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چكيده
اســید کاری یکــی از روشهــای پرکاربــرد در فرآینــد تحریــک چــاه بــه منظــور افزایــش بــازده تولیــد آن اســت .در ایــن بیــن ،اســیدکاری
در مخــازن کربناتــه شــکافدار ســبب میشــود تــا در اثــر واکنــش میــان اســید تزریــق شــده و ســنگ کربناتــه ،کانیهــای ســطح
شــکاف در اســید حــل شــده و بهدنبــال آن ،میــزان بازشــدگی شــکاف در حیــن فرآینــد تزریــق اســید تغییــر یابــد .تغییــرات میــزان
بازشــدگی شــکاف ،ســبب حرکــت بهتــر و راحتتــر ســیال تزریقــی /نفــت در آن شــده و میــزان تولیــد از ایــن میادیــن را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .در ایــن نــوع از مخــازن ،پارامترهایــی همچــون دمــای مخــزن ،دبــی تزریــق اســید و نــوع اســید تزریقــی پارامترهایــی
هســتند کــه بهصــورت مســتقیم بــرروی میــزان واکنــش میــان اســید تزریــق شــده و ســنگ کربناتــه اثرگــذار هســتند .در ایــن مقالــه،
بــه بررســی تزریــق اســتیک اســید درون دو نمونــه ســنگ کربناتــه دولومیتــی و کلســیتی شــکافدار پرداختــه شــده و اثــر نــوع ســنگ
و دبــی تزریــق اســید بــرروی میــزان بــاز شــدگی نهایــی شــکاف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج آزمایشــگاهی تزریــق اســید
نشــان میدهــد کــه ســنگهای دولومیتــی بهدلیــل نــوع کانیهــای موجــود در آنهــا ،واکنشپذیــری کمتــری بــا اســید تزریقــی
داشــته و در نتیجــه ،میــزان بازشــدگی شــکاف در آنهــا کمتــر از نمونــه ســنگهای کلســیتی تغییــر مینمایــد .از ســوی دیگــر بــا
کاهــش دبــی تزریــق اســید ،میــزان بازشــدگی نهایــی شــکاف پــس از تزریــق اســید افزایــش مییابــد .نتایــج ایــن تحقیــق شــناخت
بهتــری از تزریــق اســید در مخــازن کربناتــه شــکافدار فراهــم م ـیآورد.
كلمات كليدي :اسید ضعیف ،سنگ کربناته ،دبی تزریق اسید ،بازشدگی شکاف ،کلسیت ،دولومیت

مقدمه

بهدنبــال افزایــش میــزان تقاضــا بــرای مصــرف انــرژی

در جهــان ،شــرکتهای نفــت و گاز روشهــای مختلفــی
را بــرای افزایــش نــرخ تولیــد نفــت از چاههــا بــهکار
*مسؤول مكاتبات
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آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.3931.2788( :

گرفتهانــد .یکــی از ایــن روشهــا کــه در مخــازن

کربناتــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،اســید کاری
اســت .مخــازن کربناتــه ممکــن اســت در حیــن عملیــات

حفــاری ،تکمیــل چــاه و یــا هنــگام بهرهبــرداری دچــار
آســیب شــوند کــه ایــن آســیب باعــث کاهــش دبــی

تولیــدی از چــاه میشــود.
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بــرای رفــع ایــن مشــکل معمــوالً اســید بــه درون ســاختار

اســتفاده نیســتند زیــرا بهعنــوان مثــال تزریــق فرمیــک

مخــزن و ایجــاد مســیرهای جدیــد بــرای حرکــت ســیال،

 9و  %13وزنــی ،ســبب رســوب کلســیم اســتات و کلســیم

ســنگ تزریــق میشــود تــا بــا واکنــش دادن بــا ســنگ

مقاومــت در برابــر حرکــت ســیال بهســمت دهانــه چــاه

کاهــش یابــد .عملیــات اســیدکاری بــه دو روش انجــام
میشــود )1 :اســیدکاری ماتریــس ســنگ  )2ایجــاد

اســید و اســتیک اســید بهترتیــب در غلظتهــای بیــش از

فرمــات میشــوند [ .]6زویداویــان پــور و همــکاران

بهبــود عملیــات انگیــزش چــاه بــا اســید کاری ماتریســی
را بررســی کردنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

شــکاف بــا اســید .در اســیدکاری ماتریــس ســنگ ،اســید

انجــام آزمایشــات چاهآزمایــی و آنالیــز گرهــی پیــش از

تزریــق میشــود .اســید تزریــق شــده بــا نفــوذ بــه

فرآینــد اســیدکاری ماتریســی و پیشبینــی رفتــار آینــده

بــا فشــار کمتــری از فشــار شکســت ســاختار ســنگ
درون حفرههــای ســنگ و واکنــش دادن بــا آنهــا باعــث

بهوجــود آمــدن حفرههــای بزرگتــری بــه نــام کرمچالــه
میشــود کــه نهایتــاً ســبب افزایــش تخلخــل ،تراوایــی
1

