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تعییــن نــرخ مناســب تزریــق اســید در
ســازندهای کربناتــه بــه منظــور افزایــش
تراوایــی
فرناز شیخی بوجانی ،احمد رمضانزاده* و محمد لطفی

دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ دريافت 1399/2/30 :تاريخ پذيرش1399/8/20 :

چكيده
تـــراوایی یکـــی از پارامـترهـــای دینامیـــکی مخــزن در پروژههــای ازدیــاد برداشــت مخــازن نفــت و گاز میباشــد .دبــی تولیــد و میــزان
بازیافــت نهایــی ،شــدیدا ً تحــت تأثیــر ایــن پارامتــر اســت؛ امــا مقــدار ایــن پارامتــر در برخــی از مخــازن کربناتــه انــدک بــوده و نیازمنــد
اعمــال راه حــل مناســبی جهــت افزایــش آن میباشــد .از طرفــی ،عملیــات اســیدزنی یکــی از رایجتریــن روشهــای افزایــش تولیــد
نفــت وگاز و ضریــب بهرهدهــی مخــازن اســت .در ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی اثــر فشــار تزریــق و محصورکننــده متفــاوت ،بــه مطالعــه
آزمایشــگاهی رونــد تغییــرات تراوایــی ســنگهای مخزنــی طــی عملیــات اســیدزنی مغــزه پرداختــه شــده اســت .از ای ـنرو ،تعــداد 6
نمونــه ســنگ مخزنــی کربناتــه از یکــی از میادیــن نفتــی ایــران تهیــه شــد .پــس از تعییــن مشــخصات فیزیکــی و مکانیکــی نمونههــا،
رونــد تأثیــر فشــار محصورکننــده و فشــار تزریــق بــر تغییــرات تراوایــی و دســتیابی بــه دبــی بهینــه مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .ایــن
موضــوع بــا تغییــر نــرخ تزریــق ســیال از  3/6 cc/minتــا  15 cc/minدر فشــار محصورکنندههــای 1450 ،750و  2900 psiطراحــی و
انجــام شــد و نمونههــای آزمایــش شــده پــس از اســیدکاری ،از طریــق آزمایــش س ـیتی اســکن مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار گرفتنــد.
بررســی نتایــج آزمایشهــا و تصاویــر ســیتی اســکن نمونههــا نشــان میدهــد کــه افزایــش تراوایــی بهمیــزان قابــل قبولــی در
نمونـ ـهها بهوجــود آمــده اســت .در مقـــادیر دبــی تزریــق پایینتــر کــه اســید فرصــت کافــی بــرای واکنــش بــا ســنگ دارد ،حفــرات
کرمــی شــکل بهخوبــی تشــکیل شــده و مابقــی فضــای نمونــه ،تراکــم خــود را تــا حــد زیــادی حفــظ کــرده اســت .امــا بــا افزایــش دبــی
تزریــق اســید ،حفــرات کرمــی شــکل جــای خــود را بــا تخریــب کامــل بخــش ابتدایــی مغــزه عــوض کــرده و تراکــم بخــش باقـیمـــانده
نیز کمـــتر شـــده اســت .درحالیکـــه مجـــددا ً بـــا افزایـــش دبـــی تــا مقـــدار حداکثر تلفیقــی از دو رفتــار مذکور دیــده میشــود .این امر
ســبب افزایــش بیــش از  530برابــری تراوایــی نســبت بــه مقــدار اولیــه ایــن نمونــه شــده اســت .در حالیکــه از نظــر مقایســه زمــان
تشــکیل حفـــرات کـــرمی شــکل ،در نمونــه بــا دبــی حداکثــر و نمـــونه بــا دبــی حداقــل ،تفــاوت اندکــی وجــود دارد .بدیــن منظــور و بــا
توجــه بــه اولویــت زمــان انجــام آزمایــش و میــزان حجــم اســید مصرفــی ،میتــوان نــرخ بهینــه تزریــق را انتخــاب کــرد.
كلمات كليدي :اسیدزنی ،تراوایی ،سیتی اسکن ،فشار محصورکننده ،مخازن کربناته
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي aramezanzadeh@shahroodut.ac.ir
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2021.4175.2893( :

تعیین نرخ مناسب تزریق ...
مقدمه

عملیــات اســیدکاری ،یکــی از روشهــای متــداول در
صنایــع نفــت و گاز جهــت انگیــزش چــاه و افزایــش نــرخ
تولیــد از چاههــای تولیــدی اســت .ایــن عملیــات در

مخــازن کربناتــه ایــن امــکان را فراهــم میســازد کــه

عــاوه بــر ایجــاد گــذرگاه در ناحیــه آســیب دیــده اطــراف
چــاه ،باعــث بهبــود تراوایــی در ایــن ناحیــه نیــز گــردد.
مطالعــات ژئومکانیکــی در توســعه روشهــای گوناگــون

بهرهبــرداری از مخــازن هیدروکربنــی نقــش مهمــی

ایفــا میکننــد .اولیــن مشــاهده و توصیــف از شکســت

هیدرولیکــی بهوســیله گــرب و استوســر انجــام گرفــت
کــه بــرای انگیــزش چــاه نفــت در ســازند کربناته از اســید
اســتفاده کردنــد [ .]1بــروداس و همــکاران بــرای اولیــن

بــار تحقیقاتــی را در مــورد هدایــت شکســتگی اســیدی
انجــام داد تــا تأثیــر زمــان تمــاس اســید بــا ســنگ ،نــوع

شــکلگیری و دمــای آن را بررســی کنــد .همچنیــن نــرخ
تزریــق اســید و فشــار محصورکننــده درایــن فرآینــد

ثابــت درنظــر گرفتــه شــد [ .]2مــک لئــود و همــکاران
تحقیقاتــی را بــرروی انگیــزش چــاه و انــواع آســیبهای

وارد بــر آن انجــام دادنــد کــه در آن اســیدکاری ماتریــس
بهعنــوان روشــی ســودمند در چاههــای آســیب دیــده

نفــت و گاز معرفــی گردیــد .همچنیــن جهــت شــناخت
دقیــق و کامــل چــاه بــرای رســیدن بــه بیشــترین بازدهــی
از عملیــات اســیدکاری ماتریــس ،بــا در نظــر گرفتــن
شــرایط ثابــت نــرخ تزریــق و فشــار محصورکننــده،

اســتفاده شــده اســت [ .]3آندرســون آزمایشهــای

دینامیکــی را بــرای بررســی عوامــل مؤثــر بــر هدایــت
هیدرولیکــی در عملیــات اســیدکاری ترتیــب داد کــه در
ایــن آزمایشهــا نــرخ ورودی جریــان مقــدار مشــخصی

بــود .بــا افزایــش فشــار محصورکننــده نمونــه ،میــزان
هدایــت هیدرولیکــی نمونــه کاهــش یافــت .همچنیــن،
بررســی شــد کــه تســتهای دینامیکــی بــرای ارزیابــی
امــکان ســنجی عملیــات اســیدکاری بــه جهــت تعییــن
ترکیــب بهینــه اســید بــرای ســازند موردنظــر الزم اســت

[ .]4الزم اســت هوفنــر نشــان داد نــرخ انحــال اســید در

ســنگ آهــک باالتــر از ســنگ دولومیــت بــوده و بــه همین
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دلیــل ،بازدهــی انگیــزش در ســنگ آهــک بیشــتر اســت.

بــا افزایــش نــرخ تزریــق ،بازدهــی انگیــزش در ســنگ
آهــک افزایــش مییابــد ولــی در نرخهــای خیلــی باالتــر،
از میــزان بازدهــی انگیــزش کاســته میشــود [ .]5وانــگ

و همــکاران بــا در نظــر گرفتــن حجــم کلریدریــک اســید

بــا غلــت  %15کمینــه بــرای تعییــن نــرخ بهینــه تزریــق
در ســازندهای کربناتــه نتیجــه گرفتنــد کــه ســازندهای

بــا دمــای بــاال بــه نــرخ تزریــق باالتــری احتیــاج دارنــد.

