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بررسي اثر سرعت تزريق اسيد بر عملکرد فرايند اسيد زني
در يک مدل دو بعدي ناهمگن
+

سپيده معارف ،پوريا مالمير ،ابوذر سليمانزاده ،حميدرضا عرفاني ،خليل شهبازي*
دانشکده مهندسي نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران

چكيده :مدلسازي اسيد زني در مخازن کربناته يک ابزار مناسب براي تعيين رفتار ديناميک براي طراحي عمليات
اسيد زني مي باشد .يک فرايند اسيد زني مناسب بايد موجب ايجاد کرمچالههاي عميق و نازک با کمترين ميزان اسيد
مصرفي شود .در اين مقاله با استفاده از مدل پيوستگي دو مقياسي و حل معادلهها به روش عددي تفاضل محدود،
مدلسازي بهتري از فرايند اسيد زني و تشکيل کرمچالهها بهدست آمده است .در مدلسازي انجام شده از يک مدل
دو بعدي با شرط شدت جريان تزريقي ثابت در ورودي و فشار ثابت در خروجي استفاده شده است و مرزهاي جانبي
مدل بهصورت بسته در نظر گرفته شده است .تعداد بلوک بهينه براي بررسي استقالل از شبکه ،با استفاده از رسم
غلظت نرمااليز شده اسيد بر حسب تعداد بلوک به دست آمده است .براي حل معادلههاي حاکم از روش تفاضل
محدود با اعمال شرايط اوليه و شرايط مرزي استفاده شده است .نتيجههاي اعتبارسنجي نشان داده است که در مدل
دو بعدي همگن ،جبههي حرکت اسيد به طور کامل يکنواخت است و شيب تغييرهاي غلظت اسيد در طول نمونه
کاهشي است .آناليز حساسيت براي بررسي اثر سرعت تزريقي اسيد بر روي مدل ناهمگن نشان داد که سرعت تزريق
بين  0/33تا  1/5سانتيمتر بر ثانيه ،حجم بهينهي اسيد براي تزريق را مشخص کرده است .همچنين با گذشت زمان و
حرکت اسيد به انتهاي مدل ،واکنشها صورت پذيرفته و موجب افزايش تخلخل و دامنهي تغييرهاي آن شده است.
نتيجههاي اين مدل قابليت آن را براي ارزيابي کيفي رشد و نفوذ کرمچالهها بهخوبي نشان داده است.
واژههاي كليدي :اسيدزني ،کرمچاله؛ تفاضل محدود؛ آناليز حساسيت؛ سرعت تزريقي.
KEYWORDS: Acidizing; Wormhole; Finite difference; Sensitivity study; Injection velocity.

مقدمه

افزايش تراوايي ساختارهاي کربناته و همچنين آسانسازي
جريان نفت به سمت دهانه چاه در فرايندهاي تحريک چاه
بهطور معمول بهوسيلهي اسيد زني ماتريکس صورت ميگيرد.
اين عمليات با تزريق يک سيال فعال در زير فشار شکست سنگ
براي حل کردن سنگ صورت ميگيرد .اين کار موجب ايجاد
تعدادي کرمچاله( )1با هدايتپذيري باال ميشود .مدلسازي و

شبيهسازي عددي اسيد زني مخازن کربناته يک ابزار مناسب براي
تعيين رفتار ديناميک براي طراحي مناسب يک عمليات اسيد زني
است [.]3-1
هافنر در سال  1811ميالدي با آناليز عکسهاي کانالهاي ايجاد شده
بهوسيله اسيد نتيجه گرفت فرايند ايجاد حفره توسط عدد دامکولر()2
براي جريان و واکنش ،کنترل ميشود .وقتي عدد دامکولر بزرگ است،

