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چکیده
حضور مواد شیمیایی سبب . باشدي ازدیاد تولید در مخازن هیدروکربنی میهاترین روشعملیات اسیدکاري یکی از مرسوم

. بایست تا انتهاي عمر چاه در محاسبات مد نظر قرار گیرندشود که میدگرگونی کلیۀ پارامترهاي فیزیکی و مکانیکی سنگ مخزن می
شود که اطالعات نسبتاً کمی از آن در ب میمکانیکی محسو-حرارتی- فرآیند اسیدکاري چاه در اعماق یک فرآیند توامان شیمیایی

باشد لذا در جهت فهم در این تحقیق تاکید بر تغییرات خواص مکانیکی محیط سنگی در حضور مواد شیمیایی می. باشددسترس می
، )E(طریق اثر حضور اسیدهاي مختلف بر روي خواصی همچون مدول االستیک بهتر اسیدکاري آزمایشاتی طراحی شد تا از این 

نتایج نشان دادند که به طور کلی . ، میزان تغییرات تخلخل، و چقرمگی شکست سنگ بررسی گردد)UCS(مقاومت تک محوري 
روند این تغییرات . پذیري سنگ شده استو چقرمگی و افزایش تخلخل، نفوذپذیري و تغییر شکلE ،UCSکاربرد اسید باعث کاهش 

اسید براي % 15کلریدریک و اسیدبراي% 51چقرمگی سنگ، ،در اثر اسیدکاري. استبسته عملیاتی وابه نوع اسید و پارامترهاي 
هاي تواند براي اعتبارسنجی مدلنتایج این مطالعه می. باشدتشدید ناهمسانگردي در سنگ میکه بیانگرفرمیک کاهش یافته است

.هاي عددي توامان به کار گرفته شودرفتاري و توسعۀ مدل

دي کلمات کلی

).HCCD(اسیدکاري چاه نفت، چقرمگی شکست، ازدیاد برداشت، مطالعۀ تجربی، نمونۀ دیسکی ترکدار با سوراخ مرکزي 

Experimental simulation of acidizing process and its effects on
mechanical properties of reservoir rock.
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ABSTRACT

Acidizing operation is one of the most common method of enhanced oil recovery. Chemical substance
cause changes in all physical and mechanical reservoir rock properties, which should be considered in
calculations during the well lifetime. Well acidizing process is considered a chemo-thermo-mechanical
coupling which relatively little data is available about it. In this study, the emphasis is on mechanical
properties changes of rock because of chemicals presence. Therefore, in order to better understand the
acidizing, a laboratory test was designed so that the effect of different acids is investigated on the
properties such as elastic modulus (E), uniaxial compressive strength (UCS), variations of porosity, and
rock fracture toughness. The results showed that the use of acid generally causes reduction in E, UCS and
toughness and increase in porosity, permeability and deformability. The trend of these variations depends
on the acid type and operational parameters. Rock fracture toughness is reduced 51% for hydrochloric
acid and 15% for formic acid, which reflects the anisotropy intensification in rock. The results could be
applicable for validating of constitutive behavior and developing coupling numerical models.
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مقدمه-1

با اهداف مختلفی وارد حوزة ) به خصوص اسیدها(مواد شیمیایی 
به خصوص در صنعت نفت، اسیدکاري کاربرد . مکانیک سنگ شدند

. ]1[باشد منحصر بفردي داشته و یک تکنیک کامالً موثر و قوي می
ها اثرات خوبی را در هاي بهینه در اسیدکاري چاهاستفاده از روش

. گاز به دنبال خواهد داشتهاي نفت و افزایی چاهافزایش بهره
عملیات اسیدکاري جهت افزایش نفوذپذیري سنگ مخزن، مورد 

این امر ممکن است با ایجاد خورندگی در خود . گیرداستفاده قرار می
سنگ مخزن یا خورندگی در ذراتی که باعث انسداد خلل و فرج در 

.شوداند، انجام سنگ مخزن گردیده
ر گیرد آن است که حضور مواد بایست مورد توجه قراآنچه می

شیمیایی خورنده در محیط سنگی موجب دگرگونی کلیه پارامترهاي 
هاي ظرفیت باربري چاه. شودفیزیکی و مکانیکی سنگ مخزن می

، نیروي الزم )به منظور محاسبات پایداري و وزن گل حفاري(نفت 
و نفوذپذیري ) به منظور شکست هیدرولیکی(براي ایجاد شکست 

اي برخوردار از اهمیت ویژه) به منظور اقتصادي بودن عملیات(مخزن 
هستند که با اعمال مواد شیمیایی خورنده این خواص دستخوش 

- پارامترهاي موثر در نتیجۀ عملیات اسیدکاري فوق. گردندتغییر می
یکی از بزرگترین . العاده پیچیده و در ارتباط نزدیک با هم هستند

اسیدکاري تعیین میزان این مشکالت در طراحی عملیات 
پارامترهاست که عموماً با خطاهاي فاحشی نسبت به مقدار واقعی 

فرآیند اسیدکاري چاه نفت یک فرآیند . ]2[گیرد ها انجام میآن
چراکه در این فرآیند فرآیندهاي مکانیکی، . باشدتوامان می

