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کاربرد روش تشدید مغناطیسی هسته ( )1NMRدر صنعت نفت
مهدی رضوی فر* ،احسان نیکویی ،جعفر قاجار  ،دانشگاه شیراز

چکیده
ش��ناخت دقیق تر توزیع حفرات و س��یاالت درون محیط متخلخل برای تحلیل تولید مخزن و بررسی روشهای ازدیاد
برداشت نفت ضروری است .برای این منظور از روشهای متنوعی مثل تزریق جیوه در مغزه ،تزریق گاز ،تصویربرداری
س��هبعدی ،روش تش��دید مغناطیسی هسته و  ...اس��تفاده میشود .روش تشدید مغناطیسی هس��ته مزایایی دارد که
اس��تفاده از آنرا برای توصیف ویژگیهای س��نگ و سیال مخزن مورد توجه قرار داده است .از کاربردهای این روش در
صنعت نفت تعیین مناطق ش��یلی (آب محدود در رسها) ،تعیین مقدار س��یال آزاد و قابلتولید ،ترسیم طیف تراوایی
س��نگ ،ترس��یم نمودارهای فشار موئینه بر حسب اشباع آب ،بررسی توزیع اندازهی حفرات ،شناسایی و تمایز بین آب
و نفت و شناسایی و تمایز بین نفت سبک و سنگین است .در این روش از خصوصیات الکترومغناطیسی اتمها (بهویژه
هیدروژن) اس��تفاده میش��ود .بدین ترتیب که پروتونها تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار میگیرند ،سپس دستگاه
س��یگنالهای بازتابی از این پروتونها را بهش��کل نمودارهایی رسم میکند و تفسیر این نمودارها منجر به اندازهگیری
ویژگیهای سنگ و سیاالت مخزن میشود .در این مقاله کاربردهای این روش در صنعت نفت بهصورت جامع بررسی
و مزایای آن در مقایسه با سایر روشها بیان شده است.
مقدمه

تش��دید مغناطیسی هس��ته 1بهعنوان روش��ی کاربردی برای
بررس��ی محیطهای متخلخل در فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی،
پزشکی ،مهندسی نفت و س��ایر رشتهها مطرح است .در صنعت
نفت شناخت دقیقتر و جامعتر محیط متخلخل و توزیع اندازهی
حفرات در س��نگ ،س��بب ش��ناخت بهتر و تخمی��ن مطلوبتر
متغیره��ای مخزن��ی و بهتب��ع آن پیشبینی دقیقت��ر تولید از
می��دان خواهد ش��د .در صنعت نف��ت از روش ( NMRبهصورت
نگارب��رداری )2بهعن��وان ابزاری کارب��ردی در تعیین ویژگیهای
پتروفیزیکی مخازن چه در آزمایش��گاه و چه در چاههای نفت و
گاز استفاده میگردد.

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/05/12 :
تاریخ ارسال به د   اور97/05/21 :
تاریخ پذیرش د   اور97/07/13 :

واژگان کلید ی:
تشدید مغناطیسی هسته ،توزیع اندازهی
حفرات ،تخلخل سنگ ،تراوایی سنگ،
اشباع آب در سنگ ،سیال آزاد و
قابلتولید ،توزیع سیاالت ،منحنیهای
فشارموئینه ،درجهی اشباع

س��يال از نوع برهمكنش آنها با ميدان مغناطيسي تعيين ميشود.
بهدلی��ل فراوان��ی اتم هيدروژن در آب و نفت و س��يگنالي نس��بتاً
قوي آن ،مطالعات  NMRس��نگ با اس��تفاده از واکنش هس��تهی
اتم هيدروژن به ميدانهاي مغناطيس��ي صورت میگیرد .شکل1-
شماتیک دستگاه  NMRرا نمایش میدهد [.]1-6
جهتگيري پروتونها درون س��یال سازند بهصورت كاتورهاي
و تصادفی اس��ت .در صورت قرار گرفتن در ميدان مغناطيس��ي
ايستاي  ،Boپروتونها در جهت اين ميدان جهتگيري ميكنند.
این میدان محورهای چرخشی پروتونها را هم جهت و پروتونها

