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مقدمه
بــا كاربرد روزافزون گل  هاي پايه  روغني در مخازن نفتي، بررســي 
تأثير اين نوع گل  هــا روي نمودارهاي پتروفيزيكي مخزن ضرورى به 

نظر مى  رسد.
از آنجاكه بيشــتر مخازن ايران داراي مقادير زيادي شــيل هســتند، 
استفاده از گل  هاي پايه  روغني، حفاري در اين نوع سازندها را آسانتر 
كرده و مشــكالت عديده گيركردن رشته حفاري در اثر متورم شدن 
شــيل  ها را برطرف مى  كند. اســتفاده از گل  هــاي پايه  روغني به جاى 
گل  هــاي پايه  آبى مزاياي زيــادي دربر دارد و بــه كارگيرى اين نوع 
گل صدمــه كمترى به مخــزن وارد مى  كند. با وجــود اينكه گل  هاي 
پايه  روغنــي هزينه زيادي را به شــركت  هاي توليدكننده نفت تحميل 
مي  كننــد، اين گل  هــا روي برخــي نمودارهــاي پتروفيزيكي مخزن 
تأثيــر عمده  اي دارند و ســبب ايجاد خطــا در قرائت  هــاي ابزارهاي 

نمودارگيري مي  شوند.
بــه دليــل وزن كــم، در گل  هــاي پايه  روغني عمدتــاً درصد مواد 
جامــد  زياد اســت كــه اين امر باعــث ايجاد انــدوده ضخيم گل در 

نواحي متخلخل شــده و منجر به ايجاد خطــا در قرائت  هاي ابزارهاي 
نمودارگيري در نواحي با تخلخل زياد و داراي ريزش زياد مي  گردد. 
در اين مقاله تأثيرات گل  هاي پايه  روغني روي نمودارهاي پتروفيزيكي 
مخزن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمن اينكه نمونه  هاي ميداني 

اين تأثيرات همراه با ارزيابي آنها نيز ارائه مى  شود.
در اوايــل دهــه 50 ميــالدى گل  هــاي پايه  روغني به نــدرت و در 
شرايط خاص اســتفاده مي  شدند. اين در حالي اســت كه امروزه اين 
گل  ها به وفور مورد استفاده هستند. بيشتر ابزارهاي نمودارگيري براي 
محيط هايى با گل  هاي پايه  آبي ساخته و كاليبره شده  اند و براي شرايط 

ديگر (گل  هاي پايه  روغني)، بايد تصحيح و كاليبره شوند.
تخلخل  هاي به دســت آمده از قرائــت نمودارهاي چگالى و نوترون 
چندين چاه در سازند بنگستان، مقادير كمتر از واقعيتى را نشان مي  دهد 
كه نياز به تصحيح دارند. گل  هاي پايه  روغني بيشتر براي چاه  هاي عميقى 
به كار مي  روند كه دما و فشار بااليي دارند. اين واقعيت در چاه  هاي مورد 
بررسي مشهود است. در اين مقاله تصحيحات محيطي روي نمودارهاي 

چگالى و نوترون بررسي شده و نمونه  هاي ميداني ارائه شده  اند.

  بررسي تصحيحات محيطي و اثر گل  هاي روغني روي نمودارهاي پتروفيزيكي 
(چگالى و نوترون) مخازن نفتي بنگستان جنوب ايران

پرتو  نوترون و  از حفاري هر چاه است. داده  هاي نمودارگيري شامل داده  هاى مقاومتي، چگالي، صوتي،  از عمده  ترين عمليات پس  نمودارگيرى 
گاما درون حفره باز هر چاه جهت تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي از جمله تخلخل، جنس سنگ و نوع و درصد سيال درون سازند به كار مي  روند. 
نمودارهاي چگالى و نوترون از جمله مهم  ترين اين نمودارهاست كه بر اساس نمودارگيري در آب شيرين و سنگ  آهك كاليبره شده  اند و تغيير گل 

