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مدلسازی توزیع اندازه حفرات و تخمین پارامتر تراوایی بهوسیله نمودار   NMRدر
یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
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چکیده

اطالعات مقاله

کسب پارامترهای مخزنی از مراحل مهم برنامهریزی جهت تولید از مخازن هیدروکربوری میباشد و تراوایی یکی از
مهمترین خواص مخزنی محسوب میگردد .توزیع اندازه شعاع حفرات ،دیگر پارامتری است که نقش تعیینکنندهای
تاریخ ارسال به د   اور97/11/05 :
تاریخ پذیرش د   اور98/02/08 :
در تخمی��ن تراوای��ی ،افزایش بازیافت و نگهداش��ت تولی��د دارد .یکی از روشهای اندازهگیری تراوایی با اس��تفاده از
ابزارهای چاهپیمایی ،نمودارهای تشدید مغناطیسی هسته ( )NMRمیباشد .در این پژوهش ابتدا توسط نمودارهای
مخزنی مرسوم ،سازند کربناته در یکی از میادین نفتی جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و نواحی دارای پتانسیل
مخزنی مشخص گردید .سپس تالش گردید که دو پارامتر تراوایی و توزیع اندازه حفرات اندازهگیری گردد .دو شیوه
بهکار گرفته ش��ده برای ارزیابی این پارامترها ،روش نمودار تش��دید مغناطیسی هسته (ابزار  )CMR-PLUSو روش
استفاده از ابزار  MDTبود که نتایج تراوایی حاصل از تشدید مغناطیسی هسته با نتایج حاصل از  MDTمورد مقایسه
قرار گرفت .از س��ویی ،بهمنظور مقایس��ه دقیقتر نتایج تراوایی حاصل از NMRو تراوایی ،MDTتشدید مغناطیسی
هسته با سه مدل تخمین تراوایی ( )Timur-Coates, Taper Timur-Coates, SDRبا استفاده از نرمافزار ژئوالگ
در
محاس��به گردید .در انتها نتایج نش��ان داد که اندازهگیری تراوایی با اس��تفاده از ش��یوه تشدید مغناطیسی هسته
واژگان کلید ی:
مخزن کربناته داری دقت نس��بتاً خوبی میباشد و استفاده از مدل  Taper Timur-Coatesاز دقت بهتری نسبت به تراوایی ،تشدید مغناطیسی هسته ،توزیع
سایر مدلها برخوردار است.
اندازه حفرات ،نمودارگیری چاه ،کربناته
تاریخ ارسال نویسند   ه97/10/25 :

مقدمه

 ،NMRعبارتي مخفف و به معنی تشدید مغناطیسی هسته اتم میباشد.
بسیاری از هستهها دارای ُممِنت مغناطیسی هستند .آنها مانند آهنرباهای
چرخنده عمل میکنند .این هسته مغناطیسی چرخنده میتواند با میدان
مغناطیس��ی خارجی واکنش داده و س��یگنالهای قابل اندازهگیری تولید
کند .برای بیش��تر عناصر ،سیگنالهای تشخیص داده شده اندک هستند.
ام��ا هیدروژن دارای ممنت مغناطیس��ی نس��بتاً بزرگی ب��وده و در آب و
هیدروکربنهای موجود در فضاهای متخلخل به وفور یافت میشود.
کمیتهایی ک��ه در نمودارنگار  NMRاندازهگیری میش��وند ،ش��امل
دامنه و زوال س��یگنال اس��ت .دامنۀ س��یگنال  NMRمتناس��ب با تعداد
هیدروژنهای موجود بوده و برای بهدست آوردن تخلخل کالیبره میشود.
این تخلخل از اثرات سرچش��مههای رادیواکتیو و لیتولوژی مبراس��ت .با
ای��ن حال زوال س��یگنال  NMRدر طول هر چرخ��ه اندازهگیری ( که به
نام زمان آرامش خوانده میش��ود) جالبترین و بهترین اطالعات را درباره
خواص پتروفیزیکی ارائه میکند .زمان آرامش به اندازه فضاهای متخلخل
وابسته است .برای مثال فضاهای متخلخل کوچک زمان آرامش را کاهش
میدهند و کوتاهترین زمان آرامش مربوط به آبهای چس��بیده به رسها
و س��طوح ماتریکس اس��ت .فضاهای متخلخل بزرگ دارای زمان آرامش
طوالنی بوده و حاوی س��یاالتی هستند که به س��هولت حرکت میکنند.
بنابرای��ن توزیع زمان آرامش یک اندازهگیری از توزیع اندازههای فضاهای
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متخلخل است .زمان آرامش و توزیع آنها ممکن است برای بهدست آوردن
س��ایر پارامترهای پتروفیزیکی مانند تراوایی تخلخل مفید و اشباعشدگی
کاهش نیافتنی ،به کار رود .س��ایر کاربردهای ممکن ش��امل منحنیهای
فش��ار مویینه ،تشخیص هیدروکربن و نیز به عنوان وسیلهای در کمک به
تشخیص رخسارههاست[.]1
پیشینه تحقیق