)2( Damkohler

+E-mail: shahbazi@put.ac.ir
)1( Wormhole
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اثر افزايش شدت جريان تزريق يا کاهش سرعت واکنش موجب
افزايش راندمان عمليات انگيزش ميشود .با کاهش عدد دامکولر
شاهد مسيرهاي نفوذ يکنواخت و ساختار کانال به شاخههاي زياد
هستيم [.]1 ,4
داکورد و همکاران در سال  1818ميالدي اولين مطالعه کمّي و
کاملترين مدل پديدهي کرمچاله را براي پيشبيني و بهينهسازي
عمليات اسيد زني در سنگهاي کربناته ارايه کردند .پژوهشهاي
آزمايشگاهي روي مدل سنگ گچ و يک شبيهسازي کامپيوتري
براي يک هندسه خاص نشان داد که کرمچاله بهوسيلهي
يک پارامتر واحد ،طول هيدروليک معادل ،اندازهگيري ميشود.
رفتار اين پارامتر در مقابل همه پارامترهاي سامانهي مطالعه شده
و يک پيشبيني بهينه از عمليات اسيد زني ارايه ميدهد [.]5
گلفير و همکاران در سال  2002ميالدي مدلِ ابعاد دارسي و
ويژگيهاي مؤثر مرتبط با آن را به ويژگيهايي در اندازههاي
حفرههاي مرتبط ساختند .آنها نشان دادند اين مدل رياضي ميتواند
همه رژيمهاي انحالل مشاهده شده در پژوهشهاي پيشين را
بازتوليد نمايد .شايان ذکر است که مدل ارايه شده توسط آنها
تفسيري فيزيکي از مکانيسمهاي انحالل ارايه ميدهد و در کنار آن
ميزان شدت جريان بهينه تزريقي هم به دست ميآيد .آنها
نتيجه گرفتند که حساسترين پارامتر اين مدل ضريب انتقال گرما
ميباشد که با مقايسه بين نتيجههاي آزمايشگاهي و حل عددي
مدل ،محتملترين مقدار اين ضريب را محاسبه کردند [.]6
پانگا و همکاران در سال  2005ميالدي در يک روش براي
شرح واکنش حل شوندگي استفاده از مدل پيوستگي را ارايه دادند.
برخالف مدل شبکهاي که حلشوندگي را در مقياس حفرهها
شرح داده و مدلهاي با فرضيههاي وجود کرمچالهها،
مدل پيوستگي حلشوندگي را بر اساس مقياس دارسي بيان ميکند.
پيشبيني مدل مقياس دارسي به ساختار حفرهها بستگي دارد که
آنها با حل شدن و گذر زمان تغيير ميکنند .ديدن جزئي
ساختار حفرههاي يک مغزه و پيشبيني تغييرهاي آن در زمان حل شدن
بسيار سخت بوده و يکي از عيبهاي استفاده از مدل دارسي ميباشد.
مدل پيوستگي براي اسيدکاري کربناتهها توسط ليو و همکاران و
چن و همکاران و گلفير توسعه داده شده است .اين مدلها با هدف
کميسازي و کيفيسازي ويژگيهاي حل شدن ارايه شدهاند .مدل
ارايه شده توسط لي و همکاران و چن و همکاران اثر انتقال جرم
بر روي سرعت واکنش را در نظر نگرفتهاند و مدل آنها براي
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رژيم سينتيک معتبر ميباشد درحاليکه مدل گلفير تنها در رژيم
تحت کنترل انتقال جرم معتبر ميباشد .آنها در مدل خود
يک مدل پيوستگي اراي] دادند که هم سينتيک و هم انتقال جرم
را بهصورت همزمان با استفاده از دو متغير غلظت و يک پارامتر
انتقال جرم در نظر ميگيرد .اين مدل اين اجازه را ميدهد که بازه
گستردهاي از اسيدها را با آن مورد تحليل قرار داد [.]7
کاليا و باالکوتايا در سال  2007ميالدي براي شبيهسازي انحالل
واکنشي سنگهاي کربناته در جريان شعاعي از مدل پيوستگي
دو مقياسي استفاده کردند .ماهيت فرکتالي کرمچالهها که در آزمايشگاه
ديده ميشوند در طي شبيهسازي تأييد شدند و اندازههاي فرکتالي
بهصورت کمي انطباق پيدا کردند .وابستگي ابعاد فرکتالي کرمچاله،
نرخ بهينه تزريق و کمينهي حجم مورد نياز براي ميانشکني
به ميزان ناهمگني و نسبت منظري را مورد بررسي قرار دادند [.]1
کاليا و باالکوتايا در سال  2008ميالدي با استفاده از مدل پيوستگي
دو مقياسي براي يک سامانهي دو بعدي اثر ناهمگني محيط
متخلخل بر روي پديده کرمچالگي را بررسي کردند .آنها نخست
کاربرد شرايط مرزي متناوب را براي غلظت و جريان بررسي کرده
و آن را نسبت به روش پانگا مقايسه کردند .سپس اثر پارامترهاي
ناهمگني بر روي پديدهي کرمچالگي را بررسي کرده و سرانجام
براي شرايط تزريق گوناگون يک پارامتر ناهمگني يکتا را توسعه دادند.
افزون بر اين موردها ،الگوهاي سازند با تخلخل اوليه گوناگون را
نيز بررسي کردند [.]8
راتناکار و همکاران در سال  2012ميالدي شدت جريان تزريق
بهينه براي تشکيل کرمچاله و يک رابطه براي عرض و سرعت
نفوذ اسيد و جبهه واکنش به عنوان تابعي از ويژگيهاي رئولوژيک را
با استفاده از آناليز مقياسبندي( )1پيشبيني کردند [.]10
پارامتر مهم و اثرگذار در فرايند اسيد زني ،شدت جريان تزريق
اسيد است .در سرعت پايين تزريق ،نخست کل اسيد پيش از نفوذ
در ساختار سنگ و حل کردن ديوارهي سنگ مصرف ميشود ولي
در سرعت باالي تزريق ،عکس اين اتفاق رخداده و اسيد به عمق بيشتري
نفوذ کرده و واکنش در منطقه بزرگتري انجام ميشود .درحاليکه
اگر تزريق در شدت جريان بهينه صورت پذيرد ،موجب ايجاد و
نفوذ مناسب کرمچاله در ساختار کربناته ميشود [.]4 ,11 ,12
يک عمليات اسيد زني موفق نياز به ايجاد کرمچالههاي عميق
و نازک با کمترين ميزان اسيد تزريقي دارد .افزون بر اينها بايد
شاهد افزايش ميزان بهرهوري نفت هم بود [.]14 ,13
)1( Scaling analysis
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پژوهشگران گوناگوني مدلهاي رياضي متفاوتي را براي مرتبط
ساختن واکنش شيميايي با جريان سيال در محيط متخلخل و فعل
و برهمکنشهاي بين حرکت اسيد و ناهمگني سنگ در مقياسهاي
گوناگون ارايه دادهاند .اين مدلها شامل فرضيههاي زير است:
● مدل لوله مويين()1
● مدل شبکه حفرهها()2
● مدل پيوستگي()3
اين فرضيهها و مدلها تطابق خوبي با آزمايشهاي سيالبزني
مغزه براي بهينهسازي و کنترل فرايند اسيد زني دارند [.]2 ,15
در مدلهاي لوله مويين [ ]5 ,16 ,17فرض ميشود که
کرمچالههايي با اندازه مشخص از آغاز در سامانه وجود داشته است
و سپس فرايند اسيد زني را در اين کرمچالههاي از پيش تعيين
شده شبيهسازي ميکند .اين مدلها توانايي شبيهسازي فرايند
شکلگيري اوليهي کرمچالهها را نداشته و نميتوانند اندازه و
پراکندگي کرمچالهها را در طول فرايند اسيد زني پيشبيني کنند.
اما بايد به اين نکته توجه کرد که اين مدلها ميتوانند اطالعاتي
در رابطه با اثر پارامترهاي کنترلي بر روي فرايند انحالل را ارايه دهند.
در مدلهاي شبکه حفرهها [ ،]1 ،11-20سازند کربناته با
مجموعهاي از حفرهها و گلوگاههاي متصل بهم ساخته ميشود و
فرايند انحالل در مقياس حفرهها بررسي ميشود .اين مدلها
در پيشبيني کيفي رفتارهاي آزمايشگاهي مانند رخداد يک شدت
جريان تزريقي بهينه موفق بودهاند ،اما ميزان حجم فضاي خالي تزريقي
در زمان ميان شکني در اين مدلها بسيار بيشتر از اين ميزان
در آزمايشهاي سيالبزني بوده است که اين عامل به طور عمده
به علت کوچک بودن اندازهي شبکه حفرهها اتفاق افتاده است [.]20
در مدلهاي پيوسته [ ،]2 ,10 ,21-25فرايند واکنش و
انحالل سازند کربناته طي فرايند اسيد زني در مقياس دارسي
بررسي ميشود که بر اساس آن ،واکنش اسيد با سنگ کربناته
با يک مدل مقياس حفره که واکنش ميان سنگ و سيال را نيز
در بر ميگيرد بيان ميشود .اين مدلها ميتوانند رفتارهاي گوناگون
انحالل را که در آزمايشها مشاهده شده است ،به خوبي پيشبيني
کنند و همچنين ميزان حجم تزريقي در زمان ميانشکني را
به درستي تخمين ميزنند [.]10 ،22
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از آنجا که تخمين دقيق ميزان حجم اسيد تزريقي در زمان
ميانشکني پارامتر بسيار مهمي پيش از طراحي هر فرايند
اسيد زني است و همچنين با توجه به اينکه مدل پيوسته نسبت به
مدلهاي لوله مويين و شبکهي حفرههاي اين پارامتر را به درستي
پيشبيني ميکند ،درنتيجه در اين مطالعه از مدل پيوسته براي
شبيهسازي فرايند اسيد زني استفاده شده است.
قومم و همکاران در سال  2015ميالدي يک مدل پيشبيني
سهبعدي در مقياس مغزه با استفاده از مدل پيوستگي دو مقياسي
براي اسيد زني کربناته ارايه کردند و آن را با آزمايشهاي
سيالبزني مغزه مقايسه نمودند .مدل آنها جريان اسيد
در ساختارهاي کربناته در مقياس دارسي را شبيهسازي ميکند و
تطابقپذيري بسيار خوبي با مورفولوژي (ساختارشناسي) آزمايشگاهي
کرمچالهي مشاهده شده داشته و ميزان حجم خالي حفره( )4را
بهصورت کمّي پيشبيني ميکند .همچنين آنها براي توصيف
ايجاد و نفوذ کرمچالهها در شرايط عملياتي گوناگون از فناوري
برچسبزني چندگانه خوشهاي( )5استفاده کردند [.]26 ,27
بخش نظری
مدل جرياني واکنش در سنگهای کربناته