درون چاه نيازمند تصحيحاتي بر روي نمودارهاي برداشت شده از درون حفره باز چاه است.
با توجه به مشكالت حفاري با گل  هاي پايه  آبي در سازندهاي شيلي، امروزه گل  هاي پايه  روغني كاربرد روزافزوني پيدا كرده  اند و از آنجاكه چگالي 
گل  هاي پايه  روغني با تغيير دما و فشار به مقدار قابل  توجهي تغيير مي  كند و اين تغييرات، قرائت  هاي ابزار چگالى و نوترون را تحت تاثير قرار خواهد 
داد، بنابراين براي تعيين ليتولوژي و اشباع سياالت سازند بايد تأثير اين نوع گل  ها را روي نمودارهاي پتروفيزيكي برداشت شده بررسي كرد. در 
اين نوشتار تأثيرات دما، فشار، اندازه حفره چاه (ريزش  ها) و هم  چنين تأثيرات گل  هاي پايه  روغني بر نمودارهاي پتروفيزيكي برداشت شده در سازند 
بنگستان ميادين جنوب ايران مورد بررسي قرار گرفته است. پس از اعمال تصحيحات الزم نتايج نشان مي  دهد كه اثرات محيطي و گل تا حد قابل  قبولي 

تصحيح شده  اند و اين داده  ها با نمونه مغزه  هاي اخذ شده مقايسه گرديدند.

روح  اله پرويزى1  دانشگاه آزاد اسالمى واحد قشمابراهيم قاسمي  نژاد  شركت ملى مناطق نفت  خيز جنوب

نمودارگيري، گل پايه  روغني، تصحيحات محيطى
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(CNL) 1- نمودار نوترون اصالحي
ابزار نوترون با بردي كمتر از 12 اينچ شــاخص هيدروژني سازند را 
اندازه مى  گيرد و به دليل برد نســبتاً كم، اين ابزار تحت تاثير شــرايط 
محيطي چاه يعنى قطر چاه، ضخامت اندوده گل، فشــار و دماي حفره 
بــاز و ناحيه آغشــته قرار مي  گيــرد. كيفيت نمودار نوتــرون در گرو 
چسبيدن اين ابزار به ديواره چاه توسط فنر كماني2 نصب شده بر روي 
آنســت. تصحيحات محيطي كــه بايد روي ابزار نوترون انجام شــود 
عبارتند از: اثر ديواره چاه، فشــار، دما و شوري گل، ضخامت اندوده 

گل، وزن گل و تصحيحات فاصله موجود بين ابزار تا ديواره چاه3.
ســوند كه داراى دو گيرنده اســت براي كاهــش تأثيرات محيطي 
روي قرائت  هاي ابزار طراحي شده است. اين ابزار براي تعيين تخلخل 
واقعــي حفره 8 اينــچ حاوي آب شــيرين4 در دماي  oF 60 و فشــار

psi 14/7 در ســازندى متشــكل از آهك خالص بدون اندوده گل و 

در نظر گرفتن فاصله بين ابزار و ديواره چاه كاليبره شــده است. با اين 
وجود وقتي شــرايط چاه به طور چشم  گيري از شــرايط كاليبراسيون 

ابــزار انحراف پيدا مي  كند نياز بــه اعمال تصحيحات محيطي بر روي 
قرائت  هاي ابزار است (شكل-1).

به نــدرت مي  توان رابطه  اي براي اعمــال تصحيحات محيطي و اثر 
گل پايه  روغنــي روي قرائت  هاي ابــزار نوترون در مقاالت و كتاب  ها 
يافــت. الئو و همكاران با در نظر گرفتن اثــر همه پارامترهاي موجود 
در شرايط نمودارگيري معمولي به اين نتيجه رسيدند كه تأثير شوري 
گل، وزن گل و ضخامت گل  اندوده قابل چشم  پوشي هستند. هم  چنين 
نتايج حساسيت  سنجي نشان داد كه در سيستم گل پايه  آبي نمي  توان از 

تصحيحات اندازه حفره، دما و فشار چشم  پوشي كرد [1].
ــادالت زير براي  ــه [3]، مع ــار يافت ــتفاده از داده  هاي انتش با اس

تصحيحات تخلخل نوترون Ønc به دست آمد:
Ønc= Øna+∆Øbh+∆Øtemp+∆Øpres                                               (1)