آغــاز عملیــات اســید کاری ،نقــش مهمــی در مراحــل

چــاه بهعهــده دارد [ .]7مطالعــه اولیــه ســینتیک واکنــش

هیدروکلریــک اســید بــا ســازندهای دولومیتــی توســط
لونــد وهمــکاران انجــام شــد [ .]8نتایــج آزمایشــات

و دبــی ســیال تولیــدی از چــاه میشــود .اگــر ســاختار

آنهــا نشــان داد کــه واکنشپذیــری دولومیــت تــا حــد

باشــد ،ایــن شــکافها بــه علــت داشــتن تراوایــی زیــاد،

کــه بــا اســتفاده از دســتگاه دیســک دوار انجــام شــد،

ســنگ همگــن نباشــد و دارای شــکافهای طبیعــی

مســیر راحتتــری بــرای عبــور اســید تزریقــی هســتند

کــه ورود اســید بــه درون شــکافها و واکنــش دادن بــا
دیوارههــای شــکاف باعــث افزایــش میــزان بازشــدگی
(عــرض) شــکافها شــده و مســیری راکــه بهخاطــر

آســیبهای وارده بــه ســازند مســدود شــده بــود را بــاز
خواهــد کــرد [ 1و  .]2بهطــور کلــی ،بــرای اســید کاری

زیــادی بــه دمــا بســتگی دارد .امــا مطالعــات اندرســون

وابســتگی کمتــر واکنشپذیــری دولومیــت بــه دمــا

را نشــان داد [ .]9تیلــور و همــکاران واکنشپذیــری

دولومیــت در ســازندهای مختلــف یــک مخــزن گازی
در عربستانســعودی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد.

واکنشپذیــری بهدســت آمــده بــرای هــر آزمایــش
(ســازندهای مختلــف) متفــاوت بــود کــه بــه توزیعهــای

مخــازن کربناتــه از اســیدهای معدنــی و یــا اســیدهای آلی

مختلــف کانیشناســی در نمونههــای ســنگ نســبتداده

مــورد اســتفاده هیدروکلریــک اســید اســت .واکنــش

ســنگ ،هدایــت جریانــی شــکاف نیــز یکــی از پارامترهــای

نفــوذ هیدروکلریــک اســید را بهخصــوص در دبیهــای

یکــی از کارهــای صــورت گرفتــه بــرای اندازهگیــری

اســتفاده میشــود [ 3و  .]4رایجتریــن اســید معدنــی

ســریع بیــن هیدروکلریــک اســید و ســنگهای کربناتــه
تزریــق پاییــن ،محــدود میکنــد .عالوهبــر ســرعت

شدهاســت [ 5و  .]10عالوهبــر واکنشپذیــری اســید بــا
مهــم در پیشبینــی بــازده مخــازن شــکافدار اســت.

هدایــت جریانــی شــکاف اســید کاری شــده در ســنگ

واکنــش بــاال ،هیدروکلریــک اســید بــه شــدت خورنــده

دولومیــت ،بررســی اثــرات دمایــی بــرروی هدایــت جریانی

مــدت زمــان کوتاهــی جوابگــو هســتند .ایــن محدودیــت

اندرســون و فردریکســون انجــام شــد [ .]9مشــاهدات آنان

بــوده و بازدارندههــای خوردگــی در دماهــای بــاال بــرای
هــا ،تمایــل بــه اســتفاده از اســیدهای آلــی ماننــد فرمیــک
اســید و اســتیک اســید را بــا هــدف انگیــزش در چاههــای

بــا دمــای بــاال را افزایــش داده اســت .اســیدهای آلــی،
عالوهبــر اثــر خوردگــی کمتــر در دماهــای بــاال ،ســبب

بهبــود عمــق نفــوذ اســید در ســازند نیــز میشــوند [.]5
بــا ایــن حــال ،اســیدهای آلــی در غلظتهــای بــاال قابــل

در ســنگهای دولومیــت شــکافدار بــوده کــه توســط

نشــان داد کــه هدایــت جریانــی بهطــور قابلتوجهــی

در دماهــای باالتــر نســبت بــه دمــای محیــط بهدســت
میآیــد .همچنیــن ،زبــری ســطح نیــز بــرروی هدایــت

جریانــی شــکاف تأثیرگــذار اســت کــه توســط چندیــن
محقــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت [.]14-11

1. Worm-Holes

بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق ...

5

ایــن مطالعــات نشــان داد کــه ســطح شــکاف در دولومیــت

باشــند ،حجــم بیشــتری از اســید مــورد نیــاز اســت [.]18

دارد .بنابرایــن ســطح خــورده شــده در اثــر واکنــش اســید

اســیدکاری ،ایــن کار میتوانــد چالــش برانگیــز باشــد.