براي شبيهسازي واکنش و حرکت اسيد در سنگ و تشکيل
کرمچاله در طي فرايند اسيد زني از مدل پيوستهي دو
استفاده شده است .اين مدل ،واکنش را در مقياس دارسي و
تحت فيزيک مقياس حفره( )7و با مرتبط کردن ويژگيهاي ساختاري
با تراوايي ،تخلخل ،شعاع حفره و سطح تماس سنگ و سيال
محاسبه ميکند .در ادامه به بررسي معادلههاي حاکم در اين مدل
پرداخته شده است.
مقياسي()6

مدل مقياس دارسي

()8

معادلههاي مقياس دارسي مورد استفاده بهصورت زير است [:]26
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)5( Cluster multiple labeling

)1( Capillary tube

)6( Two-scale continuum model

)2( Pore network

)7( Pore scale

)3( Continuum

)8( Darcy-scale model

)4( Pore volume
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در رابطههاي باال  تخلخل U ،بردار سرعت دارسي K ،تنسور
تراوايي  ،گرانروي اسيد P ،فشار C ،غلظت اسيد De ،تانسور
پراکندگي مؤثر s ،دانسيته ي سنگ کربناته  ،قدرت حل شوندگي
اسيد برحسب مقدار گرم جامد حلشده برحسب يک مول اسيد
واکنش داده شده a ،سطح تماس در دسترس براي واکنش
برحسب واحد حجم سنگ ks ،نرخ واکنش انحالل و  kcضريب
انتقال جرم موضعي هستند.
در مدل ارايه شده فرض شده است که اسيد واکنش خطي
داشته و براي سامانههاي اسيد غير نيوتني مانند اسيدهاي
امولسيوني شده يا ژل شده درست و معتبر نيست.
ضريب انتقال جرم و ضريب پراکندگي( )1مؤثر بهصورت زير
تعريفشدهاند [: ]26
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()1