 -1اصول اندازهگيري تشديد مغناطيسي هسته

هس��تههای ات��م بس��ياری از عناص��ر ،مغناطيس��ی و دارای بار
الکتریک��ی هس��تند که اي��ن ويژگی ب��ر نح��وهی برهمکنش اين
هستهها با ميدان مغناطيسی اعمال شده اثر میگذارد .هستههای
هيدروژن ،کربن (فقط ايزوتوپ  ،)C13نيتروژن و فسفر نمونههای از
هس��تههای مغناطيسی هستند .سادهترين مورد مغناطيسی شدن
هس��تهها ،مغناطیسی شدن پروتون در هس��ته هيدروژن است .به
واکنش هس��تهی اتم با ميدانهاي مغناطيسي اعمال شده ،تشديد
مغناطيس��ي هسته گفته میش��ود و ویژگی هستههای موجود در

ثبت کننده

تولید کننده فرکانس

شناساگر
 1شماتیک دستگاه تشدید مغناطیسی هسته ای
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را قطبی میکند (ش��کل .)2-س��پس میدان نوسانی دستگاه B1

(بهص��ورت فرکانس رادیوی��ی با انرژی کم) جه��ت انحراف این
پروتونها از موقعیت تعادلی جدیدش��ان اعمال میش��ود .وقتی
می��دان نوس��انی قطع ش��ود پروتونه��ا تمایل به بازگش��ت به
حال��ت میدان مغناطیس��ی دائمی دارند (حال��ت آرامش )3و در
این بازگش��ت س��یگنالهایی بازتاب میکنند که توسط دستگاه
ثبت میش��وند .این س��یگنالها بهصورت نم��ودار نمایی نزولی
ثبت ش��ده و با تحلیل این نموداره��ا خواص پتروفیزیکی مخزن
ارزیاب��ی میگردد .با اعمال يکس��ري پال��س متوالی (بهصورت
امواج رادیویی) ميتوان زوال س��یگنال و واپاشيدن بالهی اكو 4را
ثبت كرد .زوال س��یگنال  NMRمتناسب با تعداد هیدروژنهای
موجود و بهتبع آن توزیع اندازهی حفرات و توزیع سیاالت درون
محیط متخلخل است [.]6-11
حف��رات ریز زمان آرامش کمتری دارن��د .در حالیکه حفرات تحلیلها برای محاسبهی تخلخل ،تراوایی ،نوع سیال مخزن و ...
بزرگ زمان آرامش طوالنی دارند و امکان تولید س��یاالت درون است [.]13-17
آنها وجود دارد .بنابراین توزیع زمانهای آرامش ،یک اندازهگیری
س��ه مکانیس��م برای آرامش هیدروژنها وج��ود دارد :الف)
از توزیع اندازههای حفرات اس��ت .زمان آرامش و توزیع آن برای آرامش س��طحی (در س��طح تماس سیال با س��نگ) ب) آرامش
تودهای (از طریق خواص فیزیکی س��یال) ج) آرامش انتش��اری
(بهدلیل تفاوت قدرت میدان مغناطیسی در قسمتهای مختلف
هم
مکانیس��مها با
این
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دارد:

 2چینش اتمها قبل و بعد از اعمال میدان مغناطیسی

ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ،

بهدس��ت آوردن س��ایر متغیره��ای پتروفیزیکی مانن��د تراوایی،
تخلخل مؤثر ،5اش��باع کاهشنیافتنی و ترسیم منحنیهای فشار
موئینه-اشباع ،تشخیص هیدروکربن و  ...کاربرد دارند [.]9-15
دو ن��وع آرامش (بازتاب س��یگنال) برای اتم هی��دروژن اتفاق
میافتد :الف) تحت تأثیر میدان مغناطیس��ی اولیه (پروتونهای
کات��ورهای در حال همجهت ش��دن با میدان مغناطیس��ی) ب)
زمانی که میدان مغناطیس��ی دوم قطع میش��ود و پروتونهای
هی��دروژن تمایل به بازگش��ت ب��ه جهت اعمال ش��ده از میدان
مغناطیس��ی دائم��ی و اولیه دارند .زمان آرام��ش اول را با  T1و
زمان آرامش دوم را با  T2نمایش میدهند .شکل 3-شماتیکی از
نمودار توزیع  T2مربوط به سیگنالهای بازگشتی از هیدروژنها
را نمایش میدهد که توس��ط فرمولهای ریاضی به نمودار توزیع
زمان آرامش  T2تبدیل ش��ده اس��ت .نمودار  T2مبنای تمامی