زبــری بیشــتری نســبت بــه ســنگهای گچــی و کلســیتی
بــا ســنگ ،در نمونههــای دولومیتــی کمتــر از نمونههــای

بهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه ماهیــت تصادفــی عملیــات
دادههــای ورودی دقیــق بــرای دســتیابی به نتایــج منطقی

کلســیتی اســت کــه هدایــت جریانــی خوبــی را در تنــش
برشــی بــاال ایجــاد میکنــد کــه احتمــاالً بهخاطــر

ایــن دادههــا ،انجــام آزمایشهــای آزمایشــگاهی بــرروی

مدلســازی ایجــاد شــکاف بــا اســید در ســازندهای

آزمایشــگاهی اســت .اکثــر کارهــا در زمینــه اســیدکاری

اســتحکام ســنگ و زبــری ســطح شــکاف اســت .مطالعــه

دولومیتــی توســط بــن و اکونومیــدز انجــام شــد [ .]15این
محققیــن نشــان دادنــد کــه فرآینــد خوردگــی ســنگ در
اثــر واکنــش بــا اســید در ســازندهای دولومیتی بــا حداکثر
هدایــت جریانــی در فواصــل دور از چــاه بهوجــود میآیــد.

ضــروری اســت .دقیقتریــن روش بــرای بهدســت آوردن

ســیاالت و ســنگها در طــول عملیاتهــای میدانــی و
ماتریــس ســنگ ،بهنحــوه انتشــار اســید در ماتریــس و

بهوجــود آمــدن کــرم چالههــا در آن پرداختهانــد .امــا

بررســی اثــر تزریــق اســید در مخــازن شــکافدار و اثــر
آن بــرروی خصوصیــات هندســی شــکاف ماننــد میــزان

آنهــا ایــن رفتــار را بــه دماهــای پایینتــر نزدیــک چــاه

بازشــدگی شــکاف تاکنــون بهصــورت جــدی مطالعــه

انحــال اســید در ســازندهای دولومیتــی محــدود شــود.

مهمــی بــرروی توانایــی شــکاف در عبــور ســیال دارد کــه

نســبت دادنــد کــه ســبب میشــود فرآینــد واکنــش

گدانســکی و لــی ایجــاد شــکاف بــا اســید را درســازندهای
دولومیتــی شبیهســازی کردنــد و مشــاهده کردنــد کــه

خوردگــی ســنگ توســط اســید میتوانــد در فواصــل دور
از چــاه رخ دهــد [ .]16نویســندگان پیشــنهاد کردنــد کــه

هدایــت جریانــی ضعیــف در ســازندهای دولومیت ناشــی از

ایــن پدیــده اســت .تینکــر طراحــی متفاوتــی بــرای ایجــاد
شــکاف بــا اســید در دولومیــت را پیشــنهاد کــرد [.]17

ایــن مطالعــه براســاس مشــاهدات میدانــی انجــام شــد.
ایــن روش ،ایجــاد شــکاف بــا اســید تعادلــی نــام دارد کــه
تزریــق اســید بــا نــرخ پاییــن ســبب بــه حداکثــر رســاندن

زمــان تمــاس بــا دیوارههــای شــکاف میشــود .فشــار

نشــده اســت .تغییــرات میــزان بازشــدگی شــکاف تأثیــر
میتوانــد منجــر بــه افزایــش میــزان تولیــد نفــت شــود.
در مقالــه پیــشرو ،اســتیک اســید در دو نمونــه ســنگ

کربناتــه در دو دبــی تزریقــی  0/3و  0/9 mL/minتزریــق
میشــود تــا اوالً مشــخص شــود کــه جنــس ســنگ چــه
تأثیــری بــرروی میــزان بازشــدگی شــکاف خواهــد داشــت.
ثانی ـاً در ســازندهای مختلــف دبــی تزریــق اســید چگونــه

میتوانــد بــرروی میــزان بازشــدگی شــکاف اثرگــذار
باشــد.

روش کار
مواد مصرفی

بایــد باالتــر از فشــار طبقــات باالیــی باشــد تــا شــکاف

بــرای انجــام آزمایشهــا از دو نمونــه ســنگ از جنــس

مرحلــه نــرخ تزریــق پاییــن بالفاصلــه بعــد از یــک نــرخ

ســنگها از رخنمــون کوههــای شــیراز تهیــه شــدهاند.

طراحــی شــد .بهعــاوه ،چــن و همــکاران بــا اســتفاده از

 279 mdو نمونــه ســنگ کلســیتی دارای تخلخــل پاییــن

و تراوایــی را بــرروی انتشــار اســید بررســی کردنــد .آنهــا

دو نــوع ســنگ تفــاوت در میــزان واکنشپذیــری آنهــا

بیشــتر مصــرف اســید بیشــتری نیــز دارنــد .عالوهبــر آن،

در آنهــا اســت .در تمــام آزمایشهــا جهــت تزریــق

بــاز بمانــد ،امــا زیــر فشــار انبســاط شکســتگی قــرار دارد.