K P
P P
 U0 ,

 0, x  0
 x
y z

()8

C
 0,  at; x  L 
x

DeT  os Dm 
DeT  os Dm 

UC   De 



P  Pe ,

()10

C  0 at t  0

()11

m  P  0 and n  C  0

سرعت تزريق اسيد با  ،U0غلطت اسيد ورودي با  ،C0فشار
در مرز خروجي با  Peو بردار واحد عمود بر مرز عرضي با n
نشان دادهشدهاند.
()2

مدل مقياس حفره

بر اثر واکنشهايي که موجب حل شدن سنگ توسط تزريق
اسيد ميشود ،تغيير پيدرپي در ساختار سنگ کربناته انجام ميشود.
اين تغييرها شامل تخلخل ،تراوايي ،ميانگين شعاع حفرهها و سطح
تماس سنگ و سيال ميباشد .در اين کار ،از معادلههاي زير براي
بيان کميتهاي ياد شده استفاده شده است [.]26
2

در رابطههاي باال  Shهمان عدد بدون بعد شروود ،Sh ،عدد
شروود تقريبي Rep ،عدد رينولدز در مقياس حفره است که نسبت
جابهجايي به نيروهاي ويسکوز را نشان ميدهد ،  Rep  2 U rp  
 Scنيز عدد اشميت است  . Sc   Dm در اين معادلهها ،
گرانروي ديناميکي Dm ،ضريب نفوذ اسيد rp ،ميانگين شعاع حفرهها،
 DeXو  DeTبه ترتيب ضريب طولي و عرضي پراکندگي هستند.
 osعدد ثابتي است که به متصل بودن حفرهها به هم ربط دارد.
 Xو  Tثوابتي هستند که ساختار حفرهها را شرح ميدهند و براي
يک بستر از کره به ترتيب برابر با  0/5و  0/1ميباشند.
شرايط مرزي و اوليه براي حل معادلههاي ( )1تا ( )3در زير
آمده است [: ]26
C
 U 0 C0
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()12

  1  0  


  1    
 0




K   
K  KI,
 
K 0  0 

K 0

()13

K0



 r0

()14

 0 rp



rp
r0
a
a0

در معادلههاي باال  Iماتريکس واحد ،زيروند  0بيانگر حالت اوليه،
 پارامتر گسترش حفره( )3و  پارامتر اتصالپذيري حفرهها()4
است .اين پارامترها به نوع سنگ کربناته و نوع اسيد مصرفي
بستگي دارند [.]26 ,24
() 5

مدل بدون بعد

به منظور سهولت در روند محاسبهها ،معادلههاي حاکم بر
فرايند اسيدزني به همراه شرايط اوليه و شرايط مرزي به صورت
بدون بعد تعريف شده است .در زير به معرفي متغيرها و
پارامترهاي بدون بعد پرداخته شده است [.]26

)4( Pore-connectivity

)1( Dispersion coefficient

)5( Dimensionless-model

)2( Pore-scale model
)3( Pore-broadening
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در اينجا  U0سرعت تزريق اسيد ،طول مشخصه برابر با طول
مغزه  ،Lزمان مشخصه برابر با  L/U0و فشار مشخصه برابر با
 U0μL / K0ميباشد
معادلههاي بدون بعد مدل دارسي و مدل مقياس حفره
بهصورت زير نوشته ميشوند [: ]26
()15


  U     P 
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()16
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با توجه به پارامترهاي بدون بعد تعريف شده ،شرايط مرزي و
اوليه بدون بعد بهصورت زير بيان ميشود [: ]26 ,24
()20
()21
()22
()23

C
 1at; x  0
X
P
P P

 1,

 0, x  0
x
y z

C   DeX

C
 0, at x  1
x

P  0,

n  P  0, n  C  0

بر روي مرزهاي جانبي داريم:
()24
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ويژگيهای مدل

در اين برنامه يک مدل دو بعدي با شرط ورودي شدت جريان
ثابت تزريقي و شرط خروجي فشار ثابت در نظر گرفته شده است.
غلظت ورودي اسيد برابر با  C0بوده و غلظت اسيد در لحظه اوليه
برابر صفر ميباشد .مرزهاي باال و پايين بهصورت بسته و بدون
جريان ميباشند .شماي مدل در شکل  1نشان داده شده است.
ويژگيهاي کلي و پارامترهاي در نظر گرفته شده براي اجراي
مدل در جدول  1داده شده است.
بررسي استقالل از شبکه و استقالل از گام زماني

