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مدلسازی اثر منحرفکنندهها در اسیدکاری
مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی
بهزاد حسينزاده ،1شهابالدین آیتاللهی ،2بهزاد رستمی *1و محمد بازارگان
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 -1انستیتو مهندسی نفت ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/8/24 :

تاريخ پذيرش97/3/27 :

چكيده
ن ناهمگــن ،اســتفاده از افزایههــای منحرفکننــده اســت .ایــن افزایههــا ناحیــه
یکــی از مؤثرتریــن راههــا بــرای اســیدکاری مخــز 
پرتــراوا را بهصــورت موقتــی بــا افزایــش ویســکوزیته ،بســته نگــه میدارنــد و اســید را بــه نواحــی کمتــراوا هدایــت میکننــد .در ایــن
تحقیــق ،از مــدل رئولــوژی ژل اســیدهای درجــا کــه پیشــتر توســط محققــان بــا اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی و بــا در نظــر گرفتــن
تنشبرشــی pH ،و دمــا توســعه داده شــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ســپس از ترکیــب آن بــا معــادالت حاکــم در فرآینــد
اســیدکاری ،انحــال اســید در یــک محیــط ناهمگــن در حضــور افزایههــای منحرفکننــده نســبت بــه اســیدکاری معمولــی بــدون
حضــور ایــن مــواد ،مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفتــه اســت .بــا اســتفاده از مــدل رئولــوژی ،ویســکوزیته ظاهــری ژل اســیدهای درجــا
تخمیــن زده شــده و در هــر مرحل ـ ه زمانــی در محاســبات بهروزرســانی میشــود .در ایــن مطالعــه بــه مقایســه نتایــج مــدل خطــی و
شــعاعی اشــاره شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه در سیســتم خطــی بــا افزایــش ویســکوزیته در مغــزه پرتــراوا ،رشــد و پیشــروی
اســید درون مغــزه پرتــراوا متوقــف و درون مغــزه کمتــراوا ادامــه پیــدا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه در سیســتم شــعاعی بهدلیــل
تشــکیل چندیــن کرمچالــه اطــراف چــاه ،متوقــف شــدن یــک کرمچالــه منجــر بــه انحــراف اســید درون ناحیــه کمتــراوا نمیشــود.
بهعبــارت دیگــر مــدل موجــود پاس ـخگوی انحــراف اســید از ناحیــه پرتــراوا بــه ناحیــه کمتــراوا در سیســتم شــعاعی نیســت.
كلمــات كليــدي :اســیدکاری ماتریکســی ،ســنگ کربناتــه ،ژل اســید درجــا ،افزایههــای منحرفکننــده ،مــدل
پیوســته

بــرای رفــع صدمهديدگــی ســازند و افزايــش بهرهدهــی

مقدمه

از لحظ ـهای كــه اولیــن متــه حفــاری در ســازند مخــزن

نفــوذ میكنــد تــا پایــان عمــر تولیــدی چاههــا،
عملیــات انجامشــده روي چاههــا میتوانــد بــه ایجــاد
آســیبديدگی ســازند منجــر شــود .اســیدكاري ماتريســی
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چاههــا بســیار ضــروری اســت .در اســیدکاری بــه روش
ماتریکســی ،اســید زیــر فشــار شکســت ســازند بــه ناحیــه
اطــراف چــاه تزریــق میشــود و بــا حــل کــردن ســنگ

باعــث افزایــش تراوایــی و تســهیل جریــان یافتــن نفــت

بــه ســمت چــاه میشــود.

1. Matrix Acidizing
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اســیدکاری ماتریســی هــم در مخــازن ماسهســنگی و هــم

اســید ،کانــی ســنگ ،ناهمگنــی ســازند ،دمــا و غیــره

از اســیدکاری در ســنگهای ماسهســنگی ،حلکــردن

انحــال محیــط متخلخــل فرآينــدي ناپايــدار و مشــابه

هــدف از اســیدکاری در ســنگهای کربناتــه ،ایجــاد

تراوایــی بــاال منجــر میشــود .وقتیکــه بخشــی از محیــط

اســیدکاری در ســنگهای ماسهســنگی بــه وجــود

در نتیجــه انتقــال جــرم نیــز بیشــتر میشــود كــه ايــن

خواهــد داشــت .هیدروفلوئوریــک اســید و هیدروکلریــک

مســیرهاي كرمیشــكل بهشــدت بــه نرخهــاي انتقــال

در مخــازن کربناتــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هــدف

ناحیــه آســیبدیده در اطــراف چــاه اســت ،درحالیکــه

بســتگی دارد [.]2

پديد ه انگشــتی شــدن اســت کــه به تشــكیل مســیرهایي با

مســیرهای جدیــد در ســنگ اســت .بنابرایــن ،موفقیــت

متخلخــل حــل میشــود ،تراوایــی محلــی افزایشیافتــه و

ناحیــ ه آســیبدیده در ناحیــ ه اطــراف چــاه بســتگی

دو بــه انحــال بیشــتر منجــر میشــود .ســاختار ايــن

اســید بهترتیــب معمولتریــن اســید مــورد اســتفاده در

جــرم و ســینتیک واكنــش ســطحی بســتگی دارد كــه براي

زمانــی کــه اســید وارد ســنگ کربناتــه میشــود بــا

بــرای مثــال الگوهــای انحــال یکنواخــت 2در دبیهــای

مســیرهای کرمیشــکل 1هســتند ایجــاد میکنــد [.]1

الگوهــای انحــال ســطحی 3در دبیهــای تزریــق پاییــن

اســیدکاری ســنگهای ماسهســنگی و کربناتــه هســتند.