از

3
)�(2

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ

�

�

��

��

�
�
�

��
�

�

��

�

��

�

اﺳﺖ

�
�

��

].[18

�
�
�

=

آرامش سطحی
آرامش انتشاری
آراﻣﺶ ﺗﻮدهاي
ﺳﻄﺤﻲﺳﻄﺤﻲ آراﻣﺶ ﺗﻮدهاي
آراﻣﺶ آراﻣﺶ اﻧﺘﺸﺎري آراﻣﺶ

� �

آرامش تودهای

آراﻣﺶ اﻧﺘﺸﺎري آراﻣﺶ ﺳﻄﺤﻲ آراﻣﺶ ﺗﻮدهاي

�
� � �� ��
��
��� ��
� � �3
�
� � �� � � �
�� �� � � � � �3

ﺳﻄﺢ

در

�
�� � � �� � � � �
���
�
�� � � �� �

آزاد

ﻛﺮدن

�

ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ،

ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ � ،ﻧﺴﺒﺖ
ي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ در آزاد
� ﺣﺠﻢ � ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ،
اﻧﺘﺸﺎر در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل �
ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ
اداﻣﻪ
در
اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮدﻫ

ﻫﺎ � ،ﻧﺴﺒﺖ
در آزاد ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﻮن
ذﻛﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ
ﺣﺠﻢ � ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
روش�
در اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﻮل � ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ7 ،
6
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ

روش در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم و ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﮔﺮﻣﺎﻳﻲ،
ﺑﺎ � ﻣﻴﺪان ﮔﺮادﻳﺎن  �� ،زﻣﺎن اﻛﻮ دروﻧﻲ و � ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ

ﻳﻲ� ،
روش در ﮔﺮﻣﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ
ﺷﺪه اداﻣﻪ
اﺳﺖ .در
اﻧﺘﺸﺎر
دروﻧﻲ 7و
زﻣﺎن اﻛﻮ
ﮔﺮادﻳﺎن6و�� ،
ﻫﺎ ذﻛﺮ
ﺛﺎﺑﺖ روش
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ�ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
روش در
ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ
ﻣﻴﺪانﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺖ
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روش در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم و ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1-2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻨﮓ
ﻳﻜﻲ
ﺧﺎﻟﻲ

از

اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي

ﺑﻪ

ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
از

ﻣﺨﺎزن

ﻓﻀﺎﻫﺎي

دﻗﻴﻖ

ﻣﻲﺷﻮد.

ﺧﺎﻟﻲ،

و

در

ﻣﻬﻢ

ﺗﺨﻠﺨﻞ
ﻣﻨﺤﻨﻲ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺳﻨﮓ
��

ﻣﻘﺪار

ﻣﺨﺰن

)زوال

اﻧﺪازهي

ﻧﻔﺖ
ﺳﺒﺐ

ﺳﻴﮕﻨﺎل
ﺣﻔﺮات

درﺟﺎ
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و

ﻣﻘﺪار

ﺑﺎزده

ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻪ
روش ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﻛﺎﻫﺶ -2
ﺳﻨﮓ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ
-1-2
در
ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﻋﺪم

درﻳﺎﻓﺘﻲ
اﺳﺖ.

از

ﻣﺨﺎزن،

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي

ﺣﺠﻢ

ﺷﺒﻴﻪﺳ

ﻴﺪان
ﻫﺎ
ﻫﻴﺪروژن
از
ﻣﻓﻀﺎﻫﺎي
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺠﻢ
ﺗﺤﺖﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن،
ﻘﺪار ﻧﻔﺖ درﺟﺎ و ﻣﻘﺪار
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
در
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻬﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻠﻴﺪي و
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺳﻨﮓ
ﻳﻜﻲ2از-1-

ﺑﺰرگ

ﺣﻔﺮات
ﻴﺖ در و
ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﺨﻠﺨﻞ ��
رﻳﺰ،
ﺣﻔﺮات
ﺷﺒﻴﻪازﺳﺎزي و
ﻋﺪمﻗﻄﻌ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻴﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي دﻗ
ﻣﺨﺎزن ،ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻳﻨﺪﻫﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻘﺪارﻓﺮآﺑﺎزده
درﺟﺎ و
ﻛﺎﻫﺶﻧﻔﺖ
ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪار
ﻣﺨﺰنﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﻨﮓﻣﻬﻢ در
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي و
ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازهي ﺣﻔﺮات اﺳﺖ .ﺣﻔﺮات رﻳﺰ �� ،ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﻔﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ�� ،
ﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ(
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻨﺤﻨﻲ �� )زوال ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازهي ﺣﻔﺮات اﺳﺖ .ﺣﻔﺮات رﻳﺰ �� ،ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﻔﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ�� ،