بهمنظور بررسي استقالل از شبکه و گام زماني براي اين
سامانه دو بعدي ،تغييرهاي حجم فضاي خالي تزريقي در زمان
ميانشکني با افزايش تعداد بلوکها براي گامهاي زماني متفاوت
محاسبه شده است .شکل  2نمودار تغييرهاي حجم فضاي خالي
تزريقي در زمان ميانشکني برحسب تعداد بلوکها را براي گامهاي
زماني متفاوت را نشان ميدهد.
با توجه به نمودار مشخص است که در هر گام زماني با افزايش
تعداد بلوکها ،ميزان حجم اسيد تزريقي در زمان ميانشکني روند
افزايشي داشته و سپس ثابت شده است .همچنين ،با کاهش گام زماني،
ميزان حجم اسيد تزريقي در لحظهي ميانشکني در يک تعداد بلوک
مشخص افزايش يافته است اما در گامهاي زماني کوچک ،اين مقدارها
به تقريب به هم نزديک بوده است .همچنين در گامهاي زماني کوچکتر،
روند افزايشي نمودار در تعداد بلوکهاي کمتري به روند ثابت تغيير
پيدا ميکند .به منظور تعيين تعداد بلوک بهينه ،همزمان بايد به ثابت شدن
روند تغييرهاي حجم فضاي خالي ميانشکني هم در گامهاي زماني و
هم در تعداد بلوکهاي متفاوت توجه کرد .بنابراين با توجه به نمودار
مشخص است که با افزايش تعداد بلوک از  500به باال ،تغييرهاي
حجم فضاي خالي ميانشکني براي تمامي گامهاي زماني ناچيز است.
از سويي در همين تعداد بلوک به باال ،تغييرهاي حجم فضاي خالي
ميانشکني در گامهاي زماني  0/0005 ،0/001و  0/0004ثانيه بسيار ناچيز
بوده است .بنابراين به منظور افزايش دقت در محاسبهها ،تعداد
 500بلوک (  50بلوک در راستاي  xو  10بلوک در راستاي  )yو گام زماني
 0/0005ثانيه به ترتيب به عنوان تعداد بلوک بهينه و گام زماني بهينه
انتخاب شده است.
روش حل معادلههای حاکم

at : t  0  C  0

معادلههاي حاکم بر فرايند اسيد زني شامل دو بخش معادلههاي
مقياس دارسي و مقياس حفره است .معادلههاي مقياس دارسي
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جدول 1ـ پارامترهاي شبيهسازي فرايند اسيد زني.

خصوصيات

مقدار

واحد

L

10

سانتيمتر

H

5

سانتيمتر

r0

10

ميکرون

a0

0/1

يک بر سانتيمتر

k0

1

ميلي دارسي

ks

0/2

سانتيمتر بر ثانيه

Dm

0/00005

-

s

2/71

گرم بر سانتيمتر مکعب



1

سانتي پويز

Sh

3/66

-

0

0/15

-



0 - 0/02

-



2

-



1

-

os

0/5

-

x

0/5

-

T

0/1

-

C0

0/004

مول بر سانتيمتر مکعب

مرز بسته بدون جريان

Q=0 ، C/y=0

خروجي

 =5 cmعرض

P=0

مرز بسته بدون جريان

ورودي
C0, Q0

Q=0 ، C/y=0

 =10 cmطول
شکل  1ـ شماي مدل مورد استفاده در مدلسازي.
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تعداد بلوکها

شکل 7ـ تغییرهای حجم فضای خالي تزریقي در لحظه میانشکني
برحسب تعداد بلوکها در گامهای زماني گوناگون.

شامل سه بخش معادلههاي تغييرهاي فشار و سرعت دارسي ،معادلههاي
انتقال جرم براي تغييرهاي غلظت اسيد و معادله واکنش اسيد
ميباشد .معادلههاي مقياس حفره شامل روابط ميان تراوايي،
تخلخل و اندازه حفرههاي طي تغييرهاي اعمالي ميباشد.
معادلههاي مقياس دارسي با استفاده از روش تفاضل محدود و
اعمال شرايط اوليه و شرايط مرزي گسستهسازي شده است.
سامانه خطي گسستهشدهي معادلههاي جبري هر بازهي زماني
بهعالوهي نتيجهي گسستهسازي فشار و معادلههاي تعادلي اجزا
بر اساس فرضيهي تفاضل محدود بهصورت زير حل ميشوند.
براي حل اين معادلهها در ابتدا معادله گسستهسازي شده ()15
تا رسيدن به تغييرهاي فشار بدون بعد و سرعت بدون بعد در هر بلوک
حل شده است .سپس مطابق سرعت بدون بعد محاسبه شده،
ميزان غلظت بدون بعد اسيد در هر بلوک با استفاده از رابطه ()16
بهدست آمده است و در مرحله آخر با داشتن تغييرهاي غلظت
بدون بعد اسيد در هر بلوک ،معادله واکنش اسيد ،معادله (،)17
تا رسيدن به تغييرهاي تخلخل در هر بلوک حل شده است.
اين مرحلهها تا رسيدن به شرايط ميانشکني( )1اسيد ادامه يافته است.
شرايط ميانشکني اسيد در اين برنامه حالتي گرفته شده است
که تغييرهاي افت فشار اسيد برابر با  0/01تغييرهاي فشار اوليه،
و اختالف تخلخل ماتريکس در قسمت خروجي در زمان ميانشکني
با تخلخل اوليه ماتريکس در خروجي برابر  0/01باشد.
الزم به ذکر است که از روش تکرارپذيري در هر گام زماني نيز استفاده
شده است تا مقدارهاي تغيير يافتهي جديد ( تخلخل و غلظت
بدون بعد اسيد) در همان گام زماني دوباره درون معادلهها

دوره  ،73شماره 9713 ،7

قرار داده شود و تا زماني که اختالف ميان مقدارهاي پيش و پس
به  10-11برسد ،اين مرحله ادامه يافته است .الگوريتم اجراي
برنامه با روشني بيشتر در شکل  3نشان داده شده است.
نتيجهها و بحث
اعتبار سنجي مدل