همچنیــن ،یــک مــدل بــرای پیــش بینــی نــرخ تزریــق

بهینــه جهــت مقایســه بــا نتایــج آزمایشــگاه ارائــه شــد
[ .]6پکالونــی ،در مقالـهای کــه نتایــج گســترده مطالعــات
و مدلســازی بیــش از  650عملیــات انگیــزش ماتریــس

را ارائــه داد ،پیشــنهاد کــرد کــه شــرایط بهینــه بــرای
اســیدکاری ،تزریــق بــا بیشــترین دبــی و بیشــترین فشــار
شکســت ســازند اســت .از ســوی دیگــر ،فشــار و نــرخ
تزریــق ناکافــی عامــل انگیــزش ضعیــف چــاه قلمــداد شــد

[ .]7فــرد مدلــی را ارائــه کــرد کــه در آن پارامترهایــی
همچــون ســرعت تزریــق ،دمــا و خصوصیــات سیســتم

ســیال و مــاده معدنــی مــورد بررســی واقــع شــدند .نتایــج
ایــن مــدل همخوانــی خوبــی بــا دادههــای آزمایشــگاهی

داشــت [ .]8بازیــن مطالعــات آزمایشــگاهی را بــه منظــور
تعییــن نــرخ بهینــه تزریــق از طریــق اندرکنــش مابیــن

کلریدریــک اســید  %15و ســنگ آهــک انجــام داد .در ایــن
مطالعــات مشــاهده شــد کــه نــرخ تــزرق بهینــه بــا افزایش

غلظــت ،دمــا و تراوایــی ســنگ افزایــش مییابــد [ .]9پانگا

و همکارانــش ،روشــی را بــرای مدلســازی حفرههــای

کرمیشــکل تشــکیل شــده در طــی اســیدکاری مخــازن
کربناتــه ارائــه دادنــد .در ایــن مــدل کــه تطابــق خوبــی بــا
دادههــای آزمایشــگاهی داشــت ،اثــر نفــوذ ،انتقــال جــرم
از طریــق تــوده ســیال و ســرعت واکنــش در نظــر گرفتــه

شــد [ .]10چــن و همــکاران ادعــا كــرد حفرههــای کرمــی
شــکل كــه روي ســطح شكســتگي ايجــاد شــده اســت،

باعــث افزايــش هدايــت شكســتگي ميشــود [.]11

نویتوگومــز و جاویــر آزمایشهــای گســتردهای بــرروی
مغزههــای ماســه ســنگ و کربناتــه را بــا هــدف ارزیابــی
تأثیــر ناهمگنــی ســنگ و شــرایط عملیاتــی در ســازو کار
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اســیدکاری انجــام دادنــد .یکــی از نتایــج ایــن بــود کــه

گازی بــا تخلخــل و تراوایــی پاییــن پرداختننــد [.]19

اســید  %15کانالهــا و شــکافهای بزرگتــر و در

خــواص مکانیــک ســنگ در تشــکیالت کربناتــه بــر اثــر

در اســیدکاری مغزههــای ســنگ آهــک بــا کلریدریــک

نتیجــه ،تراوایــی باالتــری حاصــل میشــود .همچنیــن

در ایــن تحقیــق ،نشــان داده شــد کــه در ســنگهای
کربناتــه نــرخ تزریــق بــر مقــدار اســید مــورد نیــاز بــرای
ایجــاد شــکاف تأثیــر بســزایی دارد .بهعــاوه ،مالحظــه

شــد کمتریــن نــرخ جریــان ،الگــوی یکنواختتــری را در

دهانــه مغــزه شــکل میدهــد [ .]12پورنیــک و همــکاران
ادعــا کردنــد غلظتهــای مختلــف اســید ،منجــر بــه

هدایــت شکســتگیهای مختلــف میشــود .هــر چنــد
کــه در ایــن مطالعــه اثــر پارامترهــای نــرخ تزریــق اســید
و فشــار محصورکننــده بررســی نشــده اســت [.]13

لونگویتــز و همــکاران بــرای جلوگیــری از ،از بیــن رفتــن

اســید و کاهــش ســرعت واکنــش از اســید بــا ویســکوزیته

بــاال اســتفاده کردنــد کــه منجــر بــه ایجــاد شــکاف
اســیدی طویــل شــد [ .]14گومــا و نصرالدیــن تأثیــر
قــدرت مکانیــک ســنگ در هدایــت شکســتگی اســید را

بررســی کردنــد [ .]15آنتلــو و همــکاران اظهــار داشــتند

كــه درجــه حــرارت مختلــف الگــوی اســیدکاری ســطح را
تحــت تأثیــر قــرار داده و منجــر بــه هدایــت شکســتگی

متفــاوت میشــود [ .]16پورنیــک و همــکاران آزمایشــاتی
را بــرای بررســی تأثیــر نــوع اســید در الگــوی اســیدکاری
ســطح انجــام دادنــد .آنهــا دریافتنــد شکســتگی مؤثــر
اســید نهتنهــا بــه هدایــت شکســتگی بــاال احتیــاج دارد،

بلکــه بــه شــکل ظاهــری طــول شکســتگی اســید نیــز
احتیــاج دارد [ .]17ژائــو و همــکاران بیــان کردهانــد ،از

روشهــای بهبــود بهرهدهــی چاههــا ،اثــر گذاشــتن بــر
فیزیــک ســنگ مخــزن میباشــد کــه میتــوان بــه ایجــاد

ژانــگ و همــکاران براســاس تحقیقــات تجربــی دریافتنــد،
اســیدکاری بــا دو نــوع اســید کــه شــامل اســید پــاک و
اســید ژل شــده میباشــد ،تغییــرات زیــادی کــرده اســت.

ایــن امــر منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه در اســیدکاری

بــه وســیله اســید ژل ،اســتحکام فشردهســازی و نســبت
پواســون کاهــش یافتــه و در اســیدکاری توســط اســید

پــاک ،اســتحکام کششــی و مــدول یانــگ کاهــش یابــد
[ .]20محترمــی و همــکاران بــا طراحــی تســتهای
آزمایشــگاهی بــه بررســی تأثیــر پارامترهــای عملیاتــی

و نــوع اســید بــرروی خــواص مکانیکــی ســنگ مخــازن

هیدروکربنــی پرداختهانــد .نتایــج نشــان داد کــه بهطــور
کلــی کاربــرد اســید باعــث کاهــش مــدول االســتیک،
مقاومــت تــک محــوری ،چقرمگــی و افزایــش تخلخــل،

نفوذپذیــری و تغییــر شــکلپذیری ســنگ میشــود
[ .]21چراغــی و همــکاران بــا بررســی انــواع اســیدهای
آلــی در عملیــات اســیدکاری بــه منظــور افزایــش تولیــد
در مخــازن کربناتــه نشــان دادنــد ،اســتفاده از اســيد

ترکیبــی در مواقعــي كــه نيــاز اســت كــه هــم قــدرت
اســيد زيــاد بــاال نباشــد و هــم بــه آرامــي بــا ســنگ

واكنــش دهــد بهتريــن انتخــاب ميباشــد [ .]22خــدری
و همــکاران بــا طراحــی شــرایط عملیاتــی یــک فرآینــد
اســیدزنی ماتریســی کــه شــامل پارامترهایــی چــون حجــم
اســید تزریقــی مــورد نیــاز جهــت زدودن آســیب ســازند،
باالتریــن حــد فشــار تزریقــی و نیــز باالتریــن حــد دبــی

تزریــق اســید در فرآینــد اســیدکاري ماتریــس جهــت
افزایــش بهــرهوری مخــازن میباشــد ،پرداختــه اســت

[.]23

شکســتگیهای مصنوعــی بهوســیله ســیال اســیدی و

بررســیها نشــان میدهــد تحقیقــات انجــام شــده
اصــوالً بــرروی اثــر ترکیــب شــیمی ســیال و ماتریــس

و محصورکننــده و پارامترهــای دیگــری از ایــن قبیــل

تــا کنــون مغفــول مانــده اســت .در ایــن مقالــه بــا

نماینــد [ .]18ســروش و همــکاران بــا مطالعــه و توســعه

محصورکننــده بــه منظــور طراحــی شکســت اســیدی و

غیراســیدی در ســنگ مخــزن اشــاره کــرد .در ایــن میــان،
میــزان دبــی ،فشــارهای موجــود اعــم از فشــار تزریــق

بــوده و جنبههــای ژئومکانیکــی آن بــه دالیــل متعــدد

میتواننــد در چگونگــی اثربخشــی آن نقــش مهمــی ایفــا

بررســی اثــر توأمــان دو پارامتــر فشــار تزریــق و فشــار

مدلهــای ژئومکانیکــی بــه بهبــود تولیــد از مخــازن

انجــام آزمایشهایــی بــرروی نمونههــای ســنگ مخــزن

فرناز شیخی بوجانی و همکاران

تعیین نرخ مناسب تزریق ...
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کربناتــه ،به بررســی آزمایشــگاهی نحــوه تأثیــر پارامترهای

بــرای اجــرای مجــدد آزمایشهــا در نظرگرفتــه شــود.

هــدف افزایــش بهرهدهــی پرداختــه شــده اســت.