سیســتمهاي مختلــف ســیال/كانی ،تفــاوت بزرگــی دارد.

حــل کــردن ســنگ ،کانالهــای پرتراوایــی کــه شــبیه

تزریــق خیلــی بــاال تشــکیل میشــوند درحالیکــه

مســیرهای کرمیشــکل از ناحیــ ه آســیبدیده اطــراف

تشــکیل میشــوند [.]3شــکل  1ایــن پدیــده را بهخوبــی

چــاه عبــور کــرده و بــا باقــی گذاشــتن مســیرهای

نشــان میدهــد .تأثیــر دبــی تزریــق بــر الگــوی انحــال
واکنــش تقریبــاً در همــ ه مطالعــات آزمایشــگاهی دیــده

كرمیشــكل ،پديــدهاي اســت كــه در عیــن پیچیدگــی،

اســیدهای نیوتنــی پرداختــه اســت ،درحالیکــه بهدلیــل

پرتــراوا ،جریــان نفــت بــه داخــل چــاه را بعــد از
اســیدکاری فراهــم میکننــد .پديــد ه ايجــاد مســیرهاي

شــده اســت .مطالعــات انجامشــده ،بیشــتر بــه بررســی

اثــر قابلمالحظــهای بــر عملكــرد اســیدكاري ماتريســی

ناهمگنیهــای موجــود در مخــزن (تغییــرات نفوذپذیــری)،
اســید ترجیحـاً بــه نقــاط بــا تراوایــی بــاالی مخــزن رفته و

میگــذارد .تشــکیل و گســترش مســیرهای کرمیشــکل

بــه نــرخ تزریــق اســید ،حجــم اســید تزریقشــده ،نــوع

باعــث افزایــش تراوایــی آن نقــاط میشــود.

شکل  1تغییرات حجم تزریق مورد نیاز برای میانشکست اسید تزریقی با تغییر در نرخ تزریق []4
1. Wormhole
2. Uniform Dissolution
3. Face Dissolution
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بهعبارتدیگــر ،نواحــی پرتــراوا ،اســید بیشــتری دریافــت

شــکل ،بهطــور قابلتوجهــی ويســكوزيته ظاهــري ســيال

نواحــی کمتــراوا همچنــان دس ـتنخورده باقــی میمانــد.

ســورفکتانتهای ویسکواالســتیک ميتواننــد بهمنظــور

میکنــد و تراوایــی آن بیشــتر میشــود درحالیکــه

بنابرایــن ،اســیدهای منحرفکننــده هماننــد ژل اســیدهای
درجــا ،1ســورفکتانتهای ویسکواالســتیک 2و اســیدهای
امولســیونی در اســیدکاری میدانــی اســتفاده میشــود تــا

اســیدکاری بهصــورت یکنواخــت انجــام بپذیــرد [.]5

ژل اســیدهای درجــا بــا افزایــش  pHباعــث بــه هــم

چســبیدن زنجیرهــای پلیمــری در داخــل محلــول
میشــود کــه ایــن کار منجــر بــه افزایــش ویســکوزیته

ســیال و در نهایــت باعــث منحــرف شــدن آنهــا میشــود.

ن مثــال در pHهــای کــم ،زنجیرهــای پلیمــری
بهعنــوا 
جــدا از هــم هســتند ولــی زمانــی کــه  pHاســید بــه مقدار
مشــخصی رســید ،آنهــا شــروع بــه اتصــال میکننــد

و ویســکوزیته را افزایــش میدهنــد [ .]6بــا توجــه بــه
ی کــه اســید بــا  pHکــم بــه
مطالــب گفتهشــده ،زمانــ 

مخــزن تزریــق میشــود (ویســکوزیته کمتــری دارد)،
اســید ترجیحـاً بــه نواحــی پرتــراوا رفتــه و باعــث انحــال

آن ناحیــه میشــود pH .ســیال بــا کاهــش غلظــت اســید
شــروع بــه افزایــش میکنــد .زمانــی کــه  pHبــه مقــدار
مشــخصی رســید ،زنجیرهــای پلیمــری بــه هــم متصــل

میشــوند و ژل را تشــکیل میدهنــد کــه ایــن مــواد

ژلــی بهدلیــل داشــتن ویســکوزیته بــاال ،مانــع جریــان
یافتــن ســیال بــه ناحیــه پرتــراوا شــده و لــذا اســید بــه
ســمت نواحــی کمتــراوا هدایــت میشــود .بهطورکلــی،

منحرفکنندههــای اســید باعــث میشــوند اســید
بهصــورت یکنواختتــری ســنگ کربناتــه ناهمگــن را
حــل کنــد .ژل اســیدهای درجــا پــس از شکســتن ژل،

بهویــژه اگــر حجــم موردنظــر بهدرســتی انتخــاب نشــده
باشــد ،ممکــن اســت باقیماندههایــی از خــود بــر جــای
بگذارنــد و باعــث آســیب ماتریــس ســنگشــوند.