.هیدرولیکی و شیمیایی در ارتباط با یکدیگرند
هاي ژئوشیمیایی بر مواد سنگی و اثرگذاري واکنشمعلوم شدنبا 

استفادة روزافزون از مواد شیمیایی در صنعت، اهمیت مطالعۀ 
. شودهرچه بیشتر احساس می) CM(مکانیکی - یاییشیمفرآیندهاي

از طرف دیگر، اطالعات موجود در رابطه با ماهیت همبستی کامل 
رغم علی. ]3[بین اثرات شیمیایی و مکانیکی نیز اندك هستند 

مطالعات وسیعی که در حوزة مهندسی شیمی در مورد اسیدهاي 
- ها، فشار تزریق، دبی و غلظت اسید، و روشودنیمورد استفاده، افز

در حال حاضر بررسی محدودي ]4[هاي مختلف آن صورت گرفته 
ها انجام شده در مورد تاثیرات فرسایش شیمیایی بر خصوصیات سنگ

هاي دهند که واکنشاین مطالعات نشان می. ]7-5, 3[است 
توانند به صورت چشمگیري ریزساختارهاي مواد سنگی شیمیایی می

انحالل سطوح تماس و افزایش تخلخل شود را تخریب کرده و باعث 
تواند منجر به کاهش خصوصیات مکانیکی مثل مدول که این مهم می

.االستیک و مقاومت شکست شود
- رایج شدن فرآیندهاي ازدیاد برداشت از چاه از طریق عملیات

هایی چون اسیدکاري، شکست هیدرولیکی، اسید شکست و تحریک 

د حضور پارامترهاي مکانیک شکست کند تا شاهگرمایی، ایجاب می
در ) بار الزم براي شکست، چقرمگی و الگوي گسترش ترك(

هایی که بعد این موضوع به خصوص در چاه. محاسبات مربوطه باشیم
از چند دوره اسیدکاري راي به شکست هیدرولیکی یا اسید شکست 

.شود حائز اهمیت استها داده میآن
تک ترك و یا چندین ترك بر روي کارهاي زیادي در مورد تاثیر 

همچنین تاثیر فرسایش . ]10-8[سنگ و مواد دیگر انجام شده است 
، اما در تعداد بسیار ]11[آب بر روي رشد ترك مطالعه شده است 

ضمن اینکه در . ]13, 12, 7[ل شیمیایی دیده شده است اندکی عام
همین تحقیقات اندك به دلیل خطرات مواد خورنده، مواد غیر 
اسیدي و یا اسیدهاي ضعیف به کار رفته؛ فشار اسید در حد اتمسفر 

جدول . اندهفشارهاي محدود کننده وجود نداشتویا کمی باالتر بوده؛
در مورد مهمترین تحقیقات صورت گرفته با تاکید بر تاثیر مواد ) 1(

.کندها قضاوت میشیمیایی بر خصوصیات مکانیکی سنگ
نتایج تحقیقات گذشته موید این بوده است که تاثیر مواد 
شیمیایی باعث کاهش چقرمگی، مدول االستیک و افزایش کرنش 

عالوه . ]14, 13, 7[نگی شده است مواد س) پالستیک(ناپذیر برگشت
بر این، چنانچه محیط سنگی داراي ترك باشد، در یک محلول 

با جذب . شوندشیمیایی سطوح ترك داراي بارهاي مثبت و منفی می
بارهاي الکتریکی مخالف در نزدیکی نوك ترك، تمرکز باالیی از بارها 

تواند شروع و این پدیده می. رك ایجاد خواهد شدروي سطوح ت
.]15, 7[هاي آبی را تحریک نماید گسترش ترك در محیط

وارد کردن اثرات شیمیایی در محاسبات رفته رفته به یک 
-ترموهاي عددي رفتار زیرا روش. شودموضوع مهم تبدیل می

اکنون به دنبال گسترش کنند و هممکانیکی مواد را مدل می- هیدرو
رغم اینکه امکانات علی. ]13[هاي شیمیایی هستند آن تحت مکانیزم

هاي عددي به سرعت رشد پیدا کرده، تابحال هیچگونه پروسۀ مدل
- سنجی همه جانبۀ آناي براي صحتالمللی شناخته شدهبازرسی بین

- یک تحقیق بین. ]5[ها تحت عوامل شیمیایی صورت نگرفته است 
هاي توامان و براي اثبات مدل2007تا 2004هاي المللی در سال

هاي آزمایشگاهی صورت گرفت که در آن ها با دادهاعتبارسنجی آن
-Decovalex(هاي ترموهیدرومکانیکی و شیمیایی تاکید بر جنبه

THMC (هاي توامان گسترش یافته براي در برگرفتن تاثیرات مدل
محققان این . هاي مختلف بوده استشیمیایی و کاربرد آن در سنگ

اند که کارهاي بیشتري مورد نیاز است تا مطمئن تحقیق بیان داشته
هاي هاي عددي بهترین روش براي پشتیبانی طراحیشویم که روش