بــودن آزمایشهــای اســیدزنی ،طراحــی نحــوه انجــام

مذکــور بــرروی میــزان تراوایــی ســازندهای کربناتــه بــا

همچنیــن بــا توجــه بــه مخــرب بــودن و غیرقابــل تکــرار
آزمایــش در شــرایطی کــه نمونههــای مــورد مطالعــه
از حساســیت باالیــی ماننــد تعــداد کــم ،هزینــه بــاالی

طراحی و انجام آزمایشها

عملیــات اســیدزنی از جملــه عملیاتهــای رایــج جهــت
افزایــش تراوایــی در ســازندهای کمتــراوا میباشــد .از
ایــنرو ،آزمایشهایــی بــرروی نمونههــای مخزنــی بــه

جهــت بررســی آزمایشــگاهی نحــوه تأثیــر ایــن پارامترهــا

بــرروی میــزان تراوایــی ســازندهای کربناتــه طراحی شــده
اســت .ایــن رونــدی اســت کــه در صــورت دسـتیابی بــه

نتیجــه مطلــوب میتوانــد بهعنــوان راهــکاری مناســب

تهیــه و ماننــد ایــن مواردهابرخــوردار هســتند ،منجــر بــه

اهمیــت دوچنــدان فرآینــد طراحــی و لــزوم انجــام آن دارد
چــرا کــه در صــورت طراحــی نادرســت آن ،هزینــه گزافــی

بابــت هزینــه و زمــان میبایســت پرداخــت گــردد .مراحــل
مرتبــط بــا مطالعــات آزمایشــگاهی ،مطابــق بــا شــکل 1

بــه دو بخــش کلــی "انجــام آزمایشهــا" و "تحلیــل
نتایــج" تقســیم میشــود.

شکل  1روند کلی انجام آزمایشها
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بخــش انجــام آزمایشهــا خــود شــامل ســه مرحلــه

کریســتال ،انــدازه و شــکل دانــه کریســتال ،فاصلــه بیــن

"مرحلــه اســیدزنی" و "اندازهگیــری تراوایــی بعــد ازآن"

بلــور ،اندازهگیــری درصــد کریســتالیته نمونــه ،ترکیــب

اصلــی "اندازهگیــری تراوایــی پیــش از اســیدزنی"،

الیــه هــای کریســتال ،تعییــن جهتگیــری و موقعیــت

میباشــد [.]24

اتمهــای کریســتال و ســاختار آن مــی باشــد [ 25و .]26

بدیــن ترتیــب ،از گــراف مربــوط بــه آزمایــش  XRDدر

تهیه و آمادهسازی نمونهها

شــکل  2مشــخص شــده اســت کــه ایــن مغزههــا حــاوی

بــرای انجــام آزمایشهــای اســیدزنی ،تعــداد  6پــاگ

کانیهــای کربنــات کلســیم و دیاکســید سیلیســیم
میباشــند و حــدودا ً میــزان درصدهــای آنهــا بهترتیــب

ســنگ مخزنــی کربناتــه تهیــه شــده اســت .مغزههــا

مربــوط بــه یکــی از میادیــن نفتــی ایــران میباشــد.

 %98و  %2میباشــد.

در آزمایشهــای انجــام شــده ســیاالت انتخابــی

تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی

اســیدکلریدریک و آب بــوده اســت کــه میــزان ترکیــب

ایــن دو ســیال بــرای دســتیابی بــه حجــم و غلظــت

پیــش از انجــام آزمایــش مخــرب اســیدزنی ،مجموع ـهای

مــورد نظــر در جــدول  1ذکــر شــده اســت .بهعلــت

از آزمایشهــای غیرمخــرب بــرای تعییــن مشــخصات

واکنشپذیــری مناســب اســیدکلریدریک بــا ســنگهای

فیزیکــی و مکانیکــی مغزههــا انجــام شــد .بــرای تعییــن

کربناتــه و همچنیــن دسترســی آســان آن ،ایــن اســید

مشــخصات فیزیکــی آنهــا (چگالــی خشــک و تــر و نیــز

بــرای انجــام آزمایــش بــرروی مغزههــا انتخــاب شــد.

تخلخــل) ابتــدا مغزههــا بهطــور کامــل بهمــدت 24 h

پالگهــای تهیــه شــده جهــت انجــام آزمایشــات،

در دســتگاه دســیکاتور اشــباع و ســپس بــا تــرازو بــا

کــه بــرای انجــام تســت ســیالبزنی بــه منظــور تعییــن

تعییــن چگالــی خشــک آنهــا ،مغزههــا بهمــدت 24 h

اســتوانهای و دارای قطــر  1/5 inchمیباشــند .از آنجــا

دقــت  0/1 gوزن مغزههــا اندازهگیــری شــد .بــه منظــور

تراوایــی اولیــه ســنگهای مخزنــی کربناتــه ،طــول مغــزه
نهایتــاً میبایســت  6 cmباشــد (باتوجــه بــه محدودیــت

مرحلــه قبــل اندازهگیــری شــد .مقــدار حجــم مغزههــا،

مغــزه ،طــول مغزههــا بــه ایــن مقــدار کاهــش یافتــه و بــه

بــا اســتفاده از کولیــس دیجیتــال اندازهگیــری و محاســبه

در گرمخانــه قــرار گرفتــه و ســپس ،وزن آنهــا مشــابه

طــول نگهدارنــده) ،بــا اســتفاده از دســتگاه بــرش دو ســر

بــا اندازهگیــری قطــر و طــول مغــزه بــا دقــت 0/1 mm

منظــور انجــام آزمایشــات دو طــرف مغزههــا بــه انــدازه

شــد .از آنجــا کــه تعــداد مغزههــا محــدود بــوده و امــکان

کافــی صیقــل زده شــده اســت.

انجــام آزمایشــات مرســوم مکانیــک سنگی(آزمایشــات
مخــرب) وجــود نداشــت ،بــرای تعییــن مشــخصات

مکانیکی(ســرعت گــذر امــواج طولــی و عرضــی در ســنگ)

کانیشناسی نمونهها

از آزمایــش غیرمخــرب مافــوق صــوت ،طبــق اســتاندارد

دســتگاه  XRDیکــی از تجهیــزات منحصــر بفــرد بــرای

 ISRMاســتفاده شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،خصوصیات

آنالیــز و تعییــن مشــخصات کریســتالها در آزمایشــگاه

فیزیکــی و مکانیکــی مغزههــا بــه شــرح جــداول  2و 3

میباشــد .از جملــه مــواردی کــه میتــوان در آنالیــز

محاســبه شــد.

پــراش پرتــو ایکــس ( )XRDتعییــن کــرد تشــخیص فــاز

جدول  1اطالعات سیال مورد استفاده
غلظت ()%.wt

سیاالت

حجم ()mL

چگالی ()g/cm3

285

1/17

35

اسید کلریدریک صنعتی

465

1/00

-

آب

750

2/14

15

اسید کلریدریک ساخته شده جهت آزمایش

فرناز شیخی بوجانی و همکاران

تعیین نرخ مناسب تزریق ...

129

شکل  2نمودار تعیین درصد کانیهای تشکیلدهنده مغزه مورد آزمایش
جدول  2مشخصات هندسی مغزهها
)W sat (g

)Wdry (g

)W wet (g

)L (mm

)D (mm

نام نمونه

نمونه

162/8

147/81

14/99

67/2

36/7

2691/66

الف

162/92

147/82

15/10

65/5

36/88

2957/86

ب

169/81

153/91

15/90

69/3

37/1

2720/18

ج

147/93

134/92

13/01

66/7

37/1

2712/19

د

185/60

1۶۸/34

17/26

80/3

36/7

2685/39

ه

171/65

1۵۵/45

16/20

69/3

37/0

2980/55

ی

جدول  3مشــخصات مکانیکی و برخــی خصوصیات فیزیکی مغزهها
سرعت موج عرضی ())VS (m/s

سرعت موج طولی ())VP (m/s

چگالی ()g/cm3

تخلخل ()%

نام نمونه

نمونه

2586

4966

2079/28

21/1

2691/66

الف

2753

5073

2111/32

21/4

2957/86

ب

2860

3961

2305

21/5

2720/18

ج

2536

2464

2001

18/1

2712/19

د

2806

2959

2253

20/2

2685/39

ه

2689

2823

2151

21/6

2980/55

ی

اندازهگیری تراوایی

در طراحــی برنامــه مطالعــات آزمایشــگاهی ،تراوایــی در

دو مرحلــه شــامل قبــل و بعــد از اســیدزنی اندازهگیــری
شــد .ایــن کار بــه منظــور پایــش میــزان اثرگــذاری

