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  چکیده 

انگیزش چاههاي نفت و گاز به منظور افزایش تولید و یا تزریق پذیري چاههاي نفت و گاز تولیدي و یا متروك شده به 

در مخازن نفت و گاز، نفوذ پذیري سنگ مخزن در اطراف چاه کم باشد، سعی در باال  در صورتی که. کار گرفته می شوند

یکی از راههایی که می توان به این هدف دست یافت، اسید . بردن آن و در نتیجه تولید بهتر و راحت تر انجام می گیرد

ش جهت بهبود بهره وري چاه هاي اسید کاري سازند بعنوان یکی از بهترین روشهاي انگیز.زدن به سنگ مخزن می باشد

با توجه به این موارد، انتخاب اسید  .تولیدي نفت و گاز و همچنین تزریق پذیري چاه هاي تزریقی مورد توجه بوده است

موفقیت عمل اسید زدن به انتخاب نوع اسید، مقدار آن و . مناسب جهت این عملیات از امتیاز خاصی برخوردار است

  .انتخاب شوند و یا ترکیبی از هر دو آلیاز نوع معدنی، این اسیدها می توانند . بستگی دارده آن محدودیت هاي مربوط ب
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  همقدم -1

هبود بهره وري چاه هاي تولیدي نفت و بعنوان یکی از بهترین روشهاي انگیزش جهت ب 1930از سال اسید کاري سازند

با گسترش . بطوري که قدمت آن به حفاري نیز میرسد. گاز و همچنین تزریق پذیري چاه هاي تزریقی مورد توجه بوده است

براي حل این مسائل از روشهاي . سازندهاي مختلف با مسائل و مشکالت جدیدي روبرو شدندروز افزون کاربرد این روش،

با وجود عمیق تر شدن چاه ها و سخت تر شدن شرایط در دماهاي باالتر و همچنین افزایش تعداد چاه . فاده شدمتعددي است

هاي افقی این روش نیز به روز شده و هنوز بعنوان یک گزینه مناسب و مقرون بصرفه جهت انگیزش و بهبود بهره دهی مدنظر 

  .می باشد

  

  اسیدکاري سازند-2

گاز، سعی بر این است که در صورت کم بودن نفوذ پذیري سنگ مخزن در اطراف چاه، به در خصوص مخازن نفت و 

یکی از راههایی که می توان به این منظور دست یافت، . نحوي در باال بردن آن و در نتیجه، تولید بهتر و راحت تر تالش شود

وذ پذیري سنگ مخزن مورد استفاده قرار می اسید به دلیل دارا بودن قدرت افزایش نف. اسبد زدن به سنگ مخزن می باشد

این امر با ایجاد خورندگی در خود سنگ مخزن و یا حمل ذراتی که باعث انسداد خلل و فرج موجود در سنگ مخزن می . گیرد

 درصد از کل عملیات هاي انگیزش مربوط به اسیدکاري سازند میباشند، این 80تا  75امروزه در جهان . شوند، محقق می گردد

درصد از هزینه کل انگیزشها را شامل می شود که ناشی از آسیب دیدگی و کاهش  25تا  20در حالیست که این روش فقط 

یکی از معمولترین روشهاي کاهش اثر پیوسته اي، انگیزش چاه به روش اسیدکاري سازند . نفوذپذیري سازند اطراف چاه میباشد

رمان این بیماري، درك درستی از طبیعت آسیب دیدگی بهمراه همه پارامترهایی اما قبل از انجام هرکاري جهت د .]1[است

همانطوري که می . که شاخص بهره برداري را کنترل می کنند الزم است تا بتوان بهترین روش انگیزش و درمان را اتخاذ کرد

زند از تحلیل داده هاي چاه آزمایی دانیم، ضریب پوسته اي بعنوان معیاري براي افت فشار اضافی حاصل از آسیب دیدگی سا

شامل مؤلفه هایی است که با مکانیزم  از آنجا که این ضریب بدست آمده حاصل از آنالیز داده هاي چاه آزمایی ،. بدست می آید

. سدهاي مختلف بوجود آمده اند، لذا شناخت همه این مؤلفه ها بمنظور انجام یا عدم انجام عملیات انگیزش ضروري بنظر می ر