بررس��ی مطالعات پیش��ین توس��ط Trevizanو همکاران��ش ()2015
جه��ت ارائه ش��یوه کار اصالح مدل  NMRبرای تخمی��ن تراوایی در یک
س��نگ مخزن کربناتی نش��ان میدهد ،با تلفیق اطالعات حاصل از آنالیز
آزمایش��گاهی مغزه و دادههای به دس��ت آمده از الگ  NMRبا اس��تفاده
از م��دل  Timur-Coatesو  ،Kenyon SDRضرائ��ب دقیقت��ری جه��ت
اس��تفاده در معادالت حاصل می گردد .تراوایی  NMRمحاس��به شده در
آزمایش��گاه توس��ط معادالت  Timur-Coatesو  Kenyonانطباق خوبی با
تراوایی حاصل از تزریق نیتروژن نش��ان میدهد .با اعمال فاکتور تصحیح
 ،Fضری��ب انطباق در رابطه  Timur-Coatesاز  0.5743به  0.928بهبود
یافت .همچنین در رابطه  ،Kenyonضریب انطباق از  0.7501به 0.9534
بهبود یافت]5[.
دهداری و علوی ( ، )2014در میدان گازی پارسجنوبی جهت تعیین

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165
ماهنامه 

تراوای��ی و توزیع اندازه حفرات)1( ،
پژوهش خود را به دو ش��یوه :الف  :انجام
آزمایشها بر روی مغزه در آزمایش��گاه .ب :با اس��تفاده از نرمافزار ژئوالگ
با استفاده از س��ه مدل FREE FLUID ,SWANSON, AVERAGE-T2
انجام دادند که نتایج آن به قرار زیر میباشد:
نمودار  NMRبا س��نگ مخزن ماسهسنگی سازگاری بهتری نسبت به
کربناتهها دارد.
از می��ان س��ه مدل ،نتایج تراوایی مدل س��یال آزاد ب��ا نتایج حاصل از
آزمایشهاي مغزه سازگاری بیشتری داشت.
مدل میانگین  T2در سازندهایی که تنها حاوی یک نوع سیال میباشند،
عملکرد مناسبتری دارد]3[.

اصول اندازه گیری NMR

تش��دید مغناطیسی هس��ته به یک اصل فیزیکی یعنی پاسخ هسته به
میدان مغناطیسی منتسب است .بسیاری از هستهها گشتاور مغناطیسی
خال��ص و گش��تاور ی��ا چرخش زاوی��های دارن��د .در حضور ی��ک میدان
مغناطیس��ی خارجی ،محور هس��ته اتم حول جهت میدان خارجی تغییر
جهت میدهد .این حالت بسیار ش��بیه به تغییر جهت محور ژیروسکوپ
حول میدان گرانش��ی زمین است .هنگامی که این هستههای مغناطیسی
چرخان تح��ت تأثی��ر میدانهای مغناطیس��ی خارجی ق��رار میگیرند،
س��یگنالهای قابلاندازهگی��ری تولی��د میش��وند .رون��د اندازهگیری با
منظم ش��دگی در پروتونها آغاز میشود و س��پس بهترتیب تغییر جهت
اس��پینها ،تغییر محور چرخش و ایج��اد جهتدهی و بینظمی مکرر در
اسپینها انجام میگیرند .آرامش طولی و عرضی مدتزمان اندازهگیری را
تعیین میکنند .فقط زمانی میتوان اندازهگیری را تکرار کرد که تمام این
مراحل کامل شده باشند(ممکن است چند ثانیه طول بکشد).

					 f 1 = γ .B1

)(1
در ای��ن رابطه  f1فرکانس الرمور و  γنس��بت ژیرومگنتیک هس��تهاند.
ب��رای مثال فرکانس الرمور برای هس��ته هیدروژن در میدانی به ش��دت
 550گوس ،در حدود  2/2 MHzاس��ت .زاویهای که اسپینها جهت داده
میش��وند بهوس��یله ش��دت میدان  B1و مدتزمان اعمال میدان ،کنترل
میشود .برای مثال برای جهت دادن اسپینها به اندازه ( 90°همانطوری
که در بیش��تر کارهای چاهپیمایی صورت میگیرد) میدان  B1به ش��دت
چهار گوس و به مدت  16ميكروثانيه فعال میشود]2[.
انحراف و خارج شدن از فاز

زمانی که پروتونها به اندازه  90درجه از میدان  B0منحرف میش��وند
ش��روع به تغیی��ر محور چرخش در صفحه عمود ب��ر  B0میکنند .در این
حال��ت پروتونها مانند ژیروس��کوپ (فرف��ره) در می��دان گراویته عمل
میکنند .در ابتدا تمام پروتونها با هم تغییر محور چرخش میدهند .در
این زمان آنها تولید یک میدان مغناطیس��ی کوچک میکنند که فرکانس
آن برابر با فرکانس الرمور بوده و توسط آنتن دریافت شده و پایه و اساس
اندازهگیریهاي  NMRرا فراهم میکند .اما میدان مغناطیس��ي  B0کام ً
ال

 1راست -منظمشدگی پروتون .چپ -پروتونهای جهت داده شده بهوسیله یک
پالس مغناطیسی که  90°با B0زاویه دارد ،منحرف میشوند]4[ .

منظمشدگی پروتونها

پروتونه��ا با اعمال یک میدان مغناطیس��ی ب��زرگ و ثابت  B0منظم
میش��وند .ای��ن کار چن��د ثانیه ط��ول میکش��د و تا زمانی ک��ه میدان
مغناطیسی وجود داشته باشد در همان وضعیت میماند .ابزارهای نوین از
آهنرباهای دائمی که  1000بار قویتر از میدان مغناطیس��ی زمین است،
استفاده میکنند( 550گوس)(.شکل-1راست)
کجشدگی اسپینها

مرحله بعد این اس��ت که به پروتونهای منظم ش��ده با استفاده از یک
میدان مغناطیس��ی نوسانی ،B1که عمود بر جهت  B0است ،جهت دیگری
داده میشود(ش��کل -1چپ) .برای منظمشدگی موثر اسپینها الزم است
رابطه زیر برقرار شود:

 2برای تولید یک رش��ته اکوی چرخش ،از توالی پالس  CPMGاستفاده میشود
که شامل یک پالس  90درجهای میدان  B1و دنبال آن توالی پالس  180درجه
میدان  B1است .کاهش دامنه اکو چرخش با ادامهی  180درجهای میدان B1
همراه است]5[ .
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همگن نیست و همین مطلب باعث میشود تا پروتونها در فرکانسهایی که پروتونها به حالت فاز بر میش��وند ،سیگنالی در آنتن تولید میکنند
متفاوت از هم تغییر محور چرخ��ش دهند .بهتدریج هم زمانی پروتونها که به نام اس��پین اکو خوانده میشود .البته اس��پین اکو نیز بهسرعت رو
از بین رفته (از فاز خارج میش��وند) و باعث میش��ود س��یگنال در آنتن ب��ه زوال میرود ،ام��ا پالسهای 180°را میتوان ب��ه دفعات زیاد در یک
گیرنده رو به افول رود .سیگنالی که رو به زوال میرود به نام زوال القایی اندازهگیري  NMRتکرار کرد .روند مرس��وم این است که پالسهای180°
آزاد  )FID( 2و زم��ان ای��ن زوال ب��ه نام  T2خوانده میش��ود .در ابزارهای تاجایی که ممکن اس��ت به هم نزدیکتر باشند .سکانس کامل (شکل)2-
چاهپیمایي  T2قابل مقایس��ه با فاصله پالسهای متوالی یعنی حدود چند پالس ش��امل یک پالس  90°است که با س��ری طوالنی پالسهای180°
ده میکروثانیه است.
ادامه پیدا میکند .این س��کانس به نام  CPMGخوانده میش��ود و از نام
مخترعان آن یعنی Carr، Purcell، Meiboomو  Gillگرفته ش��ده اس��ت.
تمرکز مجدد
فاصله اکوها در ابزار  CMRشلومبرژه  320ميكروثانيه است.
خارج شدن از فاز که بهوسیله ناهمگنیهای موجود در میدان B0حاصل
میشود ،عکس شدنی است .مسابقهای را تصور کنید که با شلیک تفنگی کاربردهای  NMRو ابزار نمودارگیری CMR-PLUS
ابزار  CMR3آخرین نسخه از ابزارهای  NMRشلومبرژه است .اندازهگیری
آغاز میش��ود .این مس��ابقه قابل قیاس با پالس حاصل از میدان B1است،
ک��ه اس��پینها را  90°جهت میده��د .دوندگان با هم ش��روع به دویدن بهطور کامل در س��ازند صورت میگیرد .در  CMRاز  PNMR4اس��تفاده
میکنند ،ولی پس از اندکی ش��روع به پراکنده ش��دن و فاصله گرفتن از میش��ود ،که اثرات غیرهمشکل بودن میدانهای مغناطیسی استاتیک را
هم میکنند ،زیرا سرعتش��ان متفاوت است .در این لحظه با شلیک تیری حذف میکند و نیز ش��دت سیگنال دریافتی را افزایش میدهد .این ابزار
دیگر مس��یر دونده ها  180°تغییر میکند .س��ریعترین دونده بیشترین  14فوت طول داش��ته و میتوان آن را با بسیاری از ابزارهای دیگر تلفیق
فاصله را باید طی کند .در این حالت اگر ش��رایط اولیه همچنان یکس��ان کرد .بسته حسگرها در یک سمت ابزار نصب شده اند و محتوی دو آهنربای
باش��د (که هیچگاه اینگونه نیس��ت) ،تمام دوندهها در یک زمان به نقطه دائمی و آنتن گیرنده  -فرس��تنده میباش��د .این ابزار قابلیت اندازهگیری
شروع میرسند .بهطور مشابه پروتونها (که با فرکانسهای الرمور اندکی پارامتره��ای پتروفیزیکی مانن��د تراوایی توزیع اندازه حف��رات ،تخلخل،
متف��اوت تغییر محور چرخش میدهند) میتوانند زمانی که پالس  180°اشباع ش��دگی کاه��ش نیافتنی ،منحنی های فش��ار مویینه و تش��خیص
ساطع میشود دوباره متمرکز شوند .پالس  180°ازنظرشدت با پالس 90°هیدروکرب��ن را داش��ته و نیز بهعنوان وس��یلهای در کمک به تش��خیص
یکسان است ،اما از نظر زمانی دو برابر پالس  90°طول میکشد .همچنان رخس��ارهها میباشد .الزم به ذکر است در این پژوهش بر اندازهگیری سه
پارامتر تراوایی ،توزیع اندازه حفرات و تخلخل تمركز ميشود.
توزیع اندازه فضاهای خالی

 3پردازش س��یگنال برای بهدس��ت آوردن توزیع  .T2ابزار  CMRدامنه رو به
زوال  NMRرا اندازهگیری میکند (چپ) که برابر مجموع تمام سیگنالهای رو
به زوال T2است( ،راست) .منحنی بیانگر توزیع اندازه فضاهای متخلخل است
و سطح زیر آن نشانگر تخلخل  CMRميباشد]5[ .