عملیــات اســیدزنی بــرروی مغزههــا انجــام گرفــت .بدیــن

منظــور ،از دســتگاه ســیالبزنی مغــزه مــدل  SPمســتقر

در آزمایشــگاه ســنگ و ســیال دانشــگاه صنعتــی شــاهرود

اســتفاده شــد .پمــپ دســتگاه بــا دقــت 0/1 mL/min

ســیال را درون مغــزه تزریــق کــرده و بدیــن ترتیــب فشــار

تزریــق ،در دو طــرف مغــزه ثبــت میگــردد .همچنیــن،

فشــار محصورکننــده نیــز بــا تزریــق روغــن در اطــراف
مغــزه بهصــورت یکنواخــت اعمــال میشــود.
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پیــش از انجــام آزمایــش ،مغزههــا بهطــور کامــل در

دو سیســتم تزریــق مجــزا از یکدیگــر بــا دو نگهدارنــده

دســتگاه ســیالبزنی شــدند .ســپس ،مغــزه در محفظــه

اســید طراحــی شــده را تــا حداکثــر دمــای  100 °Cو

دســتگاه اشــباع مغــزه ،اشــباع و آمــاده قرارگیــری در

مخصــوص بــه خــود قــرار گرفتــه و ابتــدا و انتهــای آن

محکــم بســته میشــود .فشــار جانبــی توســط پمــپ

دســتی تأمیــن فشــار بــه مغــزه اعمــال میشــود .تزریــق
ســیال بــه داخــل مغــزه توســط پمــپ  HPLCبــا دبــی

مشــخص انجــام میشــود .پــس از بــه تعــادل رســیدن
فشــار ســیال قبــل و بعــد از مغــزه ،مقــدار تراوایــی طبــق

رابطــه دارســی (رابطــه  )1قابــل محاســبه اســت .بــه

منظــور دقــت بیشــتر و کاهــش خطــای اندازهگیــری،

مغــزه میباشــد .بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه میتــوان

فشــار حداکثــر  10000 psiبــه مغزههــای مســتقر در
نگهدارنــده مغــزه تزریــق نمــود .ایــن فرآینــد را میتــوان

بهطــور همزمــان بــرای دو مغــزه و بهطــور مــوازی بــا
شــرایط فشــار محصورکننــده ثابــت اجــرا کــرد .در ایــن

سیســتم بــه منظــور اعمــال دمــا از گرمگــن حرارتــی

بــا قابلیــت تمــاس مســتقیم و یکنواخــت بــا نگهدارنــده
مغــزه اســتفاده میشــود .ایــن ســاختار منجــر بــه
اتــاف کمتــر دمایــی و دقــت بیشــتر در بازههــای

آزمایشهــا در چندیــن دبــی مختلــف انجــام میشــود و
نهایتـاً ،مقــدار تراوایــی از طریــق میانگینگیــری بهدســت

نگهدارنــده مغــزه بهگونــهای طراحــی شــده اســت کــه

تراوایــی مغزههــا در فشــارهای محصورکننــده ،725 psi

بــا قطــر  1/5 inchمــورد آزمایــش قــرار داد .کنتــرل

میآیــد .پــس از تنظیمــات اولیــه دســتگاه ســیالبزنی،

psi

 1450و  2900 psiو در یــک رونــد افزایشــی مــورد

آزمایــش قــرار گرفــت .در نهایــت ،نتایــج بهدســت آمــده

بهصــورت مقایس ـهای در دو بخــش قبــل و بعــد از انجــام
آزمایــش اســیدزنی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

()1

Q.L.μw = K.A.ΔP

مختلــف دمایــی اســت .عالوهبــر ایــن ،ســاختار هــر دو

بتــوان مغزههــای مطالعاتــی را تــا حداکثــر طــول 6 inch

دســتگاه و فرآینــد تزریــق بهوســیله پمپهــای بــا دقــت

و قــدرت بــاال انجــام میگیــرد .همچنیــن ،میتــوان از
طریــق رایانــه متصــل بــه دســتگاه ،آزمایشهــا را پایــش

و کنتــرل نمــود .آزمایشهــا در شــرایط دمــای محیــط،

غلظــت ثابــت (کلریدریــک اســید  )%15و فشــار و دبــی

در ایــن رابطــه L ،طــول نمونــه  )A ,(ftمســاحت ســطح

تزریــق مختلــف انجــام شــد .بــا توجــه بــه تــوان دســتگاه

دبــی تزریــق شــده Δp ،افــت فشــار ( )psiو  Kتراوایــی

مطابــق بــا جــدول  4تعییــن و تزریــق اســید بــا شــرایط

مقطــع ()ft2ا μW ،گرانــروی ( )cp) ،Q (bbl/Dayمیــزان

()mD

میباشــد.

سیالبزنی با اسید

اســیدزنی ســازند ،عملیاتــی اســت کــه در فشــاری

کمتــر از فشــار شکســت ســازند انجــام میشــود.

ایــن عملیــات در ســازندهای کربناتــه بســیار مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد .در خــال تزریــق اســید
در ایــن ســازندها ،فضاهــای خالــی کرمــی شــکل
ایجــاد میگــردد کــه بهعلــت نــرخ بــاالی واکنــش

بیــن ســطح ســنگ و اســید اســت .در ایــن آزمایــش،

عملیــات تزریــق اســید و آزمایــش طراحــی شــده بــا

اســتفاده از دســتگاه اســیدزنی مــدل ( CA-S30شــکل

 )3مســتقر در آزمایشــگاه ســنگ و ســیال دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود انجــام شــد .ایــن دســتگاه مجهــز بــه

و محدودیــت تعــداد مغــزه ،عملیــات تزریــق در  6نــرخ
مذکــور بــرای دسـتیابی بــه شــرایط بهینــه انجــام شــد.

بــا توجــه بــه محدودیــت تعــداد مغزههــای مخزنــی
موجــود و عــدم امــکان تهیــه مجــدد مغزههــای کربناتــه
مخزنــی مشــابه ،فشــار محصورکننــده در طراحــی

آزمایشــات در محــدوده مطمئنــی درنظــر گرفتــه
شــد .چــرا کــه طــی واکنــش اســید بــا فضــای داخلــی
مغزههــا در زمــان انجــام آزمایــش ،مغزههــا بــه مــرور

سســت شــده و اســتحکام خــود را از دســت میدهنــد.
ایــن موضــوع باعــث میشــود تــا در صــورت بــاال بــودن

مقــدار فشــار محصورکننــده نمونــه در هنــگام انجــام
آزمایــش در ســلول آزمایشــگاهی خــرد شــود و ایــن

موضــوع بــه رونــد طراحــی و تحلیــل فرآینــد اســیدزنی

آســیب جبــران ناپذیــری وارد میکنــد.
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شــکل  3دســتگاه اســیدزنی مغــزه مــدل  CA-S30و اجــزای آن )1 :چارچــوب کلــی دســتگاه  )2نگهدارنــده مغــزه  )3حسگرهــای
ثبــت فشــار  )4سیســتم اعمــال فشــار معکــوس  )5نگهدارنــده ســیال تزریــق  )6پمــپ پایــی  )7پمپهــای تــک ســیلندری  )8مخــزن
مخصــوص جم ـعآوری پســاب اســیدی []27
جدول  4حداکثر/حداقل نرخ تزریق اسید در آزمایشهای طراحی شده
فشار محصورکننده ()psi

)Q (cc/min

تخلخل ()%

)L (mm

نام نمونه

ردیف

2900

3/6

21/4

65/5

2691/66

1

2900

5/8

21/6

69/3

2957/86

2

2900

8/1

21/5

69/3

2720/18

3

2900

10/4

20/2

80/3

2712/19

4

2900

12/7

18/1

66/7

2685/39

5

2900

15/0

21/1

67/2

2980/55

6
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تحلیل آزمایشها

گرفتــه اســت.

آزمایشــات طراحــی شــده شــامل اندازهگیــری تراوایــی

نتایج آزمایش تراوایی پیش از عملیات اسیدزنی

قبــل و پــس از عملیــات اســیدزنی بــوده اســت .مجمــوع

ایــن آزمایشهــا بههمــراه تحلیــل تصاویــر حاصــل از
ســیتی اســکن مغزههــا پــس از عملیــات اســیدزنی،

بــه منظــور بررســی کیفــی آزمایشــات انجــام شــده مــورد
تفســیر قــرار گرفتــه اســت .میــزان نــرخ تزریــق اســید

بــه درون مغزههــا بهصورتــی تنظیــم شــد کــه تمامــی
محــدوده تــوان دســتگاه را در برگیــرد .بنابرایــن ،عملیــات

بــا انجــام آزمایشــات ســیالبزنی ،تراوایــی اولیــه
مغزههــا بــرای تمامــی نـــمونهها شــکل  4در فشـارهـــای
محصورکننــده

psi

،725

psi

 1450و

psi

2900

اندازهگیــری شــد .همچنیــن ،مقادیــر بهدســت آمــده

بــرای هــر یــک از نمونههــا در فشــارهای محصورکننــده
مذکــور بررســی گردیــد.
تراوایی اولیه مغزهها

اســیدزنی در شــرایطی مشــابه انجــام شــد .بدیــن ترتیــب

بــه منظــور بررســی اثــر فشــار محصورکننــده بــرروی

مغــزه ،میــزان تراوایــی پــس از آن مــورد اندازهگیــری

تراوایــی برحســب فشــار محصورکننــده در شــکل 5

ادامــه بــه تفکیــک در ســه دســته کلــی نتایــج آزمایــش

هــر چــه فشــار محصورکننــده افزایــش مییابــد ،فضــای

بــا ایجــاد حفــرات کرمــی شــکل و گســترش آنهــا درون

تراوایــی نمونــه و تعییــن ارتبــاط آنهــا ،نمــودار تغییــرات

و مقایســه بــا مقــدار اولیــه قــرار گرفــت .ایــن نتایــج در

ترســیم شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده،

تراوایــی پیــش از اســیدزنی ،انجــام عملیــات تزریــق اســید

خالــی در نمونــه ســنگ متراکــم میگــردد.

