ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 185


بهینهسازی طراحی عملیات اسیدکاری با استفاده از نمودار نگار تولید ( )PLTدر یکی
از مخازن گازی ایران
مهدی کارگر شــورکی و مجتبی رحیمی*  ،گروه مهندســی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر

چکیده

از مهمترین مسائل توسعهی هر میدان هیدروکربنی ،نرخ تولید و میزان برداشت از آن است که این مسئله به
طور مســتقیم به میزان دبی تولیدی از هر چاه مربوط میشود .از موثرترین روشهای افزایش تولید ،انگیزش
چاه اســت .از رایجترین روشهای انگیزش چاهها چه در ابتدای تولید و چه در حین تولید ،عملیات اسیدکاری
میباشــد .عملیات اســیدکاری بسیار حســاس بوده و اگر بدون اطالعات صحیح انجام شود ممکن است تاثیر
نامطلوب به دنبال داشــته و باعث کاهش تولید چاه شود .استفاده از دادههای چاهپیمایی به دلیل دقیق بودن
دادهها و داشــتن اطالعات کافی از ته چاه و ســازند میتواند در انجام عملیات اسیدکاری بسیار مفید و کارآمد
باشــد .در این مقاله با استفاده از دادههای تولیدی چاه و دادههای اندازهگیری شده در سطح در زمان حفاری،
عملیات اسیدکاری طراحی میشود .سپس با استفاده از دادههای نمودار نگار تولید 1به بهینهسازی مقدار اسید
و عملیات اسیدکاری پرداخته میشود .با نتایج به دست آمده از این پژوهش ،تزریق اسید به درستی به سازند
و الیههای مدنظر جهت بهبود وضعیت تولید چاه تزریق میشــود و همچنین از هرزروی اسید و مواد افزودنی
و تولید اسید اضافی که از نظر اقتصادی مهم است ،جلوگیری میشود.

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه99/04/21 :
تاریخ ارسال به د   اور99/04/27 :
تاریخ پذیرش د   اور99/10/01 :

واژگان کلید ی:
اســیدکاری ،نمودار نگار تولید ،پتانســیل
تولید چاه ،فشــار میانگین ،تراوایی ،آسیب
سازند.

مقدمه

روش کار در عملیات اسیدکاری برای تمامی چاههای یک مخزن تقریبا مشابه
است .با توجه به دادهها و اطالعات قبلی مخزن شامل :تعداد الیههای مخزن،
فشــار هر الیه ،تراوایی هر الیه و آســیبهای معمول هر چاه ،یک روش کار،
آماده میشــود .ســپس با توجه به این اطالعات اسید طراحی و ساخته و به
سازند تزریق میشود.
اما مشــکالتی در این روش وجود دارد .اولین مورد که باید به آن اشاره کرد،
غیرهمگنی 2مخزن اســت .توزیع فشار و تراوایی در تمام نقاط مخزن یکسان
نیست ،همچنین عددی که در طراحی استفاده میشود برای تست چاهآزمایی
در زمان حفاری میباشــد .با توجه به اینکه چاه چند ســال تولید کرده قطعا
این اعداد تغییر کردهاند و با در نظر گرفتن این اعداد ،طراحی اسید به مسیر
اشتباه ،منحرف خواهد شد.
مشکل دوم این است که امکان دارد ضخامت و عمق الیههای مخزن متفاوت
باشــد و اگر از دادههای دیگر چاهها برای یک چاه کاندید استفاده شود باعث
اشتباه در طراحی میشود.
مشــکل دیگر اطمینان از درســتی اطالعات عمقهای مشــبککاری است.
اعدادی که از مشبککاری وجود دارد ،دادههای مربوط به زمان حفاری است.
احتمال اینکه قسمتی از مشــبکهای گفته شده به دالیل مختلف از جمله:

کار نکردن تفنگ ،ســوراخ نشدن لولهی جداری و یا نرسیدن گلوله به سازند
سوراخ نشده و ارتباط با مخزن برقرار نشده باشد ،وجود دارد .حتی محتملتر
اســت که عمقهای داده شده  Off Depthباشــند یعنی چند متر باالتر و یا
پایینتر باشــند که برای طراحی اسید مهم است و اگر اشتباه باشند طراحی
اسیدکاری را نیز به اشتباه میاندازند.
مشــکل دیگر این است که مشــبککاری به درستی انجام شده است و عمق
آنها نیز درســت است اما در مدت زمانی که چاه در تولید بوده به دلیل وجود
رسوبات معدنی 3و یا به وسیلهی میعانات گازی مسدود شده است .این مسئله
بسیار زیاد مخصوصا در چاههای گازی اتفاق میافتد و اطالع از وقوع آن برای
طراحی نیز بســیار مهم اســت .چون این یکی از مشکالت و موانع بر سر راه
تولید و ضعیف شــدن چاه نسبت به بقیه چاهها میباشد و خود یکی از دالیل
نیاز به اسید است.
عــاوه بر تمام این مشــکالت در چاه کاندید ،نوع تکمیــل نیز به دلیل لوله
آســتری بودن خود یک مشکل اســت .چون فضای بین لوله آستری و سازند
یک فضای خالی اســت ،باعث حرکت ســیال از پشــت آن شده و همچنین
حرکت اسید را نیز با مشکل مواجه میسازد.

ی عهد 
* نويسند    ه 
   هد   ار مکاتبات ()rahimi@iaukhsh.ac.ir
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پیشینهی تحقیق

شــروع اسيدكاري در سازندهاي حامل هيدروكربن اعم از نفت و گاز به دههی
 1890ميــادي باز ميگــردد .از همان ابتدا انواع مختلف اســيد و افزايههاي
متعــددی تحت آزمايش و مطالعه قرار گرفتند تا به كمك آنها اســيدكاري با
بازدهي باالتری انجام شــود .اســيد هيدروكلريك اولين اسيدي بود كه براي
انگيزش چاههاي نفت و گاز و از بين بردن صدمات وارده به سازند مورد استفاده
قرار گرفت .هنوز هم اين اسيد به علت داشــــتن قدرت حاللیت باالي سنگ،
توليد نكردن محصوالت واكنــش غيرمحلول ،واكنش دادن با كربناتها و نرخ
واكنش ســطحي باال در اسيدكاري سازندهاي كربناته بسيار استفاده ميشود.
در سال  Boussa ،2003و  ]1[ Bencherifتحقیقی را در زمینهی بهینهسازی
تولیــد از میدان گاز میعانی  Hassi R'Melانجام دادند .ایشــان با تفکیک 34
حلقه چاه به ســه بخش و بررسی نمودار نگار تولید قبل و بعد از اسیدکاری به
تاثیر اسیدکاری بر روی میزان جریان ته چاهی و سطحی ،فشار جریانی ،فشار
بسته ،4افت فشار تولیدی و شاخص بهرهدهی پرداختند و طراحی اسیدکاری را
با نرمافزار  Emeraudeبهینهسازی کردند.
در سال  ،2016کین و همکاران[ ،]2تحقیقاتی بر روی اثرات  AlCl3موجود
در اســید بر ســازند مخزنی انجام دادند .آنها اثرات این ماده را با استفاده از
الگ  NMR5اندازهگیری کردند و متوجه شــدند که این ماده واکنش اسید را
با سازند به تاخیر میاندازد و سبب تاثیرگذاری بهتر اسید میشود.
در ســال  ،2017گالوائو و همکاران[ ]3تحقیقاتی بر روی روشهای محاسبهی
میزان اثر پوســته در الیههای مختلف تولیدی با کمک نمودار نگار تولید انجام
دادند .این تحقیق کمک شــایانی جهت پیشــنهاد روش و میزان اســید مورد
نیاز ارائه میدهد .این مقاله به بررســی طراحی اســید و عملیات اسیدکاری و
بهینهسازی آن با استفاده از نمودار نگار تولید میپردازد.

 2عمق بازههای مشــبککاری شده
بازهی مشبککاری

از عمق ()m

تا عمق ()m

1

3263/87

3425/93

2

3437/48

3495/51

3

3506/95

3692/64

4

3704/24

3820/07

دادههای چاهآزمایی در هنگام حفاری نشان میدهد که چاه در فشار سرچاهی
 275بار با دبی  73/4 MMSCFDتولید داشــته اســت .فشار بستهی این چاه
 289/2بار است.
بر اســاس کلیهی دادههای گفته شــده ،میانگین فشار تزریق اسید را میتوان
از عدد فشــار بســتهی  289/2بار در نظر گرفت .برای محاسبهی دبی اسید،
حجم چاه و حجم سازند که قرار است اسیدکاری شود را با هم جمع میکنیم.
برای محاسبهی حجم چاه به شــعاع چاه و عمق چاه و برای محاسبهی حجم
ســازند مورد نیاز برای اسیدکاری به شــعاع موثر اسیدکاری ،تخلخل سازند و
ضخامت بازهی اســیدکاری نیاز داریم .محاسبهی حجم اسید طبق معادلهی1
انجام میشود.
معادلهی(:)1