ســورفکتانتهای ویسکواالســتیک در صنعــت بهعنــوان
منحرفکننــده جهــت بهبــود توزیــع ســيال اســيدكاري

بــهكار ميرونــد [ .]7خــواص ويسكواالســتيكي ایــن

نــوع مــواد بــا تشــكيل ســاختارهاي مايســلي و ميل ـهاي

اســید را افزایــش میدهــد .بنابرایــن ســیاالت بــر پايــه
بهبــود قابلیــت انحــراف ســيال در عملیــات تزریــق اســید
بــهكار رونــد .سیســتم اســید بــر پايــه ســورفکتانتهای
ویسکواالســتیک كــه بهصــورت درجــا ژل ميشــود،
ميتوانــد بــا اضافــه كــردن ایــن نــوع مــواد آمــاده
شــود .پسازایــن كــه اســيد بــا ســنگ كربناتــه واكنــش

دهــد pH ،محیــط افزایشیافتــه و غلظــت كاتيونهــاي
دوظرفیتــی (Ca+2ا )Mg+2 ،در اســید مصرفشــده افزایــش
مییابــد .وجــود نمکهــا و افزایــش  pHباعــث میشــود
مولکولهــای ســورفكتانت ،مايســلهاي ميلــهاي شــكل

درازي تشــكيل دهنــد كــه بهطــور قابلمالحظــهای
ويســكوزيته محلــول را افزایــش خواهنــد داد .بــراي

شكســتن ژل بايــد مايس ـلهاي ميل ـهاي بــه مايس ـلهاي
كــروي تبديــل شــوند .اســيد بــر پايــه ســورفکتانتهای
ویسکواالســتیک ميتوانــد بهراحتــی تميــز شــود و

نســبت بــه سيســتمهاي ژل اســیدهای درجــا ،تراوايــي
مجــدد بيشــتري حاصــل كنــد .ژل ســورفکتانتهای
ویسکواالســتیک ميتوانــد در هيدروكربــن حــل شــود

ولــي اگــر ســيال مخــزن نتوانــد بهطــور طبيعــي و
کامــل ژل ســورفکتانتهای ویسکواالســتیک ایجادشــده
در محــل را بشــكند ،عمليــات پــس تزريــق بــا حــال

دوگانــه 3بهمنظــور حصــول اطمينــان از شكســت
كامــل ژل و بازیافتــن تراوايــي توصيــه ميشــود [.]8

خــواص رئولوژيكــي اســيد بــر پايــه ســورفکتانتهای
ویسکواالســتیک تابــع پيچيــدهاي از نــوع و غلظــت

ســورفكتانت ،دمــا ،افزايههــاي ديگــر ،pH ،تنشبرشــي،
شــوري و روش مخلــوط كــردن اســت [.]9

مدلهای مقیاس دارسی

پانــگا و همــکاران [ ]10بــا ارائــه مــدل پیوســته در دو
مقیــاس دارســی و حفــره و بــا تعریــف دو متغیــر غلظــت و
ضریــب انتقــال جــرم توانســتند مدلــی را ارائــه دهنــد کــه

هــر دو مکانیســم انحــال را پوشــش م ـیداد.

1. In-situ Gelled Acid
2. Visco-elastic Surfactant
3. Mutual Solvent
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آنهــا بهمنظــور بررســی صحــت مــدل جديــد ،نتايــج را

اســت کــه دبــی تزریــق اســید ثابــت بــوده و چگالی ســیال

كردنــد و البتــه ايــن مــدل در مقايســه بــا مــدل گولفیــر

اســت تــا بــا اســتفاده از شبیهســازی فرآینــد اســیدکاری

بــا نتايــج آزمایشهــای گولفیــر و همــكاران [ ]11مقايســه

و همــكاران [ ]11تخمیــن بهتــري نســبت بــه دادههــاي
آزمايشــگاهی داشــت.آنهــا بــا در نظــر گرفتــن جريــان

تــک فــاز و تراکمناپذيــر اســيد در يــک محيــط متخلخــل

ناهمگــن توانســتند الگوهــاي انحــال و تاثيــر پارامترهــاي
مختلــف روي تشــکيل ايــن الگوهــاي انحــال و در نهايــت
حجــم مــورد نيــاز اســید تزريقــی بــراي ميانشــکنی
مغزههــاي کربناتــه را بررســي کننــد .شــکل  2نتايــج

تزريــق هيدروکلريــک اســيد در يــک مغــزه کلســيتي

فرضــي را نشــان ميدهــد کــه در آن الگوهــاي انحــال
مختلــف ديــده شــده اســت.

حســینزاده و همــکاران [ ]12بــا اســتفاده از دادههــای
آزمایشــگاهی ،مــدل رئولــوژی تجربــی را بــرای ژل

اســیدهای درجــا کــه تابعــی از دمــا pH ،و تنــش برشــی

بــرروی ویســکوزیته اســت را پیشــنهاد دادنــد .آنهــا بــا
اســتفاده از قانــون دارســی معــادل بــرای حرکــت ژل

اســیدها ،معــادالت پیوســت ه پیشــنهادی توســط پانــگا و

همــکاران [ ]10را توســعه دادنــد .آنهــا همچنیــن بــا حل
ایــن معــادالت در سیســتمهای تکــی و مــوازی ،نتایــج

تزریقــی بــا گــذر زمــان ثابــت بمانــد .در آخــر ســعی شــده
در مقیــاس میدانــی ،بــا اســتفاده از یــک مــدل دومقیاســی

پیوســته ،اثــر وجــود منحرفکنندههــای ژل اســیدهای

درجــا بررســی شــود .بررســی نتایــج در سیســتم خطــی
و شــعاعی نشــان میدهــد کــه در سیســتم خطــی بــا

اســتفاده از مــواد منحرفکننــده ،رشــد اســید در ناحیــه

پرتــراوا متوقــف شــده و وارد ناحیــه کمتــراوا میشــود ،در

حالیکــه در سیســتم شــعاعی ،انحــراف اســید مشــاهده

نمیشــود.