42

ﻓ

ﻣﻐﻨﺎﻃ

اﺳﺖ .ﻣﻲﺷﻮد.
ﻲ ﻣﺨﺎزن
ﺧﺎﻟ از
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ(
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ
ﻛﺎﻫﺶﺗﺤﺖ
ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ
ﺳﻨﮓ درﻳﺎﻓﺘﻲ
ﺗﺨﻠﺨﻞﺳﻴﮕﻨﺎل
ﻴﻖ� )زوال
ﻲ�
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي و
ﻴﺖﻴﺪاندر ﻓﺮآ
ﻋﺪمﻗﻄﻌ
ﻣﺨﺰن ازﺳﺒﺐ
ﻣﻨﺤﻨدﻗ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي

 3شماتیک نمودارهای سیگنال های بازگشتی از اتم ها تحت تأثیر میدان مغناطیسی []2

�

ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي آراﻣﺶ ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ وﺟﻮد دارد :اﻟﻒ( آراﻣﺶ ﺳﻄﺤﻲ )در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺳﻴﺎل ﺑﺎ ﺳﻨﮓ( ب(
آراﻣﺶ ﺗﻮدهاي )از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻴﺎل( ج( آراﻣﺶ اﻧﺘﺸﺎري )ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻗﺪرت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ( ] .[13-12در ﻓﺮﻣﻮل 1-ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ].[18
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-2-2تعیین حجم سیال آزاد و سیال کاهشنیافتنی

مقدار تخلخ��ل و ان��دازهی فضاهای خالی اندازهگیری ش��ده
�
توس��ط دس��تگاه  NMRبرای تخمی��ن مقدار س��یال قابلتولید
در این فرمول  Sمساحت سطح V ،حجم،
8
ﻧﺴﺒﺖ
�
ﻫﺎ،
ﭘﺮوﺗﻮن
ﻛﺮدن
آزاد
در
ﺳﻄﺢ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
درﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
ﺣﺠﻢ� ،
ﺳﻄﺢ� ،
اندازهﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻓﺮﻣﻮل �
آزاد ازکردن پروتونها γ ،نسبت (شاخص س��یال آزاد ) استفاده میشود .س��یاالت قابلتولید در
س��طح
توانایی
گیری از
در اﻳﻦ ρ
7
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ � ،ﻣﻴﺪان ﮔﺮادﻳﺎن
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ
اﺳﺖ .در
می��داناﻛﻮ دروﻧﻲ
گرمای��ی ��G،6،زﻣﺎن
7
ب��زرگ قرار دارند .در حـالیکه س��یاالتی که نمیتوانند
ﺟﺎﻣﻊ حفرات
ﺑﺮرﺳﻲثابت
اداﻣﻪ و D
درونی
اﻧﺘﺸﺎراک��و
ﺛﺎﺑﺖزمان
گرادیانوTE�،6
اینذﻛﺮ
روشﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ
ﺷﺪهدراﺳﺖ .در س��نگ حرکت کنند در حفرات کوچک و ریز جای گرفتهاند.
روش
کاربردهای
بررس��ی درجامع
اﻧﺠﺎمدرو ادامه
اس��ت.
روش در ﺻﻨﻌﺖانتش��ار
صنعت باالدس��تی نفت به طور جامع بررسی شده و مزایای این بهدلی��ل اینکه مقادی��ر  T2میتواند بهان��دازهی فضاها ربط داده
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ش��ود میتوان حدی 9از  T2را ط��وری انتخاب کرد که زمانهای
شها ذکر گردیده است.
روش در مقایسه با سایر رو
 -1-2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻨﮓ
کوتاهتر از آن نش��انگر فضاهای کوچک (حفرات ریز) باش��ند که
ﻓﻀﺎﻫﺎهي
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ درﺟﺎ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ،ﺣﺠﻢ
دام افتاده 10در آنها قرار دارند و  T2های بزرگتر از آن
س��یال ب
 -2كاربردهاي روش تشديد مغناطيسي هسته
و
ﺳﺎزي
ﻴﻪ
ﺷﺒ
ﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻓﺮآ
در
ﻴﺖ
ﻗﻄﻌ
ﻋﺪم
ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ
نش��اندهندهی حفرات بزرگتر و حجم س��یال آزاد و قابلتولید
 -1-2تعیین تخلخل سنگ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻨﺤﻨﻲ �� )زوال ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ(
یکی از متغیرهای کلیدی و مهم در تعیین مقدار نفت درجا و باش��ند بنابراین بهکمک این روش میت��وان تخلخل مؤثر را نیز
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازهي ﺣﻔﺮات اﺳﺖ .ﺣﻔﺮات رﻳﺰ �� ،ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﻔﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ� ،
محاسبهی دقیق محاسبه �کرد [15و14و.]11
بازده تولید از مخازن ،حجم فضاهای خالی است.
عواملی مثل نوع سنگ ،توزیع اندازهی حفرات ،فشار موئینگی،
تخلخل سنگ مخزن س��بب کاهش عدمقطعیت در فرآیندهای
شبیهس��ازی و بهرهبرداری از مخازن میشود .منحنی ( T2زوال تخلخل و بس��یاری از عوام��ل دیگر که هنوز بهخوبی ش��ناخته
س��یگنال دریافتی از هیدروژنها تحت تأثیر میدان مغناطیسی) نش��دهاند روی مقدار حد  T2مؤثرن��د .بنابراین تحقیقات تجربی،
مربوط ب��ه فضاهای خالی ،متناس��ب با اندازهی حفرات اس��ت .این مقدار را برای هر مخزن تعیین میکند .مث ً
ال در برخی منابع
حفرات ری��ز T2 ،کوتاه و حفرات بزرگت��ر T2 ،بزرگتری دارند این مقدار  ۳۳میلیثانیه قرار داده شده است [15و14و.]11
و نم��ودار کل��ی  T2س��نگ ،برآیندی از این نمودارهاس��ت .پس
نم��ودار منحنی نزول  T2نمایانگر توزیع اندازهی حفرات اس��ت  -3-2تعیین آب بهدام افتاده در رسها
آبی که در حفرات با اندازهی متفاوت وجود دارد به چند دسته
(شکل .)4-بنابراین با محاس��بهی مساحت زیر نمودار توزیع T2
تقس��یم میش��ود :الف) آب محصور در رس (آب درون فضاهای
تخلخل کلی سنگ بهدست میآید [.]1-17