در اینجا  Vحجم اســید کل محاســبه شده rw ،شــعاع چاه کاندید H ،عمق
حفاری شدهی چاه کاندید rs ،شــعاع شبیهسازی شدهی اسیدکاری h ،بازهی
کلی مشبککاری و  φتخلخل سازند شده ،است.
برای چاه کاندید مورد مطالعه در این پژوهش اعداد زیر در نظر گرفته شدند:
 8/5 : rwاینچ = 0/2159متر
طراحی اسیدکاری به روش معمول
در طراحی اسید به روش معمولی برای چاه کاندید شده در این پژوهش ،با توجه  3843/96 : Hمتر
به دادههای حفاری میتوانگفت که مخزن مورد مطالعه دارای چهار الیه است 212 : rs .اینچ =  5/3848متر
جداول 1و  2عمق الیههای سازندی مخزن مورد مطالعه و بازههای مشبککاری  556/2 : hمتر
10 : φدرصد
شده را که در زمان حفاری اندازهگیری شدهاند ،نشان میدهد.
حجم کلی محاسبه شدهی اسید برابر  5620/82مترمکعب است .البته معموال
 1عمــق الیههای مخزنی چاه کاندید
ســتون چاه را با یک سیال دیگری غیر از اســید مثال آب دریا پر میکنند .با
تا عمق ()m
از عمق ()m
الیه
احتســاب این مقدار ،میزان حجم اســید مورد نیاز برابر  5057/92مترمکعب
3437
3268
M1
میباشد.
7
6
به طور معمول 10درصد حجم کلی اسید را پیشاسید 40 ،درصد اسید اصلی ،
3509
3437
M2
فکننده 8و 10درصد پستاسید 9استفاده میشود.
40درصد منحر 
3711
3509
M3
پیشاسید 505/792 :مترمکعب
3844
3711
M4
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اسید اصلی 2023/168 :مترمکعب
فکننده 2023/168 :مترمکعب
منحر 
پستاسید 505/792 :مترمکعب
محاسبهی فشــار میانگین  ،)SIP(10تراوایی و آسیب سازند  )PTA(11با استفاده
از نمودار نگار تولید

اســیدکاری به روش معمول بسیار مبهم اســت و احتمال بهبود یافتن چاه را
پایین میآورد .پس قبل از عملیات اســیدکاری ،نمودار نگار تولید در چاه رانده
میشــود تا سهم هر الیه و حتی هر مشبک ،فشــار هر الیه به تفکیک ،فشار
میانگین مخزن و همچنین تراوایی و آسیب سازند برای هر الیه مشخص شود.
در چاه کاندید مورد مطالعه ،نمودار در حالت بستهی چاه و در حالت جریانی در
دبیهای مختلف ( )30،50،70 MMSCFDگرفته شده است.
در تفســیر دادههای نمودارگیری مشخص شــد که تمامی مشبکها تولیدی
نیســتند و بعضی از آنهــا به دالیلی تولید نمیکنند .ایــن خود یکی از دالیل
کاهــش تولید این چاه به نســبت چاههای مجاورش اســت و دلیلی بر نیاز به
اسیدکاری در این چاه میباشد .به همین دلیل برای تفسیر نمودار نگار تولید و