روش انجام کار
مدل در مقیاس دارسی

معــادالت موجــود بــرای مدلســازی در مقیــاس دارســی

بــه شــرح زیــر اســت [،]12
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()5
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خــود را بــرای ســیاالت نیوتنــی و ژل اســید درجــا در
سیســتم خطــی مــورد بررســی قــرار دادنــد.

در ایــن پژوهــش از شبیهســازی فرآینــد تزریــق اســید
یــک محیــط متخلخــل بهصــورت شــعاعی و دوبعــدی (در

جهــت  rو  )θناهمگــن و بــه کمــک مــدل دومقیاســی

پیوســته بررســی شــده اســت .در ایــن مــدل فــرض شــده
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(kc(Cf-Cs)=R(Cs

مــدل جزئــی در مقیــاس حفــره کــه ســاختمان واقعــی

()6

ســرعت دارســی،

کــه تراوایــی ،ســطح حجمــی و میانگیــن شــعاع حفــرات

اســید در فــاز ســیال Cp ،غلظــت پلیمــر Dep ،تانســور

شــده اســت .بــا اســتفاده از روابــط تجربــی زیــر میتــوان،

R )C s (av αc
∂ε
=
ρs
∂t

()7

در ایــن معــادالت،

(U=(U,V,W

 Kتانســور تراوایــی P ،فشــار ε ،تخلخــل Cf ،غلظــت
نفــوذ مؤثــر در فــاز پلیمــر Cs ،غلظــت اســید در ســطح
تمــاس ســیال /جامــد De ،تانســور نفــوذ مؤثــر اســید،

 kcضریــب محلــی انتقــال جــرم av ،مســاحت ســطح

در دســترس بــرای واکنــش بــه ازای واحــد حجــم از

محیــط متخلخــل ρs ،چگالــی فــاز جامــد و  αقــدرت

انحــال اســید (بهصــورت گــرم حلشــده بــر مقــدار
مــول اســید واکنــش داده) اســت µ0 .ویســکوزیته مبنــا

کــه معــادل بــا ضریــب همســانی ،H ،در مــدل توانــی،

 nشــاخص توانــی µm ،افزایــش حداکثــری ویســکوزیته

نســبت بــه ویســکوزیته مبنــا کــه بــه نتیجـه تشــکیل ژل
از پلیمــر و دیگــر افزایههــا بســتگی دارد pHm .مقــدار

 pHاســت کــه در آن ویســکوزیته بــه حداکثــر مقــدار

خــود میرســد .پارامتــر  bتعییــن میکنــد کــه در
کــدام  pHمقــدار ویســکوزیته ظاهــری بعــد از کاهــش
ثابــت میمانــد و ثابــت  cبــه مقــدار  pHکــه در آن

حفــره را در نظــر بگیــرد ،از روابــط خــواص ســاختمانی

در مقیــاس حفــره را بــه تخلخــل ربــط میدهــد اســتفاده
مقادیــر  K، De ،kcو  avبهدســتآمده از ایــن محاســبات

را بهعنــوان ورودی از مــدل در مقیــاس حفــره بــه مــدل
در مقیــاس دارســی اســتفاده کــرد [.]10
2β
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()9
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=
Sh

 dh
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کــه  K0 ،r0و  a0بهترتیــب مقادیــر اولیــه بــرای تراوایــی،

شــعاع متوســط حفــره و ســطح واحــد حجــم هســتند.

ویســکوزیته شــروع بــه کاهــش میکنــد بســتگی دارد.

 kcثابــت انتقــال جــرم rp ،شــعاع حفــره و  Dmنفــوذ

(R(Cs

 Repعــدد رینولــد در مقیــاس حفــره و  Scعــدد اشــمیت

ضریــب  ،Wقســمت آخــر معادلــه  2را بــه ویســکوزیته
مبنــا مرتبــط میســازد .ســرعت واکنــش بــا

بیــان شــده اســت .بــرای یــک واکنــش مرتبــه اول

(R(Cs

مولکولــی Sh∞ ،عــدد شــروود مجانــب در مقیــاس حفــره،

اســت ( Sc=v⁄D mکــه در آن  vویســکوزیته ســینماتیک

برابــر بــا  ksCsمیباشــد کــه در آن  ksســطح ثابــت

اســت) .در آخــر نیــز | |Uبزرگــی ســرعت دارســی و

معادلــه ( )2در مقالــه حســین زاده و همــکاران []12

روش حل معادالت

ســرعت واکنــش اســت .نحــوه محاســبه مقــدار ضرایــب

dh

قطــر هیدرولیــک حفــره اســت.

اشــاره شــده اســت.