 4تخلخل ]5[ CMR
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در مواد متخلخل ،زمان آرامش  T2متناس��ب با ان��دازه فضاهای خالی
است .ابزار  CMRدر هر عمقی از چاه قسمتی از سازند را تجسس میکند
که دارای طیفی از اندازه فضاهای خالی است .زوال  T2مشاهده شده برابر
مجموع س��یگنالهای حاصل از پروتونها در فضاهای خالی متعدد است
ک��ه هرکدام از این فضاها زمان آرامش متفاوتی دارند .توزیع  T2بهصورت
گرافیکی نش��انگر حجم س��یال فضاهای خالی همراه با هر مقدار  T2بوده
و بنابرای��ن ،با حجم همراه با هر فضای خالی برابر اس��ت .از تکنیکهای
پ��ردازش س��یگنالها برای تبدی��ل س��یگنالهاي  NMRب��ه توزیع T2
(شکل )3-استفاده میشود.
تخلخل محاس��به ش��ده برای چند بازهي
در نمودارهاي  NMRتوزیع
ِ
مش��خص بهصورت جداگانه محاسبه میش��ود .این بدان معنی است که
س��طح زیر نمودار  T2در هر بازه بهطور مجزا اعالم ش��ده است .با توجه به
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مغزهگیری و تس��ت چاه کاس��ته ش��ود .برای این کار میتوان از  T1یا T2

رابطه موجود میان زمان  T2با اندازه حفرات میتوان مقدار هر یک از این
بازهها را با میزان تخلخلهای موجود در سازند که اندازه مشخصی دارند ،استفاده کرد.
ارتباط تراوایی و  T2با استفاده از اندازهگیریهای صورت گرفته بر روی
متناسب دانست .لذا از کنار هم قرار دادن این مقادیر توزیع اندازه حفرات
تراوایی و  NMRصدها مغزه در آزمایش��گاه بهدس��ت آمده است .در این
در سازند مورد نظر مشخص خواهد گردید.
پژوهش از مدلهای زیر برای محاسبه تراوایی استفاده شده است:
تخلخل

نگارهای مرس��وم برای محاس��به تخلخل ،نگارهای نوترون و چگالی را
شامل ميگردند .هر دو اندازهگیری تحت تأثیر عوامل محیطی واقع شده و
برای تعیین تخلخل باید چگالی سیاالت و ماتریکس مشخص باشد .تخلخل
بهدس��ت آمده از این نگارها تخلخل کل است که شامل سیاالت متحرک،
آب چس��بیده به سطح ماتریکس و آب چسبیده به رسهاست(شکل.)4-
در اندازهگیریه��ای پتروفیزیکی  NMRاز چرخشهای پروتون هیدروژن
برای تولید سیگنال اس��تفاده میشود .چون هیدروژن در سیاالت فراوان
است ،بزرگی سیگنال  NMRمتناسب با حجم سیال سازندی است.
هنگامیکه تمامی چرخشهای پروتونی در جهت میدان مغناطیس��ی
ق��رار میگیرند ،س��یگنال  NMRمتناس��ب با تخلخل س��نگ اس��ت ،در
نتیجه در ش��روع آزمایش  ،CMPGدر زمان صف��ر و قبل از آنکه آرامش
چرخشهای پروتونی اتفاق بیفتد ،س��یگنال متناس��ب با تخلخل اس��ت.
بنابرای��ن تخلخل را میتوان با برونیابی داده اکوی  CMPGبه زمان صفر
برآورد ک��رد .همچنین مجم��وع دامنههای توزیع  T2بای��د برابر با دامنه
 CPMGدر زمان صفر باش��د .لذا ،مجموع دامنههای توزیع T2نیز برابر
با تخلخل اس��ت .ش��یوه موردنظر نرمافزار ژئوالگ تبدیل داده  CPMGبه
تخلخل هنگام پردازش چرخش فاز اس��ت .داده خام ابزار  CMRبرحسب
ولت اندازهگیری و س��پس با اس��تفاده از فاکتور تبدیل ،به تخلخل تبدیل
میشود.
ابزاره��ای نمودارگی��ری  NMRبا اس��تفاده از منبعی ب��ا تخلخل 100
درص��د مانند یک س��طل پُر از آب کالیبره میش��وند .بنابراین ،در تعیین
تخلخل فرض میش��ود که هستههای هیدروژن در سیال سازندی برابر با
حجم معادلی از آب هس��تند بهگونهای که شاخص هیدروژن يك است و
برآوردهای تخلخل را باید برای انعکاس تغییر در شاخص هیدروژن سیال
سازندی تنظیم کرد ]1[.و []5
تراوایی

ش��اید مهمترین ویژگی نگار  NMRتوانایی ثبت پیوس��ته نگار تراوایی
اس��ت .مزایای این کار برای ش��رکتهای نفتی بس��یار است .اندازهگیری
تراوایی بهصورت نگار ،برآورد نرخ تولید را میس��ر ساخته و اجازه میدهد
ک��ه تکمی��ل چاه به بهتری��ن نحو انجام ش��ود و در عین ح��ال از هزینه

SDR
Timur/Coates
TAPER-Timur

مدل SDRبا رابطه زیر بیان میشود:
)K= c1(φNMR) (T2LM
		
)(2
در ای��ن رابط��ه  Kتراوای��ی موردنی��از ϕNMR،تخلخل بهدس��ت آمده از
 CMR، T2LMمیانگین هندس��ی توزیع  T2و  Cیک ثابت اس��ت .مقدار
 C1و  a1و  b1ضرایب هستند که معموال ً بهصورت زیر تنظیم میشوند:
a
1

b
1

a1 = 4, c1= 4, b1=2

مدل  Timur/Coatesبا معادله زیر بیان میشود:
a2
K= c2(10 ϕNMR) ( FFI
()3
) BVI
 FFIحجم آب آزاد BVI ،حجم غش��ای مویین��ه ϕNMR،تخلخل NMR
و  c2و  a2و  b2ضرایب هستند که معموالً بهصورت زیر تنظیم میشوند:
b
2