جالب آنکه بررسی اجمالی نشان می دهد بسیاري از این مؤلفه ها را نمی توان توسط اسید کاري یا دیگر روشهاي انگیزشی 

گاهی اوقات بسیاري از . انگیزش چاه بروش اسیدکاري، رابطه تنگاتنگی با آنالیز داده هاي مربوط به چاه آزمایی دارد. تغییرداد

.]2[شودندیداي مناسب جهت انگیزش به این روش نقش مؤثري دارند در نظر گرفته نمیپارامترهایی که در انتخاب کا

  

  )تشخیص چاههاي با بهره وري کم(انتخاب کاندیداي مناسب جهت عملیات انگیزش -3

چاه هاي کاندیداي مناسب جهت عملیات انگیزش در واقع شامل شناسایی چاه هایی است که بهره دهی فرایند انتخاب

نقش عمده اي در  شرایط زمین شناسی، پتروفیزیکی و مخزنی یک چاه،. کمتر از پتانسیل واقعی تولیدشان می باشدشان 

از لحاظ تئوري اطالعات کاملی از شرایط زمین شناسی و مکانیزمهاي تولید مخزن الزم . تعیین پتانسیل تولید یک چاه دارند

  .مشخص نموداست تا بتوان پتانسیل تولیدي واقعی یک چاه را 

در بسیاري از موارد چنین اطالعاتی موجود نبوده و مهندس بهره برداري تنها به مقایسه بهره دهی چاه با چاه هاي مشابه 

، دبی ) PI/h(، شاخص بهره دهی در واحد ضخامت سازند )PI(شاخص بهره دهی . و تاریخچه تولید آن میدان بسنده می کند

متغیرهایی هستند ) BOPD/Prosity-ft(تخلخل  -دبی تولیدي در واحد ضخامت سازند ،) برحسب شبکه در روز( تولیدي 



این فرآیند . انتخاب متغیر بستگی به میزان اطالعات موجود و در دسترس دارد. که می توان از آنها بدین منظور استفاده نمود

پس از آنکه با استفاده از . ا ممکن می سازدامکان مقایسه بهره دهی چاه هاي یک میدان و بررسی رابطه آنها با یکدیگر ر

در صورت . پتانسیل موجود یک چاه مشخص شد میتوان آن را با شاخص بهره دهی واقعی چاه مقایسه نمود اطالعات موجود ،

روش س یک پکمتر بودن دبی تولیدي چاه از میزان پتانسیل واقعی آن ، دلیل یا دالیل موجود باید مورد بررسی قرار گیرند و س

بعنوان مثال در مواردي که انرژي موجود مخزن ، توانایی فراز آوري سیال بطور طبیعی را . درمانی متناسب با آن انتخاب گردد

ندارد، قرار دادن چاه تحت فرازآوري مصنوعی می تواند راه حل مناسبی باشد، همچنین در مواردي که دبی تولید بدلیل 

نامناسب لوله مغزي یا دیگر وسایل سرچاهی کاهش یافته است، استفاده از روشهاي  محدودیت هاي مکانیکی مانند اندازه

  .انگیزش چاه به هیچوجه مثمر ثمر نخواهد بود

پر واضح است که چاه . انتخاب چاه کاندیداي مناسب جهت عملیات انگیزش باید بر مبناي میزان افزایش بهره وري باشد

توجه داشته باشید در این فرآیند تحلیل ماکزیمم دبی . ر چاه ها ارجح خواهند بودهایی با پتانسیل تولیدي بیشتر بر دیگ

  .تولیدي باید بر اساس ماکزیمم افت فشار مجاز که موجب تولید ماسه نگردد مدنظر قرار گیرد

و ) PTA(تعیین پتانسیل چاه هاي کاندیداي عملیات اسیدکاري بر مبناي استفاده از تحلیل داده هاي چاه آزمایی 

محاسبه نسبت دبی واقعی و ایده آل می باشد، شاخص بهره دهی هر چاه بعنوان یک معیار خوب براي تعیین و مقایسه عملکرد 

همچنین استفاده از تحلیل داده هاي چاه آزمایی در تعیین عامل پوسته اي، آسیب دیدگی سازند اطراف چاه و به . چاه ها است

