معرفي يك تكنولوژي نوين :
تشدید مغناطیسی هستهایی

روشی نوین در تعیین خواص پتروفیزیکی مخازن نفت سبک و سنگین
 مهدي تديني

مقدمه :

تشدید مغناطیسی هستهای ()Nuclear Magnetic Resonance

از همان ابتدای کشف ،در سال  ،1946تبدیل به ابزاری قدرتمند
و ارزش��مند در فیزیک ،شیمی ،زیس��ت شناسی و پزشکی شده
اس��ت ،بهطوریکه امروزه در صنعت نف��ت از  NMRبرای تعیین
ویژگیه��ای پتروفیزیک��ی مخازن چ��ه در آزمایش��گاه و چه در
چاههای نفت وگاز استفاده میگردد.
نگارب��رداری تش��دید مغناطیس��ی هس��تهای(Magnetic
 )Resonance Image Loggingدر س��ال  1991معرفی ش��ده و
اين روش مانند MRIهای پزش��کی یا  NMRآزمایش��گاهی می
باش��د با این تف��اوت که بهجای قرارگيري ش��ی مورد نظر درون
دستگاه ،خود ابزار درون چاه رفته و عملیات نگاربرداری را انجام
ميدهد (شكل.)1-
شكل  :1-ابزار نگاربرداري تشديد مغناطيسي هستهاي  CMRدر
اين شكل رنگ زرد نشان دهنده ناحيه حساس اندازهگيري است.
آهنرباها و آنتن نيز نمايش داده شده است.

* کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت -مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

 -1اصول اندازهگيريهاي تشديد مغناطيسي هستهاي

«تش�ديد مغناطيس�ي هس�ته» ب��ه پاس��خ هس��ته اتم به
ميدانهاي مغناطيسي اعمال ش��ده اطالق ميشود ،بهطوریکه
خواص هس��تههای موج��ود داخ��ل س��یال از روي ويژگيهاي
برهمكنشآنها با ميدان مغناطيسي تعيين ميشود.
اندازهگيريه��اي  NMRرا ميتوان بر روي هس��تههايي كه
داراي نوترون يا پروتون يا هر دو به تعداد فرد باشد انجام داد که
میتوان بطور مثال به هس��تههاي هي��دروژن( ، )1Hكربن(،)13C
س��ديم( )11Naاش��اره نم��ود .از آنجايي كه هي��دروژن در آب و
هيدروكربنها فراوان اس��ت و س��يگنالي نس��بتا قوي نيز توليد
ميكند ،تقريبا تمامي نگاربرداريها و مطالعات  NMRس��نگ بر
پايه پاسخ هس��ته اتم هيدروژن به ميدانهاي مغناطيسي اعمال
شده قرار گرفته است.
فرايند نگاربرداري بدين شکل است كه ابتدا و در نبود ميدان
خارج��ي ،جهتگي��ري پروتونها به صورت كاتورهاي میباش��د.
سپس با اعمال ميدان مغناطيسي ايستاي  ،Boپروتونها در جهت
اين ميدان جهتگيري ميكنند .اين ميدان ناش��ي از آهنربايي
دايمي اس��ت كه در مركز دستگاه قرار دارد .سپس ميدان نوسان
كنن��ده  B1به گونهاي بر سيس��تم اعمال ميش��ود كه پروتونها
نس��بت به جهت اوليهشان دچار كجشدگي ميگردند .با برداشته
شدن اين ميدان نوسانكننده ،پروتونها بار ديگر به سمت ميدان
مغناطيسي ايس��تا كج ميشوند .با اعمال يك سري از تواليهاي
پالس��ي ميتوان واپاش��ي دنباله اكو ( )Echoرا ثبت كرد و سپس
از روي ويژگيهاي اين منحنيهاي واپاش��ي دنباله اكو ،ميتوان
خواص پتروفيزيكي را تخمين زد (شكل.)2-
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)Amplitude (p.u.