a2 =2, b2= 4, c2=1

این ضرایب را همچنین میتوان ضمن تطبیق با دادههای تراوایی مغزه،
تنظیم کرد ]6[.و[]8و[]9
در ش��یوه پردازش استاندارد تش��دید مغناطیسی هسته ،تخلخل به دو
بخش س��یال آزاد و سیال غشایی تقسیمبندی میشود که با توجه به نوع
لیتولوژی ،دامنههای توزیع  T2به بخش قبل از مقدار حد برش تحت عنوان
س��یال غشایی و بخش بعد از حد برش بهعنوان سیال آزاد در نظر گرفته
میش��ود .در این روش گاهی اوقات شاهد آن هستیم که هیچگونه سیال
غش��ایی را نش��ان نمیدهد در حالی که در حقیقت این چنین نمیباشد.
طبق این روش س��یال آزاد خلل و فرج بزرگ را اش��باع کرده و س��یاالت
غش��ایی خلل و فرج ریز را در بر گرفتهاند و فرض بر این قرار داده ش��ده
است ،زمانیکه در روش آزماشگاهی مغزه تحت سانتریفیوژ قرار میگیرد،
بخش خلل و فرج بزرگ کامل تخلیه میگردد .اما این در حالی است که
بعد از تخلیه ،یک الیه از آب در س��طح تمام خلل و فرج باقی مانده است
که ضخامت این فیلم س��یال به فش��ار موئینه بس��تگی دارد به شکلی که
حفرات بزرگتر به نسبت بیشتری آب را از دست خواهند داد .در الگوریتم
توسعه داده شده جهت این پارامتر توسط شرکت شلمبرژر ،آب باقیمانده
درون حفرات بزرگ بهعنوان س��یال غشایی محاسبه میگردد که مبنای
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محاس��بات فشار مویئنه حفرات اس��ت .الزم به ذکر است که اهمیت حد
برش  TAPEREDزمانی مش��خص میش��ود که دامنههای توزیعهاي T2
در روش استاندارد هیچگونه س��یال غشایی را نشان نمیدهد .با استفاده
از این روش ،حجم س��یال غشایی ایجاد میش��ود که باعث افزایش دقت
محاسبات میگردد.
روابط تجربی بهدست آمده جهت  BFV-TAPERDبه قرار زیر میباشد:
' 2T ' T
)(4
)BFV = ∑ m)T ( + ∑ m)T (.
( ( )−
T2 MAX

2

T2i

T2i

2i

' T2 i =T

'T

2i

T2 i =T2 MIN

 = BFVحجم سیال غشایی ،
( = m(T2iدامنه  T2iدر توزیع،T2
' =Tپارامتر  tapered cutoffوابسته به حد برش T2
rW
γ
'T
)(5
=
=
R 2.ρ 2 .P.T2 T2
 =Rشعاع حفرات
 =Pفشار موئینه
ل ترکننده در فضای دالیزی استوانه
 =rwضخامت سیا 
 = γکشش سطحی بین سیاالت
پس محاس��به حجم س��یال غشایی  TAPEREDبا اس��تفاده از معادله
م��دل  Timur/Coatesتراوایی محاس��به میگردد .مطالعات انجام ش��ده
نشان میدهد که معموالً محاسبه حجم سیال غشایی در روش استاندارد
و استفاده از حد برش  TAPEREDنتیجه یکسانی دارد .اما در سازندهایی
که دارای حفرات با قطر بزرگ میباش��ند ،حد برش  TAPEREDوضعیت
حجم سیاالت غشایی را با دقت بیشتری نمایش میدهد ]10[ .و []11
روش کار

در چ��اه مورد مطالعه مجموعه نمودارهای مخزنی اخذ ش��ده توس��ط
ابزارهای CMR, Full suite log
بهدس��ت آمده که در حفره 8.5
اینچ بهكمك کابل چاهپیمایی ،دادههای موردنیاز کس��ب گردیده اس��ت.
 1تصحیحات و پارامترهای محیطی بخش  3سازند مورد مطالعه
بازه نمودارگیری ()m

84

2743-2755

نوع گل حفاری

پایه آبی-پلیمر

مقاومت الکترکی گل حفاری ( )Ω.mدر دمای ته چاه ()C°

0.063

مقاومت الکترکی فیلتره گل حفاری ( )Ω.mدر دمای ته چاه ()C°

0.047

مقاومت الکتریکی کیک گل حفاری( )Ω.mدر دمای ته چاه ()C°

0.133.