 4تأثیر اندازهی حفرات سنگ در نحوهی توزیع ]2[ T2
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بس��یار کوچ��ک رس) ب) آب در حفراتی ک��ه در آنها نیروهای
موئین��ه تأثیر زیادی بر حرکت س��یال دارند ج) آبی که میتواند
بهراحت��ی حرکت کند (معموالً در فضاهای بزرگ) .این انواع آب
از لحاظ ضری��ب پخش با یکدیگر متفاوتند .بهطور کلی س��یال
محصور ش��ده در یک فضای کوچک ،زمانهای  T1و  T2کوتاه و
ضریب پخش کوچکی دارند ک��ه این بهدلیل محدودیت حرکت
مولکولی در فضاهای کوچک است .آب آزاد (آبی که میتواند در
س��نگ حرکت کند) معموالً  T1و  T2و ضریب پخش متوسطی
دارند (شکل14[ )5-و7و6و2و.]1
بنابراین اس��تفاده از  NMRدر تعیی��ن جزء حجمی الیههای
دانهری��ز مانند ش��یل (که موجب کاهش مقاوم��ت الکتریکی در
س��ـازندهای الیهالیه میشوند) رایج اس��ت و میتوان با تحلیل
توزیع اندازهی حفرات حاصل از نمودار توزیع زمان  T2این نتایج را

موئینگی 12را دارند .جهت تعیین حد برای توزیع زمان  T2جهت
شناس��ایی جزء حجمی الیههای دانهریز در مخازن و شناس��ایی
آب ب��هدام افت��اده در رسها و حفرات بهدلی��ل نیروی موئینگی
(حجم سیاالت محدود شده )13بهصورت تجربی از آزمایش روی
نمونهی سنگ مخزن استفاده میشود [14و7و6و2و.]1
مخازن��ی با مقاومت کم 14س��بب تفس��یر نادرس��ت اطالعات
نمودارگیری میشوند و اشباع آب را بیشتر از مقدار واقعی نشان
میدهن��د .روش  NMRدر حل این مش��کل کاربرد دارد؛ چراکه
عالوه بر تأمین اطالعات تخلخل و نوع س��یال میتواند دربارهی
مقدار آب محصور در رس ،آب محدود به موئینگی و آب متحرک
نیز اطالعاتی فراهم کند.
 -4-2تعیین ویژگی هیدروکربنهای مخزن