.باشندمهندسی می
موارد ضعف مذکور در تحقیقات پیشین و لزوم فهم با توجه به

چگونگی شکست سنگ تغییرات خواص مکانیکی وبینیبهتر و پیش
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، در این تحقیق سعی هاي شیمیاییمخزن در اثر استفاده از محلول
تحت بارگذاري و خواص آنانهاشده تا مکانیزم شکست سنگ

تجربی مکانیکی پس از اعمال فرآیندهاي شیمیایی به صورت
- تواند براي اعتبارسنجی مدلنتایج این آزمایشات می. مدلسازي شود

.هاي عددي توامان به کار گرفته شودهاي رفتاري و توسعۀ مدل

شرایط حاکم بر مسأله-2

فاکتورهایی که روي فرآیند اسیدکاري مخزن موثرند عبارتند از 
، )ساختمانی و مینرالوژیکی(جنس سنگ مخزن و ساختار طبقه : ]4[

در زیر نحوة اثرگذاري این . فشار، نوع اسید و نسبت حجم به سطح
سازي آزمایشگاهی مورد بحث پارامترها و مقادیر منتخب براي شبیه

.قرار گرفته است

 مخازن % 95مخازن نفت و گاز دنیا و % 50مخازن کربناته
مخازن % 30ها حدود دولومیت. شوندنفت و گاز ایران را شامل می
نفت و گاز قابل % 80شوند و تقریباً کربناته جهان را شامل می

اند هاي کربناته آمریکاي شمالی را در خود جاي دادهاستحصال سنگ
ها جاي گرفته و مخازن دو سوم نفت خاورمیانه در کربنات. ]16[

. آسماري ایران در زمرة مخازن دولومیتی نیز ذکر شده است
مخازن کربناته، نویسندگان این تحقیق را بر آن داشت اهمیت 

ري را به عنوان سنگ مورد هاي به دست آمده از سازند آسماتا نمونه
بخش جامد سنگ مورد مطالعه به طور . آزمایش انتخاب کنند

کلسیت % CaMg(CO3)2 ،24دولومیت % 62میانگین حاوي 
CaCO3 ،9 % سیدریتFeCO3 هاي سیلیسی کانی% 5وSiO2می -

.باشد
کلریدریک مولترین اسید مورد استفاده، اسید مع)HCl (

. باشدکمتر میهاي یر زیاد و قیمتعلت آن دسترسی در مقاد. است

.هامروري بر مطالعات گذشته در حوزة تاثیر مواد شیمیایی بر سنگ):1(جدول 

ده
کنن

ود 
حد

ر م
شا

ف

ول
حل

ر م
شا

ف

گیري خاصیت اندازه
شده

جنس سنگ

زم 
انی

مک
ی 

رس
بر

ت
کس

ش

محلول

مدت 
آزمایش

محیط روش

جع
مر

ثی
خن

زي
با

دي
سی

ا اده
م

گ
سن

رزه
د

گ
سن بی
جر

ت

دي
عد

لی
حلی

ت
─ atm UCS سنگماسه ─ 

5 ،9 ،14
روز21و   ● ─ ]31[

─ atm

کار ویژة شکست، 
چقرمگی، شاخص 

انرژي کرنشی

دولومیت، 
کوارتزیت، 

گرانیت
─  روز14  ● ─ ─ ]24[

30MPa≤ 0.5
MPa

تخلخل، تخریب 
شیمیایی

سنگماسه ─    ─  ─ ─ ● ]41[

─ atm
UCS و الگوي بهم

پیوستن ترك
دولومیت    روز28  ● ─ ─ ]23[

─ atm UCS گرانیت ─  روز90  ● ─ ]25[

60 MPa
0.1

MPa

E ،C ،UCS و خزش
سه محوري

آهک ─  
600
ساعت  ● ─ ─ ]27[

1.7
MPa

1.7
MPa

نشت اسید در سنگ، 
خصوصیات سطح 

درزه
آهک ─ 

500
ساعت  ● ─ ─ ]33[

─ atm
E ،UCS و مقاومت

برشی

آندزیت و 
آندزیت 
پورفیري

─   روز14  ● ─ ─ ]20[

.به صورت اجمالی و ناقص بررسی شده استبه صورت جامعی بررسی شده است؛ و ●



09359293453شماره تلفن فرد مکاتبه کننده ،cs.isi.pjs@gmail.com، صنعتی و معدنی ایرانمرکز پژوهش هاي 4

- کاربرد آن معموالً در مخازن کربناته بوده ولی در مخازن ماسه
تا حداکثر 5هاي این اسید با غلظت. ستسنگی نیز قابل استفاده ا

درصد 15درصد وزنی موجود است و نوع معمولی آن داراي 38
دماهاي خورندگی و سرعت واکنش باال در. وزنی درجۀ خلوص است

هاي با دماي درون چاهی شود تا در چاهسبب میc120بیش از 
یک اسید فرم. باال، اسیدهاي آلی جایگزین اسید کلریدریک شوند

)HCOOH ( و اسید استیک)CH3COOH ( دو نوع اسید آلی رایج
تر اسید فرمیک کمی از اسید استیک قوي. باشندبراي این هدف می