دانسیته گل حفاری ()lbf/ft3

84.5

درصد  KCLگل ()%

%5

باریت گل حفاری

بدون باریت

غلظت نمک گل حفاری ()ppk NaCl

261

دمای ته چاه

113

الزم به ذکر اس��ت در این چاه حفره بهصورت عمودی و حداکثر انحراف
 3درجه بوده است.
در این پژوهش کسب دادههای الزم و آنالیزهای پتروفیزیکی در سازند
کربنات��ه مورد مطالع��ه از لحاظ قابلیت مخزنی م��ورد ارزیابی قرار گرفته
بهنحویکه نمودارهای گاما ،نوترون ،دانسیته ،مقاومت الکتریکی بهمنظور
محاس��به تخلخل ،وضعیت اش��باع آب و هیدروکرب��ن و تعیین لیتولوژی
س��ازند استفاده میگردد .در جدول 1-پارامترها و تصحیحات اعمال شده
جهت نمودارگیری ارائه گردیده است.
در ادامه ،با مش��خص ش��دن نواحی مخزنی با اس��تفاده از ابزار ،CMR
در آن نواح��ی دادهه��ای خام اخ��ذ و از پردازش دادهها توس��ط نرمافزار
 GEOLOGپارامتره��ای تراوایی ،توزیع اندازه حف��رات ،تخلخل ،CMR
حجم سیاالت آزاد و حجم سیاالت غشایی محاسبه میگردد .در نتیجه ،با
ارزیابی کلی اطالعات بهدست آمده ،بهترین ناحیه مخزنی تعیین میشود.
در جدول 2-پارامترها و تصحیحات اعمال ش��ده بر دادهها جهت پردازش
تراوایی
ارائه گردیده اس��ت .همچنین بهمنظور بررس��ی دقت اندازهگیریِ
ِ
اب��زار  ،CMRمحاس��به تراوایی با ابزار  MDTانج��ام و نتایج هر دو ابزار با
یکدیگر مقایسه میشود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که برای کاه��ش پارازیت ،دادهه��ای پارازیتی را
میتوان با استفاده از فیلترهای سیگنال استاندارد فیلتر کرد .در نرمافزار
7
ژئ��والگ دو فیلتر مختلف به نام میانگین متحرک 6و دی اس��پایکینگ
میانگین
(حذف تغییرات ش��دید و ناگهانی) اعمال میش��وند .در فیلتر
ِ
متحرک ،از دادهها در یک پنجره متحرک میانگینگیری میش��ود و در
فیلت�� ِر حذف ،ناهنجاری بخشهای نامنظم و کاذب از دادههای CPMG
حذف میش��وند .در این پژوهش نیز از فیلتر دیاس��پایکینگ استفاده
شده است.
 :DESPIKEای��ن فیلت��ر روی ی��ک پنجرهي از پیش تعریف ش��ده ،با
تنظیم مقادیری که انحراف اس��تاندارد به مقدار میانگین را زیاد میکند،
اسپایکهای کاذب را از داده حذف مینمايد .انحراف استاندارد متحرک با
استفاده از پنجره متحرک از پیش تعریف شده محاسبه میشود.
اندازه پنجره با استفاده از پارامتر  DESPIKE_WINدرون نرمافزار ،که
در آن  DESPIKEنیمپنجره اس��ت ،تنظیم میش��ود .پنجره هموارسازی
با نیمپنجرهای تعریف میش��ود که تعداد نمونههای واقع در هموارسازی
برابر با نیمپنجره باالی نمونه ،نیمپنجره پایین نمونه و خود نمونه اس��ت؛
بنابراین ،اندازه واقعی پنجره هموارس��ازی برابر با ( 2نیمپنجره  )1+است.
برای مثال اگر نیمپنجره  3باشد 7 ،نمونه میانگینگیری میشوند .خطای
مجاز انحراف ،حد نهایی تنظی��م مجدد میانگین پنجره را معین میکند.
برای مثال اگر خطای مجاز انحراف بر روی مقدار  1/5تنظیم شود ،مقدار
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متوس��ط تنها اگر بیش از  1/5برابر انحراف استاندارد باشد دوباره تنظیم
میشود.
چون بخش عمدهاي از سیگنال در قسمت ابتدایی منحنی تباهی رشته
اک��وی  CPMGقرار دارد و دامنه چند اکوی ابتدایی متناس��ب با تخلخل
است ،چند اکوی اولیه باید کمتر در معرض فیلترینگ باشند.
الزم به ذکر اس��ت که فیلترینگ را باید با احتیاط اس��تفاده کرد چون
هنگام فیلترینگ احتمال حذف دادههای واقعی وجود دارد]1[.
نتایج و بحث

شکل 5-نمودارهای Full Suiteسازند بخش  3سازند کربناته مورد
مطالعه را نشان می دهد.

تفسیر کیفی نمودارهای Full Suite

گرافیکی آنها در تراک  5و  ،7تخلخل در محدوده  20تا  25درصد
در سازند کربناته موردنظر قرار ميگيرد که این مخزن را به لحاظ
تخلخل در طبقهبن��دی خیلی خوب قرار میدهد .در ادامه ،جهت
بررس��ی وضعیت س��یاالت مخزن و وجود هیدروکربن ،با مراجعه
ب��ه نمودارهای مقاوم��ت الکتریکی در ت��راک  ،3افزایش مقاومت
الکتریکی نمودارها در بازه مخزنی مشاهده میشود که این موضوع
نشاندهنده حضور هیدروکربن میباشد .همچنین جدایش مناسب
بین نمودارها حکایت از تراوایی مناسب در این بخش دارد .از سویی،
تراک  4نش��اندهنده وضعیت اشباع آب مخزن میباشد که مقادیر
پایین��ی در محدوده  5درصد از اش��باع آب را نش��ان میدهد .این
م��ورد نیز از لحاظ طبقهبندی کیفیت مخزنی ،خیلی خوب قلمداد
ميگ��ردد .در مجموع این بخش س��ازند مورد بررس��ی را میتوان
بهعنوان یک مخزن با شرایط خیلی خوب در نظر گرفت.