بهمنظور بررسي پايداري مدل و صحت نتيجههاي آن ،مدل
دو بعدي براي يک نمونه با تخلخل همگن بررسي شده و
نمودارهاي تغييرهاي غلظت اسيد و تغييرهاي تخلخل در طول
نمونه بررسي شده است .شکل  4نمودار تغييرهاي غلظت بدون
بعد اسيد در لحظهي ميانشکني اسيد را نشان ميدهد .محور
عمودي تغييرهاي غلظت نرمااليز شده نسبت به غلظت اوليه
ميباشد.
با توجه به شکل  4مشخص است که در مدل دو بعدي
همگن ،تغييرهاي غلظت نرمااليز شده در طول نمونه از مقدار
يک شروع به کاهش کرده و در لحظه ميانشکني به کمينه مقدار خود
ميرسد .همچنين همانگونه که انتظار ميرود ،جبههي حرکت
اسيد در حالت همگن بهصورت به طور کامل يکنواخت است
و از آنجاييکه تخلخل و تراوايي تمامي بلوکها يکسان است،
هيچ رقابتي براي جريان ناهمگن اسيد وجود ندارد و کل جبهه
بهصورت يکنواخت جابهجا ميشود.
شکل  5پروفيل غلظت بدون بعد اسيد را با گذشت زمان براي
مدل همگن نشان ميدهد.
مطابق شکل  ،5با گذشت زمان جبههي غلظت بدون بعد اسيد
به سمت جلو حرکت کرده تا با سطح جديد سنگ در تماس قرار گيرد و
سرانجام در لحظهي ميانشکني اسيد ،کل مدل را در بر ميگيرد.
جبهه حرکت يکنواخت اسيد و پروفيل غلظت آن با گذشت زمان
که در نمودارها مشخص است ،درستي کد را بهخوبي تأييد ميکند.
آناليز حساسيت

با توجه به اعتبارسنجي مدل با حالت همگن ،در اين مرحله
مدل دو بعدي تعميم يافته تا اثر سرعت تزريقي اسيد بر عملکرد
فرايند اسيدزني بررسي شود که در بخش بعدي به آنها پرداخته
شده است.
)1( Breakthrough
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هندسه مدل و تولید شبکه



تخلخل اولیه (ناهمگونی)



دبی تزریقی
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شروع /ورودی

مدل

روابط ساختار -ویژگیها

مقیاس

(روابط )21-21

حفره
گسسته سازی اختالف محدود

قانون دارسی( رابطه )21

مدل
مقیاس
گسسته سازی اختالف

دارسی

معادله انتقال جرم ( رابطه )21

محدود

معادله واکنش اسید (رابطه )21

آیا روابط زیر برقرار است؟
<0.01

𝑛𝑖 𝑃∆

خیر

) ∆𝑃 𝑖𝑛 (𝑡=𝑡 0

𝜑𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑡 = 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝜑𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑡 = 𝑡0 < 0.01



حجم فضای خالی در زمان میانشکنی اسید



تخلخل



غلظت اسید

بلی
پایان /خروجی

شکل 2ـ الگوریتم اجرای برنامه.
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بررسي اثر سرعت تزريقي اسيد
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شماده بلوک در جهت افقي

شکل 4ـ پروفيل غلظت بدون بعد اسيد در لحظه ميانشکني براي
مدل همگن.
1/0
0/2

Da 1 

0/0
0/0
0/7
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2

0

7

0

0

0

طول (سانتيمتر)

شکل  5ـ پروفیل غلظت بدون بعد اسید با گذشت زمان برای مدل
همگن.
100
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1

1000

100

1

10

0/1

PVBT

که در اين رابطه  U0سرعت تزريق اسيد بر حسب سانتيمتر بر ثانيه،
 Ksنرخ واکنش انحالل بر حسب سانتيمتر بر ثانيه،
 a0سطح اوليه در تماس با اسيد به ازاي واحد حجم بر حسب
يک بر سانتيمتر و  Lطول نمونه بر حسب سانتيمتر ميباشد.
با توجه به شکل  ،6براي سرعتهاي تزريقي بدون بعد زياد و
کم ،ميزان اسيد زيادي الزم است تا ميانشکني انجام شود.
اين ميزان اسيد مصرفي براي بازهاي از مقدارهاي متوسط سرعت
تزريقي بدون بعد به کمترين ميزان خود ميرسد .بنابراين
يک ميزان بهينه براي سرعت تزريقي بدون بعد اسيد وجود دارد
که در اين مدل در بازهي سرعت تزريقي بدون بعد  1/66تا 1/33
و طبق معادله ( )25معادل سرعت تزريقي  0/33تا  1/5سانتيمتر
بر ثانيه ميباشد .در اين سرعت بهينه ،ميزان حجم اسيد تزريقي
کمينه بوده و جبهه اسيد زودتر ميانشکني ميکند .در اين حالت
بازدهي فرايند اسيد زني بهينه بوده و منجر به ايجاد کرمچالههاي
عميق و نازک ميشود که يکي از مهمترين موارد در طراحي
فرايند اسيدزني است.
نتيجههاي به دست آمده از اثر سرعت تزريقي بر روند انحالل سازند
که در اين مطالعه به دست آمده است با نتيجههاي عددي اخير
توسط ماهشواري و همکاران و قومم و همکاران به طور کيفي
مطابقت خوبي دارد [ .]20 ,24 ,26شکل  7تغيير حجم
علمي ـ پژوهشي