دولومیــت و کلســیت اســتفاده شــده اســت .ایــن نمونــه

تزریــق بــاال اســت کــه بــرای ایجــاد ابعــاد شــکاف مطلــوب

نمونــه ســنگ دولومیتــی دارای تخلخــل  %14/46و تراوایی

یــک مــدل س ـهبعدی خطــی ،اثــر ســایز شــکاف ،جهــت

وتراوایــی قابــل صــرف نظــر اســت .علــت اســتفاده از ایــن

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــکافهای بــا عــرض

بــا اســید اســت کــه بهدلیــل وجــود کانیهــای مختلــف

درصورتیکــه شــکافها عمــود بــر مســیر تزریــق اســید

اســید از اســتیک اســید خالــص ســاخت شــرکت مــرک
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آلمان با درصد خلوص  98استفاده شده است.
ساخت میکرومدل شفاف

میکــرو مــدل اســتفاده شــده درایــن مقالــه بــه گون ـهای

ساختهشــده اســت کــه عالوهبــر اســتفاده از ســنگ در
داخــل آن ،امــکان مشــاهده داخــل میکــرو مــدل حیــن
تزریــق اســید نیــز ممکــن باشــد .جنــس آن از ورقهــای

پلکســی گالس 1بــا ضخامــت  2 cmاســت کــه شــفافیت و

و مهرههــا را مشــخص میکنــد .نهایتــاً بــرای آببنــدی

کــردن میکــرو مــدل از الســتیک آببنــدی ســیلیکونی
بــا ضخامــت  2 mmاســتفاده شــده اســت .شــکل 1
میکرومــدل ساختهشــده را نشــان میدهــد.

سیستم تزریق

سیســتم تزریــق بــه گون ـهای طراحــی شــده کــه بتــوان
در حیــن تزریــق بهصــورت همزمــان هــم افــت فشــار

اســتحکام باالیــی دارنــد .ابعــاد میکرومــدل ساختهشــده

موجــود در سیســتم و هــم  pHخروجــی را اندازهگیــری

مرحلــه اول محــل قرارگیــری ســنگ داخــل میکــرو مــدل

داده شــده اســت .بــرای تزریــق اســید بــه درون سیســتم

 10×10 cmاســت .بــرای ســاخت ایــن میکرومــدل ،در
ماشــین کاری شــد .ســپس بــا اســتفاده از متــه  8ســوراخ

بــا قطــر  0/8 cmبــا فاصلههــای منظــم در صفحــه

پلکســی گالس ایجــاد شــد کــه محــل قرارگیــری پیــچ

کــرد .در شــکل  2سیســتم تزریــق طراحــی شــده نشــان
امــکان اســتفاده مســتقیم از پمــپ وجــود نــدارد چــرا کــه

اســید باعــث خوردگــی و زنــگ زدگــی پمــپ و نهایتــاً
منجــر بــه آســیب آن میشــود.

شکل  1میکرو مدل ساختهشده از جنس پلکسی گلس

شــکل  2سیســتم تزریــق شــامل بخشهــای  -1پمــپ  -2محفظــه انتقالدهنــده  -3دوربیــن  -4میکرومــدل  -5گیــج فشــار تفاضلــی
 -6پمــپ خــا -7تنظیمکننــده فشــار انتهایــی  -8نمونــه خروجــی
1. Plexi Glass

بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق ...
لــذا میبایســت از محفظــه انتقالدهنــده اســتفاده کــرد
(دســتگاه شــماره  2در شــکل .)2
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روش انجام آزمایشها
نحوه ایجاد شکاف در سنگها

محفظــه انتقالدهنــده دارای یــک پیســتون اســت.

بــرای ایجــاد شــکاف در ســنگها ،از اره مویــی اســتفاده

اســید میتوانــد وجــود داشــته باشــد .آب توســط

میتــوان شــکافهایی بــا ضخامتهایــی در ابعــاد

جابهجایــی پیســتون فشــار آب تزریقــی بــه مایــع بــاالی

قرارگیــری ســنگ شــکافدار در داخــل میکرومــدل نشــان

در قســمت باالیــی پیســتون هرنــوع مایعــی از جملــه

میشــود .مزیــت اســتفاده از اره مویــی ایــن اســت کــه

پمــپ بــه قســمت زیریــن پیســتون تزریــق شــده و دراثــر

دلخــواه در ســنگ ایجــاد کــرد .در شــکل  3نحــوه

پیســتون منتقــل شــده و عملیــات تزریــق انجــام میشــود.

داده شــده اســت:

همچنیــن بــا هــدف اندازهگیــری میــزان افــت فشــار در
دوســر سیســتم تزریــق از افــت فشــار ســنج یوکــوگاوا
(دســتگاه شــماره  5در شــکل  )2ســاخت کشــور ژاپــن

اســتفاده شــد .دقــت ایــن دســتگاه  ±0/065%اســت.