. توان آنرا استفاده کردبوده و به خوبی در کاربردهاي دماي باال می
. باشدغلظت اسید یکی دیگر از پارامترهاي تاثیرگذار در واکنش می

نرخ . دهدرا نشان میHClواکنش با غلظت رابطۀ نرخ) 1(شکل 
در . رسدبه حداکثر می% 23در غلظت حدود HClمصرف شدن 

تولیدي در محلول CaCl2و CO2هاي باالتر حجم بیشتر غلظت
همچنین به منظور بازرسوب . ها داردتاثیر کند کننده بر روي واکنش

محدود % 10تا % 9بایست به فرمات کلسیم قدرت اسید فرمیک می
.]1[شود 

به دالیل اقتصادي حاکم بر صنعت و رایج بودن استفاده، 
و اسید فرمیک % 28، %15آزمایشات مورد نظر با اسید کلریدریک 

ضمن اینکه براي جلوگیري از خوردگی و باز . انجام شده است% 10
تحکیم سنگ به ترتیب مقدار مجازي از مادة ضد خوردگی و میکرو 

شود، در صنعت استفاده میامولسیون، درست مطابق با آنچیزي که
.به اسید مصرفی اضافه شد

بایست ابتدا به فعل و انفعال جهت بررسی فشار، می
.اسیدهاي منتخب با سنگ مخزن نگاهی شود

بر دولومیتHClاثر ) 1
 2222222)3(4 COOHMgClCaClCOCaMgHCl

بر کلسیتHClاثر ) 2
 22234 COOHCaClCaCOHCl

بر سیدریتHClاثر ) 3
 22232 COOHFeClFeCOHCl

اثر اسید فرمیک بر کلسیت) 4

 2222
32 COOHHCOOCaCaCOHCOOH

نتیجۀ فعل و انفعاالت بـاال، آب، گـاز کربنیـک و یـک نمـک محلـول       
با کاهش فشار بر سیستم، خـروج گـاز کربنیـک راحتتـر     . خواهد بود
هاي هیدروژن با سـنگ  گیرد  و به همین سبب تماس یونصورت می

هرچه فشار بـر مجموعـه کمتـر باشـد،     پس. شودکربناته تسهیل می
سـازي شـرایط   به منظور شـبیه . شدت فعل و انفعال باالتر خواهد شد

.انتخاب گردید) MPa4)Psi580مخزن و فشار تزریق، فشار اسید 

طبق نظر لیو و بردي اعمال بارگذاري خارجی کششی و فشاري 
ل به ترتیب موجب تند و کند شدن روند تغییرات حاصل از محلو

ساز تنش لذا فشار محدود کننده، نقش شبیه. ]17[شود خورنده می
.انتخاب گردیدMPa8برجا را خواهد داشت و مقدار آن برابر 

براي انجام شبیه سازي نیاز به طراحی و ساخت دستگاهی بود تا 
بایست قادر به این دستگاه می. ترهاي مذکور را اعمال کندبتواند پارام

فشار و دبی تزریق اسید؛ اعمال دماي دلخواه؛ : گیرياعمال و اندازه
گیري خروجی را داشته اعمال فشار محدود کننده؛ و قابلیت اندازه

نشان ) 2(شکل شماتیک و واقعی دستگاه مورد نظر در شکل . باشد
اه از یک استوانه تو خالی با ضخامت این دستگ. داده شده است

تشکیل شده که قابلیت تحمل فشارهاي محدود کننده cm4گوشتۀ 
) c200(و دماهاي باال ) MPa30(و فشار اسید تا مقادیر بسیار زیاد 

.باشدرا دارا می
و mm123اي با قطر خارجی هاي سنگی استوانههمچنین نمونه

ها این نمونه. سازي شدنددهجهت اسیدکاري آماmm180ارتفاع 
. باشندمیmm150و عمق mm20داراي سوراخ مرکزي به قطر 

باشد که با نصب آن اسید تنها دستگاه داراي یک قسمت داخلی می
این امر سبب . اجازه دارد از قسمت چال مرکزي با سنگ تماس یابد

.شود تا انتشار تا حد زیادي به صورت شعاعی صورت گیردمی

-4
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.]3[رابطۀ غلظت اسید کلریدریک با سرعت واکنش :)1(لشک

خواص مکانیکیاثر پارامترهاي اسیدکاري بر بررسی -3

هاي مورد نظر از سازند آسماري جنوب ایران تهیه نمونه سنگ
ها از مکان مشابه و با کمترین فاصلۀ ممکن به همگی این نمونه. شد

ها راسونیک روي آنضمن اینکه یکسري آزمایشات الت. دست آمدند
از آنجاکه . ها به هم انتخاب گردندترین نمونهصورت گرفت تا شبیه
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مطالعۀ حاضر یک رویکرد تجربی با تاکید بر خصوصیات مکانیکی 
گیري خواص مکانیکی قبل و بعد از اسیدزنی در باشد اندازهسنگ می

به دلیل وجود صفحات ) a3(مطابق شکل . دستور کار قرار گرفت

طبق . شوددر سنگ، دو جهت با رفتارهایی متفاوت دیده میضعف 
تواند باعث تشدید این اسیدزنی می]18[نظر محترمی و همکاران 

