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شکافت اسیدی

(KPE)اجرایی شرکت خدمات مهندسی نفت کیش روش

و امکان سنجیارزیابیمطالعات،•

مهندسی و طراحی•

اجرای عملیات•

اقدامات پس از عملیات•

HSE

موفقیت ها

چالش ها

فهرست
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نگسپذیریهدایتافزایشموجبکهنمودهایجادسنگدرراشکاف هاازشبکه ایشده،اعمالفشار.پذیردمیصورتنماید،

ولیدتمیزانوشدهبیشترچاهبهمخزنازسیالجریانوگشتهتسهیلمخزنسیالبهدسترسیدلیل،همینبه.گرددمی
.می یابدافزایش

2012هیدرولیکی در دنیا تا سال/ شکافت اسیدی عملیات میلیون 2/5از انجام بیش 
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هایسنگدرگازیذخایر%90ونفتیذخایر%85ایرانکشوردر
هایزندساازکربناتهمخازنبرداشتقابلگازونفت.دارندقرارکربناته
کنولوژیتبکارگیریمستعدبسیارمخازناینلذابوده،تراواکمومتراکم
آنزااستفادهوباشندمیتولیدافزایشمنظوربهمصنوعیشکافت

روایناز.دهدافزایشچشمگیریطرزبهراتولیدمیزانتواندمی
عمدتاًنایازپیشتاکهتکنولوژی،اینبهدستیابیجهتدرهاییتالش
.استهشدانجام،(سیریمیدان)اندنداشتهبردرراآمیزیموفقیتنتایج

فتینمیداندراسیدیشکافتعملیاتانجامبهتصمیمراستاهمیندر
.شدگرفتهتولید،افزایشروشعنوانبهآذر

هایروشبرتمرکزباکیشنفتمهندسیخدماتشرکت
IORوعملیاتومهندسیزمینهدرتجربهباتیمیازگیریبهرهو

یاسیدشکافتتجربهدههچهارازبیشکهخارجیمشاورانازاستفاده
دردیاسیشکافتعملیاتانجامبهاقدامداشتند،جهانمختلفنقاطدر

.گرفتانجامآذرمیدانچاهسهدرعملیاتاین.نمودآذرنفتیمیدان
ایجنتمیدان،اینناشناختهوعدیدهمشکالتوهاچالشوجودرغمعلی

میزانتوجهقابلافزایشازنشانعملیاتازپسهایتست
.تاسداشتهاسیدیشکافتعملیاتموفقیتوتولید

پروژه این در  KPEتجاربها و دستاورد 

دانش فنی و تکنولوژی متناسبانتقال •
قابلیت طراحی، مهندسی، آنالیز و       •

بهینه سازی قبل و بعد از عملیات
در جهت ها و چالش ها تهدید مدیریت •

احتمالیکاهش آسیب های 
اد و ، موتأمین کنندگان تجهیزاتشناسایی •

کاالی مورد نیاز پروژه



مخزن•

کزمین شناسی و ژئومکانی•

تکمیل چاه•
مطالعات،  

ارزیابی و امکان  
سنجی

دیتست و طراحی سیاالت عملیات شکافت اسی•

Main Fracو Data Fracمدلسازی و طراحی •

طراحی جزئیات و مراحل عملیات•

مهندسی و  
طراحی

اجرای عملیات

اولیهتحلیل نتایج عملیات و تطابق با تخمین های•

ایجنتاساسبرنامه عملیات برها وبروزرسانی مدل •

برنامه و پایش تولید پس از عملیاتارائه•
اقدامات پس از  

عملیات

فعالیت های پیش ازعملیات •

Data Fracعملیات •

Main Fracعملیات •

از عملیاتچاه آزمایی پس•
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KPE
روش اجرایی

KPE



مخزن

تخمین عبورپذیری، تخلخل و اشباع سیاالت در مخزن•

تعیین محدودیت ها و مشکالت مخزنی در انجام عملیات•

انتخاب بهترین چاه جهت انجام عملیات با توجه به نتایج امکان سنجی•

انتخاب بهترین بازه جهت انجام عملیات شکافت اسیدی•

ده آلو تخمین شرایط تولید قبل و بعد از عملیات شکافت اسیدی در شرایط ایIPR ،TPRتهیه •