  .ستفاده قرار می گیردتبع آن پتانسیل واقعی چاه مورد ا

در حالت ایده آل را می توان از اطالعات مخزنی محاسبه ) PI(شاخص بهره دهی  براي تعیین معیار عملکرد یک چاه،

  .ایده آل را بعنوان معیار عملکرد چاه در نظر گرفت PIبه )  PIS( نموده و نسبت شاخص بهره دهی واقعی 

                                    )1(PI=  

                                                                                             )2(   =IPS

    
.عامل پوسته اي بی بعد که نمایانگر افت فشار اضافی حاصل از آسیب دیدگی سازند و دیگر عوامل است Sکه در آن 

      تیب شاخص بهره دهی نهایی و اولیهبتر PI0و PISرا براي یک چاه می توان بشکل زیر ساده کرد که در آن  معادالت فوق

  .عامل پوسته اي اولیه و نهایی می باشدS0و  S) بشکه در روز بر پام ( 

  

      )3(=

تجزیه نشان داده است که . در نظر گرفته شده است 7.5ه برابر بدلیل عدم حساسیت زیاد به این جمل ln(re/rw)مقدار

. دبی ایده آلشان هستند می توانند کاندیداي مناسبی جهت عملیات انگیزش باشند% 75چاه هایی که دبی تولیدشان کمتر از 

قتصادي روش انگیزش عملیات اسیدزنی سازند نمیتواند از لحاظ ا همچنین در مورد چاه هاي کم فشار یا با نفوذپذیري کم،

  .بلکه در این موارد ایجاد شکاف مصنوعی مناسب تر بنظر میرسد. خوبی براي این نوع چاه ها باشد

% 90نتایج حاصل از شبیه سازي هاي عملیات اسیدکاري و تجربیات عملیاتی نشان دادند که در مخازن ماسه سنگی 

براي طراحی مناسب و اجراي عملیات معیار  -2سته اي نهایی برابر کاهش، در عامل پوسته اي و براي مخازن کربناتی عامل پو

  .یدآ خوبی بشمار می

  



  تشخیص آسیب دیدگی سازند-4

باتوجه به اینکه یکی از دالیل اصلی پایین بودن بهره دهی و یا تزریق پذیري چاه هاي نفتی و گازي آسیب دیدگی سازند 

نشان داده  1-8دیدگی یک چاه وجود دارند که خالصه اي از آن در جدول روشهاي مختلفی بمنظور تشخیص آسیب . می باشد

برخی  با توجه به اینکه انواع مختلف آسیب دیدگی وجود دارند که می توانند موجب کاهش پتانسیل تولید چاه شوند،. شده اند

  .آمده است 1از آنها در جدول 

  

  1جدول شماره 

  توضیحات  روش

اي چاه آزمایی حاصل از آزمایشهایی مانند تحلیل داده ه  چاه ازمایی 

، )Buildup(، ساخت فشار )Drawdown(آزمایش افت فشار 

  ).s(و محاسبه اثر پوسته اي ... و ) DST(آزمایش ساق مته 

مقایسه بهره دهی چاه با دیگر چاههاي اطراف که از همان   مقایسه اي 

  .سازند تولید می کنند

گزارش در تاریخچه مبنی بر تولید ماسه ، بررسی هرگونه   تاریخچه تولید 

  ...واکس و  رسوبات نمکی ، یا آلی از قبیل آسفالتین ،

و یا رسوبات  اسفالتین ، تشکیل رسوبات آلی از قبیل واکس ،  بهره برداري 

  )مهاجرت و تولید ماسه( و دبی زیاد تولید ) Scale(معدنی 

نوع تکمیل چاه از  فیلتر شده،ذرات موجود در سیال تکمیلی و   تعمیر و تکمیل 

  .Perforationsو  Gravel Packingقبیل 

  تشکیل رسوب بدلیل عدم سازگاري سیال تزریقی و سازند   تزریق اب و گاز

این نوع آسیب دیدگی که حین انجام عملیات حفاري اتفاق می   کیک حاصل از گل حفاري 

افی ستون گل و افتد بستگی به زمان تماس گل با دیواره چاه، فشار اض

  .خواص سنگ مخزن و سیال حفاري دارد

کربنات و سولفات کلسیم و باریم ، اکسید ) Scale(رسوبات معدنی 

  آهن 

( این نوع رسوب ممکن است از یونهاي موجود در آب سازند 

و یا تماس آب تزریقی و آب سازند بوجود ) بدلیل تغییر دما یا تبخیر 

  .دارد... و  Phر، دما و میزان رسوب بستگی به فشا.آیند

  ناشی از ترکیبات آهن محلول در عملیات انگیزش   رسوب ترکیبات آهن دار 

  