.رفتار ارتوتروپی در سنگ شود
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.دستگاه طراحی شده به منظور مطالعۀ پارامترهاي شیمیایی در فرآیند اسیدکاري):2(شکل 

)الف()ب()ج(
سازي شده در اسیدکاري کرهاي آماده) شود؛ بوجود صفحات ضعف که سبب رفتار دوسانگرد در سنگ مورد آزمایش می) الف): 3(شکل 

.هاي اسیدکاري شدهتست فشاري تک محوري نمونه) مواد شیمیایی با پارامترهاي معین؛ ج
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ISRMطبق استاندارد NXزیادي مغزة حفاري با اندازةتعداد 
تهیه و آماده سازي شد تا رفتار مکانیکی سنگ مورد آزمایش ]19[

هاي حفاريمغزه. گیري شودقبل و بعد از اثر اسیدهاي منتخب اندازه
سازي شده در دو جهت متعامد مطابق با پارامترهاي منتخب آماده

c20دما ): b3شکل (اسیدکاري، تحت محلول شیمیایی قرار گرفتند 
HClو HCl 15%، %10د مصرفی فرمیک فشار اتمسفر؛ اسی؛c60و 

بر خالف مطالعات مکانیک سنگی که غلظت اسید در طی زمان . 28%
شود، در صنعت حجم معینی از اسید استفاده ثابت نگه داشته می

نرخ مصرف شدن اسید در این حالت متناسب با میزان .گرددمی
. دکنسطحی از سنگ است که با حجم معین از اسید تماس پیدا می

شود و واحد آن نامیده می) s/v(این پارامتر نسبت سطح به حجم 
gal/ftبراي اسیدکاري موثر چاه تا شعاع ]4[اکونومی و نوتل . استft

5)m5/1 ( این مقدار را بینgal/ft150 تاgal/ft250 معرفی

ضمناً حین اسیدزنی به ). مقادیر اتخاذ شده در این تحقیق(اند نموده
.گیري شدتغییرات واکنش از اسید مصرفی نمونهبررسیمنظور 

تک محوري هاي متعامد تحت بارگذاريپس از اسیدزنی، نمونه
- تا عالوه بر به دست آوردن نمودار تنش) c3شکل (قرار گرفتند 

کرنش، مقادیر مکانیکی همچون مدول االستیک و حداکثر مقاومت 
الزم به . پس از اسیدزنی حاصل شود) UCS(فشاري تک محوري 

تک آزمایشذکر است به منظور جلوگیري از خطاهاي احتمالی، 
مشابه از لحاظ پارامترهاي اسیدکاري و نمونه 3محوري براي حداقل 

ها به عنوان جواب نهایی جهت صفحات ضعف تکرار شد و میانگین آن
تغییرات مقاومت فشاري تک محوري و ) 4(شکل . گزارش شده است

مدول االستیک را براي سنگ منتخب در دو جهت موازي با صفحات 
gal/ft150با برابرs/vو براي دو مقدار ) A(و عمود بر آن ) P(ضعف 

.دهدنمایش میgal/ft250و 

)الف()ب(
به ترتیب Aو Pعالمت . یافتههاي سالم و فرسایشتغییرات مدول االستیک؛ نمونه) بتغییرات مقاومت فشاري تک محوري و ) الف):4(شکل 

.باشدها میبیانگر جهت آزمایش موازي با صفحات ضعف و عمود بر آن
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.و انواع اسید مورد استفاده)s/v(هاي اسیدکاري شده با دو مقدار متفاوت کرنش کامل نمونه-مودار تنشن): 5(شکل

شود کاربرد اسید سبب مشاهده می) 4(همانطور که در شکل 
تک محوري و مدول االستیسیته شده اريشفکاهش در مقاومت

با افزایش غلظت و یا (ضمن اینکه با افزایش قدرت اسیدي . است
با انجام اسیدکاري روي . باشدتر میاین کاهش محسوس) افزایش دما

به طور میانگین براي EA/EPهاي سنگی نسبت ارتوتروپی نمونه
به s/v=250 gal/ftو براي 8/19%به میزان s/v=150 gal/ftمقادیر 
دهد که نشان از تشدید ناهمسانگردي افزایش نشان می7/27%مقدار 
هاي کرنش کامل نمونه-نمودار تنش) 5(ل شک. ها داردنمونه

دهد به وضوح را نمایش می) s/v(اسیدکاري شده با دو مقدار متفاوت 
پذیري و ضریب مشخص است که اسیدکاري سبب افزایش شکل

ها شده و مقاومت تسلیم را به مقدار قابل توجهی پواسون نمونه
این همچنین با مقایسۀ نمودارهاي موجود در.کاهش داده است

سبب کاهش بیشتر ) s/v(شکل، مشهود است که مقادیر باالتر نسبت 
.هاي سنگی شده استمقاومت فشاري تک محوري در نمونه

بررسی اثر اسیدکاري بر روي تخلخل-4

هـاي اسـیدکاري   براي بررسی نحوة تغییرات تخلخل، از تمامی نمونـه 
زك تهیـه  ساز، در دو جهت متعامد، مقـاطع نـا  شده در دستگاه شبیه