تخمین پارامتر های شکاف در سناریو های مختلف تزریق اسید•

زمین شناسی و ژئومکانیک

مقدار و جهت استرس ها•

تعیین فشار شکست سازند•

چاهتکمیل 

تعیین محدودیت های عملیاتی با توجه به فشار مورد نیاز جهت شکست سازند•

آنالیز استرس و انتخاب متریال تکمیل چاه•

Well Headطراحی تجهیزات تکمیل چاه و •
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مطالعات، ارزیابی و امکان سنجی



تست و طراحی سیاالت عملیات شکافت اسیدی

Crosslinked Gelو Linear Gelتست های کنترل کیفیت سیاالت •

اسیدیتست های کنترل کیفیت سیاالت •

ویژههای طراحی سیاالت تست •

اسیدیهای طراحی سیاالت تست •

 Main Fracو Data Fracمدل سازی و طراحی 

اسیدی با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی شکافت ساخت مدل •

تعیین تعداد، عمق و طول شکاف در بازه های هدف با شبیه سازی سناریو های مختلف تزریق•

سازیو تخمین شرایط تولید قبل و بعد از عملیات شکافت اسیدی با استفاده از داده های مدل IPR ،TPRتهیه •

عملیاتآنالیز اقتصادی •

عملیاتطراحی جزئیات و مراحل 

تعیین نیازمندی های تجهیزاتی با توجه به برنامه عملیات•

با توجه به برنامه عملیاتلجستیکی تعیین نیازمندی های •

عملیاتبا توجه به برنامه HSEتعیین نیازمندی های •
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طراحیمهندسی و 



داده های چاه آزماییتحلیل •

واقعی با مقادیر پیش بینی شده  IPRمقایسه •

(ته چاه و جداریچاه، سر )عملیاتی های تحلیل فشار •

Main Fracتحلیل داده های •

تاریخچه فشار و تعیین پارامترهای شکاف  تطابق •

تعیین بازدهی سیاالت•

بروز رسانی مدل های تهیه شده اولیه •

عملیات  رسانی برنامه بروز •
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اقدامات پس از عملیات

:های پیش از شروع عملیات شاملفعالیت •

Function Test کلیه تجهیزات

 تجهیزات در محل چاه با در نظر گرفتن کلیه نکات عملیاتی و ایمنی جانمایی

  تست های آزمایشگاهی سر چاه جهت اطمینان از کیفیت افزایه ها

برنامه، مطابق ...(آزمایی، شستشوی اسیدی و چاه )عملیات اولیه •

Data Fracعملیات •

و اصالح برنامه در صورت نیازData Fracنتایج تحلیل •

Main Fracعملیات •

برنامهمطابق ... و ، نمونه گیری سیال PLTآزمایی، چاه •

اجرای عملیات



HSE
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ریسک و ارزیابی شناسایی •

هاتعیین نیازمندی •

در برنامه عملیاتاستانداردهابکارگیری •

نظارت در زمان عملیات•

انجام عملیات بدون آلودگی زیست محیطی •



هاموفقیت 
حادثهنفر ساعت کارکرد بدون 604677ثبت •
دهی  افزایش تولید و شاخص بهره •

افزایش شاخص بهره دهی ویژه چاه

اهافزایش دبی تولیدی چ
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Fractured Wells
High Volume Acidized Wells

.ی باشدنتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش قابل توجه توانایی تولید چاه ها پس از عملیات شکافت اسیدی م

.ناشی از وجود شکاف های طبیعی در ناحیه اطراف چاه، بر اساس نتایج چاه آزمایی می باشدGتوانایی تولید چاه 
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هاموفقیت 

چاه نفت درجا% 25درصد مشارکت تولید الیه حاوی

Well A 0
Well B 53
Well C 40
Well D 2
Well E 15
Well G 1
Well H 28
Well I 0
Well J 3.5
Well K 9
Well L 0
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حاویآذرمیداناصلیهایالیهازیکی
.باشدمیمیدانجایدرنفتکل25%