و اندازهگیــری تراوایــی پــس از آن مــورد تحلیــل قــرار

شکل  4تصاویر مغزههای مورد آزمایش قبل از عملیات اسیدزنی

شکل  5روند کاهشی میزان تراوایی با افزیش مقدار فشار محصورکننده در مقادیر مختلف پیش از عملیات اسیدزنی

فرناز شیخی بوجانی و همکاران

تعیین نرخ مناسب تزریق ...

نهایت ـاً کاهــش عبــور ســیال در مغــزه و کاهــش تراوایــی

در آن قابــل مالحظــه اســت .همانطــور کــه در نمــودار
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بررســی شــد کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود.
اسیدزنی مغزه 1

تراوایــی نمونــه  )Q=8.1cc/min( 3مالحظــه میگــردد،

در شــکل  ،6نمــودار افــت فشــار دو ســر نمونــه نســبت

متفاوتــی بــا ســایر نمونههــا داشــته اســت .ایــن موضــوع

 ،3/6 cc/minاســید ضمــن تزریــق در فرصــت مناســبی

نمونــه ســنگ بــا قرارگیــری در جهــات مختلــف باشــد چرا

انتهــا رســانده اســت (شــکل  .)7همچنیــن میــزان افــت
فشــار حــدودا ً در مــدت زمــان  300 sاتفــاق افتــاده اســت.

میگــردد ،برآینــد آن بــا نیــروی شــبهمحوری حاصــل

مشــاهده میشــود شــکل  19دبــی پاییــن تزریــق باعــث

افزایــش فشــار محصورکننــده بــرروی میــزان تراوایــی اثــر

بــه زمــان مالحظــه میگــردد .بــا توجــه بــه دبــی تزریــق

میتوانــد بهدلیــل وجــود میکروشکســتگیهایی درون

ســاختار کرمــی شــکل را در نمونــه ایجــاد کــرده و بــه

کــه در برخــی شــرایط خــاص کــه فشــار محصورکننــده
و همــه جانبــه در مقادیــر نــه چنــدان باالیــی اعمــال

همانطــور کــه در نتیجــه ســیتی اســکن نمونــه نیــز

از تزریــق ســیال ،میتوانــد منجــر بــه فشــرده شــدن

شــده کــه در اطــراف ســاختار کرمــی شــکل ،تراکم ســنگ
تقریبـاً بهمیــزان قابــل مالحظـهای حفــظ شــده و انســجام

بــا راســتای اعمــال نیــرو مشــاهده نگــردد؛ امــا بــا افزایــش

اسیدزنی مغزه 2

صفحــات شکســتگی عمــود بــر راســتای جریــان شــود

درحالیکــه میتوانــد چنیــن اثــری در صفحــات مــوازی

نمونــه در حــد مناســبی باشــد.

فشــار همــه جانبــه در شــرایط آمادهســازی فازهــای

در شــکل  8بــا افزایــش دبــی تــا میــزان ،5/8 cc/min

روابطــی هرچنــد کــم وجــود دارد .همچنیــن ،وجــود ذرات

مشــابه بــا تزریــق در دبــی قبلــی اســت بــا ایــن تفــاوت

فشــار و تغییــر در تراوایــی شــود .عالوهبــر ایــن ،خطاهــای

بیشــتری شــده اســت .ایــن موضــوع حاکــی از تغییــر

اســت کــه میتوانــد وجــود داشــته باشــد.

ایــن فرآینــد ،در ســیتی اســکن نیــز بهخوبــی نمایــان

پــس از تعییــن تراوایــی اولیــه هــر یــک از نمونههــا،

نمونــه پــس از حــدود  900 sرخ داده اســت.

بعــدی تزریــق ،امــکان بــه هــم پیوســتن آنهــا و برقــراری

ســاختار کرمــی شــکل ایجــاد شــده در نمونــه شــکل ،9

متحــرک درون نمونــه نیــز میتوانــد منجــر بــه افزایــش

کــه افزایــش دبــی باعــث تخریــب اولیــه نمونــه بــه مقــدار

غیرقابــل اجتنــاب در انجــام آزمایــش نیــز عامــل دیگــری

ســینتیک واکنــش ناشــی از افزایــش فشــار تزریــق اســت.

نتایج سیالبزنی اسیدی مغزهها

آزمایــش ســیالبزنی اســیدی در دبیهــای مشــخص

شــده بــا توجــه بــه شــرایط و محدودیتهــای دســتگاه

انجــام شــد .ســپس ،نحــوه عملکــرد اســید بهوســیله
تصاویــر ســیتی اســکن نمونههــا پــس از اســیدزنی،

اســت شــکل  9بهعــاوه ،افــت فشــار در دو ســر ایــن
اسیدزنی مغزه 3

در شــکل  10رفتــاری متفــاوت بــا دو نمونــه قبــل

مشــاهده میشــود.

Q:3.6 cc/min

شکل  6نمودار اسیدزنی مغزه  1در دبی تزریق 3/6 cc/min
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شکل  7تصویر مغزه  1بعد از عملیات اسیدزنی

Q: 5.8 cc/min

شکل  8نمودار اسیدزنی مغزه  2در دبی تزریق 5/8 cc/min

شکل  9تصویر مغزه  2بعد از عملیات اسیدزنی
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تعیین نرخ مناسب تزریق ...
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Q: 8.1 cc/min

شکل  10نمودار اسیدزنی مغزه  3در دبی تزریق 8/1 cc/min

بــه ایــن صــورت کــه در اثــر تزریــق اســید بــه درون

دبــی بــا دو دبــی قبــل در شــدت تخریبــی اســت کــه در
مغــزه رخ داده اســت (شــکل  .)15عم ـ ً
ا در ایــن نمونــه،

ســنگ عبــور کــرده اســت (شــکل  .)20همچنیــن،

و بخــش زیــادی از آن را از بیــن بــرده اســت .تصویــر

نمونــه ،ســاختار کرمــی شــکل تشــکیل نشــده اســت .در
حقیقــت ،اســید تزریــق شــده از تمــام فضــای ماتریــس
افزایــش حجــم اســید ناشــی از افزایــش دبــی ،منجــر

بــه تخریــب آشــکارتر ابتــدای مغــزه نســبت بــه دو مغــزه
قبلــی شــده اســت کــه در تصویــر شــکل  11نیــز بهخوبــی

نشــان داده میشــود .ایــن موضــوع بهدلیــل تراوایــی
اولیــه نســبتاً باالتــر ایــن نمونــه بــه نســبت ســایر مغزههــا
بــوده و عمـ ً
ا باعــث رخ دادن چنیــن رفتــاری شــده اســت.

تخریــب صــورت گرفتــه بــه ابتــدای آن محــدود نشــده

س ـیتی اســکن مغــزه نیــز حاکــی از تراکــم کــم نمونــه

در بخشهــای باقیمانــده آن اســت (شــکل .)21
همچنیــن ،افــت فشــار در نمونــه در زمــان حــدودا ً 300 s
مشــاهده میگــردد.
اسیدزنی مغزه 6

در نمونــه  6شــکل  16کــه تراوایــی اولیــه کمتــری بــه

بهعــاوه ،افــت فشــار در دو ســر نمونــه در زمــان حــدودا ً

نســبت ســایر نمونههــا دارد ،افزایــش دبــی تــا حداکثــر

اسیدزنی مغزه 4

تــا تلفیقــی از تخریــب حاصــل از هجــوم اولیــه اســید در

 200 sحادث شده است.