0/0

غلظت بدون بعد

()25

U0

0/2

غلظت بدون بعد

به طور کلي عملکرد توليدي چاه در فرايند اسيدزني بستگي
به تعداد ،طول ،قطر و توزيع کرمچالهها در راستاي ديواره چاه دارد.
ساختارشناسي کرمچالهها نيز با استفاده از نرخ واکنش ،شدت
جريان تزريقي اسيد ،ليتولوژي سنگ و ناهمگني آن کنترل ميشود.
در اين ميان پارامتر مهم و اثرگذار در فرايند اسيدزني ،سرعت
بهينهي تزريق اسيد است .يک عمليات اسيد زني موفق نياز
به ايجاد کرم چالههاي عميق و نازک با کمترين ميزان اسيد تزريقي
دارد [.]26
در اين کار سرعت تزريقي اسيد براي سامانه با تخلخل در بازه
( )0/155 -0/145از  0/0033تا  33سانتيمتر بر ثانيه افزايش يافته
و نمودار تغييرهاي حجم فضاي خالي ( )PVBTبرحسب سرعت
تزريقي بدون بعد اسيد در شکل  6نشان داده شده است.
سرعت تزريقي بدون بعد اسيد طبق رابطه زير محاسبه شده است.

1

0/1
0/01

1/Da

شکل  6ـ تغيير حجم فضاي خالي ) (PVBTبرحسب سرعت تزريقي
بدون بعد اسيد.
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شکل 7ـ مقايسهي کيفي تغييرهاي حجم فضاي خالي بر حسب سرعت تزريقي بدون بعد اسيد ميان (الف) مطالعات پيشين و (ب) مطالعه حاضر.

فضاي خالي بر حسب سرعت تزريقي بدون بعد اسيد را براي
اين مطالعه و مطالعههايي که ياد شد نشان ميدهد.
شايان ذکر است که در اين مطالعه تنها مقايسهي کيفي
انجام شده است و به چند دليل تطابق کمي دادههاي به دست آمده
با مطالعههاي پيشين انجام نشده است .دليل اول مربوط
به نوع مدلسازي در اين مطالعه است که در دو بعد صورت
گرفته است در حالي که مطالعههاي ماهشواري و همکاران و
قومم و همکاران در يک مدل سه بعدي بوده است .مورد ديگر
به چگونگي حل معادلهها برميگردد به طوري که در اين مطالعه
از روش عددي تفاضل محدود براي حل معادلهها استفاده
شده است اما در مطالعههاي پيشين از يک شبيهساز با روش
حل المان محدود استفاده شده است .دليل آخر نيز به علت
عدم قطعيت در برخي دادههاي ورودي است .به عنوان نمونه
در مطالعههاي پيشين يک تابع توزيع براي تخلخل مدل
به صورت ورودي داده شده است اما به طور دقيق به نوع تابع
تخلخل اشاره نشده است و از آنجا که توزيع تخلخل و ناهمگني
محيط به شدت بر روي روند رشد و نفوذ کرمچالهها
تأثير ميگذارد ،هر گونه تفاوت در تابع توزيع تخلخل ميتواند
نتيجههاي نهايي را به شدت تغيير دهد .بنابراين در اين پژوهش
از يک توزيع تصادفي براي تخلخل ورودي مدل استفاده شده است و
به دليل عدم در دسترس بودن نوع تابع توزيع تخلخل براي
مطالعههاي پيشين ،امکان مقايسه کمي فراهم نبوده است.
ولي با اين وجود ،مقايسهي کيفي ميان روند پيشبيني شده با استفاده
از اين مطالعه و مطالعههاي پيشين به خوبي درستي محاسبههاي
اين مطالعه را نشان ميدهد.
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شکل  1پروفيل ساختار کرمچالهها را به صورت تابعي از
سرعت تزريقي اسيد نشان ميدهد .همانگونه که ديده ميشود،
در سرعتهاي پايين تزريق ،ابتدا کل اسيد پيش از نفوذ در ساختار
سنگ و حل کردن ديوارهي سنگ مصرف شده است و غلظت
اسيد در سطح پيشرونده بيشينه است (شکل ( 1الف) و (ب)).
در سرعتهاي باالي تزريق ،اسيد تزريقي به عمق بيشتري
نفوذ کرده و واکنش در منطقه بزرگتري انجام شده که در اين
حالت کل سطح در تماس با اسيد خورده شده است (شکل ( 1د)).
در هر دو حالت سرعت پايين و سرعت باال ،به ميزان حجم اسيد
زيادي نياز است ،درحاليکه در سرعت بهينه ،مسيرهاي کرمچاله
به خوبي در ساختار کربناته نفوذ کرده است و ميزان حجم اسيد
تزريقي بهينه است (شکل ( 1ج)) .بنابراين با افزايش سرعت
تزريقي اسيد ،روند انحالل سنگ توسط اسيد از حالت
انحالل سطحي ( بدون وجود کرمچاله) به سمت کرمچالههاي
غالب و عميق و در انتها به سمت انحالل يکنواخت پيش
رفته است.
بررسي تغييرهاي تخلخل مدل در سرعت تزريقي بهينه

پروفيل تغييرهاي تخلخل براي اين مدل با استفاده از تابع
نرمال با متوسط  0و دامنه تغييرهاي  ايجاد شده است .ميزان
 0و  براي اين مدل به ترتيب برابر  0/15و  0/005بوده است و
ديگر پارامترهاي شبيهسازي مطابق جدول  1ميباشند .شکل ،8
نمودار فراواني تخلخل اوليه را براي اين ناهمگني نشان ميدهد و
شکل  10تغييرهاي فراواني تخلخل را با گذشت زمان در اين ناهمگني
نشان ميدهد.
علمي ـ پژوهشي
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شکل  2ـ پروفیل تغییرات غلظت بدون بعد اسید در سرعتهای تزریقي متفاوت .الف)  0/1سانتيمتر بر ثانیه ،ب)  0/12سانتيمتر بر ثانیه،
ج)  0/20سانتيمتر بر ثانیه و د)  0/22سانتيمتر بر ثانیه.
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شکل  2ـ فراواني تخلخل اولیه برای تخلخل .0/10  0/000

شکل  10ـ تغییرهای فراواني تخلخل با گذشت زمان.