همانطور که در ش��کل 5-مشاهده میشود ،بخش  3سازند مورد
مطالعه از عمق  2743تا  2755تفکیک گردیده است .در این بخش
از س��ازند با توجه به نمودار  GRدر تراک اول و تفس��یر گرافیکی نتایج پردازش دادههای MDT
برش تعیین ش��ده (40
لیتولوژی در تراک  ،7مقادیر ،کمتر از حد ِ
در این پژوهش آزمایش با اس��تفاده از م��اژول قدرت هیدرولیکی ابزار
 )APIمیباشند که حکایت از مقادیر بسیار کم رس در این محدوده  MDTصورت گرفته و توس��ط آناليز دادههاي افت فشار ،تراوايي تخمین
دارد .با توجه به نمودارهای نوترون و چگالی در تراک  2و تفس��یر زده شده است]10[.
 2تصحیحات و پارامترهای اعمال شده بر دادههای ،CMR
 1.1اینچ
 190میلی متر
 0.063اهم .متر

Depth of investigation:
Vertical Resolution (3
levels):
Mud resistivity:

8.559

)Estimated Polarization Time (s

1.79242

Acquisition Idle Time (s):

320

Echo Spacing (us):

1800

Number of Echoes:

Total CMR Polarization Correction:
خاموش
Porosity
Second
خاموش
EPM Processing:
Short EPM Time
روشن
Sequence:
خاموش
Equal Weights
Averaging Option:
3

Averaging Levels:

5000

T2 Maximum (ms):

Porosity Algorithm:
Starting Echo:
Raw Echo Despiking:
Offset Filter:

روشن

T2 Speed Correction:

950

Logging Speed (Ft/Hr):
T2 Minimum (ms):

100

T2 Cutoff(ms):

30

Number of Components:

4

SDR PHIT Exponent:

4

2

SDR T2Log Exponent:

2

Timur/Coates PHIT Exponent:
Timur/Coates PHI Ratio

0.3
20

Porosity Threshold (m3/
m3):
T2 Threshold (ms):

0.02

Exponent:
Bound Fluid Minimum (m3/m3):

1

T1/T2 Ratio Minimum:

3

T1/T2 Ratio Maximum:

0.5 1 3 33 100 300 700 2000 5000

Bin Porosity Cutoffs (ms):

 5نمودارهای مخزنی ( )Full Suiteبخش  3سازند کربناته مورد مطالعه
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مقاالت علمی  -پژوهشی

نتایج پردازش نمودار   CMR

در ش��كل 6-خروجی نمودارهای ابزار  CMRمربوط به س��ازند مورد
مطالعه نشان داده شده است.
پس از ارزیابی و تفس��یر نمودارهای  Full Suiteدر س��ازند مورد مطالعه ،از
عمق  2743تا  2755متری مربوط به الیه مورد بررسی مشخص گردید که این
بخش از سازند دارای تخلخلی در محدوده  20تا  25درصد میباشد .همچنین
ب��ا توجه به نتایج حاصل از نمودارهای مقاوم��ت الکتریکی ،حضور هیدروکربن
بس��یار خوبی در این ناحیه تخمین زده ش��ده اس��ت .از این رو بهمنظور کسب
اطالعات بیشتر از این بخش ،نمودار  CMRاخذ گردیده که نتایج آن در شکل-
 6ارائه گردیده است .در ادامه به تفسیر آن پرداخته خواهد شد.
 3تراوایی محاسبه شده ابزار  MDTدر سازند مورد مطالعه دما
دما
فشار
تراوایی
فشار
فشار
( درجه ( )md/cpهیدرواستاتیک کوارتز
هیدرواستاتیک
فارنهایت)
نهایی( )psiaگیج()psia
اولیه()psia

عمق
(MDمتر)

ترتیب
مراحل

191.5

5.70

5435.9

4077.90

5435.8

2746

1

191.7

5.90

5444.7

4083.35

5444.6

2750.5

2

191.8

3.10

5448.8

4089.02

5448.5

2752.6

3
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در نگاه اول با توجه به تراک  1مش��اهده میش��ود چاه از لحاظ شسته
ش��دن دیواره چاه و کیفیت دادهها ( عدم وجود پارازیت خارج از محدوده
 HiNoiseو  )Moderateدر شرایط بسیار خوبی قرار داشته است.
ت��راک  5مرب��وط به نمای��ش توزیعهاي  T2میباش��د (تقس��یمبندی
لگاریتم��ی) که با تحلیل آن ،اطالعات کل��ی از نحوه توزیع اندازه حفرات
س��ازند بهدس��ت خواهد آمد .همانطور که قب� ً
لا نیز بی��ان گردید ،برای
س��ازندهای کربناتی حد برش  T2معادل  100میلیثانیه میباش��د که در
تراک  5با خط قرمز ترسیم گردیده است و مشاهده میشود عمده توزیع
ه��اي  T2در محدوده بیش��تر از حد برش  100میليثانی��ه قرار دارند که
نشاندهنده وجود حفرات با قطر بزرگ می باشد و سیاالت موجود در این
حفرات در محدوده سیال آزاد قرار میگیرند.
بررس��ی وضعیت س��یاالت موجود در س��ازند ،در تراک  4نمایش داده
ش��ده است .توزیعهاي  T2کمتر از  3میلیثانیه در محدوده سیال غشایی
رس بوده و به بیان دیگر نش��اندهنده تخلخلهای ریز دروندانهای رس
میباش��ند که حج��م مربوط به آن بهص��ورت گرافیکی ب��ا رنگ قهوهای
( )Small Pore Porosityنشان داده شده است .توزیعهاي T2در محدوده
 3تا  100میلیثانیه نیز تحت عنوان سیال موئینه شامل سیاالتی هستند
ک��ه قابلیت تولید ندارند و به دیواره خلل و فرج چس��بیدهاند و به صورت
گرافیک��ی با رنگ کرم ( )Capillary Bound FIنش��ان داده اس��ت .حجم
س��یال آزاد نیز با رنگ س��فید مشخص اس��ت .در عمق  2743تا 2755
که بازه مورد مطالعه میباش��د ،نشان میدهد که وضعیت سیاالت سازند
عمدتاً در محدوده سیال آزد قرار دارند و قابل تولید میباشند.
در ادام��ه جزئی��ات تفس��یر نمودار ،CMRت��راک  2نش��اندهنده تخلخل
حاصل از  CMRمیباش��د ک��ه بهصورت گرافیکی و ب��ا رنگهای مختلف در
 8انبارک (  ) 0/5 ،1 ،3 ،33 ،100 ،300 ،700 ،2000 ،5000نش��ان داده ش��ده
اس��ت .توزیعهاي  T2بزرگتر نش��اندهنده اندازه حفرات بزرگتر میباشند.
بهعن��وان مثال انبارک صورتی مرب��وط به توزیعهای در مح��دوده  2000تا
 ،5000حفرات با قطر زیاد را شامل میشود .با بررسی تمام انبارکها میتوان
حفرات موجود در س��ازند را تقس��یمبندی کرد و مشخص نمود عمده حفرات
در کدام محدوده قرار دارند.
در تراک  3مهمترین قابلیت ابزار  CMRیعنی تخمین تراوایی توس��ط
 3م��دل K-SDR، K-TIMURو  TAPER K-TIMURمحاس��به گردیده
اس��ت .همچنین ،تراوایی حاصل از ابزار  MDTبهمنظور مقایس��ه با نتایج
حاصل از ابزار  CMRبا نقاط قرمز رنگ جانمایی گردیده است .نمودارهای
 K-SDRو  K-TIMURتقریب��اً در ط��ول بازه مورد مطالع��ه ،بر یکدیگر
منطبق هستند و بهطور میانگین حدودا ً تراوایی معادل  100میلیدارسی
را نش��ان میدهند .در ادامه ،نتایج تراوایی حاصل از ابزار  MDTکه در 3