میــزان قابــل تزریــق توســط پمــپ دســتگاه باعــث شــده

در نمونــه  4شــکل  12هماننــد مغــزه  ،3آثــار هجــوم

قالــب اثرگــذاری آن در متــن ماتریــس ســنگ و همچنیــن

اســید را از تمــام فضــای خــود عبــور داده اســت .در قیــاس

مشــاهده شــود (اشــکال 17و  .)21همچنیــن ،میــزان افــت
فشــار در ایــن نمونــه نیــز حــدودا ً پــس از گذشــت 360 s

اســید در ابتــدای مغــزه مشــاهده میشــود (شــکل .)13
ایــن مغــزه نیــز عمـ ً
ا بــدون ســاختار کرمــی شــکل واضح،
بــا نمونــه  3کــه تراوایــی اولیــه باالتــری نســبت بــه نمونــه
 4دارد ،در مغــزه  4ایــن اتفــاق بهدلیــل افزایــش فشــار
ناشــی از افزایــش دبــی اســت .ایــن امــر باعــث شــده تــا

ســاختار کرمــی شــکل پنهــان موجــود در ســنگ (شــکل

 )20نیــز بــه انتهــای آن نرســد .در ایــن نمونــه هــم میــزان
افــت فشــار در زمــان حــدودا ً  700 sاتفــاق افتــاده اســت.
اسیدزنی مغزه 5

ایجــاد ســاختار کرمــی شــکل در مغــزه اســیدزنی شــده

رخ داده اســت .بعــد از آن در زمــان حــدودا ً  480تــا

s

 600میــزان فشــار افزایــش مییابــد و ایــن امــر احتمــاالً

بهدلیــل وجــود رســوبات داخــل نمونــه و جابهجایــی
آنهــا میباشــد کــه موجــب مســدود شــدن مســیر عبــور
ســیال و بهدنبــال آن افزایــش فشــار شــده اســت.
نتایج آزمایشهای تراوایی بعد از عملیات اسیدزنی

در نمونــه  5شــکل  14در اثــر تزریــق اســید هماننــد دو

پــس از تکمیــل آزمایشهــای اســیدزنی بــا توجــه بــه
شــرایط مذکــور ،مجــددا ً آزمایشــات ســیالبزنی بــرای

مشــاهده نمیشــود .تفــاوت نتیجــه رخ داده در ایــن

شــده اســت.

مغــزه قبلــی اشــکال  11و  13ســاختار کرمــی شــکل

بررســی اثــر اســیدزنی بــرروی تراوایــی مغزههــا انجــام
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شکل  11تصویر مغزه  3بعد از عملیات اسیدزنی

Q: 10.4 cc/min

شکل  12نمودار اسیدزنی مغزه  4در دبی تزریق 10/4 cc/min

شکل  13تصویر مغزه  4بعد از عملیات اسیدزنی

فرناز شیخی بوجانی و همکاران

تعیین نرخ مناسب تزریق ...
Q: 12.7 cc/min

شکل  14نمودار اسیدزنی مغزه  5در دبی تزریق 12/7 cc/min

شکل  15تصویر مغزه  5بعد از عملیات اسیدزنی

Q: 15 cc/min

شکل  16نمودار اسیدزنی مغزه  6در دبی تزریق 15 cc/min
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شکل  17تصویر مغزه  2691/66بعد از عملیات اسیدزنی

و نتایــج آن بهترتیــب در نمودارهــای شــکل  18مــورد

جــز مغــزه  5پــس از عملیــات اســیدزنی کاهــش یافتــه

تراوایی ثانویه مغزهها

 ،5ایــن افزایــش را میتــوان ناشــی از خطاهــای غیــرارادی

اشــاره و تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت.

بــا توجــه بــه شــکل  ،18میــزان تراواییهــا بعــد از

عملیــات اســیدزنی افزایــش یافتــه اســت؛ امــا بــا افزایــش
فشــارهای محصورکننــده ،مقــدار تراوایــی کاهــش
مییابــد کــه ایــن امــر احتمــاالً بهعلــت بســته شــدن

برخــی خلــل و فــرج در نمونــه و در نتیجــه کاهــش
تراوایــی آن میباشــد .همچنیــن ،افــزوده شــدن گاز در

خــال فرآینــد انحــال ،منجــر بــه ورود فــاز گازی شــکل

بــه بخــش مایــع میشــود کــه میتوانــد منجــر بــه
فاصلــه گرفتــن مایــع از رفتــار عــادی آن گــردد .در نمودار

مغــزه  )Q=12.7cc/min( 5افزایــش فشــار محصورکننــده

در مقــدار  1450 psiســبب افزایــش میــزان تراوایــی در
مقایســه بــا فشــار محصورکننــده  2900 psiشــده اســت.

علــت ایــن امــر میتوانــد بهدلیــل تغییــر در ســاختار
داخلــی ســنگ پــس از اســیدزنی باشــد .چــرا کــه در طــی

عملیــات اســیدزنی ،رســوبات ایجــاد شــده بــا حرکــت خود

در نقــاط جدیدتــری نســبت بــه نمونــه قــرار میگیرنــد .در
نهایــت ،نتایــج بهدســت آمــده از انجــام آزمایشــات نشــان
میدهــد کــه میــزان تراوایــی در تمامــی نمونههــا بــه

اســت کــه ایــن کاهــش قابــل پیشبینــی بــود .در مغــزه

و یــا وجــود برخــی عوامــل طبیعــی کاهنــده تراوایــی

کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد دانســت .در مــورد برخــی

نمونههــا مقــدار تراوایــی نســبت بــه ســایر نمونههــا
باالســت .ایــن مقــدار احتمــاالً بهدلیــل ذات تراوایــی آنهــا
بهدلیــل برداشــت از مناطــق خاصــی از مخــزن میباشــد.
تصاویر سیتی اسکن مغزهها

پــس از اتمــام آزمایشهــای اســیدزنی ،جهــت مطالعــه
ســاختار داخلــی مغزههــا ،شناســایی شکســتگیها ،نحــوه

ارتبــاط فضــای متخلخــل و نحــوه توزیــع طــول حفــره

کرمــی شــکل در اثــر عملیــات اســیدزنی تصاویــر سـیتی
اســکن در ســه جهــت مختلــف و در مقاطــع طولــی و

عرضــی فراهــم شــده اســت .در نهایــت بــا تصاویــری کــه
از س ـیتی اســکن انجــام شــده در تعــداد  350بــرش در
جهــت طولــی و  180بــرش در دو جهــت عرضــی مغــزه

بهدســت آمــده اســت و همچنیــن در نظــر گرفتــن زمــان

عملیــات اســیدزنی و طــول حفــره کرمــی شــکل ایجــاد
شــده ،مناســبترین نــرخ تزریــق فشــار در ایــن آزمــون

ارائــه شــده اســت.
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شکل 18روند کاهشی میزان تراوایی با افزیش مقدار فشار محصورکننده در مقادیر مختلف پس از عملیات اسیدزنی
تحلیل تصاویر سیتی اسکن مغزهها

در شــکلهای  19تــا  21تصاویــر س ـیتی اســکن نمونــه

بعــد از فرآینــد اســیدزنی در ســه جهــت مختلــف آورده
شــده اســت .تصاویــر بــه ترتیــب از شــماره  1تــا  4مســیر

حرکــت اســید در حیــن تزریــق بــه نمونــه را نشــان
میدهنــد .در شــکل  19مغــزه  ،1نمونــه در جهــت محــور

طولــی قــرار داده شــده و تصویــر شــماره  1از برش شــماره

 ،21در یــک ســوم ابتدایــی طــول نمونــه ،تصویــری واضــح
از چگونگــی فرآینــد تشــکیل حفــره کرمــی شــکل را

نشــان میدهــد .هـــمچنین بـــا توجــه بــه مقاطع بـــرشی
در جهات محور  yو  ،zدبی پایـــین تـزریـــق ()3/6 cc/min
باعــث شــده کــه در اطــراف ســاختار کرمــی شــکل ،تراکــم
ســنگ تقریب ـاً بهمیــزان قابــل مالحظ ـهای حفــظ شــود.
همانگونــه کــه در تصاویــر مغــزه  2مالحظــه میگــردد،

بــا افزایــش دبــی تزریــق ( )5/8 cc/minســاختار کرمــی
شــکل ایجــاد شــده مشــابه بــا دبــی تزریــق 3/6 cc/min

میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن نمونــه تخریــب

بیشــتری ایجــاد شــده اســت کــه میتوانــد بهدلیــل

تغییــر ســینتیک واکنــش ناشــی از افزایــش فشــار تزریــق
باشــد .مطابــق بــا شــکل  20مغــزه  ،3رفتــاری متفــاوت

بــا دو نمونــه قبلــی دارد .بــه ایــن صــورت کــه در اثــر
تزریــق اســید ســاختار کرمــی شــکل ایجــاد نشــده اســت.