تنظیمکننــده فشــار انتهایــی (دســتگاه شــماره  7در

شــکل  )2وســیلهای اســت کــه یــک فشــار باالدســتی
مشــخص بــرروی آن تنظیــم میشــود .بــرای ایــن کار
یــک ســیال کــه معمــوالً آب اســت وارد یــک محفظــه

دارای صفحــه دیافراگمــی میشــود و بــه ایــن صفحــه

بــه میــزان فشــار تنظیــم شــده فشــار وارد میکنــد و
آن را بهســمت پاییــن حرکــت میدهــد .ســپس بــا وارد
شــدن ســیال از قســمت ورودی تــا زمانیکــه فشــار ورودی

بــه فشــار تنظیــم شــده باالدســتی نرســیده باشــد ،ســیال
از قســمت خروجــی خــارج نمیشــود .بــه ایــن ترتیــب

میتــوان فشــار خروجــی را کنتــرل کــرد .دلیــل اســتفاده

شکل  3نحوه قرارگیری سنگ شکافدار در داخل میکرو مدل
چگونگی آمادهسازی محلول استیک اسید

بــر طبــق آنچــه کــه در پیشــینه تحقیــق آمــده اســت،
اســیدهای ضعیــف عملکــرد بهتــری بــرای اســیدکاری
مخــازن شــکافدار دارنــد [ ]19لــذا اســتیک اســید جهــت

انجــام آزمایشهــا انتخــاب شــده اســت .از ســوی دیگــر،

تزریــق اســید بــا غلظــت بیــش از  ،%13ســبب ایجــاد

از ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه بــا افزایــش فشــار

رســوب در مخــازن کربناتــه میشــود [ .]6بنابرایــن

دی اکســید کربــن تولیــد شــده در اثــر واکنــش اســید بــا

انتخــاب شــد .بــرای ســاخت اســتیک اســید بــا غلظــت

خروجــی و بهدنبــال آن افزایــش فشــار کل سیســتم ،گاز
ســنگ کربناتــه آزاد نخواهــد شــد و بهصــورت محلــول
باقــی خواهــد مانــد.

اهمیــت جلوگیــری از آزاد شــدن ایــن گاز در ایــن اســت
کــه اوالً حبابهــای گاز تولیــد شــده باعــث کــم شــدن

غلظــت  %8وزنــی بهعنــوان غلظــت اســید تزریقــی

 %8وزنــی ،بــا توجــه بــه آن کــه چگالــی اســتیک اســید
 1/05 g/cm3اســت 7/61 mL ،اســید بــه  92/39 mLآب
مقطــر اضافــه شــده و محلــول حاصلــه بهمــدت 1 h

وضــوح و کیفیــت عکسهــا و فیلمهــای گرفتــه شــده از

بــرروی همــزن مغناطیســی قــرار داده شــد تــا اســید
بهطــور کامــل در آب تفکیــک شــود .نهایتــاً آنچــه کــه

نوعــی فشــار مخــزن را در مقیــاس کوچــک شبیهســازی

نحوه تزریق استیک اسید

میکرومــدل میشــوند و از ســوی دیگــر ،ایــن فشــار بــه
میکنــد و باعــث دقیقتــر شــدن نتایــج حاصلــه

میشــود.

بهدســت آمــد  100 mLاســتیک اســید  %8بــود.

در تمامــی آزمایشهــا قبــل از تزریــق اســید ،آب مقطــر

بهمــدت  10 minدر سیســتم تزریــق شــده تــا ســنگ از
آب اشــباع شــود.
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ســپس اســتیک اســید درون محفظــه انتقال ریخته شــده و

در محیــط وجــود دارد و همچنیــن ،گاز  CO2بهســرعت

تزریــق میشــود .در حیــن تزریــق در فاصلههــای زمانــی

واکنــش رابطــه  3در جهــت تولیــد فرآوردههــای واکنــش

بــا پمــپ هیدرولیکی ،اســید با دو دبــی  0/3و 0/9 mL/min
 ،10 minاســید خروجــی در لولــه فالکــون جمــعآوری
شــده و ســپس  pHایــن محلــول بــا اســتفاده از

از محیــط واکنــش آزاد میشــود .بنابرایــن ســرعت
افزایــش مییابــد کــه نتیجــه آن مصــرف شــدن یــون

pH

 H+و کاهــش غلظــت آن در محیــط اســت .امــا غلظــت

و در فاصلههــای زمانــی منظــم اندازهگیــری شــده تــا

جبــران میشــود .بنابرایــن ،واکنــش رابطــه  3بهدلیــل

وهمچنیــن ،دقیقتریــن عــدد  pHگــزارش شــود.

کلســیت ،در ابتــدا بــا ســرعت زیــاد انجــام میشــود و

متــر اندازهگیــری شــد pH .اســید خروجــی ســه بــار

اثــر تغییــرات دمــا بــرروی اندازهگیــری  pHاز بیــن رود

ایــن یــون بــا تفکیــک اســید در واکنــش رابطــه  1دوبــاره

جایگزینــی یــون  H+از واکنــش رابطــه  1و وجــود کانــی
pH

محیــط ســریع تــر افزایــش مییابــد .واکنــش اســتیک

اندازهگیری میزان بازشدگی شکاف

همزمــان بــا تزریــق ،هــر  10 minیــک بــار بــا اســتفاده از

دوربیــن از ســنگ درون سیســتم عکسبــرداری میشــود.

عکسهــای گرفتــه شــده بــا اســتفاده از نرمافــزار
 IMAGE Jآنالیــز شــدند .نحــوه آنالیــز میــزان بازشــدگی
بدیــن صــورت بــود کــه میــزان بازشــدگی شــکاف در

فاصلههــای منظــم و ثابــت در طــول شــکاف اندازهگیــری

شــده و ســپس میانگیــن میــزان بازشــدگی ایــن نقــاط

بهعنــوان بازشــدگی کل شــکاف گــزارش شــده اســت.