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165
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نقطه کسب شده ،مقادیر  5/7و  5/9و  3/1را نشان میدهد.
تخمی��ن تراوایی با مدل  TAPER K-TIMURب��ا توجه به رابطه نحوه
محاسبه حجم سیال غشایی در این روش ،در توزیع هاي  T2باالتر از حد
برش  100میلیثانیه در س��نگهای کربناته ،بر خالف حالت اس��تاندارد
تمام حجم س��یال را بهعنوان س��یال آزاد در نظر نمیگیرد ،بلکه فیلمی
نازک از س��یال را در حجم سیال غشایی اندازه گیری میکند که با توجه
به اینكه حجم س��یال آزاد کمتر شده ،به طبع آن ،با توجه به پارامترهای
رابطه محاس��به تراوایی ،مقدار تراوایی کمتر میشود .در تراک  3مشاهده
میش��ود نمودار  TAPER K-TIMURبهط��ور میانگین در محدوده  8تا
 10میلیدارسی تراوایی را تخمین زده که نتایج حاصل از  MDTبه نتایج
حاصل از مدل  TAPER K-TIMURنزدیکتر است[.]13
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از مهمتری��ن پارامترهای خروجی ابزار  CMRمیبای��د به توزیع اندازه
حفرات ،تفکیک حجم س��یاالت مخزن به س��ه دس��ته س��یاالت غشایی،
س��یاالت موئینه و سیال آزاد اش��اره کرد .همچنین مهمترین قابلیت این
کمی تراوایی میباشد.
ابزار تخمین مقدار ّ
طبق مطالعات انجام ش��دهي پیشین و روابط تجربی موجود ،حد برش
توزیع  T2در ماسهسنگها معادل  33میلیثانیه و برای سنگهای کربناته
مع��ادل  100میلیثانیه در نظر گرفته میش��ود .در ای��ن پژوهش نیز از

همین مقادیر اس��تفاده شده و در ارزیابی ،نتایج پاسخهای منطقی و قابل
استنادی دریافت گردیده است.
نتایج حاصل از تفس��یر نمودارهای  CMRدر مقایسه با نتایج حاصل از
ابزار  MDTنش��ان داد که اين نتايج در مخزن کربناته از دقت متوس��طی
برخوردار بوده ،به شکلی که مقادیر اندازهگیری شده با  CMRدر مقایسه
کمی اختالف داش��ته ،اما در طول بازه
ب��ا نتایج تراوای��ی  MDTاز لحاظ ّ
ی شده ،روند اختالف ثابت بوده است.
اندازهگیر 
در س��ازند مورد بررس��ی ،تراوایی بهدس��ت آمده از دو مدل  K-SDRو
 K-TIMURدر ط��ول بازهي اندازهگیری ش��ده بر ه��م منطبق بوده و از
کمی اختالف زیادی ب��ا نتایج تراوایی حاص��ل از  MDTدارد .در
لح��اظ ّ
کمی
حاليکه تراوایی حاصل از مدل  TAPER K-TIMURاز لحاظ مقدار ّ
و انطب��اق ب��ا نتایج  MDTتناس��ب خوبی دارد .از این رو در این س��ازند
کربناته استناد به این مدل دقیقتر میباشد.
قابلیت تفکیک س��یاالت مخزن به س��ه بخش سیاالت غشایی ،سیاالت
مویینه و س��یاالت آزاد ،باعث میش��ود تا تصمیمگی��ری بهمنظور تعیین
ناحیه تولیدی با دقت باالتری انجام گیرد.
از آنجای��ی که تراوایی یک��ی از مهمترین پارامترهای امکان تزریق س��یال
درون مخازن میباش��د ،با اس��تفاده از ابزار  CMRو تعیی��ن بهترین ناحیه از
لحاظ تراوایی ،میتوان به هرچه موفقیتآمیزتر شدن مجموعه عملیات ازدیاد
برداشت کمک کرد.

پانویس ها
5. Modular Dynamic Tester
6. Moving Average
7. Despiking

1. Nuclear Magnetic Resonance
2. Free Induction Decay
3. Combinable Magnetic Resonance
4. Pulsed NMR
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