طراحي عملیات اسیدكاري-5
  . می باشدشامل تعیین انواع سیاالت تزریقی و محاسبه حجم آنها طراحی عملیات اسیدکاري 

  

  محاسبات مربوط به حجم سیال تزریقی- 1- 5

و ) اسید(سیال پیشین، سیال اصلی : سیالی که در عملیات انگیزش به سازند تزریق می شود شامل سه قسمت اصلی

  .سیال پسین است

  

  



  سیال پیشین- 1-1- 5

این سیال که قبل از اسید تزریق می شود معموالً هدف از آن آماده سازي شرایط سازند جهت تزریق اسید است بطوري 

سازند را به جلو رانده و از  ،در اسیدکاري سازندهاي ماسه سنگی سیال پیشین، آب شور. ازند نشودکه باعث آسیب دیدگی س

گالن بر فوت سیال پیشین  50- 100بطور معمول . و تشکیل رسوب جلوگیري می کند) HF(مخلوط شدن آن با اسید فلوریک 

  .براي عملیات اسیدکاري الزم است

  اسید اصلی- 1-2- 5

اري حرکت سیال در محیط متخلخل اطراف چاه بشکل یک جبهه یکنواخت پایدار و پیستون مانند در در عملیات اسیدک

با این فرضیات رابطه . نظر گرفته می شود بطوري که اولین سیال تزریقی، آخرین سیال تولیدي هنگام تولید از چاه خواهد بود

  :براي محاسبه حجم فضالی خالی بکار می رود 4

                                                                                  )4(     Vp=7.48  

شعاع آسیب یا   rsکسر تخلخل و  Φ. میباشد) برحسب گالن بر فوت(تا فاصله  rpحجم فضاي خالی Vpدر این رابطه

در مواردي که اسید مقدار زیادي از . انه چاه می باشدهم شعاع ده rwسیال جابه جا شده از مرکز چاه بر حسب فوت است و 

سازند را درخود حل نمی کند، حجم اسید تزریقی را می توان برابر با حجم فضاي خالی بدست آمده از رابطه فوق در نظر 

که که مقدار زیادي از کانی هاي موجود در سنگ مخزن را حل نمی کند بل Mud acidبعنوان مثال براي مخلوط . گرفت

  .بیشتر مواد پرکننده موجود در خلل و فرج را حل می کند ، می توان این رابطه را براي محاسبه حجم اسید بکار برد

  سیال پسین- 1-3- 5

سیال پسین که کار اصلی آن جابجایی اسید می باشد باید طوري انتخاب شود که موجبات تشکیل رسوب و یا تغییرات 

بدین معنی که سیال پسین عالوه بر راندن اسید به ناحیه دور دست از چاه از تشکیل . اوردترشوندگی سنگ مخزن را فراهم نی

  .رسوب نیز جلوگیري می کند

برابر حجم اسید یا کمی بیشتر در نظر گرفته می شود تا اطمینان کامل از راه یافتن  میزان تزریق سیال پسین معموالً

  .اسید به داخل سازند حاصل شود

ن چاه و تمیز سازيزمان بست-6

تجربه نشان داده . مدت زمان بستن چاه حین انجام عملیات بستگی به نوع سنگ سازند، دماي سازند و فشار آن دارد

. است که اسید کاري سازندهاي ماسه سنگی توسط اسید کلریدریک بدلیل سرعت واکنش باال نیاز به زمان بستن زیادي ندارد

گونه است ولی اسیدکاري سازندهاي کربناتی با نیز همین mud acidوسط مخلوط در مورد سازندهاي کربناتی ت

Emulsified Acid  ساعت نیاز دارد 2تا  1به زمانی حدود.  