مقاطع نازك تهیه شده از هر نمونه بـا میکروسـکوپ فلورسـنت،    . شد
مکـان هندسـی خلـل و فـرج را     ) 6(شـکل  . تمورد مطالعه قرار گرف

سـنگ اسـیدزنی   نسبت به فاصله از چشمۀ اسیدي براي یـک نمونـه  
-می. دهد، و در دو راستاي متعامد نشان میHCl 15%شده با اسید 

:ین تصویر استنباط کردتوان دو نتیجۀ مهم از ا

هاي باال و پایین به ترتیب مربوط به ؛ شکلHCl 15%در دو راستاي متعامد در اثر اسیدکاري با ) نقاط آبی رنگ(افزایش تخلخل ):6(شکل 
د؛ عکس با استفاده از میلیمتري از نقطۀ تماس اسی45و 35، 20، 5مقطع عمود و موازي با صفحات ضعف؛ و از چپ به راست به ترتیب در فواصل 

.برابر40میکروسکوپ فلورسنت و بزرگنمایی 
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.هاي مختلف بارگذاري براي تعیین چقرمگیو حالتتحت بارگذاري مود ترکیبیHCCDنماي شماتیک نمونۀ ): 7(شکل 

     اول اینکه تخلخل در فواصل نزدیکتـر بـه سـوراخ مرکـزي
ب این است که اسید این امر به سب. دهدافزایش بیشتري را نشان می

این . رسدبا قدرت انحالل بیشتر و در زمان زودتر به نقاط نزدیکتر می
امر بزرگترین دلیل بر این ادعا است کـه پـس از اسـیدکاري، سـنگ     
مخزن یک محیط ناهمگن خواهد بود کـه در آن نقـاط نزدیکتـر بـه      

.چشمۀ شیمیایی داراي خواص مکانیکی ضعیفتر هستند و بلعکس
که میزان افـزایش تخلخـل در دو جهـت متعامـد از     دوم آن

دلیل این امر وجود صفحات ضـعف  . روند یکسانی تبعیت نکرده است
باشد که انتشار اسید در یک راسـتا  می) هاها و شکستگیدسته درزه(
این امـر نیـز بزرگتـرین    . کندرا تسهیل می) موازي با صفحات ضعف(

ري، سنگ مخزن یک محیط دلیل بر این ادعا است که پس از اسیدکا
.خواهد بود) انیزوتروپ(ناهمسانگرد 

بررسی اثر پارامترهاي اسیدکاري بر مقاومت شکست-5

پس از اثبات اثر اسید بر روي مقاومت نهایی، مدول االستیک، 
سازي تجربی پذیري، تخلخل سنگ مورد آزمایش، شبیهشکل

، HCl28% ،HCl15%(اسیدکاري چاه نفت با تزریق سه نوع اسید 
Formic10%( و با فشار ،bar70 به درون چال مرکزي در دستگاه

انجام MPa8و با فشار محدود کنندة h24ساز و در مدت زمان شبیه
مقاومت در برابر (بایست چقرمگی پس از اتمام اسیدزنی، می. شد

- گیري و مقادیر آن در هر محلول با مقدار نمونهاندازه) گسترش ترك
گیري هاي مختلفی براي اندازهروش. ایسه گرددهاي سالم مق

هایی یکی از آزمایش. ]21, 20[ها ارائه شده است چقرمگی در سنگ
سازي راحتی دارد و تجهیزات آن بودن آمادهدیسکیکه به واسطۀ 

باشد، تست دیسک ترکدار با سوراخ مرکزي نیز پیچیده نمی
)HCCD (نمونۀ . باشدمیHCCD مطابق با شکل)یک نمونۀ ) 7

است که یک سوراخ مرکزي با شعاع tو ضخامت roدیسکی با شعاع 
riمستقیم با طول دو ترك. داردa به صورت قطري از سوراخ مرکزي

امرالهی و همکاران نتایج به دست آمده از تست . شوندایجاد می
HCCDاز لحاظ . ]22[اند را براي سنگ آهک بررسی و تایید کرده

اي هاي استوانهاي بسیار شبیه به نمونهانطباق نیز این تست هندسه
وقتی که این قطعه توسط بار . مورد استفاده در این تحقیق دارد

بارگذاري شود، بسته به زاویه قرارگیري ترك نسبت pفشاري قطري 
هاي مختلفی از ها و ترکیبحالت) (به راستاي بارگذاري اعمالی 

برابر صفر است وقتی زاویۀ . گردددر قطعه ایجاد میIIو Iمود 
هاي ترك در اثر خالص قرار داشته و لبهIقطعه در حالت مود 
Iعالوه بر مود با افزایش . ]23, 22[شوند بارگذاري از هم باز می

هاي ترك نیز در تغییر فرم ترك بارگذاري و یا لغزش لبهIIتاثیر مود 
از بین رفته و I، تاثیر مود در یک زاویۀ مشخص. شودمشاهده می