همچنیــن ،اســید تمــام فضــای ماتریــس ســنگ را تحــت

باعــث رخ دادن چنیــن رفتــاری شــده اســت .بــا مشــاهده
شــکلهای مغــزه  ،4آثــار هجــوم اســید در ابتــدای نمونــه
ا واضــح اســت .ایــن نمونــه نیــز عم ً
کامـ ً
ال بــدون ســاختار

کرمــی شــکل ،اســید را از تمــام فضــای خــود عبــور داده
اســت .ایــن اتفــاق بهدلیــل افزایــش فشــار ناشــی از

افزایــش دبــی تزریــق اســت کــه منجــر شــده تــا ســاختار

کرمیشــکل پنهــان موجــود در ســنگ تــا انتهــای نمونــه
حفــظ نشــود .در شــکل  21مغــزه  ،5نیــز در اثــر تزریــق
اســید هماننــد دو نمونــه قبلــی در دبیهــای تزریــق

cc/

 8/1 minو  ،10/4 cc/minحفــره کرمــی شــکل مشــاهده
نمیشــود .عم ـ ً
ا در ایــن نمونــه تخریــب صــورت گرفتــه
بــه ابتــدای آن محــدود نشــده و بخــش زیــادی از آن را از
بیــن بــرده اســت .شــواهد موجــود در تصاویــر مذکــور نیــز

حاکــی از تراکــم کــم نمونــه در بخشهــای باقیمانــده
آن اســت .همانگونــه کــه در شــکل  21مغــزه 6

مالحظــه میگــردد ،بــا توجــه بــه مقــدار تراوایــی اولیــه

کمتــری کــه نســبت بــه ســایر نمونــه دارد ،افزایــش دبــی
تــا حداکثــر میــزان قابــل تزریــق توســط پمــپ دســتگاه
( )15 cc/minباعــث شــده تــا تلفیقــی از تخریــب حاصــل

از هجــوم اولیــه اســید و همچنیــن ،ایجــاد ســاختار کرمــی

شــکل در نمونــه اســیدزنی شــده مشــاهده شــود.
بحث و بررسی

تأثیــر قــرار داده و افزایــش حجــم اســید ناشــی از افزایــش

بــا توجــه بــه تزریــق اســید در دبیهــای مختلــف بــه

نمونــه شــده اســت .ایــن موضــوع بهدلیــل تراوایــی اولیــه

نمونههــا بــه اشــکال متفاوتــی ایجــاد شــده اســت.

دبــی منجــر بــه تخریــب آشــکارتری در یــک ســوم ابتدایی
باالتــر ایــن نمونــه بــه نســبت ســایر نمونههــا بــوده و

درون مغزههــا ،ســاختار نفوذپذیــر ایجــاد شــده در

140

مقاله پژوهشی

شماره  ،117خرداد و تیر  ،1400صفحه 124-145

شکل  19تصویر سیتی اسکن برشهای مغزه  1و  2عمود بر محور  x، yو  zبعد از عملیات اسیدزنی

شکل  20تصویر سیتی اسکن برشهای مغزه  3و  4عمود بر محور  x، yو  zبعد از عملیات اسیدزنی

تعیین نرخ مناسب تزریق ...

فرناز شیخی بوجانی و همکاران

141

شکل  21تصویر سیتی اسکن برشهای مغزه  5و  6عمود بر محور  x، yو  zبعد از عملیات اسیدزنی

همانطــور کــه اشــاره شــد عوامــل متفاوتــی در عملیــات

مــورد ســه نمونــه  2 ،1و  ،6نمــودار افــت فشــار مربــوط

دارنــد .بــا توجــه بــه یکســان بــودن شــرایط انجــام
آزمایــش بــرای مغزههــا ،عمــ ً
ا بــا تغییــر دبــی تزریــق،

 1کــه متناظــر بــا دبــی تزریــق  3/6 cc/minمیباشــد،
افــت فشــار حــدودا ً در زمــان  300 sرخ میدهــد .در

اســیدزنی ماننــد دمــا ،فشــار و غلظــت اســید نقــش

میــزان فشــار وارده بــه نمونههــا نیــز تغییــر میکنــد.

بــه ایــن صــورت میتــوان تغییــرات فشــاری رخ داده

در هــر یــک نمونههــا را (در بــازه فشــار کــم تــا زیــاد)
بهطــور مناســبی مشــاهده کــرد .همچنیــن ،افزایــش
تراوایــی مغزههــا بهمیــزان قابــل قبولــی در تمامــی آنهــا
مشــاهده میشــود .امــا در ســه نمونــه  2 ،1و  ،6آثــار
ایجــاد ســاختار کرمــی شــکل بهوضــوح دیــده میشــود.

در ســه نمونــه دیگــر ،ایــن ســاختار یــا ایجــاد نشــده و یــا

بهصــورت پنهــان و ناقــص و ضعیــف ایجــاد شــده اســت.
ایــن مــواردی اســت کــه در مقاطــع ســیتی اســکن

تهیــه شــده از مغزههــا پــس از آزمایــش اســیدزنی نیــز

بهوضــوح مالحظــه میگــردد .نکتــه قابــل توجــه در

بــه دو ســر مغــزه نســبت بــه زمــان اســت .در مــورد نمونــه

مــورد نمونــه  ،2ایــن اتفــاق پــس از حــدودا ً  900 sحــادث
میشــود و در مــورد نمونــه  ،6پــس از حــدودا ً 360 s
ایــن اتفــاق رخ میدهــد (شــکل  .)22بنابرایــن ،شــرایط

تزریــق طبــق برنامــه اجــرا شــده بــرای دو نمونــه  1و ،6
مناســبتر از نمونــه  2میباشــد .ایــن درحالــی اســت

کــه اگــر میــزان افزایــش تراوایــی نیــز بــرای هــر یــک
از مغــزه هــا مــورد محاســبه قــرار گیــرد ،میتــوان بــه

معیــار مناســبی جهــت مقایســه نتایــج بــا یکدیگــر دســت
یافــت (جــدول  .)5بدیــن منظــور از مقادیــر میانگیــن

بــرای محاســبه تراوایــی اولیــه جــدول  6و ثانویــه جــدول
 7میتــوان اســتفاده کــرد.
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شکل  22مقایسه آثار هجوم اسید در دبیهای تزریق متفاوت
جدول  5مقایسه میانگین تراوایی مغزهها قبل و بعد از عملیات اسیدزنی
ردیف

نمونه

دبی تزریق ()cc/min

میانگین تراوایی اولیه ()k1

میانگین تراوایی ثانویه ()k2

k2/k1

1

2957/86

3/6

1/44

411/26

285/59

2

2980/55

5/8

3/18

169/85

53/41

3

2720/18

8/1

396/05

447/07

1/13

4

2685/39

10/4

32/98

116/50

3/53

5

2712/19

12/7

35/50

888/82

25/04

6

2691/66

15/0

0/78

416/58

534/07

جدول  6مقایسه تراوایی مغزهها قبل از عملیات اسیدزنی در فشارهای محصورکننده مختلف
مقادیر تراوایی در فشارهای محصورکننده مختلف
ردیف

نمونه

فشار محصورکننده 725 Psi

فشار محصورکننده 1450 Psi

فشار محصورکننده 2900 Psi

1

2957/86

1/82

1/34

1/17

2

2980/55

3/35

3/18

3/01

3

2720/18

471/73

707/59

8/84

4

2685/39

54/44

31/43

13/08

5

2712/19

71/62

27/85

7/03

6

2691/66

./93

0/09

0/05
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جدول  7مقایسه تراوایی مغزهها بعد از عملیات اسیدزنی در فشارهای محصورکننده مختلف
ردیف

نمونه

مقادیر تراوایی در فشارهای محصورکننده مختلف
فشار محصورکننده 725 Psi

فشار محصورکننده 1450 Psi

فشار محصورکننده 2900 Psi

1

2957/86

517/7

381/7

334/4

2

2980/55

200/40

178/73

130/43

3

2720/18

767/73

476/95

96/53

4

2685/39

125

25/112

112

5

2712/19

727/22

1454/43

484/81

6

2691/66

624/87

374/92

249/95

ضمن ـاً درخصــوص نمونــه  6ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت

مــورد ،بهصــورت کاهــش شــدت رنــگ و نمایــش فضــای

محــدود نمیشــود؛ بلکــه نتایــج ســیتی اســکن در

همچنیــن بــا توجــه بــه شــکل  24و قیــاس بــا ســاختار

کــه تأثیــر اســید ،بــه تشــکیل حفــرات کرمــی شــکل
شــکل  23نشــان میدهــد .کــه در قیــاس بــا ســاختار
مشــابه رخ داده نســبت بــه نمونــه  ،1تراکــم فضــای اطراف

حفــره اصلــی نیــز بــه مراتــب کاهــش یافتــه اســت .ایــن

متخلخــل در نمونــه بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت.
مشــابه ایجــاد شــده در نمونــه  ،5در اثــر هجــوم اســید

طــول نمونــه آســیب خیلــی کمتــری دیــده و حفــره

کرمــی شــکل بهوضــوح در آن تشــکیل شــده اســت.