توزیع سیگنال های دریافتی

واکنش هیدروکربنها مانند گاز ،نفت س��بک ،نفت با گرانروی
بهدست آورد .این جزء حجمی شامل الیههایی است که بیشترین
اش��باع آب بهدام افتاده در رس 11و ب��هدام افتاده بهدلیل نیروی متوس��ط و نفت سنگین به دستگاه  NMRبا یکدیگر متفاوتند .با
ای��ن تفاوت میتوان بین ان��واع هیدروکربنها تمایز ایجاد کرد و
آنها را شناسایی کرد .زمان  T2نفتخام به گرانروی نفت بستگی
دارد .با افزای��ش گرانروی ،تحرک پروتونه��ای هیدروژن کمتر
میشود؛ در نتیجه زمان آرامش آنها کاهش مییابد .نفتهایی با
گرانروی بیشتر ،نمودار توزیع  T2پهنتری دارند .این پهنشدگی
بهدلی��ل تفاوت تنوع در تحرک پروتونه��ای اجزاء مختلف نفت
توزیع زمانی ( T2متناسب با توزیع اندازه ی حفرات)
است .معموالً اجزاء تشکیل دهندهی نفتهایی با گرانروی بیشتر،
 5شماتیک نحوهی جداسازی آب آزاد از آب محصور در حفرات از روی نمودار تنوع بیشتری دارند (شکل17[ )6-و]2
توزیع T2
گاز طبیع��ی زمان  T2کوتاهی دارد و نم��ودار نزولی آن درجهیک
اس��ت .نفتهای س��بکتر ضریب پخ��ش بیش��تر و  T1و  T2طوالنی
دارن��د و معموالً نم��ودار نزولی آنها درجهیک اس��ت .هرچه گرانروی
نفت بیش��تر یا ترکی��ب آن پیچیدهتر ش��ود  T2 ، T1و ضریبپخش
آن کاه��ش مییاب��د و نموداره��ای نزول��ی پیچیدهت��ر میش��وند
(شکل17[ )7-و.]2
 -5-2تعیین تراوایی سنگ

 6تأثیر گرانروی نفت بر نمودار توزیع ]2[ T2
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تراوایی 15سنگ مخزن از عوامل اصلی در تولید از یک مخزن است و
از ویژگیهای سنگ محسوب میشود .محاسبهی دقیق این متغیر در
طراحی عملیات بهرهبرداری و ازدیاد برداشت بهینه ضروری است .در
روش  NMRبا اس��تفاده از روابط تجربی موجود بین تخلخل محاسبه
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()4