ش��كل  :2-واپاش��ي دنباله اس��پين اكوك��ه تابعي از مق��دار و توزيع تخلخل اندازهگیری شده توس��ط ابزارهای نگاربرداری قراردادی
هيدروژنهاي موجود در سياالت است.
تح��ت تاثیر کلیه مولفههای س��نگ مخزن ،ک��ه بخش اعظم آن
از روي نرخ واپاش��ي دنباله ميتوان ويژگيهاي حفرات ،س��ياالت و
را ماتریکس تش��کیل میدهد ،قرار میگیرند و بنابراین نميتوان
توزيع اندازه حفرات را بدست آورد.
آنها را به عنوان ابزارهای مناس��بی برای نگاربرداری س��یال در
دامنه اوليه تخلخل
نظر گرفت .زيرا برای تفسیر مناسب پاسخ این ابزارها باید خواص
و ویژگیهای س��ازند و آب موج��ود در فضای حفرهها به صورتي
مفصل در اختيار باشد.
آهنگ رو به زوال دادههای مربوط به ثبت سیال و بافت سنگ
با ابزارهای نگاربرداری تش��دید مغناطیس��ی هس��تهای سه
دسته اطالعات بهدست میآيد که هرکدام از آنها باعث میگردد
تا  NMRدر بین س��ایر ابزارهای نگارب��رداری به صورتی منحصر
به فرد درآید:
 )1مقدار سیاالت موجود در سنگ،
 )2ویژگیهای سیاالت درون سازندی و
)Time (ms
 )3اندازه حفراتی که این سیاالت در درون آنها قرار گرفتهاند.
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مطالع��ات نظري و ميداني انجام ش��ده نش��ان م��ی هد كه
یکی دیگر از قابلیتهای منحصر به فرد  NMRتوانایی قابلیت
ابزاره��اي  NMRقادر هس��تند ك��ه در زمينههاي گس��تردهایي
تکرار اندازهگیریها تحت شرایط درون چاهي و آزمايشگاهي است.
اطالعات ارزشمندي را در اختيار مهندسين قرار دهند.
در نتیج��ه میتوان اندازهگیریه��ای  NMRرا برای ویژگیهای
پتروفیزیکی مورد نظر (مانند ان��دازه حفره) کالیبره نمود .همچنين
ميت�وان ب�ه صورتي خالص�ه به برخ�ي از كاربردهاي روش تش�ديد
 NMRب��ا توجه ب��ه تفاوتهای موج��ود در ویژگیهای مختلفی
مغناطيسي هستهاي اشاره نمود:
مانن��د زمانهای آرام��ش  T1و  T2و همچنین ضریب انتش��ار
تشخيص زونهای مخزنی با مقاومت يا تضاد مقاومتي پايين،
( )Diffusivityدر سیاالت مختلف در ناحيه مورد بررسی ،توانایی
ارزيابي مخازن نفت و يا گاز با ليتولوژي پيچيده،
تش��خیص انواع مختلف س��یاالت از یکدیگ��ر مانند آب محصور،
تعيين حجم و تشخيص نفتهاي سنگين و يا با گرانروي متوسط،
آب جابجاپذیر ،گاز ،نفت س��بک ،نفت با گرانروی متوسط و نفت
مطالعه سازندهاي با تخلخل و يا تراوايي پايين،
س��نگین را فراهم مینمايد (شكل .)3-همچنین در صورت تعیین
تعيين اشباع نفت باقيمانده،
صحی��ح حجم حس��اس اندازهگیری ،چاه و گل كب��ره تأثیری بر
بهبود طراحيهاي تحريك چاه،
اندازهگیریها نخواهند داشت.
تخمين تخلخل مستقل از ليتولوژي سازند،
بهدست آوردن توزيع تخلخل و توزيع اندازه حفرات،
 .3كاربردهاي روش نگاربرداري تشديد مغناطيسي هستهاي
تعيين تراوايي و
میزان سیاالت موجود در سنگ
تعيين نوع هيدروكربن
 NMRقادر اس��ت بدون داش��تن هیچگونه اطالعاتی درباره
ش��رح
اطالعات
اين
از
برخي
آوردن
دس��ت
که در ادامه روش به
کانیه��ای ماتریکس و عناصر موجود در س��یاالت (که عموما اثری
داده ميشود.
نامطل��وب بر اندازهگیریهای تخلخل نوترون دارد) ،با اندازهگیری چگالی
 .2مقایسه با سایر ابزارهای نگاربرداری