كه در آن:
  ∆Øbh=4.7+0.0268Øna-0.05013dbh                                              (2)
∆Øtemp= -4.14475+0.1453Øna+2.384×10-2xT                           (3)

نمودار تصحيحات شرايط محيطي روي نمودار نوترون، شلمبرژه [4]  1    
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 ∆Øpres= exp(0.096936+0.9898ln(Øna)-3.088×10-5(P-14.7)-Øna        (4)
كه در آنها:

 ∆ Øbh: (%)تصحيحات اندازه حفره 
 ∆ Øtemp: (%)تصحيحات دما 
∆ Øpres: (%)تصحيحات فشار
 Øna: (%)تخلخل آهك قرائت شده از نمودار
 (inch)قطر حفره  :dbh

Tbh: دماي سازند oF 
P  :فشار سازند (psi)

تصحيحــات تأثيرات حفره، دما و فشــار به صــورت گرافيكي در 
شكل-1 نشان داده شده اند.

از آنجاكه ابزار براي حفره 8 اينچ كاليبره شــده، قطرهاى بيشــتر و 
كمتــر كه حاوي اتم هاي هيدروژن اســت قرائت  هــاي ابزار را تحت 
تأثير قرار مي  دهد. بايد قرائت  هاي تخلخل در حفره بزرگتر از 8 اينچ 
كاهش و قرائت  هــاي تخلخل در حفره كوچكتــر از 8 اينچ افزايش 
يابند. همان طور كه در شــكل-1 نشان داده شده، تصحيحات اندازه 
حفره مهم هســتند. با افزايش دما تعــداد هيدروژن  ها در واحد حجم 
كاهش مي  يابد كه ايــن امر قرائت  هاي ابزار CNL را تحت تأثير قرار 
داده و باعث افزايش شــمارش تعــداد نوترون  ها در گيرنده شــده و 
منجر به كاهش تخلخل ظاهري قرائت شــده مي  گــردد. معموالً اين 
اثر كوچك به نظر مي  رســد [4و5]. اما در ســازندهاي با تخلخل كم 
در دمــاي باالي oF 200 تصحيحات قابل  مالحظه  اند. براي مثال، براي 

تخلخل ظاهري 10 درصد در دماي oF 300 ، تصحيحي برابر 4 درصد 
نياز است.

چگالي گل پايه  روغني نيز با فشار تغيير مي  كند[4و5]. با افزايش فشار 
تعــداد هيدروژن  ها در واحد حجم افزايش مي  يابــد كه باعث افزايش 
تخلخل ظاهري قرائت شــده مي  شود. همان طور كه در شكل-1 نشان 
داده شــده، تصحيحات قابل  مالحظه  اي براي فشارهاي متوسط در همه 
بازه تخلخلي مورد نياز است. براي مثال تخلخل ظاهري 20 درصدى در 

فشار  psi 8000  تصحيح تخلخلي برابر  3 درصد نياز دارد.
وجود شــيل به علت دارا بودن آب بين ســازندي5 قرائت  هاي ابزار 
نوترون را تحت تأثير قرار مي  دهد و تخلخل را بيشــتر از مقدار واقعي 
نشــان مي  دهــد، ريزش ديواره چــاه حين حفارى نيــز باعث افزايش 
تخلخــل بيش از اندازه واقعى شــده و در ســازندهاي گازي به علت 
كم  بودن غلظت هيدروژن نســبت به حالتي كه سازند اشباع از آب يا 
نفت باشــد، ابزار نوترون قرائتي كمتر از مقدار تخلخل واقعي نشــان 
خواهــد داد. وقتي كه نوترون  هــا به مرحله گرمايي رســيدند، آماده 
جذب شــدن هســتند. جاذب  هاي قــوي نوترون مانند كلرين ســطح 
مقطــع جذبي معادل 100 برابر هيدروژن دارنــد، بنابراين نوترون  هاي 
گرمايي نيازمند تصحيح شــوري سيال و اثر سطح جذب مالت سنگ 
هســتند. نوترون  هــاي اپي  ترمال6 نياز بــه تصحيح اثر جذب نداشــته 
و تعدادي برابر يــك دهم نوترون  هاي گرمايــي7 دارند. بعضي ابزار 
ماننــد CNT-GA قادر به اندازه  گيري هر دو نوع نوترون هســتند و دو 
تخلخــل متفاوت ارائه مي  دهند. ابزار CNT تنهــا قادر به اندازه  گيرى 