در ایــن روش ،ابتــدا بــا روش اختــاف حجــم محــدود،

بــرای کامــل کــردن مــدل در مقیــاس دارســی اطالعــات

دیفرانســیل معمولــی مرتبــه اول تبدیــل میگــردد

مدل در مقیاس حفره

معادل ـه دیفرانســیل پــارهای ذکرشــده بــه چنــد معادل ـه

مربــوط بــه تانســور تراوایــی  ،Kتانســور  ،Deضریــب

و ســپس از روشهــای متــداول حــل معادلههــای

مقادیــر بــه ســاختمان حفــره ربــط داشــته و ورودیهــای

روش غیرصریــح اولــر برگشــتی اســتفاده شــده اســت .در

بهجــای محاســبه ایــن مقادیــر بــا در نظــر گرفتــن یــک

مشــخص میشــوند.

انتقــال جــرم  kcو ســطح تمــاس مــورد نیــاز اســت .ایــن

مــدل دارســی از مــدل در مقیــاس حفــره هســتند.

دیفرانســیل معمولــی ،حــل میشــوند .در اینجــا از
نهایــت ،دســتگاه معــادالت خطــی حلشــده و جوابهــا

مدلسازی اثر منحرفکنندهها ...
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بدیــن ترتیب ،در هر گام زمانی ،tn ،ابتدا معادالت پیوســتگی

کاهــش مییابــد امــا در تزریــق ژل اســید درجــا ،افــت

اســید و تخلخــل بــا داشــتن فشــارها و ســرعت زمانــی ،در

(شــکل  .)5شــکل  5نحــوه ورود اســید بــه هــر یــک از

و ســرعتهای دارســی حلشــده و ســپس مقادیــر غلظــت

فشــار کلــی ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش مییابــد

گام زمــان قبــل بــا روش اپراتــور -جداکننــده 1محاســبه

مغزههــا بــا نســبت تراوایــی ( 9:23تراوایــی مغــزهی

پلیمــر نیــز مشــابه بــا غلظــت اســید محاســبه میشــود

بــا  )23 mDرا نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده

میشــوند .پــس از محاســب ه غلظــت و تخلخــل ،غلظــت
(بــرای ژل اســیدهای درجــا) و ســپس پارامترهــا در مقیاس

حفــره محاسبهشــده و لــذا توزیــع جدیــدی از نفوذپذیــری
محاســبه میشــود (بــرای ژل اســیدهای درجــا نیــز مــدل

کمتــراوا برابــر بــا  9 mDو تراوایــی مغــزهی پرتــراوا برابــر
میشــود زمانیکــه اســید هیدروکلریــک

تزریــق

میشــود ،مقــدار زیــاد اســید وارد مغــزه پرتــراوا شــده

و مقــدار کمــی از آن وارد مغــزه کمتــراوا میشــود ،امــا

رئولــوژی بهروزرســانی میشــود) .ســپس از مقادیــر

زمانیکــه کــه ژل اســید درجــا تزریــق شــود ،مقــدار زیــاد

زمانــی بعــدی ،tn ،اســتفاده میشــود و بــه همیــن ترتیــب

هدایــت میشــود .مقــدار افــت فشــار کلــی بســیار حائــز

تخلخــل و غلظــت در زمــان  ،tnبــرای تعییــن فشــار در گام

از فشــارهای ب ـهروز شــده بــرای تعییــن  Cfn+1و  εn+1بهــره

گرفتــه میشــود .ایــن حلقــه تــا زمانیکــه میانگسســت
در ناحیــه آســیب دیــده رخ دهــد تکــرار میشــود .شــکل 3

اســید ابتــدا وارد مغــزه پرتــراوا و ســپس بــه مغــزه کمتــراوا

اهمیــت اســت چراکــه طراحــی انحــراف اســید از ناحیــ ه
پرتــراوا بــه کمتــراوا براســاس مقــدار افــت فشــار کلــی دو
ســر مغــزه خواهــد بــود .فرآینــد اســیدکاری بــا ســیال ژل

شــرایط مــرزی و شــکل  4الگوریتــم حــل ایــن معــادالت را

اســید درجــا شــامل ســه مرحلــه خواهــد بــود .مرحلـ ه اول

جــدول  1محاســبه شــده اســت.

شــدن میکنــد و پهنــای ژل شــروع بــه افزایــش میکنــد.

نشــان میدهــد و کلیــه پارامترهــای انجــام شــده براســاس

شــامل توســع ه ژل اســت جایــی کــه ژل شــروع به تشــکیل
در ایــن مرحلــه تراوایــی چنــدان افزایــش نمییابــد امــا

بهدلیــل تشــکیل ژل ،ویســکوزیته بهصــورت یکنواخــت

نتایج و بحث

همانطــور کــه در مقالــه حســینزاده [ ]12نشــان داده
شــده ،در تزریــق اســید نیوتنــی افــت فشــار کلــی اطــراف

مغــزه بهصــورت یکنواخــت بــا حجــم اســید تزریقــی

افزایــش خواهــد یافــت؛ بنابرایــن تحرکپذیــری مؤثــر
کاهــش خواهــد یافــت و افــت فشــار کلــی اطــراف مغــزه

افزایــش پیــدا میکنــد.