 SIPدو بازه با توجه به تولیدی بودن مشبکها در نظر گرفتهشد که در جدول3
آورده شده است.
شــکل 1و جدول 4نمودار و نتایج نهایی  SIPحالت تصحیح شدهی ناحیههای
تولیدی را نشــان میدهد .با توجه به جدول ،4فشار میانگین الیهی تولید I1
از  I2کمتر اســت که به ما نشــان میدهد در موقع اسیدکاری ،اسید بیشتری
به ناحیهی  I1خواهد رفت .همچنین میزان تولید نهایی  I1نیز بیشــتر است.
با توجه به شــاخص بهرهدهی میتوان گفت که در طراحی اسیدکاری باید به
ناحیهی  I1توجه بیشتری کرد.
با توجه به محاسبات انجام شده و تفسیر دادههای نمودارگیری و  ،SIPکمترین
فشار الزم برای اینکه جریان بینالیهای 12در بین الیههای سازند اتفاق نیفتد،
 3890psiاســت .کمترین میزان دبی نیز  MMSCF35است .این اعداد برای
طراحی اسید بسیار مهم و ضروری هستند.
برای محاســبهی تراوایی و آسیب سازند نیز مانند محاسبهی  SIPدو ناحیهی
تولیدی  I1و  I2در نظر گرفته شدند .برای انجام این تست بعد از انجام عملیات
نمودارگیری ،چاه بسته و تغییرات فشاری آن ثبت شد.
 4نتایــج نهایــی  SIPبا در نظر گرفتن دو ناحیهی تولیدی

 3عمق بازههای تولیدی تصحیح شــده
ناحیه

از عمق ()m

تا عمق ()m

ناحیه

نوع

فشار میانگین ()psia

)AOFP (B/D

شاخص تولید ()B/D/psi

I1

3452/8

3477/9

I1

تولیدی

3891/27

171000

43/94

I2

3718

3816

I2

تولیدی

4007/1

110000

27/45

 1نمــودار  SIPبا در نظر گرفتن دو ناحیهی تولیدی
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جدول 5و اشکال 2و  3مدلسازی نرمافزار با توجه به دادههای اندازهگیری شده
و شرایط چاه را نشان میدهد .تطبیق گرفته شده از نرمافزار به روی دادهها به
خوبی انجام شده و درصد خطای کمی را مشاهده میکنیم.
دادههای یک ساعت اول ( )P hr1نشاندهندهی ذخیرهی درون چاه 13میباشند.
دادهها ،حرکت خوب سیال را تشخیص میدهند.
با توجه به دادهها ،افت فشار به مرز مخزن نرسیده است .بنابراین میتوان مخزن

را بدون مرز در نظر گرفت.
جدول 6نتایج آنالیز دادههای فشــاری را بــرای ناحیههای در نظر گرفته
شده ،نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود آســیب سازند برای ناحیهی  I1یک عدد
مثبت بسیار بزرگ و برای ناحیهی  I2یک عدد منفی است.
همچنین تراوایی ناحیهی  I1از ناحیهی  I2بیشتر است.

 5مدل در نظر گرفته شــده برای چاه کاندید مورد مطالعه در نرمافزار
حالت مدل
چاه
مخزن
مرز
C
آسیب کلی
 K.hکلی
تراوایی میانگین
شاخص بهرهدهی

Multi-Layer, Commingled, Layered Pi
عمودی
همگن
محدود
0/ 0401 bbl/psi
13
19100 md.ft
194 md
468/ 47 MSCFD/psi

 2مدل تطبیقی نرمافزار برای فشــار و مشــتق فشار در نمودار لگاریتمـلگاریتم

 3تاریخچهی نمودار تطبیق نرمافزار بعد از مدلســازی
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 6نتایج آنالیز دادههای فشــار گذرا
خواص

آسیب سازند

فشار اولیه ()psi

تراوایی ()md

ضخامت ()ft

I1

5/1

3890

107/4

32/8

I2

- 0/261

4010

40/8

65/6
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طراحی بهینهی اسیدکاری

نتیجهگیری

با توجه به میزان آسیب سازند برای هر الیهی تولیدی میتوان گفت که الیهی
دوم نیاز به اســیدکاری ندارد و اســید فقط باید به الیهی اول نفوذ کند .فشار
الیهی اول کمتر از الیهی دوم و تراوایی آن بیشتر است و این نشان میدهد که
سیال بیشتر به الیهی اول نفوذ خواهد کرد.
با توجه به تعریف دو الیهی تولیدی و فشار هر الیه ،فشار میانگین برای تزریق
 3950psiمیباشــد .چون نیاز است که اسید فقط در الیهی اول نفوذ کند اگر
فشار میانگین برای فشار تزریق اسید در نظر گرفته شود اسید به داخل الیهی
دوم نفوذ نخواهد کرد یا به مقــدار کمی نفوذ خواهد کرد و نتیجهی موردنظر
حاصل خواهد شد.
برای محاســبهی میزان اســید مورد نیاز از معادلهی 1با کمی تغییر استفاده
میکنیم.