    2  A -نمودار اعمال تصحيحات محيطي روي بخشي از نمودارهاي چگالى و نوترون چاه
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نوترون  هاي گرمايي است.
ابــزار نوتــرون مي  تواند در هر حفره  پر شــده از آب يــا هوا رانده 
شــود (حداكثر دماي  oF 400 و فشــار  psi 20000 و قطر حفره كمتر 
از inch 24). نوتــرون بــه صورت تصادفى حركت كــرده و جريانى 
پيوســته نيســت. بنابراين اندازه  گيري نوترون تحت تأثيــر متغيرهاي 
آمــاري اســت. متغيرهــاي آماري بــا كاهش ســرعت نمودارگيري 
كاهش مي  يابند. همانند دريافت پرتو گاما، نوترون برگشــتى در يك 
بــازه زماني ارزيابى مي  شــود و هر چه ســرعت نمودارگيري پايين  تر 
10 ft/min باشــد اندازه گيري دقيق  تر خواهد بود. چنان  چه ســرعت

(ft/hr 1800) باشد، نتايج دقيقي به دست خواهد آمد.

(FDC) 2- نمودار چگالى
نمــودار چگالى (FDC) با اندازه  گيرى چگالي الكترونى ناحيه مورد 
بررســي، چگالى سازند را مشخص مي  كند. بيشترين عامل محيطي كه 
اين ابزار را تحت تأثير قرار مي  دهد، وجود باريت در گل اندوده است 
كه ماده  اى با چگالي الكتروني بســيار باالســت. تصحيحات الزم براي 
اين ماده توسط ابزار و به صورت اتوماتيك انجام مي  شود. در گل  هاي 
پايه  روغني عالوه بر پايه نفت، مواد وزن  افزا مانند باريت، مواد پالستري، 
آب و افزودني  هاي مختلفي براي ايجاد ساختار ژل مانند در گل به كار 
مي  رود كه اين مواد حين حفاري ايجاد گل اندوده مي  كنند. خوشبختانه 
از همــه اين مواد تنها باريت عدد اتمي بااليي دارد كه تصحيح موجود 

اثر گل اندوده براي گل  هاي پايه  روغني كافي است.

3- اندازه گيري تخلخل در نواحي آبي
در ســازندهاي اشــباع از آب، تخلخــل نوترون ظاهــري Øna ، از 
روي نمودار قرائت مي  شــود. تصحيحات اندازه حفره، دما و فشــار با 
معادالت2،3و4 يا شــكل-1 به دست آمده و ســپس تخلخل نوترون 
تصحيح شــده Ønc، توســط معادله-1 محاســبه مي  شــود. اين مقدار 

تصحيح شده بايد با توجه به نوع ليتولوژي بهبود يابد.
هم  چنين تخلخل را مي  توان از نمودار FDC به دست آورد:

              Ø= ρma-ρb
ρma-ρƒ                                                             (5)

كه در آن:
ρma:(gr/cc)چگالي ماتريس
bρ:(gr/cc)چگالي قرائت شده از نمودار 
 ƒρ:(gr/cc)چگالي سيال فيلتره
در چاه  هاي عميق در دما و فشــار باال، چگالي گل  هاي پايه  روغني 
نســبت به شرايط ســطح تغيير چشم  گيري خواهند داشــت. رابطه-6 
بــا اســتفاده از داده  هــايDiesel 2 fuel density و معادلــه حالــت

Redlinch- Rwong براي محاسبه چگالي فيلتره ارائه شده است [7]:

ρƒ=0.867343+0.302420×10-6P-3.4069×10-4T                (6)
كه در آن T دما (oF) بوده وP  كه فشــار هيدروليك گل بر حسب 

    3  A -نمودار اعمال تصحيحات محيطي روي بخشي از نمودارهاي چگالى و نوترون چاه
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مقاالت علمي