اســید بــا دولومیــت بهصــورت زیــر اســت:

4CH 3COOH + )CO 3 ( 2 
→C )CH 3COO ( 2

()4

+ Mg )CH 3COO ( 2 + 2H 2O + 2CO 2

طبــق آزمــون اســید  ،وجــود منیزیــم در ســاختار
1

ســنگهای دولومیتــی ســبب میشــود کــه میــزان

واکنشپذیــری ایــن نــوع از ســنگها بــا اســید ضعیــف

باشــد .در هنــگام واکنــش اســتیک اســید بــا دولومیــت

بــا گذشــت زمــان و دراثــر مصــرف شــدن کانیهــای
فعــال واکنشدهنــده بــا اســید ،ســرعت واکنــش کاهــش

مییابــد .همیــن امــر ســبب میشــود تــا  pHمحیــط

نتایج و بحث

پیوســته کاهــش یابــد.

واکنش استیک اسید با سنگهای دولومیتی و کلسیتی

واکنــش تفکیــک اســتیک اســید در محلولهــای آبــی بــه
شــکل زیــر اســت [:]20

بررســی اثــر دبــی تزریــق اســتیک اســید بــرروی میــزان
بازشــدگی شــکاف در نمونــه ســنگ کلســیتی

HA ←
→H + + A −

بــا اســتفاده از اره مویــی ،شــکافی بــا عــرض 0/5 mm

کــه  Aمعــادل اســت بــا  .CH3COOثابــت تفکیــک اســید
( )Kaمعمــوالً بهصــورت لگاریتمــی بیــان میشــود:

میکرومــدل قــرار داده شــد .پیــش از آمادهســازی ســنگ،

()1

()2

( PK a = − log)K a

و مقــدار  pKaبــرای اســتیک اســید برابــر  4/7اســت.
واکنــش اســتیک اســید بــا کلســیت بهصــورت زیــر اســت:
2CH 3COOH + CaCO 3 
→

()3

Ca )CH 3COO ( 2 + H 2O + CO 2

بــا گــذر زمــان و مصــرف شــدن اســید در اثــر واکنــش

بــا آن بــا ســنگ pH ،محلــول افزایــش مییابــد کــه ایــن
افزایــش  pHدر ابتــدا زیــاد اســت و پــس از آن ،ســرعت

درون ســنگ کلســیتی ایجــاد شــد .نمونــه ســنگ داخــل
آب بهمــدت  10 minدرون ســنگ تزریــق شــد و ســنگ

بــا آب اشــباع گردیــد .در مرحلــه بعــد ،اسیداســتیک بــا

دبــی تزریــق  0/3 mL/minدرون شــکاف تزریــق شــد.

بعــد از پایــان یافتــن آزمایــش تزریــق اســید بــا دبــی
mL/min

 ،0/3بــه منظــور شستشــوی ســنگ و

آمادهســازی آن بــرای تزریق اســید بــا دبــی ،0/9 mL/min

آب مقطــر بهمــدت  1 hو بــا دبــی  0/1 mL/minدرون

ســنگ تزریــق شــد.

افزایــش آن کاهــش مییابــد .در زمانهــای اولیــه

واکنــش ،مقــدار زیــادی از کلســیم کربنــات و یــون

H+

1. Acid Test
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ایــن تزریــق میبایســت بــه آرامــی صــورت گیــرد تــا آب

اســتیک اســید بتوانــد بــرای مــدت زمــان بیشــتری

باشــد کــه تمــام محصــوالت واکنــش داده و همچنیــن

بهدنبــال آن ،میــزان بازشــدگی شــکاف بیشــتر اســت.

فرصــت ورود بــه تمــام حفــرات را داشــته باشــد و قــادر

اســید بهجــای مانــده بــرروی ســطح ســنگ و درون

بــا ســطح شــکاف در تمــاس باشــد ،میــزان واکنــش و

در دبــی تزریــق کمتــر ،اســتیک اســید تزریقــی بهدلیــل

حفــرات را بهطــور کامــل شستشــو دهــد .ســپس کل

ســرعت حرکــت کمتــر ،فرصــت بیشــتری بــرای در

هــوا درون میکرومــدل بهطــور کامــل خــارج شــود.
نهایتــاً کل میکرومــدل بهمــدت  2درون آون قــرار داده

میــزان واکنــش اســتیک اســید بــا آن بیشــتر و میــزان

سیســتم بــه پمــپ خــأ متصــل شــد تــا آب ،اســید و

شــد تــا ســنگ کام ـ ً
ا خشــک شــود .ســپس مجــددا ً آب
بهمــدت  10 minدرون ســنگ تزریــق شــد و ســنگ بــا

تمــاس بــودن بــا دیوارههــای شــکافدارد .بنابرایــن،

بازشــدگی نیــز بیشــتر اســت.