شکل  3پروفایل شرایط مرزی برای سیاالت غیرنیوتنی []12
1. Operator Splitting
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شکل  4الگوریتم اولیه حل معادالت اساسی اسیدکاری
جدول  1لیست خواص و پارامترهای در نظر گرفته شده برای شبیهسازی []2
پارامتر

مقدار

شعاع آسیب

100 cm

شعاع چاه

15 cm

( r0شعاع اولیه میانگین منافذ)

μmا1

( av0سطح واحد حجم اولیه سنگ)

50 cm2/cm3

( ksثابت سرعت واکنش در سطح سنگ)

2 e-1 cm/s

( Dmثابت انتشار اسید)

4 e-6 cm2/s

( ρsچگالی سنگ)

2/71 g/cm3

β

2

( C0غلظت اولیه اسید)

 %15وزنی

مدلسازی اثر منحرفکنندهها ...
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مغزه پر تراوا

0/015
0/01

مغزه کم تراوا

سرعت جریان تزریقی cm/s

الف

0/005

مغزه کم تراوا

سرعت جریان تزریقی cm/s

0/02

ب

0/02

0/015
0/01

0/005

مغزه پر تراوا

0

0
4 6 8 10 12
0
2
4
6
8 10
حجم تزریقی تجمعی ()P.V.
حجم تزریقی تجمعی ()P.V.
شکل  5سرعت ورودی به هر یک از مغزهها با نسبت تراوایی  9:23الف) اسید هیدروکلریک ب) ژل اسید درجا []12
2

0

مرحل ـ ه دوم زمانــی شــروع میشــود کــه ژل بــه حداکثــر

پرتــراوا بــا  0/25در ایــن سیســتم بهصــورت تصادفــی

بــه حرکــت میکنــد .در ایــن حالــت ویســکوزیته ثابــت

کل سیســتم از ســنگ کلســیت تشــکیل شــده اســت.

پهنــای خــود رســیده باشــد و بــا ســرعت ثابــت شــروع
ولــی تراوایــی بــا ســرعت کــم افزایــش پیــدا میکنــد کــه
باعــث کاهــش افــت فشــار کلــی در دو ســر مغــزه خواهــد
شــد تــا اینکــه مرحلـه ســوم شــروع میشــود .در مرحلـه
ســوم ژل شــروع بــه خــارج شــدن از مغــزه میکنــد کــه

باعــث میشــود افــت فشــار بهصــورت ناگهانــی کاهــش
یابــد .شبیهســازی مــدل بهبودیافتــه در سیســتمهای
مــوازی بــا نســبت تراواییهــای  9:23انجــام شــد و
مشــاهده گردیــد چــون ویســکوزیت ه اســید مصرفشــده

در مــدل بهبودیافتــه بــاال میمانــد ،بنابرایــن گســترش

مســیرهای کرمیشــکل در مغــزه پرتــراوا متوقــف شــده
و بــا گذشــت زمــان ســرعت آن بــه صفــر میرســد .بــا
توجــه بــه نتایــج ،انحــراف جریــان از مغــزه پرتــراوا بــه

مغــزهی کمتــراوا ،در مــدل رئولــوژی توســعه داده شــده،

وجــود خواهــد داشــت (شــکل  .)6بــه منظــور بررســی

پــر شــده اســت .در ایــن مقالــه فــرض بــر آن اســت کــه

بــرای تزریــق اســید در مــدل شــعاعی نیــاز اســت تــا
اســید بــا دبــی بهینــه در ایــن سیســتم تزریــق شــود.

بدیــن منظــور بــرای محاســبه دبــی بهینــه از نتایــج مــدل
خطــی اســتفاده کردیــم .در مــدل خطــی و در حضــور ژل

اســید درجــا ،دبــی بهینــه تزریــق برابــر بــا 0/009 m/s

گــزارش شــد [ .]12بعــد از انتخــاب دبــی بهینــه ابتــدا
اســید هیدروکلریــک بــا  %15وزنــی بــه سیســتم شــعاعی
تزریــق شــد .شــکل  8پیشــروی اســید نیوتنی در سیســتم

شــعاعی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه انتظــار
میرفــت اســید بــه ناحیــه پرتــراوا ســازند منتقــل شــد

و ناحیــه کــم تــراوا را دســتنخورده رهــا کــرد .شــکل
 8همچنیــن نشــان میدهــد برخــاف سیســتم خطــی

کــه تنهــا یــک کرمچالــه در اثــر تزریــق اســید ایجــاد
شــد ،در سیســتم شــعاعی هفــت کرمچالــه غالــب در ایــن

سیســتم تشــکیل شــده اســت .در مرحلــه بعــد ،تزریــق

بیشــتر و نزدیــک بــودن مــدل بــه مقیــاس میدانــی،
مــدل بهبودیافتــه را در سیســتم شــعاعی مــورد بررســی
قــرار دادیــم .کالیــا و همــکاران [ ]2مــدل بهدســتآمده

اســید درجــا بــه سیســتم شــعاعی بــرای هدایــت اســید به

داده و رژيمهــاي انحــال مشاهدهشــده را در حالــت

غیرنیوتنــی در سیســتم شــعاعی را نشــان میدهــد .بــر

سیســتم شــعاعی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه
مشــاهده میکنیــد ،دو بــرش بــا زاویــه  60ºبــه مــوازات
هــم بــرای محیــط کمتــراوا و دو بــرش بــا زاویــه 120 º
بــه مــوازات هــم بــرای محیــط پرتــراوا در نظــر گرفتهایــم.