همانگونه که از شکل  10مشخص است ،با گذشت زمان و
حرکت اسيد به سمت انتهاي مدل ،واکنش اسيد با سطح سنگ
صورت گرفته که سرانجام منجر به تشکيل کرمچاله و افزايش
تخلخل ميشود .به همين دليل با گذشت زمان هم ميزان متوسط

تخلخل و هم دامنه تغييرهاي تخلخل افزايش يافته است و توزيع
فراواني تخلخل اوليه به سمت تخلخلهاي بيشتر تغيير کرده است.
در راستاي تغييرهاي ديناميک تخلخل که يکي از موردها
نمايان در فرايند واکنش و انحالل است ،جريان اسيد درون

علمي ـ پژوهشي
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شکل  11ـ مقایسه الف) پروفیل تغییرات تخلخل و ب) پروفیل غلظت بدون بعد اسید برای دبي بهینه با گذشت زمان.
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کرمچالهها نيز بررسي شده است .شکل  11پروفيل غلظت اسيد و
پروفيل تغييرهاي تخلخل را براي سرعت تزريقي بهينه
( 0/35سانتيمتر بر ثانيه) در لحظه اول تا لحظه ميانشکني اسيد نشان ميدهد.
با توجه به شکل مشخص است که نخست ناحيههاي زيادي
در قسمت ورودي پذيراي اسيد بوده است و به تدريج چندين کرمچاله
در قسمت ورودي تشکيل شده است .با گذشت زمان تنها تعدادي
کرمچالهي غالب ( در نواحي وسط و پايين مدل) پذيراي اسيد
بوده است .در اين حالت سطوح در تماس قرار گرفته با اسيد واکنش
داده و تخلخل شروع به افزايش کرده تا در پايان که کل اسيد
با کرمچالهها به انتها رسيده و ميانشکني انجام شده است.
نتيجهگيری

با جمعبندي مطالب و تحليلهاي برگرفته از مدل ساخته شده
ميتوان نتيجههاي زير را بيان کرد:
● در مدل دو بعدي همگن تغييرهاي غلظت نرمااليز شده
کاهشي بوده و در لحظه ميانشکني به کمترين مقدار خود ميرسد.
همچنين جبهه حرکت اسيد يکنواخت ميباشد که دليل آن يکسان بودن
تخلخل و تراوايي در تمامي بلوکها ميباشد.
● با بررسي حرکت يکنواخت اسيد و پروفيل غلظت آن با زمان
به طور کامل ميتوان دريافت که مدل ساخته شده در اين مطالعه
به خوبي توانسته ما را به هدفهاي مورد نظر برساند و درست ميباشد.
● با انجام آناليز حساسيت اثر سرعت تزريقي ،بازهي سرعت
تزريق اسيد بهينه در بازهي  0/33تا  1/5سانتيمتر بر ثانيه براي
اين مدل به دست آمد .در اين سرعتهاي تزريقي ،حجم اسيد
تزريقي کمينه بوده و کرمچالههاي عميق و نازک تشکيل شده است.
در واقع با پيدا کردن سرعت بهينه در هر شرايط ،بازدهي فرايند
اسيدزني نيز افزايش مييابد.
● با گذشت زمان در طي تزريق اسيد در سرعت بهينه،
کرمچالههاي غالب ( در نواحي وسط و پايين مدل) پذيراي اسيد
بوده است .بدين ترتيب تخلخل مدل با ايجاد و نفوذ کرمچالهها
افزايش يافته و توزيع نمودار فراواني تخلخل اوليه به سمت
تخلخلهاي بيشتر تغيير مکان داده است.
نمادها

طول مدل
عرض مدل
محور راستاي تزريق اسيد
علمي ـ پژوهشي

محور عمود بر راستاي تزريق
زمان
بازه زماني
سطح تماس اوليه بر واحد حجم
سطح تماس جامد ـ سيال
شعاع اوليه حفره بر واحد حجم
متوسط شعاع حفره
تراوايي متوسط اوليه
ضريب انتقال جرم
نرخ واکنش انحالل
تنسور تراوايي
نفوذ اسيد
ضريب طولي پراکندگي
ضريب عرضي پراکندگي
ثابت ضريب طولي پراکندگي
ثابت ضريب عرضي پراکندگي
سرعت تزريقي اسيد
بردار سرعت دارسي
غلظت اسيد در ورودي
غلظت اسيد
فشار
فشار خروجي
متوسط تخلخل اوليه
ناهمگني تخلخل
ثابت در ضريب پراکندگي
قدرت حالليت اسيد
پارامتر گسترش حفره
پارامتر اتصالپذيري حفرهها
ضريب گنجايش اسيد
بردار نرمال
نسبت طول
گرانروي اسيد
عدد شروود
حجم فضاي خالي تزريقي تا ميانشکني
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