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معرفي يک تکنولوژي نوين :
 تشديد مغناطيسی هسته ايی

 روشی نوين در تعيين خواص پتروفيزيکی مخازن نفت سبک و سنگين

 مهدي تديني 

مقدمه :
 )Nuclear Magnetic Resonance( تشديد مغناطيسی هسته ای
از همان ابتدای كشف، در سال 1946، تبديل به ابزاری قدرتمند 
و ارزش��مند در فيزيک، شيمی، زيس��ت شناسی و پزشکی شده 
اس��ت،  به طوريکه امروزه در صنعت نف��ت از NMR برای تعيين 
ويژگی ه��ای پتروفيزيک��ی مخازن چ��ه در آزمايش��گاه و چه در 

چاههای نفت وگاز استفاده می گردد. 
 Magnetic(هس��ته ای مغناطيس��ی  تش��ديد  نگارب��رداری 
Resonance Image Logging( در س��ال 1991 معرفی ش��ده و 
اين روش مانند MRI های پزش��کی يا NMR آزمايش��گاهی می 
باش��د با اين تف��اوت كه به جای قرارگيري ش��ی مورد نظر درون 
دستگاه، خود ابزار درون چاه رفته و عمليات نگاربرداری را انجام 

مي دهد )شکل-1(.

شكل -1: ابزار نگاربرداري تشديد مغناطيسي هسته اي CMR در 
اين شكل رنگ زرد نشان دهنده ناحيه حساس اندازه گيري است. 

آهن رباها و آنتن نيز نمايش داده شده است.

1- اصول اندازه گيري هاي تشديد مغناطيسي هسته اي
   »تش�ديد مغناطيس�ي هس�ته«  ب��ه پاس��خ هس��ته اتم به 
ميدان هاي مغناطيسي اعمال ش��ده اطالق مي شود، به طوری كه 
خواص هس��ته های موج��ود داخ��ل س��يال از روي ويژگي هاي 

برهم كنش  آنها با ميدان مغناطيسي تعيين مي شود. 
اندازه گيري ه��اي NMR را مي توان بر روي هس��ته هايي  كه 
داراي نوترون يا پروتون يا هر دو به تعداد فرد باشد انجام داد كه 
 ،)13C(كربن ، )1H(می توان بطور مثال به هس��ته هاي هي��دروژن
س��ديم)11Na(  اش��اره نم��ود. از آنجايي كه هي��دروژن در آب و 
هيدروكربن ها فراوان اس��ت و س��يگنالي نس��بتا قوي نيز توليد 
مي كند، تقريبا تمامي نگاربرداري ها و مطالعات NMR س��نگ بر 
پايه پاسخ هس��ته اتم هيدروژن به ميدان هاي مغناطيسي اعمال 

شده قرار گرفته است.
فرايند نگاربرداري بدين شکل است كه ابتدا و در نبود ميدان 
خارج��ي، جهت گي��ري پروتون ها به صورت كاتوره اي می باش��د. 
سپس با اعمال ميدان مغناطيسي ايستاي Bo، پروتون ها در جهت 
اين ميدان جهت گيري مي كنند. اين ميدان ناش��ي از آهن ربايي 
دايمي اس��ت كه در مركز دستگاه قرار دارد. سپس ميدان نوسان 
كنن��ده B1 به گونه اي بر سيس��تم اعمال مي ش��ود كه پروتون ها 
نس��بت به جهت اوليه شان دچار كج شدگي مي گردند. با برداشته 
شدن اين ميدان نوسان كننده، پروتون ها بار ديگر به سمت ميدان 
مغناطيسي ايس��تا كج مي شوند. با اعمال يک سري از توالي هاي 
پالس��ي مي توان واپاش��ي دنباله اكو )Echo( را ثبت كرد و سپس 
از روي ويژگي هاي اين منحني هاي واپاش��ي دنباله اكو، مي توان 

خواص پتروفيزيکي را تخمين زد )شکل-2(.

* كارشناس ارشد مهندسی اكتشاف نفت- مديريت برنامه ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايران
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ش��كل -2: واپاش��ي دنباله اس��پين اکوک��ه تابعي از مق��دار و توزيع 
هيدروژن هاي موجود در سياالت است. 