بررســی اثــر دبــی تزریــق اســتیک اســید بــرروی میــزان
بازشــدگی شــکاف در نمونــه ســنگ دولومیتــی

آب اشــباع گردیــد .در ایــن مرحلــه ،ســنگ و میکرومــدل

ســنگهای دولومیتــی نیــز هماننــد ســنگهای

پــس از تزریــق اســید ،تمــام مراحــل قبلــی مجــددا ً

دو نــوع ســنگ در میــزان کانیهــای کلســیت و دولومیــت

 pHاســید خروجــی اندازهگیــری شــود .نتایــج آزمایــش

آنهــا بــا اســید میشــود .بــرای بررســی تأثیــر دبــی

آمــاده تزریــق اســید بــا دبــی  0/9 mL/minهســتند.

کلســیتی از نــوع کربناتــه میباشــند .تفــاوت عمــده ایــن

انجــام شــد تــا میــزان بازشــدگی شــکاف و همچنیــن،

میباشــد .ایــن تفــاوت ســبب تغییــر در میــزان واکنــش

میــزان بازشــدگی شــکاف در نمونــه ســنگ کلســیتی در

تزریــق اســتیک اســید بــرروی میــزان بازشــدگی شــکاف،

واکنــش ســنگ بــا اســید ،شــیب نمــودار اســت .هرچــه

 0/3 mL/minو  0/9 mL/minدرون شــکافی کــه میــزان

نمــودار شــکل  4آمــده اســت :در اینجــا ،معیــار میــزان

اســتیک اســید بــا غلظــت  %8وزنــی بــا دو دبــی تزریــق

نمــودار شــیب بیشــتری داشــته باشــد ،نشــان میدهــد

بازشــدگی اولیــه آن  0/78 mmبــوده اســت تزریــق شــده

اتفــاق افتــاده اســت .همانطــور کــه در قســمت  1در

نمونــه ســنگ دولومیتــی در نمــودار شــکل  5آمده اســت.

کــه تغییــرات بازشــدگی شــکاف بــا ســرعت بیشــتری

اســت .میــزان بازشــدگی شــکاف برحســب زمــان در

شــکل  4مشــخص اســت در دبــی تزریــق 0/3 mL/min

همانطــور کــه در بخــش قبــل گفتــه شــد بــا کاهــش

بنابرایــن هرچــه دبــی تزریــق کمتــر باشــد ،تغییــرات

شــکاف افزایــش مییابــد کــه ایــن پدیــده در نمــودار

شــیب نمــودار بیشــتر از دبی تزریــق  0/9 mL/minاســت.

میــزان بازشــدگی شــکاف بیشــتر خواهــد بــود .هرچــه

دبــی تزریــق اســتیک اســید میــزان بازشــدگی نهایــی
شــکل  5بــرای ســنگهای دولومیتــی نیــز صــادق اســت.
1/4

1
دبی تزریق 0/3 mL/min
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شکل  4اثر دبی تزریق برروی میزان بازشدگی نهایی شکاف در نمونه سنگ کلسیتی
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شکل  5نتایج میزان شکل بازشدگی شکاف با تزریق استیک اسید در نمونه سنگ دولومیتی

امــا میــزان ایــن افزایــش در نمونــه ســنگ دولومیتــی بــا

و کانیهــای کمتــری را در خــود حــل کــرده اســت.

اولیــه شــکاف قبــل از تزریــق اســتیک اســید 0/78 mm

میــزان واکنشپذیــری در اثــر ســرعت بــاالی حرکــت

کلســیت تفــاوت دارد .در نمونــه ســنگ دولومیتــی ســایز

ایــن مشــاهده بــه نوعــی دیگــر ادعــای کمتــر بــودن

بــوده کــه بعــد از تزریــق اســید بــه  0/91 mmرســیده

اســید در ســطح شــکاف را تأییــد میکنــد .از ســوی

در نمونــه ســنگ کلســیتی میــزان بازشــدگی شــکاف

انتهایــی تزریــق ،نشــاندهنده آن اســت کــه در زمــان

اســت کــه نشــاندهنده تغییــرات بازشــدگی بیشــتری در

بــا اســتیک اســید در ســطح شــکاف زیــاد بــوده ،پــس

گرفــت کــه بهدلیــل واکنشپذیــری کمتــر دولومیــت بــا

در زمانهــای انتهایــی ،میــزان واکنــش کاهــش پیــدا

اســت کــه افزایــش  0/13 mmرا نشــان میدهــد امــا

قبــل و بعــد از تزریــق اســید بهترتیــب  0/5و 1/05 mm

نمونــه ســنگ کلســیتی اســت .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه
اسیداســتیک ،میــزان بازشــدگی نهایــی شــکاف نیــز کمتر

خواهــد بــود .بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع،

pH

دیگــر ،کاهــش تدریجــی شــیب منحنــی  pHدر نقــاط

شــروع تزریــق ،مقــدار کانیهــای فعــال واکنشدهنــده

میــزان واکنشپذیــری نیــز بیشــتر بــوده اســت .امــا

کــرده و عــدد  pHبــه عــدد  pHاســتیک اســید تزریقــی
( )2/22نزدیکتــر میشــود .بــا هــدف مقایســه بهتــر،