ناحیــه کمتــراوا ســازند هدایــت نشــد .همچنیــن شــکل

اســید هیدروکلریــک  %15وزنــی بههمــراه  %2وزنــی ژل

توســط پانــگا [ ]10را بــراي حالــت شــعاعی نیــز توســعه

ناحیــه کمتــراوا تزریــق شــد .شــکل  9پیشــروی اســید

شــعاعی گــزارش كردنــد .شــکل  7توزیــع تخلخــل در

خــاف سیســتم خطــی ،اســید در سیســتم شــعاعی بــه

تخلخــل محیــط کمتــراوا بــا میانگیــن  0/15و محیــط

 9نشــان میدهــد در اثــر تزریــق اســید بــه همــراه ژل
اســید درجــا ،طــول و پیشــروی کرمچالــه در مســیر

پرتــراوا نیــز کمتــر شــده اســت.
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شکل  6الگوی انحالل برای اسید هیدروکلریک و ژل اسید درجا در سیستم موازی در  u0=0.1 cm/sبا نسبت تراوایی  9:39الف) اسید
هیدروکلریک در مغزه پرتراوا ،ب) ژل اسید درجا در مغزه پرتراوا ،پ) اسید هیدروکلریک در مغزه کمتراوا و ت) ژل اسید درجا در مغزه
کمتراوا []12

0/9

0/3

0/8
0/7

0/2

تخلخل

0/15

0/6
0/5
0/4

کمتراوا

0/3

0/1

0/2
0/1

0/05

شکل  7توزیع تخلخل اولیه در سیستم شعاعی

0/8
0/7

پرتراوا

شکل  8پیشروی اسید نیوتنی در سیستم شعاعی

0/9

تخلخل

تخلخل

0/25

کمتراوا

پرتراوا
کمتراوا

0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1

پرتراوا

کمتراوا
پرتراوا

شکل  9پیشروی اسید غیرنیوتنی در سیستم شعاعی

مدلسازی اثر منحرفکنندهها ...
بــا ایــن وجــود ،اگــر چــه در سیســتم شــعاعی پیشــروی

اســید در ناحیــه کمتــراوای مخــزن بیشــتر شــده اســت،

13

عالیم و نشانهها

 :βضریب خواص سنگ ساختمانی

ولــی هــدف ژل اســید درجــا در ایــن سیســتم برآورده نشــده

 :tزمان

اشــاره کــرد کــه در سیســتم شــعاعی بهدلیــل افزایــش

 :yراستاي عمودي

شــدن پیشــروی خــود انتخــاب میکنــد .بهعبــارت دیگــر،

 :υسرعت دارسي عمودي

کمتــراوا بــه ناحیــه پرتــراوا را خواهــد داشــت.

 :kتراوايي

اســت .از علتهــای اصلــی آن میتــوان بــه ایــن موضــوع

()s

 :xراستاي افقي

()cm
()cm

تعــداد کرمچالــه ،اســید مســیر دیگــری را در صــورت بســته

 :uسرعت دارسي افقي

تعــداد کرمچالــه نقــش بســیاری در انحــراف اســید از ناحیــه

 :εتخلخل (نسبت حجمي)

نتیجهگیری

 :Pفشار

()cm/s
()cm/s

()md

()atm

 :Cغلظت (نسبت جرمي)

در ایــن پژوهش ســعی شــد کــه تاثیــر ژل اســیدهای درجا

 :Dتانسور انتشار

ایــن موضــوع از دو جهــت بســیار حائــز اهمیــت اســت ،اوال

 :aسطح موثر واحد حجم سنگ

در سیســتم خطــی و شــعاعی بــا یکدیگــر مقایســه شــود.
مــدل شــعاعی برابــر بــا مقیــاس میدانــی اســت ،بنابرایــن

نتایــج میتوانــد بســیار بــه واقعیــت نزدیــک باشــد .ثانیــا
اســتفاده از مــدل خطــی و بهدســت آوردن دبــی بهینــه

در ایــن مقیــاس و ســپس انجــام شبیهســازی بــا دبــی

بهینــه در مقیــاس شــعاعی ،دقیقــا مشــابهکار عملیاتــی
اســت کــه امــروزه صــورت میپذیــرد .در ایــن پژوهــش،

نتایــج نشــان میدهنــد کــه در سیســتم خطــی مــدل
توســعه داده شــده باعــث هدایــت اســید از ناحیـ ه پرتــراوا

بــه ناحیــه کــم تــراوا میشــود ایــن در حالــی اســت کــه

در سیســتم شــعاعی ایــن انحــراف رخ نمیدهــد .بــا توجــه

بــه اینکــه تعــداد کرمچالــه تشــکیل شــده در سیســتم
شــعاعی خیلــی بیشــتر از سیســتم خطــی اســت ،بنابرایــن

اســید مســیر پرتــراوای دیگــری را بــه مســیر کمتــراوا در
سیســتم شــعاعی بــرا پیشــروی خــود انتخــاب میکنــد.

ایــن باعــث میشــود کــه انحــراف اســید در سیســتم
شــعاعی رخ ندهــد .الزم اســت ذکــر شــود کــه در مراجــع

نتایــج مشــابه بــه ایــن مقالــه وجــود نــدارد.

