیه ی شماره2 این طول بیشتر 
از 0.57فوت افزایش نمی یابد. در هر دو الیه از این مخزن مورد بررسی طول 
کرم چاله افزایش یافته است که این نشان می دهد عملیات اسیدکاری می تواند 

در این چاه به صورت موفقیت آمیزی انجام شود.
شکل6 نرخ تزریق اسید بر حسب حجم اسید برای هر الیه در مراحل مختلف 
اســیدکاری را نشــان می دهد. که الیه ی شــماره یک نرخ باالتری نسبت به 

الیه ی2 الزم دارد.

PSG نرم افزار و مشــخص شــدن حجم ها و نرخ های تزریق اسید قســمت 
در مراحــل مختلف عملیات اســیدکاری

حجم تزریق اسید بر 
حسب بشکه

نرخ تزریق اسید بر حسب 
نام مرحلهنوع سیالبشکه بردقیقه

142.90.1Clean sweepپیش شستشو
مرحله ی اصلیاسید  28درصد115.10.6
263.50.5Clean sweepپس شستشو

 12 مشخص شدن نرخ های تزریق اسید و حجم های اسید توسط نرم افزار

 5  نمودار طول حفره ی  کرمی بر حســب حجم اســید تزریقی برای هر الیه در طول شبیه ســازی عملیات اسیدکاری
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شکل7 ضریب پوســته بر حسب حجم اسید تزریقی برای هر الیه در مراحل 
مختلف اســیدکاری را نشان می دهد که میزان ضریب پوسته در هر الیه و در 

هر مرحله از تزریق اسید به سازند به چه میزانی تغییر می کند. 
در الیه ی یک با افزایش حجم تزریق اســید میزان ضریب پوســته از 3.5 به 
5.5- کاهش پیدا کرده اســت که این نشان دهنده ی افزایش میزان بهره دهی 

آن است.

در الیه ی دوم با افزایش حجم تزریق اســید میزان ضریب پوســته از 17.8 به 
4.43 کاهش پیدا کرده است و این نشان دهنده ی افزایش میزان بهره دهی این 

الیه می باشد. در نهایت ضریب پوسته ی کلی سازند به 2.48- رسیده است.
با توجه به نمودار های حاصل از شبیه سازی عملیات اسیدکاری چاه موردنظر، 
می تــوان نتیجه گرفــت امکان اســیدکاری این چاه وجــود دارد و عملیات 

اسیدکاری برای این چاه به صورت موفقیت آمیزی پیش خواهد رفت.

 6  نمودار نرخ تزریق اســید بر حســب حجم اســید برای هر الیه در طول شبیه سازی عملیات اسیدکاری

 7  نمودار ضریب پوســته بر حســب حجم اســید تزریقی برای هر الیه در طول شبیه سازی عملیات اسیدکاری



مقاالت پژوهشی

40

 8  تاثیر غلظت اســید بر میزان ضریب پوســته در نرخ های تزریق اسید

شکل8 تاثیر غلظت اسید را بر میزان ضریب پوسته ی این سازند نشان می دهد 
که در غلظت های مختلف اســید )28درصد، 15درصد، 10درصد، 7.5درصد 
و 5درصد( ضریب پوســته به چه میزانی تغییر می کند. با کاهش غلظت اسید 
از 15درصــد به 5درصد میزان ضریب پوســته به ترتیب از 0.14- به 0.29- 
کاهش پیدا کرده اســت و در غلظت اســید 28درصد میزان ضریب پوســته 
به 2.48- رســیده اســت که بهترین غلظت انتخابی برای اسیدکاری سازند 
موردنظر اســت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اســیدهای با غلظت 
کمتر می توانند منجر به نفوذ عمیق تر شوند و برای موارد با نرخ تزریق محدود 
مناســب تر هستند در حالی که اسیدهای با غلظت باالتر به اسید کمتری نیاز 
دارنــد و هزینه و زمان تزریق را کاهش می دهند. تغییر غلظت یا نوع اســید 
می تواند منجر به بهبود قابل توجهی در نتایج درمانی با هزینه ی کم نسبت به 

تغییر کل روش قرارگیری شود.

 نتیجه گیری
1- به طور کلی با توجه به هزینه ی باالی عملیات اســیدکاری الزم است قبل 
از انجام عملیات اســیدکاری چاه ها برای انجام عملیات اســیدکاری موفق با 
ارزیابی و بررســی تاریخچه ی عملیات های مختلف چاه، خصوصیات سنگ و 
سیال مخزن و خصوصیات سیال تزریقی و با باال بردن کیفیت و کمیت نتایج 
آزمایشــگاهی و خروجی نرم افزار شبیه ســاز می توانیم در عملیات اسیدکاری 
حجم و دبی های تزریق اســید را طوری انتخاب کنیم که ضریب پوســته ی 

اطراف چاه را کاهش دهد و حفره های کرمی عمیق تر ایجاد کند.
2- قبل از انجام عملیات اســیدکاری باید ضریب پوســته ی سازند تعیین 
شود و مشخص شود که حداقل بخشی از بهره دهی کم چاه ناشی از آسیب 

سازند قابل حل در اسید است. 
3- مهمترین موضوع در طراحی اسیدکاری ماتریس توصیف مخزن است که 
شامل درک کانی شناسی سازند، نفوذپذیری، تخلخل و دینامیک سیال مخزن 
است. ارزیابی آسیب سازند به نوبه ی خود شامل تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی، 
سازگاری سیال و آزمایش مغزه است که باید قبل از انجام عملیات اسیدکاری 

سازند انجام شود.
4- هنگام پمپاژ با سرعت کم، استفاده از باالترین غلظت اسید لزوما منجر به 

ایجاد کارآمدترین انتشار کرم چاله نمی شود.
5- محدودیتــی برای کاهش قدرت اســید وجود دارد کــه می تواند از نفوذ 

کرم چاله و کاهش پوسته سود ببریم.
6- با بررسی نمودار ها و مقایسه ی شبیه سازی عملیات اسیدکاری بهینه شده 
در این مطالعه مشــاهده شــد با کنترل اسید تزریقی در الیه های متراکم تر و 
آسیب دیده تر )الیه ی شماره2( می توان ضریب پوسته ی این الیه را کمتر کرد.

7- اســیدهای با غلظت کمتر می توانند منجر به نفوذ عمیق تر شــوند و برای 
موارد با نرخ تزریق محدود مناسب تر هستند در حالی که اسیدهای با غلظت 

باالتر به اسید کمتری نیاز دارند، هزینه و زمان تزریق را کاهش می دهند.
8- شبیه ســازی انجام شــده فقط برای این چاه و مخزن و ســازند موردنظر 
صادق است و با توجه به اینکه داده های هر چاه و لیتولوژی هر سازند و سیال 
هر مخزن با مخزن دیگر متفاوت اســت لذا برای امکان ســنجی اسیدکاری، 
شبیه ســازی اســیدکاری و اجرا عملیات اســیدکاری در هر چاه با چاه دیگر 
متفاوت بوده و لذا می بایست همه ی این مراحل برای هر چاه به صورت کامل 

انجام شود تا عملیات اسیدکاری موفقیت آمیز باشد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Well Stimulation
2. Matrix Acidizing
3. Hydraulic fracturing
4. Skin factor
5. Corrosion Inhibitors
6. Drilling
7. Well Completion
8. Perforation
9. Production
10. Pressure Transient Tes t
11. Injectivity Tes t

12. Core Tes t
13. Bottle Tes t
14. Wormhole
15. Casing
16. Tubing
17. Packers
18. Cased Hole
19. Pre Flush
20. Maid Acid
21. After Flush
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