اســتیک اســید خروجــی در فاصلههــای زمانــی منظــم

 pHخروجــی نهایــی بــرای هــر دو نمونــه ســنگ در دبــی

شــده اســت:

اســت:

اندازهگیــری شــد کــه نتایــج آن در شــکل  6نمایــش داده

تزریقــی  0/3 mL/minدر نمــودار شــکل  7مقایســه شــده

pH

در نمونــه ســنگ کلســیتی  pHنهایــی مقــدار بیشــتری

زمــان ایــن شــیب کاهــش پیــدا کــرده اســت .میــزان

 pHبیشــتر نشــاندهنده میــزان واکنــش بیشــتر اســید بــا

در زمانهــای ابتدایــی ،شــیب کاهــش نمــودار

بیشــتر از زمانهــای انتهایــی تزریــق بــوده و بــا گذشــت

نســبت بــه  pHخروجــی در نمونــه ســنگ دولومیتــی دارد.

 pHخروجــی در دبــی تزریــق  ،0/9 mL/minپایینتــر از

نمونــه ســنگ کلســیت اســت .همیــن امــر ســبب میشــود

نمــودار  pHخروجــی در دبــی تزریــق  0/3 mL/minاســت.

تــا میــزان خــورده شــدن کانیهــای ســطح شــکاف نیــز

در دبیهــای باالتــر تزریــق ،بــدون انجــام واکنــش کامــل

شــکاف نیــز بیشــتر باشــد .بنابرایــن ،نتایــج  pHخروجــی

ایــن موضــوع نشــاندهنده آن اســت کــه اســید خروجــی

بــا ســنگ ،شــکاف را تــرک میکنــد .بهعبــارت بهتــر،
اســید فرصــت کافــی بــرای واکنــش بــا ســنگ نداشــته

بیشــتر باشــد و بهدنبــال آن ،میــزان بازشــدگی نهایــی
نیــز بــه نوعــی واکنشپذیــری کمتــر دولومیــت بــا
اســتیک اســید را نشــان میدهــد.

بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق ...
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شکل  7مقایسه  pHنهایی خروجی در دو نمونه سنگ کلسیتی و دولومیتی

بیشــتر اســت .در نتیجــه ،تغییــرات میــزان بازشــدگی

نتیجهگیری

بهطــور کلــی اســیدهای آلــی واکنشپذیــری کمتــری

نســبت بــه هیدروکلریــک اســید دارنــد که ســبب میشــود

عمــق نفــوذ آنهــا در ســازند افزایــش یابــد .همانطــور کــه
از آزمایــش اســید پیــدا اســت میــزان واکنــش اســیدها

بــا ســنگهای دولومیتــی کمتــر از ســنگهای کلســیتی

میباشــد .بــر طبــق نتایــج آزمایــش بازشــدگی شــکاف در

نمونــه ســنگ دولومیتــی میتــوان دریافــت کــه میــزان
تغییــرات بازشــدگی شــکاف در واکنــش اســتیک اســید

بــا نمونــه ســنگ دولومیتــی بســیار کــم میباشــد .دلیــل
ایــن امــر ایــن اســت کــه هرچــه میــزان کانــی کلســیت

در ســنگ کمتــر باشــد ،میــزان مصــرف شــدن

CaCO3

نیــز کمتــر اســت در نتیجــه ،میــزان واکنشپذیــری نیــز
کمتــر میشــود .امــا در نمونــه ســنگ کلســیتی میــزان

کانیهــای فعــال در دســترس اســید بــرای واکنــش دادن

شــکاف محســوس تــر و بیشــتر اســت .از ســوی دیگــر،

دبــی تزریــق اســید نیــز بــرروی میــزان بازشــدگی شــکاف
اثرگــذار اســت .هنگامــی کــه اســید بــا دبــی تزریــق کــم
تزریــق میشــود ،اســید تزریقــی بــا ســرعت حرکــت

آهســته تــری از روی دیوارههــای ســطح شــکاف عبــور
میکنــد و مــدت زمــان بیشــتری فرصــت دارد تــا بــا

کانیهــای ســطح شــکاف در تمــاس باشــد .در نتیجــه
اســید بــا کانیهــای بیشــتری در ســطح شــکاف وارد

واکنــش شــده و بهدنبــال آن میــزان خوردگــی ســطح
شــکاف و میــزان بازشــدگی شــکاف نیــز بیشــتر میشــود.

همچنیــن ،بررســی نتایــج  pHاســید خروجــی نشــان
میدهــد کــه در نمونــه ســنگ دولومیتــی اســید در

پایینتــری از سیســتم خــارج میشــود.

pH

1399  خرداد و تیر،111 شماره
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واکنــش شــده و همیــن امــر باعــث کمتــر شــدن میــزان

 پایینتــر اســید نشــان میدهــد کــه اســید خروجــیpH

.کلســیتی میشــود

 اســید خروجــی کمتــر وارد، بهعبــارت بهتــر.کــرده اســت

بازشــدگی شــکاف در نمونــه ســنگ دولومیتــی نســبت بــه

کانیهــای کمتــری از ســطح شــکاف را در خــود حــل
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