ɸ4

ɸɸFF
ɸɸBF

KNMR=1000

ش��ده و مق��دار میانگین برای زمانه��ای آرامش  ،T2تراوایی س��نگ
محاس��به میشود .این روابط در آزمایش��گاه و با استفاده از مغزههای
س��نگی محاسبه ش��دهاند( .رابطهی )3-یکی از مهمترین فرمولهایی  -6-2تعیین توزیع فشار موئینه و توزیع اندازهی حفرات
فش��ار موئینه در واقع اثر متقابل نیروهای بین سیاالت موجود
است که توسط شرکت  16SDRتوسعه یافته است[10و5و.]2
 K_NMR=C(ɸNMR)4(T2(LM))2در س��نگ و س��طح جامد است .محاس��بهی دقیق این فشار در
()3
در ای��ن فرم��ول  Cضریب متناس��ب با نوع لیتولوژی س��نگ تعیین اش��باع س��یاالت در محی��ط متخلخل و ب��ازده تولید از
(برای ماسهسنگها  4و برای سنگهای آهکی  ɸ ،)0/1تخلخل مخزن بس��یار مهم و ضروری اس��ت .پس از محاس��بهی فش��ار
اندازهگیری ش��ده ب��هروش  NMRو ( T2(LMمیانگین لگاریتمی موئینه میتوان توزیع اندازهی حفرات را نیز بهدس��ت آورد .ابتدا
توزیع زمان آرامش  T2است .روش دیگر برای محاسبهی تراوایی فشار موئینه توس��ط  NMRاندازهگیری میشود که به آن فشار
س��نگ ،استفاده از فرمول  Timur-Coatesاست (رابطهی )4-که شبهموئینه 17نیز میگویند .فشار موئینهی ایجاد شده برای ورود
متناس��ب با نس��بت تخلخل آب قابلتولید ( )ɸFFبه آب محصور س��یال غیرترکننده 18به حفرات ،بستگی به ترشوندگی ،19کشش
در حف��رات ری��ز ( )ɸBFبهدلیل وجود فش��ار موئینه زیاد اس��ت س��طحی بین سیاالت و میانگین ش��عاع حفرات دارد که توسط
( :ɸتخلخل س��نگ) .این فرمول به مقدار نفت موجود در سنگ رابطه ی 5-تعریف می شود [17و:]18
حس��اس اس��ت .از بین رواب��ط3-و 4برای محاس��بهی تخلخل
س��نگ ،فرم��ول  SDRمعتب��ر اس��ت و نتای��ج قابلقبولی هم
برای ماسهس��نگها و هم برای س��نگهای آهکی داش��ته است
[10و5و.]2

2

Pc= 2σcosθ
)r 	(5

در این رابطه ضریب  σنش��انگر کش��ش س��طحی θ ،زاویه ی
سطح تماس س��یال با دیوارهی منفذ و  rمیانگین شعاع حفرات
اس��ت .در گام بعدی از طریق رابطهی 5-می توان ش��عاع منافذ
را نیز اندازهگیری کرد .برای محاس��بهی فش��ار موئینهی درون
حفرات میتوان از روش  NMRاس��تفاده کرد .برای محاس��بهی
فش��ار موئینهی درون حفرات از نمودار توزیع زمان  T2اس��تفاده
میش��ود .رابط��هی بین فش��ار موئین��ه و زمان آرام��ش  T2در
رابطهی 6-نمایش داده شده است [18و.]17

PC
)T2 	(6

7

نمودار کیفی زمان آرامش T2

در این رابطه کاپا )k( 20متغیر وابس��ته به نوع س��نگ اس��ت.
بنابرای��ن  Pcرا میت��وان بهط��ور مس��تقیم از  T2و ضریب کاپا
محاس��به کرد .برای محاس��بهی کاپای بهینه از میانگین تفاضل
اشباع آب محاسبه ش��ده با روش  NMRو اشباع محاسبه شده

برای سیاالت مختلف []17

 1خواص  NMRسیاالت مخزن []17
سیال

)T1(ms

آب

1 – 500 1 – 500

۲

- 3000 - 4000
1000
3000
30 – 60 - 5000
4000

۴

نفت
گاز

)T2(ms

Typical T1/ T2

*)μ (cp

**)D0×105- (cm2/s

0/8 – 0/2

۷ – 1/8

* گرانروی سیال  **/ضریب انتقال سیال

۸۰

7/6 – 0/0015 1000 - 0/2
– 0/011
 0/ 014متان

=K

۱۰ – ۸۰

از روش تزریق جیوه اس��تفاده میش��ود .در شکل 8-این تفاضل
اشباعها برای دو روش نشان داده شده است [.]19
برای محاسبهی کاپای بهینه ،از نمودارهای کاپا بر حسب خطای
(اختالف) بین اش��باع آب محاسبه شده با توزیع ( T2 (NMRو روش
تزریق جیوه ،در اش��باعهای متفاوت استفاده میشود و مقداری از
کاپا که در آن اختالف محاسبات حداقل می گردد بهعنوان ضریب
کاپای بهینه برای رس��م نمودارهای توزیع فشار موئینه بر حسب
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مقاالت علمی  -پژوهشی