این زاویه بستگی به . گیردخالص قرار میIIقطعه در شرایط مود 
مقدار . داردri/roها و نیز نسبت شعاعa/(ro-ri)نسبت طول ترك 

گردد به صورت زیر تعیین میKIICو KICچقرمگی مود اول و دوم 
]22[:
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، ضرایب شدت تنش بدون بعد هستند که به YIIو YIطوریکه به
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ri/ro وa/(ro-ri)این پارامترها براي مقادیر مختلف این . بستگی دارند
.]23, 22[ها ارائه شده است نسبت

هاي اسیدزنی شده در ، استوانهHCCDهاي براي تهیۀ نمونه
. بریده شدندmm30هایی با ضخامت شرایط معین، به صورت دیسک

هاي مورد نظر با استفاده از اره سیمی ایجاد شدند به سپس ترك
ها در دو راستاي براي تعیین چقرمگی. شودa/(ro-ri)=0.2یکه طور

در دو نمونه ترك موازي با صفحات ضعف ) 7(متعامد، مطابق شکل 
)KIC-P وKIIC-P (ها و در دو نمونۀ دیگر ترك عمود بر آن)KIC-A و

KIIC-A (0ها به صورت سپس زاویۀ بارگذاري در آن. ایجاد شد

. انتخاب گردید) KIICمتعلق به حالت (θو ) KICمتعلق به حالت (
افتد براي نسبت طول ترك اتفاق میIIاي که در آن مود خالص زاویه

گزارش شده است θ=26-30برابر ri/ro=0.2-04مذکور و مقادیر 
ri/roاز آنجاکه تحت تاثیرات خورندگی اسیدها نسبت . ]23, 22[

. باشدها کمی متفاوت مینیز در هر یک از نمونهθثابت نیست مقدار 
استوانه با شرایط 3ها، ضمن اینکه براي اطمینان از صحت جواب

زنی شدند تا نتایج مربوطه هر یک از حاالت چقرمگی از یکسان اسید
ها پس از طی این مراحل نمونه. مقدار باشد3گیري این میانگین

قرار ]ISRM]24مابین دو فک بارگذاري استیل همانند پیشنهاد 
ک توسط یک جmm/min5/0گرفته و تا وقوع شکست با نرخ 

بار نهایی و مسیر گسترش ترك براي تمامی . اتوماتیک بارگذاري شد
.ها ثبت شدآن

، Iدر حالت بارگذاري مود در روند آزمایشات مشاهده شد که، 
براي هر دو حالت ترك عمود و موازي با صفحات ضعف، الگوي 

از طرف دیگر در . گسترش از ترك اولیه و به سمت مرزها بوده است
مسیر ترك ) نسبت به تركاعمال نیرو با زاویۀ (IIبارگذاري مود 

. یابدبا منحرف شدن به سمت مرزها و نقطۀ اعمال نیرو گسترش می
هاي القاء شده در اثر اسیدکاري سبب وجود برخی حفرات و ریزترك

اي شدن مسیر ترك از راستاي اصلی شدهانحرافات جزئی و شاخه
.]7[اري در تحقیقات گذشته نیز بیان شده بود چنین رفت. است

.هاي شیمیایی مختلف و تحت دما و فشار تزریق متفاوتمقایسۀ مقادیر چقرمگی در محیط): 8(شکل 

تغییـرات چقرمگـی مودهـاي اول و دوم در دو راسـتاي     ) 8(شکل 
هـاي آزمایشـگاهی بـا    در ایـن نمـودار داده  . دهنـد مـی متعامد را نشان

، سپس براي هر مـود  )Exp value(هاي منفرد نشان داده شده عالمت
برازش با اسـتفاده از میـانگین   ) KIC-A ،KIC-P ،KIIC-A ،KIIC-P(شکست 

در تفسیر این نمـودار  ). Ave value(سه مقدار تجربی رسم شده است 
:چند نکته حائز اهمیت است

حلــول خورنــدة شــیمیایی بــه طــور عمــومی ســبب کــاهش م
-KIICبیشترین تاثیر اسیدکاري بر روي . ها شده استچقرمگی

P) مودII و کمتـرین  ) شکست، ترك موازي با صفحات ضـعف
) شکست، ترك عمـود بـر صـفحات ضـعف    Iمود (KIC-Aبراي 

علت این امر نفوذپذیري بیشـتر در جهـت مـوازي بـا     . باشدمی
بـه عبـارت   . سبت به جهت عمود بـر آن اسـت  صفحات ضعف ن
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تـر  ها کانالی را براي عبور سـریع ها و شکستگیدرزهدیگر دسته
محلول شیمیایی مهیا کرده و فرسایش بیشـتر سـبب کـاهش    

چنین تـاثیري در  . چسبندگی و سختی برشی سنگ شده است
.]15[فروز و همکاران گزارش شده است کارهاي اکبري

 تـوان  با دقت در مقادیر چقرمگی، قبل و بعد از تاثیر اسید مـی
متوجه شد که، اسیدکاري سبب فاصله گـرفتن ایـن مقـادیر از    

عالوه بر این، به دلیل آنچه در بـاال توضـیح   . یکدیگر شده است
ازي با صـفحات  داده شد، تاثیر محلول شیمیایی در راستاي مو