شــکل  23مقایســه تراکــم فضــای اطــراف حفــره کرمــی شــکل ایجــاد شــده در مغزههــای  1و  6کــه میــزان آســیب تحمیــل شــده بــه
مغــزه  6و کاهــش میــزان تراکــم آن کامــا مشــهود اســت

شکل  24مقایسه آثار هجوم اسید در اثر تزریق و تشکیل حفره کرمی شکل
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نتیجهگیری

نتایــج آزمایشــات نشــان میدهــد در تمامــی نمونههــا
افزایــش تراوایــی بهمیــزان قابــل توجهــی رخ داده

اســت .ایــن افزایــش حتــی در نمونــه  3کــه تراوایــی

اولیــه باالیــی از خــود نشــان داده نیــز بــه روشــنی دیــده
میشــود .در نمونــه  ،6تراوایــی بیــش از  530برابــر و
تراوایــی نمونــه  1بیــش از  285برابــر افزایــش داشــته

اســت .ایــن میــزان بــرای نمونــه  2بیــش از  53برابــر

بــوده و درخصــوص مابقــی نمونههــا ،مقــدار بســیار
کمتــری دارد .ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه تشــکیل
حفــرات کرمــی شــکل کامــل درون نمونههــا در افزایــش
تراوایــی آنهــا نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت .بــا مقایســه

رونــد تراوایــی نمونههــا قبــل و بعــد از عملیــات اســیدزنی
میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه افزایــش
فشــار محصورکننــده در هــر دو بخــش قبــل و بعــد از

اســیدزنی منجــر بــه کاهــش تراوایــی شــده اســت .ایــن
موضــوع حتــی در شــرایطی کــه تزریــق اســید منجــر

بــه از بیــن رفتــن بخشهایــی از نمونــه شــده اســت،
بهوضــوح دیــده میشــود .دلیــل ایــن امــر را میتــوان

نزدیــک شــدن ذرات تشــکیلدهنده ســنگ بــه یکدیگــر و
مراجع
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در نتیجــه ،کاهــش فضاهــای خالــی مابیــن آنهــا دانســت.
مقایســه تراوایــی اولیــه و ثانویــه نمونههــا حاکــی از

افزایــش  530برابــری تراوایــی نمونــه  6اســت کــه درخــور

توجــه میباشــد .ایــن افزایــش همــراه بــا ســاختار غالــب
حفــر ه شــکل گرفتــه در ماتریــس اثــر پذیرفتــه از اســید
اســت .بنابرایــن ،افزایــش تراوایــی بــا شــکلگیری حفــره
غالــب اتفــاق افتــاده کــه کامـ ً
ا مــورد پذیــرش میباشــد.

نکتــه دیگــری کــه در زمــان عبــور اســید از نمونــه هــا
میتــوان مطــرح نمــود ایــن اســت کــه مقایســه ایــن

زمانهــا از طــول نمونههــا نشــان میدهــد زمــان تأثیــر

اســید تزریــق شــده بــا نــرخ  15 cc/minبــا توجــه بــه
افزایــش تراوایــی کامـ ً
ا مطلــوب اســت .درحقیقــت نتایــج
اســیدکاری نشــان میدهــد کــه افزایــش تراوایــی بــا

توجــه بــه الگــوی حفــره کرمــی شــکل تشــکیل شــده در
ســاختار ســنگ در مــورد دو نمونــه  6و  1کامــ ً
ا قابــل

قبــول بــوده و حفــره کرمــی شــکل بهصــورت مناســبی
در هــر دو تشــکیل شــده اســت .ایــن ســاختار درخصــوص

نمونــه  6بــا نــرخ تزریــق  15 cc/minبیانگــر ســاختار
غالــب میباشــد کــه بــا نتایــج ســایر پژوهشهــا []6
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Introduction
Acidizing operations in carbonate reservoirs make it
possible to improve permeability in addition to creating
a passageway in the damaged area around the well.
The first observations and descriptions of hydraulic
fracturing were made by Stoesser and Grebe in 1935,
who used acid to stimulate the oil well in the carbonate
formation [1]. It was shown by Anderson in 1987 that
the hydraulic conductivity of the sample decreased as
the sample confining pressure increased by designing
experiments with a specific flow rate [2]. Bazin in 2001
conducted laboratory studies to determine the optimal
injection rate through the interaction between 15%
hydrochloric acid and limestone. In these studies, it
was observed that the optimal injection rate increases
with an increase in concentration, temperature and rock
permeability [3]. Zhang et al in 2020 experimentally
found out that the rock mechanics properties change
a lot after acidizing clean acid and gelled acid. Gelled
acid reduces compression strength and Poisson’s ratio,
but clean acid decreases tensile strength and Young’s
modulus [4].
Materials and Methods
Acidizing experiments on reservoir samples were
designed for laboratory study of how these parameters
affect the permeability of carbonate formations. These
steps are divided into two sections: "performing
experiments" and "analyzing the results" (Figure 1).

Fig. 1 General process of conducting experiments.
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To do this, six carbonate cores with a diameter of 1.5 in
from one of Iran’s oil fields were prepared.
The selected fluids were 15% hydrochloric acid and
water. The XRD was also used to determine the
percentage of minerals that make up the cores.
Prior to the destructive acid testing experiment, a
series of non-destructive tests were performed to
determine the physical and mechanical characteristics
of the cores.
In order to monitor the effectiveness of acidizing
operations during the experiment, permeability
was measured in two stages, including before and
after acid injection. For this purpose, the SP model
core drainage device located in the stone and fluid
laboratory of Shahroud University of Technology was
used. Confining pressure is applied by a hand pump
to supply pressure to the core. After balancing the
fluid pressure before and after the core, the amount of
permeability can be calculated according to Darcy’s
relation, as presented in Equation 1 [6].
K.A.ΔP = Q.L.μw
(1)
In this regard, L is the length of sample A, (ft) of
cross-sectional area (ft2), μW of viscosity (cP), Q (bbl
/ day) of injection rate, Δp of pressure drop (psi) and
K of permeability (mD). After initial flooding, the core
drain was tested in an incremental process at confining
pressures of 725 psi, 1450 psi, and 2900 psi. Finally,
the results were compared comparatively in the two
sections before and after the acid test.

visible. In the other three examples, this structure is
either not created or is hidden, incomplete, and weak.
These are also clearly seen in the CT scans of the
cores after acidizing. A noteworthy feature of the three
samples 1, 2, and 6 is the pressure drop diagram for the
two ends of the core over time. In the case of sample
1, which corresponds to the injection dose of 3.6, the
pressure drop occurs in approximately 300 seconds.
In the case of sample 2, this happens after about 900
seconds, and in the case of sample 6, it occurs after
about 360 seconds (Figure 2). Therefore, the injection
conditions are more suitable than the 2 samples
according to the program implemented for both
samples 1 and 6. However, if the rate of permeability
increase for each core is also calculated, a suitable
criterion for comparing the results with each other can
be achieved (Table 1).
For this purpose, mean values can be used to calculate
the primary permeability and the secondary (Table 2).
In addition, the effect of acid in sample 6 is not limited
to the formation of wormhole cavities, but the positive
results of CT-scan in Figure 3 show that compared with
similar structure compared to sample 1, the density of
the space around the main wormhole has been greatly
reduced.
Also, according to Figure 4 and the analogy with the
similar structure created in sample 5, the length of the
sample is much less damaged due to acid leakage, and
the wormhole is clearly formed in it.

Results and Discussion
Due to the same testing conditions for the cores, with
the change in injection flow, the amount of pressure
applied to the samples also changes. In this way, the
pressure changes in each sample (in the low to high
pressure range) can be properly observed. Examination
of the results shows that an increase in core permeability
is acceptable in all of them. But in three samples, 1, 2,
and 6, the effects of the wormhole structure are clearly

Fig. 2 Comparison of the effects of acid infiltration in different injection rates.

Table 1 Comparison of the average permeability cores before and after the acidizing.
Average permeability
No

sample

Injection rate (cc/min)

K2/k1
k1

k2

1

2957.86

3.6

1.44

411.26

285.59

2

2980.55

5.8

3.18

169.85

53.41

3

2720.18

8.1

396.05

447.07

1.13

4

2685.39

10.4

32.98

116.50

3.53

5

2712.19

12.7

35.50

888.82

25.04

6

2691.66

15.0

0.78

416.58

534.07