اســیدکاری برای مخازنی که چند الیهی تولیدی با فشــار ،تراوایی ،تخلخل،
ضخامت و آســیب ســازند متفاوت از هم دارند ،بسیار حساس است .اطالعات
در ســطح از فشار ،تراوایی و آسیب سازند به صورت میانگین بوده و از وضعیت
هر الیه به طور جداگانه اطالعی در دست نیست .با استفاده از دادههای نمودار
نگار تولید وضعیت فشاری ،تراوایی ،آسیب سازند و مهمتر از همه شاخص تولید
برای هر الیه به طور جداگانه محاسبه شد.
با توجه به این اطالعات محاسبه شده مشخص شد که فقط یکی از الیهها نیاز
به اسیدکاری دارد .فشار اسیدکاری با توجه به فشارهای هر الیه مشخص شده
تا فقط ســیال اسیدکاری به داخل الیهی موردنظر برود .کمترین دبی نیز برای
اســیدکاری مشخص شد تا از ایجاد جریان بینالیهای جلوگیری کند .به دلیل
اســیدکاری فقط یک الیهی سازند ،میزان حجم اسید اصلی کاهش یافت و به
میزان حجم پستاسید اضافه شد.

معادلهی(:)2

سایر نتایج این پژوهش به این شرح است:

که  reشعاع موثر اسیدکاری 14و  heبازهی مشبککاری موثر است.
 8/5 : rwاینچ =  0/2159متر
 3843/96 : Hمتر
 16 : reفوت =  4/8768متر
 98/4 : heمتر
10 : φدرصد
حجم کلی اسید برابر  1296/67مترمکعب است که بدون در نظر گرفتن ستون
چاه به عدد  733/77مترمکعب میرسد.
این حجم را میتوان به 10درصد حجم کلی اسید را پیشاسید50 ،درصد اسید
اصلی20 ،درصد منحرفکننده و 20درصد پستاسید تقسیم کرد .علت کاهش
درصد منحرفکننده دانســتن این مطلب اســت که فشار تزریق اسید از فشار
الیهی غیردلخواه که  I2باشــد ،کمتر است و اسید تمایلی به ورود و حرکت در
این الیه را ندارد .پس به درصد اسید اصلی و پستاسید اضافه میشود.
پیشاسید 73/377 :مترمکعب
اسید اصلی 366/855 :مترمکعب
فکننده 146/754 :مترمکعب
منحر 
پستاسید 146/754 :مترمکعب

يكي از پارامترهاي مهم در طراحي اســيدكاري ،نوع تكميل چاه اســت .اگر با
لولهی آســتري مشبك شده تكميل شده باشد ،به دليل وجود فضاي خالي بين
لولهی آســتري تا سازند و مشخص نبودن دقيق وضعيت توليدي هر اليه ،براي
طراحي و انجام عمليات اسيدكاري بايد بسيار دقت كرد و پارامترهاي بيشتري را
در نظر گرفت .تکمیل چاه مورد بررسی در این پژوهش از نوع لولهی آستری است.
در طراحي اسيدكاري بايد پارامترهاي ميزان آسيب سازند ،ميزان غيريكنواختي
مخزن كه فشار و تراوايي از مهمترين موارد مورد بررسي هستند ،ضخامت و عمق
اليههاي مخزن و عمقهاي مشبككاري شده ،توجه ويژه داشت .چاه كانديد این
مطالعه ،عمودي حفر شــده و به نسبت چاه جهتدار يا افقي ،آسيب كمتري به
ســازند وارد شده اســت .مخزن از چند اليهی مختلف با تراوايي و فشار مختلف
تشكيل شده كه كار را براي طراحي اسيدكاري بسيار سخت ميكند.
در طراحي بهينهی عمليات اسيدكاري ،با توجه به ميزان آسيب سازند براي
هر اليــهی توليدي ميتوان گفت كه اليهی دوم نياز به اســيدكاري ندارد و
اســيد فقط بايد به اليهی اول نفوذ كند .فشار اليهی اول كمتر از اليهی دوم
و تراوايي آن بيشــتر است و اين نشان ميدهد كه سيال بيشتر به اليهی اول
نفوذ خواهد كرد.

پانویس ها

5. Liquid Holdup

4. Sink

3. Cement Bond Log

2. Recementation

1. Casing collar locator
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