ایـن امـر سـبب    . ضعف شدیدتر از راستاي عمـود بـوده اسـت   
از اینرو بار نهایی . تشدید خاصیت دوسانگردي ماده خواهد شد

شکست و الگوي گسترش ترك تابعی از مکان هندسـی تـرك   
اولیه، پارامترهاي مربوط به اسیدکاري و میزان تغییرات خواص 

.د بودمکانیکی سنگ مخزن پس از اسیدزنی خواه
هاي تجربی بـراي یـک حالـت خـاص قبـل از اسـیدکاري       داده

نزدیک به یکدیگر هستند ولی بعد از آن کمی از یکدیگر فاصله 
بـه  . باشـد این امر به سبب انحالل انتخابی مـواد مـی  . اندگرفته

عبارت دیگر، به دلیل غیر یکسان بودن مینرالـوژي و چیـدمان   
با این حال روند . باشدان نمیها یکسها، اثر اسید بر نمونهکانی

.اي معقول پیروي نموده استتغییرات از شیوه
 در مقایسۀ دو نوعHClهاي متفاوت، به طـور کلـی و   با غلظت

عمومی اسید با غلظت بیشـتر، موجـب کـاهش بیشـتر در هـر      
.چهار حالت چقرمگی شده است

هاي اشـباع شـده در آب در مقایسـه بـا هـوا، چقرمگـی       نمونه
. دهندرا به خصوص در مودهاي دوم شکست نشان میکمتري 

پدیدة مذکور به این دلیل است که با وجود آب سـطح لغـزش   
اي در چنـین پدیـده  . گـردد روانکاري شده و لغزش تسهیل می

.]7[نتایج متون گذشته اشاره شده است 

گیريبحث و نتیجه-6

هـاي آزمایشـگاهی بـه    در این تحقیق سعی شد تا با طراحی تسـت 
تاثیر پارامترهاي عملیاتی و نوع اسید بر روي خـواص مکـانیکی سـنگ    

از آنجاکه مطالعات فراوانی در حوزة . مخازن هیدروکربنی پرداخته شود
مهندسی شیمی بر روي پارامترهاي سیال تزریقی انجام شـده، در ایـن   

امترهاي محیط سنگی از دیدگاه مکانیک سنگ مـد  مطالعه تغییرات پار
کلیــۀ کـه بـا وجـود مـواد شـیمیایی خورنـده،       نظـر قـرار گرفـت چـرا     

ایـن  . نمایـد پارامترهاي فیزیکی و مکـانیکی سـنگ مخـزن تغییـر مـی     
ها از جملـه ظرفیـت   تغییرات سهم قابل توجهی در محاسبات و طراحی

کسـت و نفوذپـذیري   هاي نفت، نیروي الزم بـراي ایجـاد ش  باربري چاه

تـر  تواند بـراي فهـم دقیـق   نتایج این آزمایشات می. باشدمخزن دارا می
و اعتبارسنجی مکانیکی-رفتار سنگ تحت فرآیندهاي توامان شیمیایی

. هاي عددي توامان به کار گرفتـه شـود  هاي رفتاري و توسعۀ مدلمدل
ررسـی  همچنین اثر فرآیند اسیدکاري نیز از دیدگاه مکانیک شکسـت ب 

توانـد کمـک شـایانی در طراحـی فرآینـدهاي      ها میاین بررسی. گردید
وار نتایج این تحقیق خالصه. اسید شکست و شکست هیدرولیکی نماید

:گرددبه صورت زیر ارائه می
    کاربرد اسید  به طور کلی سبب کـاهش مـدول االسـتیک و

مقاومت تک محوري شده است که این کاهش براي اسیدهاي قـویتر،  
در عین حال . باشدتر میهاي بیشتر و یا دماهاي باالتر محسوسجمح

ها بعد از اسیدکاري افزایش یافتـه  پذیري نمونهضریب پواسون و شکل
.است
      یابـد در اثر انحـالل سـنگ در اسـید تخلخـل افـزایش مـی .

ها نشان داد که این افـزایش بـا فاصـله    هاي میکروسکوپی نمونهعکس
ضـمن اینکـه میـزان افـزایش     . شودکمتر میگرفتن از چشمۀ اسیدي 

کنند و مقدار آن تخلخل در جهات مختلف روند یکسانی را پیروي نمی
این نتیجه حـاکی از  . به نفوذپذیري در راستاهاي مختلف وابسته است

آن است که بعد از اسیدزنی با یک مـادة نـاهمگن ناهمسـانگرد روبـرو     
عـددي فرآینـدهایی   بایسـت در مدلسـازي   ایـن واقعیـت مـی   . هستیم

.همچون شکست هیدرولیکی مد نظر قرار گیرد
  اسیدکاري سبب تشدید خاصیت ناهمسانگردي سنگ شـده

تفاوت رفتاري در جهات مختلف به خصوص در مدول االسـتیک  . است
بایست در مدلسازهاي عـددي  این تفاوت می. شودو چقرمگی دیده می

.این فرآیند مد نظر قرار گیرد
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