دبی تولیدي از چاه بمنظور تمیز سازي، پس از پایان این مدت زمان باید بگونه اي باشد که منجر به تولید آب و یا ماسه 

  .نشود

  ت اسیدکاري ارزیابی عملیا-7

در این مرحله که دوباره از چاه تولید می کنیم، . ارزیابی عملکرد عملیات پس از اتمام انجام آن ضروري بنظر می رسد

  .میتوان در مورد میزان تأثیر عملیات بر بهبود بهره دهی سازند قضاوت نمود



همچنین آنالیز نمونه هاي . ی تولید یافت اولین نشانه هاي این بهبود را می توان در سهولت شروع تولید، افزایش دب

در مراحل اولیه تولید امکان بررسی سازگاري بین سیال مخزنی و سیال تزریقی را ) برگشتی ( گرفته شده از سیال تولیدي 

  .فراهم میکند

یات بهترین مقایسه نتایج حاصل از تحلیل داده هاي چاه آزمایی در این مرحله با نتایج بدست آمده قبل از انجام عمل

چاه آزمایی و بدست آوردن اثر پوسته اي یا نسبت . معیار براي قضاوت در مورد موفقیت در انجام عملیات بهبود می باشد 

عالوه بر این نمودارهاي بهره . آسیب از تحلیل داده هاي مربوط به آن ، معیار بسیار خوبی جهت ارزیابی عملیات می باشند

  .مشخص نمودن سهم نواحی مختلف الیه مخزنی در تولید کلی مفید واقع گردندبرداري می توانند از طریق 

  

  انتخاب سیستم اسید  -8

عوامل مختلفی در انتخاب نحوه اسید زنی به چاه دخالت دارند که با در نظر گرفتن آنها سیستمی که هدف نهایی را 

ساده ترین روش اسیدزنی، پمپ . به چاه وجود دارد روشهاي مختلفی براي اسید زدن. برآورده نماید در نظر گرفته می شود

این نوع اسید کاري .کردن اسید به داخل چاه بمنظور تمیز کردن چاه و در نهایت شستشوي داخل چاه بوسیله اسید می باشد

ها با چندان مشکل نیست و فقط کافی است که مقداري اسید در مجاورت شبکه هاي موجود برروي دیواره چاه و سطح تماس آن

کلیه اطالعات الزم از چاه می  ند زدن به چاه موضوع مهم، داشتیجهت تصمیم گیري در مورد اس. سنگ مخزن قرار گیرد

کلیه اطالعات موجود و بدست آمده اعم از مشخصات سنگ مخزن، وضعیت فشار چاه، شاخص بهره دهی و غیره تحت . باشند

  .]3[عات هدف نهایی از اسید زدن مشخص می شودبا بررسی این اطال .بررسی دقیق قرار می گیرند

پیش از هر چیز با توجه به اطالعات مربوط به چاه بررسی می شود که آیا اسید زدن مشکل چاه را حل خواهد نمود و آیا 

  اسید کاري سازند و یا ایجاد شکاف در سنگ مخزن الزم است و یا اینکه فقط یک شستشوي داخلی چاه کافی است ؟

نمونه هایی از . عمل اسید زدن بستگی به انتخاب نوع اسید ، مقدار آن و محدودیت هاي مربوط به آن داردموفقیت 

  :  اسیدها که در عملیات اسیدکاري به چاه مورد استفاده هستند بقرار زیر می باشند

  

  اسید هاي معدنی -8-1

  :ندبرخی اسیدهاي معدنی که بدین منظور استفاده می شوند در ذیل آمده ا

  

  )HCL(اسید کلریدریک - 1-1- 8

موجود % 35تا ماکزیمم % 5این اسید با غلظت هاي . معمولترین اسیدي که بکار برده می شود اسید کلریدریک است

وزنی درجه خلوص است، معموالً جهت خورندگی سنگ هاي آهکی و دولومیت مورد % 15است و نوع معمولی آن داراي 

  .است و بر فلزات اثر می کند لذا همیشه مواد ضدخورنده بهمراه دارد استفاده است و چون اسید قوي

  

– HCL(مخلوط اسید کلریدریک و اسید فلوریدریک - 1-2- 8 HF(  

کاربرد این نوع اسید معموالً در سنگهاي سیلیسی می باشد و علت آن هم قدرت خورندگی سیلیس توسط اسید 