اش��باع آب و س��پس محاس��بهی توزیع اندازهی حفرات استفاده در ناحيهی مورد بررس��ی ،توانايی تش��خيص انواع مختلف سياالت از
میش��ود .در شکل 9-برای مغزههای ماسهسنگی ،نمودارهای کاپا يکديگر (مانند آب بهدام افتاده ،آب قابلتولید ،گاز ،نفت س��بک ،نفت
بر حسب خطای محاس��به اشباع  NMRو اشباع محاسبه شده از با گرانروی متوسط و نفت سنگين) را فراهم میکند.
روش تزریق جیوه رسم گردیده که نحوهی محاسبه کاپا بهینه در
آن قابلمشاهده است .در صورت نبود نتایج مغزه ،مقدار میانگین نتیجهگیری
روش  NMRق��ادر به تعيين حج��م آب آزاد و حجم آب بهدام
بهینه برای کاپا  3psia.sدر نظر گرفته میشود [.]19
افت��اده در حفرات ریز (ناش��ی از نی��روی موئین��ه) و در نتیجه
محاسبهی تخلخل مؤثر سنگ است.
 -3مقايسه با ساير ابزارهای نگاربردار
این روش قادر به تمایز بین انواع سیاالت مخزن است و بهکمک
تخلخل حاصل از  NMRتحت تأثیر سنگ نیست؛ بنابراين نيازي به
كاليبره کردن نتايج با س��نگهای سازند نخواهد بود (چون  T2بسیار آن میتوان س��یاالت مخزن (آب ،نفت و گاز) را شناس��ایی و در
کمی دارند) .اگر تخلخل اندازهگيری شده توسط نگارهای مرسوم برای تحلیل سایر روشها از آن استفاده کرد.
محاس��بهی تخلخل ش��امل نگارهای نوترون 21و چگالی ،22تحت تأثیر
با استفاده از روش  NMRخواص هیدروکربن موجود در محیط
تمامی مؤلفههای س��نگ مخزن (كه بخش اعظم آنرا س��نگ تشکيل متخلخل نیز ارزیابی میشود و میتوان در مورد سبک یا سنگین
میدهد) قرار گيرد برای تفسير مناسب پاسخ اين ابزارها ،بايد خواص بودن نفت و گرانروی نفت مخزن نیز اظهار نظر کرد.
س��ازند و آب موجود در فضای حفرهها بهصورت جامع در اختيار باشد
استفاده از این روش در تعیین الیههای شیلی نیز کاربرد دارد
[ .]8تخلخل حاصل از این نگارها تخلخل کل است که شامل سیاالت و میتوان برای تصحیح نتایج سایر روشها از آن استفاده کرد.
متح��رک و آب چس��بیده به رسهاس��ت .در حالیکه تخلخل حاصل
ب��ا روش  NMRاطالع��ات مفیدی در م��ورد تراوایی الیههای
از  NMRتح��ت تأثیر آب ه��ای موجود در س��اختار مولکولی کانیها
مختلف از سنگ بهدست میآید.
(مانن��د رس) ق��رار نمیگیرد؛ چراک��ه هیدروژن موجود در س��نگ یا
ب��ا ای��ن روش میتوان عالوه بر محاس��بهی فش��ار موئینه در
آب چس��بیده به رسها زمان آرامش اندکی دارد و امکان محاس��بهی
حفرات ،نمودار فش��ار موئینه بر حسب اشباع آب را ترسیم نمود
تخلخ��ل مؤثر فراهم اس��ت .همچنين  NMRبا توج��ه به تفاوتهای
و در مورد توزیع اندازهی حفرات نیز اظهار نظر کرد.
موجود در زمانهای آرامش و ضريب انتش��ار 23در س��ياالت مختلف

 9نمودارهای کاپا ( )kبرحس��ب خطای محاس��بهی اشباع  NMRو اشباع روش
 8نحوهی محاس��بهی کاپا ( )kاز نمودارهای  NMRو اش��باع محاس��به شده از
روش تزریق جیوه []19
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ن دهندهی نمودار
تزریق جیوه از صفر تا  .500pisaHgنمودار یکپارچه نشا 
میانگین برای نمونه هاست []19
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پانویس ها
1. Resonance Magnetic Nuclear(NMR)
2. logging
3. Relaxation
4. Echo
5. Effective Porosity
6. Gradient field
7. Inter-echo time
8. Free Flow Index -FFI
9. T2Cut off
10. Trapped oil
11. Clay-Bound water
12. Capillary-Bound Water

13. Bounded Flow Volume- BFV
14. Low Resistivity Pay
15. Permeability
16. Schlumberger-DollResearch (SDR)
17. Pseudo Capillary Pressure
18. Non Wet
19. Wettability
20. Kappa
21. Neutron log
22. Density Log
23. Diffusivity
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