از روي نرخ واپاش��ي دنباله مي توان ويژگي هاي حفرات، س��ياالت و 
توزيع اندازه حفرات را بدست آورد.

آهنگ رو به زوال داده های مربوط به ثبت سیال و بافت سنگ

دامنه اولیه تخلخل

مطالع��ات نظري و ميداني انجام ش��ده نش��ان م��ی هد كه 
ابزاره��اي NMR قادر هس��تند ك��ه در زمينه هاي گس��ترده ايي 

اطالعات ارزشمندي را در اختيار مهندسين قرار دهند. 

مي ت�وان ب�ه صورتي خالص�ه به برخ�ي از كاربردهاي روش تش�ديد 
مغناطيسي هسته اي اشاره نمود: 

 تشخيص زونهای مخزنی با مقاومت يا تضاد مقاومتي پايين، 
 ارزيابي مخازن نفت و يا گاز با ليتولوژي پيچيده، 

 تعيين حجم و تشخيص نفت هاي سنگين و يا با گرانروي متوسط، 
 مطالعه سازندهاي با تخلخل و يا تراوايي پايين، 

 تعيين اشباع نفت باقي مانده، 
 بهبود طراحي هاي تحريک چاه، 

 تخمين تخلخل مستقل از ليتولوژي سازند، 
 به دست آوردن توزيع تخلخل و توزيع اندازه حفرات، 

 تعيين تراوايي و 
 تعيين نوع هيدروكربن 

كه در ادامه روش به دس��ت آوردن برخي از اين اطالعات ش��رح 
داده مي شود.

2. مقايسه با ساير ابزارهای نگاربرداری
تخلخ��ل به دس��ت آم��ده از اندازه گيري ه��اي NMR هيچ 
سهمی از ماتريکس ندارد بنابراين نيازي به كاليبره نمودن نتايج 
به دس��ت آمده با ليتولوژی س��ازند نخواهد ب��ود. در صورتی كه 

تخلخل اندازه گيری شده توس��ط ابزارهای نگاربرداری قراردادی 
تح��ت تاثير كليه مولفه های س��نگ مخزن، ك��ه بخش اعظم آن 
را ماتريکس تش��کيل می دهد، قرار می گيرند و بنابراين نمي توان 
آن ها را به عنوان ابزارهای مناس��بی برای نگاربرداری س��يال در 
نظر گرفت. زيرا برای تفسير مناسب پاسخ اين ابزارها بايد خواص 
و ويژگی های س��ازند و آب موج��ود در فضای حفره ها به صورتي 

مفصل در اختيار باشد.
با ابزارهای نگاربرداری تش��ديد مغناطيس��ی هس��ته ای سه 
دسته اطالعات به دست می آيد كه هركدام از آن ها باعث می گردد 
تا NMR در بين س��اير ابزارهای نگارب��رداری به صورتی منحصر 

به فرد درآيد:
1( مقدار سياالت موجود در سنگ، 

2( ويژگی های سياالت درون سازندی و
3( اندازه حفراتی كه اين سياالت در درون آن ها قرار گرفته اند.

يکی ديگر از قابليت های منحصر به فرد NMR توانايی قابليت 
تکرار اندازه گيری ها تحت شرايط درون چاهي و آزمايشگاهي است. 
در نتيج��ه می توان اندازه گيری ه��ای NMR را برای ويژگی های 
پتروفيزيکی مورد نظر )مانند ان��دازه حفره( كاليبره نمود. همچنين 
NMR ب��ا توجه ب��ه تفاوت های موج��ود در ويژگی های مختلفی 
مانن��د زمان های آرام��ش T1 و T2  و همچنين ضريب انتش��ار 
)Diffusivity( در سياالت مختلف در ناحيه مورد بررسی، توانايی 
تش��خيص انواع مختلف س��ياالت از يکديگ��ر مانند آب محصور، 
آب جابجاپذير، گاز، نفت س��بک، نفت با گرانروی متوسط و نفت 
س��نگين را فراهم می نمايد )شکل-3(. همچنين در صورت تعيين 
صحي��ح حجم حس��اس اندازه گيری، چاه و گل كب��ره تأثيری بر 

اندازه گيری ها نخواهند داشت.