شروع به تأثیر گذاشتن می ) HCL(فلوریدریک اثر میکند و سپس اسید دوم در این حالت ابتدا اسید . فلوریدریک می باشد

  .نیز گفته می شود Mud acidبه این مخلوط . نماید

  

  )اسید استیک و اسید فرمیک( اسیدهاي آلی -8-2



براي  است که معموالً (CH3-COOH)آلی که جهت اسیدکاري مصرف می شود، اسید استیک یدمعمولی ترین نوع اس

موجود است و نسبت به اسید کلریدریک دو % 10با غلظت وزنی تا  این اسید معموالً. اي آهکی و دولومیت مصرف داردسنگه

  :مزیت دارد 

  .اول آنکه بر محفظه هاي فلزي اثر نمی کند و قابلیت خود را در دماي زیاد حفظ می کند

خزن را به آرامی صورت می دهد و فرصتی دوم اینکه چون از اسید کلریدریک ضعیف تر است عمل خورندگی سنگ م

بسیار گران  ، لیکن در مقایسه با اسید کلریدریکبوجود می آورد تا راحت تر بر تمام قسمتهاي مخزن تماس اثر داشته باشد

  .ندارد آناست و به همین علت مصرفی به اندازه 

آن اثر می کند و تا حدي خورندگی آن بیشتر  مشابه اسید استیک دارد ولی سریع تر از اسید فرمیک نیز خواصی تقریباً

  .است

  هیبرید اسیدها-8-3

ان مورد استفاده قرار می شاین نوع اسیدها عبارت اند از مجموعه اي از اسیدهاي معدنی و آلی که متناسب با خواص

لی مثل اسید استیک که بعنوان نمونه چون سرعت عمل اسید کلریدریک زیاد است براي افزایش عمر اسید قدري اسید آ. گیرند

  .با سرعت کمتري اثر می کند بدان افزوده می شود

اسید  بدیهی است در این حالت اسیدهاي معدنی زودتر اثر کرده و تا جایی که خاصیت اسیدي آنها از بین نرفته است، 

نه از اسیدها مجموعه هایی از این نمو. آلی همچنان بصورت فعال باقی می ماند و بعد از اسید معدنی شروع به فعالیت می کند

بکار بردن این مجموعه اسید . اسید کلریدریک و یا به صور دیگر می باشند –اسید استیک، اسید فرمیک  –اسید کلریدریک 

  .باعث می شود که عمق نفوذ اسید در سنگ مخزن افزایش یابد

  

  اسیدهاي پودر شده و یا کریستال- 3-1- 8

 ؛سولفامید یا اسید کلرواستیک از نظر عملکرد ضعیف تر از اسیدهاي فوق الذکر می باشنداسیدهاي پودر شده مانند اسید 

در محل استفاده براحتی در آب حل می شوند و . لیکن چون بصورت پودر و یا کریستال هستند حمل و نقل آنها راحتتر است

درجه فارنهایت تجزیه شده و  180حرارتهاي باالي  در. اما مسأله در مورد آنها درجه حرارت است ،مورد استفاده قرار می گیرند

  .درجه فارنهایت مورد استفاده قرار نگیرند 160از این نظر توصیه میگردد در حرارتهاي باالي . خواص خود را از دست می دهند

  

  نتیجه گیري و جمع بندي -9

 افزایش تولید و یا تزریق پذیري چاههاي نفت و گاز استاز انگیزشهدف ،.

دکاري یکی از بهترین و موثرترین روش هاي انگیزش جهت بهبود بهره وري و تزریق پذیري چاههاي تولیدي اسی

.نفت و گاز است

جهت انگیزش چاههاي نفت و گاز، اولویت با چاههایی است که بهره دهی آنها از حد معمول کمتر است .

عت واکنش باال، نیاز به بستن چاه در مدت اسیدکاري سازندهاي ماسه سنگی توسط اسید کلریدریک به دلیل سر

.زمان زیاد، ندارد

موفقیت عملیات اسیدکاري بستگی به انتخاب نوع اسید، مقدار آن و محدودیت هاي مربوط به آن دارد.

اسیدهاي الزم جهت اسیدکاري، می توانند معدنی، آلی و یا  ترکیبی از هر دوي آنها باشند .
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