()cm2/s

 :kcثابت محلي انتقال جرم

()cm/s

 :ksثابت سرعت واکنش سطحي

 :αقدرت حل کنندگي اسيد

 :rشعاع ميانگين منافذ

()cm2⁄cm3
()cm/s

()g/mol

()cm

 :Shعدد بي بعد شروود

 :Scعدد بي بعد اشميت

 :λXثابت موجود در ضریب مؤثر پراکندگی محوری

 :λTثابت موجود در ضریب مؤثر پراکندگی متقاطع

 :μ0ویسکوزیت ه مبنا
:μm

مبنا

()cP

حداکثــری ویســکوزیته نســبت بــه ویســکوزیته

 :nشاخص توانی

 :αضریب دمایی

 :pHمقــدار  pHکــه در آن ویســکوزیته بــه حداکثــر مقــدار

خــود میرســد
 :aمحدوده

pHm

pH

 :bpHحداقل شاخص توانی

 :apHحداکثر شاخص توانی
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INTRODUCTION

in-situ gelled acids are used to uniformly treat

In carbonate reservoirs, acid is injected to

near wellbore area.

dissolve carbonate rocks and create a new

A rheological model based on experimental

conductive

a

data has been developed by Hosseinzadeh et

the

al [3]. The rheological model is used for in-situ

damaged area and consequently facilitating

gelled acids by considering the main factors

production of oil and gas. While wormholes

such as shear rate, pH and temperature. Here,

incredibly increase matrix acidizing efficiency,

we developed their model in 2D radial flow has

and they are extremely complex to be designed.

been developed by us, and then the efficiency of

Wormhole formation and propagation depend

the rheological model by injecting in-situ gelled

on injection rate, injected volume, type of

acid in radial flow through highly heterogeneous

acid and its concentration, rock heterogeneity,

porous media has been investigated by us. The

and formation type and temperature [2]. In

result shows that in a radial system, propagation

highly heterogeneous porous media, more acid

of wormholes is not enough to bypass a damaged

preferentially flows into the high-permeable

area in low-permeability regions in comparison

region(s) and leaves the low-permeable region(s)

with the propagation of wormholes in a linear

underreacted. To alleviate this problem, diverting

system.

"wormholes"

path
[1].

commonly
Wormholes

known
bypass

as

agents such as viscoelastic-surfactant (VES) and
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TWO SCALE CONTINUUM MODEL

is the effective dispersion tensors of polymer in

The in-situ gelled acid is a shear-thinning fluid,

solution.

and its flow in porous medium is described by
modified Darcy’s law [3];

NUMERICAL SIMULATION

(1)
µeff
where U is the Darcy velocity vector, K is the

Numerical solution of Eqs. 1 to 5 is achieved by

permeability tensor, P is the pressure, and, µeff is

Euler scheme for the temporal domain solved

the effective viscosity of the in-situ gelled acid.

sequentially. In the present study, results are

It is assumed that the rock dissolution does not

reported with fixed size at 100( 250×100 cells

change the density of the fluid, the mass balance

in the r-direction and 250 cells each in the

equation is given by

θ-direction). In other words, 0.4 of aspect ratio is

1
U=
−
K.∇P

∂ε
+ ∇. U = 0
∂t

finite volume method using an implicit backward

(2)

used in this work.

in which the first term accounts for the effect of

CONCLUSION

local volume change by dissolution. The mass

Pressure drop across the core decreases

balance equation for H+ is as follows:

uniformly during injecting Newtonian fluid has

∂ (εC f )
+ ∇.( UC f ) = ∇.(ε De .∇C f ) − k c av (C f − C s )
∂t

(3)

been demonstrated by Hosseinzadeh et al [3].
However, pressure drop first increases and

where ε is the local porosity; U is the Darcy velocity

then decreases in a period of injection of non-

vector; Cf is the cup-mixing concentrations of the

Newtonian fluid, mainly because viscous fluid

acid; Cs is the concentration of acid at the fluid-

blocks the permeability wormhole and divert

solid interface; De is the effective dispersion

fresh acid into the lower permeability region.

tensors of acid; av is the interfacial area per unit

In addition, it is important to highlight that

volume of the medium available for reaction,

pressure drop along the core is a key parameter

and t is time. The change in the porosity due to

to identify the mechanism of flow diversion.

dissolution is as follows:
∂ε R (C s )av αc
=
ρs
∂t

More accurately, the large viscosity of the spent
(4)

acid is considered as the key parameter to divert
acid from the high permeability region to the low

in which αc is the dissolving power of the acid

permeability region.

(defined as grams of solid dissolved per mole of

Hydrochloric acid, %15 with %2 of in-situ

acid reacted), ρs is the density of the solid phase,

gelled acid has been injected at the constant

and R(Cs) is the rate of the dissolution reaction.

rate in 2D radial flow as shown in Fig. 1. It can

The mass balance equation for the polymer

be observed from Fig. 1 that unlike the large

component is:

propagation of wormholes in low permeability

∂ (εC p )

(5)

regions in the linear system, only a few short

where Cp is the polymer concentration, and Dep

wormholes are created in the radial system. The

∂t

+ ∇.( UC p ) = ∇.(ε Dep .∇C p )

3
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reason is that several wormholes are formed in

situ-gelled acids,” SPE J., Vol. 22, No. 6, pp.

high permeability regions and prevent diverting

2032-2048, 2017.

acid from high permeability region to low

[5]. Gomaa A. M., Mahmoud M. A. and Nasr-

permeability region in a radial system. In other

El-Din H.., “Laboratory study of diversion using

words, in-situ gelled acids are not too efficient to

polymer-based in-situ-gelled acids,” SPE Prod &

stop propagation of several wormholes in high

Oper, Vol. 26, No. 3, pp. 278-290, 2011.

permeability region and thus allow more acid to
propagate in low permeability region.
In brief, the existing model could not react or
respond to divert acid from in high permeability
region to low permeability region in the radial
system.

Figure 1: Non-Newtonian acid propagation in a
radial system.
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