تخلخ��ل به دس��ت آم��ده از اندازهگيريه��اي  NMRهیچ
سهمی از ماتریکس ندارد بنابراين نیازي به کالیبره نمودن نتایج
بهدس��ت آمده با لیتولوژی س��ازند نخواهد ب��ود .در صورتی که

هسته هیدروژن ،حجم سیاالت درون سازند را تعییننماید.

 -1-3ویژگیهای سیاالت مخزنی

س��یاالت هیدروکربنی معموالً در حفراتی ک��ه از نظر اندازه
متف��اوت از حف��رات حاوي آب ش��ور درون س��ازندی هس��تند،

شكل :3-مقادير كمي  T1و  T2و  Dبراي سياالت و حفرات با اندازههاي مختلف كه نشان
دهنده قابليت استفاده از اندازهگيريهاي زمانهاي آرامش ميباشد.

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

جایگزین میش��وند .همچنین نفوذپذی��ری و گرانروي آنها نیز
متفاوت از یکدیگر است .نگاربرداری تشدید مغناطیسی هستهای
از این تفاوتها برای تشخیص ویژگیهای سیاالت درون حفرهای
استفاده میکند .در این بین ویژگیهای تشدید مغناطیسی انواع
نفتها نیز بس��ته ب��ه میزان گرانروي میتواند بس��یار متفاوت از
یکدیگر باش��ند .ب��ه عنوان مثال نفتهای س��بکتر دارای قابلیت
انتش��ار باالت��ر ،زمانهای آرام��ش طوالنیتر و واپاش��یهایی به
ش��كلنمایی ساده هس��تند در صورتی که با افزایش گرانروي و
پیچیدهتر ش��دن ترکیب هیدروکربن قابلیت انتشار کاهش پیدا
کرده ،زمانهای آرامش كمتر و واپاش��یهای نمایی نیز بهتدریج
پیچیدهتر شده و به شكل چند نمایی درمیآیند.
اطالعات در مورد اندازه حفرات

رفتار س��یال درون حفرهای متفاوت از رفتار س��یال به شکل
تودهای اس��ت .این تفاوت رفتار در اندازه زمان آرامش تاثیرگذار
اس��ت .به عنوان مث��ال آب درون میکروحفرات رس دارای زمان
آرامش بسیار سریعتری نسبت به آب آزاد است .اندازهگیریهای
تش��دید مغناطیس��ی هس��تهای عالوه بر این که کاربر را قادر به
تعیین تخلخل کلی میکند ،قابلیت تعیین تخلخل کلی ،تخلخل
موثر و آب محصور به رس و موئینگی را نیز فراهم مینمايد.
 -2-3تراوايي

ویژگیه��ای آرامش بس��تگی ب��ه تخلخل ،ان��دازه حفرهها،
ویژگیه��ای س��یال درون حفرهای و نوع کانیه��ا دارد .تخمین
تراوای��ی بر پایه مدلهای نظری که نش��ان میدهن��د تراوایی با