(psi) مى  باشد برابرست با:
 P=0.052×ρm×Depth                                                  (7)

4- اعمال تصحيحات روي چاه  هاي انتخابي
تأثيرات گل روغني در بســياري از چاه  هاي حفاري شده با اين نوع 
گل مشاهده شــد كه در اين نوشتار به ارائه نتايج دو حلقه از چاه  هاي 
ميادين جنوب ايران كه در سازند بنگستان انتخاب شده  اند اكتفا شده 
اســت. اين چاه  هــا داراي مغزه بوده و نتايج حاصــل از آزمايش  هاى 
معمول مغزه نيز اســتفاده شــده اســت. داده  هاي وزن گل و دما نيز از 

روي نمودارهاي برداشت شده، به دست آمده است.
با توجه به آزمايش  هــاى مغزه و هم  چنين ارزيابي به عمل آمده در 
سازند بنگســتان، اين چاه  ها از آهك خالص تشكيل شده  اند. نمودار 
نوتــرون، تخلخلي كمتر از تخلخل به دســت آمده از مغزه را نشــان 
مي  دهــد. اين حالت در نمودارهــاي چگالى-نوترون (همراه با فاصله 
محســوس) بــراى چــاه-A در شــكل  هاى-2و3 و براى چــاه-B در 
شكل  هاى-4و5 نشان داده شده است (نمودار چگالي در سمت راست 

نمودار تخلخلي نوترون قرار گرفته). 
پــس از اعمــال تصحيحات دما و فشــار با اســتفاده از فرمول  هاي 
ارائه شــده، دو نمودار تصحيح تخلخل نوترون (PHINC) و تخلخل 

چگالى (PHIRHOB) محاســبه شــده  اند. در ايــن نمودارها جدايش 
بين نمودارهاي چگالى و تخلخل به صورت رنگي نشــان داده شــده 
كــه با اعمال تصحيحات، جدايش بيــن تخلخل نوترون (PHINC) و 
نمودار چگالى تا حد قابل  قبولي كاهش يافته است. نتايج تصحيحات 

با داده  هاي مغزه هم  خواني خوبي دارد.

نتيجه  گيري
 انــدازه حفــره چاه، دما و فشــار تصحيحات محيطي هســتند كه 

بيشترين تأثير را بر قرائت  هاي ابزار چگالى مي  گذارد.
 سازندهاي كربناته نسبت به سازندهاي ماسه  اي اثرپذيرى بيشتري 

از گل  هاي پايه  روغني دارند.
 تصحيحات دما و فشار براي تعيين اندوده  گل نيز بايد اعمال شود.

 در نواحــي متخلخــل كه امكان نفوذ گل به درون ســازند وجود 
دارد تصحيحات اعمال شده مشهود است.

 براي محاسبات تخلخل نواحي گازدار بايد حالليت گاز با فيلتره 
در ناحيه رخنه در نظر گرفته شــود. در فشــار پايين  تر از فشار امتزاج، 
نمودارهاي معمــول نوترون-چگالي جهت محاســبه تخلخل به كار 
مى  رود. در فشــارهاى باالتر از فشــار امتزاج، تنهــا تخلخل حاصل از 

ابزار چگالي، تخلخل واقعي را نشان مي  دهد.

    3  B-نمودار اعمال تصحيحات محيطي روي  بخشي از  نمودار هاي دانسيته و نوترون چاه 
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پيشنهادها
در ناحيه  هايى كه ديواره چاه ريختگي داشته و نمودار چگالى را تحت 
تاثيرقرار داده است، استفاده از نمودار تخلخل تصحيح شده نوترون توصيه 

مي  شود؛ چراكه تخلخل حاصل از نمودار چگالى فاقد اعتبار است.

از آنجايــى كه اعمال تصحيحات دما و فشــار حيــن نمودارگيري 
مى  تواند جهت كنتــرل كيفيت نمودارها كمك زيادي به مهندســان 
ناظر كند، لذا توصيه مي  شود  اعمال اين تصحيحات حين نمودارگيري 

انجام گردد.

    5  B-نمودار اعمال تصحيحات محيطي روي  بخشي از  نمودار هاي دانسيته و نوترون چاه
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