3. كاربردهاي روش نگاربرداري تشديد مغناطيسي هسته اي
 ميزان سياالت موجود در سنگ

NMR قادر اس��ت بدون داش��تن هيچ گونه اطالعاتی درباره 
كانی ه��ای ماتريکس و عناصر موجود در س��ياالت )كه عموما اثری 
نامطل��وب بر اندازه گيری های تخلخل نوترون دارد(، با اندازه گيری چگالی 

هسته هيدروژن، حجم سياالت درون سازند را تعيين نمايد.

3-1- ويژگی های سياالت مخزنی
س��ياالت هيدروكربنی معموالً در حفراتی ك��ه از نظر اندازه 
متف��اوت از حف��رات حاوي آب ش��ور درون س��ازندی هس��تند، 

  شكل-3: مقادير کمي T1 و T2 و  D براي سياالت و حفرات با اندازه هاي مختلف که نشان 
دهنده قابليت استفاده از اندازه گيري هاي زمان هاي آرامش مي باشد.
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جايگزين می ش��وند. همچنين نفوذپذي��ری و گرانروي آن ها نيز 
متفاوت از يکديگر است. نگاربرداری تشديد مغناطيسی هسته ای 
از اين تفاوت ها برای تشخيص ويژگی های سياالت درون حفره ای 
استفاده می كند. در اين بين ويژگی های تشديد مغناطيسی انواع 
نفت ها نيز بس��ته ب��ه ميزان گرانروي می تواند بس��يار متفاوت از 
يکديگر باش��ند. ب��ه عنوان مثال نفت های س��بکتر دارای قابليت 
انتش��ار باالت��ر، زمان های آرام��ش طوالنی تر و واپاش��ی هايی به 
ش��کل  نمايی ساده هس��تند در صورتی كه با افزايش گرانروي و 
پيچيده تر ش��دن تركيب هيدروكربن قابليت انتشار كاهش پيدا 
كرده، زمان های آرامش كمتر و واپاش��ی های نمايی نيز به تدريج 

پيچيده تر شده و به شکل چند نمايی درمی آيند.

  اطالعات در مورد اندازه حفرات
رفتار س��يال درون حفره ای متفاوت از رفتار س��يال به شکل 
توده ای اس��ت. اين تفاوت رفتار در اندازه زمان آرامش تاثيرگذار 
اس��ت. به عنوان مث��ال آب درون ميکروحفرات رس دارای زمان 
آرامش بسيار سريعتری نسبت به آب آزاد است. اندازه گيری های 
تش��ديد مغناطيس��ی هس��ته ای عالوه بر اين كه كاربر را قادر به 
تعيين تخلخل كلی می كند، قابليت تعيين تخلخل كلی، تخلخل 

موثر و آب محصور به رس و موئينگی را نيز فراهم می نمايد.

3-2- تراوايي
ويژگی ه��ای آرامش بس��تگی ب��ه تخلخل، ان��دازه حفره ها، 
ويژگی ه��ای س��يال درون حفره ای و نوع كانی ه��ا دارد. تخمين 
تراواي��ی بر پايه مدل های نظری كه نش��ان می دهن��د تراوايی با 

افزايش تخلخل و  اندازه حفره، افزايش پيدا می كند قرار دارد. از 
بين مدل های مختلف بيشتر از دو مدل سيال آزاد و مدل ميانگين 
T2  استفاده می شود. از مدل سيال آزاد در سازندهای حاوی آب 
 T2 و يا هيدروكربن استفاده می شود در حالی كه از مدل ميانگين
در سيس��تم هايی كه تنها حاوی آب می باشند استفاده می گردد. 
برای ضرايب موجود در اين روابط اعدادی پيش��نهاد ش��ده است 
كه می توان آن ها را با تقريب خوبی در مورد كليه سازندها به كار 
برد. با اين وجود برای به دس��ت آوردن تخمين هايی دقيق تر بهتر 

است از اطالعات به دست آمده از مغزه ها استفاده نمود.