افزایش تخلخل و اندازه حفره ،افزایش پیدا میکند قرار دارد .از
بین مدلهای مختلف بيشتر از دو مدل سیال آزاد و مدل میانگین
 T2استفاده میشود .از مدل سیال آزاد در سازندهای حاوی آب
و یا هیدروکربن استفاده میشود در حالی که از مدل میانگین T2
در سیس��تمهایی که تنها حاوی آب میباشند استفاده میگردد.
برای ضرایب موجود در این روابط اعدادی پیش��نهاد ش��ده است
که میتوان آنها را با تقریب خوبی در مورد کلیه سازندها به کار
برد .با این وجود برای بهدس��ت آوردن تخمینهایی دقیقتر بهتر
است از اطالعات بهدست آمده از مغزهها استفاده نمود.
 3-3تعیین نوع هیدروکربن

برای تش��خیص س��یاالت از یکدیگر با اس��تفاده از دادههای
تش��دید مغناطیس��ی هس��تهای دو روش وجود دارد .در یکی از
روشه��ا مقادیر زمان پالريزاس��يون ( )Time waitمختلف برای
تش��خیص هیدروکربنهای سبک (نفت یا گاز سبک و یا هردو) از آب
به کار میرود.
روش کار ب ه این صورت اس��ت که دو دنباله اکو با استفاده از
دو زمان پالریزاسیون متفاوت از روی یک فاصله یکسان برداشت
میش��وند .دنباله اکو ثبت ش��ده با  Twکوتاه شامل تقریبا تمامی
س��یگنالهای آب و تنها برخی از س��یگنالهای هیدروکربنهای
س��بک اس��ت .در حالي كه دنباله اکو ثبت شده با  Twبلند شامل
تمامی س��یگنالهای آب و هیدروکربنهای س��بک موجود است.
طيف تفاضلي كه تنها شامل مولفههاي هيدروكربن سبك است را
ميتوان با بهدس��ت آوردن اختالف بين دنبالههاي اكو جمعآوري
شده در دو زمان پالريزاسيون مختلف بهدست آورد (شكل.)4-

شكل : 5 -روش  TEدوگانه براي تشخيص نفتهاي سنگين
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شکل  :6-نگار توزیع زمان آرامش ( T2راست) توزیع تخلخل (چپ) و تعیین تراوایی در مخزن نفت سنگین «کوه موند»
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در روش دوم از مقادی��ر ( TE (Inter echo spacingمختل��ف
برای تشخیص نفت با گرانروي باال از آب استفاده میگردد.
 TEزمان بين پالسهاي مختلف در ميدان نوسان كننده B1
اس��ت .روش كار در اين روش نيز مانند روش قبلي اس��ت با اين
تفاوت كه در اين روش ميتوان 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 زمانهاي اوليه
انتق��ال پيدا كرده اس��ت .در صورتي كه طيف ب��ا حداقل انتقال
نشان دهنده وجود نفت سنگين در سازند است (شكل.)5-
ب��ا توجه به اين مطال��ب و با در نظر گرفتن خواص مخزنی و
ورود اطالعات الزم مربوط به س��یال و مخزن (بدین منظور میتوان
از نرم افزارهای  GEOLOGو  LOGICاس��تفاده نمود) میتوان نگار تفسیر
شدهای را نشان داد(.شکل)6-
نتيجهگيري

• با توجه ب��ه تكرار پذير بودن ،عدم وابس��تگي به ليتولوژي،
عدم وابستگي به شكل ديواره چاه و گل حفاري؛ روش تشديد
مغناطيسي هستهاي نتايج قابل اعتمادتري نسبت به روشهاي

مرسوم نگاربرداري بدست ميدهد.
• روش تشديد مغناطيسي هستهاي قابليت تعيين حجم آب آزاد،
تخلخل موثر ،اطالعات پيوسته از تراوايي ،تعيين نوع هيدروكربن
با دقت بااليي را داراست.
• استفاده از این روش در تعیین خواص پتروفیزیکی مخازن نفت
سنگین و فوق سنگین که به علت باال بودن گرانروی سیال داخل
مخزن تعیین این خواص را به کمک روشهای مرس��وم مشکل و
با خطای باال همراه ساخته است.
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