ه،الیایندردرجانفتبودنباالعلیرغم
.گیردمیصورتالیهاینازپایینیتولید
اینازتولیدمشارکتدرصدبودنپایین

اباسیدکاریعملیاتازبعدحتیالیه
قابلتأثیرعدمدهندهنشانباالحجم
برچاهتحریکمعمولهایروشتوجه

هایدادهبامطابق.باشدمیالیهاین
ایندراسیدیشکافتعملیاتموجود،

الیهاینازگیرچشمتولیدبهمنجرالیه
.استگردیده
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Fractured Wells
High Volume Acidized Wells

1/242 MMSTB1/272 MMSTB

درهالیاینشدنتولیدیبهمنجرکهگرفتصورتاسیدیشکافتعملیاتCوBچاهدردرجانفت%25حاویالیهدر
اسیدچاهشتهتجمعیتولیدبرابرتقریباًچاهدواینازگرفتهصورتتجمعیتولیدمیزان.گردیدهاچاهسایربامقایسه

.باشدمیباالحجمباکاریاسیدبامقایسهدرعملیاتاینزیادبسیاربازدهیدهندهنشانکهباشد،میشدهکاری
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درصد تولید نفت
از الیه مذکور 
توسط دو چاه 
شکافت اسیدی 

(49.4)%

درصد تولید نفت
از الیه مذکور 

چاه اسید 8توسط 
کاری شده با حجم

%(50.6)باال 

نفت درجا% 25تولید انباشتی از الیه حاوی 



Well Model Fracture - Finite conductivity

Reservoir 
Model

Homogeneous

Boundary One fault

Total Skin -4.9 --

k.h, total 750 md.ft

Xf 69 ft
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Log-Log plot: p-p@dt=0 and derivative [psi] vs dt [hr]

Τ𝟏شیب  نشان دهنده شکاف هیدرولیکی𝟐

Well Model Fracture - Finite conductivity

Reservoir 
Model

Homogeneous

Boundary One fault

Total Skin -5.1 --

k.h, total 681 md.ft

Xf 88 ft

1E-3 0.01 0.1 1 10

Time [hr]

10

100

1000

P
re

s
s
u

re
 [
p

s
i]

Log-Log plot: p-p@dt=0 and derivative [psi] vs dt [hr]

(الیه اول)Aنتایج چاه آزمایی پس از عملیات در چاه 

(الیه دوم)Aنتایج چاه آزمایی پس از عملیات در چاه 

Well Model
Fracture – Infinite 

conductivity

Reservoir 

Model
Homogeneous

Boundary Infinite

Total Skin -5.3 --

k.h, total 650 md.ft

Xf 83 ft

Bچاهنتایج چاه آزمایی پس از عملیات در 
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Log-Log plot: p-p@dt=0 and derivative [psi] vs dt [hr]

Cنتایج چاه آزمایی پس از عملیات در چاه 

هاموفقیت 
تتأیید ایجاد شکاف به کمک نتایج چاه آزمایی بعد از عملیا•
کاهش قابل توجه ضریب پوسته  •
تماس با مخزنافزایش سطح •
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عدم وجود تجربیات موفق در کشور

 محدودیت های فشاری

محدودیت بر روی لبه آستری•

محدودیت تجهیزات درون چاهی و سر چاهی با توجه به شرایط تحریم•

محدودیت دسترسی به تجهیزات مورد نیاز به دلیل تحریم های اقتصادی

 تشکیل رسوب آسفالتینمشکالت شدید ناشی از

ایمنی محدودیت عملکرد شیر •

تجهیزات درون چاهی  محدودیت عبور •
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چالش ها



شرکت خدمات مهندسی نفت کیش
1958963111: ، کد پستی12تهران، میدان نوبنیاد، خیابان کوهستان ششم، پالک 

02126114650: فکس02127620: تلفن

info@kpe.ir: ایمیلwww.kpe.ir: وبسایت

Sensing Solutions…