3-3 تعيين نوع هيدروكربن
برای تش��خيص س��ياالت از يکديگر با اس��تفاده از داده های 
تش��ديد مغناطيس��ی هس��ته ای دو روش وجود دارد. در يکی از 
روش ه��ا مقادير زمان پالريزاس��يون )Time wait( مختلف برای 
تش��خيص هيدروكربن های سبک )نفت يا گاز سبک و يا هردو( از آب 

به كار می رود. 
روش كار به  اين صورت اس��ت كه دو دنباله اكو با استفاده از 
دو زمان پالريزاسيون متفاوت از روی يک فاصله يکسان برداشت 
می ش��وند. دنباله اكو ثبت ش��ده با Tw كوتاه شامل تقريبا تمامی 
س��يگنال های آب و تنها برخی از س��يگنال های هيدروكربن های 
س��بک اس��ت. در حالي كه دنباله اكو ثبت شده با Tw  بلند شامل 
تمامی س��يگنال های آب و هيدروكربن   های س��بک موجود است. 
طيف تفاضلي كه تنها شامل مولفه هاي هيدروكربن سبک است را 
مي توان با به دس��ت آوردن اختالف بين دنباله هاي اكو جمع آوري 

شده در دو زمان پالريزاسيون مختلف به دست آورد )شکل-4(. 

شكل- 4:  روش زمان پالريزاسيون دوگانه براي تشخيص نفت سبک

شكل- 5 : روش TE دوگانه براي تشخيص نفت هاي سنگين
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در روش دوم از مقادي��ر )TE )Inter echo spacing مختل��ف 
برای تشخيص نفت با گرانروي باال از آب استفاده می گردد.

 B1 زمان بين پالس هاي مختلف در ميدان نوسان كننده TE 
اس��ت. روش كار در اين روش نيز مانند روش قبلي اس��ت با اين 
تفاوت كه در اين روش مي توان وجود نفت سنگين و حجم آن را 
بررسي نمود. بدين ترتيب كه مجموعه سياالت داراي ثابت انتشار 
بزرگ مانند آب نسبت به سياالت با ثابت انتشار كمتر مانند نفت 
س��نگين داراي طيفي هستند كه بيشتر به سمت زمان هاي اوليه 
انتق��ال پيدا كرده اس��ت. در صورتي كه طيف ب��ا حداقل انتقال 

نشان دهنده وجود نفت سنگين در سازند است )شکل-5(. 
ب��ا توجه به اين مطال��ب و با در نظر گرفتن خواص مخزنی و 
ورود اطالعات الزم مربوط به س��يال و مخزن )بدين منظور می توان 
از نرم افزارهای GEOLOG و LOGIC اس��تفاده نمود( می توان نگار تفسير 

شده ای را نشان داد.)شکل-6(

نتيجه گيري
• با توجه ب��ه تکرار پذير بودن، عدم وابس��تگي به ليتولوژي، 
عدم وابستگي به شکل ديواره چاه و گل حفاري؛ روش تشديد 
مغناطيسي هسته اي نتايج قابل اعتماد تري نسبت به روش هاي 

مرسوم نگاربرداري بدست مي دهد. 
• روش تشديد مغناطيسي هسته اي قابليت تعيين حجم آب آزاد، 
تخلخل موثر، اطالعات پيوسته از تراوايي، تعيين نوع هيدروكربن 

با دقت بااليي را داراست. 
• استفاده از اين روش در تعيين خواص پتروفيزيکی مخازن نفت 
سنگين و فوق سنگين كه به علت باال بودن گرانروی سيال داخل 
مخزن تعيين اين خواص را به كمک روش های مرس��وم مشکل و 

با خطای باال همراه ساخته است.
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و تعیین تراوایی در مخزن نفت سنگین کوه موند) چپ( توزیع تخلخل) راست(T2نگار توزیع زمان آرامش : 6-شکل 
  

  

شكل -6: نگار توزيع زمان آرامش T2 )راست( توزيع تخلخل )چپ( و تعيين تراوايی در مخزن نفت سنگين »کوه موند«


